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I. DEL: NOVA UNIVERZA 

1 ZGODOVINSKI UVOD  

1.1 Zgodovina ustanovitve Nove univerze  

Nova univerza je bila ustanovljena 6. oktobra 2008, ko je Senat za akreditacijo pri Svetu RS za visoko 

šolstvo izdal pozitivno strokovno mnenje k njeni ustanovitvi. Dne 28. oktobra 2016 je Nacionalna 

agencija za kakovost v visokem šolstvu Novo univerzo vpisala v Javno evidenco akreditiranih 

visokošolskih zavodov skupaj z naslednjimi rednimi članicami: Evropska pravna fakulteta (NU, Evro-PF), 

Fakulteta za državne in evropske študije (NU, FDŠ) in Fakulteta za slovenske in mednarodne študije 

(NU, FSMŠ). 

Delovanje Nove univerze urejata Akt o ustanovitvi zasebnega visokošolskega zavoda Nova univerze, ki 

je bil sprejet 14. 11. 2017, ter Statut Nove univerze, ki je bil sprejet 20. 08. 2019. 

2 ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ 

2.1 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.    

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 
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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, Nova univerza 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.  

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. 

2.2 Organiziranost 

2.2.1 Članice in pridružene članice 

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: NU, Evro-PF) 

Naslov: Delpinova ulica 18B 

5000 Nova Gorica 

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

 

2. FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE (Skrajšano ime: NU, FDŠ) 

Naslov: Žanova ulica 3 

https://epf.nova-uni.si/en/
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4000 Kranj 

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

 

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

Naslov: Mestni trg 23 

1000 Ljubljana 

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

Namen Nove univerze širi svoja področja izobraževanja z vključevanjem novih, zlasti pridruženih članic 

in z uvajanjem novih interdisciplinarnih programov, ki jih izvaja univerza sama ali preko 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 2018/2019 je Nova 

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

članstvu štiri pridružene članice, 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 

 

3. VISOKA ŠOLA ZA GRADBENO INŽENIRSTVO KRANJ - VŠGI 

Sedež: Gornjesavska cesta 9 

4000 Kranj 

Splet: www.vsgi.si 

 

4. VISOKA ŠOLA ZA REGIONALNI MANAGEMENT - AREMA 

Sedež: Kidričeva ulica 28 

3250 Rogaška Slatina 

Splet: www.arema.si 

2.2.2 Organi 

Organi Nove univerze so:  

- rektor,  

- senat,  

- upravni odbor, 

- direktor in  

- študentski svet. 

http://www.fds.si/
http://www.fds.si/index.php/en/
https://goo.gl/maps/i9PZrCoUuEE2
http://www.fizioterapevtika.si/
http://www.vsgi.si/
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Pristojnosti, naloge, mandatna doba ter članstvo v organih članic se podrobneje urejeni s Statuti članic. 

- Statut Nove univerze, Evropska pravna fakulteta: https://epf.nova-uni.si/wp-

content/uploads/2019/09/Statut-Evro-PF-KON%C4%8CNI-sprejet-27.9.2019.pdf 

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

content/uploads/2019/10/Statut-FD%C5%A0-NU-30.-9.-2019-2.pdf 

- Statut Nove univerze, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije: https://fsms.nova-

uni.si/wp-content/uploads/2019/09/Statut-FSM%C5%A0_27.9.2019.pdf 

2.2.2.1 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, zaradi 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. 

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/09/Statut-Evro-PF-KON%C4%8CNI-sprejet-27.9.2019.pdf
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/09/Statut-Evro-PF-KON%C4%8CNI-sprejet-27.9.2019.pdf
https://fds.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/10/Statut-FD%C5%A0-NU-30.-9.-2019-2.pdf
https://fds.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/10/Statut-FD%C5%A0-NU-30.-9.-2019-2.pdf
https://fsms.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/09/Statut-FSM%C5%A0_27.9.2019.pdf
https://fsms.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/09/Statut-FSM%C5%A0_27.9.2019.pdf
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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. 

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, zaradi 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 2018/2019:  

- Rektor Nove univerze: prof. dr. Dimitrij Rupel (do 31.3.2019) in prof. dr. Peter Jambrek (od 

1.4.2019 dalje) 

- Prorektorja Nove univerze: izr. prof. dr. Matej Avbelj (do 31.3.2019) in prof. dr. Darko Darovec. 

2.2.2.2 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, 
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- 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, 

- 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 2018/2019 so sestavljali člani, izvoljeni na senatih posameznih članic, in 

sicer:  

1. prof. dr. Peter Jambrek 
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2. prof. dr. Ernest Petrič 

3. prof. dr. Krešimir Puharič 

4. prof. dr. Bojan Grum 

5. izr. prof. dr. Marko Novak 

6. prof. dr. Andrej Anžič 

7. izr. prof. dr. Matej Avbelj 

8. izr. prof. dr. Janez Čebulj 

9. doc. dr. Gorazd Justinek 

10. prof. dr. Janko Kos 

11. prof. dr. Dimitrij Rupel 

12. prof. dr. Darko Darovec 

13. doc. dr. Ines Vodopivec 

14. doc. dr. Friderika Kresal 

15. Tjaša Doberlet, predavateljica 

16. Anja Jankovič, študentka 

17. Maruša Kranjc, študentka 

18. Leon Bernot, študent 

19. Ivan Kramberger, študent 

20. Tjaša Kodrič, študentka  

2.2.2.3 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. 



 

8 
 

 

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 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 2018/2019 sestavljala predsednik UO NU prof. dr. Peter Jambrek in članica 
UO NU Nina Pegan, mag. prav.  

2.2.2.4 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. 

Direktorica Nove univerze v študijskem letu 2018/2019 je bila Nina Pegan, mag. prav.  

2.2.2.5 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. 
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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. 

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. 

Študentski svet so v letu 2018/2019 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 prestali člani - predstavniki študentov članic univerze. 

 

V študijskem letu 2018/2019 je bila brez Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne 

študije študentskega sveta. 

2.2.2.6 Katedre 

V študijskem letu 2018/2019 je na ravni Nove univerze delovalo 9 kateder: 

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.  

2.2.2.7 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 

izvajanje njegovega mandata, če ne deluje v skladu z navodili, če izgubi zaupanje upravnega odbora, 

ali če svojo razrešitev predlaga tajnik sam. 
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Glavni tajnik Nove univerze je bila do dne 31. 12. 2018 Nataša Kolavčič, z dnem 25. 1. 2019 jo je 

zamenjala Maša Nemec.  

2.2.2.8 Računovodstvo 

Računovodstvo univerze vodi finančno poslovanje univerze.  

2.2.2.9 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) letu 2018/2019 je bila doc. dr. Ines Vodopivec.  



 

11 
 

2.3 Cilji in strategija na področju organiziranosti in razvoja 

Tabela 1: Pregled realizacije ciljev Strategije razvoja Nove univerze 2018-2021 v študijskem letu 2018/2019 ter ukrepi za uresničevanje kratkoročnih ciljev na 
področju organiziranosti in razvoja (OPOMBA: vsi cilji in ukrepi za njihovo realizacijo v študijskem letu 2019/2020 sledijo novi strategiji. Prenovljeni kazalniki, 
cilji in predvideni ukrepi so razvidni v Akcijskem načrtu Nove univerze 2019/2020). 

ORGANIZACIJA IN RAZVOJ 

KAZALNIK CILJ 2018/2019 REALIZACIJA 2019 CILJ 2019/2020 UKREP  

Jasna in učinkovita 

organizacijska shema. 

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 evalvatorjev za 

akreditacijo interdisciplinarnega 

študijskega programa –

Podiplomski magistrski študijski 

program »Tehnika in pravni 

inženiring trajnostne gradnje – 

MA TPITG in akreditacijo novega 

Doktorskega interdisciplinarnega 

študijskega programa Trajnostna 

1. V Novo univerzo so vključene 3 

redne članice in 4 pridružene 

članice (dve novi pridruženi 

članici VŠGI in AREMA) 

2. Katedre NU so bile z vidika 

kadrovske zasedbe pregledane in 

po potrebi okrepljene.  

3. Raziskovalna skupina NU v letu 

2019 ni bila aktivna. 

4. Večina aktov je bila sprejetih v 

letu 2017/18. V letu 2018/19 so 

bili  sprejeti še manjkajoči akti 

NU, kot so: Pravilnik o tutorstvu, 

akti Študentskega sveta, Pravilnik 

o blagajniškem poslovanju, itd.  

5. Skupini evalvatorjev sta obiskali 

NU v obeh akreditacijskih 

postopkih - MA TPIMTG in 

Trajnostna gradnja in zdravje – 

habitat za prihodnost. 

 

Ker je bila medtem sprejeta 

nova Strategija razvoja Nove 

univerze 2019-2026, vsi cilji 

2019/2020 sledijo novi 

strategiji in so razvidni v 

Akcijskem načrtu Nove 

univerze 2019/2020. 
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gradnja in zdravje – habitat za 

prihodnost za akreditacijo 

študijskega programa 

Razvoj univerze. 

1. Izdelana bo nova Strategije 

razvoja Nove univerze za obdobje 

2019 – 2026. 

1. Izdelana je bila Strategije razvoja 

Nove univerze za obdobje 2019 – 

2026. 

  

 

2.3.1 Prednosti  

Prednosti na področju organiziranosti in razvoja: 

- v NU so vključene 3 stalne in 4 pridružene članice, od tega dve novi pridruženi članici,  

- katedre NU so bile kadrovsko okrepljene, 

- sprejeti so bili manjkajoči akti NU kot so Pravilnik o tutorstvu, akti Študentskega sveta, Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 

- NU sta obiskali skupini evalvatorjev v dveh akreditacijskih postopkih (MA TPIMTG in Trajnostna gradnja in zdravje – habitat za prihodnost), 

- izoblikovana je bila strategija NU za obdobje 2019-2026. 

2.3.2 Slabosti 

Slabosti na področju organiziranosti in razvoja: 

- raziskovalna skupina v letu 2019 na NU ni bila aktivna. 

2.3.3 Predlogi za izboljšanje 

Predlogi za izboljšanje na področju organiziranosti in razvoja: 

- večja spodbuda za aktivno delovanje raziskovalne skupine NU,  

- spodbujanje aktivnega delovanja organov, organizacijskih enot in delovnih teles ter njihova ustrezna strokovna sestava, 
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- učinkovita organizacijska shema, 

- izdelava osnutka Strategije razvoja Nove univerze, ki bo ob morebitni sklenitvi koncesijske pogodbe med MIZŠ in NU novelirana,   

- priprava načrta za vzpostavitev skupnih služb NU. 
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3 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

3.1 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 2018/2019 je Nova univerza vključevala na podlagi pogodbe in statutarnih določb o 

pridruženem članstvu štiri pridružene članice, in sicer: European School of Law and Government, 

Priština (Republika Kosovo), Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Visoka šola za gradbeno inženirstvo 

Kranj (VŠGI) in Visoka šola za regionalni management (AREMA). 

Nova univerza je tekom študijskega leta vložila dva interdisciplinarna programa v akreditacijo pri 

NAKVIS, in sicer doktorski interdisciplinarni študijski program Trajnostna gradnja in zdravje – habitat 

za prihodnost, ter magistrski interdisciplinarni študijski program Tehnika in pravni inženiring trajnostne 

gradnje – MA TPITG. 

3.1.1 Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (NU, Evro-PF) 

NU, Evro-PF izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe na vseh treh stopnjah študija. Vsi 

študijski programi temeljijo na načelih bolonjske deklaracije ter so po vsebini in strukturi mednarodno 

primerljivi.  

V študijskem letu 2018/19 je Evro -PF izvajala vseh osem študijskih programov, za katere je razpisala 

prosta vpisna mesta. Študijski programi Evro-PF so: 

1. Univerzitetni študijski program Pravo, ki se izvaja kot redni (koncesioniran) ali kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija.  

2. Visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture nepremičnin 

fakulteta, ki se izvaja kot izredni (nekoncesioniran program) način študija. 

3. Magistrski študijski program Pravo, ki se izvaja kot redni (koncesioniran) ali kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija.  

4. Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo, ki se izvaja kot izredni (nekoncesioniran 

program) način študija.  

5. Magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov, ki se izvaja kot izredni 

(nekoncesioniran program) način študija.  

6. Magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin, ki se izvaja kot redni 

(koncesioniran) ali kot izredni (nekoncesioniran) način študija. 



 
 

15 
 

7. Doktorski študijski program Pravo, ki se izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način študija. 

8. Doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin, ki se izvaja kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija. 

Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo ter 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 zaposlovanju za klasične pravne 

poklice. 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 (NU, FDŠ) 

NU, FDŠ izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe na vseh treh stopnjah študija. V študijskem 

letu 2018/19 je fakulteta izvajala vseh šest študijskih programov, za katere je razpisala prosta vpisna 

mesta, in sicer: 

1. Visokošolski strokovni študijski program Upravno pravo, ki se izvaja kot izredni (nekoncesioniran) 

način študija. 

2. Univerzitetni dodiplomski študijski program Javna uprava I. stopnje, ki se izvaja kot redni 

(koncesioniran) in izredni (nekoncesioniran) način študija. 

3. Magistrski študijski program Javna uprava II. stopnje, ki se izvaja kot redni (koncesioniran) in izredni 

(nekoncesioniran) način študija. 

4. Magistrski študijski program Mednarodne in diplomatske študije II. stopnje, ki se izvaja kot redni 

(koncesioniran) in izredni (nekoncesioniran) način študija. 
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5. Doktorski študijski program Javna uprava III. stopnje, ki se izvaja kot izredni (nekoncesioniran) 

način študija. 

6. Doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije III. stopnje, ki se izvaja kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija. 

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 študijske programe 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, 

 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 (NU, FSMŠ) 

NU, FSMŠ je v študijskem letu 2018/18 izvajala naslednji študijski program: 

1. Univerzitetni študijski program Slovenski študiji I. stopnje, ki se izvaja kot izredni (nekoncesioniran) 

način študija. 

Z dnem 23. 9. 2019 je fakulteta prejela odločbo Nakvis št. 6033-1/2019/5, s katero je svet Nakvis podelil 

akreditacijo študijskemu programu Slovenski študiji druge in tretje stopnje za nedoločen čas. Z 

akreditacijo druge in tretje stopnje se je vzpostavila potrebna študijska vertikala za razpis študijskih 

programov na vseh treh stopnjah. 

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, 
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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. 

Študij Slovenski študiji 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 centralna zona nacije. 

Fakulteta kakovost svojih študijskih programov zagotavlja predvsem z: 

 rednim pregledovanjem, dopolnjevanjem in vrednotenjem kakovost študijskih programov, 

predmetnikov in učnih načrtov ter na tak način zagotavlja aktualnost in primerno znanstveno 

raven učnih vsebin.  

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 visoko 

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

oblikovanju sodobne pravne države. V študijskem letu 2018/18 je visokošolski zavod izvajal naslednje 

študijske programe: 

1. Visokošolski transnacionalni programi (VTI), ki se izvajajo v obliki franšize v sodelovanju z NU Evro-

PF: 

a. Pravo 1: triletni dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo, ki se v obliki 

franšize izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način študija. 

b. 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.  

c. Pravo 2: dvoletni podiplomski magistrski študijski program Pravo, ki se v obliki franšize 

izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način študija. 

d. Pravo in management nepremičnin (PMN 2): dvoletni podiplomski magistrski študijski 

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

e. Alternativno reševanje sporov (ARS 2): dvoletni podiplomski magistrski študijski 

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

f. Civilno in gospodarsko pravo (CGP 2): dvoletni podiplomski magistrski študijski 

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

2. Drugi študijski programi, ki jih Kolegji ESLG izvaja samostojno: 

a. Energy management: triletni dodiplomski študijski program v obsegu 180 ECTS. 

b. European economic law: enoletni študijski program v obsegu 60 ECTS.  
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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 

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. 

V študijskem letu 2018/2019 je Fizioterapevtika izvajala dva študijska programa:  

1. Visokošolski strokovni študijski program I. stopnje Fizioterapija, ki se izvaja kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija. 

2. Magistrski študijski program II. stopnje Fizioterapija, ki se izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način 

študija. 

Študijska programa se izvajata v obliki predavanj, seminarskih vaj, laboratorijskih vaj in kliničnih vaj. 

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

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

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

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

3.1.6 Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj (VŠGI) 

VŠGI je samostojni visokošolski zavod in pridružena članica Nove univerze, ki je ustanovljena za 

izvajanje javno veljavnih visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja gradbeništva in tudi 

s tem povezanih raziskav. Svoj ugled gradi na zagotavljanju usposobljenih in v stroki priznanih 

visokošolskih učiteljev in doslednem spoštovanju določil medsebojne študijske pogodbe s študenti. 

Trenutno izvaja visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo, ki je bil akreditiran dne 

18.09.2014. Ta študijski program omogoča pridobivanje znanja širšega področja v obveznem in 

izbirnem delu programa. Izbirni moduli so zasnovani tako, da omogočajo prilagajanje študija potrebam 

okolja. Oblike študijskega dela (predavanja, vodeno samoizobraževanje, samostojno učenje iz (e-) 

gradiv, seminarske naloge, vaje v delavnici, vaje na terenu, izdelki, zagovori izdelkov) so prilagojene 

zaposlenim odraslim osebam, ki so tudi njeni ciljni študentje. 

V študijskem letu 2018/2019 je VŠGI izvajala naslednji študijski program:  

1. Visokošolski strokovni študijski program I. stopnje Gradbeništvo, ki se izvaja kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija. 

3.1.7 Visoka šola za regionalni management (AREMA) 

Visoka šola za regionalni management (v nadaljevanju AREMA) je zasebni visokošolski zavod, katerega 

namen je spodbujati, razširjati in tvoriti nova znanja in veščine za odgovorno in trajnostno vodenje 

regionalnih resursov, ki so bistvenega pomena za uspešna regionalna gospodarstva in razvoj različnih 

skupnosti, organizacij in podjetij v regiji. Zavod spodbuja, razširja in tvori nova znanja in veščine za 

odgovorno in trajnostno vodenje organizacij, ki se ukvarjajo s transportom, kar je podlaga za uspešno 
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funkcioniranje regionalnih in lokalnih gospodarstev in za razvoj različnih skupnosti v regiji. Tudi z 

mednarodnimi povezavami zavod izpolnjuje glavni cilj, ki je: zavezanost k izobraževanju in 

usposabljanju kvalitetnih regionalnih in transportno logističnih managerjev z visokimi etičnimi 

standardi. 

V študijskem letu 2018/2019 je AREMA izvajala naslednji študijski program:  

1. Visokošolski strokovni študijski program I. stopnje Management transportne logistike, ki se izvaja 

kot izredni (nekoncesioniran) način študija. 

Študijski program zajema organizirane oblike študijskega dela in individualno delo študenta. Sestavljen 

je iz obveznih študijskih predmetov, izbirnih predmetov in projektnega dela. Predpisane učne enote, 

ki se izvajajo kot organizirane oblike študijskega dela so predavanja, seminarske vaje ter praktično 

usposabljanje. Individualno študijsko delo študenta zajema sprotno delo, pisanje projektnih/ 

seminarskih nalog in poročil, študij literature, pripravo na izpite ter pisanje diplomske naloge. 

Študijski program Evropski regionalni management se zaradi premajhnega zanimanja ni izvajal. 

3.2 Mednarodna pisarna in 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 posameznikov: 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 povezovanje s sorodnimi 

visokošolskim institucijami v evropskem in mednarodnem prostoru.  

3.2.1 Mednarodni sporazumi 

Mednarodni sporazumi so sklenjeni na ravni članic Nove univerze. V študijskem letu 2018/2019 je bilo 

sklenjenih sledeče število bilateralnih sporazumov s partnerskimi institucijami:  

- Evro-PF: sklenjenih 39 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. 

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 2018/2019 potekala na ravni članic Nove 

univerze. V študijskem letu 2018/2019 je bilo v okviru projekta Erasmus+ izpeljanih:  
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- 6 mobilnosti študentov za namen študija ali prakse, med njimi je bilo izvedenih 5 prihajajočih 

in 1 odhajajoča mobilnost;  

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

prihajajoča mobilnost pedagoškega osebja. 

3.3 Karierni center  

Storitve kariernih centrov Nove univerze so se v študijskem letu 2018/2019 zagotavljale na ravni članic 

Nove univerze. V študijskem letu 2018/2019 je univerza nadaljevala z vzpostavitvijo mehanizmov za 

vzpostavitev kariernega centra na ravni 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. 

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 diplomantov 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 

2018/2019 še vedno izvajale na ravni posameznih članic. Podrobni opisi dejavnosti posameznih 

kariernih centrov članic univerze se nahajajo na povezavah:  

- Nova univerza, Evropska pravna fakulteta: https://epf.nova-uni.si/dejavnosti/karierni-center-

2/, 

- Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije: https://fds.nova-

uni.si/dejavnosti/karierni-center/, 

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

uni.si/dejavnosti/karierni-center/. 

Karierni center NU, Evro-PF je v letu 2018/2019 izvajal naslednje dejavnosti:  

- nadaljevanje izvajanja poslanstva in zastavljenih aktivnosti KC; 

- izvajanje aktivnosti v okviru projekta »Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Evropske 

pravne fakultete v letih 2015-2020«; 

https://epf.nova-uni.si/dejavnosti/karierni-center-2/
https://epf.nova-uni.si/dejavnosti/karierni-center-2/
https://fds.nova-uni.si/dejavnosti/karierni-center/
https://fds.nova-uni.si/dejavnosti/karierni-center/
https://fsms.nova-uni.si/dejavnosti/karierni-center/
https://fsms.nova-uni.si/dejavnosti/karierni-center/
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- organizacija delavnic, strokovnih ekskurzij, okroglih miz, srečanj in drugih dogodkov. 

Organizirane so bile 4 ekskurzije ter 6 delavnic in predavanj; 

- redna skrb za objavo vseh aktivnosti v e-novicah. 

Karierni center NU, FDŠ je v letu 2018/2019 izvedel naslednje dejavnosti:  

- organizacija strokovne ekskurzije na Komisijo za preprečevanje korupcije RS; 

- organizacija delavnice »Kako do službe«. 

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 financira iz lastnih sredstev.  

3.4 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 

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

portalu, na 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; 

- 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. 

V študijskem letu 2018/2019 je bilo na portalu eUniverza na voljo okoli 1.741 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.  

NU, Evro-PF 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.  V letu 2019 je bil izveden programerski del portala DEUS, avtorji pa so oddali 

tudi že del prispevkov. V začetku leta 2020 bodo le-ti lektorirani in vneseni v portal, ki bo, ko bo teh 

prispevkov dovolj, dostopen tudi javnosti. 
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3.5 Cilji in strategija na področju izobraževalne dejavnosti 

Tabela 2: Pregled realizacije ciljev Strategije razvoja Nove univerze 2018-2021 v študijskem letu 2018/2019 ter ukrepi za uresničevanje kratkoročnih ciljev na 
področju izobraževalne dejavnosti (OPOMBA: vsi cilji in ukrepi za njihovo realizacijo v študijskem letu 2019/2020 sledijo novi strategiji. Prenovljeni kazalniki, 
cilji in predvideni ukrepi so razvidni v Akcijskem načrtu Nove univerze 2019/2020). 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

KAZALNIK CILJ 2018/2019 REALIZACIJA 2019 CILJ 2019/2020 UKREP  

Interdisciplinarni 

študijski program. 

1. Akreditacija magistrskega 

interdisciplinarnega študijskega 

programa Tehnika in pravni 

inženiring trajnostne gradnje. 

 

1. Postopek za akreditacijo 

interdisciplinarnega študijskega 

programa Tehnika, pravni 

inženiring in management 

trajnostne gradnje 2. stopnje (MA 

TPITG) je potekal skladno z roki 

pri NAKVIS in še ni končan. 

2. Vložena je bila vloga za 

akreditacijo študijskega programa 

Trajnostna gradnja in zdravje – 

habitat za prihodnost, 3. stopnje. 

Ker je bila medtem sprejeta 

nova Strategija razvoja Nove 

univerze 2019-2026, vsi cilji 

2019/2020 sledijo novi 

strategiji in so razvidni v 

Akcijskem načrtu Nove 

univerze 2019/2020. 

 

Vzpostavitev sistema 

štipendiranja. 

1. Vzpostavitev sistema 

štipendiranja na ravni Nove 

univerze. 

1. V 2019 so štipendije po potrebi 

zagotavljale posamezne članice 

(FSMŠ). Nova univerza ne 

namerava vzpostaviti sistema 

štipendiranja, ampak bo po 

potrebi iskala zunanje sponzorje 

za sofinanciranje šolnin.  
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Internacionalizacija 

študijskih programov.  

1. Posodobljeni bodo učni načrti 

vseh študijskih programov. 

2. Okrepljeno bo izvajanje 

transnacionalnega visokošolskega 

izobraževanja (VTI). 

3. Akreditacija interdisciplinarnih 

študijskih programov. 

1. Pregledani in po potrebi 

posodobljeni so bili učni načrti 

študijski programi ter izvedena 

samoevalvacija vseh študijskih 

programov. 

2. Razpisanih je bilo vseh 6 VTI 

študijskih programov, vendar je 

bil zaradi drugačne nacionalne 

ureditve na Kosovem (prijavni 

roki za vpis na fakultete, roki za 

opravljanje mature, pogoji za PDI, 

itd.) vpis manjši. 

3. (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 sta v procesu 

akreditacije. 

 

  

Razvoj Kariernega 

centra NU. 

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. Karierni centri so aktivno delovali 

na ravni članic. 

2. Karierni center na ravni NU še ni 

vzpostavljen, Pravilnik, ki bo 

opredeljeval delovanje 

Kariernega centra NU je v 

izdelavi. 

  



 
 

25 
 

 

3.5.1 Prednosti 

Prednosti na področju izobraževalne dejavnosti: 

- začeti so bili postopki za akreditacijo dveh interdisciplinarnih študijskih programov (MA TPITG in HABITAT), 

- študijski programi so bili pregledani in po potrebi posodobljeni, 

- razpisanih je bilo vseh 6 VTI programov. 

3.5.2 Slabosti 

Slabosti na področju izobraževalne dejavnosti: 

- sistem štipendiranja je zaživel v majhnem obsegu in sicer le na članici NU, FSMŠ, 

- Karierni center ni bil vzpostavljen na ravni NU, 

- vpis VTI programe je bil zaradi drugačne zakonske ureditve na področju izobraževanja nizek. 

3.5.3 Predlogi za izboljšanje  

Predlogi za izboljšanje na področju izobraževalne dejavnosti: 

- priprava vlog za akreditacijo magistrskega in doktorskega študijskega programa Mednarodne varnostne in migracijske študije, 

- približevanje študija mladim z uvajanjem modernih IK tehnologij v izvajanju študijskih procesov, 

- izdatnejša promocija študijskih programov članic univerze, ki so v letu 2018/2019 beležili upad števila študentov, 

- letno posodabljanje učnih načrtov vseh študijskih programov pred začetkom študijskega leta na način, da se o vsebini učnih načrtov uskladijo nosilci 

predmetov v okviru svojih kateder. 
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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 je postati in ostati 

nacionalno in mednarodno prepoznavna in odlična raziskovalna organizacija. V ta namen je bila 

ustanovljena raziskovalna skupina NU in tako je raziskovalna dejavnost univerze v 2018/19 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. NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA (NU, 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. NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE (NU, FDŠ)  

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

4. NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE (NU, 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 so: 

- 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, 

- povečanje deleža pridobljenih javnih sredstev za znanstveno – raziskovalno dejavnost (ARRS), 

- povečanje deleža pridobljenih javnih sredstev za znanstveno – raziskovalno dejavnost (EU),  

- vključevanje študentov v znanstveno raziskovalno delo Nove univerze, 

- organizacija konferenc, kjer lahko študentje svoje delo predstavijo. 

 

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.  

Velika pozornost je namenjena objavljanju doseženih rezultatov v obliki znanstvenih in strokovnih del. 

Objave raziskovalcev Nove univerze beležijo visoke indekse citiranja. 
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Tabela 3: Kumulativni izpis bibliografskih enot: znanstvena in strokovna dela 2018/19 

 NU, Evro-PF NU, FDŠ NU, FSMŠ SKUPAJ NU 

Izvirni znan. članki 32 39 7 78 

Vsi znan. članki 33 51 8 92 

Strok. članki 20 26 0 46 

Znan. monografije 7 13 2 22 

Mentorji dokt. disertacijam 6 8 3 17 

Mentorji drugih zak. nalog 51 94 2 148 

Uredniki 28 31 15 74 

Skupaj vsa objavljena dela 177 262 37 476 

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 2. 2020. 

 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost na Novi univerzi v obdobju 2018/19 beleži manjši padec, glede na 

obdobje 2017/18, z ozirom na to, da vsa dela še niso bila vnesena v bazo podatkov COBISS.SI/COBIB.SI. 

Člani raziskovalne organizacije Nove univerze (RO NU) so v tem obdobju skupaj objavili 476 vseh 

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

bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (v obdobju 2017/18 je bilo skupaj objavljenih 642 del). Od 

tega je bilo objavljenih skupaj 78 izvirnih znanstvenih člankov, kar pa je 9 več kot v prejšnjem obdobju 

(to je 69). Tako se, kljub manjšemu številu objav, pomen ne niža. 

Največ člankov so objavili člani raziskovalne organizacije Nove univerze, Fakultete za državne in 

evropske študije (RO NU, FDŠ). Člani RO NU so bili uredniki 74 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 17 doktorskim disertacijam ter somentorji trem doktorskim 

disertacijam. Izjemno je število 148 vseh drugih (magistrskih, diplomskih in specialističnih) zaključnih 

del, kjer so bili mentorji člani RO NU.  

V tem obdobju je bilo izdanih skupaj 22 znanstvenih monografij, od tega je 3 monografije izdala 

raziskovalna organizacija Nove univerze, Fakultete za slovenske in mednarodne študije (RO NU, 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 4: Kumulativni izpis bibliografskih enot: znanstvena in strokovna dela 2018/19 

  NU, Evro-PF NU, FDŠ NU, FSMŠ 

CI10 715 236 45 

h-indeks 12 8 4 

Ocena A1 6.01 6.98 4.58 
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  NU, Evro-PF NU, FDŠ NU, FSMŠ 

Upoštevane točke 3023.29 4985.87 1317.79 

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 2. 2020. 

 

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 raziskovalni organizaciji Nove univerze, Evropske pravne fakultete (RO NU, Evro-PF) do vključno 

leta 2019 je že 715, na RO NU, FDŠ 236 in na RO NU, FSMŠ 45. H-indeks članic NU kaže primerno 

mednarodno odmevnost, vpliv in uporabnost dosežkov, posebej za RO NU, Evro-PF. 

4.1 Raziskovalna dejavnost na Novi univerzi, Evropski pravni fakulteti  

Na NU, Evro-PF sta v študijskem letu 2018/19 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, 

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 Evro-PF 

NU, Evro-PF 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 

http://www.sicris.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3419
http://www.sicris.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3419
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problemov, objavljanju raziskovalnih dosežkov v domačih in tujih znanstvenih publikacijah in na 

domačih ter mednarodnih konferencah. 

 

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

domačih in znanstvenih delih. Raziskovalci Evro-PF so v letu 2019 objavili 52 znanstvenih objav, vendar 

pregled še ni popoln, ker vsa dela še niso katalogizirana. Med njimi je bilo 15 izvirnih znanstvenih 

člankov, 11 v revijah, ki jih indeksira SCI Expanded, SSCI, Scopus ali A&HCI. Ob tem so raziskovalci Evro-

PF dejavni tudi kot uredniki v 20 znanstvenih uredništvih.  

Tabela 3: 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 

2019 52 11 712 7 8 4,14 12 

Skupaj 2015 - 2019 262 81 712 130 158 6.40 12 

Vir: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 20.1.2020 

 

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

študijske literature. V študijskem letu 2018/19 je univerzitetna založba za NU, Evro-PF izdala 6 

monografij, in sicer: 

1. Komentar Ustave Republike Slovenije / AVBELJ, Matej, BARDUTZKY, Samo, DEŽMAN, Aljoša, 

FARMANY, Polona, GALIČ, Aleš, GRAD, Franc, IGLIČAR, Albin, IVANC, Blaž, JAMBREK, Peter, KAUČIČ, 

Igor, KERŠEVAN, Erik, KLEINDIENST, Petra, KNEZ, Rajko, KOVAČ, Polonca, MOŽINA, Damjan, 

PIRNAT, Rajko, PODLIPNIK, Jernej, ŠEPEC, Miha, ŠTURM, Lovro, TOPLAK, Jurij, TRSTENJAK, Verica, 

ZAGORC, Saša, ŽUBER, Bruna, ZAGRADIŠNIK, Renata, LETNAR ČERNIČ, Jernej, ZIDAR, Andraž, 

DROBEŽ, Eneja, VATOVEC, Katarina, et al., 2019. 

2. Trajnostni vidiki stanovanjske gradnje / KRISTL, Živa, 2019. 

3. Ideja, teorija in načelo delitve oblasti / Slobodan Dujić, 2019. 

4. Znanstvene razprave s področja nepremičnin / ur. Bojan Grum, 2019. 

5. Vivitur ingenio : renesančni mojstri knjižne grafike na Slovenskem : [znanstvena monografija] / 

Ines Vodopivec, 2019. 
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6. Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja : teorija, praksa in vzorci / Anja Strojin Štampar, 

2018. 

 

V študijskem letu 2018/2019 je bil izdan konferenčni zbornik  Mednarodna doktorska znanstveno-

raziskovalna konferenca VIII [Elektronski vir], 2019. 

Univerzitetna založba se je za članico Nove univerze Evro-PF v študijskem letu 2018/19 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. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Interactions between flows of human 

resources in functional regions and flows of inventories in dynamic processes of global supply 

chains. International journal of production economics, ISSN 0925-5273. [Print ed.], 2019, letn. 209, 

št. mar., str. 215-225, ilustr.  

2. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. NPV approach to material requirements planning theory : a 50-

year review of these research achievements. International Journal of Production Research, ISSN 

0020-7543, 2019, vol. 57, iss. 15/16, str. 5137-5153. 

3. BOGATAJ, David, BATTINI, Daria, CALZAVARA, Martina, PERSONA, Alessandro. The ageing 

workforce challenge : investments in collaborative robots or contribution to pension schemes, 

from the multi-echelon perspective. International journal of production economics, ISSN 0925-

5273. [Print ed.], Apr. 2019, vol. 210, str. 97-106, ilustr. 

4. AVBELJ, Matej. The sociology of (Slovenian) constitutional democracy. Hague journal on the rule 

of law, ISSN 1876-4045, apr. 2018, vol. 10, iss. 1, str. 35-57. 

5. HARDY, Yorick, FOŠNER, Ajda. Linear maps preserving Kronecker quotients. Linear Algebra and its 

Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], Nov. 2018, vol. 556, str. 200-209. 

6. TERŠEK, Andraž. Universities are no longer what they ought to be. V: Pedagogija, obrazovanje i 

nastava : zbornik radova 3. Međunarodne znanstvene konferencije, Mostar, 21.-22. listopada 

2016. = Pedagogy, education and instruction : conference proceedings 3rd International Scientic 

Conference, Mostar, 21st - 22nd October 2016. Mostar: Sveučilište, Fakultet prirodoslovno-

matematičkih i odgojnih znanosti. 2018, str. 246-255. 

7. FOŠNER, Ajda. Generalized higher derivations on algebras. Ukrainian mathematical journal, ISSN 

0041-5995, March 2018, vol. 69, iss. 10, str. 1659-1667. 

8. FOŠNER, Ajda, JING, Wu. A note on Jordan derivations of triangular rings. Aequationes 

mathematicae, ISSN 0001-9054, [v tisku] 2019, vol. , iss. , 9 str. 

9. GRUM, Bojan. Razlike v zaznavanju bivalnega okolja glede na starost prebivalcev. Urbani izziv, ISSN 

0353-6483. [Tiskana izd.], 2019, letn. 30, št. 2, str. 20-29, 85-94. 

Vir: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 20. 1. 2020 
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4.1.3 Prijava na mednarodne raziskovalne projekte 

V letu 2018/19 je Evro-PF tekoče izvajala naslednje raziskovalne projekte: 

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

(trajanje 1.1.2016―31.12.2018);  

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

(trajanje 1.7.2018―30.6.2021) – temeljni projekt ARRS;  

- 2018-2018 – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS: Študentski 

inovativni projekti – »Socialna pravna urgenca«, ev. št. 11083-19/2017-4 (dr. Marko Novak 

vodja aplikativnega raziskovalnega projekta) – vključenih 10 študentov ( z Evro-PF NU je 

vključenih sedem (7) študentov – tako dodiplomski kot podiplomski program Pravo);  

- 2016-2018 – Evropska komisija, Erasmus +: Jean Monnet Module: »Argumentacija SEU kot 

zgled za argumentacijo slovenskih sodišč«, ev. št. 575430-EPP-1-2016-1-SIEPPJMO-MODULE 

(vodja raziskovalnega projekta je dr. Marko Novak). 

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

- (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 2018/19 nadaljevala s povečanimi aktivnostmi na 

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

4.1.4 Raziskovalni seminarji in konference 

V letu 2019 je NU, Evro-PF skupaj z NU, FDŠ izvedla že VIII. Mednarodno doktorsko znanstveno-

raziskovalno konferenco 14. junija 2019. 

NU, Evro-PF in NU, FDŠ sta sodelovali pri pripravi konference LegArg 2019, 10th Conference on Legal 

Theory, Legal Argumentation and Legal Philosophy, ki je potekala 29. in 30. novembra 2019. Vmesni 

rezultati v okviru projekta »LegArg – razvojni trendi na področju pravne argumentacije« (2009 - ) so 

bili objavljeni kot znanstvena monografija pri založbi Cambridge Scholars Publishing (2018). Vodji 

projekta prof. dr. Marko Novak in  prof. dr. Vojkom Strahovnikom). 

V okviru raziskovalnega projekta o reformi pravne države in demokracije v Sloveniji, ki je potekal v 

okviru skupnega raziskovalnega dela NU, FDŠ in NU, Evro-PF je od 29. do 30. novembra 2018 potekala 

mednarodna konferenca The Future of the Rule of Law and Democracy in Europe.  
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4.2 Raziskovalna dejavnost na Fakulteti za državne in evropske študije (FDŠ) 

Po podatkih za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 6. 2. 2020 ima NU, FDŠ dobro razvito 

raziskovanje in primerno raziskovalno uspešnost, saj po vrednotenju raziskovalne uspešnosti beleži 

skupaj  12133,45 upoštevanih točk ter h-indeks 8 v zadnjih 10 letih (2008-2018). Raziskovalci, ki 

delujejo v okviru raziskovalne organizacije NU, FDŠ, so v obdobju 2018/19 pripravili skupaj 132 

znanstvenih in strokovnih bibliografskih enot. 

Tabela 6: Znanstveno raziskovalne objave pedagogov NU, FDŠ 

Leto /obdobje 

Št. vseh 

znanstvenih 

objav 

Število 

SCI/SSCI 

znanstvenih 

člankov 

Čisti citati 
  

Ocena A1 

H-

indeks 
CI10 Wos Scopus 

2015 56 0 91 7 6 5.93 5 

2016 76 3 112 8 16 5.94 5 

2017 43 2 144 8 9 5.49 5 

2018 50 3 200 7 14 6.60 7 

2019 53 0 236 6 7 6.00 8 

Skupaj 2015 - 2019 278 8 236 36 52 7.00 8 

Vir: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 6. 2. 2020. 

 

NU, FDŠ je bila v obdobju zadnjih 5 letih nosilka šestih ARRS raziskovalnih projektov, od tega se je 

projekt št. J5-7359 Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji, katerega vodja je Jernej Letnar 

Černič, zaključil z letom 2018, trije projekti pa se še izvajajo in sicer projekta št. J5-8240 Ideologija na 

sodiščih: Vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve  in št. J5-1791 

Integralna teorija prihodnosti Evropske Unije pod vodstvom Avbelj Mateja ter projekt št J5-1790 

Holistični pristop k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu - reforma slovenske in mednarodne 

pravne ureditve, vodje Letnar Černič Jerneja.  

Raziskovalna skupina NU, 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 uprave in 

etike v javnem življenju. Oblikovan in prijavljen bo raziskovalni projekt s tega področja, prav tako 

učbenik za področje etike javne uprave. 
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Raziskovalna skupina vsako leto, poleg prijav na aktualne javne razpise in sodelovanja v tekočih 

projektih, načrtuje skupno organizacijo 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. 

NU, FDŠ 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). 

V obdobju zadnjih petih let izkazuje raziskovalna skupina 775 kategoriziranih in ovrednotenih 

znanstvenih objav ter drugih dosežkov (v letu 2016 jih je bilo 764, v letu 2017 je bilo teh 929, v letu 

2019 pa 903), ki so skupaj ovrednoteni z 8657,60 točkami (upoštevane točke – družboslovje; v letu 

2016 jih je bilo 6829,67, v letu 2017 jih je bilo 9161,17, v letu 2018 pa 9264,88 točk). 

V organizaciji v letu 2019 deluje 12 raziskovalcev na naslednjih raziskovalnih področjih: pravo, politične 

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

raziskovalne skupine je Matej Avbelj, preostali člani raziskovalne skupine FDŠ pa so: Polona Batagelj, 

Brožič Liliana, Cigoj Maja, Gaiser Laris, Jazbec Milan, Justinek Gorazd, Jernej Letnar Černič, Mulec 

Breda, Podlipnik Jernej, Strahovnik Vojko in Vatovec Katarina. 

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

študije, so v obdobju 2018/2019 pripravili skupaj 80 znanstvenih in strokovnih bibliografskih enot, 
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raziskovalna skupina pa je skupaj dosegla 219 čistih citatov (v letu 2016 jih je bilo 18 in v letu 2017 37, 

v letu 2018 pa 173), od tega 187 čistih citatov. 

4.3 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 je vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za 

raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Inštitut za slovenoslovje (angl. Institute 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 bo 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 2018/19 so bile aktivnosti inštituta usmerjene v izvajanje in uspešno pridobivanje 

ARRS projektov, intenzivnejše sodelovanje med inštitutom in fakulteto ter objavljanje doseženih 

rezultatov v obliki znanstvenih člankov. Cilj raziskovalnega dela Inštituta za slovenoslovje, (evidenčna 

št. 3270-001 - iz evidence ARRS, projekt ARRS Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in 

države 2018-2021), je zlasti skrb za temeljni in aplikativni razvoj znanstvenih področij slovenoslovja.  

V obdobju od prve akreditacije NU, FMSŠ razvija znanstveno-raziskovalno dejavnost v okviru Inštituta 

za slovenoslovje (angl. Institut of Slovene Studies). Inštitut za slovenoslovje je vpisan v evidenco 

raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Inštitut skladno s 

članstvom FSMŠ v Novi univerzi sodeluje tudi z Znanstveno-raziskovalnim centrom NU. Njegov cilj je 

zlasti skrb za temeljni in aplikativni razvoj znanstvenih področij slovenoslovja. Aktivnosti inštituta so 
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bile v zadnjih letih usmerjene v uspešno pridobitev in izvajanje temeljnega ARRS projekta, intenzivnejše 

sodelovanje med inštitutom in fakulteto ter objavljanje doseženih rezultatov v obliki znanstvenih 

člankov in knjig. V študijskem letu 2018/19 ima Inštitut štiri raziskovalce registrirane pri ARRS, in sicer: 

- prof. dr. Darko Darovec, št. r. 10728, področje delovanja: zgodovinopisje. 

- prof. dr. Polona Tratnik: št. r. 29337, področje delovanja: filozofija. 

- doc. dr. Ines Vodopivec, št. r. 31712, področje delovanja: umetnostna zgodovina, Informacijska 

znanost in bibliotekarstvo. 

- doc. dr. Manca Erzetič: št. r. 37533, področje delovanja: filozofija, interdisciplinarne raziskave. 

V obdobju od zadnje akreditacije ter v petletnem ocenjevalnem obdobju po metodologiji ARRS  (2015-

2019) so sodelavci Inštituta skupaj objavili 58 del.  

V letu 2018/19 je bilo izdanih skupaj 20 znanstvenih del, od tega 3 izvirni znanstveni članki, ki so 

indeksirani v SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h) (glede na faktor vpliva JCR oz. SNIP) oz. v 

revijah, ki jih indeksira A&HCI ali Scopus (razen d in h). Izdali so 3 znanstvene monografije, objavili 2 

poglavji v knjigah. 

Tabela 7: Znanstveno raziskovalne objave Inštituta za slovenoslovje v obdobju 2015-2019 

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 

2019 7 1 45 3 3 2.14 4 

Skupaj 2015 - 2019 58 5 45 10 16 6.40 4 

Vir: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 6. 2. 2020. 

4.3.2 Prijava domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov 

V študijskem letu 2018/2019 so bile aktivnosti inštituta usmerjene v izvajanje in uspešno pridobivanje 

ARRS projektov, intenzivnejše sodelovanje med inštitutom in fakulteto ter objavljanje doseženih 

rezultatov v obliki znanstvenih člankov. 

V študijskem letu 2018/2019 je fakulteta prijavila ARRS CRP projekt Virtualizacija premične kulturne 

dediščine in njena vključitev v sodobne vzgojno-izobraževalne procese, ki pa žal ni bil uspešen. 
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Z dnem 1. 7. 2018 se je po uspešni prijavi začel izvajati projekt Gradniki slovenske državnosti: 

Enciklopedija osamosvojitve in državnosti Slovenije (ARRS št. J6-9354 – Kultura spominjanja gradnikov 

slovenskega naroda in države).  Projekt traja do 30. 6. 2021. 

4.4 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 NU zagotovi le tako, da spodbuja svoje raziskovalce, da objavljajo 

v kvalitetnih 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 kvalitetnih bibliografij raziskovalcev, temveč tudi pri nabavi kvalitetnih 

raziskovalnih virov ter izdaji novih znanstvenih monografij.  

V prvi vrsti knjižnica nabavlja predvsem elektronske podatkovne zbirke in baze. V študijskem letu 

2018/2019 je bil študentom in zaposlenim na NU 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 fakulteta Evro-PF pričela tudi s projektom 

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 

2018/19 so 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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4.5 Cilji in strategija na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti 

Tabela 8: Pregled realizacije ciljev Strategije razvoja Nove univerze 2018-2021 v študijskem letu 2018/2019 ter ukrepi za uresničevanje kratkoročnih ciljev na 
področju raziskovalne dejavnosti (OPOMBA: vsi cilji in ukrepi za njihovo realizacijo v študijskem letu 2019/2020 sledijo novi strategiji. Prenovljeni kazalniki, cilji 
in predvideni ukrepi so razvidni v Akcijskem načrtu Nove univerze 2019/2020). 

ORGANIZACIJA IN RAZVOJ 

KAZALNIK CILJ 2018/2019 REALIZACIJA 2019 CILJ 2019/2020 UKREP  

Ustanovitev 

raziskovalne skupine 

Nove univerze in 

okrepitev delovanja 

RO člani univerze. 

1. Dvig znanstveno raziskovalne 

uspešnosti Nove univerze. 

2. Povečanje deleža financiranja 

raziskovalne dejavnosti. 

1. Znanstveno-raziskovalna 

dejavnost na Novi univerzi v 

obdobju 2018/19 beleži manjši 

padec, glede na obdobje 2017/18 

(z ozirom na to, da vsa dela še 

niso bila vnesena v bazo 

podatkov COBISS.SI/COBIB.SI), če 

štejemo vsa objavljena dela 

skupaj. Pri tem, pa se je število 

izvirnih člankov povečalo za 9. 

Prav tako je, glede na število 

čistih citatov, opaziti tudi večjo 

odmevnost članov raziskovalne 

skupine Nove univerze in njenih 

članic. 

2. Delež pridobljenih javnih sredstev 

za znanstveno – raziskovalno 

dejavnost znaša 6,27%. 

Ker je bila medtem sprejeta 

nova Strategija razvoja Nove 

univerze 2019-2026, vsi cilji 

2019/2020 sledijo novi 

strategiji in so razvidni v 

Akcijskem načrtu Nove 

univerze 2019/2020. 
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Prijava raziskovalnih 

programov in 

projektov. 

1. Povečanje deleža pridobljenih 

javnih sredstev za znanstveno – 

raziskovalno dejavnost (ARRS). 

2. Večja vključenost pedagoškega 

osebja v znanstveno raziskovalno 

delo.  

3. Krepitev znanstveno 

raziskovalnega dela študentov. 

1. Delež pridobljenih javnih sredstev 

za znanstveno – raziskovalno 

dejavnost znaša 6,27%. 

2. Raziskovalne skupine Nove 

univerze in njenih članic so skupaj 

štele 30 članov. 

3. V dobljene znanstveno 

raziskovalne projekte so vključeni 

3 doktorski študenti Nove 

univerze. 

  

4.5.1 Prednosti 

Prednosti na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti: 

- povečanje števila izvirnih člankov glede na študijsko leto 2017/2018, 

- večja odmevnost raziskovalnega dela sodeč po številu čistih citatov, 

- večja vključenost doktorskih študentov NU v raziskovalne projekte. 

4.5.2 Slabosti 

Prednosti na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti: 

- skupno je bilo na članicah NU manj objavljenih manj znanstveno-raziskovalnih del v primerjavi s študijskim letom 2017/2018. 

4.5.3 Predlogi za izboljšanje 

Predlogi za izboljšanje na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti: 

- več uspešnih prijav na projekte, ki omogočajo dodatne zaposlitve, 

- aktivnejše pozivanje akademskega zbora in študentov k pripravi in objavi izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov,  

- pogosta organizacija in izvedba znanstveno-raziskovalnih konferenc. 
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5 ŠTUDENTI 

Nova univerza je v študijskem letu 2018/2019 študijske programe za pridobitev izobrazbe na vseh treh 

stopnjah študija izvajala preko članic univerze. Vsi študijski programi temeljijo na načelih bolonjske 

deklaracije ter so po vsebini in strukturi mednarodno primerljivi.  

5.1 Število vseh vpisanih študentov Nove univerze  

V študijskem letu 2018/2019 je bilo na članicah Nove univerze skupno vpisanih 3471 študentov, od 

tega 2299 študentov na NU, Evro-PF, 1167 študentov na NU, FDŠ, in 5 študentov na NU, FSMŠ. Glede 

na način izvajanja študija je bilo v študijskem letu 2018/2019 vpisanih 2251 rednih študentov in 1220 

izrednih študentov. 

Tabela 9: Število vpisanih študentov Nove univerze v študijskem letu 2018/19 (vsi letniki, s statusom in 
brez) glede na članico. 

Članica Nove univerze 

Način študija 

Skupaj Redni Izredni (+VTI) 

Št.  Št.  

Evropska pravna fakulteta 1248 1051 2299 

Fakulteta za državne in evropske študije 1003 164 1167 

Fakulteta za slovenske in mednarodne 

študije 
0 5 5 

SKUPAJ 2251 1220 3471 

Vir: samoevalvacijska poročila članic Nove univerze za študijsko leto 2018/2019. 

5.2 Število prvič vpisanih študentov Nove univerze  

V študijskem letu 2018/2019 je bilo na študijske programe članic Nove univerze prvič vpisanih skupno 

346 študentov v prvi letnik na prvo, drugo in tretjo stopnjo študijskih programov. Med prvič vpisanimi 

rednimi in izrednimi študenti jih je bilo 225 na NU, Evro-PF, 116 na NU, 5 na NU, FSMŠ. Glede na način 

študija je bilo prvič vpisanih 238 rednih študentov in 108 izrednih študentov. 

Tabela 10: Število in delež prvič vpisanih študentov Nove univerze v študijskem letu 2018/2019 glede 
na članico in način študija. 

Članica Nove univerze 

Način študija 

Skupaj Redni Izredni (+VTI) 

Št.  

% 

Št.  

% Evropska pravna fakulteta 140 85 225 

Fakulteta za državne in evropske 

študije 
98 18 116 
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Fakulteta za slovenske in mednarodne 

študije 
0 5 5 

SKUPAJ 238 108 346 

Vir: samoevalvacijska poročila članic Nove univerze. 

Glede na stopnjo študija je bilo največ novo vpisanih študentov na drugostopenjskih študijskih 

programih s 198 študenti, sledijo prvostopenjski študijski programi s 124 vpisanimi študenti in 

tretjestopenjski študijski programi, kjer je bilo v študijskem letu 2018/19 novo vpisanih 24  študentov.  

Tabela 11: Število in delež prvič vpisanih študentov Nove univerze v študijskem letu 2018/2019 glede 

na stopnjo in način študija na članicah. 

Stopnja študija 

Način študija 

Skupaj Redni Izredni (+VTI) 

Št. 

% 

Št. 

% 
Študijski programi 1. stopnje 66 58 124 

Študijski programi 2. stopnje 172 26 198 

Študijski programi 3. stopnje 0 24 24 

SKUPAJ 238 108 346 

Vir: samoevalvacijska poročila članic Nove univerze za študijsko leto 2018/2019. 

5.3 Število diplomantov Nove univerze  

V zadnjem zaključenem študijskem letu 2018/2019 je na dodiplomskih in podiplomskih študijskih 

programih članic univerze skupaj diplomiralo 217 študentov. Največ diplomantov  je študij zaključilo 

na Evropski pravni fakulteti, in sicer 172, sledi Fakulteta za države in evropske študije s 45 diplomanti. 

Na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije se prvo generacijo diplomantov pričakuje v študijskem 

letu 2021/2022. 

Glede na stopnjo študija je bilo največ diplomantov, 103, na magistrskih študijskih programih, sledijo 

dodiplomski študijski programi s 100 diplomanti in tretjestopenjski študijski programi s 14 diplomanti 

na članicah Nove univerze. 

Tabela 12: Število rednih in izrednih diplomantov članic Nove univerze v študijskem letu 2018/19 glede 

na članico in stopnjo študija. 

Članica Nove univerze 
Stopnja 

Skupaj 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

Evropska pravna fakulteta 89 71 12 172 

Fakulteta za državne in evropske študije 11 32 2 45 

Fakulteta za slovenske in mednarodne 

študije 
0 0 0 0 

SKUPAJ 100 103 14 217 

Vir: samoevalvacijska poročila članic Nove univerze za študijsko leto 2018/2019. 
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5.4 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 ob študijskih 

dejavnosti. 

Nova univerza zagotavlja zastopanost študentov v organih univerze, in sicer so študenti zastopani v 

Senatu Nove univerze in v Skupini za kakovost in evalvacije 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.  

V študijskem letu 2018/2019 so predstavniki Študentskega sveta Nove univerze sodelovali pri 

naslednjih dogodkih:  

- izvedba informativnih dni; 

- projekt formalnega in neformalnega tutorstva; 

- Študentki Evro-PF so sodelovali pri izvedbi in sodelovanju projekta »Brezplačna pravna 

pomoč«;  

- organizacija strokovnih ekskurzij; 

- organizacija okroglih miz. 

5.5 Nagrajevanje odličnosti študentskega dela 

Rektor Nove univerze vsako leto podeli listino odličnosti za najboljše študijske in posebne dosežke 

študentom Nove univerze. V študijskem letu 2018/2019 je Senat Nove univerze na seji dne 14. 12. 2018 

sklenil, da listino odličnosti za najboljše študijske in posebne dosežke prejmeta Jure Švigelj, mag prav., 

za dosežke na področju e-študija, in ddr. Mira Delavec Touhami, za dosežke na humanitarnem 

področju.
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5.6 Cilji in strategija na področju študentov 

Tabela 13: Pregled realizacije ciljev Strategije razvoja Nove univerze 2018-2021 v študijskem letu 2018/2019 ter ukrepi za uresničevanje kratkoročnih ciljev na 
področju študentov (OPOMBA: vsi cilji in ukrepi za njihovo realizacijo v študijskem letu 2019/2020 sledijo novi strategiji. Prenovljeni kazalniki, cilji in predvideni 
ukrepi so razvidni v Akcijskem načrtu Nove univerze 2019/2020). 

ŠTUDENTI  

KAZALNIK CILJ 2018/2019 REALIZACIJA 2019 CILJ 2019/2020 UKREP  

Vključenost 

študentske populacije 

na vseh segmentih 

delovanja univerze. 

1. Vpetost študentov v 

organizacijsko shemo Nove 

univerze.  

2. Aktivno sodelovanje študentov 

pri zagotavljanju kakovosti Nove 

univerze. 

1. Študenti še niso aktivno vpeti v 

organizacijsko shemo Nove 

univerze. 

2. Študenti so kot člani Skupine za 

kakovost in evalvacije Nove 

univerze vključeni v sistem 

zagotavljanja kakovosti na ravni 

članic Nove univerze. 

Ker je bila medtem sprejeta 

nova Strategija razvoja Nove 

univerze 2019-2026, vsi cilji 

2019/2020 sledijo novi 

strategiji in so razvidni v 

Akcijskem načrtu Nove 

univerze 2019/2020. 

 

Aktivna študentska 

populacija. 

1. Aktivno delovanje in 

sooblikovanje študentskega 

sveta, tutorskega sistema in 

Alumni kluba. 

2. Zagotavljanje finančne in 

strokovne pomoči za izvajanje 

aktivnosti študentov ter 

promocija njihove dejavnosti in 

dosežkov. 

1. Študentski svet deluje na ravni 

članic univerze. Tutorski sistem 

deluje na ravni posameznih članic 

Nove univerze (NU, Evro-PF in 

NU, FDŠ). Članice imajo 

vzpostavljene različne oblike 

tutorstva s poudarkom na 

predmetnem tutorstvu in 

tutorstvu za tuje študente. 

Sprejet je Pravilnik o sistemu 

tutorstva Nove univerze. Alumni 
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klub deluje na ravni posameznih 

članic (NU, Evro-PF in NU, FDŠ). 

2. Trenutno samo članice  

zagotavljajo sredstva za 

delovanje študentske skupnosti 

ter sredstva potrebna za 

udejstvovanja študentov na 

tekmovanjih doma in v tujini. 

5.6.1 Prednosti 

Prednosti na področju sodelovanja s študenti: 

- študentje aktivno sodelujejo v procesih zagotavljanja kakovosti na NU s članstvom predstavnikov študentskih svetov v Skupini za kakovost in evalvacije 

NU, 

- vzpostavljene so različne oblike tutorstva na ravni posameznih članic NU,  

- dejavnost Alumni kluba na ravni posameznih članic NU.  

5.6.2  Slabosti 

Slabosti na področju sodelovanja s študenti: 

- študenti še niso aktivno vključeni v organizacijsko shemo Nove univerze. 

5.6.3 Predlogi za izboljšanje 

Predlogi za izboljšanje na področju sodelovanja s študenti: 

- konstituiranje ŠS NU v skladu z že sprejetim Poslovnikom ŠS NU, 

- pregled sestave organov univerze ter imenovanje predstavnikov študentov v organe, 

- vzpostavitev formalnega  sistema tutorstva v skladu s  Pravilnikom o sistemu tutorstva, 
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- spodbujanje delovanja Alumni klubov na ravni posameznih članic, 

- izvedba ankete o zaposljivost diplomantov na ravni Nove univerze oziroma njenih članic. 
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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 njenih temeljnih vrednot.  

Temeljne vrednote Nove univerze so: 

- spoštovanje najvišjih etičnih načel, 

- akademska svoboda visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih in raziskovalni 

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. 

Akademski zbor Nove univerze je v študijskem letu 2018/2019 štel 145 članov, od tega 63 na NU, Evro-

PF, 53 na NU, FDŠ in 29 na NU, FSMŠ. 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.  

Tabela 14: Število visokošolskih učiteljev in drugih sodelavcev vključenih v študijski in raziskovalni 
proces na članicah Nove univerze (pogodbe o zaposlitvi in pogodbe civilnega prava) 

Članica Nove univerze EVRO-PF FDŠ FSMŠ 

VISOKOŠOLSKI UČITELJI 

Redni profesor  15 9 11 

Izredni profesor  16 7 4 

Docent 22 18 11 

Višji predavatelj 5 2 0 

Predavatelj 1 0 0 

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

Asistenti 5 4 0 

Sodelujoči brez pedagoškega naziva 3 2 0 

SKUPAJ 67 42 26 
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Vir: samoevalvacijska poročila članic Nove univerze za študijsko leto 2018/2019. 

6.1 Vodstvena in spremljajoča delovna mesta  

6.1.1 Vodstvena delovna mesta 

Z Novo univerzo je v študijskem letu 2018/19 sodelovalo pet vodstvenih kadrov, in sicer:  

- 1 rektor, 

- 2 prorektorja, 

- 1 direktorica, 

- 1 glavni tajnik. 

6.1.2 Raziskovalci in strokovni sodelavci 

Na Novi univerzi sta v študijskem letu 2018/2019 delovala 2 raziskovalca: prof. dr. Darovec Darko in 

doc. dr. Vodopivec Ines.  

6.1.3 Spremljajoča delovna mesta 

Z Novo univerzo je v študijskem letu 2018/2019 sodeloval/a 1 sodelavka, ki je pokrivala finančno-

računovodsko področje. 

6.2 Upravno-administrativni in strokovno-tehnični kader  

Upravno-administrativni in strokovno-tehnični kader članic Nove univerze ima možnost, da se 

izpopolnjujejo, dodatno usposabljajo ali izobražujejo, v kolikor 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 

31.12.2019 je bilo vključenih 26 članov upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega kadra na 

posamezni članici Nove univerze. 

 

Tabela 15: Število zaposlenega upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega kadra na dan 
31.12. 2019 na članicah Nove univerze  

Upravno - administrativni in strokovno 

- tehnični kader 
EVRO-PF FDŠ FSMŠ 

Glavni tajnik  1 1 1 

Strokovni sodelavci 2 2 0 

Računovodja  2 1 1 

Vodja Kariernega centra + 

nadomeščanje 

2 0 0 

Vodja Referata za študijske in 

študentske zadeve 

2 1 0 

Referent za študentske in študijske 

zadeve 

5 1 1 
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Upravno - administrativni in strokovno 

- tehnični kader 
EVRO-PF FDŠ FSMŠ 

Vodja knjižnice in založbe 1 0 0 

Bibliotekar 0 1 0 

Pravnik 1 0 0 

SKUPAJ 16 7 3 

Vir: samoevalvacijska poročila članic Nove univerze za študijsko leto 2018/2019. 

6.3 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 

Nova univerza preko 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, 

izobraževanja na področjih bibliotekarstva, internacionalizacije, komunikacijskih veščin in programskih 

tehnologij, ki se uporabljajo pri delu v referatu. 

Z namenom krepitve splošne zadovoljnosti in strokovne usposobljenosti pedagoških ter nepedagoških 

kadrov na Novi univerzi je bil sprejet Načrt izobraževanja in usposabljanja visokošolskih učiteljev in 

nepedagoških delavcev in sodelavcev v študijskem letu 2019/2020. 

6.4 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih poteka vsako leto ob zaključku koledarskega leta na ravni članic 

Nove univerze. Spletna anketa je potekala z uporabo orodja 1ka. Anketa je bila posredovana upravno-

administrativnemu in strokovno-tehničnemu kadru članic, ki so v tem obdobju sodelovali s posamezno 

fakulteto. Vprašanja so bila razdeljena v 10 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 smo merili s tri-stopenjsko 

lestvico 1 - se ne strinjam, 2 - delno se strinjam, 3 - se v celoti strinjam. Ključne ugotovitve anket so bile 

podane v samoevalvacijskih poročil članic univerze. 

6.5 Prostorski pogoji za zaposlene 

Vsi upravno-administrativni in strokovno-tehnični delavci članic imajo na voljo svoje prostore in 

ustrezno opremo. Članice univerze skrbi za zagotavljanje zdravja zaposlenih z napotitvami na obvezne 

zdravstvene preglede in zaposlenim zagotavljajo ustrezno opremo za preprečevanje trajnejših poškodb 
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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. 

6.6 Nagrajevanje odličnosti pedagoškega in strokovnega dela 

Senat Nove univerze je na seji dne 14. 12. 2018 sklenil, da g. Vojko Šiler, arhitekti Počivašek Petranovič, 

dr. Matej Avbelj, dr. Jernej Letnar Černič in dr. Sara Ahlin Doljak prejmejo Zlato plaketo Nove univerze 

za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja univerze in 

za krepitev njenega ugleda. 

Listino odličnosti za prispevek k delovanju in razvoju Nove univerze in njenih članic sta prejeli ga. Irena 

Knific in ga. Lidija Kadivec. 
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6.7 Cilji in strategija na področju kadrovskih pogojev 

Tabela 16: Pregled realizacije ciljev Strategije razvoja Nove univerze 2018-2021 v študijskem letu 2018/2019 ter ukrepi za uresničevanje kratkoročnih ciljev na 
področju kadrovskih pogojev (OPOMBA: vsi cilji in ukrepi za njihovo realizacijo v študijskem letu 2019/2020 sledijo novi strategiji. Prenovljeni kazalniki, cilji in 
predvideni ukrepi so razvidni v Akcijskem načrtu Nove univerze 2019/2020). 

UPRAVLJANJE S KADRI 

KAZALNIK CILJ 2018/2019 REALIZACIJA 2019 CILJ 2019/2020 UKREP  

Kakovostna 

kadrovska sestava 

tako pedagoškega kot 

upravno-

administrativnega in 

strokovno-tehničnega 

osebja. 

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. Nova univerza zaposluje 3 osebe 

(redno zaposlena visokošolska 

učitelja zasedata delovni mesti 

prorektorjev Nove univerze, 

docentka zaseda delovno mesto 

znanstvene sodelavke). Ostali 

sodelujoči visokošolski učitelji in 

sodelavci z Novo univerzo 

sodelujejo prek pogodb civilnega 

prava. 

2. Zaradi neprenosa koncesije do 

novih rednih zaposlitev upravno-

administrativnega in strokovno-

tehničnega osebja na ravni NU ni 

prišlo.  

Ker je bila medtem sprejeta 

nova Strategija razvoja Nove 

univerze 2019-2026, vsi cilji 

2019/2020 sledijo novi 

strategiji in so razvidni v 

Akcijskem načrtu Nove 

univerze 2019/2020. 

 

6.7.1 Prednosti  

Prednosti na področju kadrovskih pogojev: 

- v pedagoški proces članic NU se redno vključuje nove strokovnjake in asistente, 
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- izvedenih je bilo veliko postopkov za imenovanje v naziv. 

6.7.2 Slabosti 

Slabosti na področju kadrovskih pogojev: 

- prenos koncesije ni bil izveden, zato do novih rednih zaposlitev upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega osebja na ravni NU ni prišlo. 

6.7.3 Predlogi za izboljšanje 

Predlogi za izboljšanje na področju kadrovskih pogojev: 

- aktivnejše spodbujanje zaposlenih k nadaljnjemu formalnemu in neformalnemu izobraževanju, 

- aktivnejše spodbujanje zaposlenih k napredovanju pri imenovanju v naziv in omogočati nova imenovanja v naziv, 

- izvedba aktivnosti v skladu s sprejetim Načrtom promocije zdravja  na delovnem mestu, 

- upoštevanje predlogov pridobljenih z anketo z namenom izboljšanja zadovoljstva zaposlenih in krepitve njihove delovne zavzetosti. 
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7 SODELOVANJE Z OKOLJEM IN INTERNACIONALIZACIJA 

7.1 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 preko 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 preko svojih 

članic.  

V evropski in širši mednarodni visokošolski prostor je Nova univerza vpeta tako, da preko svojih članic 

omogoča izmenjave študentov, akademskega in strokovnega osebja s partnerskimi univerzami v tujini, 

z izvajanjem skupnih študijskih programov preko oblik transnacionalnega visokošolskega izobraževanja 

in s sodelovanjem pri mednarodnih znanstvenih projektih.  

Preko 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, kakor tudi aktivnosti samih študentov.  

7.2 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://www.nova-uni.si/ (SLO) in https://www.nova-uni.si/en/home/ (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: https://fds.nova-uni.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 2018/2019 organizirala dogodke, 

ki so navedeni v nadaljevanju tega poglavja. Informacije o dejavnosti Nove univerze in njenih članic so 

na voljo tudi preko 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/).  

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 e-univerze: 
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- 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. Njegovo delovanje je, ob 

upoštevanju potreb trga dela, usmerjeno v sodelovanje s potencialnimi delodajalci in študenti. 

Za namene promocije svoje dejavnosti Karierni center pripravlja brošure in zgibanke, udeležuje 

se sejmov in informira zainteresirane deležnike, zlasti delodajalce, o dejavnosti članic Nove 

univerze preko spletne strani (https://www.nova-uni.si/karierni-center/).  

- 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, jesenske in spomladanske šole ter različna izobraževanja, 

so dostopni tudi ostalim obiskovalcem. 

7.3 Sodelovanje z institucijami 

Nova univerza je v letu 2018/2019 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 inštitutu 

ter fakulteti in univerzami.  

7.4 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 

dogodki, na katerih gostujejo ugledni strokovnjaki iz področja obravnavane tematike postavljajo Novo 

univerzo v 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 različnih dogodkov. 
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Tabela 17: Oblike sodelovanja z okoljem članic Nove univerze v študijskem letu 2018/2019 

Vrsta aktivnosti Število izvedenih aktivnosti 

Akademski forumi in okrogle mize 12 akademskih forumov in 2 okrogli mizi 

Predavanja gostujočih domačih in tujih 

predavateljev in/ali strokovnjakov 
8 gostujočih predavanj 

Domače in mednarodne konference 6 konferenc 

Poletne, spomladanske, jesenske in zimske šole 1 spomladanska in 1 jesenska šola 

Dogodki kariernih centrov  8 dogodkov KC 

SKUPAJ 36 vseh izvedenih aktivnosti 

Vir: samoevalvacijska poročila članic Nove univerze. 

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.  

7.4.2 Predavanja gostujočih domačih in tujih predavateljev in/ali strokovnjakov  

Nova univerza preko 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 preko 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, 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 preko svojih članic v študijskem letu 2018/2019 izvedla 8 predavanj domačih in tujih 

predavateljev in/ali strokovnjakov, in sicer:  

- Evropska pravna fakulteta je izvedla 4 gostujoča predavanja. 
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- Fakulteta za državne in evropske študije je izvedla 4  gostujoča predavanja. 

7.4.3 Domače in mednarodne konference 

Preko organizacij in so-organizacij domačih in mednarodnih konferenc Nova univerza spodbuja javno 

razpravo na določenih znanstvenih področjih. Organizacija konference predstavlja način spodbujanja 

znanstveno-raziskovalne dejavnosti posameznikov ter pomembno prispeva k prenosu novih 

znanstvenih spoznanj med stroko in med stroko in okoljem. Udeleženci konferenc pridobijo nova 

upravno-pravna znanja, ki jim koristijo pri nadaljnjih poklicnih poteh. Poleg navedenega so konference 

namenjene tudi druženju, vzpostavitvi novih kontaktov in pridobitvi novih potencialnih partnerjev. 

Evropska prava fakulteta Nove univerze 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). Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze vsako leto 

organizira konferenco s področja pravne teorije in pravne argumentacije ter doktorsko znanstveno-

raziskovalno 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 2018/2019 je Nova univerza preko njenih članic organizirala štiri mednarodne 

konference, in sicer:  

- Mednarodna konferenca: Judicial Ideology under Empirical Scrutiny,  

- VIII. Doktorska konferenca na področju prava, uprave in nepremičnin,  

- Mednarodna konferenca o pravni teoriji in pravni argumentaciji – LegArg, 

- Mednarodna konferenca: The new constitutional process for European Union. 

7.4.4 Poletne, spomladanske, jesenske in zimske šole 

Članice Nove univerze vsako leto dvakrat letno organizirajo poletne, spomladanske, jesenske in zimske 

šole, ki so namenjene vsem študentom Nove univerze. Ob oddani prijavi pa se šole lahko udeležijo tudi 

občani. Poletna, spomladanska in jesenska 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 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 NU, FDŠ v letu 2011.  

V obdobju od prvega dogodka v letu 2011 do 30.9.2019 je bilo skupaj organiziranih 16 poletnih, 

spomladanskih, jesenskih in zimskih šol, ki so pokrivale različne tematike:  

1. POLETNA ŠOLA: Moderna država na razpotju (september, 2011) 
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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)  

13. SPOMLADANSKA ŠOLA 2018 z naslovom: Evropski pravni red med teorijo in prakso (maj 2018). 

14. JESENSKA ŠOLA 2018 z naslovom: Blockchain in GDPR – Pravni vidik (17. – 21.9.2018, 

Ljubljana). 

V študijskem letu 2018/2019 sta bili izvedeni spomladanska in zimska šola in sicer: 

1. SPOMLADANSKA ŠOLA 2019 z naslovom NATO 70/15 (13. – 17.5.2019, Kranj), 

2. JESENSKA ŠOLA 2019 z naslovom Alternativno reševanje sporov – trendi in izzivi 21. stoletja 

(16. -20.9.2019, Ljubljana).   

7.4.5 Dogodki kariernih centrov in Alumni klubov 

Nova univerza preko svojih članic organizira številne dogodke in delavnice, preko katerih se lahko 

posamezniki naučijo dodatna znanja in veščine. Večino dogodkov in delavnic se odvijajo 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 2018/2019 je bilo na ravni Nove univerze izvedenih 12 kariernih 

delavnic in strokovnih ekskurzij. 

Aktivnosti Alumni klubov potekajo na ravni članic univerze. V študijskem letu 2018/2019 so Alumni 

klubi članic nadaljevali z aktivnostmi za povečanje povezanosti in mreženja diplomantov Nove 

univerze:  

- Alumni klub Evro-PF je skupaj s študentskim društvom ELSA Nova gorica organiziral tradicionalno 

Bowling srečanje, 
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- Alumni klub Evro-PF je skupaj s študentskim društvom ELSA Slovenija organiziral družabni večer 

vseh društev ELSA in zunanjih sodelavcev, 

- Srečanja v okviru delovanja delovnih teles fakultet, v katerih so predstavniki tudi člani Alumni 

klubov.  

7.5 Članstva v domačih in mednarodnih združenjih 

Nova univerza prek univerzalnega nasledstva vstopa tudi v članstva svojih članic. V študijskem letu 

2018/2019 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). 

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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7.6 Cilji in strategija na področju sodelovanja z okoljem 

Tabela 18: Pregled realizacije ciljev Strategije razvoja Nove univerze 2018-2021 v študijskem letu 2018/2019 ter ukrepi za uresničevanje kratkoročnih ciljev na 
področju sodelovanja z okoljem (OPOMBA: vsi cilji in ukrepi za njihovo realizacijo v študijskem letu 2019/2020 sledijo novi strategiji. Prenovljeni kazalniki, cilji 
in predvideni ukrepi so razvidni v Akcijskem načrtu Nove univerze 2019/2020). 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

KAZALNIK CILJ 2018/2019 REALIZACIJA 2019 CILJ 2019/2020 UKREP  

Razvijati sodelovanje 

s pedagoškimi in 

raziskovalnimi 

institucijami doma in 

v tujini. 

1. Z namenom krepitve družbene 

odgovornosti organizacija 

dogodkov Nove univerze v 

sodelovanju tudi z 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. Nova univerza organizira 

znanstvene konference, 

akademske forume in druge 

dogodke, ki so namenjeni krepitvi 

družbene odgovornosti Nove 

univerze in tvornemu 

sodelovanju z domačim in tujim 

okoljem. V študijskem letu 

2018/19 je Nova univerza prek 

članic izvedla 26 aktivnosti (10 

akademskih forumov in 2 okrogli 

mizi, 7 predavanj domačih in tujih 

predavateljev in /ali 

strokovnjakov, 4 mednarodne 

konference, 1 spomladansko in 2 

jesenski šoli. 

2. Nova univerza je nadaljevala s 

sklepanjem novih pisem o nameri 

oz. drugih sporazumih za 

sodelovanje med institucijami. 

Ker je bila medtem sprejeta 

nova Strategija razvoja Nove 

univerze 2019-2026, vsi cilji 

2019/2020 sledijo novi 

strategiji in so razvidni v 

Akcijskem načrtu Nove 

univerze 2019/2020. 

  



 
 

58 
 

3. Nova univerza je nadaljevala s 

sklepanjem pogodb z delodajalci 

pri opravljanju študijske prakse. 

Vzpostaviti mrežo 

mobilnosti na ravni 

Nove univerze. 

1. Vzpostavitev lastne mreže 

mobilnosti. 

1. Nova univerza nima 

vzpostavljenega sistema 

mobilnosti znotraj Nove univerze. 
  

7.6.1 Prednosti 

Prednosti na področju sodelovanja z okoljem:  

- organizacija in izvedba akademskih forumov, konferenc in drugih aktivnosti,  

- sklepanje sporazumov s strani NU z drugimi institucijami za namen sodelovanja,  

- sklepanje pogodb z delodajalci za opravljanje študijske prakse. 

7.6.2 Slabosti  

Slabosti na področju sodelovanja z okoljem: 

- sistem mobilnosti znotraj NU ni bil vzpostavljen.  

7.6.3 Predlogi za izboljšanje 

Predlogi za izboljšanje na področju sodelovanja z okoljem: 

- pogostejša organizacija, promocija in izvedba dogodkov in aktivnosti kot so akademski forumi, okrogle mize, mednarodne konference, spomladanske 

in jesenske šole in predavanja domačih ter tujih predavateljev, 

- pogostejša organizacija, promocija in izvedba aktivnosti Kariernega centra kot so karierne delavnice, strokovne ekskurzije in predstavitev delodajalcev 

v organizacijah. 
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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 cca. 650 m2 poslovnih prostorov, ki so razporejeni v 

predavalnice, pisarne, arhiv ter avlo za obiskovalce. Poleg poslovnih prostorov razpolaga Nova univerza 

tudi z sodobno opremljeno univerzitetno knjižnico. Članice univerze izvajajo študijski proces v štirih 

študijskih centrih, in sicer:  

- Študijski center Nova Gorica 

- Študijski center Ljubljana 

- Študijski center Kranj 

- Študijski center Maribor 

V študijskem letu 2018/2019 je Nova univerza zagotavljala prostorske in materialne pogoje za 

nemoteno delovanje študijskega procesa preko njenih članic. V ta namen so bila opravljena razna 

vzdrževalna dejanja in nakupi tehnoloških pripomočkov: prenovljena je bila mansarda študijskega 

centra Ljubljana, pridobljena je bila spletna aplikacija za elektronski popis osnovnih sredstev, 

dobavljenih je bilo osem kamer, kupljeni so bili novi stacionarni telefoni za administrativno osebje, itd. 

Tabela 19: 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, karierni 

center in arhiv. 

ŠTUDIJSKI CENTER LJUBLJANA 

Mestni trg 23 

1000 Ljubljana 

1. Sedež Fakultete za slovenske 

in mednarodne študije 

(FSMŠ) 

2. Dislocirana enota za:  

Evropsko pravno fakulteto 

(EVRO-PF) 

Fakulteto za državne in 

evropske študije (FDŠ) 

V prostorih s kvadraturo pribl. 

1.150 m je na voljo: 5 predavalnic, 

2 sejni sobi, večnamenska avla, 

profesorska soba, Univerzitetna 

knjižnica Nove 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 fakultete je 

opremljen z invalidsko rampo in 

klančino, ki omogoča prihod z 

invalidskim vozičkom. Pred 
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Študijski centri Nove univerze Sedež in/ali dislocirana enota Opis 

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 v Mariboru 

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 (2 

prvostopenjska in 4 

drugostopenjske študijske 

programe) ter poleg tega tudi dva 

samostojna študijska programa. 

Kolegij ESLG vsa izobraževanja 

izvaja na sedežu svoje stavbe na 

Veterniku.  
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8.1 Nova univerza, Evropska pravna fakulteta  

Sedež Nove univerze, Evropske pravne fakultete je na naslovu Delpinova 18B, 5000 Nova Gorica. EVRO-

PF je v študijskem letu 2018/2019 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: Mestni 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 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 fakultete 

za študijsko leto 2018/2019, ki je dosegljivo na spletni strani.  

8.2 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 poslovni 

stavbi Lon. Fakulteta ima akreditirani dve dislocirani enoti, in sicer: 

 V Mariboru na naslovu: Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor in  

 v Ljubljani na naslovu: Mestni 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 pričela 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/kakovost/. 

8.3 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/Mestni 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/kakovost/.  

https://fds.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/kakovost/
https://fds.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/kakovost/
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8.4 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 NU in članic) za slepe in slabovidne, ki so nastale na podlagi 

analize spletnih strani za uporabo pri vseh uporabniških skupinah. 

Pravilniki o študiju na članicah Nove univerze določajo možne prilagoditve pri uporabi knjižnice za 

študente s posebnimi potrebami. Prilagoditve v knjižnici za študente s posebnimi potrebami so: 

- daljši čas izposoje gradiva (zaradi pretvorbe v dostopne oblike: povečava gradiva, prepis v 

braillovo pisavo in podobno); 

- možnost izposoje gradiva, ki je dostopen samo v čitalnici (zaradi pretvorbe v dostopne oblike: 

povečava gradiva, prepis v braillovo pisavo in podobno); 

- zagotovitev pomoči pri iskanju gradiva; 

- možnost izposoje gradiva s strani študentovega pomočnika ali asistenta, če je knjižnica 

študentu nedostopna; 

- druge prilagoditve glede na dane možnosti fakultete. 
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8.5 Cilji in strategija na področju prostorskih in materialnih pogojev 

Tabela 20: Pregled realizacije ciljev Strategije razvoja Nove univerze 2018-2021 v študijskem letu 2018/2019 ter ukrepi za uresničevanje kratkoročnih ciljev na 
področju prostorskih in materialnih pogojev (OPOMBA: vsi cilji in ukrepi za njihovo realizacijo v študijskem letu 2019/2020 sledijo novi strategiji. Prenovljeni 
kazalniki, cilji in predvideni ukrepi so razvidni v Akcijskem načrtu Nove univerze 2019/2020). 

PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 

KAZALNIK CILJ 2018/2019 REALIZACIJA 2019 CILJ 2019/2020 UKREP  

Zagotavljanje 

primernih prostorov 

ter stalna skrb za 

posodabljanje strojne 

in programske 

opreme. 

1. Stalna posodobite opreme, 

skladno z zahtevami v vseh 

študijskih centrih s strani 

posameznih članic in Nove 

univerze. 

1. Ustrezne posodobitve opreme so 

bile opravljene.  

Ker je bila medtem sprejeta 

nova Strategija razvoja Nove 

univerze 2019-2026, vsi cilji 

2019/2020 sledijo novi 

strategiji in so razvidni v 

Akcijskem načrtu Nove 

univerze 2019/2020. 

 

8.5.1 Prednosti 

Prednosti na področju prostorskih in materialnih pogojev:  

- opravljene so bile ustrezne posodobitve programske in računalniške opreme,  

- visokošolski informacijski sistem je nadgrajen z računovodskim delom in izpopolnjen v angleškem jeziku, 

- na ravni članic NU je bila izdana nova študijska literatura,  

- na ravni članic NU so bila zagotovljena sredstva za nakup knjižničnega gradiva v fizični in elektronski obliki,  

- zagotovljena je bila ustrezna varnost sedežev članic NU 
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8.5.2 Slabosti 

Slabosti na področju prostorskih in materialnih pogojev: 

- na tem področju ni bilo zaznanih slabosti. 

8.5.3 Predlogi za izboljšanje 

Predlogi za izboljšanje na področju prostorskih in materialnih pogojev: 

- ponudba prostorov zainteresiranim zunanjim deležnikom,  

- nadaljnje zagotavljanje primernih prostorov in stalna skrb za posodabljanje informacijske opreme. 
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9 UNIVERZITETNA KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

Univerzitetna knjižnica Nove univerze (UKNU) vsako leto pripravi Načrt dela in Samoevalvacijo poročilo 

za koledarsko leto. Samoevalvacijski poročili UKNU za leti 2018 in 2019 sta priloga Samoevalvacijskega 

poročila Nove univerze za študijsko leto 2018/2019. 

 

Tabela 21: Kratkoročni cilji in aktivnosti UKNU v letu 2019. 

CILJI AKTIVNOSTI REALIZACIJA 

1. Uvedba POS. 1. Prodaja s plačilnimi karticami. 

Najem POS terminala NKBM.   

Cilj je bil realiziran. 

1. Povečanje zbirke knjižnice. 1. Vpis darov knjižnici iz različnih 

virov. 

2. Nakup literature za predmete 

vseh treh fakultet. 

Cilj je bil delno realiziran, 

prestavljen v leto 2020. 

1. Ureditev zbirke serijskih 

publikacij. 

1. Pregled in ureditev zaloge 

serijskih publikacij. 

Cilj je bil realiziran. 

1. Uvedba rednih izobraževanj za 

študente. 

1. Z avgustom izvedba 6 delavnic 

za Pisanje zaključnih nalog in 

od novembra organizacija 

delavnice vsak mesec. 

Cilj je bil realiziran. 

1. Povečanje vpisa v UKNU. 1. Vpisnice UKNU del vpisne 

dokumentacije. 

2. Poziv za vpis tudi visokošolskim 

učiteljem in študentom iz 

pridruženih članic. 

Cilj je bil realiziran. 

1. Povečanje obiska in izposoje v 

UKNU. 

1. Promocija storitev UKNU preko 

eNovic. 

2. Vzpodbujanje čitalniške 

izposoje in učenja. 

Cilj je bil realiziran. 

1. Promocija oddaljenega 
dostopa. 

1. Priprava zloženke z 

informacijami za uporabo 

oddaljenega dostopa. 

2. Urejanje dostopnih podatkov 

za člane ob vpisu. 

Cilj je bil realiziran. 

1. Izobraževanje članov UKNU. 1. Individualna svetovanja. 

2. Občasno intenzivne ali redne 

mesečne delavnice za iskanje 

gradiva in uporabo 

informacijskih virov. 

Cilj je bil realiziran. 

1. Ureditev knjižničnih zbirk na 
enotah (lokacije članic NU). 

 

1. Vzpostavljene enote s 

priročnimi zbirkami gradiva v 

Kranju in Novi Gorici. 

Cilj je bil realiziran. 

1. Ureditev izposojevališč na 

enotah (lokacije članic NU). 

1. Urejena izposoja preko 

referatov na lokacijah Kranj in 

Nova Gorica. 

Cilj je bil realiziran. 



 

66 
 

CILJI AKTIVNOSTI REALIZACIJA 

1. Izobraževanje uporabnikov na 

lokacijah. 

1. Delavnice za uporabo 

knjižničnih virov za vse člane 

UKNU, tudi na enotah v Kranju 

in Novi Gorici. 

Cilj je bil  delno realiziran (v NG 

premalo prijavljenih). Aktivnost se 

nadaljuje v 2020. 

1. Dostopnost gradiva. 1. Posredovanje gradiva med 

enotami UKNU. 

Cilj je bil realiziran. 

 

1. Aktivna podpora znanstvene 

odličnosti na članicah NU. 

1. V letu 2019 je bilo v sistemu 

COBISS kreiranih 321 zapisov za 

bibliografije visokošolskih 

učiteljev in raziskoval-cev na 

fakultetah članicah NU. 

Cilj je bil realiziran. 

1. Organizacija digitalne knjižnice 

študijskih gradiv za potrebe 

izobraževanja na NU. 

1. V letu 2019 je bil v celoti 

realiziran segment (e-)KURS. 

2. Delno je bil realiziran segment 

ESODU. 

Cilj je bil delno  realiziran. Aktivnost 

se nadaljujejo v letu 2020. 

1. Pridobitev sofinanciranja za 

izdajo del v založbi NU. 

1. V letu 2019 založba pridobi 

sofinanciranje ARRS za 3 knjige. 

Cilj je bil realiziran. 

1. Uvedba centralizacije in 

racionalizacije dela založbe 

NU. 

2. Vzpostavitev učinkovite 

produkcije znanstvene založbe 

z primernim razmerjem med 

stroški izida, nakupno ceno 

posameznega izvoda in 

kvaliteto vsebin ter izdelave. 

3. Podpora znanstveno 

pedagoškega dela na NU z 

izdajanjem vrhunskih del 

avtorjev, ki so zaposleni na 

NU. 

1. Spletna trgovina za spremljanje 

naročil na enotni spletni strani 

založbe. 

2. Centralizirana prodaja 

(določanje cen, vodenje 

evidenc prodaje). 

3. Organizacija finančnega 

poslovanja izdajanja, tiska, 

naročanja in prodaje. 

4. Oddaja obveznega izvoda 

publikacij vseh vrst (fizična in e-

izdaja). 

5. Urejanje mednarodne 

bibliografske kontrole (CIP). 

6. Urejanje mednarodnega 

identifikatorja (ISBN) za knjige. 

Cilji so bili realizirani. 

1. Posodobitev založniškega dela. 1. Ureditev komisijske prodaje iz 

posameznih fakultet. 

2. Razmislek o možnosti skupnega 

skladiščnega prostora za 

založbo. 

3. Ustanovitev Založniške komisije 

iz predstavnikov članic NU. 

4. Priprava Pravilnika o založniški 

dejavnosti NU. 

Cilj ni bil realiziran. Aktivnost je 

prenesena v leto 2020 

1. Organizacija digitalne knjižnice 

študijskih gradiv za potrebe 

izobraževanja na NU. 

1. V letu 2017 je UKNU predlagala 

nov razvojni projekt DEUS – 

pravna Digitalna enciklopedija 

in učilnica Slovenije. 

Cilj je bil delno realiziran, aktivnost 

je prenesena v leto 2020. 
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10 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI  

V študijskem letu 2018/2019 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 2018/2019 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 

scool of law and government, Priština (Kolegij ESLG) ter Visokošolski zavod Fizioterapevtika, s katerima 

sta sklenjeni Pogodbi o pridruženem članstvu. S študijskim letom 2018/2019 sta pridruženi tudi članici 

Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj in Visoka šola regionalni management Arema.  

Postopki za prenos koncesije, ki so bili sproženi na MIZŠ v študijskem letu 2016/2017 so bili v 

študijskem letu 2018/2019 še v teku.  

Za zagotavljanje učinkovite in transparente finančne dejavnosti bodo v prehajajočem obdobju 

pripravljeni strateški dokumenti, ki bodo služili kot podlaga za razporejanje sredstev za študijsko in 

raziskovalno dejavnost univerze po vzoru ostalih univerz. 
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10.1 Cilji in strategija na področju financiranja dejavnosti 

Tabela 22: Pregled realizacije ciljev Strategije razvoja Nove univerze 2018-2021 v študijskem letu 2018/2019 ter ukrepi za uresničevanje kratkoročnih ciljev na 
področju financiranja dejavnosti (OPOMBA: ker je bila vmes sprejeta nova Strategija razvoja Nove univerze 2019-2026, vsi cilji za študijsko leto 2019/2020 
sledijo novi strategiji. Nekateri kazalniki so bili spremenjeni. Prenovljeni cilji in kazalniki so razvidni v Akcijskem načrtu Nove univerze 2019/2020). 

FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

KAZALNIK CILJ 2018/2019 REALIZACIJA 2019 CILJ 2019/2020 UKREP  

Zagotoviti ustrezne 

vire financiranja 

dejavnosti. 

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. Nova univerza ni prejemnik 

koncesije (javna sredstva). 

Koncesije prejemajo članice Nove 

univerze. 

2. Financiranje si Nova univerza 

zagotavlja predvsem preko 

sredstev ustanovitelja. 

Ker je bila medtem sprejeta 

nova Strategija razvoja Nove 

univerze 2019-2026, vsi cilji 

2019/2020 sledijo novi 

strategiji in so razvidni v 

Akcijskem načrtu Nove 

univerze 2019/2020. 

 

10.1.1 Prednosti 

Prednosti na področju financiranja dejavnosti:  

- financiranje vseh dejavnosti je stabilno. 

10.1.2 Slabosti 

Slabosti na področju financiranja dejavnosti: 

- prenos koncesij iz članic na NU še ni bil izveden,  

- zunanji viri financiranja niso bili okrepljeni.  
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10.1.3 Predlogi za izboljšanje 

Predlogi za izboljšanje na področju financiranja dejavnosti: 

- aktivnejše zavzemanje za pridobitev novih virov financiranja, zlasti iz raziskovalne in tržne dejavnosti.  
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11 SKRB ZA KAKOVOST  

Kazalniki kakovosti Nove univerze ter njenih članic in način njihove presoje ter evalvacije so bili sprejeti  

dne 19.9.2019 v Poslovniku kakovosti Nove univerze. 

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 

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.  

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 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 RS za kakovost v visokem šolstvu 

(NAKVIS)).  

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. 
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Na Novi univerzi je v študijskem letu 2018/2019 delovala Skupina za kakovost in evalvacije Nove 

Univerze, ki na ravni univerze zanjo in njene članice zagotavlja ustrezne vire za izvajanje vseh aktivnosti 

univerze povezanimi z zagotavljanjem kakovosti. 

Spremljanje, presojanje in zagotavljanje kakovosti univerze se je v študijskem letu 2018/2019 izvajalo  

preko članic univerze z: 

- načrtovanjem (letni program dela, letni razgovori), 

- 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). 

Poleg tega spremljanje kakovosti na ravni članic univerze poteka v obliki internih samoevalvacijskih 

postopkov in poročil posameznih članic:  

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta: poročila so dostopna na spletni strani: https://epf.nova-

uni.si/fakulteta/o-fakulteti/kakovost/. 

- Samoevalvacijsko poročilo 2018/2019  

- Letno poročilo 2018/2019 

- Program dela za leto 2029 

- Akcijski načrt 2018/2019 

Nova univerza, Fakulteta za državne in Evropske študije: poročila so dostopna na spletni strani: 

https://fds.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/kakovost/. 

- Samoevalvacijsko poročilo 2018/2019  

- Letno poročilo 2018  

- Program dela za leto 2019 

- Strategija FDŠ  

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije: poročila so dostopna na spletni strani: 

https://fsms.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/kakovost/. 

- Samoevalvacijsko poročilo 2018/2019  

- Letno poročilo  

- Program dela za leto 2018/2019 

http://www.fds.si/
file:///C:/Users/irena.krzan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/44KXLXL1/spletni
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11.1 Cilji in strategija na področju skrbi za kakovost 

Tabela 23: Pregled realizacije ciljev Strategije razvoja Nove univerze 2018-2021 v študijskem letu 2018/2019 ter ukrepi za uresničevanje kratkoročnih ciljev na 
področju skrbi za kakovost (OPOMBA: vsi cilji in ukrepi za njihovo realizacijo v študijskem letu 2019/2020 sledijo novi strategiji. Prenovljeni kazalniki, cilji in 
predvideni ukrepi so razvidni v Akcijskem načrtu Nove univerze 2019/2020). 

SKRB ZA KAKOVOST 

KAZALNIK CILJ 2018/2019 REALIZACIJA 2019 CILJ 2019/2020 UKREP  

Zagotoviti učinkovit 

sistem odločanja, 

izvajanja razvojne 

strategije in 

uresničevanje nujnih 

sprememb za 

doseganje odličnosti 

in prepoznavnosti. 

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. Poslovnik kakovosti Nove 

univerze je noveliran skladno s 

strateškimi cilji nove Strategije 

razvoja Nove univerze 2019 – 

2026. 

2. Članice univerze posodabljajo 

učne načrte vseh študijskih 

programov pred začetkom 

vsakega študijskega leta. Članice 

univerze samostojno izvajajo 

samoevalvacijo študijskih 

programov. 

3. Realizacija rednih srečanj Skupine 

za kakovost in evalvacijo Nove 

univerze. 

Ker je bila medtem sprejeta 

nova Strategija razvoja Nove 

univerze 2019-2026, vsi cilji 

2019/2020 sledijo novi 

strategiji in so razvidni v 

Akcijskem načrtu Nove 

univerze 2019/2020. 
.  

 

11.1.1 Prednosti 

Prednosti na področju skrbi za kakovost: 

- poslovnik kakovosti NU je bil posodobljen, 
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- učni načrti vseh študijskih programov so bili posodobljeni, 

- izvedena so bila srečanja Skupine za kakovost in evalvacijo NU, 

- z  izvedbo samoevalvacije NU je bila sklenjena zanka kakovosti.  

11.1.2 Slabosti 

Slabosti na področju skrbi za kakovost: 

- pomembnost kontinuiranega procesa zagotavljanja kakovosti še ni vsesplošno sprejeta med zaposlenimi. 

11.1.3 Predlogi za izboljšanje 

Predlogi za izboljšanje na področju skrbi za kakovost: 

- priprava tehnično poenotenih samoevalvacijskih poročil NU, njenih članic in Univerzitetne knjižnice, 

- ažurno zbiranje in analiza ključnih informacij o vseh področjih kakovosti, ter priprava konkretnih in uresničljivih ciljev na njeni podlagi.   
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II. DEL: ČLANICE NOVE UNIVERZE 

12 KLJUČNI NAPREDKI IN PREDLOGLI IZBOLJŠAV ČLANIC NOVE 

UNIVERZE 

12.1 Nova univerza, Evropska pravna fakulteta 

Ključni napredki članice v študijskem letu 2018/2019 so:  

PODROČJE OPIS 

ORGANIZIRANOST 

IN RAZVOJ  

 

Ključne spremembe in prednosti na področju organiziranosti in razvoja:  

- Pregledani, novelirani in implementirani so bili vsi akti, ki še niso prilagojeni oz. 
povzdignjeni na raven NU. 

- Pregledana in skladno s potrebo po uskladitvi je bila tudi usklajena zasedba 
organov.  

- Oblikovana tabela z morebitnimi tveganji. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju organiziranosti in razvoja 

fakultete:  

- Spodbujati aktivnejše delovanje kateder. 

- Pospešiti delovanje raziskovalnih skupin.  

IZOBRAŽEVALNA 

DEJAVNOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju izobraževanja:  

- Izvedlo se je vseh osmih akreditiranih študijskih programov na vseh treh študijskih 
stopnjah. Koncesionirani programi so se izvajali v polnem obsegu. 

- Implementirane so bile izboljšave na podlagi ugotovitev preteklega 
samoevalvacijskega poročila. Učni načrti predmetov so bili posodobljeni. 

- Sprememba pogojev za vpis, meril za prehode in nosilcev predmetov. 
- Izvedba študijskih programov je bila prilagojena posameznim ciljnim skupinam. 
- Dejavnost in razvoj KC se izvaja 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: 

- Večja promocija nekoncesioniranih študijskih programov. 

- Večja spodbuda in promocija Erasmus+ programov za namene mobilnosti osebja 

(razvoj zaposlenih za bolj učinkovito delo s tujimi predavatelji in študenti).  

- 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). 

- Poglobitev sodelovanja s partnersko VTI institucijo.  

- Večja promocija KC na ravni EVRO-PF in NU. 

- Izboljšanje e-Izobraževanja (e-Univerze): objaviti nova predavanja in literaturo ter 

poskrbeti za kvalitetnejše posnetke. 
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RAZISKOVALNA 

DEJAVNOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na raziskovalnem področju:  

- Oddane so bile nove prijave na raziskovalne projekte. 
- Izboljšana je bila citiranost članov raziskovalne skupine. 
- Izboljšanje vrednotenja raziskovalnega dela glede na kazalnike ARRS. 
- Povečanje številčnosti in organizacije Akademskih forumov. 

- Večje spodbujanje/pozivanje raziskovalcem k objavi dognanj v domačih in tujih 

znanstvenih delih.  
 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju raziskovalne dejavnosti 

fakultete: 

- Izdelava strategije raziskovalnih centrov, ki je osnova za razvoj raziskovalne skupine. 

- Večja spodbuda pedagoškega osebja k individualnemu raziskovalnemu delu.  

- Spodbujanje raziskovalnih skupin k večji objavi znanstvenih rezultatov v domačih 

revijah in v okviru lastne univerzitetne znanstvene založbe. 

- Povečanje vključenosti raziskav v študijska področja z organizacijo Akademskih 

forumov in drugih dogodkov ter s sodelovanjem z uglednimi domačimi in tujimi 

strokovnjaki na področju, ki jih raziskave pokrivajo. 

- Vključevanje mladih doktorjev znanosti v raziskovalno delo na fakulteti 

(podoktorski projekti). 

ŠTUDENTI  

 

Ključne spremembe in prednosti na področju študentov: 

- Študenti so bili vpeti v delovanje v organih EVRO-PF NU in NU.  

- Študenti so delovali v okviru formalnega in neformalnega tutorskega sistema.  

- Sprejet Pravilnik o sistemu tutorstva na EVRO-PF NU. 

- Delovanje ŠS EVRO-PF NU je bilo aktivno. 

- Enakovredna zastopanost študentov vseh letnikov in vseh študijskih programov 

EVRO-PF NU v ŠS EVRO-PF NU. 

- Aktivno so delovali študenti v okviru študentskega društva ELSA Nova Gorica. 

- Izdaja treh (3) revij Aspectus. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti sodelovanja študentov: 

- Nadaljevanje s promocijo in vključevanjem študentov v procese odločanja in 

aktivno vzdrževanje visokega nivoja komunikacije z vodstvom fakultete. 

- Zagotovitev dodatne finančne pomoči za razvoj in delovanje SŠ. 

KADROVSKI 

POGOJI 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju kadrov:  

- V pedagoški proces so bili vključeni novi strokovnjaki in asistenti. V ta namen so bili 

izvedeni habilitacijski postopki. 

- Financirane so bile udeležbe na različnih konferencah za pedagoški kader,  krite so 

bile tudi članarine. 

- Zagotovljena so bila nadomeščanja zaposlenih na porodniškem dopustu. 

- Zaposleni so bili posredovani in spodbujeni k pridobivanju formalne in neformalne 

izobrazbe. 

- Izveden je bil anketni vprašalnik: Zadovoljstvo zaposlenih. 

- Zaključeno je bilo veliko postopkov za imenovanje v naziv. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na prostorskem karov: 

- Več izobraževanj in usposabljanj za zaposlene. 

- Uvedba letnih razgovorov. 

- Izboljšanje komunikacije med študijskimi centri. 
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- Povečanje števila zaposlenih na oddelke in delavna mesta, ki bi jih organizacija 

potrebovala dolgoročno. 

- Poskrbeti za zadostno število upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega 

osebja in spodbujanje k formalnemu /neformalnemu izobraževanju. 

- Povečanje števila sodelujočih asistentov ter pedagoških sodelavcev na podlagi 

uspešnih prijav na projekte. 

- Spodbujanje najboljših študentov k vključevanju v pedagoški proces. 

PROSTORSKI IN 

MATERIALNI 

POGOJI 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju upravljanja s prostorskimi in materialnimi 

pogoji:  

- Programska in računalniška oprema sta posodobljeni. Opravljeni so bili tudi dodatni 

nakupi opreme v vseh treh študijskih centrih. 

- Zagotovljena so bila potrebna finančna sredstva za nakup knjižničnega gradiva v 

fizični in elektronski obliki. 

- Preko uspešne prijave na razpis so bile nadgrajene storitve z novimi digitalnimi 

vsebinami. 

- Izdana je bila nova študijska literatura - zborniki, učbeniki, tujejezične publikacije. 

- Zagotovljena ustrezna varnost na sedežu EVRO-PF NU v Novi Gorici. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na prostorskem področju ter področju 

materialnih pogojev za delo: 

- Še naprej zagotavljati, da so vsi študijski centri fakultete ustrezno opremljeni. 

- Ponudba prostorov zunanjim deležnikom. 

- Zagotavljanje sredstev za širitev enot gradiva v knjižnici (preko prijav na ustrezne 

razpise). 

- Spodbujanje pedagoškega kadra k pripravi in izdaji učbenikov oziroma drugega 

študijskega gradiva ter zagotovitev potrebnih sredstev. 

FINANCIRANJE 

DEJAVNOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju financiranja dejavnosti:  

- Ohranitev stabilnega financiranja vseh dejavnosti.  
- Fakulteta nadaljuje z uspešnim oddajanjem prostorov (že od leta 2015). 
- Pridobljena so bila finančna sredstva za financiranje 3 novih projektov. 
- Možnost obročnega plačevanja šolnin. 
- Pridobljena sredstva na razpisih omogočajo izvedbo dodatnih aktivnosti fakultete. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju financiranja dejavnosti: 

- Zagotavljanje zunanjih virov financiranja (projektna sredstva, razvojni skladi, 

povezovanje z gospodarstvom, ipd.). 

- Pospeševanje  tržne dejavnosti fakultete. 

- Povečati delež iz raziskovalne dejavnosti. 

SODELOVAJNE Z 

OKOLJEM 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju sodelovanja z okoljem:  

- Organizacija konferenc in akademskih forumov. 

- Pripravljen in sprejet je bil plan promocije za leto 2019. 

- Izvedene so bile številne PR in medijske aktivnosti in drugi dogodki. 

- Skrb  za  ohranjanje vpetosti  zunanjih  deležnikov  v  obštudijski  proces(sodelovanje  

na okroglih mizah, akademskih forumih, drugih dejavnostih KC). 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju sodelovanja z okoljem: 

- Razvoj formalnih mehanizmov za spremljanje obštudijskih dejavnosti. 

- Še naprej spodbujati mobilnost študentov, pedagoškega in strokovnega kadra. 
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- Sklepati nove bilateralne sporazume. 

- Povečati vključenost EVRO-PF v domačih in mednarodnih organizacijah in 

združenjih. 

- Izvedba izmenjav pedagoškega osebja za namene poučevanja in izvedba mobilnosti 

osebja za namen usposabljanja za krajša obdobja v okviru programa Erasmus+. 

- Povečati izvajanje poslanstva in zastavljenih aktivnosti v okviru KC. 

SKRB ZA 

KAKOVOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju kakovosti:  

- Izvedena je bila samoevalvacija EVRO-PF NU in študijskih programov.  

- Zaključena je bila zanka kakovosti EVRO-PF NU. 

- 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 NU. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti: 

- Povečati število rednih srečanj sestankov Komisije za kakovost. 

- Spodbujanje zaposlenih in pedagoških sodelavcev k zagotavljanju kakovosti. 

- Analiziranje  vzrokov  za  posamezne  rezultate posameznih anket  ter  priprava  

konkretnih  ukrepov  in ciljev. 

 

Podrobnejši opis napredka članice v dotičnem študijskem letu je dostopen v samoevalvacijskem 

poročilu članice za leto 2018/2019, ki je objavljen na spletni strani članice: https://epf.nova-

uni.si/fakulteta/o-fakulteti/kakovost/. 

12.2 Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije  

Ključni napredki članice v študijskem letu 2018/2019 so:  

PODROČJE OPIS 

ORGANIZIRANOST IN 

RAZVOJ  

 

 

IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI ŠTUDIJA IN 

IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI ŠTUDIJSKIH 

PROGRAMOV  

Ključne spremembe in prednosti na področju izobraževalne dejavnosti:   

- Fakulteta vsako letno dosledno posodablja učne načrte vseh študijskih 

predmetov, 

- Sprejet nov poslovnih kakovosti, 

- Uspešno izvajanje razvojnega projekta: ''Aplikacija kreativnih industrij na 

izvajanje študijskih procesov''. 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju izobraževalne 

dejavnosti fakultete: 

- Vzpostavitev sistema tutorstva na FDŠ NU, 

- Vključitev večjega števila strokovnjakov iz prakse,  

- Dodaten razvoj e-študija.  
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KREPITEV 

RAZISKOVALNE 

DEJAVNOSTI 

FAKULTETE  

Ključne spremembe in prednosti na področju raziskovalne dejavnosti:   

- Številčnost in kakovost objav, 

- Nekaj članov raziskovalne skupine je po dosežkih in oceni na vrhu v svojih raz. 

Področjih, 

- Vzpostavljeno dobro sodelovanje z raziskovalci iz drugih držav. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju raziskovalne 

dejavnosti fakultete: 

- Spodbujanje povezovanja med vsemi raziskovalci, ki so člani raziskovalne 

skupine, 

- Seznanitev vseh članov raziskovalne skupine in ostalih zaposlenih z vrstami 

raziskovalnih dosežkov, njihovim vrednotenjem ter pomembnost beleženja teh 

dosežkov v bazi SICRIS/COBISS, 

- Sprotno vnašanje vseh raziskovalnih dosežkov v SICRIS/COBISS, 

- Povečanje finančne podpore raziskovalni dejavnosti s strani fakultete, 

- Vložitev vseh naporov v pridobitev temeljnega raziskovalnega programa 

(ARRS), 

- Okrepitev mednarodnega sodelovanja ter vpis fakultete v sezname/baze 

morebitnih partnerjev pri projektih. 

ŠTUDENTI  

 

Ključne spremembe in prednosti na področju študentov:  

- Dobro sodelovanje Sveta z vodstvom fakultete, strokovnimi sodelavci in 

referatom 

- Ustrezna zastopanost študentov, ki študirajo na dislocirani enoti fakultete v 

Mariboru.  

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti sodelovanja študentov: 

- Sprememba načina imenovanja članov Sveta, tako, da bi vsak letnik imenoval 

svojega predstavnika (zahteva spremembe internih aktov fakultete) 

- Sodelovanje Sveta pri organizaciji študentske konference NUŠKA 

- Aktivnejša (samo)promocija Sveta na spletni strani NU FDŠ in družabnih 

omrežjih (imenovanje člana, ki bi bil zadolžen za promocijo) 

- Aktivno sodelovanje Sveta v sistemu tutorstva 

- Aktivnejše sodelovanje predstavnikov študentov v organih fakultete 

- Razširitev sodelovanja predstavnikov študentov na ostale organe fakultete 

(predvsem na UO NU FDŠ), morebitna uvedba funkcije prodekana-študenta 

- Izvajanje uradne komunikacije izključno preko e-naslova Sveta 

- Organizacija dodatnih okroglih miz, akademskih forumov ter drugih 

izobraževalnih dogodkov s čim bolj raznolikimi temami 

- Krepitev sodelovanja z Alumni klubom NU FDŠ 

- Pridobivanje novih članov in spodbuda k aktivnejšemu udejstvovanju 

študentov pri delu Sveta 

- Seznanjanje študentov z delom Sveta in pridobivanje mnenja študentov glede 

odločitev, ki jih sprejema Svet 

- Nadaljevanje aktivnosti v smeri ustanovitve Študentske organizacije Nove 

univerze.  
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SPODBUJANJE 

VSESTRANSKEGA 

RAZVOJA ZAPOSLENIH  

Ključne spremembe in prednosti na kadrovskem področju: 

- Sprejem Načrta izobraževanja in usposabljanja visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev ter nepedagoških delavcev v študijskem letu 2019/2020. 

- Povečanje število zaposlenih raziskovalnih delavcev. 

- Kakovostno delo habilitacijske komisije. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na kadrovskem področju: 

- Zaposleni naj se udeležijo mednarodnih izobraževanj pod okriljem programov 

Erasmus+, 

- Zaposlitev HR strokovnjaka, ki bo skrbel za razvoj pedagoškega in 

nepedagoškega kadra FDŠ NU. 

- Spodbujanje zaposlenih k formalnem izobraževanju in dvigu obstoječe 

izobrazbe. 

PROSTORSKI IN 

MATERIALNI POGOJI 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju prostorskih in materialnih pogojev: 

- Prostori fakultete se nahajajo na treh lokacijah, v Kranju, Ljubljani in Mariboru,  

- Dostopnost e-vsebin na portalu e-univerza,    

- Prenova študijskega centra v Ljubljani, 

- 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: 

- Raziskati možnosti za vzpostavitev sistema e-predavanj preko e-platforme 

Moodle, 

- Še naprej zagotavljati, da so vsi študijski centri fakultete ustrezno opremljeni,  

- Proučiti možnosti najema dodatnih prostorov v Mariboru.  

FINANCIRANJE 

DEJAVNOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju financiranja dejavnosti: 

- Ohranitev stabilnega financiranja vseh dejavnosti,  

- težavni finančni situaciji v visokem šolstvu in državi, 

- NU, FDŠ je začela z oddajanjem prostorov, 

- Pridobljena so bila finančna sredstva za financiranje 8-ih novih projektov, 

- Možnost obročnega plačevanja šolnin. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju financiranja 

dejavnosti: 

- Zagotavljanje zunanjih virov financiranja (projektna sredstva, razvojni skladi, 

povezovanje z gospodarstvom, ipd.). 

- Pospeševanje tržne dejavnosti fakultete. 

- Povečati delež iz raziskovalne dejavnosti. 

- Omejitev oz. vključitev v tovrstne projekte pod pogojem, da fakulteta razpolaga 

z zadostnimi sredstvi iz tržne dejavnosti, s katero se zagotovi likvidnost 

poslovanja. 

SODELOVAJNE Z 

OKOLJEM 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju sodelovanja za okoljem:  

- Izvedba načrtovanih akademskih forumov, konferenc in gostujočih predavanj 

ter delavnice kariernega centra, 

- Izvedba jesenske in spomladanske šole,  
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- Povezovanje z Evropsko pravno fakulteto pri organizaciji dogodkov za študente 

in s tem zvišanje udeležbe na dogodkih. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju sodelovanja z 

okoljem: 

- Sprejetje novih sporazumov o praksi, 

- Organizacija sestankov med vodstvom fakultete in predstavniki delodajalcev. 

INTERNACIONALIZACIJA Ključne spremembe in prednosti na področju skrbi za kakovost:  

- Zaradi majhnega števila udeležencev mobilnosti se lahko fakulteta 

individualnim potrebam vsakega udeleženca dodatno posveti, 

- Realizirane nadaljnje mobilnosti pedagoškega osebja za namen poučevanja, 

- Gostovanje tujih strokovnjakov, 

- Vsakoletna organizacija mednarodnih konferenc. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti: 

- Povečati število sklenjenih bilateralnih sporazumov za povečanje motivacije, 

- Dodatno promovirati program Erasmus+, 

- Na portal eUniverza vključiti predavanja v angleškem jeziku, 

- Povečati delež objav v soavtorstvu s tujimi državljani, 

- Povečati delež objav v mednarodnih revijah indeksiranih v Web of Science in 

Scopus, 

- Povečati število mednarodnih projektov. 

Podrobnejši opis napredka članice v dotičnem študijskem letu je dostopen v Samoevalvacijskem 

poročilu članice za leto 2018/2019, ki je objavljen na spletni strani članice: https://fds.nova-

uni.si/fakulteta/o-fakulteti/kakovost/. 

12.3 Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije  

Ključni napredki članice v študijskem letu 2018/2019 so:  

PODROČJE OPIS 

ORGANIZIRANOST IN 

RAZVOJ  

Ključne spremembe in prednosti na področju organiziranosti in razvoja:   

- Na ravni fakultete so bili sprejeti novi (pravni) akti in dokumenti, ki urejajo 

študij in organiziranost fakultete, tudi skladno s polnopravnim članstvom 

v NU. Za razvoj in samoevalvacijo fakultete je še posebej poglavitno 

sprejetje Strategije razvoja FSMŠ 2018-2021 in Kazalnikov kakovosti za 

doseganje strateških ciljev 2018-2021 (senat FSMŠ, 10. 10. 2018). 

- Na Nakvis je bila 30. 9. 2019 v sklopu reakreditacije Nove univerze oddana 

vloga za podaljšanje akreditacije članice – Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije Nove univerze. 

- Okrepitev akademskega zbora z novimi pedagoškimi in raziskovalnimi 

sodelavci.  

- Vzpostavitev organov (študentski svet FSMŠ) in delovnih teles fakultete 

(komisija za kakovost FSMŠ, študijska komisija) ter preoblikovanje 

tajništva v status organa fakultete. 

- Vzpostavitev referata za študentske in študijske zadeve.  

https://mail.gigaspark.com/-.._._.--.._1501264476/webmail/#_Toc403478647
https://mail.gigaspark.com/-.._._.--.._1501264476/webmail/#_Toc403478647


 
 

81 
 

PODROČJE OPIS 

- Vzpostavitev Kariernega centra. 

- Imenovanje članov akademskega zbora FSMŠ v senat NU. 

- Narejen je bil pregled mandatnih dob članov organov FSMŠ ter izpeljana 

ponovna imenovanja tistih, ki jim je mandatna doba potekla. 

- V organe fakultete (senat) in delovna telesa (habilitacijska komisija) so 

bila izpeljana nova imenovanja članov s habilitacijo s področja 

humanistične smeri. 

- Študentje so uspešno zastopani v vseh organih fakultete, kjer je 

predvideno njihovo sodelovanje. V študijskem letu 2018/2019 so bili 

študentje imenovani v naslednje organe fakultete: senat fakultete, 

akademski zbor, habilitacijska komisija, disciplinska komisija ter v 

komisijo za kakovost.  

- Fakulteta je dne 15. 4. 2019 sprejela Pravilnik o delovanju kariernega 

centra Fakultete za slovenske in mednarodne študije in formalno 

vzpostavila karierni center na ravni fakultete. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju organiziranosti 

in razvoja fakultete: 

- Rednejši sestanki in komunikacija med organi (senat, študentski svet) in 

delovnimi telesi fakultete (komisija za kakovost). 

- Sprejem novih pravnih aktov. 

- Vzpostavitev aktivnega delovanja kariernega centra FSMŠ in uspešno 

zagotavljanje sredstev za dodatno sofinanciranje dejavnosti. 

IZOBRAŽEVALNA 

DEJAVNOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju izobraževalne dejavnosti:   

- Vpis prve generacije študentov dodiplomskega študijskega programa 
Slovenski študiji v študijskem letu 2018/19.  

- Posodobitev predmetnika dodiplomskega študijskega programa 
Slovenski študiji.  

- S strani Nakvisa v poročilu vzorčne evalvacije odobrena sprememba 
akreditacije dodiplomskega študijskega programa Slovenski študiji in 
področja fakultete, in sicer iz družboslovja v humanistiko.  

- Izvedba izobraževanja za visokošolske učitelje za izvedbo e-vaj preko 
Moodle-a in posledično priprava e-gradiv pri izbranih predmetih 1. in 2. 
semestra dodiplomskega študija. 

- Po predlogu Študentskega sveta, uvedba novih didaktičnih metod 
poučevanja (terenske vaje) na dodiplomskem študijskem programu 
Slovenski študiji. 

- Posodobitev video vsebin na portalu e-izobraževanja E-univerza 
(akademski forumi). 

- Oddaja vlog za akreditacijo 2. in 3. stopnje študijskega programa (avgust 
2018) in dne 23. 9. 2019 s strani Nakvisa pridobljena akreditacija za  2. in 
3. stopnjo Slovenski študiji.  

- Sprememba pravilnika Pravilnik o merilih za prehode na Fakulteti za 
slovenske in mednarodne študije Nove univerze. 

- V akademski zbor je vključenih šest novih visokošolskih učiteljev (od tega 

štirje v pedagoški proces na 1. stopnji). 

 

RAZISKOVALNA 

DEJAVNOST 

Ključne spremembe in prednosti na področju raziskovalne dejavnosti:   

- Uspešna prijava ARRS projekta J6-9354 - Kultura spominjanja gradnikov 

slovenskega naroda in države (1.7.2018―30.6.2021) in zagotovitev 
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 sredstev za raziskovalno delo, konference in delo na projektih v deležu 

sodelovanja. 

- Aktivna RO skupina s štirimi raziskovalci, dve raziskovalki (doc. dr. Ines 

Vodopivec in doc. dr. Manca Erzetič) sta se vključili v raziskovalno skupino 

v akademskem letu 2018/2019, omogoča razvoj znanstveno-

raziskovanega dela in področja slovenoslovja ter krepitev znanstvene 

odličnosti RO. 

- Aktivno sodelovanje pedagoškega osebja na domačih in tujih 

konferencah.  

- Oddan projekt ARRS CRP projekt Virtualizacija premične kulturne 

dediščine in njena vključitev v sodobne vzgojno-izobraževalne procese, ki 

pa žal ni bil sprejet. 

- Sodelovanje fakultete in visokošolskih učiteljev na projektih Nove 

univerze – npr. Pravna digitalna enciklopedija in učilnica slovenije (DEUS). 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju raziskovalne 

dejavnosti fakultete: 

- Večja spodbuda pedagoškega osebja k individualnemu raziskovalnemu 
delu in tesnejše sodelovanje fakultete in pedagoškega ter raziskovalnega 
osebja. 

- Večja spodbuda pedagoškega osebja k prijavam raziskovalnih in 
aplikativnih projektov doma in v EU, z negospodarstvom in 
gospodarstvom in posledično k promociji oziroma popularizaciji 
slovenoslovja v znanstveni in strokovni javnosti. 

- Izdelava strategije raziskovalnega inštituta, ki je osnova za razvoj 
raziskovalne skupine. 

- Prizadevanje za razvoj slovenske terminologije na področju slovenoslovja 
ter za opredelitev študijskega področja in priznavanje le-tega v širši 
humanistični oz. interdisciplinarni znanstveni in akademski stroki. 

ŠTUDENTI 

 

 

UPRAVLJANJE S KADRI 

IN VSESTRANSKI 

RAZVOJ ZAPOSLENIH  

Ključne spremembe in prednosti na področju upravljanja s kadri:   

- Pregled vseh habilitacij visokošolskih učiteljev in pravočasno opominjanje 

o poteku habilitacij.  

- Habilitirana v naziv docent in vključena v pedagoški proces je bila 

docentka: Manca Erzetič. 

- V pedagoški proces na dodiplomskem študiju Slovenski študiji so bili 

vključeni štirje novi visokošolski učitelji (doc. dr. Tatiana Bajuk Senčar, 

doc. dr. Mateja Šmid Hribar, izr. prof. dr. Aleš Gabrič in izr. prof. dr. Liliana 

Brožič). 

- Zaposlitev referentke v referatu za študentske in študijske zadeve, s čimer 

se je okrepil upravno-administrativni kader.  

- Na ravni Nove univerze izdelan Načrt izobraževanja in usposabljanja 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev nepedagoških delavcev v študijskem 

letu 2019/2020. 

- Administrativni kader je z zaposlitvijo na fakulteti 100% zadovoljen. 

- Odnosi med zaposlenimi so ocenjeni z odlično oceno. 
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Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju upravljanja 

s kadri:   

- Krepitev pripadnosti fakulteti. 

- Povečanje samoiniciativnosti visokošolskih učiteljev in posledično večja 

vpetost v fakulteto (organizacija akademskih forumov in poletnih šol). 

- Organizacija neformalnega druženja akademskega zbora.  

- Opravljeni bodo letni razgovori z zaposlenimi. 

- Fakulteta bo omogočila več dodatnih izobraževanj za zaposlene 

administrativne delavce. 

 

PROSTORSKI IN 

MATERIALNI POGOJI 

Ključne spremembe in prednosti na področju prostorskih in materialnih pogojev:   

- Fakulteta je dne 29. 10. 2018 obvestila Nakvis o spremembi že 

akreditiranega sedeža. Fakulteta je vhod v stavbo premaknila iz naslova 

Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana na naslov Mestni trg 23, Ljubljana.  Dne 

21. 2. 2019 je Nakvis izdal odločbo o spremembi lokacije izvajanja študija 

na naslovu Mestni trg 23, 1000 Ljubljana. 

- Na sedežu v Ljubljani so bili prenovljeni in ustrezno opremljeni dodatni 

prostori, s tem posledično pa je omogočeno več prostora za izvajanje 

študijskega procesa, ter novi, prostornejši knjižnični prostori. 

- UKNU je za podporo študijskega programa fakultete pridobila ok. 2.000 

enot študijskega gradiva humanističnih ved z darovi (knjige, revije, 

zborniki, elektronski viri). 

- UKNU je za študente, visokošolske učitelje in raziskovalce članic NU v letu 

2018/19 v okviru članstva v konzorcijih COSEC (NUK) in CTK (ARRS) 

pridobila naslednje tuje podatkovne baze: EBSCO Academic Search 

Premier, Zbirka SAGE Journals Online, SpringerLink servis). 

- UKNU gradi tudi lastne elektronske vire za podporo študijskih programov 

članic NU na vseh stopnjah: E-KURS.si - Komentar ustave Republike 

Slovenije (2002, 2011, 2019) in E-Dignitas - Revija za človekove pravice. 

- UKNU je v letu 2018 vključila tudi Izpis za habilitacije visokošolskih 

učiteljev NU preko sistema  

- Sicris bibliografij, ki predavateljem na NU omogoča neposredni izpis 

točkovnik po Merilih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev, visokošolskih sodelavcev in raziskovalnih 

sodelavcev na Novi univerzi ter s tem enostavnejšo pripravo 

habilitacijskih vlog. 

- Proti koncu študijskega leta 2018/2019 je bil opravljen nakup novega 

knjižničnega gradiva na podlagi predloga akademskega zbora.  

- Opravljen je bil pregled obstoječega stanja in zagotovitev nove ustrezne 

opreme za snemanje v povezavi z ostalimi članicami NU (nakup nove 

kamere in mikrofonov). 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na prostorskem področju 

ter področju materialnih pogojev za delo: 

- Vpeljava sistema vsakoletnega pozivanja profesorjev k dopolnitvi učnih 

načrtov (tudi literature). 

- Na predlog študentskega sveta fakultete in Evalvacijskega poročila 

Nakvisa bo opravljen pregled obvezne literature, ki je predpisana z učnimi 
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načrti za vse tri stopnje študija Slovenski študiji, in dopolnitev knjižničnega 

gradiva skladno z učnimi načrti po vedah, ki se združujejo znotraj 

slovenoslovja.  

- Namenitev več sredstev za obvezno študijsko literaturo. 

FINANCIRANJE 

DEJAVNOST 

 

Ključne spremembe in prednosti na področju prostorskih in materialnih pogojev:   

- Z obstoječimi viri sredstev je imela fakulteta zagotovljena sredstva za 

delovanje in realizacijo načrtovanih stroškov. Fakulteta je lahko 

nemoteno delovala in nadaljevala razvoj visokošolske dejavnosti. 

- Zagotavljanje financiranja znanstveno-raziskovalne in založniške 

dejavnosti prek razpisov ARRS in posledično nemoteno izvajanje 

znanstveno-raziskovalne in založniške dejavnosti ter Iskanje novih 

finančnih možnosti s prijavami na razpise. 

- Fakulteta je v sodelovanju z doc. dr. Manco Erzetič pripravila načrt za 

izvedbo pomladne šole  2019/2020 na temo totalitarizmov. 

- Računovodstvo fakultete je pripravilo Finančni načrt za leto 2020 – 2025. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju financiranja 

dejavnosti:  

- Za dosego ključnega strateškega cilja v okviru Strategije razvoja 2018 - 
2021 na področju financiranja dejavnosti in zagotovitve ustreznih virov 
financiranja dejavnosti mora fakulteta tudi v prihodnje dati večji 
poudarek zunanjim virom financiranja dejavnosti (projektna sredstva, 
razvojni skladi, povezovanje z gospodarstvom, ipd.). 

- Pospeševanje tržne dejavnosti fakultete. 
- Povečati delež iz raziskovalne dejavnosti. 

INTERNACIONALIZACIJA 

IN SODELOVANJE Z 

OKOLJEM  

Ključne spremembe in prednosti na področju prostorskih in materialnih pogojev:   

- Oddaja vloge za pridobitev ECHE listine (27. 3. 2019) in pridobitev ECHE 
listine (30. 9. 2019). 

- Fakulteta je bila pozvana k podpisu sporazuma s strani AGH University of 
Science and Technology v Krakowu (Poljska), ter Universit degli Studi "G. 
d'Annunzio"Chieti – Pescara (Italija).  

- Podpis in/ali sklenitev dodatnih pogodb o sodelovanju in pisem o nameri 
oz. vzpostavitev sodelovanja v neformalni obliki, s čimer se je krepila 
prepoznavnost fakultete in študijskega programa ter krepila mreže 
sodelovanja z domačimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami: 
IRRIS – Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in 
okolja (podpis sporazuma 27. 8. 2018); ZDJP – Zgodovinsko društvo za 
južno Primorsko, Koper (podpis sporazuma o znanstveno-raziskovalnem 
sodelovanju 21. 8. 2018); ILU – Inštitut za likovno umetnost (fakulteta se 
z inštitutom povezuje aplikativno, npr. otvoritve razstav, na katere so 
vabljeni študenti kot je Andreja Peklar: Svetloba-tema-svetloba, 27. 3. 
2019); ŠCND – Študijski center za narodno spravo (fakulteta se z 
inštitutom povezuje aplikativno, npr. sodelovanje na dogodkih in 
predstavitvah knjig ter izmenjava izdanih gradiv ipd.); Svetovni slovenski 
kongres (podpis sporazuma 11.04.2019); Združenje za vrednote 
slovenske osamosvojitve (26. 6. 2019). 

- V letu 2019 (27. 5 – 11. 6.) je fakulteta organizirala mednarodni dogodek 
Humanistične korespondence v sodelovanju z Inštitutom Nove revije, 
zavod za humanistiko in s Forumom za humanistko V letu 2019 (27. 5 – 
11. 6.), v okviru katerega je fakulteta izvedla tri gostujoča predavanja: 
prof. dr. Jeff Malpas: “In What Kind of a World Do We Live”; prof. dr. 
Ramsey Eric Ramsey: “Enduring the Humanities Again and Again” in Harry 
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Lehman: “The Political Polarization of Liberal Democracies. A Model for 
the Analysis of the Current Situation”. 

- Organizirana je bila razprava oziroma delovni sestanek s Svetovnim 
slovenskim kongresom o načrtovanih spremembah in izvedbi študijskih 
programov fakultete. 

- Sodelovanje z drugimi članicami NU pri organizaciji dogodkov in 
aktivnosti, s čimer se je fakulteta aktivno povezovala z ostalimi članicami 
univerze in pridobivala izkušnje z organizacijo promocijskih aktivnosti. 
Npr. organizacija Akademskih forumov: Akademski forum »Država in 
svobodna podjetniška pobuda« (25. 10. 2018, Ljubljana), Akademski 
forum »Mednarodni položaj Slovenije« (13. 11. 2018, Ljubljana), 
Akademski forum »Corporate Accountability under Socio-Economic 
Rights« (14. 11. 2018, Kranj),  Akademski forum »Legal Pluralism and EU 
Law« (22. 11. 2018, Ljubljana), 15) Akademski forum »Podjetništvo, davki 
in vladavina prava« (23. 11. 2018, Maribor), Akademski forum: “Vpliv 
svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve” 
(30. 11. 2018, Ljubljana), Akademski forum "Zahodni Balkan in vladavina 
prava" (25. 2. 2019, Ljubljana), Akademski forum Nove univerze: Kriza 
zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji (25. 3. 2019, Ljubljana), 
Akademski forum Nove univerze na temo uresničevanja človekovih pravic 
(8. 5. 2019), Akademski forum ne temo šeriata v Evropi (23. 5. 2019), 
Akademski forum Nove univerze in Katedrale svobode (20. 6. 2019). 

- Študente fakulteta spodbuja k samoiniciativnosti in proaktivnosti z 

obveščanjem in vabili za aktivno udeležbo v obštudijskih dejavnostih (npr. 

jesenska šola, konference ipd.). Hkrati fakulteta redno spodbuja študente 

k podajanju samoiniciativnih predlogov za izboljšanje študija. V ta namen 

ima fakulteta na spletni strani objavljen tudi Obrazec za predloge izboljšav 

na FSMŠ. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju sodelovanja z 

okoljem:  

- Povečanje št. gostujočih tujih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi 
posameznih predmetov. 

- Povečanje št. tujih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri spomladanskih 
šolah, okroglih mizah in akademskih forumih.  

- Organizacija mednarodnih konferenc s tujimi mednarodnimi partnerji. 

SKRB ZA KAKOVOST Ključne spremembe in prednosti na področju skrbi za kakovost:   

- V študijskem letu 2018/19, 4. 12. 2018, smo s strani Nakvisa prejeli 

obvestilo, da je bil dodiplomski študij Slovenski študiji na Fakulteti za 

slovenske in mednarodne študije Nove univerze izbran v postopek 

vzorčne evalvacije. Fakulteta je 25. 4. 2019 uspešno oddala vlogo 

(Obrazec za evalvacijo študijskega programa in Obrazec za akreditacijo 

študijskega programa). Strokovnjaki so 2. 10. 2019 obiskali sedež 

fakultete in v novembru napisali evalvacijsko poročilo. Fakulteta smatra 

poročilo vzorčne evalvacije kot pomemben doprinos pri razvijanju 

samoevalvacije in izboljševanju kakovosti študijskih programov. Zato je 

predloge strokovnjakov vključila v samoevalvacijsko poročilo.  

- V sklopu akreditacije Nove univerze in akreditacije njene članice Fakultete 

za slovenske in mednarodne študije smo temeljito ovrednotili delovanje 

fakultete z izpolnjevanjem Obrazca za akreditacijo študijskega programa.  



 
 

86 
 

PODROČJE OPIS 

- Fakulteta je Izvedla ankete o zadovoljstvu med visokošolskimi učitelji in 

študenti in pridobila povratne informacije, ki jih je vključevala tekom 

Samoevalvacijskega poročila.  

- Analiza anket študentov je pokazala, da:  

 Z delom/odnosom delavcev/delavk referata za študijske zadeve 

fakultete do študentov so študenti zadovoljni, saj so ocene zelo 

visoke. Dva (2) namreč ocenjujeta njihovo delo z zelo dobro (4) 

in dva (2) z odlično (5). 

 Študenti so prav tako zelo zadovoljni z delom/odnosom vodstva 

fakultete do študentov, saj so trije (3) dali odgovor odlično (5) in 

eden (1) odgovor zelo dobro (4). 

 Fakulteta aktivno sodeluje s Študentskim svetom FSMŠ in 

pridobiva povratne informacije o zadovoljstvu študentov s 

študijem na fakulteti. Zadovoljstvo z delom Študentskega sveta 

sta ocenila dva (2) študenta, kar predstavlja polovico vseh 

vprašanih. Odgovorila sta kot zelo dobro (4) in kot odlično (5). 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju skrbi za 

kakovost: 

- Posodobitev strategije fakultete, kazalnikov kakovosti in kratkoročnih 

ciljev. 

PROMOCIJA FAKULTETE 

IN POVEČANJE ŠTEVILA 

VPISANIH 

Ključne spremembe in prednosti na področju promocije fakultete in povečanja 

števila vpisanih:   

- Izvedene so bile izdatne promocijske aktivnosti: FB, okrogle mize, teden 

humanistike, promocijski videofilmi, natis zloženk in brošur, nova spletna 

stran itd. 

- Nova spletna stran fakultete. 

- Nov promocijski video fakultete. 

- Objava članka v Reporterju (doc. dr. Manca Erzetič), objava na spletni 

strani Študent.si. 

- Uspešno izvedeni informativni dnevi.  

- Vsem vpisanim študentom je fakulteta omogočila plačilo šolnine na več 

obrokov. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev promocije fakultete in povečanja 

števila vpisanih: 

- Pripraviti načrt strategije promocije v študijskem letu 2019/20 in izvedene 

primerne promocijske aktivnosti za prepoznavnost fakultete in študija v 

javnosti z vključitvijo zamejskega prostora. 

- Povečanje sredstev za financiranje promocijskih aktivnosti. 

- Povečati prisotnost na sejmih. 

 

Podrobnejši opis napredka članice v dotičnem študijskem letu je dostopen v Samoevalvacijskem 

poročilu članice za leto 2018/2019, ki je objavljen na spletni strani članice: https://fsms.nova-

uni.si/fakulteta/o-fakulteti/kakovost/. 

 


