
 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO NOVE 

UNIVERZE ZA ŠTUDIJSKO LETO  

2017/2018 

 

 

 

Nova Gorica, avgust 2019



 

Samoevalvacijo poročilo je obravnaval in sprejel Senat Nove univerze na svoji seji, ki je potekala med 

od torka, 17. 9. 2019 do četrtka, 19. 9. 2019. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZITKA NOVE UNIVERZE:  

 

Ime zavoda: Nova univerza 

Krajše ime zavoda: NU 

Ulica: Delpinova 18 b 

Kraj: 5000 Nova Gorica 

Splet: www.nova-uni.si 

Elektonski naslov: rektorat@nova-uni.si 

Telefon: +386 (0)5 338 44 99 

Telefaks: +386 (0)5 338 44 01 

 

 

Samoevalvacijsko poročilo Nove univerze je pripravila Irena Kržan, mag. posl. ved ob sodelovanju 

Komisije za kakovost in evalvacije Nove univerze.



 

i 
 

KAZALO 

 

1 ZGODOVINSKI UVOD ............................................................................................................. 1 

 Zgodovina ustanovitve Nove univerze .................................................................................... 1 

2 ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ ................................................................................................ 1 

 Poslanstvo, vizija  in strategija doseganja ciljev ...................................................................... 1 

 Organiziranost ......................................................................................................................... 2 

2.2.1 Rektor .............................................................................................................................. 4 

2.2.2 Senat ................................................................................................................................ 5 

2.2.3 Upravni odbor.................................................................................................................. 7 

2.2.4 Direktor ............................................................................................................................ 8 

2.2.5 Študentski svet ................................................................................................................ 8 

2.2.6 Katedre ............................................................................................................................ 9 

2.2.7 Tajništvo Nove univerze .................................................................................................. 9 

2.2.8 Računovodstvo .............................................................................................................. 10 

2.2.9 Knjižnica ......................................................................................................................... 10 

 Cilji in strategija na področju organiziranosti in razvoja ....................................................... 11 

3 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST .............................................................................................. 13 

 Nova univerza ........................................................................................................................ 13 

3.1.1 Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (EVRO-PF) .................................................. 13 

3.1.2 Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ) .................................... 16 

3.1.3 Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ) ........................ 19 

3.1.4 European School of Law and Governance Veternik (Kolegji ESLG) ............................... 20 

3.1.5 Visokošolski zavod fizioterapevtika ............................................................................... 21 

3.1.6 Interdisciplinarni študijski programi Nove univerze ...................................................... 22 

 Mobilnost študentov in zaposlenih ....................................................................................... 23 

3.2.1 Mednarodni sporazumi ................................................................................................. 24 

3.2.2 Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost .................................................................. 24 

3.2.3 Organizacija izobraževanja za tuje študente in gostujoče učitelje ................................ 25 

 Karierni center ....................................................................................................................... 25 

3.3.1 Dejavnost kariernih centrov .......................................................................................... 26 

3.3.2 Sofinanciranje dejavnosti .............................................................................................. 32 

 E-izobraževanje ..................................................................................................................... 32 

 Cilji in strategija na področju izobraževanja .......................................................................... 34 



 
 

ii 
 

4 ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST NOVE UNIVERZE ................................................. 36 

 Raziskovalna dejavnost na Novi univerzi, Evropski pravni fakulteti ...................................... 38 

4.1.1 Raziskovalna uspešnost RO ........................................................................................... 39 

4.1.2 Najodmevnejši raziskovalni dosežki Evropske prave fakultete ..................................... 40 

4.1.3 Prijava na mednarodne raziskovalne projekte .............................................................. 41 

4.1.4 Raziskovalni seminarji in konference ............................................................................ 41 

 Raziskovalna dejavnost na Fakulteti za državne in evropske študije (FDŠ) ........................... 41 

4.2.1 Raziskovalna uspešnost RO FDŠ .................................................................................... 42 

 Raziskovalna dejavnost na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ) ............... 43 

4.3.1 Raziskovalna uspešnost RO FSMŠ.................................................................................. 43 

4.3.2 Izvirni znanstveni članki v letu 2017/2018 .................................................................... 44 

4.3.3 Prijava domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov ............................................ 44 

4.3.4 Nacionalni razpis za raziskovalne projekte ARRS 2017 ................................................. 45 

4.3.5 Mednarodni razpis EU Horizon 2020 ............................................................................. 46 

 Sklepno .................................................................................................................................. 47 

 Cilji in strategija na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti ....................................... 49 

5 ŠTUDENTI ........................................................................................................................... 51 

 Število vseh vpisanih študentov Nove univerze .................................................................... 51 

5.1.1 Vsi vpisani študenti na članicah in pridruženih članicah Nove univerze (vsi letniki) ..... 51 

 Število prvič vpisanih študentov Nove univerze .................................................................... 54 

5.2.1 Število prvič vpisanih študentov na članicah in pridruženih članicah Nove univerze ... 54 

 Število diplomantov Nove univerze....................................................................................... 55 

5.3.1 Število diplomantov na članicah in pridruženih članicah Nove univerze ...................... 55 

 Zastopanost študentov v organih NU .................................................................................... 56 

 Nagrajevanje odličnosti študentskega dela ........................................................................... 57 

 Cilji in strategija na področju študentov ............................................................................... 58 

6 KADROVSKI POGOJI ............................................................................................................ 60 

 Vodstvena in spremljajoča delovna mesta ............................................................................ 61 

6.1.1 Vodstvena delovna mesta ............................................................................................. 61 

6.1.2 Raziskovalci in strokovni sodelavci ................................................................................ 61 

6.1.3 Spremljajoča delovna mesta ......................................................................................... 62 

 Upravno-administrativni in strokovno-tehnični kader .......................................................... 62 

 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ........................................................................... 62 

 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih..................................................................................... 63 



 
 

iii 
 

 Prostorski pogoji za zaposlene .............................................................................................. 63 

 Nagrajevanje odličnosti pedagoškega in strokovnega dela .................................................. 63 

 Cilji in strategija na kadrovskem področju ............................................................................ 65 

7 SODELOVANJE Z OKOLJEM .................................................................................................. 66 

 Splošno .................................................................................................................................. 66 

 Trženjske aktivnosti in promocija Nove univerze .................................................................. 66 

 Sodelovanje z institucijami .................................................................................................... 67 

 Aktivnosti ............................................................................................................................... 67 

7.4.1 Akademski forumi in okrogle mize ................................................................................ 68 

7.4.2 Predavanja gostujočih domačih in tujih predavateljev in/ali strokovnjakov ................ 69 

7.4.3 Domače in mednarodne konference ............................................................................. 72 

7.4.4 Poletne, spomladanske, jesenske in zimske šole .......................................................... 73 

7.4.5 Dogodki kariernih centrov in alumni klubov ................................................................. 74 

 Članstva v domačih in mednarodnih združenjih ................................................................... 74 

 Cilji in strategija na področju sodelovanja z okoljem ............................................................ 76 

8 PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI ................................................................................... 77 

8.1.1 Nova univerza, Evropska pravna fakulteta .................................................................... 79 

8.1.2 Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije ............................................. 79 

8.1.3 Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije .................................... 80 

 Prilagoditve študentom z različnimi oblikami invalidnosti .................................................... 80 

 Cilji in strategija na področju prostorskih in materialnih pogojev ........................................ 81 

9 UNIVERZITETNA KNJIŽNICA IN ZALOŽBA .............................................................................. 82 

10 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI ................................................................................................ 83 

 Cilji in strategija na področju financiranja dejavnosti ........................................................... 84 

11 SKRB ZA KAKOVOST ............................................................................................................ 85 

 Sistem zagotavljanja kakovosti .............................................................................................. 85 

 Procesi zagotavljanja kakovosti članic Nove univerze ........................................................... 89 

 Sklepno .................................................................................................................................. 89 

 Cilji in strategija na področju skrbi za kakovost .................................................................... 92 

12 KLJUČNI NAPREDKI IN PREDLOGLI IZBOLJŠAV ČLANIC NOVE UNIVERZE ................................. 94 

 Nova univerza, Evropska pravna fakulteta ............................................................................ 94 

 Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije ..................................................... 98 

 Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije .......................................... 103 

 



 

1 
 

I. DEL: NOVA UNIVERZA 

1 ZGODOVINSKI UVOD  

 Zgodovina ustanovitve Nove univerze  

Senat za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo je dne 06. 10. 2008 izdal pozitivno strokovno mnenje 

k ustanovitvi Nove univerze (v nadaljevanju NU).  

Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je dne 28. 11. 2016 Novo univerzo vpisala v Javno 

evidenco akreditiranih visokošolskih zavodov z naslednjimi pripadajočimi članicami: Evropska pravna 

fakulteta (EVRO-PF), Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ) in Fakulteta za slovenske in 

mednarodne študije (FSMŠ).  

Prenovljeni in prečiščeni Akt o ustanovitvi zasebnega visokošolskega zavoda Nova univerza je bil 

sprejet 14. 11. 2017. Delovanje Nove univerze ob tem ureja Statut Nove univerze, ki ga je sprejel 

upravni odbor Nove univerze na svoji seji dne 26. 06. 2018. 

2 ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ 

 Poslanstvo, vizija  in strategija doseganja ciljev 

Nova univerza je ustanovljena kot zasebni visokošolski zavod z elementi javno-zasebnega partnerstva, 

ki ga vzpostavljajo koncesije in druga javna sredstva namenjena mednarodnim izmenjavam in 

raziskavam. 

Prvi cilj Nove univerze je postati elitna univerza glede na kakovost študijskih programov, selektivnost 

vpisa in mednarodno primerljivost, pri tem pa spoštovati najvišja etična merila na vseh področjih.  

Izvirna področja študija in znanstvenega raziskovanja so pravo, uprava, mednarodni odnosi, evropske 

študije, reševanje sporov, varnostne študije, slovenoslovje, etika v javnem življenju ter 

interdisciplinarni programi prava in managementa na področjih nepremičnin, infrastrukture in 

trajnostne gradnje. 

Preko študijskih programov na navedenih izobraževalnih in znanstvenih področjih je univerza vpeta v 

evropske in širše mednarodne visokošolske prostore tako, da pospešuje izmenjave študentov in 

profesorjev s partnerskimi univerzami v tujini, da izvaja s slednjimi skupne študijske programe prek 

oblik transnacionalnega visokošolskega izobraževanja in da sodeluje pri mednarodnih znanstvenih 

projektih. 

Nova univerza daje poudarek raziskovalni dejavnosti in ima kot takšna namen konstituirati osrednje 

središče raziskovanja na regionalni ravni in eno od najpomembnejših raziskovalnih središč na 

nacionalni ravni, ki bo hkrati izrazito usmerjeno v povezovanje in odmevnost v evropskem in globalnem 

znanstvenem prostoru.   
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Nova univerza ob svoji ustanovitvi združuje tri fakultete - Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto za 

državne in evropske študije ter Fakulteto za slovenske in mednarodne študije. Njen namen je širiti svoja 

področja izobraževanja z vključevanjem novih, zlasti pridruženih članic in z uvajanjem novih 

interdisciplinarnih programov, ki jih izvaja univerza sama ali prek svojih članic. 

Nova univerza zagotavlja sinergijo delovanja svojih članic z institucionalnim in disciplinarni 

povezovanjem, na ravni njihovih študijskih programov, raziskovalnega dela in mednarodnega 

sodelovanja.  

Na vseh področjih, kjer je to glede na njihovo naravo možno, omogoča in pospešuje problemsko 

naravnanost pouka in njegovo povezanost z gospodarsko prakso, lokalnim in regionalnim okoljem ter 

koristmi nacionalne države. Nova univerza je prepričana, da je prav praksa odlična pot do teorije, in da 

uporabnost znanj, ki jih posreduje svojim študentom, ni ovira na poti do teoretičnih razlag predmetov 

njihovega študija in raziskovanja. Nova univerza si skozi poučevanje teorije in prakse prizadeva 

izobraževati kritično misleče študente. 

Nova univerza razume tekmovalnost na področju duhovne ustvarjalnosti in visokošolskega pouka kot 

dobrodošlo spodbudo za svoj razvoj. Prizadeva si za komplementarnost programov v primerjavi s 

programi drugih slovenskih in evropskih visokošolskih institucij. 

Nova univerza je izrazito vseslovenska visokošolska institucija. Čeprav je glede na svoj sedež in 

delovanje trdno zasidrana prav na Goriškem v Novi Gorici, ima svoja fakultetna študijska središča tudi 

na Gorenjskem v Kranju, na Štajerskem v Mariboru in v središču glavnega mesta Ljubljane. Strateški cilj 

svoje internacionalizacije že sedaj uresničuje prek študijskih programov, ki jih že izvaja v sodelovanju z 

univerzami na Kosovu, na Hrvaškem, v Združenih državah Amerike in v Izraelu. 

Vrednote Nove univerze so:  

Nova univerza povezuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov ter drugih 

sodelavcev ter skrbi za svojo prepoznavnost in uveljavitev tako doma kakor tudi po svetu. Svoje 

strokovno in javno delovanje, izobraževanje, raziskovanje ter povezave med člani utemeljuje na 

vrednotah: 

- spoštovanja najvišjih etičnih načel, 

- akademske svobode sodelavcev in študentov, 

- akademske odličnosti, 

- avtonomije v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih skupnosti. 

 Organiziranost 

Nova univerza je zasebni visokošolski zavod, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj 

račun. Članice Nove univerze so naslednje fakultete na podlagi soglasij njihovih pristojnih organov: 

1. EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA (Skrajšano ime: EVRO-PF) 

Naslov: Delpinova ulica 18B 

5000 Nova Gorica 

Splet: https://epf.nova-uni.si/; https://epf.nova-uni.si/en/ 

 

https://epf.nova-uni.si/en/
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2. FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE (Skrajšano ime: FDŠ) 

Naslov: Žanova ulica 3 

4000 Kranj 

Splet: http://www.fds.si/, http://www.fds.si/index.php/en/ 

 

3. FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE (Skrajšano ime: FSMŠ) 

Naslov: Mestni trg 23 

1000 Ljubljana 

Splet: https://fsms.nova-uni.si/fakulteta/ 

 

Namen Nove univerze je širiti svoja področja izobraževanja z vključevanjem novih, zlasti pridruženih 

članic in z uvajanjem novih interdisciplinarnih programov, ki jih izvaja univerza sama ali prek svojih 

članic. Nova univerza zasleduje strateški cilj širiti področja svoje dejavnosti na podlagi vključevanja 

novih krogov fakultet in visokih šol z različnih univerzitetnih področij. V študijskem letu 2017/2018 je 

Nova univerza vključevala kot pridružene članice na podlagi pogodbe in statutarnih določb o 

pridruženem članstvu dve pridruženi članici, in sicer: 

 

1. EUROPEAN SCHOOL OF LAW AND GOVERNMENT, Priština (Republika Kosovo) 

Sedež: Veternik p.n 

Te Genci Rol 10000 Prishtina, Kosovo 

Splet: http://www.eukos.org/?page=2,1 

 

2. VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA  

Sedež: Bogatajeva ulica 15 

1215 Medvode 

Izvedba študijskega programa: Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana 

Splet: www.fizioterapevtika.si 

Organi Nove univerze so:  

- rektor,  

- senat,  

- upravni odbor, 

- direktor in  

- študentski svet. 

Pristojnosti, naloge, mandatna doba ter članstvo v organih članic se podrobneje urejeni s Statuti članic. 

- Statut Nove univerze, Evropska pravna fakulteta: https://www.evro-

pf.si/media/website/2012/11/Statut-Evropske-pravne-fakultete-1.docx  

- Statut Nove univerze, Fakulteta za državne in evropske študije: https://fds.nova-uni.si/wp-

content/uploads/2019/07/Statut-FDŠ-NU-28.-9.-2018.pdf. 

- Statut Nove univerze, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije: 

http://www.fsms.si/images/pdf-doc/Statut.pdf. 

http://www.fds.si/
http://www.fds.si/index.php/en/
https://goo.gl/maps/i9PZrCoUuEE2
http://www.fizioterapevtika.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2012/11/Statut-Evropske-pravne-fakultete-1.docx
https://www.evro-pf.si/media/website/2012/11/Statut-Evropske-pravne-fakultete-1.docx
http://www.fsms.si/images/pdf-doc/Statut.pdf
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2.2.1 Rektor 

Rektor je akademski in strokovni vodja univerze. Rektor vodi, predstavlja in zastopa univerzo pri 

opravljanju njenih strokovnih, izobraževalnih, znanstveno-raziskovalnih in drugih visokošolskih 

dejavnosti. Rektor opravlja naslednje naloge: 

- sklicuje in praviloma vodi seje senata univerze, 

- usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in drugo delo na univerzi, 

- v sodelovanju z upravnim odborom skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za 

izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti 

univerze, 

- skupaj s senatom sprejema merila o kakovosti univerze, študijskih programov, znanstveno-

raziskovalnega ter strokovnega dela, 

- je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v postopkih samoevalvacije, 

- poroča senatu, upravnemu odboru in ustanoviteljem o delu univerze, 

- promovira doktorje znanosti, 

- podeljuje nagrade univerze, 

- daje predloge za odločanje senata v zadevah iz njegove pristojnosti in skrbi za izvrševanje 

njegovih odločitev, 

- daje predloge za pridobitev soglasja upravnega odbora pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti, 

- izvaja navodila upravnega odbora glede pravno pravilne uporabe in razlage akta o ustanovitvi, 

statuta, odločitev upravnega odbora in sklepov direktorja, 

- opravlja druge naloge v skladu s predpisi ter splošnimi akti univerze. 

 

Za rektorja je lahko imenovan redni profesor. Imenuje ga upravni odbor po predhodno pridobljenem 

mnenju senata za dobo dveh let in je lahko ponovno imenovan, vendar skupni mandat ne sme preseči 

štirih let. Imenovan je izmed visokošolskih učiteljev univerze in njenih članic, ki so nosilci najmanj enega 

izmed pedagoško izvajanih predmetov. 

 

Upravni odbor lahko razreši rektorja pred iztekom mandatne dobe po predhodno pridobljenem 

mnenju senata, če ni več nosilec vsaj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov univerze ali njenih 

članic, če deluje nezakonito ali pravno nepravilno, če krši akte univerze, če ne deluje v skladu z 

odločitvami in navodili upravnega odbora, če izgubi njegovo zaupanje, vsled česar je v škodo univerze 

močno ovirano sodelovanje med obema organoma, ali če rektor sam predlaga svojo razrešitev.  

 

Če rektorju preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, za katero je bil imenovan, določi upravni 

odbor univerze enega od prorektorjev, da do imenovanja novega rektorja opravlja njegove naloge. 

 

Univerza ima lahko enega ali več prorektorjev. Prorektor pomaga rektorju glede nalog, ki jih določi 

rektor, in ga po njegovem pooblastilu nadomešča v času njegove odsotnosti. Za sklep o nadomeščanju 

mora rektor pridobiti soglasje upravnega odbora. Prorektorja imenuje upravni odbor po predhodno 

pridobljenem mnenju senata za dobo dveh let in je lahko ponovno imenovan, vendar skupni mandat 

ne sme preseči štirih let. Imenovan je izmed visokošolskih učiteljev univerze in njenih članic, ki so nosilci 

najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov. 
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Prorektorju preneha funkcija s potekom mandata ali z razrešitvijo s strani upravnega odbora. 

Upravni odbor lahko razreši prorektorja pred iztekom mandatne dobe po predhodno 

pridobljenem mnenju senata, če ni več nosilec vsaj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov 

univerze ali njenih članic, če deluje nezakonito ali pravno nepravilno, če krši akte univerze, če ne 

deluje v skladu z odločitvami in navodili upravnega odbora, če izgubi zaupanje upravnega odbora, 

vsled česar je v škodo univerze močno ovirano sodelovanje med obema organoma ali če prorektor 

sam predlaga svojo razrešitev. 

 

Rektor in prorektorja Nove univerze v študijskem letu 2017/2018:  

- Rektor Nove univerze: prof. dr. Dimitrij Rupel 

- Prorektorja Nove univerze: izr. prof. dr. Matej Avbelj in prof. dr. Darko Darovec. 

2.2.2 Senat 

Senat je akademski in strokovni organ Univerze. Senat Univerze izvolijo senati članic univerze tako, da 

so enakopravno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline ter strokovna področja.  

Senat univerze ima najmanj 20 članov, in sicer:  

- najmanj 15 članov izmed visokošolskih učiteljev in/ali znanstvenih delavcev članice oziroma 

univerze,  

- najmanj 4 člane iz vrst študentov 

- rektor, ki je član senata po položaju.  

  

Vsaka članica izvoli v senat univerze iz vrst svojih visokošolskih učiteljev in znanstvenih sodelavec 

najmanj 5 članov. Študentski svet univerze izvoli v senat univerze najmanj štiri predstavnike študentov, 

iz vrst svojih članov. Študenti imajo v senatu najmanj petino članov. Mandatna doba članov senata 

traja dve leti. Član senata je lahko ponovno izvoljen. 

 

Senat izvaja, med drugimi, tudi naslednje pristojnosti: 

- oblikuje strategijo razvoja univerze in predlaga ustanovitelju sprejem ustreznih ukrepov za 

njeno uresničitev, 

- daje mnenje k letnemu delovnemu načrtu in programu razvoja univerze, 

- potrjuje razpis za vpis v študijske programe, 

- določa pogoje za oblikovanje programov v visokošolskem izobraževanju, 

- potrjuje enotni informacijski knjižnični načrt univerze, 

- sprejema študijske programe in interdisciplinarne programe na predlog senatov članic, 

- sprejema skupne osnove za preverjanje in ocenjevanje znanja v visokošolskem izobraževanju, 

- daje mnenje k pobudam za ustanovitev visokošolskih in raziskovalnih zavodov, 

- daje mnenje k pobudam o preoblikovanju visokih strokovnih šol v fakultete, 

- sprejema samoevalvacijska poročila, 

- sprejema merila in postopke za volitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, 

- imenuje člane komisij in delovnih teles senata univerze, 

- sprejema merila za priznanje pomembnih umetniških del pri volitvah učiteljev umetniških 

disciplin, 

- povezuje in usklajuje raziskovalno delo članic univerze, 
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- sprejema merila za ocenjevanje kakovosti in usmeritve za izboljšanje znanstveno-

raziskovalnega, umetniškega in izobraževalnega dela članic, 

- sprejema raziskovalni program dela univerze, 

- sprejema študijski koledar, 

- na predlog senata članice voli visokošolske učitelje in znanstvene sodelavce v naziv rednega 

profesorja, znanstvenega svetnika in raziskovalno-razvojnega svetnika, 

- daje članicam univerze soglasje pred prvo izvolitvijo v naziv ali izvolitvijo v višji naziv za 

visokošolske učitelje in znanstvene delavce, razen za redne profesorje, znanstvene svetnike in 

raziskovalno-razvojne svetnike; za senat univerze to nalogo opravlja njegova komisija za 

izvolitve v nazive, 

- odloča o podelitvi častnega doktorata ter naslova “zaslužni profesor”, 

- odloča o odvzemu znanstvenega naslova doktor znanosti, 

- daje mnenje h kandidatom za rektorja in prorektorje, 

- imenuje komisijo ter odloča o nostrifikaciji v tujini pridobljenih diplom v primerih, ki jih določa 

zakon, 

- razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta univerze s področja njegove pristojnosti, 

- opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, tem statutom ali aktom o ustanovitvi 

univerze. Senat univerze obravnava vprašanja iz svoje pristojnosti in sklepa na sejah, ki so lahko 

tudi korespondenčne. Seje senata sklicuje in vodi rektor. Sejo senata rektor skliče po potrebi 

ali na zahtevo upravnega odbora ali članice univerze. Sklic lahko predlaga tudi študentski svet 

univerze. 

 

Senat ima naslednje komisije: 

- Komisija za študijske in študentske zadeve, 

- Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, 

- Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje, 

- Komisija za pritožbe študentov, 

- Skupina za kakovost in evalvacije Nove univerze, 

- Habilitacijska komisija, 

- Komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad. 

 

Senat univerze lahko po potrebi ustanovi še druge komisije.  

 

Delo posamezne komisije vodi predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani komisije. Študenti imajo v 

komisijah, ki obravnavajo pravice in obveznosti študentov, svoje predstavnike. 

 

Senat Nove univerze v letu 2017/2018 so sestavljali člani, izvoljeni na senatih posameznih članic, in 

sicer:  

1. prof. dr. Dimitrij Rupel 

2. prof. dr. Peter Jambrek 

3. prof. dr. Ernest Petrič 

4. prof. dr. Arne Mavčič 

5. prof. dr. Janko Kos 

6. prof. dr. Darko Darovec 

7. izr. prof. dr. Drago Zajc 
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8. izr. prof. dr. Matej Avbelj 

9. izr. prof. dr. Marko Novak 

10. doc. dr. Aljoša Dežman 

11. doc. dr. Tamara Griesser Pečar 

12. doc. dr. Gorazd Justinek 

13. doc. dr. Breda Mulec 

14. doc. dr. Vojko Strahovnik 

15. Miha Istenič, študent 

16. Anja Jankovič, študent 

17. Maruša Kranjc, študent 

18. Vanja Malec, študent 

19. Ivan Kramberger, študent  

 

2.2.3 Upravni odbor 

Upravni odbor je organ vodenja, poslovanja in upravljanja univerze, ki odloča o zadevah materialne 

narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje univerze.  

 

Poleg nalog, določenih z zakonom, upravni odbor odloča o zadevah finančne, poslovne in 

premoženjske narave ter skrbi za materialno poslovanje univerze in njeno kakovostno delovanje:  

- sprejema statut in druge akte, kot so akt o sistemizaciji delovnih mest, pravilniki, ceniki, merila 

in drugi, 

- odloča o materialnih, finančnih, poslovnih in organizacijskih vprašanjih delovanja, 

- sprejema merila za razporejanje proračunskih sredstev za študijsko dejavnost, prejetih s strani 

Republike Slovenije, 

- določi odstotek nadomestila članic za skupne naloge in se pri letnem poročilu seznani s porabo 

teh sredstev, 

- imenuje rektorja in prorektorje po predhodnem mnenju senata, 

- imenuje direktorja in glavnega tajnika, 

- po predhodnem soglasju senata univerze k letnem delovnemu načrtu sprejme letni program 

dela ter spremlja njegovo uresničevanje, 

- sprejme letno poročilo, 

- odloča o kadrovskih in personalnih zadevah, 

- odloča o ustanovitvi in položaju samostojnih organizacij in organizacijskih enot ter imenuje 

njihove predstojnike v skladu s tem aktom, 

- odloča o uvedbi novih programov dejavnosti univerze in o spremembah obstoječih programov 

v soglasju z ustanoviteljem, 

- odloča o pogodbenih razmerjih in pooblašča direktorja za podpis pogodb v imenu univerze. 

 

Upravni odbor ima najmanj dva člana. Število članov upravnega odbora določi ustanovitelj. Vsak 

član ima en glas. Ustanovitelj imenuje člane za dve leti. 

 

Predsednik upravnega odbora je pristojen za sklicevanje in vodenje sej ter za izvrševanje sklepov 

upravnega odbora. Namestnik predsednika upravnega odbora nadomešča predsednika v času 
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njegove odsotnosti. Upravni odbor deluje na sejah, ki so lahko tudi korespondenčne. Odločitev je 

sprejeta z večino glasov članov upravnega odbora. Če predlog sklepa na seji ne pridobi večine 

glasov članov upravnega odbora, je sprejeta odločitev, za katero glasuje predsednik upravnega 

odbora. 

 

Upravni odbor sta v letu 2017/2018 sestavljala predsednik UO NU prof. dr. Peter Jambrek in 
članica UO NU Nina Pegan, mag. prav.  

2.2.4 Direktor 

Direktor je poslovodja in zakoniti zastopnik univerze. Imenuje in razrešuje ga Upravni odbor za dobo 

dveh let in je lahko ponovno imenovan. Upravni odbor lahko razreši direktorja pred iztekom mandatne 

dobe, če deluje nezakonito ali pravno nepravilno, če krši akte univerze, če ne deluje v skladu z 

odločitvami in navodili upravnega odbora, če nastane kateri od razlogov, zaradi katerih preneha 

delovno razmerje po samem zakonu, če izgubi zaupanje upravnega odbora, vsled česar je v škodo 

univerze močno ovirano sodelovanje med obema organoma ali če direktor sam predlaga svojo 

razrešitev.    

 

Direktor po navodilih predsednika Upravnega odbora izvršuje sklepe Upravnega odbora in na tej 

podlagi opravlja naslednje naloge: 

- podpisuje pogodbe, ki se nanašajo na denarne in druge obremenitve univerze, 

- zastopa univerzo v pravnem prometu, 

- izvaja sklepe upravnega odbora o statusnih, organizacijskih in institucionalnih spremembah 

univerze ter njenih samostojnih organizacij in organizacijskih enot, 

- izvršuje sklepe upravnega odbora o delovnih razmerjih ter o drugih kadrovskih in personalnih 

vprašanjih, 

- zadolžen je za nadzorovanje evidence pogodb in aktov ter drugih dokumentov univerze, 

sklepov upravnega odbora in rektorja, 

- daje navodila drugim organom univerze iz pristojnosti upravnega odbora glede pravno pravilne 

uporabe in razlage akta o ustanovitvi in statuta univerze in drugih pravnih podlag za delovanje 

univerze, 

- ima druga pooblastila in odgovornost v skladu z aktom o ustanovitvi univerze, statutom in 

sklepi upravnega odbora univerze. 

 

Direktor Nove univerze v študijskem letu 2017/2018 je bila Nina Pegan, mag. prav.  

2.2.5 Študentski svet 

Študentski svet univerze sestavljajo predstavniki študentov, ki so vpisani na članicah in pridruženih 

članicah univerze ter na študijskih programih, ki jih univerza izvaja neposredno. Mandat članov 

študentskega sveta traja eno leto. 

Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu univerze, o vseh zadevah, 

ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter sprejema in izvaja program interesnih 

dejavnosti študentov univerze v sodelovanju s skupnostjo študentov. 
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Študentski svet zagotavlja zastopanost študentov v organih in pri delu organov univerze.  

Volitve, delovanje in način organiziranja študentskega sveta univerze se opredelijo s poslovnikom 

študentskega sveta univerze. Študentski svet univerze deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik 

sveta. Člani študentskega sveta univerze na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika in enega 

ali več podpredsednikov. 

Več informacij o delovanju študentskega sveta je na voljo tudi v poglavju 5.5. Zastopanost študentov v 

organih Nove univerze.   

Študentski svet so v letu 2017/2018 sestavljali predsedniki študentskih svetov članic univerze, in 

sicer:   

- Leon Bernot, Nova univerza, Evropska pravna fakulteta 

- Ivan Kramberger, Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije  

 

ter preostali člani - predstavniki študentov članic univerze. 

 

V študijskem letu 2017/2018 je bila brez študentskega sveta Fakulteta za slovenske in mednarodne 

študije.  

2.2.6 Katedre 

V študijskem letu 2017/2018 je na ravni Nove univerze delovalo 9 kateder. Upravni odbor je s sklepom 

št.: NU-10/18 z dne 13. 2. 2018 dve katedri: Katedra za gradbeništvo, arhitekturo in urbanizem in 

Katedra za infrastrukturo in nepremičnine združil v novo katedro: Katedra za stavbe in infrastrukturo.  

 

1. Katedra za pravno teorijo, metodologijo, zgodovino, etiko in filozofijo;  

2. Katedra za ustavno pravo in človekove pravice;  

3. Katedra za kazensko pravo, kriminologijo in kriminalistiko;  

4. Katedra za civilno in gospodarsko pravo;  

5. Katedra za upravno pravo, javno upravo ter za poslovne in varnostne študije;  

6. Katedra za mednarodno in evropsko pravo, mednarodne odnose in diplomacijo;  

7. Katedra za alternativno reševanje sporov;  

8. Katedra za slovenoslovje in kulturne industrije;  

9. Katedra za stavbe in infrastrukturo.  

2.2.7 Tajništvo Nove univerze 

Tajništvo univerze izvaja upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge za univerzo kot celoto 

in tiste naloge za članice, ki so skupne in jih ne opravljajo tajništva članic. Tajništvo univerze vodi glavni 

tajnik univerze. Glavnega tajnika univerze imenuje upravni odbor univerze za mandatno dobo dveh let 

in je lahko ponovno imenovan. Delo glavnega tajnika neposredno nadzirajo, vodijo in usmerjajo 

predsednik upravnega odbora in direktor, glede nalog iz pristojnosti rektorja pa rektor, skladno z 

usmeritvami upravnega odbora. 

 

Glavnemu tajniku univerze preneha funkcija s potekom mandata ali z razrešitvijo s strani upravnega 

odbora. Upravni odbor lahko razreši glavnega tajnika pred iztekom mandatne dobe ali začasno prekine 
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izvajanje njegovega mandata, če ne deluje v skladu z navodili, če izgubi zaupanje upravnega odbora ali 

če svojo razrešitev predlaga tajnik sam. 

 

Glavni tajnik Nove univerze je bila do dne 13. 2. 2018 Tina Besednjak, z dnem 3. 4. 2018 jo je 

zamenjala Nataša Kolavčič.  

2.2.8 Računovodstvo 

Računovodstvo univerze vodi finančno poslovanje univerze.  

2.2.9 Knjižnica  

Univerzitetna knjižnica Nove univerze (UKNU) zagotavlja knjižnično-informacijsko dejavnost in 

optimalne pogoje za študij ter znanstveno-raziskovalno delo na članicah Nove univerze.  

 

Vodja Univerzitetne knjižnice Nove univerze (UKNU) v letu 2017/2018 je bila doc. dr. Ines Vodopivec.  
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 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ORGANIZIRANOSTI IN RAZVOJA 

Tabela 1: Uresničevanje doseganja ciljev na področju organiziranosti in razvoja v skladu z razvojnimi smernicami Nove univerze za obdobje 2018 - 2021 

KAZALNIK CILJ 2017/2018 REALIZACIJA 2018 CILJ 2018/2019 UKREP  

Jasna in učinkovita 

organizacijska shema. 

1. Izvedene organizacijske 

spremembe – jasnejše opredeljene 

obveznosti, spodbujanje njihovih 

aktivnosti, sprejem ustreznih aktov. 

2. Katedre bodo po potrebi 

okrepljene z novimi pedagoškimi in 

raziskovalnimi sodelavci. Glede na 

novo akreditirana področja bodo 

ustanovljene nove katedre ali 

ustrezno preimenovane že 

obstoječe. 

3. Ustanovitev raziskovalne skupine 

Nove univerze. 

4. Sprejem ustreznih aktov, ki bodo 

jasno opredeljevali obveznosti 

organov oz. delovnih teles. 

5. Uspešna akreditacija 

interdisciplinarnega študijskega 

programa. 

1. Izvedene so bile organizacijske 

spremembe – jasnejše opredeljene 

obveznosti, spodbujanje njihovih 

aktivnosti, sprejem ustreznih aktov. 

2. Obstoječe katedre so bile 

okrepljene na ravni članic univerze 

v skladu s potrebami posamezne 

članice.  

3. Ustanovljena je bila  raziskovalna 

skupina Nove univerze. 

4. Sprejet je bil Pravilnik o izvajanju 

študijske prakse na Novi univerzi, 

Poslovnik kakovosti Nove univerze, 

Merila za izvolitev v nazive 

visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev, visokošolskih sodelavcev 

in raziskovalnih sodelavcev na novi 

univerzi, Etični kodeks Nove 

univerze in Pravilnik o disciplinski 

odgovornosti študentov Nove 

univerze.  

5. Izvedeni so bili postopki za  

akreditacijo interdisciplinarnega 

1. Vključene bodo nove 

članice oz. pridružene 

članice v Novo univerzo. 

Vzpostavljeno bo  

delovanje skupnih služb 

Nove univerze. 

2. Okrepitev obstoječih 

kateder v skladu s 

potrebami. 

3. Delovanje raziskovalne 

skupine Nove univerze.  

4. Prilagoditev potrebnih 

pravilnikov in noveliranje 

vseh aktov, ki še niso 

prilagojeni oz. povzdignjeni 

na raven Nove univerze. 

5. Obisk skupine elevatorjev 

za akreditacijo 

interdisciplinarnega 

študijskega programa –

Podiplomski magistrski 

študijski program »Tehnika 

in pravni inženiring 

trajnostne gradnje – MA 

1. Vključitev novih članic 

Nove univerze, predvsem s 

področja zdravstva, 

tehnike in naravoslovja.  

2. Predstojniki kateder bodo 

pozvani k sklicevanju 

rednih sestankov in k večji 

aktivnosti delovanja.  

3. Spodbujanje raziskovalne 

skupine Nove univerze k 

aktivnemu delovanju.  

4. Pregled, noveliranje in 

implementiranje potrebnih 

pravilnikov Nove univerze 

in vseh aktov, ki še niso 

prilagojeni oz. povzdignjeni 

na raven Nove univerze. 

5. Izvedeni bodo postopki za 

akreditacijo novega 

Doktorskega 

interdisciplinarnega 

študijskega programa 

Trajnostna gradnja in 

zdravje – habitat za 
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KAZALNIK CILJ 2017/2018 REALIZACIJA 2018 CILJ 2018/2019 UKREP  

študijskega programa. TPITG in akreditacijo 

novega Doktorskega 

interdisciplinarnega 

študijskega programa 

Trajnostna gradnja in 

zdravje – habitat za 

prihodnost za akreditacijo 

študijskega programa. 

prihodnost za akreditacijo 

študijskega programa. 

 

Razvoj univerze 1. Izdelava jasne strategije razvoja NU 

1. Pregledana in izvedena je bila 

analiza trenutne Strategije razvoja 

NU in njena  prenova, s ciljem, da 

bo strategija odražala jasno 

zastavljene cilje in ukrepe. 

1. Izdelana bo nova Strategije 

razvoja Nove univerze za 

obdobje 2019 – 2026. 

1. Priprava, sprejetje in 

začetek izvajanja nove 

Strategije razvoja Nove 

univerze za obdobje 2019 -

2026. 
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3 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 Nova univerza 

Izobraževanje je osrednja dejavnost Nove univerze, zato se temeljne strateške usmeritve univerze 

nanašajo na zagotavljanje visoke kakovosti v izobraževalni dejavnosti, praktične vidike med samim 

študijem, aktivno vključevanje v izobraževalne mreže ter osredotočenost na študente z obravnavanjem 

vsakega posameznika.  

V nadaljevanju so podane ključne informacije vezane na izobraževalno dejavnost Nove univerze in 

njenih članic. Članice Nove univerze: Evropska pravna fakulteta; Fakulteta za državne in evropske 

študije; Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, izvajajo izobraževalno dejavnost s področja 

prava, nepremičnin, uprave, slovenoslovja, alternativnega reševanja sporov, mednarodnih odnosov in 

diplomacije.   

V študijskem letu 2017/2018 je Nova univerza vključevala na podlagi pogodbe in statutarnih določb o 

pridruženem članstvu dve pridruženi članici, in sicer: European School of Law and Government, Priština 

(Republika Kosovo) in Visokošolski zavod fizioterapevtika.  

3.1.1 Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (EVRO-PF) 

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta je samostojni visokošolski zavod. Ustanovljena je bila 1. julija 

2005. Njen ustanovitelj je Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice d.o.o.. S strani Sveta 

Republike Slovenije za visoko šolstvo je akreditirana po sklepu št. 1/4-2005, z dne 07. 7. 2005. Fakulteta 

je bila prvotno ustanovljena v Portorožu. Dne 23. 2. 2006 je Svet RS za visoko šolstvo s sklepom št. 

1/13-2006 dal pozitivno mnenje k spremembi imena v Evropska pravna fakulteta ter prenosu sedeža 

fakultete v Novo Gorico. Z odločbo Sveta NAKVIS št. 0141-10/2012/38 z dne 18. 12. 2014 je bila 

akreditacija Evropske pravne fakultete podaljšana za nadaljnjih 7 let. V razvid visokošolskih zavodov je 

bila reakreditacija vpisana pod št. 6033-53/2015/4 dne 11. 3. 2015. 

 

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta je prva pravna fakulteta v Sloveniji, ki je začela delovati v 

skladu s sodobnim evropskim bolonjskim modelom študija in ki poudarja evropsko razsežnost svojega 

delovanja, saj to zajema tako program kot način študija ter zasnovo dejavnosti fakultete. Pri delovanju 

sledi trendom in usmeritvam v Evropski uniji (EU), zato je odprta za povezovanje po modelu 

partnerstva med zasebno in javno sfero v skladu z Lizbonsko strategijo. Fakulteta izvaja osem 

akreditiranih - javno veljavnih študijskih programov vseh treh stopenj bolonjskega procesa (Tabela 2), 

en študijski program – Doktorski študijski program Alternativno reševanje sporov (ARS 3) pa je v 

akreditacijskem postopku.  

 

Fakulteta prek European School of Law and Governance Veternik (v nadaljevanju Kolegji ESLG) izvaja 

študijske programe tudi v obliki franšize. Svet NAKVIS je namreč s sklepom št. 6033-46/2013/4 z dne 

19. 12. 2013 v javno evidenco vpisal pogodbo, sklenjeno med fakulteto in Kolegji ESLG, za izvajanje 

dodiplomskih programov Pravo in Pravo in management infrastrukture in nepremičnin na Kosovu, s 

sklepom št. 6033-21/2016/4 z dne 20.4.2017 pa je NAKVIS v javno evidenco vpisal še pogodbo za 

izvajanje vseh štirih magistrskih programov EVRO-PF na Kosovu. 
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Tabela 2: Študijski programi Evropske pravne fakultete v študijskem letu 2017/2018 s podatki o 
pridobitvi akreditacije in državne koncesije za izvajanje posameznega študijskega programa 

Stopnja študija Podatki o akreditaciji Podatki o pridobitvi koncesije  

1. Stopnja 

PRAVO 1  

Triletni dodiplomski univerzitetni 

študijski program, ki se izvaja kot 

redni (koncesioniran) ali kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija. 

Sklep SVŠ št. 2/29-2005 z dne 

22. 11. 2005, za izvajanje 

študijskega programa v Portorožu; 

sklep SVŠ št. 1/13-2006 z dne 

23. 2. 2006 za izvajanje študijskega 

programa v Novi Gorici, zaradi 

spremembe sedeža fakultete. Z 

odločbo Sveta NAKVIS št. 6033-

180/2012/19 z dne 19. 12. 2013 je 

bil študijski program reakreditiran 

za nadaljnjih 7 let. 

Vlada RS je fakulteti podelila 

koncesijo z odločbo št. 01405-

13/2006/5 z dne 13. 12. 2006. 

Fakulteta je pridobila koncesijo za 

70 mest rednih študentov 1. 

letnika. 

PRAVO IN MANAGEMENT 

INFRASTRUKTURE IN 

NEPREMIČNIN (PMIN 1)  

Triletni dodiplomski visokošolski 

strokovni študijski program, ki se 

izvaja kot izredni (nekoncesioniran 

program) način študija. 

Sklep Sveta NAKVIS št.: 6033-

307/2009/19 z dne 16. 6. 2011, za 

izvajanje študijskega programa v 

Novi Gorici in Ljubljani. 

/ 

2. Stopnja 

PRAVO 2  

Dvoletni podiplomski magistrski 

študijski program, ki se izvaja kot 

redni (koncesioniran) ali kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija.  

Sklep SVŠ št. 2/30-2005 z dne 

22. 11. 2005, za izvajanje 

študijskega programa v Portorožu; 

sklep SVŠ št. 1/13-2006 z dne 

23. 2. 2006; sklep SVŠ št. 5/24-2006 

z dne 6. 7. 2006 za izvajanje 

magistrskega programa tudi v 

dislocirani enoti v Kranju. Z odločbo 

Sveta NAKVIS št. 6033-

180/2012/19 z dne 19. 12. 2013 je 

bil študijski program reakreditiran 

za nadaljnjih 7 let.  

Vlada Republike Slovenije je 

fakulteti podelila koncesijo z 

odločbo št. 01405-18/2007/5 z dne 

15. 5. 2007 (za Pravo in 

management nepremičnin 2. 

stopnje) oziroma št. 01405-

19/2007/5 (za Pravo 2. stopnje). 

Koncesija za posamezni program: 

70 mest rednih študentov 1. letnika 

(skupaj 140 mest za 2. stopnjo). 

Pogodba o koncesiji za vse tri 

programe je bila podpisana 

28. 9. 2007. Fakulteta je začela 

izvajati koncesionirane študijske 

programe v študijskem letu 

2007/2008. 

PRAVO IN MANAGEMENT 

NEPREMIČNIN (PMN 2)  

Dvoletni podiplomski magistrski 

študijski program, ki se izvaja kot 

redni (koncesioniran) ali kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija. 

Sklep SVŠ št. 2/157-2007 z dne 

7. 3. 2007. Z odločbo Sveta NAKVIS 

št. 6033-118/2013/21 z dne 

15. 1. 2015 je bil študijski program 

reakreditiran za nadaljnjih 7 let. 
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Stopnja študija Podatki o akreditaciji Podatki o pridobitvi koncesije  

ALTERNATIVNO REŠEVANJE 

SPOROV (ARS 2)  

Dvoletni podiplomski magistrski 

študijski program, ki se izvaja kot 

izredni (nekoncesioniran program) 

način študija. 

Odločba Sveta NAKVIS št. 6033-

150/2013/22 z dne 20. 11. 2014. 
/ 

CIVILNO IN GOSPODARSKO PRAVO 

(CGP 2)  

Dvoletni podiplomski magistrski 

študijski program, ki se izvaja kot 

izredni (nekoncesioniran program) 

način študija. 

Odločba Sveta NAKVIS št. 6033-

195/2012/27 z dne 18. 6. 2015. 
/ 

3.Stopnja 

PRAVO 3  

Triletni podiplomski doktorski 

študijski program, ki se izvaja kot 

izredni (nekoncesioniran) način 

študija. 

Sklep SVŠ št. 2-160/2008 z dne 

5. 5. 2008. 
/ 

PRAVO IN MANAGEMENT 

NEPREMIČNIN (PMN 3)  

Triletni podiplomski doktorski 

študijski program, ki se izvaja kot 

izredni (nekoncesioniran) način 

študija. 

Sklep SVŠ št. 2-160/2008 z dne 5. 

5. 2008. 
/ 

ALTERNATIVNO REŠEVANJE 

SPOROV (ARS 3) 

Triletni podiplomski doktorski 

študijski program. 

Študijski program je v 

akreditacijskem procesu. Sklep 

senata EVRO-PF za izvajanje 

študijskega programa je bil sprejet 

maja 2017 in oddan v postopek 

akreditacije.  

/ 

 

Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo ter dva magistrska študijska programa Pravo ter 

Pravo in management nepremičnin se izvajajo kot redni in izredni študij. Predavanja so organizirana na 

sedežu v Novi Gorici in na dislocirani enoti v Ljubljani. Dodiplomski visokošolski strokovni študijski 

program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin, magistrski študijski program 

Alternativno reševanje sporov, magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo ter doktorska 

študijska programa, se izvajajo kot izredni študij na dislocirani enoti v Ljubljani. 

 

Študijski programi tvorijo povezano celoto. Triletni dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo 

izobražuje študente na področju pravnih znanosti ter je namenjen manj zahtevnim zaposlitvam na 
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področju prava. Triletni visokošolski strokovni dodiplomski študijski program Pravo in management 

infrastrukture in nepremičnin pa je namenjen vsem tistim, ki želijo pridobiti osnovno znanje 

interdisciplinarnih ved s področja prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. Oba 

dodiplomska študijska programa omogočata vpis na dvoletne podiplomske magistrske študijske 

programe Pravo, Pravo in management nepremičnin, Alternativno reševanje sporov oziroma Civilno in 

gospodarsko pravo ter naprej na triletna podiplomska doktorska študijska programa Pravo oziroma 

Pravo in management nepremičnin. 

Študij na vseh treh stopnjah upošteva sodobne smernice in imperative razvoja visokega šolstva v 

Republiki Sloveniji in v skladu s temi temelji na naslednjih izhodiščih in zastavljenih ciljih: 

 predmetnik in učni načrti upoštevajo sedanje in bodoče evropske razsežnosti slovenskega 

pravnega sistema; 

 poudarjen je pomen povezanosti pravne teorije s pravno prakso, in sicer z vključevanjem 

prakse v zasnovani kreditni sistem na ravni dodiplomskega in podiplomskega programa; 

 fakulteta želi zagotoviti popolno mobilnost študentov na nacionalni in mednarodni ravni z 

jasno zasnovano strukturo kreditnega sistema, v celoti izhajajočo iz evropskega kreditnega 

sistema (ECTS); 

 poudarjen je pomen samostojnega študijskega in raziskovalnega dela ob mentorstvu. 

3.1.2 Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ) 

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije je skladno z Zakonom o zavodih zasebni zavod 

in skladno z Zakonom o visokem šolstvu fakulteta, ki je članica Nove univerze. Edini ustanovitelj 

fakultete in univerze je Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, d.o.o. Sedež fakultete je na 

naslovu: Žanova ulica 3, 4000 Kranj.  

 

Kot Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije je bila fakulteta pri Svetu RS za visoko šolstvo 

akreditirana 2. 6. 2000 ter septembra 2001 vpisana v evidenco visokošolskih zavodov pod zaporedno 

št. 8 (odločba št. 608-01-239/2001). Prvi vpis v magistrske študijske programe je bil izveden v 

študijskem letu 2001/2002. Fakulteta je v času od svoje ustanovitve dalje postopoma uvajala nove 

študijske programe, ki so vsi pridobili pozitivno mnenje akreditacijske agencije Republike Slovenije, 

tako da so uspešno zagovarjane diplome programov javno veljavne. Fakulteta izvaja šest akreditiranih 

- javno veljavnih študijskih programov vseh treh stopenj bolonjskega procesa (Tabela 3). 

 

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske izvaja izobraževalno dejavnost na področjih poslovnih 

in upravnih ved (področje št. 3400 po Klasius-P) ter družbenih ved (področje št. 3100 po Klasius-P).  

 

Tabela 3: Študijski programi Fakultete za državne in evropske študije v študijskem letu 2017/2018 s 

podatki o pridobitvi akreditacije in državne koncesije za izvajanje posameznega študijskega programa 

Študijski program Podatki o akreditaciji Podatki o pridobitvi koncesije  

1. Stopnja 

JAVNA UPRAVA  Študijski program je bil akreditiran 

dne 16. 11. 2007 (odločba št. 

Vlada Republike Slovenije je 

fakulteti dne 27. 12. 2007 z 
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Študijski program Podatki o akreditaciji Podatki o pridobitvi koncesije  

Triletni dodiplomski univerzitetni 

študijski program, ki se izvaja kot 

redni (koncesioniran program) in 

kot izredni (nekoncesioniran 

program) način študija. 

2/84-2007) in ima veljavno 

akreditacijo do 30. 9. 2023. Vpisan 

je v razvid visokošolskih 

programov pri Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport, na 

študij pa so se študentje lahko 

prvič vpisali v študijskem letu 

2008/2009. 

odločbo št. 01405-37/2007/5 

podelila državno koncesijo za 

izvajanje univerzitetnega 

dodiplomskega študijskega 

programa Javna uprava. Na 

podlagi koncesije je fakulteta 

pridobila 70 mest za izvajanje 

rednega študija. 

UPRAVNO PRAVO  

Triletni dodiplomski visokošolski 

strokovni študijski program, ki se 

izvaja kot izredni (nekoncesioniran 

program. 

Visokošolski strokovni študijski 

program Upravno pravo je bil 

akreditiran dne 18. 12. 2014 

(odločba št. 6033-127/2013/26) in 

ima veljavno akreditacijo do 30. 9. 

2022. Vpisan je v razvid 

visokošolskih programov pri 

Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport, na študij pa so se 

študentje lahko prvič vpisali v 

študijskem letu 2015/2016. 

Vlada Republike Slovenije je 

fakulteti dne 27. 12. 2007 z 

odločbo št. 01405-37/2007/5 

podelila državno koncesijo za 

izvajanje univerzitetnega 

dodiplomskega študijskega 

programa Javna uprava. Na 

podlagi koncesije je fakulteta 

pridobila 70 mest za izvajanje 

rednega študija. 

2. Stopnja 

JAVNA UPRAVA  

Dvoletni podiplomski magistrski 

študijski program, ki se izvaja kot 

redni (koncesioniran program) in 

kot izredni (nekoncesioniran 

program) način študija. 

Magistrski študijski program Javna 

uprava II. stopnje je bil akreditiran 

dne 24. 6. 2005 (odločba št. 2/22-

2005) in ima veljavno akreditacijo 

do 30. 9. 2020. Vpisan je v razvid 

visokošolskih programov pri 

Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport, na študij pa so se 

študentje lahko prvič vpisali v 

študijskem letu 2007/2008. 

Vlada Republike Slovenije je 

fakulteti dne 15. 5. 2007 z odločbo 

št. 01405-20/2007/5 podelila 

državno koncesijo za izvajanje 

univerzitetnega dodiplomskega 

študijskega programa Javna 

uprava. Na podlagi koncesije je 

fakulteta pridobila 70 mest za 

izvajanje rednega študija. 

MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE 

ŠTUDIJE  

Dvoletni podiplomski magistrski 

študijski program, ki se izvaja kot 

redni (koncesioniran program) in 

kot izredni (nekoncesioniran 

program) način študija. 

Magistrski študijski program 

Mednarodne in diplomatske 

študije II. stopnje je bil akreditiran 

dne 24. 6. 2005 (odločba št. 2/21-

2005) in ima veljavno akreditacijo 

do 30. 9. 2020. Vpisan je v razvid 

visokošolskih programov pri 

Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport, na študij pa so se 

študentje lahko prvič vpisali v 

študijskem letu 2007/2008. 

Vlada Republike Slovenije je 

fakulteti dne 15. 5. 2007 z odločbo 

št. 01405-24/2007/5 podelila 

državno koncesijo za izvajanje 

univerzitetnega dodiplomskega 

študijskega programa Javna 

uprava. Na podlagi koncesije je 

fakulteta pridobila 70 mest za 

izvajanje rednega študija. 

3. Stopnja 



 
 

18 
 

Študijski program Podatki o akreditaciji Podatki o pridobitvi koncesije  

JAVNA UPRAVA 

Triletni podiplomski doktorski 

študijski program, ki se izvaja kot 

izredni (nekoncesioniran) način 

študija. 

Doktorski študijski program Javna 

uprava III. stopnje je bil 

akreditiran dne 10. 7. 2009 

(odločba št. 6033-15/2009/7). 

Študijski program je vpisan v 

razvid visokošolskih programov pri 

Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport, na študij pa so se 

študentje lahko prvič vpisali v 

študijskem letu 2009/2010. 

/ 

MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE 

ŠTUDIJE 

Triletni podiplomski doktorski 

študijski program, ki se izvaja kot 

izredni (nekoncesioniran) način 

študija. 

Doktorski študijski program 

Mednarodne in diplomatske 

študije III. stopnje je bil akreditiran 

dne 13. 6. 2013 (odločba št. 6033-

372/2009/33) in ima veljavno 

akreditacijo do 30. 9. 2020. Vpisan 

je v razvid visokošolskih 

programov pri Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport, na 

študij pa so se študentje lahko 

prvič vpisali v študijskem letu 

2014/2015. 

/ 

 

Dodiplomski univerzitetni študijski program Javna uprava ter dva magistrska študijska programa Javna 

uprava ter Mednarodne in diplomatske študije se izvajajo kot redni in izredni študij. Predavanja so 

organizirana na sedežu fakulteta v Kranju in na dislociranih enotah v Ljubljani in Maribor. Dodiplomski 

visokošolski strokovni študijski program Upravno pravo, ter doktorska študijska programa Javna uprava 

ter Mednarodne in diplomatske študije, se izvajajo kot izredni študij na sedežu fakultete v Kranju in na 

dislociranih enotah v Ljubljani in Mariboru. 

 

Študijski programi tvorijo povezano celoto in študente usposabljajo za samostojno, kakovostno in 

učinkovito delovanje na področju javne uprave ter mednarodnih in diplomatskih študij. Triletni 

dodiplomski univerzitetni študijski program Javna uprava ter triletni visokošolski študijski program 

Upravno pravo izobražujeta študente na področju upravnih znanosti za opravljanje normativne 

funkcije, kot ene od najpomembnejših funkcij državne uprave in uprave v lokalnih skupnostih tako, da 

se bo ta opravljala v skladu z evropskimi standardi. Oba dodiplomska študijska programa omogočata 

vpis na dvoletna podiplomska magistrska študijska programa Javna uprava ter Mednarodne in 

diplomatske študije. V okviru magistrskih programov študentje nadgradijo znanje, ki so ga pridobili na 

1. stopnji. Po uspešnem zaključku magistrskih študijskih programov lahko študentje svojo 

izobraževalno pot nadaljujejo z vpisom na doktorske programe fakultete: Študijski program javna 

uprava in študijski program Mednarodne in diplomatske študije.  

 

Fakulteta kakovost svojih študijskih programov zagotavlja predvsem z: 

- vsakoletnim pregledom in posodobitvijo študijskih programov fakultete, 
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- vključevanjem domačih in tujih strokovnjakov iz prakse v izvajanje študijskega procesa, 

- vzpostavitvijo na študenta osredinjenega učenja in poučevanja, 

- zagotavljanjem primernih in lahko dostopnih učnih virov za študente, 

- spodbujanjem mednarodne mobilnosti ter z 

- vključevanjem študentov v raziskovalno dejavnost fakultete. 

3.1.3 Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ) 

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja 

univerzitetno izobraževalno, znanstveno, raziskovalno, študijsko in svetovalno dejavnost na področju 

humanističnih in sorodnih interdisciplinarnih znanosti. Fakulteta vsaj za sedaj ostaja edina in osrednja 

visokošolska ustanova v Republiki Sloveniji in v svetu, katere prvo in osrednje znanstveno ter 

pedagoško poslanstvo predstavlja slovenstvo v njegovem kulturnem, narodnem, državnem, etničnem, 

filozofskem, sociološkem in prostorskem pomenu. 

Nova univerza, Fakulteto za slovenske in mednarodne študije sta leta 2012 ustanovila Inštitut za 

ustavno ureditev in človekove pravice in Inštitut za mednarodno pravo - zavod. Svet Nacionalne 

agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je Fakulteti za slovenske in mednarodne 

študije podelil akreditacijo 15. 11. 2012, z odločbo št. 0141-18/2010/27. 

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije namerava razpisati vpis v program I. 

stopnje »Slovenski študiji« v študijskem letu 2018/2019, zato se je v študijskem letu 2017/2018 aktivno 

posvečala promociji fakultete in vzpostavitvi Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) sistema. 

Tabela 4: Študijski programi Fakultete za slovenske in mednarodne študije v študijskem letu 2017/2018 

Študijski program Podatki o akreditaciji 

1. stopnja 

SLOVENSKI ŠTUDIJ 1  

Triletni univerzitetni dodiplomski študijski program, 

ki se izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način 

študija.  

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za 

kakovost v visokem šolstvu je FSMŠ podelil 

akreditacijo za univerzitetni dodiplomski program 

“Slovenski študiji”, dne 19. 11. 2015 na 95. seji Sveta. 

2.stopnja 

SLOVENSKI ŠTUDIJ 2  

Dvoletni podiplomski magistrski študijski program.  
V akreditacijskem procesu. 

3. stopnja 

SLOVENSKI ŠTUDIJ 3  

Triletni podiplomski doktorski študijski program.  
V akreditacijskem procesu. 

 

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije bo izobraževala študente na vseh treh 

stopnjah univerzitetnega študija. Osrednje področje znanstvenega interesa fakultete je študij 

slovenstva. »Slovenstvo« razumemo kot generični pojem v celovitem pomenu slovenskega ozemlja, 

habitata, naravnega okolja, prebivalstva, etnije, ljudstva, naroda, zgodovine, umetnosti, jezika, kulture, 

vere in verstev, gospodarstva, infrastrukture, socialnih in javnih služb (kakršne so zdravstvo in šolstvo), 

države (ter njenega ustroja) in državnosti, ustave (ter njene normativne zgradbe) in drugih pravnih 

temeljev, identitete v zgodovinskem in kulturnem (vrednostnem) izročilu. 
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Študij Slovenski študij torej že v izhodišču ni oblikovan kot interdisciplinarni študij na podlagi 

mehanične povezave posamičnih disciplin, ki preučujejo (tudi) Slovenijo, na primer geografije, 

zgodovine, antropologije, etnologije, ekologije, ekonomije, prava, religiologije, slovenistike, etike in 

drugih. Fenomen raziskovanja in študija je transdisciplinarne narave – je Slovenija, je slovenstvo in so 

Slovenci kot naravni, socialni, proizvodno-tehnološki, kulturni in politični sistem, katerega samobitnost 

in državnost je determinirala in ga trajno sodoloča osrednja zona naroda. 

Posebnost študija, ki ga bodo zagotavljali študijski programi fakultete, pa predstavljata: 

1. Humanistično in interdisciplinarno raziskovanje ter ustrezno pedagoško posredovanje štirih 

temeljnih razsežnosti slovenstva, ter 

2. slovenska narodna, državna, demokratična ter prostorska identiteta znotraj ali na obrobjih 

širših mednarodnih (sub) sistemov – Balkana, Srednje Evrope, Evropske unije, panevropskih 

ter globalnih integracij in migracij. 

Na dodiplomski ravni bodo posredovana študentom specifična znanja o fenomenih slovenstva glede 

na njegove mnogotere mednarodne razsežnosti. Na magistrskem in doktorskem študiju pa je mogoča 

individualna usmeritev študentov glede na specifične zahteve posameznika z izvedbo študija v dveh 

modulih: 

1. Študij notranje strukture in kohezije slovenstva samega – magisterij in doktorat slovenskih 

študij, ter 

2. študij neposrednega ter širšega mednarodnega in meddržavnega okolja slovenstva – magisterij 

Študijska programa “Slovenski študiji” II. in III. stopnje sta v postopku akreditacije.  

3.1.4 European School of Law and Governance Veternik (Kolegji ESLG)  

Kolegij ESLG je prvi večji projekt akademskega in strokovnega sodelovanja partnerjev univerzitetne 

sfere v Sloveniji in na Kosovu v okviru tradicionalno prijateljskih odnosov med obema državama. S 

ciljem prispevati k identiteti države in izobraževati mlade intelektualce, ki bodo lahko učinkovito 

ustvarili sodobno demokracijo in jo vključili v evroatlantsko območje, se Kolegij ESLG razvija v zelo 

kakovostno učno in raziskovalno ustanovo, ki ustvarja intelektualno elito in bo dejavno sodeloval pri 

oblikovanju sodobne pravne države. 
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Tabela 5: Študijski programi Kolegija ESLG v študijskem letu 2017/2018 

Stopnja študija Študijski program 

1. stopnja 

Visokošolski transnacionalni programi (VTI), ki se izvajajo v obliki franšize v 

sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto Nove univerze1:  

- PRAVO 1 (triletni dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo, ki se v obliki 

franšize izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način študija). 

- PRAVO IN MANAGEMENT INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN (PMIN 1) (triletni 

dodiplomski visokošolski strokovni študijski program, ki se v obliki franšize izvaja 

kot izredni (nekoncesioniran) način študija).  

Drugi študijski programi, ki jih Kolegij ESLG izvaja samostojno:  

- ENERGY MANAGEMENT (triletni dodiplomski študijski program v obsegu 180 

ECTS. Več informacij o študijskem programu je na voljo na spletni povezavi: 

http://www.eukos.org/?page=2,109). 

2. stopnja 

Visokošolski transnacionalni programi (VTI), ki se izvajajo v obliki franšize v 

sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto Nove univerze:  

- PRAVO 2 (dvoletni podiplomski magistrski študijski program Pravo, ki se v obliki 

franšize izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način študija).  

- PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN (PMN 2) (dvoletni podiplomski 

magistrski študijski program, ki se v obliki franšize izvaja kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija). 

- ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV (ARS 2) (dvoletni podiplomski magistrski 

študijski program, ki se v obliki franšize izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način 

študija). 

- CIVILNO IN GOSPODARSKO PRAVO (CGP 2) (dvoletni podiplomski magistrski 

študijski program, ki se v obliki franšize izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način 

študija). 

Drugi študijski programi, ki jih Kolegij ESLG izvaja samostojno: 

- EUROPEAN ECONOMIC LAW (enoletni študijski program v obsegu 60 ECTS. 

Študijski program je skladen z modelom 4 + 1 + 3, ki se uporablja v sistemu 

pravnega izobraževanja na Kosovu. Več informacij o študijskem programu je na 

voljo na spletni povezavi: http://www.eukos.org/?page=2,115). 

3. stopnja / 

3.1.5 Visokošolski zavod fizioterapevtika  

Visokošolski zavod Fizioterapevtika (v nadaljevanju Fizioterapevtika) je zasebna, mednarodno 

orientirana visokošolska institucija, ki se tako v pedagoškem kot tudi v znanstvenoraziskovalnem delu 

                                                           

1 Podatki o številu študentov in diplomatov, ki so vpisani na Visokošolske transnacionalne študijske programe 
(VTI) in se izvajajo v obliki franšize v sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto, so navedeni v poglavju 5. Študenti.   
 

http://www.eukos.org/?page=2,109
http://www.eukos.org/?page=2,115
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prvenstveno ukvarja s fizioterapijo ter pedagoško, znanstveno in strokovno tematiko, potrebno za 

izobraževanje bodočih fizioterapevtov, vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih fizioterapevtov in 

drugih sodelavcev v zdravstvenem timu. Svoje raziskovanje, izobraževanje in strokovno delovanje 

postavlja na vrednotah: zagotavljanja čim višje kakovosti in odličnosti, akademske svobode sodelavcev 

in študentov, posebej svobode ustvarjalnosti in etičnega in odgovornega odnosa do ljudi in do sveta. 

Vizija, ki jo Fizioterapevtika zasleduje v svojem delovanju je s kakovostnim programom izobraževanja 

in raziskovanja usposabljati odlične kadre za prevzemanje zahtevnih nalog in dela na področju 

fizioterapije.  

 

V študijskem letu 2017/2018 je Fizioterapevtika izvajala en študijski program, in sicer Visokošolski 

strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija (Tabela 6).  

 

Tabela 6: Študijski programi Visokošolskega zavoda fizioterapevtika v študijskem letu 2017/2018 

Stopnja študija Študijski program 

1. stopnja - FIZIOTERAPIJA (triletni dodiplomski študijski program, ki se izvaja kot izredni 

način študija). 

2. stopnja / 

3. stopnja / 

Vir: Samoevalvacijsko poročilo s poslovnim poročilom 2018, dosegljivo na spletni strani 
http://www.fizioterapevtika.si/wp-content/uploads/2019/02/Samoevalvacijsko-poročilo-s-
poslovnim-poročilom-2018.pdf. 

 
Prvostopenjski študijski program Fizioterapevtka se izvaja kot izredna oblika študija. Študij traja tri leta 

in obsega 180 ECTS. Diplomant-ka po opravljenem študiju dobi strokovni naslov diplomirani-a 

fizioterapevt-ka (VS).  

Študijski program se izvaja v obliki predavanj, seminarskih vaj, laboratorijskih vaj in kliničnih vaj. Velik 

poudarek je tako na kliničnem/praktičnem usposabljanju, to pomeni, da študij poteka v obliki 

nadzorovanega usposabljanja v delovnem okolju kot del ekipe v neposrednem stiku s pacienti in 

uporabniki. Praktično usposabljanje je potekalo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in zdraviliščih po 

Sloveniji ter drugih zdravstvenih institucijah pod vodstvom in nadzorom mentorja v kliničnem okolju.  

3.1.6 Interdisciplinarni študijski programi Nove univerze  

Na podlagi sklepa Upravnega odbora Nove univerze iz leta 2017, da bo Nova univerza akreditirala in 

neposredno izvajala dva interdisciplinarna študijska programa - magistrski študijski program Pravo in 

management trajnostnih gradenj 2 in doktorski študijski program Pravo in management trajnostnih 

gradenj 3, je Nova univerza dne 20. 2. 2018 na Nakvis oddala vlogo za akreditacijo magistrskega 

študijskega programa »Tehnika in pravni inženiring trajnostne gradnje – MA TPITG«.  

 

http://www.fizioterapevtika.si/wp-content/uploads/2019/02/Samoevalvacijsko-poročilo-s-poslovnim-poročilom-2018.pdf
http://www.fizioterapevtika.si/wp-content/uploads/2019/02/Samoevalvacijsko-poročilo-s-poslovnim-poročilom-2018.pdf
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Tabela 7: Interdisciplinarni študijski programi Nove univerze 

Stopnja študija Študijski program 

2. stopnja 

Podiplomski magistrski študijski program »Tehnika in pravni inženiring trajnostne gradnje 

– MA TPITG«bo skladno z določili 3. člena Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 

32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 

75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), katerega izvajanje bo organizirala neposredno Nova  

univerza. Dne 20. 2. 2018 je bila na Nakvis oddana vloga za akreditacijo omenjenega 

študijskega programa.  

 Mobilnost študentov in zaposlenih 

Nova univerza si v čim večji meri prizadeva slediti ciljem in ukrepom, navedenih v Strategiji 

internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020. V ta namen spodbuja mednarodno 

mobilnost: študentov, visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev ter poskuša vključiti 

mednarodne elemente v vse vidike delovanja univerze. Tuji strokovnjaki aktivno sodelujejo v 

študijskem procesu, univerza organizira mednarodne znanstvene konference, akademske forume, na 

katerih gostujejo domači in tuji strokovnjaki ter spodbuja sodelovanje visokošolskih učiteljev na 

konferencah in simpozijih v tujini.  

Mednarodno sodelovanje je vzpostavljeno na ravni članic Nove univerze. Članice imajo vzpostavljene 

številne stike za sodelovanje s tujimi visokošolskimi partnerji ter so aktivne pri povezovanju s sorodnimi 

visokošolskimi institucijami v evropskem in mednarodnem prostoru (Tabela 8).  

 
Tabela 8: Oblike mednarodnega sodelovanja članic Nove univerze  

Oblike mednarodnega sodelovanja Članice Nove univerze 

Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost EVRO-PF, FDŠ, FSMŠ2 

Jean Monnet Modul EVRO-PF, FDŠ 

Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem EVRO-PF 

Sporazum s partnersko institucijo Mississippi College School of Law, v mestu 
Jackson v ZDA  
 

EVRO-PF 

Visokošolsko transnacionalno izobraževanje (VTI) EVRO-PF 

Javni razpisi za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega 

šolstva 
EVRO-PF, FDŠ, FSMŠ 

 

S ciljem omogočiti mobilnost čim večjemu številu študentov, diplomantov, visokošolskih učiteljev in 

osebja je Nova univerza v študijskem letu 2017/2018 nadaljevala s procesi za prenos Erasmus+ 

programa ter vseh mednarodnih aktivnosti članic na raven Nove univerze. Ključni koraki pri tem so:  

- Ureditev PIC kode Nove univerze 

- Pridobivanje listine ECHE za Novo univerzo 

                                                           

2 FSMŠ v študijskem letu 2017/2018 še ni imela vzpostavljenih procesov mobilnosti Erasmus+. 
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- po uspešni pridobitvi PIC kode in ECHE listine sledi prenos programa Erasmus+ na raven NU, 

pri čemer se postopek prenosa uredi skladno z navodili CMEPIUS ter EK.   

Ko bodo zagotovljeni pogoji za prenos programa mobilnosti na Novo univerzo, se bo skladno z 

organizacijsko strukturo univerze vzpostavila tudi posebna organizacijska enota namenjena vodenju 

mednarodne dejavnosti in mobilnosti na ravni univerze. Do takrat vse članice vodijo programe 

Erasmus+ ločeno, po obstoječih postopkih.  

3.2.1 Mednarodni sporazumi 

Mednarodni sporazumi so sklenjeni na ravni članic Nove univerze. V študijskem letu 2017/2018 je bilo 

sklenjenih sledeče število bilateralnih sporazumov s partnerskimi institucijami:  

- EVRO-PF: sklenjenih 33 bilateralnih sporazumov s partnerskimi institucijami ter 17 

mednarodnih sporazumov o akademskem sodelovanju s tujimi univerzami (t. i. Agreement on 

academic cooperation). 

- FDŠ: sklenjenih 36 bilateralnih sporazumov s partnerskimi institucijami. 

Slika 1 prikazuje, s katerimi državami članice Nove univerze najpogosteje sodelujejo glede na število 

podpisanih bilateralnih sporazumov v posamezni državi. Članice Nove univerze imajo največ 

bilateralnih sporazumov sklenjenih s partnerskimi institucijami v Španiji (11), sledijo partnerske 

institucije iz Hrvaške (7), Latvije (5), Nemčije (5), Italije (4), Madžarske (4), Poljske (4), Portugalske (4) 

in Turčije (4) ter druge evropske države, s katerimi imajo članice univerze podpisanih tri ali manj 

bilateralnih sporazumov. 

Slika 1: Države, s katerimi članice Nove univerze najpogosteje sodelujejo v sklopu mednarodne 
mobilnosti Erasmus+ glede na število podpisanih bilateralnih sporazumov v posamezni državi 

 

3.2.2 Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost  

Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost študentov za študij ali prakso in mobilnost osebja z 

namenom poučevanja in usposabljanja je v študijskem letu 2017/2018 potekala na ravni članic 

univerze. V študijskem letu 2017/2018 je bilo v okviru projekta Erasmus+ izpeljanih (Tabela 9):  
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- 11 mobilnosti študentov za namen študija ali prakse, med njimi je bilo izvedenih 6 odhajajočih 

in 5 prihajajočih mobilnosti;  

- 5 mobilnosti osebja za namen poučevanja, med njimi so bile izvedene 4 odhajajoče in 1 

prihajajoča mobilnost pedagoškega osebja;  

- 4 mobilnosti osebja za namen usposabljanja, med njimi so bile izvedene 3 odhajajoče in 1 

prihajajoča mobilnosti osebja za namen usposabljanja.   

 

Tabela 9: Izvedene mobilnosti v okviru programa Erasmus + na ravni  članic Nove univerze v študijskem 

letu 2017/2018 

Vrsta mobilnosti 
Število izvedenih mobilnost 

EVRO-PF FDŠ FSMŠ 

Odhajajoče mobilnosti (Outgoing) 

Mobilnosti študentov 5 1 0 

Mobilnosti osebja za poučevanje 2 2 0 

Mobilnosti osebja za usposabljanje 0 3 0 

Prihajajoče mobilnosti (Incoming) 

Mobilnosti študentov 3 2 0 

Mobilnosti osebja za poučevanje 1 0 0 

Mobilnosti osebja za usposabljanje 0 1 0 

Vir: Referati za študijske in študentske zadeve članic Nove univerze 

3.2.3 Organizacija izobraževanja za tuje študente in gostujoče učitelje 

Na članici, Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, je v okviru Javnega razpisa za izboljšanje procesa 

internacionalizacije slovenskega visokega šolstva v študijskem letu 2017/2018 potekalo izobraževanje 

za tuje študente in gostujoče učitelje. Izobraževanje je zajemalo spoznavanja slovenskega jezika in 

kulture. Tečajniki so ob zaključku izobraževanja opravili izpit iz znanja jezika in prejeli potrdilo o 

udeležbi. Izobraževanje je potekalo od oktobra do novembra 2017. Udeležilo se ga je približno 30 

slušateljev iz raznih tujih univerz in fakultet. 

 Karierni center  

Storitve kariernih centrov Nove univerze so se v študijskem letu 2017/2018 zagotavljale na ravni članic 

Nove univerze. V študijskem letu 2017/2018 je univerza nadaljevala z vzpostavitvijo mehanizmov za 

vzpostavitev kariernega centra na ravni Nove univerze ter spremljajoči sistem vodenja kakovosti 

storitev kariernih centrov Nove univerze.  

 

Karierni centri Nove univerze so ustanovljeni na vseh treh članicah Nove univerze, s kariernimi 

svetovalci pa aktivno delujejo na dveh fakultetah, in sicer na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za 

državne in evropske študije. Karierni centri so pomemben gradnik vezi z ožjim in širšim okoljem 

univerze. Študentom in diplomantom zagotavljajo celostno podporo na njihovi študijski in karierni poti. 
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Karierni centri se med seboj aktivno povezujejo in promovirajo svojo dejavnost in aktivnosti med 

študenti in diplomanti različnih stopenj in študijskih smeri. Pri izvajanju aktivnosti se karierni centri 

povezujejo tudi z zunanjimi strokovnjaki, različnimi delodajalci in sorodnimi institucijami.  

3.3.1 Dejavnost kariernih centrov 

Obstoječi karierni centri članic zagotavljajo celostno podporo študentom na njihovi študijski in karierni 

poti. Predstavljajo stično točko med fakulteto, študenti in delodajalci ter omogočajo ohranjanje stika z 

izobraževalno institucijo tudi po zaključku študija. S pomočjo različnih delavnic za izboljšanje 

zaposlitvenih spretnosti, izobraževanj, predavanj, okroglih miz, kariernih in informativnih dni, 

predstavitev delodajalcev in drugih dogodkov poskušajo karierni centri študentom olajšati prehod iz 

študija na trg dela. S pomočjo delavnic in drugih izobraževanj pridobivajo študenti tudi različne 

kompetence ter specifična znanja za posamezno področje študija. Dogodki so namenjeni vsem 

študentom in diplomantom fakultete kakor tudi drugim zunanjim uporabnikom, ki jih tematika zanima. 

Dogodki so javni in brezplačni. Zaradi zagotavljanja kontinuitete dela in izvajanja obstoječih projektov, 

iz katerih se dejavnost sofinancira, so se storitve kariernih centrov Nove univerze v študijskem letu 

2017/2018 še vedno izvajale na ravni posameznih članic. Podrobni opisi dejavnosti posameznih 

kariernih centrov članic univerze se nahajajo na spletnih povezavah:  

- Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (Karierni center): https://epf.nova-

uni.si/dejavnosti/karierni-center-2/o-nas/  

- Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (Karierni 

center):http://www.fds.si/index.php/fakulteta/kariera-in-alumni/karierni-center  

- Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije: https://fsms.nova-

uni.si/dejavnosti/. 

 

Karierni centri članic Nove univerze so v študijskem letu 2017/2018 organizirali:  

 

Karierne delavnice: Karierni centri članic si prizadevajo za organizacijo številnih kariernih delavnic, prek 

katerih so študentom na voljo dodatna znanja in veščine. Delavnice so interaktivne in vključujejo 

aktivno sodelovanje udeležencev v obliki izvajanja konkretnih nalog. Delavnice so običajno 

osredotočene na izbrano osnovo, ki jo udeleženci s praktičnimi vajami lahko nadgradijo, 

implementirajo ter uporabljajo v vsakdanjem življenju. Najpogosteje organizirane delavnice so bile: 

delavnice oblikovanja lastne kariere, delavnice prijav na delovna mesta, delavnice za pridobivanje 

licence za nepremičninskega posrednika in karierne delavnice s tujimi strokovnjaki. Seznam kariernih 

delavnic sledi v tabeli 10. 

 

Karierna svetovanja: Karierni centri članic študentom svetujejo pri izbiri študijske prakse, oblikovanju 

življenjepisa, izbiri nadaljnjega študija, pripravi na zaposlitvene razgovore ipd. V sklopu individualnih 

kariernih svetovanj se študentom predstavijo potencialni delodajalci in ponudniki praktičnega 

izobraževanja. 

 

Strokovne ekskurzije, obiski študentov v delovna okolja in predstavitve delodajalcev: Strokovne 

ekskurzije, obiski študentov v delovna okolja in predstavitve delodajalcev so pomemben element na 

področju pravočasnega načrtovanja karierne poti študentov. Prek tovrstnih dogodkov študenti 

https://epf.nova-uni.si/dejavnosti/karierni-center-2/o-nas/
https://epf.nova-uni.si/dejavnosti/karierni-center-2/o-nas/
http://www.fds.si/index.php/fakulteta/kariera-in-alumni/karierni-center
https://fsms.nova-uni.si/dejavnosti/
https://fsms.nova-uni.si/dejavnosti/
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spoznajo delovna in realna okolja ter se lažje povežejo z delodajalci. Seznam strokovnih ekskurzij, 

obiskov v delovna okolja in predstavitve delodajalcev sledi v tabeli 10. 

 

Gostujoča predavanja: S ciljem prenosa inovativnega znanja, dognanj in praktičnih izkušenj Nova 

univerza privablja številne ugledne domače in tuje strokovnjake v pedagoški proces, ki prihajajo iz vrst 

gospodarstva in negospodarstva. Gostujoča predavanja organizirajo članice samostojno z gostujočimi 

predavatelji ali prek kariernih centrov članic. Seznam gostujočih predavanj sledi v tabeli 20 v poglavju 

7.2.2 Predavanja domačih in tujih strokovnjakov. 

 

Izobraževanja za občane: Članica Evropska pravna fakulteta zainteresirani zunanji javnosti ponuja 

izbrane vsebine, na katere lahko posamezniki pristopijo brez statusa. V okviru teh izobraževanj lahko 

tako pravniki kot nepravniki pridobivajo dodatna strokovna znanja s pravnega področja ter področja 

managementa, infrastrukture in nepremičnin. V študijskem letu 2017/2018 je obveznosti kot občan 

opravljalo 12 oseb na dodiplomskih študijskih programih in 16 oseb na podiplomskih študijskih 

programih. 

 

Tekmovanja za študente: Študenti članic so aktivni na področju udeležbe na domačih in mednarodnih 

tekmovanjih. Z namenom priprave na tekmovanja se študentom omogočajo pedagoški mentorji, ki 

študente mentorirajo pri pripravah. Pri promociji tekmovanj so poleg kariernih centrov članic aktivni 

tudi Študentski sveti ter študentska društva članic univerze. Najbolj pogosta tekmovanja, ki se jih 

udeležujejo študenti Nove univerze:  

- Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava, 

- RUBIKON - tekmovanje slovenskih študentov v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za 

človekove pravice (http://www.pf.uni-lj.si/ob-studiju/rubikon/), 

- Državno tekmovanje Prav(n)a rešitev, 

- Državno tekmovanje iz pogajanj za študente prava, 

- Mednarodno tekmovanje Toronto Business Academy, 

- Mednarodno tekmovanje s področja Evropske konvencije o človekovih pravicah - ELSA 

European Human Rights Moot Court Competition (http://ehrmcc.elsa.org/), 

- Mednarodno tekmovanje simulacije reševanja sporov v okviru Svetovne trgovinske 

organizacije - ELSA Moot Court Competition (EMC2) (https://emc2.elsa.org/), 

- Mednarodno tekmovanje na področju Prava EU - European Law Moot Court (ELMC) 

(https://www.europeanlawmootcourt.eu/), 

- Mednarodno tekmovanje na področju Mednarodnega prava - Philip C. Jessup International 

Law Moot Court Competition (JESSUP) (https://www.ilsa.org/jessuphome), 

- Mednarodno tekmovanje na področju Mednarodnega javnega prava - Telders International 

Law Moot Court Competition (http://teldersmoot.com/), 

- Mednarodno tekmovanje na področju Mednarodnega kazenskega prava - ICC Moot Court 

Competition (http://iccmoot.com/), 

http://ehrmcc.elsa.org/
https://emc2.elsa.org/
https://www.europeanlawmootcourt.eu/
http://teldersmoot.com/
http://iccmoot.com/
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- Mednarodno tekmovanje na področju Mednarodne trgovinske arbitraže - Willem C. Vis Moot 

(https://vismoot.pace.edu/), 

- Mednarodne simulacije sej različnih teles Združenih narodov na področju Mednarodnega 

prava in mednarodnih odnosov - Model United Nations simulacije (https://mymun.net/muns). 

 

V študijskem letu 2017/2018 je bilo na ravni Nove univerze izvedenih 12 kariernih delavnic in 7 

strokovnih ekskurzij v delovna okolja in predstavitev delodajalcev v organizaciji kariernih centrov članic 

univerze (Tabela 10).  

 

Karierni centri članic Nove univerze so bili v študijskem letu 2017/2018 aktivni tudi pri izvedbah drugih 

aktivnosti, in sicer je bilo izvedenih devet (9) akademskih forumov in okrogla miza, petnajst (15) 

predavanj domačih in tujih strokovnjakov, dve (2) mednarodni konferenci ter ena spomladanska in ena 

jesenska šola. Seznam in vsebina aktivnosti je podrobneje opisana v poglavju 7 Sodelovanje z okoljem.  

 

Tabela 10: Izvedene aktivnosti – karierne delavnice in strokovne ekskurzije kariernih centrov članic Nove 
univerze v študijskem letu 2017/2018 

Članice Nove 

univerze 
Naslov delavnice Opis 

EVRO-PF 

KARIERNA DELAVNICA 

Kaj delodajalec pričakuje od mene? 

(12. 10. 2017) 

Na brezplačni karierni delavnici so 

študenti prejeli koristne nasvete za 

oblikovanje študijske in karierne poti. Na 

dogodku sta s študenti delili izkušnje ga. 

Tamara Guzelj, avtorica priročnika »Kako 

do službe?« ter izkušena svetovalka s 

področja karierne orientacije, ga. Maja 

Buzeti, Vodja kadrovske službe za 

Slovenijo v podjetju KMAG d.o.o.  

STROKOVNA EKSKURZIJA 

Obisk Ustavnega sodišča Republike 

Slovenije 

(23. 10. 2017) 

Ekskurzija je zajemala ogled Ustavnega 

sodišča Republike Slovenije in 

predavanje na temo predstavitve 

Ustavnega sodišča, postopka pred 

Ustavnim sodiščem ter o vlogi in 

pomenu sodišča pri zagotavljanju 

standardov demokratične in pravne 

države. 

STROKOVNA EKSKURZIJA 

Obisk Državnega zbora Republike 

Slovenije 

(23. 10. 2017) 

Ekskurzija je zajemala vodeni ogled 

Državnega zbora ter Državnega sveta in 

predavanje na temo zakonodajnega 

postopka. 

KARIERNA DELAVNICA 

Predstavitev delodajalca »Zavod 

Lastovice - Zavod za pomoč socialno 

ogroženim družinam« 

(18. 10. 2017, Nova Gorica) 

Fakulteta z zavodom Lastovice sodeluje 

od leta 2016. V projektu Brezplačne 

pravne pomoči so vključeni številni 

študenti in diplomanti fakultete. 

Dogodek je bil namenjen predstavitvi 

Zavoda in obstoječih možnosti za 

https://vismoot.pace.edu/
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Članice Nove 

univerze 
Naslov delavnice Opis 

sodelovanje in zaposlovanje na področju 

humanitarnih organizacij.  

KARIERNA DELAVNICA 

Delavnica s kadrovikom in simulacija 

kariernega razgovora »Kako prepričati 

kadrovika na razgovoru za službo?« 

(20. 11. 2017, Ljubljana) 

Na delavnici je kadrovska 

strokovnjakinja, ga. Tina Kastelic, 

lastnica podjetja Kompetenca d.o.o. in 

HR direktorica v podjetju Datafy.it, 

podala koristne napotke za uspešen 

pristop h kariernim razgovorom. Ob 

koncu predstavitve je potekala 

simulacija zaposlitvenega razgovora v 

obliki igre vlog, na kateri so udeleženci 

urili tehnike, in načine samopredstavitve 

delodajalcem.  

KARIERNA DELAVNICA 

Karierni dnevi s tujim strokovnjakom 

»The changing face of the European 

Court of Human Rights«, g. Paul 

Mahoney  

(27. in 28. 11. 2017) 

Na dogodku je svoje znanje in poklicne 

izkušnje delil angleški pravnik, nekdanji 

sodnik Evropskega sodišča za človekove 

pravice ter avtor in urednik številnih 

odmevnih revijalnih in knjižnih publikacij 

o pravu človekovih pravic, g. Paul 

Mahoney. Gostujoče predavanje je bilo 

usmerjeno k predstavitvi novih dognanj 

s področja učinkovitega izvrševanja sodb 

Evropskega sodišča za človekove pravice 

ter predstavitvi lastnih poklicnih 

izkušenj, ki lahko mladim pomagajo pri 

nadaljnjem oblikovanju njihove študijske 

in karierne poti. 

STROKOVNA EKSKURZIJA 

Obisk Vrhovnega sodišča Republike 

Slovenije 

(30. 11. 2017) 

Strokovna ekskurzija je obsegala ogled 

poslopja ter podrobno predstavitev 

delovanja Vrhovnega sodišča in opis 

poklica sodnik. Študenti so se seznanili s 

postopki opravljanja pravniškega 

državnega izpita ter drugimi kariernimi 

napotki za delo v pravosodju. Po končani 

predstavitvi je sledil ogled pravosodne 

knjižnice z možnostjo vpisa v knjižnico.  

KARIERNA DELAVNICA 

Pridobivanje licence za 

nepremičninskega posrednika in 

zaposlovanje na področju trga z 

nepremičninami 

(1. 12. 2017, Ljubljana) 

Delavnica je bila osredotočena na 

področje poslovanja z nepremičninami. 

Namenjena je bila primarno za študente 

študijskih programov Pravo in 

management nepremičnin 1., 2. in 3. 

stopnje (za zagotavljanje boljšega 

vključevanja na trg dela, povečanja stika 

z delodajalci, pridobivanje dodatnih 

znanj/kompetenc) ter za druge, ki jih 

tovrstno področje zanima.  
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Članice Nove 

univerze 
Naslov delavnice Opis 

KARIERNA DELAVNICA 

»Legal writing and research metodology 

for master and doctoral students«, 

karierni dnevi s tujim strokovnjakom 

Assoc. Prof. Dr. John T. Plecnik, Pravna 

fakulteta Univerze v Clevelandu, ZDA 

(14. 12. 2017, Ljubljana) 

Študenti so na delavnici ob pomoči 

tujega strokovnjaka urili veščine 

pravnega pisanja ter raziskovalnih 

metod. Predavatelj je delil napotke z 

vidika razvoja kariere in zaposlovanja ter 

prikazal primer zaposlitve v ZDA (vstop 

na t.i. Bar exam, študij v ZDA). 

Udeleženci so lahko krepili 

komunikacijske veščine v tujem jeziku 

ter izboljšali razumevanje razsežnosti 

pravniškega poklica. 

KARIERNA DELAVNICA 

Priprava zaključnih del študentov in 

diseminacija rezultatov 

(31. 1. 2018, Ljubljana) 

Delavnica je bila organizirana s ciljem, da 

se študente spodbudi k hitrejšemu 

zaključevanju študija in prehodu na trg 

dela. Na delavnici so bile podane 

informacije, kako pripraviti in prijaviti 

dispozicije zaključnih del. Obravnavani 

so bili primeri dobrih in slabih praks 

zbranih iz dosedanjega pregleda 

magistrskih in doktorskih dispozicij.  

KARIERNA DELAVNICA 

Predstavitev možnosti zaposlitve v 

javnem sektorju od a do ž »Vse, kar 

morajo študenti in diplomanti vedeti o 

zaposlovanju v javnem sektorju 

(23. 3. 2018, Ljubljana) 

Delavnico je vodila ga. Štefka Korade 

Purg, višja sekretarka na Ministrstvu za 

javno upravo RS. Namen dogodka je bil 

študente ter diplomante seznaniti s 

pomembnimi informacijami glede 

zaposlovanja v javnem sektorju. 

STROKOVNA EKSKURZIJA 

Obisk v notariat k notarki ge. Andreji 

Cajhen 

(30. 3. 2018, Nova Gorica) 

Na strokovni ekskurziji so se študenti 

seznanili z notarskim poklicem, potekom 

opravil in delovnega dne v notarski 

pisarni in z dokumenti, s katerimi se 

notar srečuje v vsakodnevnem 

delovnem procesu. 

STROKOVNA EKSKURZIJA 

Obisk Odvetniške družbe Kerčmar o. p., 

d.o.o. 

(30. 3. 2018, Nova Gorica) 

Na strokovni ekskurziji so se študenti 

seznanili s poklicem odvetnika, spoznali 

so potek vsakdanjega dela, dokumente 

in postopke, s katerimi se odvetniki 

najpogosteje srečujejo. 

KARIERNA DELAVNICA 

CV, spremno in motivacijsko pismo 

(23.4.2018, Nova Gorica) 

Izvedena delavnica je bila prvi korak v 

fazi pristopa do delodajalcev. Podani so 

bili napotki za pisanje CV in učinkovitega 

spremnega in motivacijskega pisma. 

Obravnavani so bili primeri iz prakse.  

KARIERNA DELAVNICA 

Zaposlitveni razgovor (24. 4. 2018, Nova 

Gorica) 

Izvedena delavnica je bila drugi korak v 

fazi pristopa do delodajalcev – ustni 

nastop. Študentom so bile predstavljene 

zakonitosti kariernega razgovora (vrste 
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Članice Nove 

univerze 
Naslov delavnice Opis 

razgovorov, trajanje, potek razgovorov, 

najpogostejša vprašanja, nedovoljena 

vprašanja ipd.). Študenti so v sklopu 

delavnice trenirali ustni nastop 

samopredstavitve. Obravnavani so bili 

primeri iz prakse, kakšni so uspešni 

načini samopredstavitve in kako uspešno 

nastopiti na zaposlitvenem razgovoru.  

STROKOVNA EKSKURZIJA 

Obisk Hiše Evropske unije 

(22. 5. 2018, Ljubljana) 

Na strokovni ekskurziji je bilo študentom 

predstavljeno: (1) Hiša EU, 

predstavništvo Evropskega parlamenta 

in Evropske komisije; (2) predstavitev 

poteka dela v Evropski komisiji (zlasti 

postopki v primeru kršitev prava EU); (3) 

predstavitev dela komisarjev EU ter 

poslancev Evropskega parlamenta; (4) 

predstavitev kariernih priložnosti v EU in  

(5) predstavitev možnosti za opravljanje 

pripravništva na institucijah EU.  

STROKOVNA EKSKURZIJA 

Obisk Odvetniške pisarne Wolf Theiss - 

Vodilno odvetniško podjetje v srednji, 

vzhodni in jugovzhodni Evropi 

(18. 6. 2018, Ljubljana) 

Program je zajemal predstavitev 

podjetja s strani tamkajšnjih zaposlenih 

ter spoznavanje delovnega področja 

odvetništva v domačem in 

mednarodnem okolju. Študenti so imeli 

pogovor z diplomantko Evropske pravne 

fakultete go. Nežo Vončina, ki je 

trenutno zaposlena pri Wolf Theiss in je 

svoje znanje, izkušnje ter karierno 

zgodbo predstavila udeležencem 

dogodka.  

FDŠ 

KARIERNA DELAVNICA 

Od ideje do diplome  
(junij 2017) 

Delavnica je pokrivala sklope: 1.) izbira 

mentorja in teme zaključne naloge (od 

ideje do dispozicije); 2.) metode 

znanstvenega raziskovanja; 3.) pregled 

novih tehničnih pravil pisanja zaključnih 

del; 4.) izvirnost raziskovanja in njegov 

prispevek k znanosti; 5.) praktični 

primeri in nasveti za pisanje zaključnih 

del. 

KARIERNA DELAVNICA 

Tehnični vidiki zaključnih del (maj 2018) 
 

Na delavnici so bila predstavljena pravila 

pisanja zaključnih del, s poudarkom na 

pravilnem citiranju in navajanju 

literature. Udeležba na delavnici je bila 

brezplačna.  

Vir: Karierni centri članic Nove univerze 
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3.3.2 Sofinanciranje dejavnosti  

Dejavnost kariernega centra članice Evropske pravne fakultete se sofinancira iz sredstev Javnega 

razpisa za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020, 

ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2016. Preostala sredstva 

zagotavlja fakulteta iz lastnih virov.  

V okviru danega razpisa je Evropska pravna fakulteta pridobila sredstva za izvajanje projekta 

“Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-2020”. Sredstva so 

delno zagotovljena iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter delno iz Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport (20 %). Opcija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje 

za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega 

učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 

posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s 

poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje 

prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh 

izobraževalnega sistema. 

Dejavnost kariernega centra Fakultete za državne in evropske študije se sofinancira iz lastnih sredstev.  

 E-izobraževanje 

Članici Evropska pravna fakulteta ter Fakulteta za državne in evropske študije sta v študijskem letu 

2016/2017 združili sistem e-izobraževanja obeh fakultet ter oblikovali nov portal razpoznaven pod 

imenom eUniverza, ki na enem mestu združuje obsežne študijske vsebine v obliki videoposnetkov 

predavanj iz predavalnic, študijskih videoposnetkov in številnih ostalih gradiv (PPT prezentacije, članki, 

skripte, povzetki, kratki kvizi, etc.). eUniverza je odlična priložnost za mnoge, ki jim klasična oblika 

študija ne ustreza ter predvsem za vse, ki bi želeli poleg klasične oblike študija dostop do 

najsodobnejših storitev e-izobraževanja, ki omogočajo veliko fleksibilnost in možnost lastne 

organizacije časa in prostora za učenje. Študij prek eUniverze torej ni mišljen zgolj kot nadomestna 

oblika klasičnemu študiju temveč predvsem kot dopolnitev in nadgradnja klasičnega študija za 

doseganje še boljših študijskih uspehov. Prednosti e-izobraževanja se skrivajo v prilagodljivosti študija 

in možnosti individualnega prilagajanja tempa učenja posameznikovim potrebam.  

Prednosti e-izobraževanja: 

- vse na enem mestu: video predavanja, predstavitve, primeri izpitov itd.; 

- dostop do vseh gradiv: s plačilom vpisnine je študentu omogočen dostop do vseh gradiv na 

portalu, ne glede na smer in letnik študija; 

- dostop do zaključnih del: prek eUniverze je omogočen dostop do diplomskih, magistrskih in 

doktorskih nalog; 

- dostopnost učne snovi: 24 ur na dan prek vseh sodobnih brskalnikov in mobilnih naprav; 
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- učno gradivo: posnetki predavanj, elektronske publikacije, PowerPoint predstavitve, vaje, 

posnetki gostujočih predavateljev, strokovni in znanstveni članki, sodna praksa in spletne 

povezave do zunanjih gradiv; 

- informacijska točka: objavljeni prihajajoči dogodki, konference in ostalo dogajanje s področja 

prava, managementa, infrastrukture, nepremičnin, alternativnega reševanja sporov, javne 

uprave in mednarodnih in evropskih študij; 

- pridobivanje dodatnih veščin: sposobnost samostojnega delovanja, samoiniciativnost, 

prevzemanje odgovornosti, sposobnost načrtovanja in organiziranja; 

- strokovna in tehnična podpora: podporne službe so študentom vselej na voljo prek telefona  in 

elektronske pošte. 

Na portalu je na voljo okoli 1.600 objavljenih posnetkov. Vsebina spletnega portala je razvrščena po 

različnih področjih in kategorijah. Študenti lahko do študijskega gradiva vstopajo na dva načina, in sicer 

na podlagi razvrstitev po akademskih podpodročjih, v katera sodijo posamezni predmeti, in na podlagi 

študijskih programov. Poleg tega je možno predavanja iskati tudi s splošnim iskalnikom, ki išče 

predmete tudi po imenu predmeta in imenu profesorja. V razvoju pa so še nekatere druge vsebine.  

Članica Evropska pravna fakulteta je bila v letu 2018 uspešna pri prijavi na MIZŠ RSF projektni poziv, 

kjer je pridobila projekt z naslovom Vpeljava in aplikacija Pravne digitalne enciklopedije in učilnice 

Slovenije (DEUS) v razvoj študijskega procesa na vseh (treh) koncesioniranih študijskih programih za 

obdobje 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020. 
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 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 

Tabela 11: Uresničevanje doseganja ciljev na področju izobraževanja v skladu z razvojnimi smernicami Nove univerze za obdobje 2018 - 2021 

KAZALNIKI CILJI 2017/2018 REALIZACIJA 2018 CILJ 2018/2019 UKREP 

Interdisciplinarni 

študijski program 

1. Akreditacija magistrskega 

interdisciplinarnega študijskega 

programa. 

1. Izvedeni so bili postopki (oddana 

akreditacijska vloga) za 

akreditacijo magistrskega 

interdisciplinarnega študijskega 

programa Tehnika in pravni 

inženiring trajnostne gradnje – 

MA TPITG. 

1. Akreditacija magistrskega 

interdisciplinarnega 

študijskega programa 

Tehnika in pravni 

inženiring trajnostne 

gradnje – MA TPITG. 

1. Priprava izvajalcev 

študijskega programa za 

obisk skupine 

strokovnjakov Nakvis. 

Vzpostavitev sistema 

štipendiranja 

1. Vzpostavitev sistema 

štipendiranja na ravni Nove 

univerze. 

1. Sistema štipendiranja na ravni 

Nove univerze je v procesu 

vzpostavljanja, trenutno poteka 

sistem štipendiranja na ravni 

posameznih članic.  

1. Vzpostavitev sistema 

štipendiranja na ravni 

Nove univerze. 

1. Priprava pravilnika in 

sistema podeljevanja 

štipendij na ravni Nove 

univerze. 

Internacionalizacija 

študijskih programov  

1. Internacionalizirani bodo študijski 

programi članic in morebitni 

lastni programi Nove univerze. 

1. Nova univerza je pripomogla k 

internacionalizaciji študijskih 

programov članic in razviti so bili 

lastni interdisciplinarni študijski 

programi. V pripravi oddaje 

akreditacijske vloge sta dva 

interdisciplinarna programa:  

(1) Magistrski študijski program 

Tehnika, pravni inženiring in 

management trajnostne gradnje - 

MA TPIMTG in (2) Doktorski 

študijski program Trajnostna 

gradnja in zdravje – habitat za 

prihodnost. 

1. Posodobljeni bodo učni 

načrti vseh študijskih 

programov. 

2. Okrepljeno bo izvajanje 

transnacionalnega 

visokošolskega 

izobraževanja (VTI). 

3. Akreditacija 

interdisciplinarnih 

študijskih programov. 

1. Sprotni pregledi in 

posodabljanje obstoječih 

študijskih programov in 

redna letna izvedba 

samoevalvacije vseh 

študijskih programov.  

2. Pridobili se bodo študenti 
za vpis na vse VTI 
študijske programe v 
sklopu sodelovanja s 
partnersko institucijo.  

3. Vodenje in koordiniranje 

procesa priprave in 

oddaje akreditacijskih 
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KAZALNIKI CILJI 2017/2018 REALIZACIJA 2018 CILJ 2018/2019 UKREP 

vlog. 

Razvoj Kariernega 

centra Nove univerze 

1. Vzpostavitev Kariernega centra 

Nove univerze in vzpostavitev 

financiranja delovanja na ravni 

Nove univerze. 

1. V študijskem letu 2017/2018 so 

bili aktivni Karierni centri na ravni 

članic Nove univerze.  

1. Aktivno delovanje 

Kariernih centrov na ravni 

članic Nove univerze.  

2. Proces vzpostavitve 

Kariernega centra na ravni 

Nove univerze, ki bo 

prepoznaven med 

študenti in predavatelji 

ter v širši družbi. 

1. EVRO-PF bo nadaljevala z 

izvajanjem projektnih 

aktivnosti v sklopu 

projekta »Nadgradnja 

dejavnosti Kariernega 

centra Evropske pravne 

fakultete v letih 2015-

2020«. Članici FDŠ in 

FSMŠ bosta uspešno 

izvajali in nadgrajevali 

svoje aktivnosti. 

Posamezna članica bo 

spremljala nove dodatne 

možnosti in pripravljala 

ter oddajala razpise v 

primeru le-teh.  

2. S ciljem vzpostavitve 

Kariernega centra Nove 

univerze bo pregledan, 

pripravljen in sprejet 

pravilnik, ki bo 

opredeljeval delovanje 

Kariernega centra Nove 

univerze.  
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4 ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST NOVE UNIVERZE 

Raziskovalno dejavnost na Novi univerzi zaznamujejo izredno transdisciplinarne dejavnosti z 

raziskavami na področjih družboslovja, humanistike, tehnike ter pravnih in sorodnih znanosti.  

 

Temeljni cilj Nove univerze na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za 2017/2018 je bil 

postati in ostati nacionalno in mednarodno prepoznavna in odlična raziskovalna organizacija.   

 

Ključni strateški cilji na področju raziskovalne dejavnosti 2017/2018 so bili:  

1. Ustanovitev raziskovalne skupine NU 

2. Prijava raziskovalnih programov in projektov 

 

NU je 1. ključni strateški cilj v 2017/2018 realizirala in tako je raziskovalna dejavnost univerze v 

2017/2018 potekala v okviru petih raziskovalnih skupin registriranih v evidencah ARRS: 

1. Nova univerza (NU) 

- Znanstveno-raziskovalni center Nove univerze (št. RO 3834-001), vodja prof. dr. Darko 

Darovec. 

2. Evropska pravna fakulteta (EVRO-PF) 

- Inštitut za raziskovanje v pravu (št. RO 2629- 001), vodja izr. prof. dr. Novak Marko 

- Inštitut za management nepremičnin (št. RO 2629- 002), vodja izr. prof. dr. Grum Bojan 

3. Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ)  

- Raziskovalna skupina FDŠ (št. RO 8554-001), vodja prof. dr. Avbelj Matej 

4. Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ) 

- Inštitut za slovenoslovje (št. RO 3270-001), vodja prof. dr. Darko Darovec. 

5. Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, d.o.o. 

 

Temeljni procesi, pomembni za krepitev raziskovalne dejavnosti univerze 2017/2018 so bili: 

- Vključevanje novih članov v raziskovalne skupine, 

- Povečevanje števila izvirnih znanstvenih člankov, izdanih s strani članov raziskovalnih skupin 

Nove univerze, 

- Krepitev znanstvene odmevnosti raziskovalnih skupin, 

- Udeleževanje in aktivno sodelovanje na domačih in tujih konferencah. 

 

Aktivnosti v okviru inštitutov so usmerjene v intenziven znanstveno-raziskovalni razvoj stroke ter 

tesnejše medsebojno sodelovanje in povezovanje z drugimi inštituti Nove univerze ter sorodnimi 

raziskovalnimi organizacijami v Sloveniji za izmenjavo raziskovalnih izkušenj ter nadgradnjo 

interdisciplinarnosti. Nove zaposlitve, zaradi neprenosa koncesije iz članic univerze na raven Nove 

univerze, niso bile realizirane, zato je sodelovanje s pedagoškim in raziskovalnim kadrom na ravni Nove 

univerze ostalo prek pogodb civilnega prava. 
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Velika pozornost je namenjena objavljanju doseženih rezultatov v obliki znanstvenih in strokovnih del. 

Objave raziskovalcev Nove univerze beležijo visoke indekse citiranja. 

 

Tabela 12: Kumulativni izpis bibliografskih enot: znanstvena in strokovna dela 2017/20183 

 EVRO-PF FDŠ FSMŠ SKUPAJ NU 

Izvirni znan. članki 34 28 7 69 

Vsi znan. članki 36 34 8 78 

Strok. članki 33 23 0 56 

Znan. monografije 4 13 4 21 

Mentorji dokt. disertacijam 2 9 5 16 

Mentorji drugih zak. nalog 58 94 3 155 

Uredniki 34 20 22 76 

Skupaj vsa objavljena dela 301 221 49 642 

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 20. 8. 2019 

 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost na Novi univerzi v obdobju 2017-2018 beleži izjemen porast ter 

razvoj znanstvene, strokovne in raziskovalne dejavnosti. Člani RO NU so v tem obdobju skupaj objavili 

642 vseh znanstvenih del, ki se upoštevajo pri kategorizaciji po metodologiji ARRS za družboslovje kot  

bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti. Od tega je bilo objavljenih skupaj 69 izvirnih znanstvenih 

člankov. Največ člankov so objavili člani RO EVRO-PF, kar je sorazmerno z obsegom delovanja članice. 

Člani RO NU so bili uredniki 76 publikacij (revij, zbornikov ter znanstvenih monografij), od tega so bili 

zabeleženi kot uredniki pri 14 revijah, ki jih indeksira SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h) ali 

A&HCI ali Scopus (razen d in h). Ostala uredništva štejejo za strokovno uspešnost. Bili so mentorji 16 

doktorskim disertacijam ter trem doktorskim disertacijam somentorji. Izjemno je število 155 vseh 

drugih (magistrskih, diplomskih in specialističnih) zaključnih del, kjer so bili mentorji člani RO NU.  

 

V tem obdobju je bilo izdanih skupaj 21 znanstvenih monografij, od tega je 4 monografije izdala RO 

FSMŠ, kar je za humanistično področje delovanja fakultete zelo pomemben dosežek. Člani so sodelovali 

pri pripravi znanstvenega terminološkega slovarja, Pravni terminološki slovar, (Zbirka Slovarji), Založba 

ZRC, ZRC SAZU, 2018, ki šteje med zelo pomembne dosežke za napredek stroke na nacionalni ravni. 

 

Tabela 13: Kumulativni izpis bibliografskih enot: znanstvena in strokovna dela 2017/20184 

  EVRO-PF FDŠ FSMŠ 

CI10 622 110 45 

h-indeks 11 5 4 

Ocena A1 5.93 6.42 5.75 

Upoštevane točke 3306.17 2976.67 1832.21 

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 20. 8. 2019 

                                                           

3 Izpis samo za člane RO Nove univerze in članic.  
4 Izpis samo za člane RO Nove univerze in članic.  
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Glede na obseg in čas delovanja so za posamezne RO članice NU tudi visoki parametri kategorizacije 

po metodologiji ARRS, število točk ter kvantitativne ocene. Število čistih citatov znanstvenih del v CI10 

je na RO EVRO-PF do vključno leta 2018 več kot 620, na RO FDŠ 110 in na RO FSMŠ pa 45. H-indeks 

članic NU kaže primerno mednarodno odmevnost, vpliv in uporabnost dosežkov, posebej še za RO 

EVRO-PF. 

 

V letih 2017/2018 je RO EVRO-PF sodelovala v 3 ARRS projektih in 1 ARRS programu. Pri projektu V5-

1607 je bila vodilna RO. RO EVRO-PF je bila sodelujoča organizacija pri 5 mednarodnih projektih. RO 

EVRO-PF je kot partner sodelovala tudi pri norveškem raziskovalnem projektu Forskningsrade ter pri 

projektu EU COST-TU1001, ki se je zaključil v letu 2017. RO FDŠ je sodelovala v 2 ARRS projektih, RO 

FSMŠ pa kot partner na 1 ARRS projektu. 

 

Nagrade: Deset najvplivnejših pravnikov Slovenije, Priznanje za življenjsko delo pravnikov Slovenije; 

Prometej znanosti, SAZU; Odlični v znanosti, ARRS; Highly Commended award, Emerald Publishing, 

Nizozemska; Outstanding Contribution in Reviewing, Elsevier, Nizozemska; Fulbright Scholarship, 

Visiting Professor, USA; Kristalna plaketa, SGEM World science, Italija. 

 Raziskovalna dejavnost na Novi univerzi, Evropski pravni fakulteti  

Na Novi univerzi, Evropski pravni fakulteti sta v študijskem letu 2017/2018 delovala dva inštituta, in 

sicer: Inštitut za raziskovanje v pravu in Inštitut za management nepremičnin. Skladno s članstvom v 

Novi univerzi, na ravni NU deluje tudi Znanstveno-raziskovalni center NU. Vsi inštituti so vpisani v 

evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Aktivnosti v okviru 

inštitutov so bile usmerjene v intenzivnejše medsebojno sodelovanje, izmenjevanje raziskovalnih 

izkušenj, objavljanje doseženih rezultatov v obliki znanstvenih in strokovnih člankov ter pripravljanje 

novih projektov. 

 

Inštitut za raziskovanje v pravu (IRP) je bil oblikovan in vpisan v razvid raziskovalnih enot posameznih 

visokošolskih zavodov leta 2018. V namen pridobitve in izvedbe raziskovalnih projektov je bila 

oblikovana tudi njegova raziskovalna skupina. Inštitut je nastal z združitvijo več centrov za raziskovanje 

na različnih področjih: primerjalno pravo, intelektualna lastnina in civilno pravo. Raziskovalci, ki so 

delovali v predhodnih centrih za raziskovanje posameznih področij prava, so postali raziskovalci na 

omenjenem inštitutu. V okviru inštituta deluje raziskovalna skupina, ki je registrirana pri ARRS. 

 

Inštitut za management nepremičnin (IMN) je ustanovljen za nepremičninske raziskave. Njegov 

namen je prispevati k razvoju znanosti interdisciplinarnega nepremičninskega področja, ki ima pravne, 

ekonomske, tehniške, socialne in organizacijske značilnosti. Raziskovalno in razvojno dejavnost izvaja 

v obliki raziskovalnih programov in projektov, ki so usmerjeni predvsem v temeljno in uporabno 

raziskovanje. Znanstveno-raziskovalno delo je interdisciplinarne narave in vključuje mešane time 

raziskovalcev in študentov. Temeljne raziskave so osredinjene na nepremičninsko problematiko v 

mikro in makro okolju ter se ukvarjajo z razvojem in učinkovanjem nepremičninskega trga v Sloveniji 

in Evropi, nepremičninskih vprašanj glede prostorskega, socialnega, urbanističnega in okoljskega 

razvoja na državni in evropski ravni ter razvoja družbe in identitete naroda. Uporabne raziskave 

vsebinsko pokrivajo področja mednarodnopravnega dela evropskega nepremičninskega prava, 
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institucionalnih vidikov evropskega prava na področju prostora in okolja, prava nepremičninskih pravic, 

evropskega finančno-nepremičninskega prava, socialne psihologije nepremičninske problematike in 

razvoja nepremičninskega managementa. 

4.1.1 Raziskovalna uspešnost RO  

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta podpira prizadevanja zaposlenih za objave v znanstvenih 

revijah ter jim nudi okolje in opremo za individualno raziskovalno delo. Predvsem na podiplomski ravni 

spodbuja in usmerja aktivno raziskovalno delo študentov pri sodelovanju na projektih, reševanju 

znanstvenih in strokovnih problemov, objavljanju raziskovalnih dosežkov v domačih in tujih 

znanstvenih publikacijah in na domačih ter mednarodnih konferencah. 

 

Raziskovalci in študenti so bili spodbujani k objavljanju njihovih raziskovalnih dosežkov in dognanj v 

domačih in znanstvenih delih. Raziskovalci Evropske pravne fakultete so v letu 2018 objavili 57 

znanstvenih objav, vendar pregled še ni popoln, ker vsa dela še niso katalogizirana. Med njimi je bilo 

38 izvirnih znanstvenih člankov, 19 v revijah, ki jih indeksira SCI Expanded, SSCI, Scopus ali A&HCI. Ob 

tem so raziskovalci EVRO-PF dejavni tudi kot uredniki v 11 znanstvenih uredništvih (Tabela 14).  

 

Tabela 14: Znanstveno raziskovalne objave pedagogov EVRO-PF  

Leto /obdobje 

Št. vseh 

znanstvenih 

objav 

Število 

SCI/SSCI 

znanstvenih 

člankov 

Čisti citati 

  

Ocena A1 

H-

indeks 
CI10 Wos Scopus 

2015 49 22 195 32 45 5.85 6 

2016 45 11 397 7 23 4.86 9 

2017 59 18 430 10 6 4.72 10 

2018 57 19 680 2 4 5.62 11 

Skupaj 2013 - 2018 210 70 536 74 93 6.40 10 

Vir: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2019 

 

Rezultati raziskovalnega dela so bili izdani v obliki znanstvenih monografij in so tako postali del 

študijske literature. V študijskem letu 2017/18 je univerzitetna založba za članico Nove univerze EVRO-

PF izdala 7 monografij, in sicer: 

1. Gospodarsko pravo [Elektronski vir]: študijsko e-gradivo / Puharič, Krešimir, 2017. 

2. Teorija in praksa socialne države [Elektronski vir] : zbornik izbranih ustavnopravnih vprašanj, 

2017. 

3. Razvoj in glavne značilnosti tipskih modelov organizacije državne oblasti : [(znanstvena 

monografija)] / Dujić, Slobodan, 2017. 

4. Ustanovitev Slovenije / Jambrek, Peter znanstvena monografija, 2017. 
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5. Attitude towards real estate and organizational environment / Temeljotov Salaj, Alenka; 

Zupančič, Dušan, znanstvena monografija, 1st ed., Ljubljana : Nova univerza, European Faculty of 

Law, 2017. 

6. Program nacionalne in ustavne osvoboditve Slovenije 1987-1988. Prispevki za slovenski 

nacionalni program (1987), 2018. 

7. Program nacionalne in ustavne osvoboditve Slovenije 1987-1988. Gradivo za slovensko ustavo 

(1988), 2018. 

8. Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja : (teorija, praksa in vzorci) / Strojin Štampar, 

Anja, znanstvena monografija, 2018. 

9. Učinkovita raba energije in stavbe [Elektronski vir] : učno gradivo k temi za predmet: Energetska 

infrastruktura : PMIN I / Šijanec-Zavrl, Marjana učno gradivo, 2018. 

 

V študijskem letu 2017/2018 je bil izdan konferenčni zbornik Mednarodna doktorska znanstveno-

raziskovalna konferenca 7 [Elektronski vir], 2018. 

 

Univerzitetna založba se je za članico Nove univerze Evropsko pravno fakulteto v študijskem letu 

2017/2018 prijavila na razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij, in sicer je prijavila 3 

znanstvene monografije in vse so bile sprejete v sofinanciranje. 

4.1.2 Najodmevnejši raziskovalni dosežki Evropske prave fakultete  

1. Mitigating risks of perishable products in the cyber-physical systems based on the extended MRP 

model 01. jan Int. j. prod. econ., 2017  

2. Religija, javni prostor in zavzetost v dialogu 01. jan Bogosl. vestn., 2017 

3. Divine command ethics, cosmopolitanism, fundamentalism and dialogue 01.jan Ann, Ser. hist. 

sociol., 2017 

4. The European Central Bank in national criminal proceedings 01. jan Eur. law rev., 2017 

5. Linear maps preserving determinant of tensor products of Hermitian matrices 01. jan J. math. 

anal. appl., 2017 

6. Comparison of simulated and monitored energy performance indicators on NZEB case study Eco 

Silver House 01.jan Procedia environmental sciences, 2017 

7. Energy Renovation of cultural heritage buildings "by the book" 01. jan Procedia environmental 

sciences, 2017 

8. Control of perishable goods in cold logistic chains by bionanosensors jan. 16 Materials science 

and engineering, 2017 

9. Influence of architectural building envelope characteristics on energy performance in Central 

European climatic conditions 01. jan Journal of building engineering, 2018 

10. Centralizing traces with automorphisms on triangular algebras 01. jan Acta math. Hung., 2018 

11. Core and ancillary epistemic virtues  01.jan Acta analytica, 2018 
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Vir: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2019 

4.1.3 Prijava na mednarodne raziskovalne projekte 

V letu 2017/18 je EVRO-PF tekoče izvajala naslednje raziskovalne projekte: 

1. (J5-7359) Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji, vodja Jernej Letnar Černič (trajanje 

1.1.2016―31.12.2018);  

2. (V5-1607) Pravna opredelitev statusa kmeta in kmetije vključno z gospodarskimi, okoljskimi in 

socialnimi ukrepi, vodja Alenka Temeljotov Salaj (trajanje 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018). 

 

Poleg tekočih raziskovalnih projektov se je začel izvajati temeljni projekt ARRS: 

1. (J6-9354) Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države, vodja Darko Darovec 

(trajanje 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021).  

 

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta je bila uspešna tudi pri prijavi na MIZŠ RSF projektni poziv, 

kjer je pridobila projekt z naslovom Vpeljava in aplikacija Pravne digitalne enciklopedije in učilnice 

Slovenije (DEUS) v razvoj študijskega procesa na vseh (treh) koncesioniranih študijskih programih, 

vodja Ines Vodopivec, (trajanje 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020).  

 

Pri pripravi projektov je sodelovalo več raziskovalcev iz različnih raziskovalnih skupin, v delo na 

raziskovalnih projektih pa so bili vključeni tudi študenti - skupaj 5 študentov na projektu DEUS. 

 

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta je v letu 2017/2018 nadaljevala s povečanimi aktivnostmi na 

področju raziskovalne dejavnosti tudi z bolj osredotočenim delom na pridobivanju projektov. V 

študijskem letu 2017/2018 je EVRO-PF oddala prijave za štiri projekte v okviru ARRS razpisa.  

4.1.4 Raziskovalni seminarji in konference 

V letu 2018 je Nova univerza, Evropska pravna fakulteta izvedla že VII. Mednarodno doktorsko 

znanstveno-raziskovalno konferenco. V okviru raziskovalnega projekta o reformi pravne države in 

demokracije v Sloveniji, ki je potekal v okviru skupnega raziskovalnega dela Fakultete za državne in 

evropske študije in Evropske pravne fakultete je 14. decembra 2018 potekala mednarodna konferenca 

The Future of the Rule of Law and Democracy in Europe.  

 Raziskovalna dejavnost na Fakulteti za državne in evropske študije (FDŠ) 

V letu 2010 je bila pri ARRS registrirana Raziskovalna skupina Fakultete za državne in evropske študije 

z evidenčno št. 8554. Raziskovalna skupina FDŠ izvaja znanstveno-raziskovalno dejavnost kot 

samostojna organizacijska enota fakultete, tako da je raziskovalna dejavnost fakultete organizacijsko 

in strokovno ločena od ostalih dejavnosti FDŠ. V raziskovalni skupini se izvajajo temeljni, aplikativni, 

razvojni in drugi projekti ter opravljajo strokovne, svetovalne in druge storitve, ki sodijo zlasti v sklop 

nacionalnega programa raziskovalnega dela. Delo raziskovalne skupine je usmerjeno predvsem na 

področja upravnih in organizacijskih ved, prava in humanistike ter področja političnih in poslovnih ved. 

Na področju humanistike bo raziskovanje usmerjeno na področje praktične etike, posebej etike javne 
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uprave in etike v javnem življenju. Oblikovan in prijavljen bo raziskovalni projekt s tega področja, prav 

tako učbenik za področje etike javne uprave. 

 

Raziskovalna skupina vsako leto, poleg prijav na aktualne javne razpise in sodelovanja v tekočih 

projektih, načrtuje soorganizacijo znanstvene konference o pravni teoriji (jesen) in mednarodno 

doktorsko konferenco. Oblikovan je bil tudi znanstveno - akademski forum, na katerem člani 

raziskovalne skupine v sodelovanju s člani akademskega zbora fakultete predstavljajo rezultate 

raziskovalnega dela. 

 

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije ima naslednja raziskovalna centra: Center za 

upravne študije in Center za evropske študije. Raziskovalna centra izvajata znanstveno-raziskovalno in 

svetovalno dejavnost na področjih dejavnosti fakultete. Za fakulteto izvajata in organizirata določene 

študijsko-izobraževalne programe ter izdelujeta razvojne projekte, na podlagi katerih fakulteta razvija 

obstoječe in ustanavlja nove programe svojih dejavnosti. 

 

Raziskovalna centra imata status organizacijske enote fakultete, ki ni pravna oseba. Raziskovalna 

centra poleg svojega naziva uporabljata ime in znak fakultete. Vsak raziskovalni center ima v okviru 

fakultete samostojni položaj z ozirom na izvajanje svoje dejavnosti, notranjo organizacijo, upravljanje 

in razpolaganje z dohodkom in s presežkom dohodka nad odhodki. Raziskovalna centra imata v mejah 

svoje avtonomije pooblastila v pravnem prometu, ki jih izvršujeta v imenu in za račun fakultete. 

Raziskovalna centra imata vsak svoje računovodsko-stroškovno mesto, katerega sredstva so 

deponirana na enem od transakcijskih bančnih računov fakultete. 

 

Predstojnika fakultetnega Raziskovalnega centra za upravne študije imenuje upravni odbor fakultete 

na predlog samostojnega Inštituta za upravne študije, predstojnika fakultetnega Raziskovalnega centra 

za evropske študije pa na predlog samostojnega Inštituta za ustavno ureditev in človekove pravice.  

4.2.1 Raziskovalna uspešnost RO FDŠ 

Raziskovalna organizacija Nove univerze, Fakultete za državne in evropske študije v obdobju 2016-2020 

sodeluje v dveh projektih ARRS, in sicer: 

- Na projektu Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji (št. J5-7359, vodja Jernej 

Letnar Černič); ter 

- Na projektu Ideologija na sodiščih: Vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na 

njihove odločitve (št. J5-8240, vodja Matej Avbelj). 

 

Po podatkih za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 31. 12. 2018 ima Fakulteta za državne in 

evropske študije dobro razvito raziskovanje in primerno raziskovalno uspešnost, saj po vrednotenju 

raziskovalne uspešnosti beleži skupaj  2976.67 točk ter h-indeks v zadnjih 10 letih (2008-2018): 5. 

 

V organizaciji deluje 14 raziskovalcev na naslednjih raziskovalnih področjih: pravo, politične vede, 

upravne in organizacijske vede, mednarodni odnosi, filozofija in umetnostna zgodovina. Vodja 

raziskovalne skupine je Matej Avbelj. Člani raziskovalne skupine FDŠ pa so: Liliana Brožič, Janez Čebulj, 

Damir Črnčec, Laris Gaiser, Milan Jazbec, Justinek Gorazd, Jernej Letnar Černič, Breda Mulec, Jernej 

Podlipnik, Vojko Strahovnik, Dejan Valentinčič, Katarina Vatovec in Ines Vodopivec. 

 

Navedeni raziskovalci, ki delujejo v okviru raziskovalne organizacije Fakultete za državne in evropske 

študije, so v obdobju 2017/2018 pripravili skupaj 221 znanstvenih in strokovnih bibliografskih enot. 
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 Raziskovalna dejavnost na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ) 

Temeljni cilj fakultete in raziskovalne skupine je skrb za uveljavitev ter temeljni in aplikativni razvoj 

slovenoslovja kot znanstvene in akademske discipline. 

 

Inštitut za slovenoslovje je vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno 

dejavnost RS (ARRS). Inštitut za slovenoslovje (angl. Institut of Slovene studies) je skladno s članstvom 

v Novi univerzi sodeloval tudi z Znanstveno-raziskovalnim centrom NU.  

 

Program raziskovalne skupine Inštituta za slovenoslovje poteka vzporedno in sosledno z 

mednarodnimi razvojnimi in raziskovalnimi programi in projekti, kjer potencialni člani programske 

skupine že sodelujejo. Tako v programu prihaja do redne izmenjave informacij in do skupnega 

raziskovalnega dela na ustreznih projektih. Dolgoročno in v skladu s predlogom Nacionalnega 

programa visokega šolstva 2011 – 2020 (Drzna Slovenija, MVZT, 2011), katerega cilj je 

internacionalizacija visokega šolstva na vseh področjih, se fakulteta povezuje s tujimi, predvsem 

evropskimi raziskovalnimi institucijami. V raziskovalno-razvojnem programu smo tudi zapisali (2013), 

da bo Fakulteta »aktivno delovala v smeri vključitve v mednarodni program Marie Curie Actions z vsemi 

njegovimi podprogrami, predvsem pa v Marie Curie Initial Training Networks, ki raziskovalcem nudi 

podporo pri samih raziskovalnih projektih in jim omogoča mednarodno sodelovanje v njih. V 

sodelovanju z evropskimi visokošolskimi zavodi si bo Fakulteta prizadevala k vključitvi v Marie Curie 

International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), ki bo spodbudila povezovanje raziskovanja 

slovenoslovja s sorodnimi raziskavami v drugih evropskih državah (predvsem državah s skupno 

zgodovino in državah, kjer obstaja močna slovenska diaspora) in omogočila vključitev raziskovalcev v 

vseživljenjsko izobraževanje ter njihov profesionalni razvoj.«  

 

Vodja raziskovalne skupine, prof. dr. Darko Darovec, tako že izpolnjuje zastavljene cilje, saj je v letih 

2015 – 2017 izvajal projekt Marie Curie, ki odpira široke možnosti mednarodnega povezovanja in 

oblikovanja nacionalnih in mednarodnih projektov. Tak pristop nam bo skladno s strateškimi cilji 

omogočil postopno zaposlovanje matičnih uveljavljenih raziskovalcev, ki bodo sposobni k svojemu delu 

pritegniti tudi uveljavljajoče raziskovalce. 

4.3.1 Raziskovalna uspešnost RO FSMŠ 

V študijskem letu 2017/2018 pa so bile aktivnosti inštituta usmerjene v pridobitev temeljnega ARRS 

projekta, intenzivnejše sodelovanje med inštitutom in fakulteto ter objavljanje doseženih rezultatov v 

obliki znanstvenih člankov. Cilj raziskovalnega dela Inštituta za slovenoslovje je zlasti skrb za temeljni 

in aplikativni razvoj znanstvenih področij slovenoslovja. 

 

V študijskem letu 2017/18 je imel inštitut dva raziskovalca registrirana pri ARRS, ki delujeta v okviru 

slovenoslovja: 

- Prof. dr. Darko Darovec, št. r. 10728, področje delovanja: zgodovinopisje. 

- Prof. dr. Polona Tratnik: št. r. 29337, področje delovanja: filozofija. 
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Tabela 15: Znanstveno raziskovalne objave Inštituta za slovenoslovje v obdobju 2015-2018 

Leto /obdobje 

Št. vseh 

znanstvenih 

objav 

Število 

SCI/SSCI 

znanstvenih 

člankov 

Čisti citati 
  

Ocena A1 

H-

indeks 
CI10 Wos Scopus 

2015 12 2 21 2 2 1.10 3 

2016 13 1 27 0 10 1.27 3 

2017 14 4 34 7 8 2.82 4 

2018 12 2 43 0 1 1.35 4 

Skupaj 2015 - 2018 51 9 43 9 21 1.35 4 

Vir: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 2019 

4.3.2 Izvirni znanstveni članki v letu 2017/2018 

1. DAROVEC, Darko. Fajda med običajem in sodnim procesom : primer krvnega maščevanja v Kopru 

leta 1686. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-

5348. [Tiskana izd.], 2018, letn. 28, št. 3, str. 451-476.  

2. OMAN, Žiga, DAROVEC, Darko. In landt hochverbotten - sovražnosti med plemstvom v 17. stoletju 

na Štajerskem, Kranjskem ter v Istri ali o reševanju sporov med običajem maščevanja in novoveškim 

kazenskim pravom. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 

1580-8122. [Tiskana izd.], 2018, letn. 18, št. 1, str. 83-120. 

3. DAROVEC, Darko. Blood feud as gift exchange : the ritual of humiliation in the customary system of 

conflict resolution. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2017, letn. 25, št. 1, str. 57-96. 

4. DAROVEC, Darko, ERGAVER, Angelika, OMAN, Žiga. The language of vengeance : a glossary of 

enmity and peace. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2017, letn. 25, št. 2, str. 391-432. 

5. DAROVEC, Darko. Faciamus vindictam : maščevalni umor in oprostilna sodba v Landarju leta 1401 

med obredom maščevanja ter akuzatornim in inkvizitornim sodnim procesom. Acta Histriae, ISSN 

1318-0185. [Tiskana izd.], 2017, letn. 25, št. 3, str. 653-700. 

6. TRATNIK, Polona. Maja Smrekar's biopolitical manifesto from a philosophical perspective. Monitor 

ISH : revija za humanistične in družbene znanosti, ISSN 1580-688X. [Tiskana izd.], 2017, 19, [št.] 2, str. 

65-80.  

4.3.3 Prijava domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov 

Fakulteta je od začetka delovanja dejavna pri prijavi projektov na razpise, in sicer: 

- prijava na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2014 – razpis v letu 2013, 

- sklenitev Dogovora o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti pri izvajanju skupnega projekta z 

Inštitutom za nacionalna vprašanja – Osamosvojitev Slovenije, 

- sklenitev Dogovora o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti pri izvajanju skupnega projekta z 

Inštitutom Nove revije – Osamosvojitev Slovenije, 
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- prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne 

dejavnosti v obliki raziskovalnih programov – raziskovalni program Kultura in država, 

- prijava na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti v letu 2013, 

- v letu 2013 prijava raziskovalnega projekta "Kulturno-literarna zgodovina slovenskega prostora v 

času Habsburške monarhije. Prezrta poglavja slovenske preteklosti.« 

- vpis FSMŠ, kot nove izdajateljice revije DIGNITAS v razvid medijev, 

- prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 

2013, 2014, 2015, 2016 in 2018. 

- prijava kot nosilci in soizvajalci na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti v letu 2015, 

2016 in 2017 v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Inštitutom Nove revije ter Inštitutom IRRIS. 

- načrtovanje prijav na razpise mednarodnih projektov z uveljavljenimi domačimi in tujimi 

ustanovami, zlasti na Interrege Central European in Alpine Space. 

4.3.4 Nacionalni razpis za raziskovalne projekte ARRS 2017 

IME RAZVOJNEGA PROJEKTA:  

Gradniki slovenske državnosti: Enciklopedija osamosvojitve in državnosti Slovenije 

 

VRSTA RAZVOJNEGA PROJEKTA:  

Raziskovanje in razvoj, nacionalni projekt ARRS 

 

OPIS RAZVOJNEGA PROJEKTA: 

V zadnjih 20 letih se na področju družboslovnih in humanističnih znanosti pospešeno raziskuje 

fenomen etničnosti, moderne nacije, nacionalizma in etnične identitete. Kljub temu, da slovenski 

zgodovinarji sledijo raziskovalnim trendom, še vedno ni prišlo do sistematičnih raziskav etničnosti in 

razvoja nacije/države na Slovenskem. Prav tako se teoretični izsledki na področju etničnih študij in 

nacionalizma ne odražajo v zadostni meri v sintezah zgodovine Slovencev. Izvirnost projekta je v tem, 

da bomo s pomočjo kompleksne analize in interdisciplinarnih humanistično-družboslovnih 

metodoloških izhodišč (re) interpretirali korpus nacionalne memorije kot se kaže v tekstih nacionalne 

zgodovine, v literaturi, ljudskem slovstvu, medijih, ki predstavljajo temelje nacionalne identitete. V ta 

namen bo izdelana posebna Enciklopedija osamosvojitve in državnosti Slovenije. 

 

Namen predlaganega projekta je proučiti proces formiranja slovenske države in izgradnje nacije (state 

formation and nation-building) s poudarkom na sklepni fazi tega procesa, ko je v 80. in 90. letih 20. st. 

Slovencem uspelo v procesu dolgega trajanja formirati svojo državo. Izoblikovanje moderne nacije 

lahko spremljamo v okviru modernega meščanskega gibanja, ki se je podobno kot po Evropi razvijalo 

od 18. stoletja. Oblikovalo se je kot politično, gospodarsko in kulturno gibanje. 

 

Raziskave se osredotočajo na interdisciplinarno proučevanje različnih vidikov (zgodovinskega, 

kulturološkega, antropološkega, pravnega) oblikovanja slovenske etnične in nacionalne identitete. 

Dosedanja spoznanja na tem področju je potrebno osvetliti in (re) interpretirati s sodobnimi 

teoretskimi in metodološkimi pristopi, ki obravnavajo oblikovanje etničnih identitet in nacionalnih 
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držav, t. i. nation building process. Ob zavedanju, da se zgodovina, nacionalna identiteta in kultura 

tvorijo retrogradno prek interpretacije v sodobnosti lociranega subjekta, izhajamo iz hipoteze, da so 

simboli, miti, podobe, spomini, in komunikacije odločilni za oblikovanje identitete tako skupnosti kot 

posameznikov, zato bo posebna pozornost namenjena raziskovanju njihove reprezentacije in 

konstrukcije v smislu njihove integracijske vloge pri povezovanju skupnosti in konstruiranju 

»zgodovinske resnice«, in sicer zlasti na primerih kulturnih proizvodov (umetnost, književnost, 

zgodovinopisna dela, popularna kultura, sredstva množičnega obveščanja, reklame itd.). 

 

Izvirnost projekta je v tem, da bomo s pomočjo kompleksne analize in interdisciplinarnih humanistično-

družboslovnih metodoloških izhodišč kritično (re) interpretirali korpus slovenskega nacionalnega 

kulturnega spominjanja, kot se kaže v tekstih nacionalne zgodovine, v literaturi, ljudskem slovstvu, 

umetnosti, ritualih, mitih, medijih idr., in tako raziskati temeljne značilnosti slovenskega nacionalnega 

kulturnega spominjanja v petih izbranih prelomnih tranzicijskih zgodovinskih obdobjih v zadnjem četrt 

tisočletju, ki tvorijo korpus na katerem temelji izgradnja slovenskega naroda in države Slovenije. 

Osrednji cilj raziskovalnega projekta je priprava izvirnih raziskav ter pojmovnika in gesel za 

Enciklopedijo slovenske samoodločbe in osamosvojitve. 

 

Nacionalni konzorcij partnerjev je sestavljen iz naslednjih organizacij: Univerza v Mariboru, Filozofska 

fakulteta, Nova Univerza, Evropska pravna fakulteta, Nova Univerza, Fakulteta za slovenske in 

mednarodne študije, Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, Koper, 

INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko, Ljubljana. Projekt je bil pri prijavi uspešen (ARRS št. J6-

9354 – Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države) in se je pričel izvajati 1.7. 2018, 

traja po do 30. 6. 2021. 

4.3.5 Mednarodni razpis EU Horizon 2020 

IME RAZVOJNEGA PROJEKTA:  

The New Constitutional Process and the New Draft Treaty for the Constitution of European Union 

 

VRSTA RAZVOJNEGA PROJEKTA:  

Raziskovanje in razvoj, mednarodni projekt HORIZON 2020 za poziv: Governance.: Past, present and 

future of differentiation in European governance 

 

OPIS RAZVOJNEGA PROJEKTA: 

V prijavi raziskovalnega projekta z akronimom E-QUALITY in naslovom: E-Q. European Quality of Life 

and Territory: Equality, Regions and Identities in Relation to Differentiated Integration, ki smo ga 

prijavili na razpis Evropske komisije Horizon 2020: GOVERNANCE-02-2018-2019: Past, present and 

future of differentiation in European governance (rok je bil 13. 3. 2018), je v ospredju EQUALITY 

(ENAKOST). Osrednja pozornost je zato namenjena obravnavi ENAKOSTI posameznikov v tesni navezavi 

z ENAKOSTJO skupnosti v katerih posamezniki živimo in delamo, na teritoriju, ki ga ta skupnost upravlja 

tako in zato, da posamezniku in skupnosti omogoča temeljne resurse za preživetje in ustvarjanje. 

 

Mednarodni konzorcij partnerjev je sestavljen iz naslednjih organizacij: 

1. Ca' Foscari University of Venice, Department for Humanities, Italy (Lead partner) 
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2. Centre for Applied Policy Research (C.A.P) at the University of Munich, Germany  

3. Universitat Pompeu Fabra, Political Theory Research Group, Barcelona, Catalonia, Spain 

4. The Vienna Institute for International Economic Studies, Austria 

5. Institute for Humanities of Nova revija, Ljubljana, Slovenia 

6. New University, Faculty of Slovenian and International Studies, Slovenia 

7. New University, European Law Faculty, Slovenia 

8. Alma Mater Europea – ECM- ISH, Ljubljana, Slovenia 

9. Centre for Regional Studies at Karlstad University, Sweden 

10. Nijmegen Centre for Border Research at Radboud University, Netherlands 

 Sklepno 

Raziskovalne organizacije Nove univerze – fakultete članice in njihovi centri ter inštituti – razvijajo 

vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo na univerzi. Njihovo delovanje je usmerjeno v sodelovanje in 

interdisciplinarno povezovanje. Objave raziskovalcev beležijo visoke indekse citiranja ter kažejo na 

strategijo kvalitativnega razvoja.    

 

Nova univerza bo s podporo notranjih organizacijskih enot (npr. raziskovalnih skupin, kariernega 

centra, univerzitetne knjižnice in založbe) v prihodnjem obdobju izdatno promovirala znanstveno-

raziskovalno delo na univerzi z namenom: 

- razvijanja znanstvene odličnosti raziskovalcev in pedagoškega osebja fakultete; 

- podpore in razvoja univerzitetne znanstvene revije Dignitas; 

- spodbujanja doktorandov k sodelovanju z univerzo in objavljanju izvirnih znanstvenih člankov 

v primernih revijah; 

- internacionalizacije in večje mednarodne vpetosti.  

 

Mednarodno prepoznavnost si lahko Nova univerza zagotovi le tako, da spodbuja svoje raziskovalce, 

da objavljajo v kakovostnih slovenskih in tujih (mednarodnih) revijah in pri znanstvenih slovenskih in 

mednarodnih založbah. Pomembnost slovenskih objav v primerjavi s pridobivanjem točk pri tujih 

objavah v revijah, ki so indeksirane v Scopusu in WoS-u, je predvsem v razvoju slovenske terminologije 

na področjih, ki jih univerza pokriva.   

 

Za podporo znanstveno-raziskovalnega dela na univerzi je pomembno tudi tesno sodelovanje 

raziskovalcev in pedagoških delavcev z univerzitetno knjižnico. Slednje se odraža ne samo v pripravi in 

zagotavljanju primernih in kakovostnih bibliografij raziskovalcev, temveč tudi pri nabavi kakovostnih 

raziskovalnih virov ter izdaji novih znanstvenih monografij.  

 

V prvi vrsti knjižnica nabavlja predvsem elektronske podatkovne zbirke in baze. V študijskem letu 

2017/2018 je bil študentom in zaposlenim na Novi univerzi omogočen dostop do kakovostnih 

recenziranih revij in e-knjig v bazah Scopus, Sage, EBSCO MGC in SpringerLink. Posebej za področje 

prava je omogočen tudi dostop do slovenske baze Ius-info, v letu 2018 pa je članica Evropska pravna 

fakulteta začela projekt DEUS – digitalna pravna knjižnica Slovenije. 

 

Pomembno je dalje še sodelovanje univerzitetne knjižnice v študijskem procesu za zagotavljanje 

primerne rabe znanstvenega aparata pri pripravi raziskovalnih in študentskih del. V študijskem letu 
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2017/2018 sta zaposleni v univerzitetni knjižnici sodelovali v študijskem procesu pri predavanjih 

predmetov, ki obravnavajo metodologijo raziskovanja, s pripravo vaj in konzultacij. Tudi v prihodnjem 

obdobju bo univerzitetna knjižnica v sodelovanju s kariernim centrom organizirala delavnice za 

doktorske študente, kjer bo poudarek na prepoznavanju relevantnosti znanstvenih virov in pravilnem 

citiranju in navajanju literature.  
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 Cilji in strategija na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti 

Tabela 16: Uresničevanje doseganja ciljev na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti v skladu z razvojnimi smernicami Nove univerze za obdobje 
2018 - 2021 

KAZALNIK CILJ 2017/2018 REALIZACIJA 2018 CILJ 2018/2019 UKREP  

Ustanovitev 

raziskovalne skupine 

Nove univerze in 

okrepitev delovanja 

RO člani univerze. 

1. Vzpostavljena bo raziskovalna 

skupina Nove univerze. 

2. Povečalo se bo število objav 

raziskovalcev.  

1. Vzpostavljena je bila 

raziskovalna skupina Nove 

univerze. 

2. Porast števila objav 

raziskovalcev v primerjavi z 

letom 2017/2018 za 5 %. 

1. Dvig znanstveno raziskovalne 

uspešnosti Nove univerze. 

2. Povečanje deleža financiranja 

raziskovalne dejavnosti. 

1. Vključevanje novih članov v 

raziskovalne skupine Nove 

univerze in njenih članic. 

2. Povečanje števila izvirnih 

znanstvenih člankov, izdanih s 

strani članov raziskovalne 

skupine Nove univerze in 

njenih članic. 

3. Okrepitev znanstvene 

odmevnosti članov 

raziskovalne skupine Nove 

univerze in njenih članic. 

Prijava raziskovalnih 

programov in 

projektov 

1. Prijava raziskovalnih projektov 

samostojno oz. v sodelovanju s 

članicami in z drugimi visoko 

šolskimi zavodi. Prijava na 

javne razpise. 

2. Okrepitev individualnega 

raziskovalnega dela 

pedagoškega osebja  ter skrb 

za obnovo habilitacijskih 

1. Spremljalo se je razpise in 

projekte ter pripravljalo in 

oddajalo se je vloge. Na novo 

je bil pridobljen 1 znanstveno 

raziskovalni projekt ter 

sofinanciranje za izdajo 4 

znanstvenih monografij.   

2. Pedagoško osebje se je 

spodbujalo k individualnemu in 

skupinskemu raziskovalnemu 

1. Povečanje deleža pridobljenih 

javnih sredstev za znanstveno 

– raziskovalno dejavnost  

(ARRS). 

2. Povečanje deleža pridobljenih 

javnih sredstev za znanstveno 

– raziskovalno dejavnost  (EU). 

3. Večja vključenost pedagoškega 

osebja v znanstveno 

1. Povečanje deleža pridobljenih 

javnih sredstev za znanstveno 

– raziskovalno dejavnost  

(ARRS). 

2. Povečanje vrednosti sredstev 

pridobljenih na podlagi 

projektov EU. 

3. Poziv akademskemu zboru 

Nove univerze k večji 
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KAZALNIK CILJ 2017/2018 REALIZACIJA 2018 CILJ 2018/2019 UKREP  

nazivov. delu ter k obnovi habilitacijskih 

nazivov.  

raziskovalno delo.  

4. Krepitev znanstveno 

raziskovalnega dela študentov.  

vključenosti v znanstveno 

raziskovalno delo.  

4. Vključevanje študentov v 

znanstveno raziskovalno delo 

Nove univerze. 
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5 ŠTUDENTI 

Nova univerza je v študijskem letu 2017/2018 študijske programe za pridobitev izobrazbe na vseh treh 

stopnjah študija izvajala prek članic univerze. Vsi študijski programi temeljijo na načelih bolonjske 

deklaracije ter so po vsebini in strukturi mednarodno primerljivi. Več informacij o študijskih programih 

sledi v poglavju 3. Izobraževalna dejavnost. 

 Število vseh vpisanih študentov Nove univerze  

5.1.1 Vsi vpisani študenti na članicah in pridruženih članicah Nove univerze (vsi letniki) 

V študijskem letu 2017/2018 je bilo na Novi univerzi skupno vpisanih 3.616 študentov (vsi letniki, s 

statusom in brez) vključujoč članice univerze: Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za državne in 

evropske študije in Fakulteta za slovenske in mednarodne študije ter pridruženi članici European 

School of Law and Government, Priština (Kolegij ESLG) in Visokošolski zavod fizioterapevtika (Slika 2). 

 

Slika 2: Delež vseh vpisanih študentov na članicah in pridruženih članicah Nove univerze v študijskem 
letu 2017/2018 

 

5.1.1.1 Vsi vpisani študenti na članicah Nove Univerze  

V študijskem letu 2017/2018 je bilo na članicah univerze vpisanih 3.463 študentov5 (vsi letniki, s 

statusom in brez), od tega 2.241 (64,71 %) rednih in 1.222 (35,29 %) izrednih študentov.  

 

                                                           

5 V kvoto vpisanih študentov članice Nove univerze, Evropske pravne fakultete sodijo tudi študenti (286 
študentov), ki so vpisani v okviru visokošolskega transnacionalnega izobraževanja, ki se izvaja v obliki franšize s 
pridruženo članico European School of Law And Government, Priština (Kolegij ESLG). 
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Največ vpisanih študentov je bilo na članici Evropski pravni fakulteti, in sicer 2.323 (67,08 %) študentov, 

sledi Fakulteta za državne in evropske študije s 1.140 (32,92 %) študenti. Fakulteta za slovenske in 

mednarodne študije bo prvo generacijo študentov na prvostopenjski študijski program Slovenski študiji 

(UN) vpisala v študijskem letu 2018/2019 (Tabela 17).  

 

Med vsemi vpisanimi študenti je bilo v študijskem letu 2017/2018 na vseh treh stopnjah študija 

vpisanih 20 tujih rednih in izrednih študentov.  

 

Tabela 17: Število in delež vpisanih študentov Nove univerze v študijskem letu 2017/2018 (vsi letniki, s 
statusom in brez) glede na članico  

Članica Nove univerze 

Način študija 

Skupaj Redni Izredni (+VTI) 

Št.  % Št.  % 

Evropska pravna fakulteta 1.249 53,77 % 1.074 46,23 % 2.323 

Fakulteta za državne in evropske 

študije 

992 87,02 % 148 12,98 % 1.140 

Fakulteta za slovenske in mednarodne 

študije6 
0 / 0 / 0 

SKUPAJ 2.241 64,71 % 1.222 35,29 % 3.463 

Vir: Referati za študijske in študentske zadeve članic Nove univerze 
 

Glede na stopnjo študija je bilo največ vpisanih študentov na drugostopenjskih študijskih programih, 

in sicer 1.742 (50,30 %), sledijo prvostopenjski študijski programi s 1.451 (41,90 %) vpisanih študentov 

in tretjestopenjski študijski programi, kjer je bilo v študijskem letu 2017/2018 vpisanih 270 (7,80 %) 

doktorskih študentov.  

 

Glede na način izvajanja študija je bilo v študijskem letu 2017/2018 vpisnih 2.241 rednih študentov 

(64,71 %) in 1.222 (35,29 %) izrednih študentov. Največ rednih študentov je bilo vpisanih na 

drugostopenjske študijske programe, in sicer 1.503 (86,28 %) študentje (Tabela 18).  

 

Tabela 18: Število in delež vpisanih študentov Nove univerze v študijskem letu 2017/2018 (vsi letniki, s 

statusom in brez) glede na stopnjo in način študija na članicah  

Stopnja študija 

Način študija 

Skupaj Redni Izredni (+VTI) 

Št. % Št. % 

Študijski programi 1. stopnje 738 50,86 % 713 49,14 % 1.451 

Študijski programi 2. stopnje 1.503 86,28 % 239 13,72 % 1.742 

                                                           

6 Prvi razpis za vpis je Fakulteta za slovenske in mednarodne študije objavila v jeseni 2017 za prvi vpis študentov 
v študijski program Slovenski študiji (UN) v študijskem letu 2018/2019.  
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Stopnja študija 

Način študija 

Skupaj Redni Izredni (+VTI) 

Št. % Št. % 

Študijski programi 3. stopnje 0 / 270 100 % 270 

SKUPAJ 2.241 64,71 % 1.222 35,29 % 3.463 

Vir: Referati za študijske in študentske zadeve članic Nove univerze 

 

V primerjavi s predhodnim študijskim letom 2016/2017, je bilo v študijskem letu 2017/2018 za 2,05 % 

oz. 71 več vpisanih študentov v vseh letnikih na študijske programe članic Nove univerze. Porast vseh 

vpisanih študentov je viden na vseh treh stopnjah študijskih programov. Na Fakulteti za slovenske in 

mednarodne študije v študijskem letu 2017/2018 še ni bilo vpisanih študentov (Slika 3). 

 

Slika 3: Število vpisanih rednih in izrednih študentov članicah Nove univerze v študijskih letih 2016/2017 
in 2017/2018 

 

5.1.1.2 Število vseh vpisanih študentov na pridruženih članicah Nove univerze  

V študijskem letu 2017/2018 je bilo na obeh pridruženih članicah vpisanih 286 študentov (vsi letniki). 

Na pridruženi članici European School of Law And Government, Priština (Kolegij ESLG) je bilo vpisanih 

133 izrednih študentov (vsi letniki, s statusom in brez). Na pridruženi članici Visokošolski zavod 

fizioterapevtika je bilo v istem študijskem letu vpisanih 153 izrednih študentov (vsi letniki).  
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 Število prvič vpisanih študentov Nove univerze  

5.2.1 Število prvič vpisanih študentov na članicah in pridruženih članicah Nove univerze  

V študijskem letu 2017/2018 je bilo na študijske programe članic in pridruženih članic Nove univerze 

418 prvič vpisanih študentov v prvi letnik na prvo, drugo in tretje stopenjske študijske programe.  

5.2.1.1 Vsi vpisani študenti na članicah Nove Univerze  

V študijskem letu 2017/2018 je bilo na študijske programe članic Nove univerze 351 prvič vpisanih 

študentov7 v prvi letnik na prvo, drugo in tretje stopenjske študijske programe. Med njimi je bilo 240 

(68,38 %) prvič vpisanih rednih in izrednih študentov na Evropski pravni fakulteti in 111 (31,62 %) prvič 

vpisanih rednih in izrednih študentov na Fakulteti za državne in evropske študije. Glede na način študija 

je bilo prvič vpisanih 228 (64,96 %) rednih študentov in 123 (35,04 %) izrednih študentov (Tabela 19). 

 

Tabela 19: Število in delež prvič vpisanih študentov Nove univerze v študijskem letu 2017/2018 glede 
na članico in način študija 

Članica Nove univerze 

Način študija 

Skupaj Redni Izredni (+VTI) 

Št.  % Št.  % 

Evropska pravna fakulteta 137 57,08 % 103 42,92 % 240 

Fakulteta za državne in evropske 

študije 
91 81,98 % 20 18,02 % 111 

Fakulteta za slovenske in mednarodne 

študije8 
/ / 0 0 0 

SKUPAJ 228 64,96 % 123 35,04 % 351 

 

Glede na stopnjo študija je bilo največ vpisanih študentov na drugostopenjskih študijskih programih, 

in sicer 187 (53,28 %), sledijo prvostopenjski študijski programi s 139 (39,60 %) vpisanih študentov in 

tretjestopenjski študijski programi, kjer je bilo v študijskem letu 2017/18 vpisanih 25 (7,12 %) 

doktorskih študentov. Članice Nove univerze so največ prvič vpisanih študentov vpisale na rede 

študijske programe 2. stopnje, in sicer 167 (47,58 %) študentov (Tabela 20). 

                                                           

7 V kvoto prvič vpisanih študentov članice Nove univerze, Evropske pravne fakultete sodijo tudi prvič vpisani 
študenti (25 študentov), ki so vpisani v okviru visokošolskega transnacionalnega izobraževanja, ki se izvaja v obliki 
franšize s pridruženo članico European School of Law And Government, Priština (Kolegij ESLG). 
 

8 Prvi razpis za vpis je Fakulteta za slovenske in mednarodne študije objavila v jeseni 2017 za prvi vpis študentov 
v študijski program Slovenski študiji (UN) v študijskem letu 2018/2019.  
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Tabela 20: Število in delež prvič vpisanih študentov Nove univerze v študijskem letu 2017/2018 glede 

na stopnjo in način študija na članicah  

Stopnja študija 

Način študija 

Skupaj Redni Izredni (+VTI) 

Št. % Št. % 

Študijski programi 1. stopnje 61 43,88 % 78 56,12 % 139 

Študijski programi 2. stopnje 167 89,30 % 20 10,70 % 187 

Študijski programi 3. stopnje 0 0% 25 100 % 25 

SKUPAJ 228 64,96 % 123 35,04 % 351 

Vir: Referati za študijske in študentske zadeve članic Nove univerze 

5.2.1.2 Vsi vpisani študenti na pridruženih članicah Nove Univerze  

V študijskem letu 2017/2018 je bilo na pridruženih članicah Nove univerze 92 prvič vpisanih študentov. 

Na pridruženi članici European School of Law And Government, Priština (Kolegij ESLG) je bilo 25 prvič 

vpisanih študentov, na pridruženi članici Visokošolski zavod Fizioterapevtika pa 67 prvič vpisanih 

študentov. 

 Število diplomantov Nove univerze  

5.3.1 Število diplomantov na članicah in pridruženih članicah Nove univerze  

V zadnjem zaključenem študijskem letu 2017/2018 (v podatke so zajeti diplomanti v obdobju od 

01. 10. 2017 – 30. 09. 2018) je na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih članic in 

pridruženih članic Nove univerze diplomiralo 215 študentov. Na pridruženi članici Visokošolski zavod 

Fizioterapevtika v študijskem letu 2017/2018 diplomantov še ni bilo. 

5.3.1.1 Število diplomantov na članicah Nove Univerze  

V zadnjem zaključenem študijskem letu 2017/2018 je na dodiplomskih in podiplomskih študijskih 

programih članic univerze skupaj diplomiralo 215 študentov. Največ diplomantov 161 (74,89 %) je 

študij zaključilo na Evropski pravni fakulteti, sledi Fakulteta za države in evropske študije, s 54 (25,12 
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%) diplomanti. Na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije bo prva generacija diplomantov v 

študijskem letu 2021/2022 (Tabela 21).  

 

Glede na stopnjo študija je bilo največ diplomantov, 103 (47,91 %), na drugostopenjskih študijskih 

programih, sledijo prvostopenjski študijski programi s 101 (46,98 %) diplomantom in tretjestopenjski 

študijski programi z 11 (5,11 %) diplomanti na članicah Nove univerze (Tabela 21). 

 

Tabela 21: Število rednih in izrednih diplomantov članic Nove univerze v študijskem letu 2017/2018 

glede na članico in stopnjo študija 

Članica Nove univerze 
Stopnja in način študija 

Skupaj 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

Evropska pravna fakulteta 88 64 9 161 

Fakulteta za državne in evropske študije 13 39 2 54 

Fakulteta za slovenske in mednarodne 

študije 
/ / / 0 

SKUPAJ 101 103 11 215 

Vir: Referati za študijske in študentske zadeve članic Nove univerze 

5.3.1.2 Število diplomantov na pridruženih članicah Nove Univerze  

V študijskem letu 2017/2018 je na pridruženi članici Nove univerze European School of Law And 

Government, Priština (Kolegij ESLG) diplomiralo 24 študentov. Na pridruženi članici Visokošolski zavod 

Fizioterapevtika v študijskem letu 2017/2018 diplomantov še ni bilo. 

 Zastopanost študentov v organih NU  

Organe univerze, njenih članic in zastopanost študentov v ostalih organih univerze in članic določa 

Zakon o visokem šolstvu, ki študentskim predstavnikom daje pomembno in odgovorno nalogo. 

Študenti Nove univerze, predstavniki katerih prihajajo iz vrst treh članic: Evropske pravne fakultete, 

Fakultete za državne in evropske študije in Fakultete za slovenske in mednarodne študije, so 

pomemben deležnik, ki sodeluje pri delovanju in upravljanju Nove univerze. Nova univerza ima organ, 

Študentski svet Nove univerze, ki ga sestavljajo študenti, predstavniki posamezne fakultete. Študentski 

svet Nove univerze in študentski svetovi na članicah so najvišji predstavniški organ študentov na 

fakultetni in univerzitetni ravni. Študentski predstavniki se zavzemajo za dobrobit študentov, pomagajo 

študentom pri vključevanju v univerzitetno okolje in skrbijo za prenos in informiranje o pomembnih 

zadevah. Študentski sveti članic univerze študentom ponujajo zanimivo ponudbo obštudijskih 

dejavnosti. 

 

Nova univerza zagotavlja zastopanost študentov v organih univerze, in sicer so študenti zastopani v 

Senatu Nove univerze in v Komisiji za kakovost in evalvacijo Nove univerze, ki skrbi za spremljanje in 

presojanje kakovosti delovanja vseh področij Nove univerze. Zastopanost študentov v organih je 

ustrezna tudi na ravni posamezne članice univerze.  
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V študijskem letu 2017/2018 so predstavniki Študentskega sveta Nove univerze sodelovali pri 

naslednjih dogodkih:  

- izvedba informativnih dni; 

- projekt formalnega in neformalnega tutorstva; 

- študentki Evropske pravne fakultete sta sodelovali pri izvedbi in sodelovanju projekta 

»Brezplačna pravna pomoč«;  

- organizacija strokovnih ekskurzij; 

- organizacija okroglih miz. 

 Nagrajevanje odličnosti študentskega dela 

Rektor Nove univerze vsako leto podeli listino odličnosti za najboljše študijske in posebne dosežke 

študentom Nove univerze. V študijskem letu 2017/2018 je Senat Nove univerze na seji dne 14. 

decembra 2018 sklenil, da:  

Listino odličnosti za najboljše študijske in posebne dosežke na področju e-študija na Novi univerzi 

prejme: 

- Jure Švigelj, magister prava in doktorski študent na Evropski pravni fakulteti. Poleg izjemnih 

študijskih uspehov, ki so prerasli v pridobitev naziva asistent za področje civilnega prava, je 

zaslužen tudi za vzpostavitev in razvoj e-študija.  

Listino odličnosti za najboljše študijske in posebne dosežke na humanitarnem področju prejme:  

- Ddr. Mira Delavec Touhami, doktorska študentka Fakultete za državne in evropske študije z 

izjemnimi študijskimi dosežki, ki je poleg naziva doktorica znanosti s področja literarnih ved 

pridobila tudi naziv doktorica prava. Dejavna je na področju humanitarnega dela, kjer se 

posveča predvsem humanitarnim projektom za revne otroke in ženske v afriških državah. 
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 Cilji in strategija na področju študentov 

Tabela 22: Uresničevanje doseganja ciljev na področju študentov v skladu z razvojnimi smernicami Nove univerze za obdobje 2018 - 2021 

Kazalnik CILJ 2017/18 REALIZACIJA 2018 CILJ 2018/19 UKREP 

Vključenost študentske 

populacije na vseh segmentih 

delovanja univerze. 

1. Vzpostavljeno bo 

sodelovanje študentov na 

ravni Nove univerze.  

2. Vzpostavljeno bo aktivno 

sodelovanje študentov pri 

zagotavljanju kakovosti na 

ravni Nove univerze. 

1. V študijskem letu 2017/2018 

je potekalo aktivno 

sodelovanje med članicami 

NU in študenti, prav tako so 

potekale razne aktivnosti 

sodelovanja študentov na 

ravni Nove univerze, npr: 

akademski forumi, kamor so 

bili povabljeni vsi študenti 

Nove univerze.  

2. Študenti so vključeni v sistem 

zagotavljanja kakovosti na 

ravni članic Nove univerze, in 

sicer so člani Komisije za 

kakovost in evalvacije Nove 

univerze.  

1. Vpetost študentov v 

organizacijsko shemo Nove 

univerze.  

2. Aktivno sodelovanje 

študentov pri zagotavljanju 

kakovosti Nove univerze. 

1. Poglobitev sodelovanja med 

Študentskim svetom in Novo 

univerzo prek aktivnega 

vključevanja predstavnikov 

študentov v organizacijsko 

shemo Nove univerze. 

2. Spodbujanje študentov k 

aktivnejšemu sodelovanju pri 

izboljšanju kakovosti 

delovanja Nove univerze. 

 

Aktivna študentska populacija. 

1. Zagotovljena bodo ustrezna 

finančna sredstva in 

strokovna pomoč za aktivno 

delovanje študentske 

skupnosti na ravni Nove 

univerze. 

1. V okviru študentske 

skupnosti so v študijskem 

letu 2017/2018 Študentski 

sveti delovali na ravni Nove 

univerze in članic univerze. 

Na ravni dveh članic univerze 

(EVRO-PF in FDŠ) sta 

delovala tutorska sistema. 

1. Aktivno delovanje in 

sooblikovanje študentskega 

sveta, tutorskega sistema in 

Alumi kluba. 

2. Zagotavljanje finančne in 

strokovne pomoči za 

izvajanje aktivnosti 

1. Pregled, priprava in sprejetje 

Pravilnik o delovanju 

Študentskega sveta Nove 

univerze, Pravilnika o 

delovanju tutorskega sistema 

Nove univerze in priprava za 
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Kazalnik CILJ 2017/18 REALIZACIJA 2018 CILJ 2018/19 UKREP 

Diplomanti Nove univerze so 

se povezovali v Alumni klube, 

ki so tudi delovali na ravni 

posamezne članice (EVRO-PF 

in FDŠ). 

študentov ter promocija 

njihove dejavnosti in 

dosežkov. 

vzpostavitev Alumni kluba na 

ravni Nove univerze. 

2. Iskanje možnosti za 

pridobivanje dodatnih 

finančnih sredstev za aktivno 

delovanje in sooblikovanje 

študentskega sveta, 

tutorskega sistema in Alumi 

kluba. 
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6 KADROVSKI POGOJI  

Člani univerzitetne skupnosti Nove univerze so zavezani načelom in vrednotam Nove univerze, ki so 

zapisane v Etičnem kodeksu, namen katerega je graditi in ohranjati visoke poklicne in etične standarde 

članov univerzitetne skupnosti ter s tem krepiti pripadnost univerzi, preglednost in družbeno 

odgovornost njenega delovanja, svobodo raziskovanja, poučevanja in učenja ter družbeni in akademski 

ugled univerze.  

 

Univerzitetno skupnost sestavljajo vsi študentje, visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski 

in raziskovalni sodelavci in ostali zaposleni na univerzi ter njenih članicah. Osnovno vodilo pri delu 

članov univerzitetne skupnosti je prizadevanje za udejanjanje in ohranjanje temeljnih vrednot Nove 

univerze: 

- spoštovanje najvišjih etičnih načel, 

- akademska svoboda visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih in 

raziskovalnih sodelavcev in študentov, 

- akademska odličnost, 

- avtonomija v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih skupnosti. 

 

Člani univerzitetne skupnosti si pri uresničevanju teh vrednot prizadevajo za poštenost, 

nepristranskost, odgovornost in lojalnost. Pri svojem delovanju pa vedno postopajo zakonito, skladno 

s pravnim redom Republike Slovenije ter veljavnimi notranjimi predpisi in drugimi akti univerze. 

 

Nova univerza je v študijskem letu 2017/2018 delovala na podlagi novo sprejetih habilitacijskih meril, 

ki so bila dokončno izdelana konec leta 2017.  

 

Na Novi univerzi so bili na dan 31. 12. 2018 v rednem delovnem razmerju trije visokošolski učitelji, in 

sicer: 1 redni profesor, 1 izredni profesor in 1 docentka. Redno zaposlena visokošolska učitelja sta 

zasedala delovni mesti prorektorjev Nove univerze, docentka je zasedala delovno mesto znanstvene 

sodelavke. Ostali sodelujoči visokošolski učitelji in sodelavci so z Novo univerzo sodelovali preko 

pogodb civilnega prava (Tabela 23).  

Tabela 23: Sestava akademskega zbora Nove univerze na dan 31. 12. 2018 

Naziv  Redno zaposleni Podjemna in/ali avtorska 

pogodba 

VISOKOŠOLSKI UČITELJI 

Redni profesor 1 23 

Izredni profesor 1 25 

Docent 1 33 

Višji predavatelj / 6 

Predavatelj 

 

 

 

/ 1 

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

Asistent / 16 
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Naziv  Redno zaposleni Podjemna in/ali avtorska 

pogodba 

Lektor / 2 

SKUPAJ 3 106 

 

Akademski zbor Nove univerze je v študijskem letu 2017/2018 štel 109 članov. Akademski zbor Nove 

univerze sestavljajo visokošolski učitelji in sodelavci članic univerze. Sodelujoči imajo pogodbe o 

zaposlitvi sklenjene na ravni posamezne članice Nove univerze, prav tako so na ravni posamezne 

članice sklenjene pogodbe civilnega prava.  

 

V pedagoški proces študijskih programov članic Nove univerze je bilo na dan 31. 12. 2018 vključenih 

naslednje število sodelujočih visokošolskih učiteljev in sodelavcev (Tabela 24). 

Tabela 24: Število visokošolskih učiteljev in drugih sodelavcev vključenih v študijski in raziskovalni 
proces na članicah Nove univerze na dan 31. 12. 2018 (pogodbe o zaposlitvi in pogodbe civilnega prava) 

Članica Nove univerze EVRO-PF FDŠ FSMŠ 

VISOKOŠOLSKI UČITELJI 

Redni profesor  16 8 9 

Izredni profesor  16 6 7 

Docent 22 15 10 

Višji predavatelj 5 3 / 

Predavatelj 1 / / 

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

Asistenti 7 4 / 

SKUPAJ 67 36 26 

 Vodstvena in spremljajoča delovna mesta  

6.1.1 Vodstvena delovna mesta 

Z Novo univerzo je v študijskem letu 2017/2018 sodelovalo pet vodstvenih kadrov, in sicer:  

- 1 rektor 

- 2 prorektorja 

- 1 direktor  

- 1 tajnik 

6.1.2 Raziskovalci in strokovni sodelavci 

Z Novo univerzo je v študijskem letu 2017/2018 sodelovala 1 raziskovalka.  
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6.1.3 Spremljajoča delovna mesta 

Z Novo univerzo je v študijskem letu 2017/2018 sodelovala 1 sodelavka, ki je pokrivala finančno – 

računovodsko področje. 

 Upravno-administrativni in strokovno-tehnični kader  

Upravno-administrativni in strokovno-tehnični kader članic Nove univerze ima možnost, da se 

izpopolnjuje, dodatno usposablja ali izobražuje, če to zahteva narava njihovega delovnega mesta. V 

teh primerih obstajajo za delavce tudi različne spodbude. 

Upravno-administrativni in strokovno-tehnični kader je zaposlen na ravni članic Nove univerze. Na dan 

31. 12. 2018 je bilo vključenih naslednje število upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega 

kadra na posamezni članici Nove univerze (Tabela 25).  

 

Tabela 25: Število redno zaposlenega upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega kadra na 
dan 31. 12. 2018 na članicah Nove univerze  

Upravno - administrativni in strokovno 

- tehnični kader 
EVRO-PF FDŠ FSMŠ 

Tajnik 1 1 1 

Vodja študijskega centra 1 / / 

Strokovni sodelavci 2 3 2 

Računovodstvo  1 1 1 

Vodja Kariernega centra + 

nadomeščanje 
2 / / 

Vodja Referata za študijske in 

študentske zadeve 
2 1 / 

Referent za študentske in študijske 

zadeve 
5 1 / 

Vodja knjižnice in založbe 1 / / 

Bibliotekar / 1 / 

SKUPAJ 15 8 4 

 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 

Nova univerza prek članic redno spodbuja izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako formalno, 

kot neformalno na različnih področjih. V ta namen tajništva ali karierni centri članic osveščajo 

zaposlene na različnih oddelkih o raznih izobraževanjih in usposabljanjih. Glede na vrsto dela 

posamezna članica univerze skrbi za ustrezno strokovno usposobljenost svojega kadra (npr. izpit ZUP, 

izobraževanja s kadrovskega področja, finančno-računovodska izobraževanja s področja davkov, plač, 

bilanc, razpisov EU, izobraževanje zaposlenih v referatu s področja eVŠ, ipd). Članice spodbujajo tudi 

redno izobraževanje zaposlenih na področju Erasmus+ ter kariernih storitev. Najbolj pogosta oblika 

formalnega izobraževanja je podpora pri nadaljnjem študiju za pridobitev naziva. V okviru 

neformalnega izobraževanja so najbolj pogoste oblike pridobivanja dodatnega znanja in spretnosti, 
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izobraževanja na področjih bibliotekarstva, internacionalizacije, komunikacijskih veščin in programskih 

tehnologij, ki se uporabljajo pri delu v referatu. 

 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih poteka vsako leto ob zaključku koledarskega leta na ravni članic 

Nove univerze. Spletna anketa, ki je potekala z uporabo orodja 1ka, je bila aktivna med 3. 12. 2018 in 

11. 1. 2019. Anketa je bila posredovana upravno-administrativnemu in strokovno-tehničnemu kadru 

članic, ki so v letu 2018 sodelovali s posamezno fakulteto. Vprašanja so bila razdeljena v deset glavnih 

sklopov, in sicer: (1) Demografski oz. splošni sklop (spol, starost, stopnja izobrazbe, št. let sodelovanja 

s fakulteto in delo, ki ga oseba opravlja); (2) Splošno o fakulteti; (3) Vodstvo in organizacija; (4) Delovno 

okolje; (5) Odnos med zaposlenimi; (6) Delo in naloge; (7) Ustreznost znanja za kakovostno opravljanje 

dela; (8) Kariera; (9) Informiranost; (10) Predlogi, pobude in pripombe. Z izjemo vprašanj v prvem 

demografskem delu so bila vsa vprašanja podana v obliki trditev. Strinjanje anketirancev s 

posameznimi trditvami se je  merilo s tristopenjsko lestvico 1 - se ne strinjam, 2 - delno se strinjam, 3 

- se v celoti strinjam. Ključne ugotovitve anket so bile podane v samoevalvacijskih poročilih članic 

univerze. Za članico FSMŠ se anketa o spremljanju zadovoljstva zaposlenih v študijskem letu 2017/2018 

ni izvajala.   

 Prostorski pogoji za zaposlene 

Vsi upravno-administrativni in strokovno-tehnični delavci članic univerze imajo na voljo svoje prostore 

in ustrezno opremo. Članice univerze skrbijo za zagotavljanje zdravja zaposlenih z napotitvami na 

obvezne zdravstvene preglede in zaposlenim zagotavljajo ustrezno opremo za preprečevanje trajnejših 

poškodb in okvar na delovnem mestu (npr. stole Spinalis, prilagojene podloge na pisalni mizi, 

ergonomska računalniška oprema, prezračevanje, svetloba, dostopi za gibalno ovirane). Podrobnejše 

informacije o prostorskih pogojih sledijo v poglavju 8. Prostorski in materialni pogoji. 

 Nagrajevanje odličnosti pedagoškega in strokovnega dela 

Senat Nove univerze je na seji dne 14. decembra 2018 sklenil, da Zlato plaketo Nove univerze za 

izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja univerze in za 

krepitev njenega ugleda prejmejo: 

- Dr. Sara Ahlin Doljak, samostojna odvetnica in docentka za področja civilnega prava na 

Evropski pravni fakulteti. Bolezen je ni zaustavila pri opravljanju njenega poslanstva.  Še vedno 

uspešno zastopa stranke na sodišču in s tablo piši-briši  predava v študijskih centrih fakultete 

v Ljubljani in v Novi Gorici.  Je odlična predavateljica, predana delu s študenti, ki jim poleg 

teoretičnega znanja nudi tudi bogate izkušnje iz prakse. Ob vsem tem pa je tudi ena glavnih 

promotork Nove univerze in njenih članic.  

- Dr. Matej Avbelj, izredni profesor za evropsko pravo na Fakulteti za državne in evropske 

študije, kjer hkrati deluje kot vodja raziskovalne skupine in predsedujoči akademskim 

forumom. Poleg tega sodeluje tudi kot izredni profesor na Evropski pravni fakulteti, kjer je 

podpredsednik Centra za mednarodne študije. Visoko cenjen je tudi s strani študentske 

populacije, ki mu je več let zapored dodelila naziv »naj profesor«.. 
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- Dr. Jernej Letnar Černič, izredni profesor za področje človekovih pravic na Fakulteti za državne 

in evropske študije in na Evropski pravni fakulteti z izjemnimi dosežki na področju raziskovalne 

dejavnosti. Je tudi odgovori urednik znanstvene revije Dignitas, ki se izdaja pod okriljem 

Fakultete za slovenske in mednarodne študije.   

- Gospod Vojko Šiler več desetletji uspešno vodi družbo ARETE d.o.o., katere glavna dejavnost 

je opravljanje računovodskih in knjigovodskih del ter računovodsko, finančno in davčno 

svetovanje. Nova univerza mu podeli zlato plaketo za brezhibno svetovanje in nadzorovanje 

finančnega in računovodskega poslovanja Nove univerze in njenih članic že več kot 15 let. 

- Arhitekturni biro Arhitekti Počivašek Petranovič sta ustanovila arhitekta Davorin Počivašek in 

Urban Petranovič, za pripravo in vodenje arhitekturnih in urbanističnih projektov ter 

oblikovanje notranjih prostorov in opreme. Nova univerza jim podeli zlato plaketo oblikovanje 

vizije ureditve, opreme in celovite podobe stavbe na Mestnem trgu 23, skladno z njenimi 

akademskimi dejavnostmi, ter za natančno in skrbno izvedeni nadzor nad izvedbo projekta. 

Listino odličnosti za prispevek k delovanju in razvoju Nove univerze in njenih članic prejmeta: 

- Gospa Irena Knific, računovodja, ki že vrsto let skrbi za vodenje finančnih in računovodstvih 

poslov Nove univerze, Evropske pravne fakultete in Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije.  

- Gospa Lidija Kadivec, računovodja, ki dolga leta brezhibno upravlja in izvaja finančno in 

računovodsko poslovanje Nove univerze in z njo povezanih visokošolskih zavodov.  
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 Cilji in strategija na kadrovskem področju 

Tabela 26: Uresničevanje doseganja ciljev na področju upravljanja s kadri v skladu z razvojnimi smernicami Nove univerze za obdobje 2018 - 2021 

KAZALNIK CILJI 2017/18 REALIZACIJA 2018 CILJ 2018/19  UKREP  

Kakovostna kadrovska sestava 

tako pedagoškega kot 

upravno-administrativnega in 

strokovno-tehničnega osebja. 

1. Zaposleno bo večje število 

pedagoškega in 

raziskovalnega kadra. 

2. Zagotovljena bo ustrezna 

struktura (številčna in 

strokovna) upravno 

administrativnih delavcev. 

1. Nove zaposlitve, zaradi 

neprenosa koncesije iz 

članic univerze na raven 

Nove univerze, niso bile 

realizirane, zato je 

sodelovanje s pedagoškim 

in raziskovalnim kadrom na 

ravni Nove univerze ostalo 

prek pogodb civilnega 

prava. 

2. Nova univerza ima sklenjeni 

pogodbi o zaposlitvi z 

direktorico in s tajnikom 

Nove univerze, ki srbita za 

upravno in administrativno 

osebje. Novih zaposlitev 

zaradi ne prenosa koncesije 

ni bilo. Sodelovanje s 

pedagoškim in 

raziskovalnim kadrom na 

ravni Nove univerze je zato 

ostalo preko pogodb 

civilnega prava. 

1. Povečanje števila zaposlitev 

pedagoškega in 

raziskovalnega kadra glede 

na potrebe razvoja Nove 

univerze.   

2. Ustrezna struktura 

(številčna in strokovna) 

upravno - administrativnih 

in strokovno - tehničnih 

delavcev. 

1. Prenos zaposlitev na Novo 

univerzo upoštevaje 

koncesij na univerzo.  

2. Zaposlitev zadostnega 

števila upravno -

administrativnega in 

strokovno - tehničnega 

kadra, ki bo ustrezno 

izobražen.  
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7 SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 Splošno  

Nova univerza je vseslovenska visokošolska inštitucija. Čeprav je glede na svoj sedež in delovanje 

zasidrana na Goriškem v Novi Gorici, ima fakultetna študijska središča tudi v Kranju, v Mariboru in v 

Ljubljani. Strateški cilj internacionalizacije že sedaj uresničuje prek študijskih programov, ki jih izvaja v 

sodelovanju z visokošolskimi institucijami na Kosovem, na Hrvaškem, v Združenih državah Amerike in 

v Izraelu. 

Izvirna področja študija in znanstvenega raziskovanja univerze so pravo, uprava, mednarodni odnosi, 

evropske študije, reševanje sporov, varnostne študije, slovenoslovje, etika v javnem življenju ter 

interdisciplinarni programi prava in managementa na področjih nepremičnin, infrastrukture in 

trajnostne gradnje. Univerza svoja področja izobraževanja širi z vključevanjem novih, zlasti pridruženih 

članic in z uvajanjem novih interdisciplinarnih programov, ki jih izvaja univerza sama ali prek svojih 

članic.  

V evropski in širši mednarodni visokošolski prostor je Nova univerza vpeta tako, da prek svojih članic 

omogoča izmenjave študentov, akademskega in strokovnega osebja s partnerskimi univerzami v tujini, 

z izvajanjem skupnih študijskih programov prek oblik transnacionalnega visokošolskega izobraževanja 

in s sodelovanjem pri mednarodnih znanstvenih projektih. Podroben pregled mednarodnega 

sodelovanja in vpetosti Nove univerze v mednarodno okolje je opisano v poglavju 3.2 Mednarodna 

pisarna in mobilnost študentov in zaposlenih. 

Prek svojih članic univerza izvaja številne znanstvene in aplikativne raziskave, ki prispevajo h 

gospodarskemu, družbenemu in kulturnemu razvoju v Sloveniji in tujini. K temu pripomorejo dosežki 

njenega akademskega zbora kot tudi aktivnosti samih študentov. Znanstveno raziskovalna dejavnost 

je Nove univerze, je podrobneje opisana v poglavju 4. Znanstvenoraziskovalna dejavnost Nove 

univerze. 

 Trženjske aktivnosti in promocija Nove univerze 

Za namene obveščanja javnosti in deležnikov o izobraževalni dejavnosti in utrjevanju univerze imajo 

Nova univerza in njene članice vzpostavljene spletne stran v slovenskem in angleškem jeziku, in sicer: 

- Nova univerza: https://nova-uni.si/index.php/sl/ (SLO) in https://nova-uni.si/index.php/en/ 

(ANG); 

- Nova univerza, Evropska pravna fakulteta: https://epf.nova-uni.si/ (SLO) in https://epf.nova-

uni.si/en/ (ANG); 

- Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije: http://www.fds.si/ (SLO) 

- Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije: https://fsms.nova-uni.si/ (SLO). 

Za namene informiranja javnosti je Nova univerza v študijskem letu 2017/2018 organizirala dogodke, 

ki so navedeni v nadaljevanju tega poglavja. Informacije o dejavnosti Nove univerze in njenih članic so 

na voljo tudi prek objav v tiskanih in spletnih medijih (primer predstavitve Nove univerze in njenih 

članic v spletnih medijih: https://www.student.si/izpostavljeno/novice-partnerjev/nova-univerza/).  
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Informacije o znanstveno raziskovalni dejavnosti Nove univerze so na voljo na spletnih straneh članic 

univerze in na spletnih straneh notranjih organizacijskih enot univerze: Univerzitetne knjižnice in 

založbe, kariernega centra, raziskovalnih skupin in eUniverze: 

- Univerzitetna knjižnica (UKNU) raziskovalno dejavnost promovira v obliki znanstvenih 

monografij, ki jih izdaja Univerzitetna založba Nove univerze. Izdane znanstvene monografije 

kot del študijske literature omogočajo, da Nova univerza znanstvena dognanja vključuje tudi v 

študijski proces. Izsledke znanstveno raziskovalnega dela Nova univerza ponuja tudi v obliki 

univerzitetne znanstvene revije Dignitas. Poleg knjižnice je v digitalni obliki tudi spletna 

knjigarna (https://nova-uni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/), kjer so na voljo publikacije 

založbe Nove univerze.  

- Karierni center svoje storitve zagotavlja na ravni posameznih članic,. Karierni centri informirajo 

delodajalce o dejavnosti članic in Nove univerze tudi prek spletne strani https://nova-

uni.si/index.php/sl/karierni-center-2. Delovanje Kariernih centrov članic je, ob upoštevanju 

potreb trga dela, usmerjeno v sodelovanje s potencialnimi delodajalci in študenti. Za namene 

promocije svoje dejavnosti Karierni centri pripravljajo brošure in zgibanke, uporablja pa tudi 

sejme.  

- Akademski forumi in konference potekajo z namenom sodelovanja z okoljem in 

prepoznavnosti dejavnosti univerze, na katerih sodelujejo ugledni strokovnjaki s področja 

obravnavane tematike.   

- Spletni portal eUniverza je dosegljiv na naslovu euniverza.eu. Spletni portal deluje kot 

dopolnitev klasičnega študija in omogoča spremljanje video vsebin in drugih študijskih 

materialov. Posnetki so razvrščeni po fakultetah, študijskih programih, letnikih in akademskih 

področjih. Na portalu uporabniki dostopajo do posnetkov predavanj, predstavitve študija in 

fakultet v obliki promocijskih videov, posnetkov informativnih dni, spomladanskih, poletnih in 

jesenskih šol, ki jih izvajajo posamezne članice Nove univerze, različnih izobraževanj, novic in 

akademskih forumov. Na spletnem portalu je na voljo okoli 1.600 posnetkov v slovenskem in 

angleškem jeziku. Spletni portal je dostopen študentom članic Nove univerze. Odprti posnetki, 

kot so Akademski forumi, poletne, spomladanske, jesenske in zimske šole ter različna 

izobraževanja so dostopni tudi ostalim obiskovalcem. 

 Sodelovanje z institucijami 

Nova univerza je v letu 2017/2018 svoje poslanstvo in sodelovanje z okoljem uresničevala primarno 

prek njenih članic, z Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto za državne in evropske študije ter Fakulteto 

za slovenske in mednarodne študije. Članice imajo vzpostavljena tesna sodelovanja z domačimi in 

tujimi gospodarskimi in negospodarskimi institucijami, z znanstveno raziskovalnimi centri in inštituti 

ter fakulteti in univerzami.  

 Aktivnosti  

Prepoznavnost Nove univerze in njeno sodelovanje z domačim in mednarodnim okoljem se utrjuje in 

širi prek različnih dogodkov, ki jih izvaja Nova univerza skupaj z njenimi članicami. Akademski forumi 

okrogle mize in posveti, gostovanja domačih in tujih predavateljev ter strokovnjakov, mednarodne 

konference, znanstveno strokovni simpoziji, poletne, spomladanske, jesenske in zimske šole ter drugi 
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dogodki, na katerih gostujejo ugledni strokovnjaki iz področja obravnavane tematike, predstavljajo 

Novo univerzo kot domače in mednarodno prepoznavno izobraževalno institucijo. Kot pomemben 

akter na področju sodelovanja z okoljem in stika z delodajalci so tudi karierni centri, mednarodne 

pisarne, študentska društva in alumni klubi članic univerze, ki skrbijo za izvedbo številnih dogodkov 

(Tabela 27). 

Tabela 27: Oblike sodelovanja z okoljem članic Nove univerze v študijskem letu 2017/2018 

Vrsta aktivnosti Število izvedenih aktivnosti 

Akademski forumi in okrogle mize 9 akademskih forumov in 1 okrogla miza 

Predavanja gostujočih domačih in tujih 

predavateljev in/ali strokovnjakov 

15 predavanj domačih in tujih predavateljev in/ali 

strokovnjakov 

Domače in mednarodne konference 2 mednarodni konferenci 

Poletne, spomladanske, jesenske in zimske šole 1 spomladanska in 1 jesenska šola 

Dogodki kariernih centrov  19 kariernih delavnic in strokovnih ekskurzij 

SKUPAJ 48 izvedenih aktivnosti 

7.4.1 Akademski forumi in okrogle mize 

Akademski forum je projekt, ki ga Nova univerza izvaja s pomočjo njenih članic ter ob sodelovanju 

domačih in tujih akademskih strokovnjakov ter strokovnjakov iz prakse. Dogodki v okviru akademskih 

forumov so organizirani z namenom spodbujanja javnih razprav in uvajanja novih spoznanj ter vsebine 

na aktualnih družbenih področjih. Razprave običajno spodbujajo pretok znanja in praktičnih izkušenj 

glede konkretnih vsebin. Akademski forum, ravno zaradi svoje odprte narave, daje možnost 

sodelovanja predstavnikov iz slovenskega in mednarodnega okolja. Na akademskih forumih se srečata 

"akademski" pogled in pogled prakse, kar močno obogati razpravo o pomembnih družbenih vprašanjih. 

K obisku akademskih forumov so, poleg študentov Nove univerze, vabljeni tudi študenti drugih fakultet 

in univerz in širša javnost, ki z udeležbo na forumu lahko pridobijo nova znanja oz. obstoječe znanje 

nadgradijo.  

 

V študijskem letu 2017/2018 je bilo organiziranih devet akademskih forumov in ena okrogla miza, in 

sicer:  

1. AKADEMSKI FORUM: »Razsodba arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško ter 

njena implementacija« (6. 11. 2017, Ljubljana) 

2. AKADEMSKI FORUM: V spomin na življenje in delo prof. dr. Borisa Furlana (december 2017) 

3. AKADEMSKI FORUM OB DNEVU USTAVNOSTI: »Kako ideološko je slovensko ustavno 

sodišče?« (21. 12. 2017, Ljubljana) 

4. AKADEMSKI FORUM: »Novela Zakona o visokem šolstvu: ohranjanje starih in ustvarjanje novih 

oblik protiustavnosti« (10. 1. 2018, Ljubljana) 

5. AKADEMSKI FORUM: »Brexit in Evropska unija« (18. 1. 2018) 

6. AKADEMSKI FORUM: »Zgodovinski spomin in razvoj Evropske unije: Nauk preteklosti za 

prihodnost in za Slovenijo« (8. 3. 2018) 
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7. AKADEMSKI FORUM: Pogovor ob knjigi dr. Mateja Avblja z naslovom "The European Union 

under Transnational Law" (marec 2018) 

8. AKADEMSKI FORUM: »Človekove pravice v krizi: kakšna je prihodnost Evropskega sodišča za 

človekove pravice?« (15. 5. 2018, Ljubljana) 

9. AKADEMSKI FORUM ob izidu knjige Ustanovitev Slovenije (25. 5. 2018) 

10. OKROGLA MIZA: »Pravne možnosti beguncev v Sloveniji« (29. 11. 2017, Ljubljana). 

7.4.2 Predavanja gostujočih domačih in tujih predavateljev in/ali strokovnjakov  

Nova univerza prek članic v študijski proces privablja številne ugledne domače in tuje strokovnjake, ki 

prihajajo iz vrst gospodarstva in negospodarstva ter s seboj prinašajo inovativna znanja, dognanja in 

praktične izkušnje. Članice Nove univerze gostujoča predavanja organizirajo samostojno, s pomočjo 

predavateljev ali prek Kariernih centrov. Z vključitvijo domačih in tujih strokovnjakov članice bogatijo 

študijski proces, saj imajo študentje možnost poslušati predavanja gostujočih predavateljev. Domači 

strokovnjaki po večini prihajajo iz slovenskih sodišč, odvetniških pisarn, FURSa, DURSa in drugih 

področij, kamor posegajo študijski programi, ter študente seznanijo z aktualnimi primeri, s katerimi se 

srečujejo na vsakodnevni poklicni poti. Predavanja tujih gostov ponujajo mednarodno izkušnjo za vse 

študente, tudi tiste, ki se mobilnosti v okviru projekta Erasmus+ ne morejo udeležiti. Gostovanje 

strokovnjakov iz prakse pa ima pozitivne učinke tudi na razvoj akademskega osebja Nove univerze - 

člani akademskega zbora univerze lahko na neformalnih srečanjih s strokovnjaki, ki sledijo 

predavanjem, izmenjajo različne izkušnje ter pridobijo novo znanje, ki ga lahko uporabijo pri svojem 

delu. 

 

Nova univerza je prek svojih članic v študijskem letu 2017/2018 izvedla 15 predavanj domačih in tujih 

predavateljev in/ali strokovnjakov, in sicer (Tabela 28):  

- Nova univerza, Evropska pravna fakulteta je izvedla 11 gostujočih predavanj 

- Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije je izvedla 4 gostujoča predavanja. 

 
Tabela 28: Seznam in vsebina predavanj gostujočih domačih in tujih predavateljev in/ali strokovnjakov 

na članicah Nove univerze v študijskem letu 2017/2018  

Članice Nove 

univerze 
Gostujoči predavatelj in/ali strokovnjak Vsebina predavanj 

EVRO-PF 

DOMAČI GOSTUJOČI STROKOVNJAK IZ 

PRAKSE  

Gostovanje ge. Sonje Kralj, Predsednice 

Notarske zbornice Slovenije 

(22. 11. 2017) 

 

Predstavitev poklica »Vloga notarja v 

civilnih zadevah« in predstavitev delovanja 

Notarske zbornice Slovenije ter vloga 

notarja v današnji družbi, s poudarkom na 

delu notarja v družinskih razmerjih.  

TUJI GOSTUJOČI STROKOVNJAK IZ PRAKSE  

Gostovanje g. Paula Mahoneya  

(27. - 28. 11. 2017)  

 

V okviru Javnega razpisa: »Krajša in daljša 

gostovanja tujih strokovnjakov in 

visokošolskih učiteljev na slovenskih 

visokošolskih zavodih v letih 2016–2018« je 

tuji strokovnjak g. Paul Mahoney izvedel 
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Članice Nove 

univerze 
Gostujoči predavatelj in/ali strokovnjak Vsebina predavanj 

gostujoči predavanji pri predmetu Ustavno 

in mednarodno pravo človekovih pravic na 

magistrskem študijskem programu Pravo. 

DOMAČI GOSTUJOČI STROKOVNJAK IZ 

PRAKSE  

Gostovanje mag. Saša Sever (SEU) 

(30. 11. 2017, projekt Jean Monnet)  

 

Predavatelj mag. Saša Sever, strokovnjak 

sodišča SEU, je predaval na temo »Novejši 

trendi razlage SEU ter problem slovenskih 

sodišč pri razlagi prava EU« v okviru 

predmeta Filozofija in teorija prava in 

projekta Jean Monnet modul 2016 z 

naslovom “Argumentacija Sodišča Evropske 

unije kot zgled za argumentacijo slovenskih 

sodišč”. 

TUJI GOSTUJOČI PREDAVATELJ  

 

Gostovanje prof. dr. Giovanni Tuzet (4. 

12. 2017, projekt Jean Monnet) 

Predavatelj prof. dr. Giovanni Tuzet iz 

ugledne Univerze Bocconi v Milanu je 

predaval na temo »Problemi teleološke 

metode razlage« v okviru predmeta 

Filozofija in teorija prava in projekta Jean 

Monnet modul 2016 z naslovom 

“Argumentacija Sodišča Evropske unije kot 

zgled za argumentacijo slovenskih sodišč”. 

TUJI GOSTUJOČI PREDAVATELJ  

Gostovanje dr. Eduarda J. Ruiza Vieyeteza  

(15.-16. 1. 2018)  

 

Prof. dr. Eduarda J. Ruiza Vieyeteza, 

profesor mednarodnega prava človekovih 

pravic z Univerze Deusto v Bilbau je 

predaval na temi “Protection of minorities 

in Europe” in “Accommodation of 

diversity/nationalities in the Spanish 

constitutional system with reference to the 

last events”. 

 

TUJI GOSTUJOČI PREDAVATELJ  

Gostovanje prof. dr. Bruna Ćurka 

(23.-24 .4. 2018) 

 

Prof. dr. Bruno Ćurka je predaval pri 

predmetu Filozofija in teorija prava 

(predmet 1. letnika) na magistrskem 

študijskem programu Pravo.  

 

DOMAČI GOSTUJOČI STROKOVNJAK IZ 

PRAKSE  

Gostovanje ge. Štefka Korade Purg, Višja 

sekretarka na Ministrstvu za javno upravo 

Republike Slovenije  

(29. 3. 2018)  

Predavanje je potekalo v okviru kariernega 

centra Evropske pravne fakultete z 

naslovom: »Predstavitev možnosti 

zaposlitve v javnem sektorju od a do ž«.  

TUJI GOSTUJOČI PREDAVATELJ  

Gostovanje prof. dr. Lale Burcu Önüt (9.- 

10. 5. 2018, v okviru Erasmus+) 

 

Prof. dr. Lale Burcu Önüt, Dokuz Eylül 

University, Faculty of Law, Administrative 

Law Department je izvedla dve predavanji:  

- 9. 5. 2018: “The general principles of 

Turkish administrative law.” 
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Članice Nove 

univerze 
Gostujoči predavatelj in/ali strokovnjak Vsebina predavanj 

- 10. 5. 2018: "The general principles of 

Turkish administrative jurisdiction law". 

DOMAČI GOSTUJOČI STROKOVNJAK IZ 

PRAKSE  

Gostovanje dr. Marka Bošnjaka 

(25. – 26. 4. 2018) 

 

Dr. Marko Bošnjak je v sklopu projekta 

»Krajša in daljša gostovanja tujih 

strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na 

slovenskih visokošolskih zavodih v letih 

2016-2018« izvedel dve predavanji:  

- 25. 4. 2018: Presoja Evropskega sodišča 

za človekove pravice v kazenskih 

zadevah – 6. člen Konvencije. 

- 26. 4. 2018: Presoja Evropskega sodišča 

za človekove pravice v kazenskih 

zadevah – druge konvencijske določbe. 

TUJI GOSTUJOČI PREDAVATELJ  

Gostovanje prof. dr. Zlate Djurdević 

(10. – 11. 5. 2018)  

 

Prof. dr. Zlata Djurdević je v sklopi projekta 

»Krajša in daljša gostovanja tujih 

strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na 

slovenskih visokošolskih zavodih v letih 

2016 – 2018« izvedla dve predavanji: 

- 10. 5. 2018: Pri predmetu Kazensko 

procesno pravo, Pravo I. stopnje, 

predavanje na temo »Prikaz hrvaškega 

modela kazenskega postopka - tožilska 

preiskava«.  

- 11. 5. 2018: Pri predmetu Kazensko 

procesno pravo, Pravo I. stopnje, 

predavanje na temo »Kazenski 

postopek v luči EKČP in sodb ESČP«. 

DOMAČI GOSTUJOČI STROKOVNJAK IZ 

PRAKSE  

Gostovanje ge. Mire Gašparič Petrovič, univ. 

dipl. prav  

(25. 4. 2018) 

Ga. Mira Gašparič Petrovič, nepremičninska 

svetovalka z licenco, je na povabilo 

Kariernega centra izvedla delavnico: Nasveti 

delodajalca in gost iz prakse: 

»Najpogostejše pasti pri posredovanju 

nepremičnin«. 

FDŠ 

TUJI GOSTUJOČI PREDAVATELJ  

Gostovanje prof. dr. Marie Varaki  

(november 2017) 

V okviru 2-dnevnega gostovanja je prof. dr. 

Marie Varaki predavala sledeči temi: 1.) 

Populist backlash to human rights ter 2.) 

Refugee and migration front before the UN 

(current developments, concept of human 

security, concept of shared responsibility. 

TUJI GOSTUJOČI PREDAVATELJ  

Gostovanje prof. dr. Barneya Jordaana 

(november 2017) 

V okviru 2-dnevnega gostovanja je prof. dr. 

Barney Jordaan izvedel predavanja o 

sledečih temah: 1.) Conflicts versus 

disputes, 2.) Understanding conflict, 3.) 

Dispute resolution procedures: mainstream, 

alternative and combined processes, 4.) 

Negotiation as the core process, 5.) 

Mediation: what it is and how it works 
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Članice Nove 

univerze 
Gostujoči predavatelj in/ali strokovnjak Vsebina predavanj 

TUJI GOSTUJOČI PREDAVATELJ  

Gostovanje dr. Chiare Macchi  

(december 2017)  

V okviru 2-dnevnega gostovanja je izvedla 

predavanje o sledečih temah: 1.) Business 

and human rights (BHR): an introduction, 

BHR international instruments, 2.) The UN 

Guiding Principles on Business and Human 

Rights, 3.) Corporatee accountability and 

transitional supply chains, 4.) 

Extraterritorial Human Rights Obligations 

(ETOs). 

TUJI GOSTUJOČI PREDAVATELJ  

Gostovanje dr. Petra J. Verovška  

(marec 2018) 

V okviru 2-dnevnega gostovanja je dr. Peter 

J. Verovšek izvedel predavanji na sledeči 

temi: (1) "Begunci in izguba državljanstva v 

migrantski krizi", (2) "Brexit: Problemi in 

težave". 

Vir: Karierni centri članic Nove univerze 

7.4.3 Domače in mednarodne konference 

Prek organizacij in so-organizacij domačih in mednarodnih konferenc Nova univerza spodbuja javno 

razpravo na določenih znanstvenih področjih. Organizacija konference predstavlja način spodbujanja 

znanstvenoraziskovalne dejavnosti posameznikov ter pomembno prispeva k prenosu novih 

znanstvenih spoznanj med stroko in med stroko in okoljem. Udeleženci konferenc pridobijo nova 

upravnopravna znanja, ki jim koristijo pri nadaljnjih poklicnih poteh. Poleg navedenega so konference 

namenjene tudi druženju, vzpostavitvi novih stikov in pridobitvi novih potencialnih partnerjev. 

 

Nova univerza, Evropska prava fakulteta organizira konference s področij prava, prava in 

managementa nepremičnin kot tudi drugih področjih, ki jih v sklopu študijskih programov izvaja 

fakulteta (npr. Alternativno reševanje sporov). Za organizacijo konferenc iz pravne teorije in pravne 

argumentacije na Evropsko pravni fakulteti skrbi raziskovalna skupina (glede teh konferenc predvsem 

prof. dr. Marko Novak in prof. dr. Vojko Strahovnik). Fakulteta za državne in evropske študije skupaj z 

Evropsko pravno fakulteto Nove univerze vsako leto organizira konferenco s področja pravne teorije 

in pravne argumentacije ter doktorsko znanstvenoraziskovalno konferenco. Konference privabljajo 

tako študente in diplomante domače in tuje priznane strokovnjake iz akademskega okolja kot tudi širšo 

javnost. Na konferenci s svojimi prispevki sodelujejo številni domači in tuji strokovnjaki, ki v okviru 

različnih predavanj predstavijo svoja znanstveno raziskovalna dela. Za organizacijo konferenc na 

Fakulteti za državne in evropske študije skrbi raziskovalna skupina FDŠ, katere vodja je prof. dr. Matej 

Avbelj.  

 

V študijskem letu 2017/2018 je Nova univerza preko njenih članic organizirala dve mednarodni 

konferenci, in sicer:  

1. X. Mednarodna konferenca o pravni teoriji in pravni argumentaciji: »The impact of the 

European Institutions on the Rule of Law and Human Rights Protection in Central and Eastern 

Europe« (november 2017) 
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2. VII. Mednarodna doktorska znanstveno-raziskovalna konferenca Nove univerze (maj 2018, 

Kranj) 

7.4.4 Poletne, spomladanske, jesenske in zimske šole 

Članice Nove univerze vsako leto dvakrat letno organizirajo poletne, spomladanske, jesenske in/ali 

zimske šole, ki so namenjene vsem študentom Nove univerze. Ob oddani prijavi pa se šole lahko 

udeležijo tudi občani. Poletna, spomladanska, jesenska in/ali zimska šola navadno trajajo teden dni, v 

katerem se zvrstijo različna predavanja, delavnice in okrogle mize, ki jih izvajajo predstavniki 

akademskega zbora Nove univerze in zunanji predavatelji in strokovnjaki iz Slovenije ter tujine. 

Obravnavana tema je izbrana na podlagi aktualnih družbenih problemov ter dogodkov v Sloveniji, 

Evropi in svetu.  

 

Za študente poletne, spomladanske, jesenske in/ali zimske šole pomenijo vir dodatnega znanja in 

pridobivanja kompetenc. Študentje članic Nove univerze lahko z aktivnim sodelovanjem na šoli 

prejmejo kreditne točke, ki jih lahko uveljavljajo pri opravljanju neobveznih predmetov v okviru študija. 

Prvi tovrstni dogodek je bil organiziran na članici - Fakulteta za državne in evropske študije v letu 2011.  

 

V obdobju od prvega dogodka v letu 2011 do 30. 9. 2018 je bilo skupaj organiziranih 14 poletnih, 

spomladanskih, jesenskih in zimskih šol, ki so pokrivale različne tematike:  

1. POLETNA ŠOLA: Moderna država na razpotju (september, 2011) 

2. POLETNA ŠOLA: Uveljavljanje družbene odgovornosti podjetij (avgust, 2012) 

3. ZIMSKA ŠOLA: Odprava sodnih zaostankov za izboljšanje delovanja javnega in zasebnega 

sektorja (februar, 2013) 

4. SPOMLADANSKA ŠOLA: Evropska Slovenija – med teorijo in prakso (april, 2014) 

5. POLETNA ŠOLA: S kariernimi veščinami za boljši vstop na trg dela (15. – 19. 9. 2014, Nova 

Gorica)  

6. POLETNA ŠOLA: S kariernimi veščinami za boljši vstop na trg dela (september, 2015) 

7. POLETNA ŠOLA: (U)Pravne veščine (14. – 19. 9. 2015) 

8. POLETNA ŠOLA: Zaton vladavine prava v Evropi. Kaj storiti? (12. – 16. 9. 2016, Ljubljana) 

9. JESENSKA ŠOLA: Upravljanje različnosti in konfliktov: Trendi iz izzivi na področju reševanja 

sporov  (14. – 17. 11. 2016, Ljubljana) 

10. POLETNA ŠOLA: Poletni okusi znanja, ELSA Nova Gorica (13. – 16. 9. 2016, Nova Gorica) 

11. SPOMLADANSKA ŠOL: Upravno in ustavnosodno varstvo ter izzivi EU v spremenjenem 

globalnem okolju (maj, 2017) 

12. JESENSKA ŠOLA: Otrokom prijazno pravosodje: trendi na področju družinskega in otroškega 

prava (25. – 29. 9. 2017)  

 V študijskem letu 2017/2018 sta potekali:  

1. SPOMLADANSKA ŠOLA 2018 z naslovom: Evropski pravni red med teorijo in prakso (maj, 

2018). 
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2. JESENSKA ŠOLA 2018 z naslovom: Blockchain in GDPR – Pravni vidik (17. – 21. 9. 2018, 

Ljubljana). 

7.4.5 Dogodki kariernih centrov in alumni klubov 

Nova univerza prek svojih članic organizira številne dogodke in delavnice, prek katerih se lahko 

posamezniki naučijo dodatna znanja in veščine. Večina dogodkov in delavnic se odvija v okviru 

Kariernih centrov članic in alumni klubov. Delavnice so interaktivne in vključujejo aktivno sodelovanje 

udeležencev v obliki izvajanja konkretnih nalog. Delavnice so običajno osredotočene na izbrano 

osnovo, ki jo udeleženci s praktičnimi vajami lahko nadgradijo, implementirajo ter uporabljajo v 

vsakdanjem življenju. V študijskem letu 2017/2018 je bilo na ravni Nove univerze izvedenih 19 kariernih 

delavnic in strokovnih ekskurzij v delovna okolja v organizaciji Kariernih centrov članic univerze. 

Podrobnejše informaciji o dogodkih kariernih centrov so podane v poglavju 3.3.1 Dejavnost kariernih 

centrov.  

Aktivnosti Alumni klubov potekajo na ravni članic univerze. V študijskem letu 2017/2018 so alumni 

klubi članic nadaljevali z aktivnostmi za povečanje povezanosti in mreženja diplomantov Nove 

univerze:  

- Nadgradnja baze podatkov o alumnih in sprotno obveščanje o delovanju Alumni kluba na ravni 

posamezne članice. 

- Obveščanje o aktualnih novicah in dogodkih na Novi univerzi. 

- Vabilo na dogodke Nove univerze (akademski forumi in okrogle mize, posveti ipd.). 

- Diplomanti članice Evropske pravne fakultete so bili vabljeni na tradicionalno Bowling srečanje.  

- Srečanja v okviru delovanja komisij univerze in članic, v katerih so predstavniki tudi člani Alumni 

klubov.  

 Članstva v domačih in mednarodnih združenjih 

Nova univerza prek univerzalnega nasledstva vstopa tudi v članstva svojih članic. V študijskem letu 

2017/2018 je univerza nadaljevala z vzpostavljanjem mehanizmov za prenos obstoječih članstev članic 

na raven Nove univerze in tudi postopke za vzpostavitev novih članstev v domačem in mednarodnem 

okolju (npr. članstvo v European University Association).  

Seznam članstev Nove univerze:  

- Nova univerza: Članica European Federation of Living (EFL).  

 

Seznam članstev na ravni članic Nove univerze:  

- Nova univerza, Evropska pravna fakulteta: Članica v tehničnem odboru Slovenski inštitut za 

standardizacijo (SIST/TC) 

- Nova univerza, Evropska pravna fakulteta: Članica uglednega mednarodnega združenja 

pravnih fakultet ELFA (European Law Faculty Association) 

- Nova univerza, Evropska pravna fakulteta: Članstvo v Društvu za karierno orientacijo Slovenije 

(DKOS). 
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Seznam članstev Univerzitetne knjižnice Nove univerze (UKNU): 

- UKNU: Članica COSEC, Konzorcija za pridobivanje licenčne mednarodne literature, koordinator 

Narodna in univerzitetna knjižnica 

- UKNU: Članica konzorcijev CTK za nabavo mednarodne znanstvene literature. 
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 Cilji in strategija na področju sodelovanja z okoljem 

Tabela 29: Uresničevanje doseganja ciljev na področju sodelovanja z okoljem v skladu z razvojnimi smernicami Nove univerze za obdobje 2018 - 2021 

KAZALNIK CILJ 2017/2018 REALIZACIJA 2018 CILJ 2018/2019 UKREP  

Razvijati sodelovanje s 

pedagoškimi in raziskovalnimi 

institucijami doma in v tujini. 

1. Vzpostavljeno bo 

sodelovanje z vsaj 2 tujima 

institucijama. Hkrati bo 

poskrbljeno za formalno 

vzpostavitev sodelovanja 

tudi v domačem okolju. 

1. Vzpostavljena so bila nova 

sodelovanja. Kot primer 

navajamo, da je članica 

Evropska pravna fakulteta v 

študijskem letu 2017/2018 

podpisala tri nove 

sporazume, in sicer: 

University of Sassari (Italija), 

University of Luxemburg, 

Faculty of Law, Economics 

and Finance (Luksemburg) in 

University of Lisbon, Faculty 

of Law (Portugalska). 

1. Z namenom krepitve 

družbene odgovornosti 

organizacija dogodkov Nove 

univerze v sodelovanju tudi s 

drugimi domačimi in 

mednarodnimi pedagoškimi 

in raziskovalnimi 

institucijami (organizacija 

dogodkov tudi prek članic 

univerze). 

2. Sklepanje novih pisem o 

nameri oz. drugih 

sporazumov za sodelovanje 

med institucijami 

3. Sklepanje pogodb z 

delodajalci pri opravljanju 

študentske prakse. 

1. Povečanje vpetosti Nove 

univerze v znanstveno in 

strokovno okolje 

(organizacija strokovnih 

dogodkov, namenjenih širši 

javnosti). 

2. Izvajanje aktivnosti za 

sklenitev pisem o nameri oz. 

drugih sporazumov za 

nadaljnje sodelovanje med 

institucijami doma in v tujini. 

3. Izvajanje aktivnosti za 

sklenitev pogodb z 

delodajalci pri opravljanju 

študentske prakse.  

Vzpostaviti mrežo mobilnosti na 

ravni Nove univerze. 
1. Vzpostavljena bo lastna 

mreža mobilnosti.  

1. Mreža mobilnosti je v 

študijskem letu 2017/2018 

potekala na ravni posamezne 

članice Nove univerze.  

1. Vzpostavitev lastne mreže 

mobilnosti. 

1. Priprava potrebne 

dokumentacije za 

vzpostavitev lastne mreže 

mobilnosti na ravni Nove 

univerze.  
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8 PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI  

Sedež Nove univerze je v Novi Gorici na naslovu Delpinova ulica 18B, 5000 Nova Gorica. Za namene 

izvajanja dejavnosti je v Novi Gorici na razpolago pribl. 650 m2 poslovnih prostorov, ki so razporejeni 

v predavalnice, pisarne, arhiv ter avlo za obiskovalce. Poleg poslovnih prostorov razpolaga Nova 

univerza tudi s sodobno opremljeno univerzitetno knjižnico. Članice univerze izvajajo študijski proces 

v štirih študijskih centrih, in sicer (Tabela 30):  

- Študijski center Nova Gorica 

- Študijski center Ljubljana 

- Študijski center Kranj 

- Študijski center Maribor 

 

V študijskem letu 2017/2018 je Nova univerza zagotavljala prostorske in materialne pogoje za 

nemoteno delovanje študijskega procesa prek njenih članic. Ključne spremembe v študijskem letu 

2017/2018 so bile:  

- Sprememba akreditacije naslova lokacije študijskega centra v Ljubljani, in sicer se je glavni vhod 

v stavbo preselil iz naslova Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana na novi naslov: Mesti trg 

23, 1000 Ljubljana. 

- Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije je prostore preselila na novo lokacijo, 

in sicer iz naslova Brdo, Predoslje 39, na Žanovo ulico 3, 4000 Kranj v poslovno stavbo Lon. 

- Univerzitetna knjižnica Nove Univerze (UKNU), ki zagotavlja gradivo za vse tri članice univerze, 

je na dan 23. 11. 2017 glavni vhod v stavbo preselila iz naslova Cankarjevo nabrežje 11, 1000 

Ljubljana na novi naslov: Mesti trg 23, 1000 Ljubljana.  

 

Tabela 30: Prostori in dislocirane enote izvajanja študijskih programov Nove univerze in njenih članic  

Študijski centri Nove univerze Sedež in/ali dislocirana enota Opis 

ŠTUDIJSKI CENTER NOVA GORICA 
– POSLOVNA STAVBA EDA 
CENTER 

Delpinova ulica 18B 

5000 Nova Gorica 

1. Sedež Nove Univerze (NU) 

2. Sedež Evropske pravne 

fakultete (EVRO-PF) 

V prostorih s kvadraturo pribl. 650 

m2 je pet predavalnic s skupaj 270 

sedeži. Vse predavalnice so v 

istem nadstropju. Prostore 

povezuje avla, kjer je nameščena 

oglasna deska, prostor pa služi 

tudi možnosti za druženje 

študentov. V istem nadstropju so 

tudi referat, tajništvo, dekanat ter 

dve sejni sobi. 

ŠTUDIJSKI CENTER LJUBLJANA 

Mestni trg 23 

1000 Ljubljana 

1. Sedež Fakultete za slovenske 

in mednarodne študije 

(FSMŠ) 

2. Dislocirana enota za:  

V prostorih s kvadraturo pribl. 

1.150 m2 je na voljo: pet 

predavalnic, dve sejni sobi, 

večnamenska avla, profesorska 

soba, Univerzitetna knjižnica Nove 
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Študijski centri Nove univerze Sedež in/ali dislocirana enota Opis 

Evropsko pravno fakulteto 

(EVRO-PF) 

Fakulteto za državne in 

evropske študije (FDŠ) 

univerze in založba, 

administrativni prostori (referat, 

tajništvo ipd.) in arhivi.  Prostori in 

oprema v študijskem centru 

Ljubljana so primerni tudi za 

študente s posebnimi potrebami. 

Dostop do stavbe je opremljen z 

invalidsko rampo in klančino, ki 

omogoča prihod z invalidskim 

vozičkom. Pred vhodom v stavbo 

je zvonec, da zaposleni lahko 

pristopijo študentom na pomoč. 

Prostori so opremljeni z dvigalom, 

ki omogoča dostop do predavalnic 

in knjižnice ter založbe. Sanitarije 

so primerne za invalide.  

ŠTUDIJSKI CENTER KRANJ – 
POSLOVNA STAVBA LON 

Žanova ulica 3 

4000 Kranj 

1. Sedež Fakultete za državne in 

evropske študije (FDŠ) 

2. Dislocirana enota za:  
Evropsko pravno fakulteto 
(EVRO-PF) 

V poslovni stavbi je lociran Referat 

za študijske in študentske zadeve, 

tajništvo, dekanat, sejna soba, 

računovodstvo in predavalnice. 

Vse predavalnice so opremljene z 

računalnikom, projektorjem in 

prostim dostopom do interneta. V 

vseh prostorih fakultete je 

nameščen prosto dostopen 

brezžični internet. Fakulteta na 

svojih enotah razpolaga s 

sodobno opremljenimi prostori in 

informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo kakor tudi z zadostnim 

številom parkirnih mest. Primerno 

je urejena tudi dostopnost za 

invalide. 

ŠTUDIJSKI CENTER MARIBOR 

Črtomirova ulica 11 

2000 Maribor 

1. Dislocirana enota za:  

Fakulteto za državne in 

evropske študije (FDŠ) 

V študijskem centru sta na voljo 

dve predavalnici in sejna soba. 

EUROPEAN SCHOOL OF LAW AND 

GOVERNMENT, Priština  

(Kolegij ESLG) 

Sedež: Veternik p.n 

Te Genci Rol 10000 Prishtina 

Kosovo 

1. Sedež fakultete European 

School of Law and 

Government, Priština  

Kolegij ESLG v sodelovanju z 

Evropsko pravno fakulteto v 

sklopu Visokošolskega 

transnacionalnega izobraževanja 

(VTI) v obliki franšize izvajaj šest 

študijskih programov (dva 

prvostopenjska in štiri 

drugostopenjske študijske 

programe) ter poleg tega tudi dva 
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Študijski centri Nove univerze Sedež in/ali dislocirana enota Opis 

samostojna študijska programa. 

Kolegij ESLG vsa izobraževanja 

izvaja na sedežu svoje stavbe na 

Veterniku. 

8.1.1 Nova univerza, Evropska pravna fakulteta  

Sedež Nove univerze, Evropske pravne fakultete je na naslovu Delpinova 18b, 5000 Nova Gorica. 

Fakulteta je v študijskem letu 2017/2018 svojo dejavnost izvajala na treh dislociranih enotah, na sedežu 

v Novi Gorici in dveh dislociranih enotah oz. študijskih centrih, in sicer v Ljubljani in Kranju.  

 v Kranju na naslovu: Žanova 5, 4000 Kranj 

 v Ljubljani na naslovu: Mesti trg 23, 1000 Ljubljana. 

Prvotno se je študijski proces izvajal na sedežu Evropske pravne fakultete v Novi Gorici ter na dislocirani 

enoti v Kranju. S študijskim letom 2014/2015 je Evropska pravna fakulteta študijski proces iz dislocirane 

enote v Kranju preselila tudi na dislocirano enoto v Ljubljano na naslov Mestni trg 23, 1000 Ljubljana, 

s čimer je zagotovljeno kakovostno izvajanje vseh študijskih programov v skladu z normativi in 

standardi v višjem in visokem šolstvu, ki jih je sprejela Vlada RS.   

Podrobnejši opis materialnih in prostorskih pogojev je opisan v samoevalvacijskem poročilu Evropske 

pravne fakultete za študijsko leto 2017/2018, ki je dosegljivo na spletni strani: https://epf.nova-

uni.si/fakulteta/o-fakulteti/porocila/.  

8.1.2 Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije 

Sedež Nove univerze, Fakultete za državne in evropske študije se je v študijskem letu 2017/2018 

preselil na novo lokacijo, in sicer iz naslova Brdo, Predoslje 39, na Žanovo ulico 3, 4000 Kranj v poslovno 

stavbo Lon. Fakulteta ima akreditirani dve dislocirani enoti, in sicer: 

 V Mariboru na naslovu: Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor in  

 v Ljubljani na naslovu: Mesti trg 23, 1000 Ljubljana 

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, je dislocirani enoti akreditirala leta 2015 - 

odločba Sveta NAKVIS št. 6032-1/2015/9 z dne 21. 5. 2015 in odločba Sveta NAKVIS št. 6032-2/2015/9. 

Na podlagi navedenih odločb je fakulteta s študijskim letom 2014/2015 začela z izvajanjem študijskih 

procesov tudi v Mariboru in Ljubljani. Na ta način je fakulteta povečala dostopnost študija tudi za 

študente iz drugih slovenskih regij ter povečala svojo prepoznavnost v vseh delih Slovenije. 

Podrobnejši opis materialnih in prostorskih pogojev Fakultete za državne in evropske študije je opisan 

v samoevalvacijskem poročilu fakultete, ki je dosegljivo na spletni strani:  https://fds.nova-

uni.si/fakulteta/o-fakulteti/#porocila. 

https://epf.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/porocila/
https://epf.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/porocila/
https://fds.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/#porocila
https://fds.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/#porocila
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8.1.3 Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije 

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, je bila najprej akreditirana s sedežem v 

Kranju, v letu 2017 je sedež prenesla v Ljubljano, na Cankarjevo nabrežje 11/Mesti trg 23, 1000 

Ljubljana. 

Podrobnejši opis materialnih in prostorskih pogojev je opisan v samoevalvacijskem poročilu fakultete 

za študijsko leto 2017/2018, ki je dosegljivo na spletni strani: https://fsms.nova-uni.si/fakulteta/o-

fakulteti/porocila/.  

 Prilagoditve študentom z različnimi oblikami invalidnosti 

Vsi prostori Nove univerze in članic so prilagojeni študentom ter predavateljem z različnimi oblikami 

invalidnosti. Dostop do predavalnic in knjižnice ter sanitarij je na vseh enotah omogočen z dvigalom, 

vhodi pa so v primeru različnih ravni opremljeni s klančinami.  

 

Dostopnost različnim skupinam študentov Nova univerza in članice dalje omogočajo s prilagoditvami 

elektronskih spletnih vsebin (spletnih strani Nove univerze in članic) za slepe in slabovidne, ki so nastale 

na podlagi analize spletnih strani za uporabo pri vseh uporabniških skupinah. 

 

 

https://fsms.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/porocila/
https://fsms.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/porocila/
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 Cilji in strategija na področju prostorskih in materialnih pogojev 

Tabela 31: Uresničevanje doseganja ciljev na področju prostorskih in materialnih pogojev v skladu z razvojnimi smernicami Nove univerze za obdobje 2018 
- 2021 

KAZALNIK STANJE 2017/2018 REALIZACIJA 2018 CILJ 2018/19 UKREP  

Zagotavljanje primernih 

prostorov ter stalna skrb za 

posodabljanje strojne in 

programske opreme. 

1. S strani Nove univerze bo 

poskrbljeno, da bo oprema 

(tako pohištvo, kot strojna 

in programska oprema) 

posodobljena, skladno z 

zahtevami v vseh študijskih 

centrih članic.  

1. V študijskem letu 2017/2018 

sta bili na tem področju dve 

spremembi:  

- Sprememba akreditacije 

naslova lokacije študijskega 

centra v Ljubljani, in sicer je 

novi naslov: Mesti trg 23, 1000 

Ljubljana. 

- Sedež Nove univerze, 

Fakultete za državne in 

evropske študije se je preselil 

na novo lokacijo, in sicer iz 

naslova Brdo, Predoslje 39, na 

Žanovo ulico 3, 4000 Kranj v 

poslovno stavbo Lon. 

1. Stalna posodobite opreme, 

skladno z zahtevami v vseh 

študijskih centrih s strani 

posameznih članic in Nove 

univerze.  

1. Posodabljanje opreme s 

strani članic in Nove 

univerze.  
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9 UNIVERZITETNA KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

Univerzitetna knjižnica Nove univerze (UKNU) pripravi letni Načrt dela in Samoevalvacijsko poročilo za 

koledarsko leto. Načrt dela 2018 ter Samoevalvacijski poročili za leti 2017 in 2018 sta priloga 

Samoevalvacijskega poročila Nove univerze za študijsko leto 2017/2018. 
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10 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI  

V študijskem letu 2017/2018 se je Nova univerza financirala iz: 

- Članarin članic na podlagi Pogodbe o članstvu in  

- Finančnih prispevkov članic na podlagi Pogodbe o članstvu. 

 

Sredstva za delovanje je univerza v študijskem letu 2017/2018 pridobila na podlagi sklenjenih Pogodb 

o članstvu. Financiranje se je zagotovilo z letnimi članarinami in mesečnimi prispevki članic, in sicer 

Evropske pravne fakultete, Fakultete za državne in evropske študije ter Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije.  

 

Novi univerzi sta se v študijskem letu 2017/2018 pridružili dve pridruženi članici, in sicer European 

School of Law and Government, Priština (Kolegij ESLG) ter Visokošolski zavod fiziotarapevtika, s 

katerima sta sklenjeni Pogodbi o pridruženem članstvu. Cilj univerze je tudi širitev števila pridruženih 

članic, za študijsko leto 2018/2019 je v načrtu, da se Novi univerzi pridruži tretja pridružena članica, in 

sicer Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj.  

 

Postopki za prenos koncesije, ki so bili sproženi na MIZŠ v študijskem letu 2016/2017, so v študijskem 

letu 2017/2018 še v teku.  

 

Za zagotavljanje učinkovite in transparente finančne dejavnosti bodo v prehajajočem obdobju 

pripravljena ustrezna merila oz. drugi strateški dokumenti, ki bodo služili kot podlaga za razporejanje 

sredstev za študijsko in raziskovalno dejavnost univerze po vzoru ostalih univerz.
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 Cilji in strategija na področju financiranja dejavnosti 

Tabela 32: Uresničevanje doseganja ciljev na področju financiranja dejavnosti v skladu z razvojnimi smernicami Nove univerze za obdobje 2018 - 2021 

KAZALNIK STANJE 2017/2018 REALIZACIJA 2018 CILJ 2018/19 UKREP  

Zagotoviti ustrezne vire 

financiranja dejavnosti. 

Univerza trenutno ni prejemnik 

koncesije (javna sredstva).                                                                                                        

Financiranje si NU zagotavlja 

prek drugih virov. 

1. Realizirani zunanji viri 

financiranja so članarine in 

mesečni prispevki članic. 

1. Urejen bo prenos koncesij 

iz članic na Novo univerzo.   

2. Zagotovljeni bodo zunanji 

viri financiranja (projektna 

sredstva, razvojni skladi, 

povezovanje z 

gospodarstvom, članarine 

članic in pridruženih članic, 

finančni prispevek članic 

ipd.). 

1. Dogovor z MIZŠ za prenos 

koncesij iz članic na Novo 

univerzo.   

2. Povečana aktivnost 

zagotovitve zunanji virov 

financiranja (pridobivanje 

projektnih sredstev, 

razvojnih skladov, 

povezovanje z 

gospodarstvom, širitev 

števila pridruženih članic 

ipd.). 
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11 SKRB ZA KAKOVOST  

 Sistem zagotavljanja kakovosti 

V študijskem letu 2017/2018 je Nova univerza sprejela Poslovnik kakovosti Nove univerze 

(https://nova-uni.si/attachments/article/40/POSLOVNIK_KAKOVOSTI_NOVE_UNIVERZE.pdf), ki 

identificira kazalnike kakovosti Nove univerze in njenih članic ter načine njihove presoje in evalvacije.  

 

Sistem učinkovitega spremljanja kakovosti je vzpostavljen z namenom kakovostnega načrtovanja, 

organiziranja, delovanja in razvoja vseh svojih dejavnosti, opredeljenih v viziji, poslanstvu in ciljih Nove 

univerze ter virov za dosego zastavljenih kratkoročnih in strateških ciljev univerze.  

 

Sistem kakovosti na Novi univerzi je zasnovan na mednarodnih načelih zagotavljanja kakovosti v 

evropskem prostoru ter na slovenskih normativnih podlagah na področju visokega šolstva. Sledil je 

modelu Demingovega kroga zagotavljanja kakovosti PDCA: 

 načrtovanje (Plan-P),  

 izvajanje (Do – D),  

 preverjanje (Check – C) in  

 ukrepanje (Act – A).  

 

Tako se dejavnosti in procesi na Novi univerzi izboljšujejo po vzorcu stalnega izboljševanja. 

Razumevanje Demingovega kroga terja, da se vsi zaposleni na univerzi in njenih članicah zavedajo 

pomena stalnega izboljševanja kakovosti.  

 

Nova univerza tako zagotavlja organizacijo povratne zanke kakovosti, katere namen je, da se 

ugotovitve oz. neželena stanja, ugotovljena pri preverjanju, odpravijo tako, da se v prihodnosti ne 

ponavljajo več. To je možno doseči z ugotavljanjem vzrokov za napake oz. nezaželena stanja, 

sprejemanjem ustreznih ukrepov ter načrtovanjem aktivnosti in njihovim izvajanjem ter ponovnim 

preverjanjem. Pomembni cilji sistema kakovosti so zato tudi opredelitev in predstavitev Sistema 

kakovosti PDCA, njegovo uvajanje, usposabljanje in komuniciranje ter motiviranje in razvijanje v smeri 

kulture kakovosti. 

 

V okviru univerze poteka dvojna zanka zagotavljanja kakovosti, ki se najprej izvede na nivoju članice 

univerze in nato še na nivoju Nove univerze.  

 

Za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so odgovorni v skladu z Zakonom o visokem šolstvu ter 

določili Statuta Nove univerze in drugih aktov vsi zaposleni na univerzi in študenti, posebej pa rektor 

in dekani članic, senat univerze in senati članic ter njihovi organi, upravni odbor Nove univerze in 

študentski sveti univerze in njenih članic. 

 

Spremljanje, presojanje in zagotavljanje kakovosti univerze se je v študijskem letu 2017/2018 izvajalo 

na univerzitetni ravni in prek članic univerze z: 

- načrtovanjem (letni program dela), 

https://nova-uni.si/attachments/article/40/POSLOVNIK_KAKOVOSTI_NOVE_UNIVERZE.pdf
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- pridobivanjem podatkov (mnenjsko anketiranje, fokusne skupine, podatkovno skladišče, 

analize dokumentov), 

- poročanjem in dokumentiranjem (letno poročilo, samoevalvacijsko poročilo in analize) 

- obravnavanjem in oblikovanjem predlogov ukrepov (razprave, javne obravnave). 
 

Tabela 33: Ključni strateški dokumenti na področju zagotavljanja kakovosti Nove univerze in članic 

univerze v študijskem letu 2017/2018 

IZVEDENE AKTIVNOSTI 
NOVA 

UNIVERZA 
EVRO-PF FDŠ FSMŠ 

Strategija razvoja * * * * 

Letni program dela  * * * 

Akcijski načrt * *  * 

Letno poročilo   * * * 

Samoevalvacijsko poročilo  

(s poročilom o letni evalvaciji 

študijskih programov) 

* * * * 

Poslovnik kakovosti9 * 

 

Organ, ki sistematično bdi nad kakovostjo, je Komisija za kakovost in evalvacije Nove univerze, delujoča 

na univerzitetni ravni in na ravni posamezne članice. Komisija na ravni univerze zanjo in njene članice 

zagotavlja ustrezne vire za izvajanje vseh aktivnosti univerze, ki so povezane z zagotavljanjem 

kakovosti. V tabeli 34 so navedeni člani Komisije za kakovost in evalvacije Nove univerze.  

 

Tabela 34: Sestava Komisije za kakovost in evalvacije Nove univerze  

 PODROČJE ČLANI 

Visokošolski učitelj in raziskovalci 

doc. dr. Boštjan Kerbler, Predsednik Komisije za kakovost 

EVRO-PF  

izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič, predsednik Komisije za 

kakovost FDŠ 

prof. dr Rada Cossutta, članica Komisije za kakovost FSMŠ 

izr. prof. dr. Marko Novak, član Komisije za kakovost EVRO-

PF 

Študenti 
Matic Mlakar, predsednik Študentski svet EVRO-PF 

Monika Gorgievska, Študentski svet FDŠ 

Zunanja sodelavka dr. Liliana Brožič, predstavnica za področje kakovosti 

Rektorat Nina Pegan, mag. prav., Direktorica Nove univerze 

Področje kadrov  Maša Pegan, Tajnik Nove univerze 

                                                           

9 Poslovnik kakovosti Nove univerze je v uporabi za vse članice univerze.  
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 PODROČJE ČLANI 

Karierni center in mednarodno 

sodelovanje 

Monika Furlan, Vodja kariernega centra EVRO-PF in 

koordinatorka za mednarodno sodelovanje 

Knjižnica doc. dr. Ines Vodopivec,  Vodja knjižnice in založbe Nove 

univerze 

Predstavnik delodajalcev 
dr. Marko Smole, direktor svetovne konzularne federacije (FICAC) 

dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa 

Predstavnik alumni kluba Tadej Petejan, predsednik Alumni kluba EVRO-PF 

 

Dokument, ki je pomemben za razvoj in napredek notranjega sistema kakovosti univerze, je Strategija 

razvoja Nove univerze, s ključnimi strateškimi cilji univerze. Z namenom sledenja in doseganja 

strateških ciljev so za vsak strateški cilj postavljeni kazalci za merjenje strateških ciljev in postavljene 

ciljne vrednosti, ki jih univerza spremlja z rednim pregledom. Doseganje strateških ciljev univerze 

pripeva k razvoju kulture kakovosti univerze. V skladu s Strategijo razvoja Nove univerze in na podlagi 

preteklega izvedenega Samoevlavcijskega poročila Nove univerze in samoevlavcijskih poročil članic 

univerza v svojem Akcijskem načrtu opredeli področja kakovosti, cilje izboljšav in prednostne cilje na 

letni ravni.  

 

Proces zagotavljana kakovosti poteka na različnih strateških in izvedbenih ravneh, kjer sodelujejo vsi 

relevantni deležniki: zaposleni, študenti, vodstvo in zunanje okolje (npr. alumni, zaposlovalci). V sklopu 

delovanja sistema kakovosti se vsi omenjeni deležniki seznanjajo tako s procesom sistema kakovosti 

kot tudi njegovo vsebino. Komunikacija z deležniki se načrtuje z Akcijskim načrtom, delno pa po potrebi 

poteka tudi Ad-hoc. Vsebino in rezultate Samoevalvacijskega poročila obravnavajo rektor, Senat, 

Komisija za kakovost in evalvacije Nove univerze, Upravni odbor, Študentski svet in Akademski zbor. 

 

Na področju zagotavljanja kakovosti je Nova univerza v študijskem letu 2017/2018 zagotovila:  

- Sprejem Poslovnika kakovosti Nove univerze,  

- Pregled strateških ciljev Strategije razvoja Nove univerze 2018 – 2021, 

- Izvedba Samoevalvacijskega poročila Nove univerze za študijsko leto 2017/2018, 

- Izvedba Akcijskega načrta Nove univerze za študijsko leto 2018/2019,  

- Izvedba Samoevalvacijskega poročila Univerzitetne knjižnice Nove univerze (UKNU) za 

koledarsko leto 2018.  

- Izvedba Akcijskega načrta Univerzitetne knjižnice Nove univerze (UKNU) za leto 2019.  

 

V okviru temeljnih procesov kakovosti poleg Nove univerze kakovost zagotavljajo tudi članice univerze, 

ki redno opravljajo kakovost svojega delovanja v obliki samoevalvacijskih postopkov in poročil. 

Podrobne informacije sledijo v poglavju 11.2 Procesi zagotavljanja kakovosti članic Nove univerze. 

 

S ciljem izboljšanja povratne zanke kakovosti je Nova univerza v študijskem letu 2017/2018:   

- Vzpostavila delovanje Komisije za kakovost in evalvacije Nove univerze, 

- Intenzivirala redne sestanke Komisij za kakovost članic univerze, s ciljem izboljšanja 

komunikacije med deležniki, 
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- Vzpostavila Skupno za (re) akreditacijo Nove univerze, ki se je redno srečevala na mesečnih 

sestankih. 

 

S ciljem izboljšanja povratne zanke kakovosti so bile na ravni članic univerze v študijskem letu 

2017/2018 izvedene naslednje študentske ankete, katerih izvedba redno poteka prek visokošolskega 

izobraževalnega sistema (VIS);   

- ŠTUDENTSKA ANKETA O ZADOVOLJSTVU S PREDMETI IN IZVAJALCI, kjer študenti ocenjujejo 

pravočasnost in ustreznost informacij v zvezi z izvajanjem predmeta in obveznosti študenta; 

ustreznost študijske literature; zahtevnost oz. upoštevanje sprotnega dela; pregled 

pridobljenega strokovnega znanja; način izvedbe in obsega organiziranih oblik pedagoškega 

dela; kakovost predavanj/vaj/seminarjev; spodbujanje razprav; odnos, dostopnost za pogovor 

in pomoč; kvalitativni komentarji študentov. 

- ŠTUDENTSKA ANKETA O ŠTUDIJSKEM PROCESU, kjer študenti analizirajo splošne vidike 

študijskega procesa, kot so pravočasnost informiranja o splošnih zadevah; ustreznost 

prostorov in opreme; razpored ur predavanj in vaj; nudenje študentske pomoči; informiranje 

o mednarodnem sodelovanju; delo/odnos zaposlenih v referatu za študijske zadeve; 

delo/odnos vodstva fakultete do študentov; ugled in podoba fakultete; knjižnične storitve; 

zadovoljstvo s sistemom prijave na izpite (VIS) ter z dostopom do informacij preko oglasne 

deske in preko spletne stani; zadovoljstvo z organizacijo projektov; zadovoljstvo z delom 

Kariernega centra; zadovoljstvo z izvedbo e-izobraževanja (eUniverza); kvalitativni komentarji 

študentov glede predlog za izboljšave. 

- ŠTUDENTSKA ANKETA O KAKOVOSTI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV NA VSEH TREH ŠTUDIJSKIH 

STOPNJAH, kjer študenti analizirajo različne vidike študijskih programov, kot so: demografski 

podatki; podatki o študijskem programu; pogostost obiskovanja predavanj in vaj; način 

ocenjevanja znanja; število izpitov; pogoji za prehod med letniki; zadovoljstvo s posameznim 

študijskim programom; kvalitativni komentarji študentov. 

Študenti Nove univerze merijo in podajajo svoje mnenje za izboljšave tudi v sklopu:  

- MERJENJA OBVEZNE ŠTUDIJSKE PRAKSE, ki jo ureja Pravilnik o izvajanju praktičnega 

izobraževanja (https://epf.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/pravni-akti/). Zadovoljstvo 

udeležencev - študentov o izvajanju študijske prakse, se preverja preko vprašalnika o kakovosti 

prakse, ki ga morajo izpolniti poleg študenta tudi mentor v delovnem okolju in mentor na 

fakulteti. 

- MERJENJA ZADOVOLJSTVA OBŠTUDIJSKIH DELAVNIC IN IZOBRAŽEVANJ, ki potekajo pod 

okriljem kariernih centrov članic univerze.  

Nova univerza pri oblikovanju sistema kakovosti upošteva mednarodne in nacionalne smernice, 

priporočila, zakone in podzakonske akte, ki so povezani z zagotavljanjem kakovosti visokega šolstva. 

Na mednarodni ravni univerza sledi smernicam Evropskega združenja za zagotavljanje kakovosti v 

visokem šolstvu (European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Evropska 

zveza univerz (EUA)). Na nacionalni ravni upošteva zakone in predpise ter priporočila organov, 

odgovornih za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva (Nacionalna agencija Republike Slovenije za 

kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS)).  
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 Procesi zagotavljanja kakovosti članic Nove univerze 

Nova univerza in članice redno opravlja samoevalvacijo svojega delovanja v okviru temeljnih procesov 

kakovosti v obliki samoevalvacijskih postopkov in poročil posameznih članic:  

 

NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA je v študijskem letu 2017/2018 izdala sledeča 

poročila, ki so dostopna na spletni strani: https://epf.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/porocila/.  

- Samoevalvacijsko poročilo 2017/2018  

- Letno poročilo 2017/2018 

- Program dela za leto 2019 

- Akcijski načrt 2018/2019 

NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE je v študijskem letu 2017/2018 

izdala sledeča poročila, ki so dostopna na spletni strani: https://fds.nova-uni.si/fakulteta/o-

fakulteti/#porocila. 

- Samoevalvacijsko poročilo 2017/2018  

- Letno poročilo 2017/2018  

- Program dela za leto 2019 

NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE je v študijskem letu 

2017/2018 izdala sledeča poročila, ki so dostopna na spletni strani: https://fsms.nova-

uni.si/fakulteta/o-fakulteti/porocila/.   

- Samoevalvacijsko poročilo 2017/2018  

- Letno poročilo 2017/2018 

- Program dela za leto 2019 

- Akcijski načrt 2018/2019 

 Sklepno 

V tabeli 35 so navedeni primeri kakovostnega delovanja kulture kakovosti Nove univerze in članic. Med 

izbranimi primeri se trije nanašajo na področje izobraževanja ter po en primer za področje znanstveno 

raziskovalnega delovanja, področje študentov, področje upravljanja s kadri, področje prostorskih in 

materialnih pogojev, financiranje dejavnosti, sodelovanje z okoljem in Univerzitetne knjižnice in 

založbe.  

Tabela 35: Primeri kakovostnega delovanja kulture kakovosti in povratna zanka kakovosti glede na 
področja delovanja Nove univerze in članic 

STANJE - UGOTOVITEV IZBOLJŠAVA 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

Potrebna je nenehna skrb za stalni razvoj študijskih 

programov. 

S ciljem stalnega razvoja študijskih programov so bili 

na vseh članicah univerze izvedeni sprotni pregledi in 

popravki študijskih programov in implementirane so 

izboljšave na podlagi ugotovitev preteklega 

https://epf.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/porocila/
https://fds.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/#porocila
https://fds.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/#porocila
https://fsms.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/porocila/
https://fsms.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/porocila/
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STANJE - UGOTOVITEV IZBOLJŠAVA 

samoevalvacijskega poročila. Posodobljeni so bili 

tudi učni načrti predmetov. 

Potrebno je izboljšati kakovost zaključnih del. 

S ciljem izboljšanja kakovosti zaključnih del in 

hitrejšega zaključevanja študija so bile izvedene 

naslednje aktivnosti: 

- Poenotenje Pravilnik o študiju, 

- Poenotenje Tehničnih navodil za pisanje 

zaključnih del, 

- Uvedba enotnega mednarodnega standarda 

citiranja, 

- Uvedba delavnice za pisanje zaključnih del s 

posebnim poudarkom na disertacijah.  

Potrebno je povečati internacionlizacijo na ravni 

Nove univerze in članic.  

Vključitev internacionalizacije v pedagoški in 

raziskovalni proces ter v obštudijske dejavnosti: 

izvedba vhodnih (incoming) in izhodnih (outgoing) 

mobilnosti študentov; visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev ter nepedagoškega kadra. 

Internacionalizacija Nove univerze in članic je 

prikazana v poglavju 3.2 Mobilnost študentov in 

zaposlenih. 

ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST 

Potrebno je bolj aktivno delovanje RO in 

raziskovalcev na ravni univerze in članic. 

Vse članice so povečale deleže kakovostnih 

znanstvenoraziskovalnih objav v zadnjem letu. Prav 

tako je v zadnjem letu zaznati vidno povečanje 

raziskovalnih dosežkov. Rezultati raziskovalnega dela 

so bili aktivnejše promovirani na ravni Nove univerze 

in članic v obliki diseminacije in/ali dogodkov 

(akademski forumi). Več informacij je prikazanih v 

poglavju 4 Znanstvenoraziskovalna dejavnost Nove 

univerze. 

ŠTUDENTI  

Potrebna je aktivnejša vloga študentov in njihovo 

vključevanje v procese odločanja na ravni univerze in 

članic. 

Na vseh članicah aktivno delujejo študentski sveti. 

Prav tako je bil formiran študentski svet Nove 

univerze, ki ga sestavljajo predstavniki študentov 

članic univerze. S ciljem zastopanosti študentov v 

organih univerze in članic so bili študenti vpeti v 

delovanje v organih Nove univerze in članic. Vpetost 

v delovanje je opisano v poglavju 5.4 Zastopanost 

študentov v organih Nove univerze. 

KADROVSKI POGOJI 

Potrebna je nenehna krepitev akademskega zbora 

Nove univerze in članic s priznanimi strokovnjaki s 

teoretskim znanjem in izkušnjami iz prakse. 

V pedagoški proces članic so bili vključeni novi 

strokovnjaki (domači in tuji) in asistenti in izvedeni 

so bili habilitacijski postopki. V pedagoški in 

raziskovalni proces so bili vključeni novi študenti. 

PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 
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STANJE - UGOTOVITEV IZBOLJŠAVA 

Potrebna je stalna skrb za ustrezno opremljenost 

vseh študijskih centov Nove univerze in dostopnost 

za vse študente. 

Nova univerza in članice so zagotovile dodatne 

prostore, glej tabela 30: Prostori in dislocirane enote 

izvajanja študijskih programov Nove univerze in 

njenih članic in posodobljena je bila računalniška 

oprema kot tudi študijski in delovni prostori. Več 

informacij je prikazanih v poglavju 8 Prostorski in 

materialni pogoji. 

PODROČJE FINANCIRANJA DEJAVNOSTI 

Potrebno je povečati delež zunanjih virov 

financiranja.  

Nova univerza in članice so bile bolj aktivne pri 

pridobivanju zunanjih virov financiranja, predvsem 

prek dobljenih javnih in drugih razpisov. Članice so 

širši javnosti ponudile razna kratkoročna 

izobraževanja, pravna mnenja, domače in 

mednarodne konference, poletne in jesenske šole, 

oddajali so se prostori članic univerze, knjižnična 

ponudba se je povečala. 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Potrebna je večja promocija Nove univerze in članic 

ter okrepitev sodelovanja z širšim okoljem (tudi 

mednarodno). 

V študijskem letu 2017/2018 je bilo na ravni Nove 

univerze izvedenih: 19 kariernih delavnic in 

strokovnih ekskurzij v delovna okolja in predstavitev 

delodajalcev v organizaciji kariernih centrov članic 

univerze, 9 akademskih forumov in okrogla miza, 15 

predavanj domačih in tujih strokovnjakov, 2 

mednarodni konferenci ter ena spomladanska in ena 

jesenska šola. Seznam in vsebina aktivnosti je 

podrobneje opisana v poglavju 7 Sodelovanje z 

okoljem. 

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

Potrebno je povečanje knjižničnega gradiva – 

predvsem elektronskih podatkovnih zbirk in baz.  

Na podlagi anketnih vprašalnikov je bilo ugotovljeno, 

da je velik del študentov že zaposlenih. Ugotovili 

smo, da precej majhno število študentov hodi v 

knjižnico takratne FDŠ, ker bi morali tja priti fizično iz 

različnih lokacij po Sloveniji samo zaradi ene knjige. S 

ciljem izboljšave je UKNU uredila naročniško 

razmerje za podatkovne baze in študentom 

omogočila dostop do literature od doma in tako 

vplivala na kakovost njihovega študija in zaključnih 

del. V študijskem letu 2017/2018 je bil študentom in 

zaposlenim Nove univerze omogočen dostop do 

kakovostnih recenziranih revij in e-knjig v bazah 

Scopus, Sage, EBSCO MGC in SpringerLink. Posebej 

za področje prava je omogočen tudi dostop do 

slovenske baze Ius-info, v letu 2018 pa je Evropska 

pravna fakulteta začela projekt DEUS – digitalna 

pravna knjižnica Slovenije. 
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 Cilji in strategija na področju skrbi za kakovost 

Tabela 36: Uresničevanje doseganja ciljev v študijskem letu 2017/2018 na področju skrbi za kakovost v skladu z razvojnimi smernicami Nove univerze za 
obdobje 2018 - 2021 

KAZALNIK CILJI 2017/18 REALIZACIJA 2018 CILJ 2018/2019 UKREP  

Zagotoviti učinkovit sistem 

odločanja, izvajanja razvojne 

strategije in uresničevanje 

nujnih sprememb za doseganje 

odličnosti in prepoznavnosti. 

1. Vzpostavljen bo celovit 

sistem institucionalnega 

spremljanja in zagotavljanja 

kakovosti po sistemu Follow 

up.  

2. Redno se bodo izvajale 

institucionalne in 

programske evalvacije in 

akreditacije, kar bo NU še 

bolj zapisalo v mednarodni 

prostor.  Z navedenimi 

mehanizmi bo NU vsako leto 

spremljala napredek na 

podlagi ugotovljenih 

pomanjkljivosti v prejšnjih 

letih. 

3. Vzpostaviti aktivno Skupino 

za kakovost in evalvacije 

Nove univerze. 

1. V študijskem letu 

2017/2018 je bil sprejet 

Poslovnik o kakovosti Nove 

univerze. Nova univerza je 

pripravila Samoevalvacijsko 

poročilo za študijsko leto 

2017/2018 ter Akcijski načrt 

za študijsko leto 2018/2019. 

Samoevalvacijsko poročilo 

za koledarsko leto 2018 je 

bilo pripravljeno tudi za 

Univerzitetno knjižnico 

Nove univerze (UKNU). S 

ciljem izboljšanja kroga 

kakovosti bo Nova univerza 

izboljšala delovanje sistema 

kakovosti v praksi z 

sledečimi ukrepi: (1) 

povečanje vpetosti vseh 

deležnikov v sistem 

kakovosti; (2) izboljšanje 

komunikacije med deležniki; 

(3) izboljšanje obveščanja 

deležnikov s strani univerze 

1. Poslovnik kakovosti Nove 

univerze bo noveliran 

skladno s strateškimi cilji 

nove Strategije razvoja Nove 

univerze 2019 – 2026.  

2. Redno zbiranje in analiza 

ključnih informacij o 

študijskih programih in 

študentih ter priprava 

samoevalvacijskega poročila 

Nove univerze in članic. 

3. Redna srečanja Skupine za 

kakovost in evalvacijo Nove 

univerze.  

1. Pregled, posodobitev in 

sprejem noveliranega 

Poslovnika kakovosti Nove 

univerze.  

2. Izvajanje stalnih 

institucionalnih in 

programskih evalvacij ter 

akreditacij, ki bodo 

omogočile večjo 

mednarodno 

prepoznavnost. Priprava 

Samoevalacijskega poročila 

Nove univerze za študijsko 

leto 2018/2019 in 

Univerzitetne knjižnice Nove 

univerze (UKNU) za 

koledarsko leto 2019. 

3. Sklicevanje rednih srečanj 

Skupine za kakovost in 

evalvacijo Nove univerze.  
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KAZALNIK CILJI 2017/18 REALIZACIJA 2018 CILJ 2018/2019 UKREP  

in članic; (4) pridobivanje 

povratnih informaciji in 

predlogov deležnikov glede 

dokumentacije, ki jo pošlje 

Nova univerza; (5) 

intenziviranje rednih 

sestankov komisije za 

kakovost itd. S ciljem 

celovitega sistema in 

izboljšanja kulture kakovosti  

je bila vzpostavljena tudi 

Skupina za (re)akreditacijo 

Nove univerze, ki se je 

redno srečevala na 

mesečnih sestankih. 

2. Na ravni posamezne članice 

so se izvedle institucionalne 

in programske evalvacije. Na 

ravni posamezne članice so 

bile izvedene analize 

študentskih anket. Članice 

so izvedle tudi anketo o 

zadovoljstvu zaposlenih.  

3. Vzpostavljena je bila 

Skupina za kakovost in 

evalvacijo Nove univerze. 

Zelo aktivne so bile tudi 

Komisije za kakovost na 

ravni posameznih članic.  
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II. DEL: ČLANICE NOVE UNIVERZE 

12 KLJUČNI NAPREDKI IN PREDLOGLI IZBOLJŠAV ČLANIC NOVE 

UNIVERZE 

 Nova univerza, Evropska pravna fakulteta 

V tabeli 34 so prikazani ključni napredki in podani predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti 

Evropske pravne fakultete na vseh področjih njenega delovanja.  

 

Tabela 37: Ključni napredki in predlogi za krepitev kakovosti Evropske pravne fakultete v š. l. 2017/2018 

PODROČJE OPIS 

ORGANIZIRANOST 

IN RAZVOJ  

 

Ključne spremembe in prednosti na področju organiziranosti in razvoja:  

- Pripravljena in sprejeta je bila Strategija razvoja EVRO-PF 2018-2021.  

- Organizacijska shema je bila prilagojena polnopravnemu članstvu v Novi univerzi. 

Sprejeta sta bila dva nova akta (AoU in Statut).  

- Pripravljena in sprejeta so bila nova merila za izvolitve – na ravni NU. Pripravljen je 

bil osnutek Pravilnika o delovanju Študijske komisije, ki pa še ni bil sprejet.  

- Organi in organizacijske enote so bili vključeni v razvoj fakultete in predstavniki so 

se sestajali na rednih sestankih.  

- Pregledana in skladno s potrebo po uskladitvi je bila tudi usklajena zasedba 

organov. Imenovan je bil nov dekan fakultete, izr. prof. dr. Bojan Grum.  

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju organiziranosti in razvoja 

fakultete:  

1. Spodbujati aktivnejše delovanje kateder.  

2. Identifikacija tveganj pri poslovanju in izdelava popisa morebitnih tveganj po vseh 

področjih delovanja.  

IZOBRAŽEVALNA 

DEJAVNOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju izobraževanja:  

- Sprememba akreditacije naslova lokacije študijskega centra v Ljubljani, in sicer je 

novi naslov: Mesti trg 23, 1000 Ljubljana. 

- Izvedlo se je vseh osem akreditiranih študijskih programov na vseh treh študijskih 

stopnjah. Koncesionirani programi so se izvajali v polnem obsegu. 

- Izvedeni so bili sprotni pregledi in popravki študijskih programov in implementirane 

so bile izboljšave na podlagi ugotovitev preteklega samoevalvacijskega poročila. 

Učni načrti predmetov so bili posodobljeni. 

- Sprememba akreditacije obeh prvostopenjskih študijskih programov Pravo 1 in 

Pravo in management infrastrukture in nepremičnin (PMIN 1), in sicer je bilo iz 

predmetnika ukinjeno diplomsko delo. 

- Sprememba pogojev za napredovanje.  

- Zagotovljeni so bili dodatni prostori in posodobljena je bila računalniška oprema kot 

tudi študijski in delovni prostori.  

- Internacionalizacija je bila vključena v pedagoški in raziskovalni proces ter v 

obštudijske dejavnosti: izvedba vhodnih (incoming) in izhodnih (outgoing) 

mobilnosti študentov;  
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- vključitev tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces; vključitev 

elementov internacionalizacije v obštudijske dejavnosti v okviru Kariernega centra: 

vključitev tujih strokovnjakov in tujih študentov; na eUniverzi objavljeni predmeti 

tudi v angleškem jeziku, ki so se izvajali na vseh treh stopnjah študija; izvedba 

mobilnosti pedagoškega osebja; obnovljeni ali podpisani novi sporazumi z 

mednarodnimi partnerji; udeležba študentov na mednarodnih 

tekmovanjih/poletnih šolah; prijava na mednarodne projekte ipd.  

- Internacionalizacija se je krepila tudi prek izvedb drugih oblik mednarodne 

mobilnosti, ki ne sodijo v program Erasmus+: gostovanje doktorskega študenta za 

namen doktorskega raziskovanja; izvedba mobilnost v okviru sporazuma s fakulteto 

Mississippi College School of Law, Jackson, ZDA.  

- Razpisana so bila vpisna mesta za vseh šest študijskih programov v okviru 

visokošolskega transnacionalnega izobraževanja (VTI). 

- Implementacija nove spletne strani eUniverza, ki je uporabnikom na voljo v 

slovenskem in angleškem jeziku.  

- Izvedba študijskih programov je bila prilagojena posameznim ciljnim skupinam.  

- Dejavnost in razvoj Kariernega centra se izvajata skladno s projektom »Nadgradnja 

dejavnosti Kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-2020« 

(delavnice, strokovne ekskurzij).  

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju izobraževalne dejavnosti 

fakultete: 

1. Večja promocija nekoncesioniranih študijskih programov.  

2. Večja spodbuda in promocija Erasmus+ programov za namene mobilnosti osebja; 

3. Razvoj zaposlenih za bolj učinkovito delo s tujimi predavatelji in študenti. 

4. Povečanje promocije mednarodne mobilnosti, tudi mobilnosti, ki ne sodijo v 

kontekst Erasmus+ programa (npr.: gostovanje tujih študentov na STEP prakso v 

okviru organizacije ELSA, gostovanje tujih študentov v okviru izmenjave CEEPUS 

ipd.).  

5. Poglobitev sodelovanja s partnersko institucijo za izvajanje visokošolskih 

transnacionalnih izobraževanj v obliki franšize.  

6. Izvedba uradnega kataloga oz. seznama izbirnih predmetov. 

7. Izvedba uradnega kataloga oz. seznama izbirnih predmetov.  

RAZISKOVALNA 

DEJAVNOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na raziskovalnem področju:  

- Dva raziskovalna centra sta bila združena v enega.  

- Oddane so bile nove prijave na raziskovalne projekte v okviru projektov ARRS.  

- Aktivnejše delovanje raziskovalcev.  

- Izboljšano je bilo vrednotenje raziskovalnega dela glede na kazalnike ARRS.  

- Rezultati raziskovalnega dela so bili aktivnejše promovirani na ravni EVRO-PF in NU.  

- Povečala se je popularizacija znanosti.  

- Večja spodbujanje raziskovalcem k objavi dognanj v domačih in tujih znanstvenih 

delih.  

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju raziskovalne dejavnosti 

fakultete: 

1. Krepiti razvoj raziskovalnih skupin.  

2. Izdelava strategije raziskovalnih centrov, ki je osnova za razvoj raziskovalne skupine.  

3. Prijava lastnih raziskovalnih projektov ter pridobivanje javnih razpisov. 
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4. Spodbujanje pedagoškega osebja k individualnemu raziskovalnemu delu ter k 

obnovi habilitacijskih nazivov. 

5. Spodbujanje predvsem podiplomskih študentov k vključevanju v raziskovalne 

projekte. 

ŠTUDENTI  

 

Ključne spremembe in prednosti na področju študentov: 

- Imenovan je bil Študentski svet Nove univerze, ki ga sestavljajo predstavniki 

študentov članic univerze. 

- Študenti so bili vpeti v delovanje v organih EVRO-PF in NU. 

- Študenti so delovali v okviru formalnega in neformalnega tutorskega sistema. 

- Aktivno je bilo delovanje Študentskega sveta EVRO-PF. 

- EVRO-PF je uspešno spodbujala študente k udeležbi na tekmovanjih. Študenti so se 

večinoma samostojno udeležili tekmovanj, zagotovljena jim je bila mentorska 

pomoč. 

- Aktivno so delovali študenti v okviru študentskega društva ELSA Nova Gorica. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti sodelovanja študentov: 

1. Promocija aktivnosti Študentskega sveta in društva ELSA Nova Gorica in 

informiranje študentov o pomembnosti njihove participacije pri zadevah, 

povezanih s študijem, in z obštudijskimi dejavnostmi. 

2. Nadaljevanje s promocijo in vključevanjem študentov v procese odločanja.  

3. Zagotovitev dodatne finančne pomoči za razvoj in delovanje študentskega sveta 

fakultete. 

KADROVSKI 

POGOJI 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju kadrov:  

- V pedagoški proces so bili vključeni novi strokovnjaki (domači in tuji) in asistenti in 

izvedeni so bili habilitacijski postopki. 

- V pedagoški in raziskovalni proces so bili vključeni novi študenti. 

- Uspešno je bil izveden razpis v okviru projekta na ARRS-ju. 

- Financirane so bile udeležbe na različnih konferencah za pedagoški kader, krite so 

bile tudi članarine. 

- Zagotovljena so bila nadomeščanja zaposlenih na porodniškem dopustu, potekalo 

je usposabljanje osebe preko razpisa Zavoda za zaposlovanje RS. 

- Zaposleni so bili posredovani in spodbujeni k pridobivanju formalne in neformalne 

izobrazbe. 

- Izveden je bil anketni vprašalnik: Zadovoljstvo zaposlenih. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na prostorskem karov: 

1. Nenehna skrb vodstva fakultete za krepitev Akademskega zbora fakultete s 

priznanimi strokovnjaki s teoretskim znanjem in izkušnjami iz prakse. 

2. Spodbujanje najboljših študentov k vključevanju v pedagoški proces fakultete. 

3. Zaposlovanje kadrov, predvsem raziskovalcev na podlagi uspešnih prijav na 

projekte. 

4. Poskrbeti za zadostno število upravno administrativnih delavcev in spodbujanje k 

formalnemu/neformalnemu izobraževanju. 

5. Vključevanje tujih strokovnjakov v študijski proces fakultete. 

PROSTORSKI IN 

MATERIALNI 

POGOJI 

Ključne spremembe in prednosti na področju upravljanja s prostorskimi in materialnimi 

pogoji:  
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 - Programska in računalniška oprema sta bili stalno posodobljeni. Opravljeni so bili 

tudi dodatni nakupi opreme v vseh treh študijskih centrih. 

- V študijskem centru v Ljubljani so bili najeti, prenovljeni in ustrezno opremljeni 

dodatni prostori. 

- Zagotovljena so bila potrebna finančna sredstva za nakup knjižničnega gradiva v 

fizični in elektronski obliki. 

- Prek uspešne prijave na razpis so bile nadgrajene storitve z novimi digitalnimi 

vsebinami. 

- Izdana je bila nova študijska literatura - učbeniki, znanstvena monografija in izdaja 

konferenčnega zbornika. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na prostorskem področju ter področju 

materialnih pogojev za delo: 

1. Skrb za posodabljanje strojne  in programske opreme. 

2. Skrb, da so vsi študijski centri fakultete ustrezno opremljeni in dostopni za študente. 

3. Pridobitev knjižničnega gradiva in znanstvene ter strokovne periodične publikacije. 

4. Ponuditi fakultetne prostore zunanjim deležnikom, organizirati družabne dogodke 

v fakultetnih prostorih z namenom večje prepoznavnosti fakultete. 

FINANCIRANJE 

DEJAVNOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju financiranja dejavnosti:  

- Ohranitev stabilnega financiranja vseh dejavnosti kljub težavnemu finančnemu 

položaju v visokem šolstvu in državi. 
- Fakulteta je začela z oddajanjem prostorov. 

- Pridobljena so bila finančna sredstva za financiranje petih novih projektov. 

- Študentom je bila omogočena možnost obročnega plačevanja šolnin. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju financiranja dejavnosti: 

1. Zagotavljanje zunanjih virov financiranja, predvsem prek dobljenih javnih in drugih 

razpisov (projektna sredstva, razvojni skladi, povezovanje z gospodarstvom, ipd.).  

2. Razširiti dejavnost fakultete s ponudbami za zunanje deležnike (pravna mnenja, 

izobraževanja, konference, poletne šole, oddaja prostorov, knjižnična ponudba). 

3. Povečati delež iz raziskovalne dejavnosti. 

SODELOVAJNE Z 

OKOLJEM 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju sodelovanja z okoljem:  

- V letu 2018 sta bili organizirani dve konferenci in šest akademskih forumov. 

- Sklenjeni so bili novi bilateralni sporazumi. 

- Včlanitev fakultete v SIST- Slovenski inštitut za standardizacijo. 

- Izvedene so bile aktivnosti za krepitev povezovanja na mednarodni ravni: 

pregledane so bile nove možnosti za vzpostavitev novih programov po vzoru 

sporazuma z Mississippi College School of Law, ZDA.  

- Preučena je bila nadgradnja programa Erasmus+ na ravni Nove univerze;  

- Oblikovani so bili osnutki projektnih idej. 

- Pripravljen in sprejet je bil načrt promocije za leto 2018. 

- Izvedene so bile številne trženjsko komunikacijske in medijske aktivnosti in drugi 

dogodki. 

- Izvajanje poslanstva in zastavljenih aktivnosti v okviru Kariernega centra fakultete. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju sodelovanja z okoljem: 

1. Razvoj formalnih mehanizmov za spremljanje obštudijskih dejavnosti. 
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2. Promocija sodelovanja fakultete z mednarodnim okoljem. 

3. Navezovanje stikov s tujimi fakultetami in univerzami ter na podlagi stikov 

podpisovati sporazume. 

4. Sklepanje bilateralnih sporazumov s tujimi institucijami – Erasmus+. 

5. Sprotno uvajanje izvedbe predavanj v angleškem jeziku oz. podnaslavljanje 

posnetkov predavanj v primeru e-študija. 

SKRB ZA 

KAKOVOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju kakovosti:  

- Izvedena je bila samoevalvacija fakultete in študijskih programov. 

- Zaključena je bila zanka kakovosti fakultete. 

- V okviru izvedbe študijskega procesa so bile izvedene naslednje ankete: Anketa o 

kakovosti predmetov, Anketa o kakovosti zaposlenih – pedagoških sodelavcev, 

Anketa o kakovosti študijskih programov na vseh treh študijskih stopnjah, Anketa o 

študijskem procesu na EVRO-PF. 

- Izvedene so bile tudi druge ankete, npr. izvedena je bila evalvacija izobraževanj in 

spremljano je bilo mnenje študentov in udeležencev o izvedenih izobraževanjih v 

organizaciji Kariernega centra. 

- Oddane so bile vloge za spremembo študijskih programov na podlagi ugotovitev pri 

evalvaciji. 

- Izvedena so bila ponovna in nova imenovanja članov v Komisijo za kakovost. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti: 

1. Slediti Akcijskemu načrtu za uresničitev vizije in poslanstva fakultete ter letno 

posodabljati kratkoročne cilje ter strategije za njihovo doseganje. 

2. Izvajanje evalvacije upoštevaje mehanizem »follow-up«. 

3. Povečati število rednih srečanj sestankov Komisije za kakovost. 

4. Med pripadniki EVRO PF in NU vzpostaviti  vzdušje zaupanja in odgovornosti. 

 

Podrobnejši opis napredka članice v dotičnem študijskem letu je dostopen v samoevalvacijskem 

poročilu članice za študijsko leto 2017/2018, ki je objavljen na spletni strani članice: https://epf.nova-

uni.si/wp-content/uploads/2019/05/SAMOEVALVACIJSKO-POROČILO-EVRO-PF-ZA-LETO-2017-18.pdf. 

 Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije  

V tabeli 35 so prikazani ključni napredki in podani predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti 

Fakultete za državne in evropske študije na vseh področjih njenega delovanja.  

 

Tabela 38: Ključni napredki in predlogi za krepitev kakovosti Fakultete za državne in evropske študije v 

š. l. 2017/2018 

PODROČJE OPIS 

ORGANIZIRANOST 

IN RAZVOJ  

 

Ključne spremembe in prednosti na področju organiziranosti in razvoja:   

Fakulteta v študijskem letu večjih sprememb na področju organiziranosti ni storila. Vsi organi 

in delovna telesa so delovali skladno s statutom in internimi akti fakultete ter pri svojem 

delovanju skrbeli za doseganje ciljev iz Strategija razvoja FDŠ NU. 

Glede članov organov in delovnih teles, ki jim je potekel mandat, je fakulteta izpeljala 

postopke ponovnega imenovanja oz. je na funkcije izvolila nove posameznike. 

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/05/SAMOEVALVACIJSKO-POROČILO-EVRO-PF-ZA-LETO-2017-18.pdf
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/05/SAMOEVALVACIJSKO-POROČILO-EVRO-PF-ZA-LETO-2017-18.pdf
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Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju organiziranosti in razvoja 

fakultete: 

1. Opredelitev razvojnih ciljev fakultete. 

2. Posodobitev strateških ciljev fakultete. 

3. Aktivno sodelovanje študentov v organih fakultete. 

4. Konstruktivno sodelovanje s članicami Nove univerze. 

5. Povečevanje prisotnosti in vpliva na mednarodnem visokošolskem področju. 

IZOBRAŽEVALNA 

DEJAVNOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju izobraževalne dejavnosti:   

- Fakulteta v študijskem letu 2017/2018 obstoječih študijskih programov ni 

spreminjala. Kot vsako leto pa so visokošolski učitelji pred začetkom novega 

študijskega leta posodobili obstoječe študijske načrte na način, da so dodali novo 

študijsko literaturo ter po lastni presoji v obravnavo dodali nove študijske vsebine. 

- Pripravljeni sta bili dve akreditacijski vlogi za dva nova študijska programa: 

Mednarodne varnostne in migracijske študije I. in II. stopnje. 

- V študijskem procesu sta sodelovala 2 domača strokovnjaka iz prakse. 

- Uporaba kreativnih industrij v študijskem procesu, in sicer v okviru sredstev, 

pridobljenih iz razvojnega stebra financiranja MIZŠ, je fakulteta v študijskem letu 

2017/2018 začela z apliciranjem kreativnih industrij na študijske procese v okviru 

dodiplomskega študijskega progama Javna uprava I. stopnje. Fakulteta je v ta 

namen opravljala naslednje aktivnosti: priprava spletnega portala; snemanje e-

predavanj in post produkcija.  

- Sodelovanje v projektu Erasmus + in vzpostavljanje tvornih odnosov s partnerskimi 

institucijami po Evropi.  

- Izvedene so bile prve mobilnost študentov. Zaradi majhnega števila udeležencev 

mobilnosti se lahko fakulteta individualnim potrebam vsakega udeleženca dodatno 

posveti.  

- V okviru javnega razpisa Krajša daljša gostovanja tujih strokovnjakov in 

visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018 so bila 

v študijskem letu 2017/18 izvedena gostovanja štirih tujih strokovnjakov, ki so 

sodelovali na mednarodnih konferencah, akademskih forumih in pri pedagoškem 

procesu.   

- V okviru Jean Monnet modula je potekal projekt SoLar, v okviru projekta je potekala 

4. delavnica raziskovalne skupine SoLar z naslovom »EU Competition and State Aid 

Soft Law and its Reception in the Member States«. 

- Organizacija dveh mednarodnih konferenc.   

- Dosledno se je izvajal načrt promocije FDŠ NU.  

- Fakultete se je udeležila mednarodnih sejmov. 

- Uspešna je bila promocije glede magistrskega študijskega programa Javna uprava 

II. stopnje.  

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju izobraževalne dejavnosti 

fakultete: 

1. Povečanje števila domačih in tujih strokovnjakov iz prakse, ki sodelujejo v študijskih 

procesih fakultete.  

2. Povečati število sklenjenih bilateralnih sporazumov. 

3. Dodatno promovirati program Erasmus+.  
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4. Na portal eUniverza vključiti predavanja v angleškem jeziku.  

5. Vzpostavitev sistema tutorstva. 

6. Aplikacija kreativnih industrij na izvajanje študijskih procesov. 

7. Spodbujanje mednarodne mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev.  

8. Udeležba na izobraževalnih sejmih v Makedoniji in BIH.  

9. Povečati sredstva za promocijo in zaposlitev strokovnjaka za promocijo.  

10. Posodobitev spletne strani.  

RAZISKOVALNA 

DEJAVNOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju raziskovalne dejavnosti:   

- Raziskovalna skupina FDŠ NU (uradni naziv je enak: Raziskovalna skupina FDŠ NU) 

trenutno vključuje 13 raziskovalcev, ki zastopajo različna raziskovalna področja s 

področja družboslovnih ved in humanistike, natančneje naslednja raziskovalna 

področja: Politične vede, Upravne in organizacijske vede, Mednarodni odnosi, 

Ekonomija, Poslovne vede, Pravo, Filozofija in Umetnostna zgodovina. Vodja 

skupine je prof. dr. Matej Avbelj.  

- V obdobju zadnjih petih let izkazuje raziskovalna skupina 903 kategoriziranih in 

ovrednotenih znanstvenih objav ter drugih dosežkov (v letu 2016 jih je bilo 764 in v 

letu 2017 929), ki so skupaj ovrednoteni z 9264,88 točkami (upoštevane točke – 

družboslovje; v letu 2016 jih je bilo 6829,67, v letu 2017 9161,17). Izmed teh objav 

je 88 izvirnih znanstvenih člankov (v letu 2016 jih je bilo 67 in v letu 2017 prav tako 

88). Zaznati je torej dvig kakovosti in obsega raziskovalnega dela.  

- Raziskovalna skupina skupaj dosega 173 čistih citatov (v letu 2017 jih je bilo 18 in v 

letu 2017 37), od tega 37 čistih citatov.  

- FDŠ NU obdobju zadnjih 5 letih je bila oz. je FDŠ NU nosilka štirih ARRS raziskovalnih 

projektov (kategorije temeljnih raziskovalnih projektov in podoktorskih temeljnih 

projektov). Glede na leto 2016 se je število podvojilo glede na leto 2017 pa ostalo 

enako. V prijavnem postopku sta prijavi za dva nova temeljna raziskovalna projekta. 

Poleg teh omenjenih projektov sodijo v to dejavnost še projekti bilateralnega 

sodelovanja Slovenija – Hrvaška ter EU financirani študijski moduli Jean Monnet ter 

Erasmus projekti mobilnosti. FDŠ NU nima s strani ARRS financiranega temeljnega 

raziskovalnega programa. 

- Nekaj članov raziskovalne skupine je po dosežkih in oceni na vrhu v svojih raz. 

področjih. 

- Vzpostavljeno je bilo dobro sodelovanje z raziskovalci iz drugih držav.  

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju raziskovalne dejavnosti 

fakultete: 

1. Spodbujanje povezovanja med vsemi raziskovalci, ki so člani raziskovalne   skupine. 

2. Seznanitev vseh članov raziskovalne skupine in ostalih zaposlenih z vrstami 

raziskovalnih dosežkov, njihovim vrednotenjem ter pomembnost beleženja teh 

dosežkov v bazi SICRIS/COBISS. 

3. Sprotno vnašanje vseh raziskovalnih dosežkov v SICRIS/COBISS. 

4. Povečati delež objav v soavtorstvu s tujimi državljani.  

5. Povečati delež objav v mednarodnih revijah indeksiranih v Web of Science in 

Scopus.  

6. Povečati število mednarodnih projektov.  

7. Povečanje finančne podpore raziskovalni dejavnosti s strani fakultete. 

8. Vložitev vseh naporov v pridobitev temeljnega raziskovalnega programa (ARRS). 
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9. Okrepitev mednarodnega sodelovanja ter vpis fakultete v sezname/baze 

morebitnih partnerjev pri projektih. 

ŠTUDENTI  

 

Ključne spremembe in prednosti na področju študentov:  

- Sodelovanje z organi fakultete ter vključevanje v njeno delovanje prek 

sprejemanja predlogov, sklepov ter drugih aktov, določenih s Poslovnikom.  

- Aktivno delovanje Študentskega sveta FDŠ NU ter organizacija in sodelovanje na 

številnih dogodkov; 

- Udeležba na krvodajalski akciji; izvedba ogleda sejma SOBRA v Gornji Radgoni; 

udeležba na seminarju odnosov z javnostmi URSZR, Ig pri Ljubljani; sodelovanje na 

Akademskih forumih ipd.).  

- Povečal se je obseg izvedenih dogodkov in raznolikost organiziranih dogodkov in 

drugih obštudijskih dejavnosti.  

- V organe fakultete se je imenovalo nove predstavnike.  

- Še nadalje se je izvajalo konstruktivno sodelovanje z vodstvom fakultete in s 

profesorji. 

- Ohranjala se je kakovostna in učinkovita medsebojna komunikacija med 

študentskimi predstavniki in administracijo fakultete. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti sodelovanja študentov: 

1. Aktivnejša promocija Študentskega sveta FDŠ NU glede dogodkov.  

2. Promocija in predstavitev programa tutorstva ter vključitev študentov v program.  

3. Aktivnejša uporaba socialnih omrežij.  

4. Aktivnejše sodelovanje v organih fakultete.  

5. Organizacija dodatnih okroglih miz, akademskih forumov ter drugih izobraževalnih 

dogodkov s čim bolj raznolikimi temami.  

6. Pridobivanje novih članov in spodbuda k aktivnejšemu udejstvovanju študentov pri 

delu Študentskega sveta FDŠ NU.  

KADROVSKI 

POGOJI 

 

Ključne spremembe in prednosti na kadrovskem področju: 

- Izveden je bil tečaj angleščine za vse zaposlene v obsegu 60 pedagoških ur, ki se je 

izvajal od avgusta do oktobra 2017, trikrat tedensko dve pedagoški uri. 

- Strokovne sodelavke so se udeležile predavanj iz retorike, usposabljanja na temo 

postavitve e-urnikov ter različnih izobraževanj, ki jih organizirata MIZŠ in CMEPIUS.  

- Kakovostno je bilo delo habilitacijske komisije FDŠ NU, ki je v študijskem letu 

2017/2018 redno pregledovala habilitacijske nazive ter pravočasno pozivala 

pedagoško osebje za vložitev novih vlog za izvolitev v nazive (v 2017/2018 je bil 

sklicanih pet sej, v okviru katerih je bilo opravljenih 5 imenovanj v nazive). 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na kadrovskem področju: 

1. Spodbujanje mobilnosti članov akademskega zbora FDŠ ter administrativnega 

osebja. 

2. Krepitev akademskega zbora z domačimi in tujimi strokovnjaki iz prakse.  

3. Spodbujanje zaposlenih k formalnemu/neformalnemu izobraževanju. 

4. Kakovostno vodenje habilitacijskih postopkov. 

5. Vključevanje najboljših študentov v študijske procese fakultete. 

6. Priprava načrta usposabljanja zaposlenih na FDŠ.  
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PROSTORSKI IN 

MATERIALNI 

POGOJI 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju prostorskih in materialnih pogojev: 

- V študijskem letu 2017/2018 je fakulteta vse svoje prostore preselila na novo 

lokacijo, in sicer iz naslova Brdo, Predoslje 39, na Žanovo ulico 3, v poslovno stavbo 

Lon. 

- Knjižnica je svoje prostore preselila v Ljubljano, na Mestni trg 23, in je sedaj 

združena v Univerzitetno knjižnico Nove Univerze. 

- Upoštevajoč materialne razmere je fakulteta v študijskem letu 2017/2018 

zagotavljala ustrezne prostore ter tehnično-tehnološko in drugo opremo za 

izvajanje visokošolske dejavnosti. 

- Fakulteta je prek Univerzitetne knjižnice Nove univerze zagotavljala storitve 

knjižnice, prav tako so imeli študenti dostop do knjižničnega gradiva tudi na sedežu 

fakultete v Kranju.  

- Prostori fakultete so urejeni tako, da omogočajo dostop študentom z različnimi 

oblikami invalidnosti, ter v celoti zadoščajo zahtevam iz 9. člena Meril za 

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. 

- Dostopnost e-vsebin na portalu e-univerza.  

- Oddaljen dostop do podatkovnih baz IUS-info, Scopus in Springer za vse študente. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na prostorskem področju ter področju 

materialnih pogojev za delo: 

1. Raziskati možnosti za vzpostavitev sistema e-predavanj prek e-platforme Moodle.  

2. Še naprej zagotavljati, da so vsi študijski centri fakultete ustrezno opremljeni.  

3. Proučiti možnosti najema dodatnih prostorov v Mariboru.  

FINANCIRANJE 

DEJAVNOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju financiranja dejavnosti: 

- Sredstva za izvajanje študijske dejavnosti se pridobivajo s strani MIZŠ na podlagi 

vsakoletnega podpisa koncesijske pogodbe. Poleg tega fakulteta svojo dejavnost in 

aktivnosti financira tudi iz sredstev, ki jih pridobiva na podlagi uspešne kandidature 

na javnih razpisih, ter iz tržnih virov (pravna mnenja, organizacija konferenc, 

poletnih šol ipd.). 

- Z rednim opominjanjem dolžnikov fakulteta kot dober gospodar skrbi, da ne prihaja 

do večjih dolgov s strani dolžnikov, hkrati pa se fakulteta prilagaja in se skuša s 

svojim pristopom približati študentom pri iskanju ustrezne dinamike odplačevanja 

dolgov. 

- Skrb za zagotavljanje tekoče likvidnosti fakultete.  

- Vsakoletna skrb za zagotavljanje dodatnih virov financiranja.  

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju financiranja dejavnosti: 

1. Zagotavljanje zunanjih virov financiranja (projektna sredstva, razvojni skladi, 

povezovanje z gospodarstvom, ipd.).  

2. Pospeševanje tržne dejavnosti. 

3. Povečati delež iz raziskovalne dejavnosti.  

4. Omejitev oz. vključitev v tovrstne projekte pod pogojem, da fakulteta razpolaga z 

zadostnimi sredstvi iz tržne dejavnosti, s katero se zagotovi likvidnost poslovanja.  

5. Zaradi zmanjšanja koncesijskih sredstev, ki ga je prinesla vladna uredba, ki ureja 

financiranje visokošolskih zavodov, bo FDŠ NU morala v prihodnje dati večji 

poudarek zunanjim virom financiranja dejavnosti. Tako je dolgoročni cilj 

pridobivanje zunanjih virov financiranja predvsem prek javnih in drugih razpisov ter 

tržne dejavnosti fakultete.  
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SODELOVAJNE Z 

OKOLJEM 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju sodelovanja za okoljem:  

- Fakulteta tvorno prispeva k razvoju znanosti in stroke na področjih javne uprave in 

mednarodnih in diplomatskih študij ter spodbuja posameznike h kritičnemu 

razmišljanju o aktualnih temah. 

- Izvedeni so bili številni akademski forumi, konference in gostujoča predavanj ter 

delavnice kariernega centra.  

- Na fakulteti je aktivno delujoč Karierni center.  

- Izvedeni sta bili jesenska (BLOCKCHAIN IN GDPR – PRAVNI VIDIK, september 2018) 

in spomladanska šola (Evropski pravni red med teorijo in prakso, maj 2018).  

- Fakulteta se je povezovala z Evropsko pravno fakulteto pri organizaciji dogodkov 

za študente in s tem dvignila število udeležb na dogodkih.  

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju sodelovanja z okoljem: 

1. Sklepanje novih partnerstev z domačimi in tujimi visokošolskimi institucijami in 

delodajalci. 

2. Promocija fakultete doma in v tujini. 

3. Sprejetje novih sporazumov o praksi.  

4. Organizacija sestankov med vodstvom fakultete in predstavniki delodajalcev. 

SKRB ZA 

KAKOVOST 

Ključne spremembe in prednosti na področju skrbi za kakovost:  

- Fakulteta je dosledno posodabljala učne načrte vseh študijskih predmetov.  

- Sprejet je bil nov poslovnih kakovosti.  

- Uspešno izvajanje razvojnega projekta: ''Aplikacija kreativnih industrij na izvajanje 

študijskih procesov''.  

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti: 

1. Dosledno izvajanje analiz za spremljanje in zagotavljanje kakovosti FDŠ (med 

študenti, diplomanti, visokošolskimi učitelji in sodelavci ter med zaposlenimi). 

2. Sprejemanje ukrepov, ki bodo odpravili nezaželena stanja, ugotovljena z analizami 

za spremljanje in zagotavljanje kakovosti FDŠ. 

3. Aktivno sodelovanje v samoevalvacijskih organih Nove univerze. 

4. Vzpostavitev sistema tutorstva na FDŠ NU.  

5. Vključitev večjega števila strokovnjakov iz prakse. 

6. Dodaten razvoj e-študija. 

 

Podrobnejši opis napredka članice v dotičnem študijskem letu je dostopen v Samoevalvacijskem 

poročilu članice za leto 2017/2018, ki je objavljen na spletni strani članice: https://fds.nova-

uni.si/izobrazevanje/koristne-informacije-za-studij/dokumenti/?vrsta=372&iskanje.  

 Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije  

V tabeli 36 so prikazani ključni napredki in podani predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti 

Fakultete za slovenske in mednarodne študije na vseh področjih njenega delovanja.  

 

 

 

https://fds.nova-uni.si/izobrazevanje/koristne-informacije-za-studij/dokumenti/?vrsta=372&iskanje
https://fds.nova-uni.si/izobrazevanje/koristne-informacije-za-studij/dokumenti/?vrsta=372&iskanje
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Tabela 39: Ključni napredki in predlogi za krepitev kakovosti Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije v š. l. 2017/2018 

PODROČJE OPIS 

ORGANIZIRANOST 

IN RAZVOJ  

Ključne spremembe in prednosti na področju organiziranosti in razvoja:   

- Urejena je bila sprememba sedeža in izvajanja študijskega programa iz naslova 

Predoslje 39, 4000 Kranj na naslov Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana, 

22. 2. 2018. 

- Sprejet je bil Poslovnik kakovosti Nove univerze, 9. 2. 2018.  

- Akademski zbor je izvolil dve novi članici senata fakultete, 30. 3. 2018. 

- Sprejet je bil Poslovnik kakovosti Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 15. 4. 2018. 

- Razrešitev prodekana FSMŠ in imenovanje nove prodekanice za študijske 

zadeve za dobo dveh let, 27. 6. 2018.  

- Zaposlitev raziskovalke preko raziskovalnega projekta, 10. 7. 2018.  

- Imenovanje članov študijske komisije FSMŠ za obdobje dveh let, 13. 7. 2018. 

- Določitev habilitacijskih področij fakultete. Dopolnitev Habilitacijskih meril 

Nove univerze, 13. 7. 2018.  

- Oblikovanje uradnega žiga Fakultete za slovenske in mednarodne študije, 

4. 9. 2018.  

- Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je v letu 2018 nadaljevala s 

procesom akreditacije študijskih programov druge (Slovenski študiji II) in tretje 

stopnje (Slovenski študiji III), ki se bosta pridružila že akreditiranemu 

študijskemu programu I. stopnje.  

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju organiziranosti in 

razvoja fakultete: 

1. Konstruktivno sodelovanje s članicami Nove univerze.  

2. Povečevanje prisotnosti in vpliva na mednarodnem visokošolskem področju. 

3. Aplikacija kateder na fakulteti, imenovanje vodij in spodbujanje delovanja 

kateder FSMŠ NU.  

4. Aktivno sodelovanje študentov v organih fakultete. 

5. S prvim vpisom študentov vzpostaviti referat za študentske zadeve FSMŠ NU.  

6. S prvim vpisom študentov imenovati predstavnike v senat FSMŠ NU.  

7. S prvim vpisom študentov vzpostaviti študentski svet FSMŠ NU, imenovati 

predstavnike v študijsko komisijo FSMŠ NU, v disciplinsko komisijo FSMŠ NU 

in v Habilitacijsko komisijo FSMŠ NU.  

8. Imenovati komisijo za kakovost skladno s Pravilnikom fakultete in NU in s 

prvim vpisom imenovati predstavnike Komisije za kakovost FSMŠ.  

IZOBRAŽEVALNA 

DEJAVNOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju izobraževalne dejavnosti:   

- Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev Nove univerze, 21. 11. 2017. 

- Priprava in oddaja razpisa za vpis v študijskem letu 2018/2019 na Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport, 1. 12. 2017.  

- Cenik šolnin in prispevkov posamičnih storitev Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije, 29. 1. 2018. 

- Pogodba o upravljanju s kvalificiranimi potrdili SIGEN-CA za poslovne subjekte 

za ureditev dostopa do aplikacije eVŠ Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport, 21. 2. 2018.  

https://mail.gigaspark.com/-.._._.--.._1501264476/webmail/#_Toc403478647
https://mail.gigaspark.com/-.._._.--.._1501264476/webmail/#_Toc403478647
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- Vzpostavitev sistema VIS podjetja Talpas, 22. 2. 2018.  

- Pravilnik o vsebini in obliki diplome Nove univerze, 26. 4. 2018. 

- Vložena sprememba klasifikacije KLASIUS P16 na pretežno humanistično 

področje, 12. 4. 2018.  

- Sprejem sklepa o znižanju šolnine za prvo generacijo vpisanih študentov, 5. 9. 

2018.  

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju izobraževalne 

dejavnosti fakultete: 

1. Vpis študentov v št. letu 2018/2019.  

2. Vložitev vloge za akreditacijo II. in III. stopnje programa “Slovenski študiji”. 

3. S prvim vpisom študentov pripraviti e-gradiva za podporo študija.  

4. S prvim vpisom študentov vzpostaviti Karierni center FSMŠ ter ga povezati s 

skupno službo KC NU.  

5. S prvim vpisom študentov formalno vzpostaviti pogoje za mednarodno 

sodelovanje in izmenjavo študentov ter osebja.  

RAZISKOVALNA 

DEJAVNOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju raziskovalne dejavnosti:   

- Priprava in oddaja razpisa prijave za pridobitev temeljnega ARRS projekta, I. 

faza 4. 9. 2017 in II. faza 5. 3. 2018. 

- Priprava in oddaja razpisa prijave za pridobitev H2020 projekta EU, februar, 

2018.  

- Aktivna RO skupina in dva raziskovalca.  

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju raziskovalne 

dejavnosti fakultete: 

1. Izdelava strategije raziskovalnega inštituta, ki je osnova za razvoj raziskovalne 

skupine.  

2. Pridobitev dodatnega financiranja ter večje spodbude za vključevanje 

dodatnih raziskovalcev v RO.  

3. Večja spodbuda pedagoškega osebja k individualnemu raziskovalnemu delu.  

4. Večja spodbuda pedagoškega osebja k prijavam raziskovalnih in aplikativnih 

projektov doma in v EU, z negospodarstvom in gospodarstvom.  
ŠTUDENTI 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju študentov:   

- Fakulteta za slovenske in mednarodne študije namerava razpisati vpis v 

program I. stopnje v študijskem letu 2018/2019.  

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti sodelovanja študentov: 

1. V študijskem letu 2018/2019 je predvidena ustanovitev Študentskega sveta, 

pri čemer bi bili cilj: 

 organizacija okroglih miz, akademskih forumov ter drugih izobraževalnih 

dogodkov  

 promocija in predstavitev programa tutorstva  

 aktivno sodelovanje študentskega sveta v organih fakultete ter razširi 

sodelovanje na ostale organe fakultete 

 konstruktivno sodelovanje s študentskim svetom Nove univerze in 

študentskimi sveti njenih članic. 
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KADROVSKI 

POGOJI 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju upravljanja s kadri:   

- Habilitirane in v pedagoški proces so bile vključene nove docentke.  

- Uspešna prijava projekta na razpis ARRS.  

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju upravljanja s kadri:   

1. Referat za študentske zadeve še ni vzpostavljen, zato fakulteta še nima 

zaposlene referentke za študentske zadeve.  

2. Ob vpisu študentov zaposliti vsaj eno (1) referentko.  

PROSTORSKI IN 

MATERIALNI 

POGOJI 

Ključne spremembe in prednosti na področju prostorskih in materialnih pogojev:   

- Urejena je bila sprememba sedeža iz naslova Predoslje 39, 4000 Kranj na 

naslov Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana, 22. 2. 2018.  

- Programska in računalniška oprema sta bili stalno posodobljeni. Opravljeni so 

bili tudi dodatni nakupi opreme, vzpostavitev sistema VIS podjetja Talpas, 

22. 2. 2018.  

- V študijskem centru v Ljubljani so bili najeti, prenovljeni in ustrezno opremljeni 

dodatni prostori.  

- Zagotovljena so bila potrebna finančna sredstva za nakup knjižničnega gradiva 

v fizični in elektronski obliki.  

- Nadgradnja storitev z novimi digitalnimi vsebinami.  

- Izdana je bila nova študijska literatura: znanstveni monografiji in konferenčni 

zbornik.  

- Izdani sta bili 2 številki znanstvene revije Dignitas.  

FINANCIRANJE 

DEJAVNOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju prostorskih in materialnih pogojev:   

- Fakulteta zagotavlja ustrezne vire financiranja in primerno ter racionalno 

uporabo finančnih sredstev. Dolgoročni cilj fakultete je povečanje 

pridobivanja zunanjih virov financiranja, predvsem prek uspešnih prijav na 

domačih in mednarodnih javnih in drugih projektnih razpisih ter z razširitvijo 

tržne dejavnosti FSMŠ. Načrtovani strateški razvoj fakultete je ključnega 

pomena za varčno poslovanje fakultete. 

- Zagotavljanje financiranja znanstveno-raziskovalne in založniške dejavnosti 

prek razpisov ARRS.  

- Izvedene so bile promocijske in marketinške aktivnosti.  

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju financiranja 

dejavnosti:  

1. Zagotavljanje zunanjih virov financiranja (projektna sredstva, razvojni skladi, 

povezovanje z gospodarstvom, ipd.).  

2. Pospeševanje tržne dejavnosti fakultete.  

3. Povečati delež iz raziskovalne dejavnosti.  

SODELOVAJNE Z 

OKOLJEM 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju prostorskih in materialnih pogojev:   

- Izdatne promocijske aktivnosti.  

- Podpis in/ali sklenitev dodatnih pogodb o sodelovanju in pisem o nameri oz. 

vzpostavitev sodelovanja v neformalni obliki. 

- Sodelovanje z drugimi članicami NU pri organizaciji dogodkov in aktivnosti.  

  

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju sodelovanja z 

okoljem:  
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1. Ob vpisu prvih študentov le te vključiti v procese sodelovanja z okoljem in 

promocijo.  

2. Ob vpisu prvih študentov vzpostaviti KC.  

3. Povečati sredstva za financiranje promocijskih aktivnosti ter za namen 

sodelovanja.  
SKRB ZA 

KAKOVOST 

Ključne spremembe in prednosti na področju skrbi za kakovost:   

- Fakulteta ima sprejet poslovnik kakovosti. Na podlagi navedenega je bilo 

pripravljeno tudi samoevalvacijsko poročilo fakulteta za leto 2017/2018 z 

akcijskim planom za leto 2018/2019. 

- Sprejet Etični kodeks Nove univerze.  

 
Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju skrbi za kakovost: 

1. Fakulteta še nima vpisanih študentov, zato še ne izvaja anket o zadovoljstvu s 

študijem ter nima povratnih informacij o delovanju fakultete s strani 

študentov.  

2. Ob vpisu prvih študentov le te vključiti v procese analize in skrbi za kakovost.  

 

Podrobnejši opis napredka članice v dotičnem študijskem letu je dostopen v Samoevalvacijskem 

poročilu članice za leto 2017/2018, ki je objavljen na spletni strani članice: https://fsms.nova-

uni.si/fakulteta/o-fakulteti/porocila/. 

 

https://fsms.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/porocila/
https://fsms.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/porocila/

