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SEZNAM OKRAJŠAV 

 

ARRS Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AZ Akademski zbor 

CEEPUS Central European exchange program for university studies 

ECTS European credit transfer system 

EHEA European higher education area – skupni evropski visokošolski prostor 

ESG Standard and guidelines for quality assurance in higher education 

ERA European research area – skupni evropski raziskovalni prostor 

ERC European research council 

EUA European university association - evropska zveza univerz 

eVŠ Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v RS 

FTE Full time equivalent – ekvivalent polne zaposlitve 

KIN UP  Komisija za imenovanje v nazive UP 

KŠTZ Komisija za študentske zadeve 1., 2., 3. stopnje 

KŠZ UP FM Komisija za študijske zadeve UP FM 

LPD Letni program dela 

LP Letno poročilo 

MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

NAKVIS Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu 

SK UP FM Svet za kakovost  

SOK Slovensko ogrodje kvalifikacij 

ŠOUP Študentska organizacija UP 

ŠS UP FM Študentski svet UP FM 
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UO UP FM Upravni odbor UP FM 

UP Univerza na Primorskem 

UP FM Fakulteta za management UP  

UP UK Univerzitetna knjižnica UP 

VTI Visokošolsko transnacionalno izobraževanje 

ZVIS  Zakon o visokem šolstvu v trenutni veljavi 

  

 

 

POJMOVNIK 

Akreditacija Ugotavljanje izpolnjevanja z zakonom določenih pogojev in presoja izpolnjevanja 
meril agencije za opravljanje visokošolske dejavnosti ter kakovosti visokošolskih 
zavodov in izvajanja študijskih programov; akreditacija je prva in podaljšana (na 
vsakih 5 ali 7 let) in se nanaša na visokošolski zavod ali na študijski program. 

Evalvacija Sklop aktivnosti, s katerimi se spremlja izvajanje načrtov o delovanju visokošolskega 
zavoda ter vključenost zavoda v razvoj okolja in vrednotenja dosežkov; evalvacija je 
samoevalvacija ali zunanja evalvacija. 

Kakovost Odličnost, ki se vzpostavlja do primarnih deležnikov fakultete: študentov, zaposlenih, 
gospodarstva, raziskovalne sfere in lokalnega okolja. 

Kompetenca Kompetence se nanašajo na sposobnost uporabe in povezovanja znanja in spretnosti 
v izobraževalnih, profesionalnih in osebnih situacijah. Kompetence razvrščamo glede 
na kompleksnost, samostojnost in odgovornost delovanja (SOK). 

Učni izid Učni izidi so izjave o tem, kaj naj bi študent po zaključenem učnem procesu znal, 
razumel in bil zmožen narediti. 

Učni izid predstavlja znanje, spretnosti in kompetence, standardizirane na določeni 
ravni kvalifikacije. Je izjava o tem, kar študent na neki kvalifikacijski ravni  po 
zaključenem učnem  obdobju ve,  je zmožen  narediti in  se odločiti.« (Mikulec in 
Ermenc, 2014, str. 81) 

Kultura kakovosti Pozitiven odnos zaposlenih, študentov in drugih sodelujočih z visokošolskim 
zavodom do stalnega izboljševanja izvajanja dejavnosti ter vgraditev tega v identiteto 
in strategijo delovanja visokošolskega zavoda. 

Management kakovosti Aktivnosti namenjene izvajanju politike kakovosti. 

Merila Predpis za presojanje področij kakovosti. 

Sistem spremljanja in 
zagotavljanja kakovosti 

Sistemska (institucionalna/formalna) ureditev, ki vzpostavlja, podpira in 
institucionalizira aktivnosti managementa kakovosti. Vsi postopki, ki so pomembni za 
kakovostno delovanje visokošolskega zavoda in kakovostno izvajanje študijskih 
programov. 

Standard Standard je dokument, ki nastane s konsenzom in ga odobri priznani organ, ki določa 
pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti ter njihove rezultate in je namenjen za 
občo ter večkratno uporabo, usmerjen pa v doseganje optimalne stopnje urejenosti 
na danem področju. 

Standardi so tako zapisani sporazumi, ki temeljijo na priznanih rezultatih znanosti, 
tehnike in izkušenj. 
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Področja presoje Področja delovanja UP FM, ki so predmet presoje ali predmet aktivnosti 
managementa kakovosti. 

Zagotavljanje kakovosti 
in politika kakovosti 

Udejanjanje splošnih principov managementa kakovosti (usmerjenih v doseganje 
kakovosti). 
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POSLOVNIK KAKOVOSTI UP FM –  
SPLOS NI DEL   

UVOD 
Vizija Fakultete za management (v nadaljevanju UP FM) se glasi1: 

UP FM bo članica skupine najbolj kakovostnih evropskih poslovnih šol, s prepoznavnim vplivom na uspešnost 

gospodarstva in širšega družbenoekonomskega okolja v prostoru Srednje in Jugovzhodne Evrope ter Sredozemlja. 

UP FM deluje v skladu z etičnim kodeksom2 in v delovanju sledi naslednjim vodilnim načelom in vrednotam: 

UP FM je visokošolski zavod, ki deluje v okviru zakonov, statuta Univerze na Primorskem in Pravil Fakultete za 

management. Na Fakulteti za management utrjujemo akademsko skupnost ustvarjalnih, strokovno neodvisnih in 

samozavestnih ljudi, ki deluje v razmerah akademske svobode ter avtonomije v odnosu do države in politike. Naše 

delovanje temelji na načelih strokovne odličnosti, stalnega zagotavljanja in izboljševanja kakovosti ter humanizma 

in človekovih pravic. Svoje dosežke na področju znanosti in izobraževanja izmenjujemo z drugimi fakultetami in 

univerzami in tako prispevamo svoj delež v svetovno zakladnico znanja, znanje pa prenašamo tudi v gospodarstvo 

in v druge družbene dejavnosti. 

Pogoj za doseganje vizije in uresničevanje vrednot UP FM je vzpostavitev dobrega in vzdržnega sistema kakovosti 

na vseh področjih delovanja UP FM. Visoko kakovost lahko dosežemo le z delovanjem in razvojem usmerjenim v 

odličnost izobraževalne in raziskovalne dejavnosti ter vseh podpornih procesov, ki izhajajo iz poslanstva fakultete. 

Kakovost torej prepoznavamo kot pomemben vir konkurenčne prednosti UP FM. 

Poslovnik predstavlja skupni okvir zagotavljanja kakovosti na UP FM in pristop UP FM k zagotavljanju kakovosti. 

Namen dokumenta je opredeliti sistem in politiko zagotavljanja kakovosti na nivoju UP FM; t. j. opisati mehanizme 

in ukrepe namenjene zagotavljanju kakovosti in posledično zagotoviti temelj, na katerem se kakovost vzpostavi 

kot jedro delovanja UP FM. Doseganje vizije in iz nje izhajajočih ciljev namreč pogojujemo z razumevanjem in 

uporabo načel kakovosti, opisanih v tem dokumentu na individualni ravni in na ravni celotne akademske skupnosti, 

saj je kakovost odgovornost vsakega posameznika v tej skupnosti. Glavni namen sistema kakovosti je vzpostavitev 

kulture kakovosti med vsemi deležniki UP FM z nenehnim sistematičnim spremljanjem in izboljševanjem sistema 

s ciljem doseganja in preseganja postavljenih standardov. 

Sistem kakovosti, ki ga vzpostavljamo, sledi Standardom in smernicam za zagotavljanje kakovosti v evropskem 

visokem šolstvu (ESG) in Merilom za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 

programov (NAKVIS), upoštevajoč poslanstvo in vizijo UP FM. Ta merila določajo postopke in kriterije, po katerih 

se presoja izpolnjevanje pogojev za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. V ESG so 

upoštevani dogovorjeni standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti, ki veljajo v evropskem visokošolskem 

prostoru. 

1. Namen in struktura poslovnika 
Namen dokumenta je opredeliti sistem in politiko zagotavljanja kakovosti na nivoju UP FM; t. j. opisati mehanizme 

in ukrepe namenjene zagotavljanju kakovosti in posledično zagotoviti temelj, da se kakovost vzpostavi kot jedro 

 

1 Besedilo poslanstva in vizije ter vodilna načela je sprejel Senat UP FM na 1., konstitutivni seji dne 18. 1. 2005 in 
so objavljena na spletni strani fakultete: http://www.fm-kp.si/si/poslanstvo_in_vizija.html. 
2 …sprejetim na Univerzi na Primorskem 16. 11. 2011 
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delovanja UP FM. Ker je kakovost osrednja za delovanje in obstoj UP FM, so dejavnosti UP FM (operativni in 

strateški management) razvite upoštevajoč povratne odzive akademsko-raziskovalne skupnosti in deležnikov ter 

informacij, pridobljenih s sistematičnim spremljanjem in vrednotenjem vseh dejavnosti UP FM. 

Kakovost ni absoluten koncept. Razumevanje in raba koncepta kakovosti sta pogojena z vrednotami deležnikov, 

cilji, razpoložljivimi viri, obstoječimi politikami in kontekstom. Zato je kakovost na področju izobraževanja in 

raziskovanja predmet neprestanega definiranja skozi razpravo oziroma demokratične procese. Na UP FM kakovost 

razumemo kot odličnost, ki se vzpostavlja do primarnih deležnikov UP FM: študentov, zaposlenih, gospodarstva in 

negospodarstva, raziskovalne sfere in lokalnega okolja. Zagotavljanje kakovosti in udejanjanje politike kakovosti 

razumemo kot udejanjanje principov managementa kakovosti v sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti. 

V splošnem delu poslovnika je podan splošen opis sistema kakovosti na UP FM. Nato so v posebnem delu podane 

specifične značilnosti, pričakovani standardi in kriteriji ter kazalniki, postopki in analize, ki bodo osnova za 

ukrepanje in izboljšavo ter postavitev novih ciljev. Pri opisih so podani sklici na spremljajoče predpise in obrazce 

ter odgovornost za izvajanje postopka. 

2. Sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti 
Politiko UP FM na področju kakovosti določajo načela spremljanja, zagotavljanja in izboljšanja kakovosti, h katerim 

se UP FM zavezuje in jo lahko opredelimo tako: 

UP FM se zavezuje, da bo spremljala, zagotavljala in izboljševala kakovost na vseh področjih delovanja v skladu z 

zakonodajo in predpisi, strokovnimi standardi, smernicami in zahtevami notranjih in zunanjih deležnikov. 

2.1 Politika in postopki zagotavljanja kakovosti 
Načela kakovosti UP FM so: 

• Glavni namen zagotavljanja kakovosti je izboljševanje kakovosti na vseh področjih delovanja UP FM. 

• UP FM se zaveda, da visoka kakovost pomeni uskladitev potreb in želj študentov ter skrb za potrebe vseh 

deležnikov ter sodelovanje z njimi. 

• UP FM se zaveda, da izboljševanje kakovosti pomeni motiviranje zaposlenih (skupaj s študenti in zunanjimi 

deležniki), da upoštevajo učinkovitost poučevanja in učenja in ustreznost postavljenih in doseženih 

standardov. Zato je treba sistem kakovosti aplicirati na vse aktivnosti in vse ravni delovanja UP FM. 

• Na individualni ravni so zaposleni osebno odgovorni za kakovost in razvoj kakovosti lastnih dejavnosti ter 

za prispevek h kakovosti delovanja UP FM. Zaposleni imajo tudi dolžnost posredovanja konstruktivnih 

povratnih informacij, relevantnih za dvig kakovosti delovanja UP FM. 

• Študenti nosijo svoj del odgovornosti za uspešnost in učinkovitost svojega študija tako, da se aktivno 

vključujejo v delo in življenje na fakulteti, še posebej aktivno sodelujejo v komisijah in v Svetu za 

zagotavljanja kakovosti in evalvacij. 

• Učitelji morajo skrbeti za nenehno napredovanje v stroki skozi različne načine izobraževanja, mobilnosti, 

znanstvenega raziskovanja in strokovnih aktivnosti ter za pedagoško izpopolnjevanje. Učitelj zagotavlja 

prenos svojih kompetenc na študente. 

Sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti UP FM sledi naslednjim splošnim ciljem:  

• izpolnitev ali preseganje zahtev, potreb ali pričakovanj odjemalcev, 

• zagotoviti kakovostno pedagoško in znanstvenoraziskovalno dejavnost ter podporne dejavnosti UP, 

• zagotoviti visoko kakovost študijskih izidov in pridobivanje, usvajanje in utrjevanje  kompetenc študentov 

in diplomantov, ki bodo zadovoljile potrebe delodajalcev in družbenega okolja, 

• zagotoviti visoko kakovost znanstvenih in strokovnih objav, ter izvedb projektov in konferenc, ki bodo 

podpora kakovostnemu študijskemu procesu, 

• sistematično zagotavljanje in dokumentiranje informacij za podporo managementu za razvoj in 

zagotavljanje kakovosti dejavnosti UP FM, 
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• standardiziranje dejavnosti, 

• razširjanje dobrih praks, 

• podpiranje sodelovanja vseh zaposlenih UP FM pri razvoju dejavnosti UP FM, 

• krepitev kulture kakovosti zaposlenih UP FM. 

2.2 Sistem kakovosti UP FM 
Sistem zagotavljanja kakovosti temelji na presoji in udeležbi notranjih (študenti, učitelji, raziskovalci, strokovni 

sodelavci in kolegij dekana) in zunanjih (izobraževalni sistem, gospodarstvo, lokalna in širša skupnost) deležnikov. 

Sistem kakovosti deluje kot ciklični proces zagotavljanja in izboljševanja kakovosti. 

S sistemom kakovosti na UP FM smo popisali in določili: 

• temeljne postopke in njihovo medsebojno povezanost, in sicer z vidika načrtovanja, izvajanja, spremljanja 

in vrednotenja ter ukrepanja, 

• kriterije in mehanizme za zagotavljanje ustreznega delovanja in spremljanja učinkovitih postopkov in 

ustreznih ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev, 

• zagotovitev ustreznih virov in informacij ter določitev odgovornosti za podporo in spremljanje postopkov 

ter njihovo nenehno izboljševanja. 

2.3 Cilji, struktura in notranja urejenost sistema kakovosti 
Cilj sistema kakovosti je oblikovanje mehanizmov za nenehno izboljševanje, spremljanje in zagotavljanje kakovosti 

vseh vidikov delovanja UP FM: izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter spremljajočih podpornih 

aktivnosti z namenom doseganja in zagotavljanja visoke kakovosti delovanja UP FM. 

Elementi sistema kakovosti so: 

• strateško načrtovanje za razvoj dejavnosti in njegovo spremljanje (letni program dela), 

• redna letna samoevalvacija vseh dejavnosti (programska samoevalvacijska poročila, letno poročilo), 

• spremljanje izvajanja temeljnih dejavnosti in kazalnikov kakovosti (samoevalvacijsko poročilo – 

izobraževalna dejavnost), 

• pridobivanje povratnih informacij o izvajanju dejavnosti – anketiranje študentov, zaposlenih, diplomantov 

in drugih deležnikov,  

• vključevanje študentov v upravljanje in procese evalvacije kakovosti, 

• organiziranje delavnic, izpopolnjevanj, posvetov, okroglih miz ipd. na temo kakovosti, 

• pridobivanje tujih akreditacij, 

• članstvo v organizacijah s področja študija in raziskovanja, 

• izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih, za profesionalni in osebnostni razvoj 

zaposlenih, 

• obveščanje javnosti o dosežkih pri zagotavljanju kakovosti, 

• spremljanje trendov in novosti, izzivov in perspektiv na področju zagotavljanja kakovosti. 

Za delovanje sistema kakovosti so na ravni UP FM sprejeti naslednji krovni dokumenti: 

• Poslovnik kakovosti - Sistem zagotavljanja kakovosti na UP FM. 

UP FM poleg omenjenih upošteva tudi interne akte univerze. 

Dejavnosti, ki sodijo v sistem kakovosti: 

1. vodenje in upravljanje 

• vodenje in organiziranost, 

• zagotavljanje virov, 

• podpora izobraževalnemu in raziskovalnemu procesu, 

• sodelovanje z okoljem in zunanjimi deležniki, 
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• komuniciranje z javnostmi. 

2. izobraževalna dejavnost 

• razvoj in akreditacije študijskih programov, 

• načrtovanje, izvajanje in spremljanje izvedbe študijskih programov, 

• razpis in vpis, 

• podeljevanje listin in nazivov, 

• mednarodno sodelovanje in mobilnost, 

• vseživljenjsko učenje. 

3. znanstvenoraziskovalna dejavnost 

• projektna aktivnost, 

• znanstvena odličnost, 

• konferenčna dejavnost. 

Dejavnosti urejamo po fazah sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti: načrtovanje, izvajanje, spremljanje in 

vrednotenje, ukrepanje, kot je razvidno iz spodnje slike. 
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2.4 Nosilci odgovornosti 
Pri oblikovanju, razvoju in ocenjevanju sistema kakovosti sodelujejo vsi notranji in zunanji deležniki na fakulteti. 

• Notranji deležniki so študenti, pedagoško in nepedagoško osebje UP FM. 

• Zunanji deležniki so pravne in fizične osebe povezane z aktivnostmi UP FM. 

Za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so skladno z ZViS in Statutom UP odgovorni vsi zaposleni na fakulteti in 

študenti. 

V sistemu sodelujejo vsi deležniki, strukturno pa so za delovanje sistema odgovorni naslednji organi: 

• dekan in prodekani (kolegij dekana), 

• programski direktorji, 

• Svet za kakovost UP FM (SK), 

• Senat UP FM, 

• komisije senata, 

• katedre, 

• tajništvo in strokovne službe pristojne za posamezna področja dejavnosti. 

 

Odgovornost posameznih deležnikov je opisana v tabeli. 

Nosilec odgovornosti Področje odgovornosti 

Dekan Odgovornost za ustrezno organiziranost in operacionalizacijo kakovosti in doseganje 
rezultatov UP FM kot celote. 

Prodekani Odgovornost za kakovost in doseganje rezultatov na posameznih področjih. 

Programski direktorji Odgovornost za kakovost in doseganje rezultatov na študijskih programih 

- spremljanje in evalvacija izvedbe programa, 
- predlaganje sprememb in dopolnitev programa. 

Svet za kakovost Odgovornost za načrtovanje in uresničevanje politike in sistema kakovosti na 
fakulteti. 

- Razvoj ustreznih orodij in mehanizmov spremljanja kakovosti 
- Evalvacija in predlogi ukrepov. 

Predstojniki kateder in 
nosilci predmetov 

Odgovornost za  

- doseganje ciljev katedre,  
- Sodelovanje pri načrtovanju obremenitev pedagoškega dela članov katedre, 
- načrtovanje sprememb in razvoj predmetnega področja, 
- upoštevanje načel kakovosti. 

Učitelj/mentor in 
sodelavci 

Odgovoren za: 

- kakovostno izvedbo pedagoškega dela, načrtovanje sprememb in razvoja 
predmeta, evalvacije izvedbe,  

- kakovostno mentoriranje in kakovost diplomskih del, 
- obravnavanje mnenj študentov in diplomantov in uporabo rezultatov 

mnenjskih anket pri načrtovanju izvedbe, 
- spodbujanje študentov za podajanje konstruktivnih povratnih informacij o 

izvedbi. 

Raziskovalci Odgovoren za kakovost raziskav in znanstvenih objav ter izvajanja projektnih 
aktivnosti. 

Vodja strokovne službe Odgovornost za kakovost dela in učinkovito organiziranost znotraj posamezne 
strokovne službe. 
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Strokovni sodelavci in 
drugi zaposleni 

Odgovornost za kakovost in razvoj lastnega področja dela. 

Študenti Odgovornost za lastni študij in izobraževanje, osebni in karierni razvoj.  

 

Pravica in dolžnost vseh sodelujočih v sistemu kakovosti je, da podajajo konstruktivne predloge za izboljšanje 

lastnega dela in organiziranosti ter razvoj dejavnosti UP FM. Študenti imajo zlasti pravico in dolžnost za podajanje 

konstruktivnih mnenj in predlogov v povezavi s študijem in organiziranostjo UP FM z namenom izboljšanja 

kakovosti storitev. 

3. Presoja sistema kakovosti  
Sistem kakovosti sestavljajo notranji standardi, opredeljeni s tem poslovnikom in zunanji standardi, ki so jih 

opredelile institucije navedene v nadaljevanju. Delovanje sistema kakovosti se presoja z notranjimi in zunanjimi 

mehanizmi presoje. 

Zunanja presoja: 

• vzdržnost javnega financiranja programov (UP), letno 

• akreditacije novih študijskih programov (NAKVIS), ob vlogi 

• podaljšanje akreditacije študijskih programov (NAKVIS),  ob podaljšanju institucionalne akreditacije, ob 

izredni evalvaciji 

• akreditacije pri tujih akreditacijskih agencijah (FIBAA), na pet let 

• evalvacije delovanja univerze in fakultete (EUA), na pet let 

• notranja evalvacija študijskih programov v okviru univerze (UP), periodično 

• zunanja evalvacija projektov in programov (nacionalni in mednarodni financerji), periodično 

• kontrola izvajanja projekta na kraju samem (pooblaščenci nacionalnih in mednarodnih financerjev), 

periodično. 

 

Notranja presoja: 

Nad notranjo presojo bdi SK UP FM, poleg tega pa se izvajajo še konkretne aktivnosti: 

• finančna poročila (spremlja kolegij dekana), medletna in letna 

• načrtovanje in spremljanje izvedbe dejavnosti (spremlja kolegij dekana, programski direktorji za študijske 

programe), sprotno med letom 

• spremljanje kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov (spremljajo kolegij dekana, programski direktorji in 

SK UP FM, poroča se katedram, senatu, akademskemu zboru, študentskemu svetu), letno 

• samoevalvacija posamezne dejavnosti (programski direktorji za študijske programe, kolegij dekana in SK 

UP FM), letno 

• razne analize uspešnosti (spremlja kolegij dekana, programski direktorji), sprotno med letom 

• SPIN analiza (Svet za kakovost, programski direktorji, vodstvo), periodično  

• druge analize, po potrebi. 

4. Obveščanje javnosti o sistemu kakovosti 
UP FM se zaveda pomembnosti spremljanja in zagotavljanja kakovosti izobraževalne in znanstvenoraziskovalne 

dejavnosti ter vodenja in upravljanja. Zaveda se tudi, da je enako pomembno informiranje zunanjih in notranjih 

deležnikov o skrbi za kakovost, načrtih in postopkih povezanih z zagotavljanjem kakovosti ter o dosežkih UP FM. 

Informacije, ki se nanašajo na sistem kakovosti, se objavijo na spletni strani UP FM. Namen objave je transparentno 
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delovanje in posredovanje rezultatov in uspehov UP FM deležnikom, prav tako pa tudi poudarjanje pomembnosti 

kakovosti ter spodbujanje deležnikov, da prispevajo k razvoju UP FM. 

Na spletni strani UP FM je javno dostopno: 

• poslovnik kakovosti s prilogami, 

• drugi interni akti, ki se posredno ali neposredno nanašajo na pravice in dolžnosti študentov in zaposlenih, 

• letni načrt dela in poročilo o delu, 

• samoevalvacijska poročila, 

• poročila o mnenjskem anketiranju študentov, o zaposlovanju diplomantov ipd., 

• podatki o znanstvenoraziskovalni uspešnosti. 

Na spletnih mestih UP FM, ki so dostopna zaposlenim in študentom, se objavijo: 

• učni načrti predmetov, 

• načrti izvedbe predmetov, 

• navodila, obrazci in druga dokumentacija, ki se nanaša na načrtovanje izvedbe študija, 

• strateški načrti ipd. 

5.  Shematski prikaz sistema kakovosti 
V nadaljevanju opisujemo aktivnosti sistema kakovosti, namenjene zagotavljanju kakovosti in udejanjanju politike 

kakovosti ter posledično doseganju odličnosti delovanja UP FM za temeljna področja presoje. Aktivnosti so 

shematsko prikazane po fazah sistema kakovosti (načrtovanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje, ukrepanje). 

Navajamo tudi načrt aktivnosti, v katerem strnjeno predstavljamo posamezne aktivnosti, njihove izvajalce, načine 

zbiranja podatkov in termini izvajanja. 

 

Shema Vodenje in upravljanje (Priloga 1) 

Shema Izobraževanje (Priloga 2) 

Shema Raziskovanje (Priloga 3) 

Legenda k shemam (Priloga 4) 

 

Načrt aktivnosti spremljanja kakovosti 

Aktivnost Predmet 
spremljanja 

Način zbiranja 
podatkov 

Termin Odgovornost 
za zbiranje 
podatkov 

Odgovornost 
za 
analiziranje 

Odgovornost 
za ukrepanje 

Mnenjsko 
anketiranje – 
predmeti in 
izvajalci - anketa 
UP 

Vsi študenti Spletna 
aplikacija  

Ob prijavi na 
izpit 

Priprava in 
obveščanje – 
strokovna 
služba 

Pooblaščena 
oseba 

Vsak nosilec 
in izvajalec 
predmeta,  
programski 
direktor 

Mnenjsko 
anketiranje – 
organiziranost UP 
FM – anketa UP 

Vsi študenti Spletna 
aplikacija  

Konec 
četrtega 
kvartala 

Strokovna 
služba 

Pooblaščena 
oseba 

Kolegij 
dekana 

Promocijsko 
anketiranje – 
anketa o izbiri 
študija 

Študenti 1. 
letnika 

Spletna 
aplikacija  

V prvem 
kvartalu 

Vodja PR Vodja PR Vodja PR, 
kolegij 
dekana 
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Mnenjsko 
anketiranje – 
strokovna praksa 

Študenti, ki 
opravljajo 
strokovno 
prakso  

Spletna 
aplikacija  

Po opravljeni 
praksi 

Strokovna 
služba 

Pooblaščena 
oseba 

Koordinator 
strokovne 
prakse, 
programski 
direktor, 
kolegij 
dekana 

Mnenjsko 
anketiranje – ob 
diplomiranju 

Diplomanti v 
študijskem 
letu 
anketiranja 

Spletna 
aplikacija  

Ob oddaji 
naloge v 
tehnični 
pregled 

Strokovna 
služba 

Pooblaščena 
oseba 

Mentorji, 
programski 
direktorji, 
kolegij 
dekana 

Mnenje o 
zadovoljstvu pri 
študiju  

Vzorčna 
skupina 
študentov  

Fokusne 
skupine, 
skupinski 
intervju 

Letno Programski 
direktorji 

Programski 
direktorji 

Programski 
direktorji, 
kolegij 
dekana, 
katedre 

Študijska 
obremenitev 
študentov 

vsi študenti  Vključeno v 
mnenjski 
anketi 
študentov  

Letno Strokovna 
služba 

Pooblaščena 
oseba 

Nosilec 
predmeta, 
programski 
direktorji 

Doseganje 
predvidenih učnih 
izidov  

Vzorec 
študentov 

V okviru 
samoevalvacij
e predmetov 

načrtovano 
za 
posamezni 
učni izid 

učitelji Učitelj, 
nosilec 
predmeta 

Učitelj, 
nosilec 
predmeta 

Zaposljivost 
diplomantov 

Vsi diplomanti 
v zadnjih dveh 
letih 

Spletna 
aplikacija  

Na dve leti Strokovna 
služba 

Strokovna 
služba 

Kolegij 
dekana, 
programski 
direktorji 

Mnenjsko 
anketiranje 
zaposlenih 

Vsi zaposleni Spletna 
aplikacija 

Julij do 
september 

Strokovna 
služba UP 
strokovna 
služba UP 
FM 

Pooblaščena 
oseba 

Kolegij 
dekana 

Samoevalvacijsko 
poročilo - 
izobraževalna 
dejavnost 

vsi študijski 
programi 

Samoevalvacij
ski obrazec 

November Strokovna 
služba 

Strokovna 
služba 

SK UP FM, 
kolegij 
dekana, 
katedre, 
študentski 
svet 

Samoevalvacija 
študijskega 
programa 

 
Študijski 
program 

Samoevalvacij
ski obrazec 

November Strokovna 
služba, 
programski 
direktorji 

Strokovna 
služba 
programski 
direktorji 

SK UP FM, 
kolegij 
dekana,  
programski 
direktorji, 
nosilci in 
izvajalci 

SPIN analiza Študijski 
program, 
procesi, 
raziskovalna 
dejavnost 

Poročila in 
analize  

December Programski 
direktorji, 
strokovna 
služba 

SK UP FM kolegij 
dekana,  
programski 
direktorji, 

Mnenja zunanjih 
deležnikov 

Delodajalci, 
lokalno okolje 

Intervju, 
okrogle mize 

Na dve leti Pooblaščena 
oseba 

Pooblaščena 
oseba 

SK UP FM, 
kolegij 
dekana, 
katedre 
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Poročilo o 
znanstvenorazisk
ovalni dejavnosti 

Vsi 
visokošolski 
učitelji in 
sodelavci ter 
raziskovalci 

Bibliografske 
baze  in 
obrazec 

Januar Strokovna 
služba 

Strokovna 
služba 

SK UP FM, 
kolegij 
dekana, 
katedre 

Analiza 
uspešnosti prijav 
projektov 

  
Prijava 
projektov 

Obrazec Januar Strokovna 
služba 

Strokovna 
služba 

SK UP FM, 
kolegij 
dekana, 
katedre 

Poročilo o 
realizaciji 
konference 

Konferenca Obrazec Ob zaključku 
konference 

Organizacijsk
i odbor 
konference, 
strokovna 
služba 

Organizacijsk
i odbor 
konference, 
strokovna 
služba 

Kolegij 
dekana 
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POSLOVNIK KAKOVOSTI UP FM – 
POSEBNI DEL (PODROBNEJS I OPIS PO 
DEJAVNOSTIH) 

Drugi, posebni, del poslovnika vsebuje: 

• opis dejavnosti in procesov, ki spadajo v temeljne dejavnosti, 

• dokumentirane postopke, zaporedje in medsebojne vplive postopkov, 

• kriterije in mehanizme za zagotavljanje učinkovitega delovanja in obvladovanja postopkov, 

• vire in informacije, potrebne za podporo delovanja in nadzorovanja postopkov, 

• nadzor, merjenje in analizo postopkov, 

• način oblikovanja in izvajanje ukrepov za doseganje ciljev in nenehno izboljševanje kakovosti. 

V vsakem poglavju navajamo tudi interne akte, ki podrobneje določajo ali opredeljujejo posamezen postopek. 

1. Vodenje in organiziranost UP FM 
Postopki, ki sodijo v sistem zagotavljanja kakovosti v okviru dejavnosti vodenja in organiziranja, so: 

• vodenje in upravljanje organizacije in njenih organizacijskih enot, dokumentiranje delovanja,  spremljanje 

in razvijanje organizacijske kulture in zadovoljstva zaposlenih, 

• upravljanje in razvoj kakovosti (izvedba procesov, zbiranje podatkov, izbor in izračun kazalnikov, zbiranje 

povratnih informacij in mnenj, analize kazalnikov in mnenj, priprava in spremljanje izboljšav), 

• načrtovanje in razvoj dejavnosti (strategije razvoja, letno načrtovanje), 

• komuniciranje z javnostmi (komuniciranje z notranjimi in zunanjimi deležniki, promocijska aktivnost), 

• upravljanje s človeškimi viri – zaposleni (ustrezna organiziranost, postopki za habilitacijo in zaposlovanje, 

spremljanje delovnih obremenitev, stalno strokovno izpopolnjevanje), 

• upravljanje z materialnimi viri – infrastruktura (zagotavljanje ustreznega delovnega okolja in virov za 

izvajanje dejavnosti), 

• informacijski sistem (dostopnost, varnost, zmožnosti analiz, povezljivosti medsebojnih sistemov), 

• knjižnična  dejavnost (ustreznost in obseg knjižničnih virov, storitev za uporabnike, izobraževanje 

uporabnikov in razvoj sistema), 

• upravljanje finančnih sredstev. 

 

1.1  Vodenje in upravljanje 
Organi upravljanja UP FM 

UP FM ima skladno s Pravili UP FM naslednje organe upravljanja: 

• Dekan, 

• Senat, 

• Akademski zbor, 

• Študentski svet. 

 

Fakulteto vodi dekan, ki ga na predlog akademskega zbora imenuje senat UP FM in potrdi rektor univerze. Dekan 

zastopa, vodi in predstavlja fakulteto ter je strokovni vodja, ki vodi izobraževalno, znanstvenoraziskovalno in 
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razvojno delo na podlagi ZViS, Odloka o ustanovitvi UP, Statuta UP in pooblastil rektorja UP, ki jih le-ta prenese na 

dekana UP FM, ter odgovarja za zakonitost dela. 

Dekanu za določena področja pomagajo prodekani, ki jih na predlog dekana imenuje Senat UP FM. V skladu s 

Pravili UP FM so posvetovalna telesa dekana kolegij dekana, programski direktorji in kolegij predstojnikov kateder 

ter drugi kolegiji, ki jih po potrebi sklicuje dekan. 

Pristojnosti, naloge in dolžnosti vodstva, organov upravljanja, zaposlenih in študentov v organih upravljanja so 

opredeljene v Statutu UP, podrobneje pa so opredeljene in urejene tudi s Pravili o notranji organiziranosti UP FM. 

1.1.1 Organiziranost 

UP FM tvorijo dekanat, organizacijske enote in tajništvo s strokovnimi službami. 

UP FM ima naslednje organizacijske enote: katedre, inštitute in knjižnico. 

Katedre se oblikujejo za posamezno znanstveno področje zaradi usklajevanja in razvijanja 

znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela, s tem povezanega izobraževalnega dela ter zaradi razvijanja 

znanstvenih disciplin in stroke s področij delovanja kateder. 

Strokovne službe so organizirane v okviru tajništva UP FM. Nepedagoški delavci so organizirani v strokovne službe 

tako, da lahko tekoče opravljajo delo in s tem uspešno podpirajo in zagotavljajo potrebe študentov ter nudijo 

podporo vodstvu pri upravljanju, izobraževalnem in raziskovalnem procesu. 

Delovni čas je prilagojen tako, da se lahko nudi ustrezna podpora študentom, učiteljem in raziskovalcem. 

Služba za podporo študentom je organizirana tako, da lahko študenti v času izobraževalnega procesa dostopajo do 

potrebnih informacij, ki jih lahko pridobijo osebno, po telefonu ali prek elektronskih medijev. 

Organiziranost je podrobneje opisana in opredeljena s Pravili UP FM in Pravili o notranji organiziranosti UP FM. 

1.1.2 Obvladovanje dokumentacije 

Dokumentacija obsega: 

• temeljne dokumente (strateški načrt, letni program dela, letno poročilo, samoevalvacijska poročila), 

• pravne akte (interni akti in zakonodaja), 

• volitve organov UP FM, 

• dokumentacija povezana s študijskimi programi, 

• dokumentacija povezana s študenti, 

• dokumentacija povezana s projekti, 

• dokumentacija povezana z zaposlenimi, 

• dokumentacija povezana s postopki javnega naročanja, 

• pogodbe z zunanjimi partnerji, 

• zapisniki sej in sklepi organov UP FM, 

• splošna korespondenca, vloge, pogodbe o sodelovanju in ostala splošna dokumentacija, 

• računi in priloge računov in ostala dokumentacija s področja računovodstva, 

• razni drugi zapisi, s katerimi se izkazuje izvajanje opisanih procesov in sistema kakovosti. 

Pod pojmom obvladovanje dokumentov in podatkov obravnavamo in določamo ravnanje in odgovornost, za 

nastanek, nadzor, odobritev ali sprejem, razdelitev in beleženje/evidentiranje sprememb dokumentov. 

Dokumenti so zunanji in notranji. Zunanji dokumenti prihajajo v vložišče, ki jih evidentira in razporedi po 

naslovnikih. 

Dekan je odgovoren za pripravo navodil in internih aktov o izvajanju izobraževalnega in raziskovalnega procesa. 

Dekan je odgovoren za usklajenost navodil in internih aktov UP FM s statutom in internimi akti univerze. 
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Zaposleni spremljajo spremembe zakonodaje in interne akte s svojega delovnega področja in so osebno odgovorni 

za pravilno izvajanje. 

Spremembe dokumentov/internih aktov 

Predlog sprememb lahko dekanu posredujejo vsi notranji ali zunanji deležniki. Če dekan ali organ, ki je interni akt 

sprejel, presodi, da je pobuda za spremembo smiselna, poskrbi za izvedbo ali prične postopek za uvedbo 

sprememb. 

Obvladovanje dokumentacije 

UP FM spremlja in hrani različne podatke, ki se nanašajo na temeljne postopke delovanja: 

• upravljanje in financiranje (kadrovske, računovodske evidence), 

• izobraževalni proces (evidence od vpisa do diplomiranja skladno z zakonodajo), 

• obštudijski proces (organizacijska navodila, promocija, ceniki in druga dokumentacija), 

• znanstvenoraziskovalna dejavnost (evidence o projektih, znanstveni odličnosti visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev, izvedenih konferencah). 

Po posameznih področjih so za evidence in sezname odgovorne posamezne strokovne službe, ki so podatke dolžne 

ažurno voditi in objavljati. 

Dokumenti se hranijo elektronsko. Podpisani dokumenti se hranijo elektronsko in v pisni obliki. Dokumenti so 

objavljeni v ŠIS-u in so dosegljivi zaposlenim. 

Dokumenti, ki so pomembni za študente in druge zunanje deležnike, so objavljeni v e-učilnici ali na spletnih straneh 

UP FM. 

Odgovorna oseba za spremljanje, ažuriranje in hrambo notranjih dokumentov, ki se nanašajo na poslovanje UP FM 

je Služba za splošne zadeve UP FM. 

Odgovorna za spremljanje, ažuriranje in hrambo notranjih dokumentov, ki se nanašajo na izobraževalno dejavnost, 

je Služba za študijsko dejavnost UP FM. 

Odgovorna za spremljanje, ažuriranje in hrambo notranjih dokumentov, ki se nanašajo na znanstvenoraziskovalno 

dejavnost, je Služba za znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM. 

Način vodenja in hranjenja evidenc je podrobneje opredeljen v Navodilih o hrambi in arhiviranju originalnih 

dokumentov s področja poslovanja UP FM in v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov. 

1.2 Upravljanje in razvoj kakovosti 
Kolegij dekana izraža in dokazuje zavezanost kakovosti: 

• s sledenjem viziji UP FM in z definiranimi kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji, 

• z jasno izraženo politiko kakovosti, 

• s postavljanjem jasnih in merljivih ciljev na področju kakovosti, 

• z ozaveščanjem vseh zaposlenih o pomenu kakovosti za vse deležnike, 

• s poudarjanjem pomembnosti primernega odnosa do vseh zaposlenih, študentov in drugih deležnikov, 

• s prizadevanjem za zadovoljstvo vseh notranjih in zunanjih deležnikov, 

• s poudarjanjem pomembnosti izpolnjevanja zakonskih in drugih pravnih zahtev, 

• z zagotavljanjem potrebnih virov za delovanje, 

• s samoevalvacijami in ukrepi za izboljšanje kakovosti, 

• z vzpostavitvijo nadzora nad učinkovitostjo sistema, vključno z izvajanjem notranjih presoj (nadzor nad 

letnim programom dela, načrtovanjem in izvajanjem pedagoškega dela, letnimi razgovori ipd.). 

Z vzpostavitvijo SK UP FM, ki skrbi za razvoj ustreznih orodij in mehanizmov sistema kakovosti, se kolegij dekana 

še dodatno zavezuje k in poudarja pomen kakovosti na UP FM. 
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1.3 Načrtovanje razvoja UP FM 
UP FM uresničuje dolgoročne in kratkoročne cilje, ki jih sprejema v različnih aktih. Kolegij dekana UP FM sproti 

spremlja uresničevanje ciljev in o tem poroča v Letnem poročilu. 

Strateško načrtovanje UP FM temelji na naslednjih podlagah: 

• Lizbonska strategija, 

• Bolonjska strategija, 

• Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (ESG), 

• zakonodaja in regulativa, ki velja v RS za področje visokega šolstva, 

• Srednjeročna razvoja strategija Univerze na Primorskem, 

• poslanstvo in vizija UP FM. 

 

Srednjeročno načrtovanje 

Strateško načrtovanje je del programa dekana in sledi temeljni viziji razvoja. Določa sistemski pristop zagotavljanja 

kakovosti delovanja po principu: načrtovanje, uvedba, analiziranje, ukrepi za izboljšanje. Tak sistem se vzpostavlja 

v poslovniku kakovosti z natančno opredeljeno metodologijo in sistematičnim spremljanjem izvajanja zastavljenih 

ciljev tako, da bomo dosegali predvidene rezultate. 

Letni program dela 

Letni program dela (LPD) je letni delovni načrt. Pri pripravi LPD sodelujejo vse strokovne službe in organizacijske 

enote UP FM, sprejme ga Senat UP FM na predlog dekana. LPD zajema načrt dela vseh področij delovanja UP FM 

in načrtovano doseganje ciljev. 

Spremljanje in poročanje 

Za uresničevanje strateškega načrta je odgovoren dekan UP FM, o uresničevanju postavljenih ciljev poroča dvakrat 

letno na seji Akademskega zbora. 

Za uresničevanje LPD je odgovoren dekan UP FM, o uresničevanje ciljev poroča v letnem poročilu (LP), ki ga 

sprejme Senat UP FM. 

Z namenom spremljanja in izboljševanja kakovosti se letno izvaja samoevalvacija in pripravi letno Samoevalvacijsko 

poročilo o izobraževalni dejavnosti in Samoevalvacjsko poročilo za študijske programe. Poročila so osnova za 

opredelitev ključnih pomanjkljivosti načrtovanja in izvedbe študijskih programov v preteklem študijskem letu ter 

opredelitev ukrepov in ciljev za naslednje študijsko leto. 

1.4 Upravljanje človeških virov - Zaposleni na UP FM 
UP FM se zaveda pomena kakovosti zaposlenih na vseh ravneh delovanja, še posebej pa, da se brez izobraženih in 

strokovno usposobljenih, kompetentnih in motiviranih ljudi ne more uresničiti postavljenih ciljev. UP FM si 

prizadeva za stabilno kadrovsko strukturo, ki omogoča kakovostno delo na vseh področjih delovanja. 

1.4.1 Visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci 

Za izvajanje akreditiranih študijskih programov in za razvoj novih ter za izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti 

UP FM zaposluje usposobljene visokošolske učitelje, sodelavce in raziskovalce. Skrbi za njihov profesionalni razvoj, 

dodatno usposabljanje in optimalno obremenitev. 

Habilitacije 

Vsak visokošolski učitelj, sodelavec in raziskovalec mora biti, za sodelovanje pri pedagoški in 

znanstvenoraziskovalni aktivnosti na UP FM, habilitiran v ustrezen naziv skladno z ZViSom in internimi akti UP. 

O podelitvi habilitacijskega naziva na predlog KIN UP odloča Senat UP. Habilitacijski naziv podeli univerza. 
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Minimalne zahteve za pridobitev pedagoških in znanstvenoraziskovalnih nazivov so določene z Merili za izvolitve v 

nazive UP. Postopek je natančneje opredeljen z Navodili za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP. 

Postopek izvolitve v naziv začne posameznik z oddajo vloge na UP FM. Postopek na UP FM vodi Služba za splošne 

zadeve UP FM. 

Vrednotenje pedagoškega dela 

Pri vrednotenju dela visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev UP FM upošteva Akt o oblikah neposredne 

pedagoške obveznosti, ki opredeljuje sestavo delovne obveznosti učitelja oz. sodelavca ter Pravilnik za vrednotenje 

dela pedagoških delavcev in raziskovalcev na Univerzi na Primorskem. Delovna obveznost visokošolskih učiteljev, 

sodelavcev in raziskovalcev je 40 ur tedensko in je sestavljena iz neposredne pedagoške obveznosti, posredne 

pedagoške obveznosti in raziskovalnega dela, drugega strokovnega dela in sodelovanja pri delu komisij in organov 

upravljanja UP FM. 

Na podlagi internih aktov se za vsakega visokošolskega učitelja, sodelavca in raziskovalca oblikuje informativni 

izračun za načrtovano delo v naslednjem študijskem letu ter izračun za opravljeno delo v preteklem študijskem 

letu. 

Profesionalni razvoj in izpopolnjevanje kompetenc 

Za zagotavljanje izboljševanja kakovosti je naloga UP FM, da skrbi za profesionalni razvoj visokošolskih učiteljev, 

sodelavcev in raziskovalcev. UP FM v okviru strokovnih posvetov spodbuja prenos dobrih praks, idej in konceptov 

ter organizira različne oblike izobraževanj in izpopolnjevanj. Visokošolske učitelje, sodelavce in raziskovalce UP FM 

spodbuja, da se udeležujejo seminarjev, delavnic in drugih oblik izpopolnjevanja, z namenom nadgradnje 

pedagoške dejavnosti v predavalnici in znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Dekan na rednem letnem razgovoru 

posamezno z vsakim učiteljem in raziskovalcem pregleda doseganje ciljev in učiteljev profesionalni razvoj ter poda 

oceno opravljenega dela in pričakovane rezultate. 

Spremljanje pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela 

UP FM spremlja različne vidike pedagoške dejavnosti učiteljev in doseganje njihovih ciljev z naslednjimi mehanizmi: 

• pedagoška obremenitev učiteljev, 

• načrt izvedbe predmeta, 

• uspešnost študentov pri predmetu, 

• število mentorstev učitelja, 

• ocena iz mnenjskih anket študentov, 

• znanstvena odličnost, 

• število in vrsta prijavljenih projektov, 

• število in vrsta projektov v izvajanju, 

• sodelovanje v organih upravljanja in komisijah, 

• drugi relevantni podatki. 

 

1.4.2 Strokovni sodelavci 

Strokovni sodelavci skrbijo za podporo študijski in znanstvenoraziskovalni dejavnosti ter za učinkovito delovanje 

UP FM in prispevajo k razvoju in uspešnosti UP FM. Svoje naloge opravljajo strokovno in učinkovito, odgovorno in 

pravočasno v skladu s svojimi odgovornostmi in zahtevami za posamezno delovno mesto. Pri delu so dolžni 

upoštevati vse veljavne in zavezujoče pravne akte ter spremljati novosti in spremembe predpisov. Dajejo pobude 

in izrazijo svoja mnenja na rednih tedenskih koordinacijah in na letnih posvetih nepedagoških sodelavcev. 

Strokovni sodelavci se pri svojem delu ravnajo po pravilih stroke in so se dolžni za ta namen stalno usposabljati in 

izpopolnjevati. UP FM je dolžna skrbeti za stalno strokovno izpopolnjevanje strokovnih sodelavcev in s tem 

namenom načrtuje individualna in skupna izobraževanja. 
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Dekan in strokovni sodelavec na rednem letnem razgovoru pregledata opravljeno delo v preteklem letu in načrt 

dela za prihodnje leto ter podata oceno opravljenega dela in pričakovane rezultate. 

Delovno okolje 

Z ustreznim delovnim okoljem zagotavljamo dobro delovno vzdušje in uspešno in učinkovito delo zaposlenih. UP 

FM zagotavlja ustrezno delovno vzdušje z/s: 

• ustrezno opremljenimi prostori, 

• spoštovanjem osebne integritete vsakega posameznika, 

• primernim delovnim časom, 

• ustreznim nagrajevanjem, 

• omogočanjem in spodbujanjem poklicne in osebnostne rasti s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem, 

• ažurnim in ustreznim informiranjem, 

• vzpostavljanjem zaupanja, pozitivne organizacijske klime in kulture, 

• neformalnimi druženji. 

 

1.4.3 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih 

Zaposleni izražajo svoje mnenje o organiziranosti dela, medsebojnih odnosih, motivaciji, možnosti razvoja kariere 

ipd. z izpolnjevanjem anketnega vprašalnika, ki vodstvu UP FM in UP služi za osnovo za izboljšanje kakovosti dela 

na UP FM. Enotna anketa se izvede na ravni UP za vse zaposlene s spletnim vprašalnikom. Anketiranje je anonimno 

in prostovoljno. 

Način anketiranja in vsebina vprašalnika sta podrobneje urejena s Pravilnikom o izvajanju ankete o zadovoljstvu 

zaposlenih na UP. 

1.5 Upravljanje z materialnimi viri - infrastruktura 
Pogoj za uspešno delo tako študentov kot učiteljev in drugih zaposlenih so ustrezni prostori in oprema, 

razpoložljivost finančnih in drugih materialnih virov, delujoč informacijski sistem ter ustrezen študijski podporni 

sistem. UP FM vzdržuje naslednjo infrastrukturo: 

• prostore s pripadajočo opremo (prostore v lasti), 

• računalniško opremo (strojna in programska oprema), 

• informacijski sistem, 

• podporne storitve. 

 

1.5.1 Prostori in oprema 

UP FM uporablja prostore v lasti UP za izvajanje izobraževanja, raziskovanja in podpornih storitev. Predavalnice so 

opremljene s sodobno informacijsko in tehnološko opremo. Računalniške učilnice so opremljene z ustrezno 

tehnologijo in računalniškimi programi, ki so v podporo študiju, namenjene so uporabi študentov pri organiziranem 

pedagoškem procesu in samostojnem študiju. 

Predavanja in vaje ter drugo pedagoško/izobraževalno delo poteka v predavalnicah, kjer mora biti dovolj prostora 

za vse vpisane študente. Urnik mora biti sestavljen tako, da omogoča optimalno časovno rabo prostorov. 

Investicijska in vzdrževalna dela so načrtovana v letnem programu dela. Za ustrezno vzdrževanje prostorov in 

opreme je odgovorna Služba za splošne zadeve UP FM. 

Investicije v novo tehnično in programsko opremo se načrtuje v letnem programu dela. Za vzdrževanje tehnične 

in programske opreme ter informacijski sistem skrbi Služba za splošne zadeve UP FM. 
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1.5.2 Informacijski sistem 

Na UP FM zaposleni uporabljajo VIS – Visokošolski informacijski sistem, študenti pa ŠIS – Študentski informacijski 

sistem, ki služita za podporo pri delu vsem strokovnim službam, učiteljem, sodelavcem in raziskovalcem ter 

študentom. Kot podporo pedagoškemu delu učitelji in študenti uporabljajo e-učilnico v spletnem okolju Moodle in 

druga spletna okolja. Na UP FM je možnost dostopa do brezžičnega omrežja EDUROAM. 

Poleg VIS strokovne službe uporabljajo tudi druge sisteme npr. SAOP za računovodstvo, dokumentacijski sistem 

Solarija, spletne urejevalnike, sistem projektnega vodenja, eVŠ ipd. Vsi zaposleni uporabljajo storitve Office 365, 

prek katerega poteka tudi vsa komunikacija. Za komuniciranje po e-pošti UP FM uporablja e-poštni naslov 

ime.priimek@fm-kp.si. 

Študent z vpisom pridobi licenco za uporabo storitev Office365 ter šolski e-poštni naslov; e-poštni naslov študentov 

je vpisna številka@upr.si. S študenti se v času študija komunicira izključno prek šolske e-pošte. 

Na UP FM se uporablja le licencirana programska oprema. Za njeno vzdrževanje in posodabljanje skrbi Služba za 

splošne zadeve UP FM. Za podatke na svojih računalnikih in njihovo zaupnost je odgovoren vsak zaposleni. 

1.5.3 Knjižnica  

Knjižnica UP FM in UP PEF deluje kot skupna knjižnica obeh fakultet. Knjižnica zagotavlja dostop do kakovostnega 

knjižničnega fonda, ki obsega dokumente in informacije za visokošolski študij in raziskovanje. V knjižnici je na voljo 

omejeno število enot obvezne študijske literature. Namenjena je visokošolskim učiteljem, sodelavcem in 

raziskovalcem, strokovnim službam, študentom vseh članic UP, odprta pa je tudi za širšo javnost. 

Opremljena je z računalniki, predvsem za iskanje gradiv po digitalnih virih in bazah podatkov. Gradivo je dostopno 

vsem študentom in zaposlenim univerze. Na UP FM je možnost dostopa do spletnih baz podatkov (ProQuest, 

Emerald, GVIN in drugih), dostop je mogoč le z računalnikov, nameščenih v knjižnici ali računalniških učilnicah UP 

FM. 

Uradne ure za študente morajo biti prilagojene urniku, tako da je gradivo dosegljivo študentom v optimalnem 

času. 

Nakup nove študijske literature se načrtuje letno v okviru načrtovanja izvedbe študijskih programov za naslednje 

študijsko leto. 

 

1.6 Upravljanje s finančnimi sredstvi 
S finančnimi sredstvi upravlja dekan. 

UP FM ima zagotovljena dolgoročna proračunska sredstva za izvajanje izobraževalne dejavnosti za dodiplomske in 

podiplomske študijske programe na podlagi ZViS in Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih 

zavodov ter na podlagi sprejetih Meril za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP, s katerimi 

se razporeja sredstva za študijsko dejavnost v okviru UP. Višino sredstev za izvajanje redne študijske dejavnosti 

določi UP vsako leto na podlagi Meril ter Izhodišč in usmeritev za pripravo finančnega načrta na podlagi sprejetega 

proračuna RS. 

Znanstvenoraziskovalna dejavnost UP FM se financira iz naslednjih virov sredstev: 

• sredstva iz proračuna RS za izvajanje raziskovalnih programov in projektov ter programa mladih 

raziskovalcev, 

• sredstva iz proračuna EU za izvajanje mednarodnih projektov, 

• sredstva pridobljena na trgu za izvajanje projektov za znanega naročnika, 

• lastna sredstva. 
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Na letni ravni se pripravi pregled finančne vzdržnosti študijskih programov, na podlagi izračunov se ustrezno 

korigirajo višina šolnine za študijske programe in drugi prispevki za študij. Dekan sprejme cenik UP FM na podlagi 

sprejetega cenika UP in Splošne pogoje za plačevanje šolnin in drugih prispevkov. 

V okviru letnega načrtovanja se pripravi letni finančni načrt, finančno in računovodsko poročanje pa poteka skladno 

s pravili stroke. Priloga k LP je finančno poročilo. 

 

1.7 Komuniciranje z javnostmi 
Na UP FM smo zavezani k spoštljivemu komuniciranju, ki temelji na enakosti in enakopravnosti, spoštovanju 

človekovega dostojanstva in upoštevanju etičnih norm in bontona. 

1.7.1 Komuniciranje z notranjimi javnostmi 

Komuniciranje poteka neposredno, prek elektronske pošte in prek drugih informacijsko-komunikacijskih sredstev 

(npr. telefon, videokonferenca, e-učilnica, MS Teams). 

Vsi dokumenti in zapisi, ki jih zaposleni potrebujejo za nemoteno opravljanje svojega dela, so zagotovljeni in 

dostopni prek  spletnih mest UP FM. Informiranje zaposlenih izvajamo prek elektronske pošte, informacij kolegija 

dekana, sestankov, sej in spletne strani UP FM. Dekan je odgovoren za posredovanje informacij vsem zaposlenim, 

hkrati pa mora omogočiti in zagotoviti tudi povratni pretok informacij ter za sistematično in odgovorno zbiranje 

mnenj in predlogov. 

Komuniciranje med dekanom, kolegijem dekana in zaposlenimi 

• letni delovni razgovori dekana z zaposlenimi, 

• sestanki kolegija dekana s katedrami in predstojniki kateder, 

• tedenski koordinacijski sestanki kolegija dekana s strokovnimi sodelavci, 

• spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela, 

• spremljanje in vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela, 

• neformalni razgovori. 

 

UP FM skrbi za redno informiranost vseh zaposlenih s tedenskimi informacijami vodstva. Visokošolski učitelji, 

sodelavci in raziskovalci se sestanejo letno na dveh rednih sejah Akademskega zbora in na posvetih, kjer 

izmenjujejo mnenja in izkušnje ter sprejmejo načrte za delovanje v naslednjem obdobju. 

Komuniciranje med zaposlenimi in študenti 

Študenti so med pedagoškim procesom v stiku z visokošolskimi učitelji in sodelavci ter z zaposlenimi v strokovnih 

službah, povezavami s študijem in v povezavi z obštudijskimi dejavnostmi ter tudi neformalno. Poglavitne oblike 

komunikacije UP FM s študenti so: 

• informativni dnevi, 

• pogovorne ure, 

• uvod v študij, 

• sestanki s študenti, 

• neformalni razgovori, 

• tutorski sistem. 

 

Visokošolski učitelji in sodelavci so zavezani k dostopnosti v času pedagoškega dela, zato morajo imeti pogovorne 

ure na sedežu UP FM najmanj eno uro tedensko, odzivnost na e-pošto študentov je skladna z običajno poslovno 

prakso v roku dveh delovnih dni. 
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1.7.2 Komuniciranje z zunanjimi javnostmi 

UP FM redno in ažurno objavlja informacije o delovanju in temeljnih aktivnostih za obveščanje svojih notranjih in 

zunanjih deležnikov. UP FM skladno z ZViS objavlja podatke o študijskih programih in razpisih za vpis v študijske 

programe. Skladno s Statutom UP se javnost delovanja zagotavlja z obveščanjem o delu organov univerze in članic. 

UP FM javno (na spletni strani) objavlja študijski koledar in urnik, cenik, pravilnike, navodila in merila povezana s 

temeljnimi dejavnostmi UP FM ter informacije o znanstvenoraziskovalni uspešnosti in projektih. 

UP FM javnost obvešča na naslednje načine: 

• na spletni strani UP FM, 

• na Facebook strani UP FM, 

• s promocijskim gradivom o projektih in dejavnostih UP FM, 

• z letnim načrtom dela in letnim poročilom, 

• z oglaševanjem v medijih (radio, spletni portali, tiskani mediji), 

• z organizacijo informativnih dnevov, 

• z objavami na oglasnih deskah ipd. 

 

Spletne strani UP FM so najbolj dostopen vir informacij za širšo javnost in vsebujejo informacije z vseh področij, ki 

so opisane v tem poslovniku: 

• splošne informacije o fakulteti, vizijo, poslanstvo in organiziranost, 

• o skrbi za kakovost in kratka predstavitev sistema kakovosti, 

• o študijskih programih, 

• o visokošolskih učiteljih, sodelavcih in raziskovalcih ter strokovnih sodelavcih, 

• o znanstvenoraziskovalni aktivnosti, 

• o mednarodnem sodelovanju, 

• o sodelovanju z gospodarstvom, 

• o materialnih, izobraževalnih pogojih in podpori študentom ipd. 

 

1.7.3 Katalog informacij javnega značaja 

UP FM skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja omogoča uresničevanje pravic posameznikov 

in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Za dajanje teh informacij je odgovorna za to pooblaščena 

oseba. Katalog informacij javnega značaja je objavljen na spletni strani UP FM. 

 

1.8 Kazalniki spremljanja kakovosti 
UP FM spremlja s kazalniki različna področja upravljanja, organiziranosti in delovanja. 

UP FM s področja zaposlenih redno spremlja: 

• število visokošolskih učiteljev na študenta, 

• strukturo habilitiranih učiteljev in raziskovalcev, 

• število mentorstev na učitelja, 

• mednarodne izmenjave učiteljev oz. pedagoška aktivnost v tujini, 

• študentske ocene pedagoškega dela, 

• število FTE učiteljev in raziskovalcev, 

• število strokovnih sodelavcev na število učiteljev, 

• število strokovnih sodelavcev na študenta, 

• znanstvenoraziskovalno uspešnost učiteljev in raziskovalcev, 

• število in vrsto prijavljenih ter izvedenih projektov na učitelja in raziskovalca, 
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• število oddanih prispevkov in udeležencev konferenc. 

 

S področja materialnih virov: 

• velikost in število predavalnic, 

• kvadratura na študenta, 

• število računalnikov na študenta, 

• število enot knjižničnega gradiva, 

• število kabinetov na število učiteljev, 

• prostori in opremljenost prostorov strokovnega osebja. 

2. Izobraževalna dejavnost 
Postopki, ki sodijo v sistem zagotavljanja kakovosti v okviru dejavnosti izobraževanja: 

• oblikovanje novih študijskih programov in spreminjanje obstoječih na podlagi opredeljenih potreb in 

učnih izidov, 

• razvoj študijskih programov (dopolnjevanje in prenova) in podaljšanje akreditacije na podlagi 

samoevalvacije izvajanja študijskih programov glede na cilje programov, 

• načrtovanje in izvedba razpisa in vpisa v študijske programe (prijava kandidatov, izbor študentov, analiza 

kandidatov), 

• osredotočenost na študente (vključevanje v organe upravljanja, organiziranost, informiranje, podpora 

študentom pri študijskem procesu, tutorski sistem, pomoč študentom s posebnimi potrebami, 

vseživljenjska karierna orientacija, alumni klub, dostopnost učnih virov), 

• načrtovanje izvedbe in izvedba študijskih programov (samoevalvacija izvedbe in poročanje o izvedbi, 

analiza izvedbe z vidika doseganja učnih izidov, preverjanja in ocenjevanja znanja z vidika doseganja učnih 

izidov), 

• priznavanje vseživljenjskega učenja, 

• obveščanje javnosti o izobraževalni dejavnosti (objava podatkov o študijskih programih in njihovi izvedbi, 

izbirnost, mobilnost),  

• mednarodno sodelovanje (mobilnost študentov, učiteljev in zaposlenih, gostujoča predavanja tujih 

strokovnjakov, izvajanje skupnih programov in programov z dvojno diplomo). 

 

2.1 Študijski programi 
Pri pripravi novih študijskih programov se upoštevajo ZViS in Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo 

visokošolskih zavodov in študijskih programov (NAKVIS): 

• študijski program odgovarja na potrebe gospodarskega in socialnega razvoja ožjega in širšega okolja, 

izkazan je z zaposljivostjo diplomantov in možnostjo nadaljnjega izobraževanja, 

• program je strokovno dosleden in konsistenten, sodoben po vsebini in skladen z opredeljenimi cilji, 

pričakovanimi učnimi izidi študentov in kompetencami diplomantov, 

• temeljni cilji in učni izidi programa so v skladu z vsebino in ravnijo programa; splošne in predmetno-

specifične kompetence morajo biti posebej opredeljene, 

• program je mednarodno primerljiv, primerjava je narejena z najmanj tremi sorodnimi tujimi programi, 

• predmetnik ustreza ciljem programa in vodi k usvojitvi opredeljenih učnih izidov in kompetenc, 

• študijske obveznosti so vrednotene po Merilih za kreditno vrednotenje študijskih programov po 

evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), v programu je opredeljen delež izbirnosti, 

• opredeljeno je, kako se kandidatom priznava znanje, usposobljenost in zmožnosti, pridobljene s 

formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem, ki ga je pridobil pred vpisom v program, 
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• načini ocenjevanja so opredeljeni tako, da omogočajo ustrezno preverjanje doseženih učnih izidov 

študentu pa sprotni študij in učinkovito spremljanje lastnega napredka. 

2.1.1 Postopek priprave novih študijskih programov 

Notranja akreditacija študijskega programa obsega obravnavo in sprejem vloge za akreditacijo novega programa 

na ravni UP FM in na ravni UP, zaključi pa se s sprejemom vloge na Senatu UP. 

V spodnjih alinejah je zapisan postopek za obravnavo novega študijskega programa na UP FM: 

• predlagatelj študijskega programa je lahko katedra ali skupina učiteljev,  

• predlagatelj izpolni obrazec Najava novega študijskega programa UP,  

• predlog za nov program obravnavata Senat UP FM in Senat UP, 

• po potrditvi na obeh senatih predlagatelj pripravi vlogo skladno z Merili za akreditacijo in zunanjo 

evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (NAKVIS), 

• vlogo z vsemi prilogami obravnava Komisija za študijske zadeve UP FM (KŠZ), predlagatelj po potrebi 

popravi in dopolni vlogo skladno z odločitvami KŠZ preden ta posreduje vlogo v odločanje senatu UP FM, 

• vloga, ki jo sprejme senat UP FM, se posreduje v nadaljnjo obravnavo na komisije in organe UP in v končno 

odločanje na NAKVIS. 

 

Postopek administrativno vodi Služba za študijsko dejavnost UP FM. 

Podrobneje je postopek opisan v Navodilih za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na UP. 

2.1.2 Spreminjanje študijskih programov 

Spremembe študijskega programa so lahko večje ali manjše spremembe, skladno z Merili za akreditacijo in zunanjo 

evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (NAKVIS). 

Manjše spremembe študijskega programa, ki jih lahko sprejme senat UP FM: 

• posodobitev vsebine učnih načrtov predmetov, tako da se ne spremenijo učni izidi predmetov, 

• posodobitev seznama študijske literature, 

• prerazporeditev kontaktnih ur znotraj obstoječega števila kontaktnih ur predmeta, 

• zamenjava predmetov med semestri istega letnika, 

• spremembe nosilcev predmetov, 

• spremembe neobveznih sestavin. 

Kolegij dekana UP FM v mesecu aprilu pozove nosilce predmetov, da predvidijo spremembe pri svojih predmetih 

in oddajo vlogo za spremembe, ki jih obravnava Senat UP FM v mesecu juniju za naslednje študijsko leto. 

Večje spremembe študijskega programa, po ZViS opredeljene kot obvezne sestavine študijskih programov, se 

spreminjajo po enakem postopku kot sprejem novega študijskega programa. 

Večje spremembe študijskega programa UP FM načrtuje po izvedbi vsaj ene generacije študentov na podlagi analiz 

in spremljanja izvedbe od prvega do tretjega letnika. Večje spremembe obsegajo postopke spreminjanja strukture 

predmetnika, učnih izidov, vsebin, števila kreditnih točk, števila kontaktnih ur ipd. Dekan pozove programske 

direktorje, da predlagajo potrebne spremembe in imenuje delovno skupino, ki na podlagi analiz spremljanja 

izvedbe in kazalnikov uspešnosti oblikuje predlog potrebnih sprememb študijskega programa. 

Postopek administrativno vodi Služba za izobraževalno dejavnost. 

Področje urejajo Navodila za postopek spreminjanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem. 
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2.2 Načrtovanje in izvedba razpisa in vpisa 
Priprava razpisnega besedila za vpis poteka v strokovni službi za študijsko dejavnost, ki uskladi razpisno besedilo z 

akreditiranimi študijskimi programi. Podlaga za načrtovanje števila razpisanih vpisnih mest je analiza razpisa in 

prijav ter vpisa iz preteklega leta ob upoštevanju kadrovskih in materialnih virov. O predlogu razpisanih vpisnih 

mest razpravlja kolegij dekana, ki usklajen predlog posreduje v potrditev Senatu UP FM. O predlogu razpisnih mest 

za študijske programe, ki jih izvaja skupaj več članic UP, razpravlja in uskladi programski svet programa. 

Razpis za vpis in vse informacije v zvezi s prijavno-sprejemnim postopkom se objavijo na spletni strani UP FM. 

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v študijske programe 1., 2. in 3. stopnje poteka prek informacijskega sistema 

eVŠ. Prijavno-sprejemne postopke za vpis v programe 1. stopnje vodi vpisna služba UP. Prijavno-sprejemni 

postopek za vpis v programe 2. in 3. stopnje ter vpisne postopke v vse stopnje študija vodi referat za študentske 

zadeve UP FM. Prijavno-sprejemni in vpisni postopki potekajo skladno z rokovnikom, ki ga sprejme UP. 

Področje urejajo Navodila za izvajanje prijavno-sprejemnega in pritožbenega postopka ob vpisu kandidatov v 

študijske programe UP. 

2.3 Načrtovanje in spremljanje izvedbe študijskih programov 
Redno spremljanje izvajanja študijskih programov je nujno za sprejemanje ukrepov in spreminjanje izvedbe in 

vsebin ter drugih sestavin študijskega programa. Analiza podatkov o uspešnosti študentov, mnenja študentov in 

drugih deležnikov ter doseganje ciljev študijskega programa je zaradi tega nujna na letni ravni. Zbrani podatki 

služijo za načrtovanje in razvoj obstoječih in novih programov. 

2.3.1 Načrtovanje izvedbe študijskih programov 

Načrtovanje izvedbe študijskih programov poteka na sejah kolegija dekana in v okviru kateder: 

• Strokovna služba za študijsko dejavnost pripravi analizo izvedbe programov v preteklem študijskem letu, 

izvede anketo za izbirne predmete pri študentih in uskladi osnutek izhodišč za načrtovanje s kolegijem 

dekana. 

• Predlog izvajanja predmetov obravnavajo katedre in ga uskladijo na seji katedre. 

• Predlog kateder obravnava kolegij dekana z vidika zagotavljanja obremenjenosti učiteljev in finančne 

vzdržnosti izvedbe. 

• Kolegij in katedre na skupnem sestanku uskladijo načrt izvedbe. 

• Senat UP FM potrdi predlog izvedbe predmetov in nosilce ter obseg izvedbe, ki je podlaga za pripravo 

urnika. 

 

Priprava urnikov 

Strokovna služba za študijsko dejavnost na podlagi načrta izvedbe pripravi informativni pregled obveznosti 

učiteljev in sodelavcev. Učitelje in sodelavce pozove, da sporočijo načrtovane odsotnosti v študijskem letu 

(mobilnost, udeležba na konferencah, daljše gostovanje v tujini ipd.). Upoštevajoč obveznosti in odsotnosti ter 

obseg zaposlitve strokovna služba pripravi predlog urnika in ga pošlje učiteljem in sodelavcem v usklajevanje. 

Končni urnik se uskladi na podlagi števila vpisanih študentov in izbire izbirnih predmetov. Končni urnik se objavi na 

spletni strani UP FM. 

Načrtovanje izvedbe predmetov 

Načrtovanje izvedbe predmetov je v pristojnosti kateder in izvajalcev predmetov, odgovorni za pripravo načrta pa 

so nosilci predmetov. Nosilec predmeta je odgovoren za enak standard izvedbe predmeta  vseh izvedb 

(redni/izredni študij, slovenska/angleška izvedba). Nosilec in izvajalci skupaj pripravijo načrt izvedbe predmeta in 

ga oddajo v službo za študijsko dejavnost in objavijo v e-učilnici. 
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Področje urejajo Pravila o normativih za izvedbi kontaktnih ur študijskih programov, Navodila za izvajanje 

predmetov študijskih programov na UP in Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami 

na UP. 

2.3.2 Spremljanje izvedbe študijskih programov 

Spremljanje izvedbe poteka sprotno in periodično. Za sprotno spremljanje so zadolženi programski direktorji , ki 

usklajujejo izvedbo z izvajalci, če pride do odstopanj od končnega urnika. Po izvedenem prvem kvartalu se naredi 

prva analiza prisotnosti študentov pri predmetih, kolegij dekana sprejme morebitne ukrepe o združevanju števila 

skupin pri izbirnih predmetih na podlagi predloga programskega direktorja ipd. Naslednja analiza se naredi po 

končanem prvem semestru in po končanem junijskem izpitnem obdobju. 

Spremljanje izvedbe izvajamo z naslednjimi instrumenti in analizami: 

• Analiza razvijanja, pridobivanja in preverjanja predvidenih učnih izidov po predmetih in programih, 

• Načrtovanje izvedbe predmeta, 

• Spremljanje obremenitve študentov, 

• Mnenjsko anketiranje študentov, 

• Analiza prijave in vpisa ter profil vpisanih, 

• Fokusne skupine ali skupinski intervju študentov o študijskem programu, 

• Analiza zaposlenosti diplomantov. 

 

2.3.3 Pridobivanje učnih izidov - preverjanje in ocenjevanje znanja 

Ocenjevanje študentov je del pedagoškega procesa in je ključen proces pri zagotavljanju doseganja predvidenih 

učnih izidov in pridobivanja kompetenc. 

Vsebina in cilji posameznega predmeta skupaj z metodami in načini dela morajo biti ustrezno povezani s učni izidi 

na določeni ravni študija. Preverjanje in ocenjevanje znanja in pridobljenih veščin študentov pri posameznem 

predmetu poteka v skladu z učnim načrtom in študijskim programom med izvedbo predmeta (sprotno preverjanje 

znanja z domačimi nalogami, kolokviji, nastopi, analizami, eseji, seminarskimi nalogami idr.) in ob koncu izvedbe 

(zaključno preverjanje znanja v obliki pisnih ali ustnih izpitov, zaključnih nalog). Učni načrt predmeta je objavljen 

in študentom dosegljiv na spletnih mestih, študente o obveznostih pri predmetu in kriterijih za ocenjevanje 

podrobneje seznanijo visokošolski učitelji in sodelavci na predavanjih in vajah. 

Znanje študentov se ocenjuje v skladu z ECTS in nacionalno ocenjevalno lestvico. Uspešnost študentov pri študiju 

je izražena z oceno med 1 in 10 ter kot povprečna ocena vseh pozitivnih ocen. 

Področje ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP. 

Pravila in postopki preverjanja in ocenjevanja znanja in pridobivanja kompetenc 

Z namenom zagotoviti transparentnost v postopku preverjanja in ocenjevanja znanja se zagotovi naslednje: 

• študenti in visokošolski učitelji morajo biti seznanjeni s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja 

UP, 

• preverjanje in ocenjevanje znanja mora biti zapisano v učnem načrtu in objavljeno, 

• učitelji seznanijo študente s kriteriji za ocenjevanje na začetku izvedbe predmeta, 

• učni načrt predmeta mora biti objavljen in dosegljiv študentom, 

• objavi se načrt izvedbe predmeta, 

• učitelji študente seznanijo z njihovim napredkom pri pridobivanju učnih izidov in jim zagotovijo povratne 

informacije o doseženi oceni v največ 14 dneh po izpitu, 

• zagotovi se enake standarde zaključnega preverjanja znanja na vseh izpitnih rokih in v vseh izvedbah 

študija; izpiti se vsebinsko uskladijo med nosilcem in vsemi izvajalci posameznega predmeta v študijskem 

letu, 
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• izpitni roki se uskladijo in razpišejo v novembru za vsa izpitna obdobja pri vseh predmetih za tekoče 

študijsko leto, 

• študent, ki je bil neuspešen na izpitu štirikrat, se ne more prijaviti na naslednji izpitni rok, dokler ne opravi 

konzultacije pri visokošolskem učitelju. 

 

Pritožbe 

Študent ima možnost pritožbe na oceno in potek izpita, zoper sklepe in odločitve, ki jih sprejmejo organi o njegovih 

pravicah, obveznostih in odgovornostih. Pravice in dolžnosti študentov so opredeljene v Statutu UP. 

Postopek pritožbe na oceno ali potek izpita je podrobneje opisan v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja 

na UP. 

Študent zoper izdane sklepe in odločitve v postopkih lahko poda pritožbo na višji organ skladno s pravnim poukom 

na sklepu ali odločbi oz. skladno s Statutom UP. 

Disciplinski postopek 

Zoper študenta se lahko sproži disciplinski postopek, če krši dolžnosti in ne izpolnjuje obveznosti. Kršitve so lažje 

in težje. 

Postopek vodi Disciplinska komisija. Področje ureja Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov na UP. 

2.4 Priznavanje predhodno pridobljenega znanja 
Na UP FM pri priznavanju prehodno pridobljenega znanja upoštevamo ZVIS, Zakon o vrednotenju in priznavanju 

tujega izobraževanja, Merila za prehode med študijskimi programi in Lizbonsko konvencijo o priznavanju 

visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji. 

2.4.1 Priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom 

Na študijskih programih 1. in 2. stopnje se upoštevajo tudi znanja in spretnosti, pridobljena pred vpisom v različnih 

oblikah vseživljenjskega učenja: s formalnim izobraževanjem za pridobitev izobrazbe, z neformalnim 

izobraževanjem (programi za izpopolnjevanje, tečaji, usposabljanja) in z izkustvenim učenjem. 

Študentje znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkažejo s spričevali in drugimi listinami, iz katerih 

je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta, da se znanja in spretnosti lahko ovrednotijo po sistemu ECTS. 

S študijskim programom je določeno, katere vsebine se študentom lahko priznajo in v kakšnem obsegu. Postopek 

priznavanja vodi Referat za študentske zadeve. Priznavanje znanj in spretnosti poteka na pristojni komisiji. 

Področje ureja Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti UP FM. 

2.4.2 Prehodi med študijskimi programi 

Prehodi med programi so mogoči med študijskimi programi UP FM in drugih fakultet v skladu z ZViS in Merili za 

prehode med študijskimi programi. 

Na dodiplomskem študiju so možni prehodi: 

• z enega visokošolskega strokovnega programa na drugi visokošolski strokovni program, 

• z visokošolskega strokovnega programa na univerzitetni program, 

• z univerzitetnega programa na visokošolski strokovni program, 

• z višješolskega strokovnega programa po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju na visokošolski 

strokovni program. 

 

Splošni pogoji za prehode med programi: 
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• izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program, 

• izpolnjevanje pogojev za vpis v višji letnik, 

• znanja in kompetence iz obveznih vsebinskih področij iz predhodnega programa so enake kot v programu, 

v katerega študent prehaja, in se mu lahko prizna vsaj polovica obveznih predmetov, 

• programa zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc. 

 

Če je kandidat diplomiral na drugem strokovnem področju, se mu določi premostitveni program, ki ga mora 

opraviti pred vpisom. Pogoji za prehode so natančneje določeni s študijskim programom. 

 

Postopek vodi referat za študentske zadeve. Priznavanje študijskih obveznosti poteka na pristojni komisiji v skladu 

s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti UP FM in Merili za prehode med študijskimi programi. 

2.4.3 Priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja 

Priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja je urejeno z Zakonom o vrednotenju in 

priznavanju izobraževanja in Pravilnikom o priznavanju tujega izobraževanja na UP. 

Kandidat za vpis na dodiplomske ali podiplomske študijske programe UP FM, ki si je predhodno izobrazbo delno 

ali v celoti pridobil v tujini in ima tuje spričevalo, diplomo ali drugo listino, vloži vlogo za priznanje izobraževanja za 

namen nadaljevanja izobraževanja hkrati s prijavo za vpis (enoten obrazec). 

Vloge kandidatov za vpis v 1. letnik dodiplomskih programov (kandidat, ki ima tuje srednješolsko spričevalo ali 

drugo listino), obravnava vpisna služba UP. 

Vloge kandidatov, ki želijo nadaljevati izobraževanje v višjem letniku dodiplomskega študija (2. ali 3. letnik) ali se 

želijo vpisati v podiplomski študij (2. in 3. stopnja) na UP FM, obravnava pristojna komisija na UP FM. 

Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja vodi pooblaščena oseba na UP 

FM. O priznavanju odloča pristojna komisija, odločbo podpiše dekan po pooblastilu rektorja  univerze. 

Skladno s sklepom Senata UP morajo tuji državljani, ki se vpišejo v študijski program 1. ali 2. stopnje Univerze na 

Primorskem, opraviti izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni praviloma do začetka vpisa v 2. letnik  v 

študijski program. 

2.5 Izvajanje skupnih študijskih programov 
Na UP FM izvajamo tudi študijske programe skupaj z drugimi članicami univerze. Vsak študijski program ima 

Programski svet (PS), ki oblikuje predloge za spremembe, izboljšave in razvoj programa ter predloge o 

organizacijskih in izvedbenih vidikih študija. Za vsako študijsko leto posebej obravnava predlog načrta razpisa in 

izvedbe. Natančneje so naloge in pristojnosti PS določene v dogovoru o izvajanju in organiziranju študijskega 

programa, ki so ga podpisale članice skupnega programa. Koordinatorica izvajanja programov je UP FM, ki izvaja 

organizacijske, strokovne in administrativne naloge: 

• naloge, povezane z razpisom, 

• sprejemanje prijav študentov, 

• izvajanje vpisnih postopkov, 

• razreševanje pritožb študentov povezanih s prijavno-vpisnim postopkom, 

• vodenje vlog študentov na KŠZ UP FM, 

• vodenje evidenc o študentih, 

• vodenje postopkov povezanih z diplomiranjem, 

• drugo, za kar se članice dogovorijo naknadno. 
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Področje urejajo Navodila UP za pripravo in izvajanje skupnih študijskih programov, ki jih oblikuje in/ali izvaja več 

članic UP. 

2.6 Dokončanje študija, podeljevanje listin in nazivov 
Študent zaključi študij, ko opravi vse obveznosti. določene s študijskim programom. Študij se zaključi s pripravo in 

zagovorom diplomskega dela: zaključne projektne naloge ali diplomske naloge na prvi stopnji ali na drug način 

predvideno s študijskim programom, magistrske naloge na drugi ter doktorske disertacije na tretji stopnji. 

Podrobnejši postopki o prijavi in pripravi diplomskega dela so urejeni v naslednjih pravilnikih, navodilih in merilih: 

• Navodila za oblikovanje pisnih izdelkov UP FM, 

• Pravilnik o diplomiranju: strokovni naslov na prvi stopnji študija na UP FM, 

• Pravilnik o diplomiranju: strokovni naslov na drugi stopnji študija na UP FM, 

• Pravilnik o diplomiranju: visokošolski strokovni program 1. stopnje (strokovna praksa in zaključna 

naloga) 

• Pravilnik o diplomiranju: univerzitetni program 1. stopnje (vpisani od 2019/2020 dalje) 

• Pravilnik o diplomiranju: magisterij znanosti na UP FM, 

• Pravilnik o diplomiranju: doktorat znanosti na UP FM, 

• Spoštovanje avtorskih pravic in preprečevanju plagiatorstva na UP FM, 

• Pravilnik o odvzemu strokovnega naziva na prvi stopnji študija. 

 

UP FM organizira podelitev diplom enkrat letno. Na podelitev so vabljeni vsi diplomanti, ki so uspešno zagovarjali 

diplomsko delo v preteklem koledarskem letu (med 1.1. in 31.12.). 

Področje ureja Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na UP ter Navodila za 

postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih listinah o zaključenem izobraževanju na 

UP. 

2.7  Osredotočenost na študente 
UP FM skrbi za nenehen razvoj in uspešnost študentov pri študiju, pri pridobivanju veščin, pri osebnem razvoju in 

kariernih usmeritvah. UP FM zagotavlja študentom: 

- svetovalne storitve, povezane z vpisom in informacije povezane s študijem (referat za študentske zadeve), 

- pomoč pri pridobivanju znanja, spretnosti in veščin s tutorskim sistemom, 

- informacije in pomoč pri meduniverzitetnih in mednarodnih izmenjavah (mednarodni koordinator), 

- ustrezno organiziranost študentov in njihovo soodločanje v organih UP FM (študentski svet in zastopanost 

v vseh organih), 

- poklicno svetovanje in obveščanje o zaposljivosti diplomantov (karierni center UP), 

- vključevanje v znanstveno-raziskovalno in strokovno dejavnost UP FM (sodelovanje pri projektih). 

2.7.1 Informacije o študiju 

Informacije pred, med in po študiju so na voljo študentom iz različnih virov. Poleg objave na uradni spletni strani 

FM in v različnih publikacijah so študentom dosegljive informacije v različnih strokovnih službah UP FM odvisno od 

področja interesa. 

področje vir 

Splošne informacije o študiju in študijskih programih Referat za študentske zadeve, vpisna služba univerze, 
PR služba, programski direktorji 

Študentske pravice in dolžnosti Referat za študentske zadeve, pristojni prodekani, 
programski direktorji, študentski svet, tutorji študenti 
in tutorji učitelji 
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Notranja in zunanja izbirnost Referat za študentske zadeve, prodekani, programski 
direktorji, visokošolski učitelji 

Študentske izmenjave in priznavanje znanj Referat za študentske zadeve, mednarodni 
koordinator 

Diplomiranje Visokošolski učitelji oz. mentor, katedre, prodekani, 
programski direktorji, Referat za študentske zadeve 

Kakovost izobraževanja SK, Služba za izobraževalno dejavnost 

 
Na spletni strani UP FM je objavljen seznam zaposlenih po strokovnih službah ter seznam visokošolskih učiteljev, 

sodelavcev in raziskovalcev s telefonskimi številkami in e-poštnimi naslovi. Prav tako so objavljene informacije o 

tutorjih študentih in tutorjih učiteljih. 

2.7.2 Študijska podpora 

Poleg podpore študentom pri vpisu in postopkih v povezavi s študijem, ki jo nudi referat za študentske zadeve, je 

na UP FM podpora študentom organizirana tudi: 

• s tutorstvom (študent tutor, učitelj tutor, učitelj tutor za študente s posebnimi potrebami), 

• s pogovornimi urami pri učiteljih in sodelavcih, 

• z mentorstvi pri diplomskih delih, 

• s koordinatorstvom za strokovno prakso, 

• z mentorstvi pri strokovni praksi (v podjetju), 

• s koordinatorstvom pri študijski izmenjavi v tujini, 

• s kariernim svetovanjem v sodelovanju s kariernim centrom UP, 

• z metodološko pisarno. 

Tutorski sistem 

Na UP FM deluje tutorski sistem, ki je namenjen študentom študijskih programov 1. in 2. stopnje. Gre za partnerski 

odnos med tutorjem in študentom, ki je namenjen izboljšanju študijskega procesa in uspešnosti študentov. 

Študentu nižjih letnikov se ob pričetku študijskega leta določita tutor študent in tutor učitelj, ki mu pomagata na 

študijski poti, predvsem pri reševanju tekoče študijske problematike (izbiri predmetov, usmeritvi do ustreznih 

služb, seznanitvi s pravili, pravilniki in delovanjem UP FM). 

Učiteljsko tutorstvo je poleg osebnega tutorstva organizirano po področjih, pri katerem tutor učitelj svetuje 

študentom na področju, na katerem deluje ali na področju katedre, v katero tutor učitelj sodi. Na UP FM imamo 

prav tako organizirano tutorstvo za tuje študente, ki prihajajo na UP FM v okviru programov mobilnosti, in za 

študente, ki so tuji državljani, ter tutorstvo za študente s posebnimi potrebami. 

V primeru študentov s posebnimi potrebami se tutorstvo individualno prilagodi, kot je določeno s Pravilnikom o 

študentih s posebnimi potrebami na UP. 

Področje ureja Pravilnik o tutorskem sistemu na UP FM. 

Karierno svetovanje 

Služba za poklicno svetovanje deluje v okviru Univerze na Primorskem. Karierni center – služba za vseživljenjsko 

karierno orientacijo opravlja svetovalno informacijsko podporo za študente, diplomante in zaposlene na UP ter 

druge deležnike pri študijskem in kariernem odločanju. UP FM v sodelovanjem s kariernim centrom vsako leto 

organizira delavnice, obiske podjetij, karierne sejme in druge aktivnosti kot podporo pri kariernem odločanju. 

2.7.3 Spremljanje zadovoljstva študentov in diplomantov 

Na UP FM si prizadevamo za kakovost na vseh področjih delovanja, še posebno pa nas zanima zadovoljstvo naših 

študentov z izvedbo izobraževalnega procesa. 

Študenti vsako leto sodelujejo v mnenjskem anketiranju: 
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• o organiziranosti UP FM – anketa UP, 

• o predmetu in izvajanju predmeta (izvajalci) – anketa UP, 

• o študijski praksi. 

 

Mnenja deležnikov so za UP FM zelo pomembna, zato študente spodbujamo, da podajo svoje mnenje o delovanju 

fakultete in o študiju. Vprašalnike lahko izpolnijo vsi študenti, ki imajo status študenta in so vpisani v študijski 

program ter opravljajo obveznosti predmetov v tekočem študijskem letu. Sodelovanje v anketah je prostovoljno 

in anonimno in poteka prek spleta (ŠIS in 1ka). Anketiranje poteka v zadnjih tednih kvartala za predmete kvartala. 

Anketiranje se zaključi 30. 9. za tekoče študijsko leto. 

Vsako leto programski direktorji v mesecu maju s študenti vseh študijskih programov in vseh letnikov opravijo 

skupinski intervju oziroma fokusne skupine. Sodelovanje študentov je prostovoljno. Programski direktorji izsledke 

fokusnih skupin vnesejo v samoevalvacijsko poročilo študijskega programa. 

Diplomanti ob zaključku študija sodelujejo v anketiranju o poteku diplomiranja in sodelovanju z mentorjem. 

Vprašalnik lahko izpolnijo vsi diplomanti ob oddaji diplomskega dela v tehnični pregled. Sodelovanje v anketi je 

prostovoljno in anonimno. 

Oseba, ki jo pooblasti dekan, pripravi poročilo o analizi mnenjskega anketiranja študentov in diplomantov. 

Učitelji svoje povprečne ocene vidijo v individualnem izpisu v ŠIS-u oziroma poročilu za posamezen predmet. 

Povprečne ocene izvajalcev za predmet dobi nosilec predmeta, povprečne ocene za izvajalce predmetov v okviru 

študijskega programa pa tudi programski direktor. 

Poudarki iz analize se objavijo na spletni strani UP FM. Poročilo obravnava ŠS UP FM in poda svoje mnenje. Poročilo 

sprejme senat UP FM. 

Področje ureja Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem. 

2.7.4 Organiziranost študentov in soodločanje 

Študenti so v odločanje na fakulteti in na univerzi vključeni prek svojih predstavnikov v organih in komisijah. Število 

predstavnikov v organih in komisijah FM je opredeljeno s Pravili UP FM. Imena predstavnikov študentov so 

objavljena na spletni strani UP FM. 

Študenti so osrednji deležniki v izobraževanem sistemu in kot taki imajo možnost: 

- aktivno sodelovati in prispevati na vseh področjih delovanja UP FM, še posebej prek dejavnosti 

študentskega sveta in z imenovanjem predstavnikov študentov v organe upravljanja in komisij, 

- pogovorov in tematskih srečanj in drugega načina komuniciranja ter sodelovanja z učitelji, raziskovalci, 

strokovnimi sodelavci, prodekani in predstavniki vodstva, 

- izražati svoje mnenje in uresničevati študijske in obštudijske dejavnosti prek študentskih združenj in 

društev v organiziranih dejavnostih in v različnih projektih, 

- pregleda nad napredkom pri študiju in možnost vpogleda v izpitno nalogo in končno oceno pri predmetu 

ter obrazložitev ocene, 

- podpore pri študiju, posebej za tuje študente in študente s posebnimi potrebami, 

- varovanja in spoštovanja študentskih pravic in možnosti pritožb na odločitev organov. 

 

2.7.5 Študentski svet 

Študentski svet UP FM (ŠS UP FM) je organ študentov UP FM. Sestava, delovanje in pristojnosti ŠS UP FM so 

opredeljene v Pravilih UP FM in s Pravili o delu ŠS UP in ŠS članic UP. 
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Volitve v študentski svet so razpisane vsako leto v prvi polovici oktobra (za tekoče študijsko leto) na podlagi sklepa 

Senata UP FM. Mandat izvoljenih članov traja eno leto. Študentski svet razpravlja o vseh zadevah v zvezi s pravicami 

in dolžnostmi študentov, izraža mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitve visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev v nazive, oblikuje mnenja študentov za Študentski svet UP, voli člane delovnih teles in organov iz vrst 

študentov ter oblikuje mnenje o kandidatih za dekana FM. Študentski svet obravnava in sprejema tudi program in 

poročilo o obštudijskih dejavnostih, obravnava poročilo o organizaciji, izvedbi in razvoju izobraževalne dejavnosti 

ter obravnava poročilo o mnenjskem anketiranju študentov. 

2.7.6 Prispevek h kakovosti 

Študenti imajo možnost aktivno sodelovati pri oblikovanju sistema kakovosti tako, da njihovi predstavniki aktivno 

sodelujejo v SK UP FM. Vsak študent ima tudi možnost podati pobude k izboljšanju kakovosti izobraževalnega 

procesa na fakulteti neposredno strokovnim službam, prodekanom, izvajalcem predmetov ali prek SŠ UP FM. 

Študenti prispevajo svoja mnenja in pobude tudi skozi letno mnenjsko anketiranje in v periodičnih individualnih in 

skupinskih razgovorih. 

2.7.7 Alumni klub in stiki z diplomanti 

Z diplomanti UP FM ohranjamo stike prek združenja Alumni UP FM. Diplomante, ki so strokovnjaki v gospodarstvu, 

redno vabimo kot gostujoče predavatelje pri predmetih. Združenje prireja vrsto dogodkov, kot so okrogle mize, 

strokovne konference in družabna srečanja. Diplomante UP FM redno anketira o zaposljivosti ter jih vabi k 

nadaljevanju študija in sodelovanju pri skupnih projektih in kot goste iz prakse. 

 

2.8 Mednarodno sodelovanje in mobilnost 
Eden najpomembnejših ciljev Bolonjskega procesa je vzpostavitev enotnega evropskega visokošolskega prostora, 

ki spodbuja in zagotavlja mobilnost študentov, učiteljev in strokovnih sodelavcev ter mednarodno sodelovanje 

med visokošolskimi institucijami. UP je sprejela strategijo internacionalizacije, v okviru katere aktivno deluje tudi 

UP FM, tako da: 

• sklepa mednarodne sporazume s tujimi institucijami, s katerimi intenzivno sodeluje, 

• letno sprejema tuje študente, učitelje in strokovne sodelavce različnih programov mednarodne 

mobilnosti, 

• letno omogoča študentom, učiteljem in sodelavcem ter strokovnim sodelavcem gostovanje na tujih 

institucijah v okviru različnih mednarodnih programov mobilnosti, 

• omogoča visokošolskim učiteljem in sodelavcem periodično gostovanje na tujih institucijah v okviru 

bilateralnih dogovorov, 

• načrtuje izvajanje predmetov in študijskih programov v angleškem jeziku, 

• pridobiva tuje študente za vpis v študijske programe z aktivno udeležbo na izobraževalnih sejmih v tujini, 

• izvaja mednarodne poletne šole, 

• organizira mednarodne konference in sestanke. 

 

2.8.1 Izvajanje programa dvojne diplome 

UP FM skupaj s tujo partnersko institucijo izvaja program dvojne diplome (double degree). Dvojna diploma je 

kombiniran študijski program, ki vodi do dveh diplom na dveh univerzah. Po uspešni izpolnitvi vseh študijskih 

obveznosti obeh študijskih programov študent prejme diplomo UP FM in partnerske institucije. Podrobnosti 

razpisa, vpisa in izvedbe, finančne ter druge medsebojne obveznosti UP FM dogovori s tujo partnersko institucijo 

v pogodbi. 
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2.8.2 Mednarodni sporazumi in programi mobilnosti 

UP FM je vključena v programe Erasmus+, CEEPUS in Norveški finančni mehanizem, poleg tega pa ima sklenjene 

tudi druge bilateralne sporazume s tujimi institucijami na področju izobraževanja. 

Pobudo za sklenitev sporazuma lahko podajo študenti, učitelji in sodelavci ter strokovni sodelavci ali tuje institucije, 

o sklenitvi pa odloča kolegij dekana na podlagi podatkov o instituciji in skupnih ciljih in področjih delovanja. 

Študenti, učitelji in sodelavci ter strokovni sodelavci se prijavijo na programe izmenjave na podlagi razpisov, ki jih 

objavita UP in UP FM. 

Na UP FM za študentske izmenjave skrbi mednarodni koordinator v referatu za študentske zadeve.  

2.8.3 Kratki programi in poletne šole 

UP FM sodeluje s tujimi institucijami tudi kot ponudnik krajših izobraževanj (tedenskih, mesečnih), ki ne vodijo do 

pridobitve javne listine. Kratka izobraževanja in poletne, jesenske in/ali zimske šole izvaja tudi za zaključene 

skupine študentov v sodelovanju s tujimi institucijami.  

Področje ureja Pravilnik o meduniverzitetni mobilnosti študentov, področje mobilnosti prek programa Erasmus+ 

ureja tudi Pravilnik UP o mobilnosti Erasmus. 

2.9   Vseživljenjsko učenje 
Vseživljenjsko učenje na UP FM poteka kot formalno in kot neformalno izobraževanje. Neformalno izobraževanje 

izvajamo kot seminarje, tečaje, delavnice in okrogle mize in je namenjeno širši javnosti. 

Za zaključene skupine iz ene ali več organizacij organiziramo izvedbo posameznih predmetov, delov študijskih 

programov ali seminarjev. Izvedbo prilagodimo razpoložljivemu času in kraju naročnika. 

Posameznik, ki ima željo po pridobitvi dodatnih znanj in veščin, se lahko na UP FM vključi v enega ali več 

akreditiranih predmetov, ki jih izvajamo na dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programih (formalno 

izobraževanje). Vsi akreditirani predmeti študijskih programov se opravljajo po nabirnem kreditnem sistemu. 

Kandidat plača šolnino v skladu s cenikom UP FM. Po opravljenih vseh obveznostih prejme potrdilo o opravljenem 

predmetu. Opravljene obveznosti lahko kasneje uveljavlja ob vpisu v študijski program za pridobitev izobrazbe. 

Področje ureja Pravilnik o vseživljenjskem izobraževanju in Pravilnik o načrtovanju in izvajanju mrežnega sistema 

vseživljenjskega učenja na UP. 

2.10 Samoevalvacija 
Eden pomembnih vidikov/elementov v sistemu kakovosti so tudi samoevalvacijski procesi. Pri izvajanju 

samoevalvacije sledimo najnovejšim načelom in metodološkim zahtevam s področja izvajanja samoevalvacij v 

izobraževanju. 

Samoevalvacije posameznih področij potekajo periodično po potrebi, največkrat pred podaljšanjem akreditacije 

študijskih programov, letno pa se opravi samoevalvacija izobraževalne dejavnosti in programska samoevalvacija. 

Podatke za samoevalvacijo pripravi služba za izobraževalno dejavnost, poročila pa pripravijo programski direktorji 

in pristojni prodekani. Programski direktorji v sodelovanju s prodekani in kolegijem dekana  oblikujejo predloge 

ukrepov za izboljšanje in izpostavijo primeri dobrih praks, informacije pa se uporabi tudi pri individualnih 

razgovorih.  

Samoevalvacijska poročila obravnavata in sprejmeta SK UP FM in Senat UP FM. Ključne ugotovitve samoevalvacije 

in ukrepe za izboljšanje se predstavijo na AZ in na posvetu visokošolskih učiteljev. Povzetek samoevalvacijskih 

poročil se objavi na spletni strani UP FM. 

2.11 Kazalniki spremljanja kakovosti 
UP FM spremlja nekatere vidike svojih dejavnosti s kvantitativnimi kazalniki, ki jih določa tudi UP. 

Kazalniki uspešnosti vpisa v prvi letnik: 



Poslovnik kakovosti UP FM 

35 
 

• delež prvih prijav glede na razpisana mesta, 

• delež vpisanih študentov v prvem prijavnem roku glede na število sprejetih v prvem roku, 

• število tujih študentov. 

Kazalniki izvajanja študijskih programov: 

• število habilitiranih učiteljev, 

• število gostujočih predavateljev, 

• število strokovnjakov iz prakse. 

Kazalnik o izvajanja tutorstva: 

• število tutorjev učiteljev, 

• število tutorjev študentov, 

• število tutorandov s posebnimi potrebami, 

• število tutorskih ur. 

Kazalniki uspešnosti študentov in diplomantov: 

• delež napredovanja v višji letnik, 

• povprečna ocena študentov po predmetih (uspešnost študentov), 

• povprečno število opravljanj izpitov, 

• delež uspešnosti opravljanja izpitov po predmetih in učiteljih, 

• delež osipa na generacijo, 

• delež diplomantov na generacijo, 

• število let za dokončanje študija, 

Kazalniki mednarodnega sodelovanja in mobilnosti: 

• vpis tujih študentov v študijske programe, 

• število študentov na študijskih izmenjavah, 

• število učiteljev na mednarodnih izmenjavah, 

• število strokovnih sodelavcev na mednarodnih izmenjavah, 

• število mednarodnih sporazumov, 

• število tujih gostujočih predavateljev, 

• število predmetov izvedenih v angleškem jeziku. 

 

Kazalniki zaposlenosti diplomantov  

Ciljne vrednosti kazalnikov načrtujemo v LPD in jih spremljamo v LP ter v v Samoevalvacijskem poročilu UP FM in 

Samoevalvacijskih poročilih za študijske programe. 

3. Znanstvenoraziskovalna dejavnost 
Znanstvenoraziskovalna dejavnost je temelj znanstvene odličnosti FM in kakovostnega pedagoškega dela. UP FM 

krepi svojo znanstvenoraziskovalno dejavnost s povečevanjem kakovostnih znanstvenih objav in citiranostjo, s 

spodbujanjem projektne aktivnosti ter aktivnega sodelovanja pri pridobivanju nacionalnih in mednarodnih 

raziskovalnih projektov ter z izvajanjem konferenčne dejavnosti. 

Okvir za razvoj in izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na UP FM tvorijo naslednji dokumenti: 

•  Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030,  
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• dokumenti razvoja Evropskega raziskovalnega prostora (ERP, angl. European Research Area - ERA),Novi 

ERP (angl. ERA) za raziskave in inovacije, dostopen na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN 

• Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, 

• Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije S5, 

• Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, 

• Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, 

• Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane 

iz Proračuna Republike Slovenije, 

• Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem za obdobje 2021–2027 in 

• drugi relevantni dokumenti in podzakonski akti s področja. 

 

Znanstvenoraziskovalno dejavnost urejajo 124.–128. člen Statuta UP in 107.–110. člen Pravil UP FM. Postopke za 

vodenje raziskovalnih projektov urejajo Navodila za vodenje raziskovalnih projektov na UP FM. 

Skladno s Srednjeročno razvojno strategijo za obdobje 2021-2027  UP in Akcijskim načrtom za srednjeročno 

razvojno strategijo UP 2021-2027, UP FM zasleduje naslednje cilje na področju znanstvenoraziskovalne odličnosti 

in povečanja znanstveno-raziskovalne aktivnosti: 

• Okrepitev odličnosti globalno že uveljavljenih raziskovalnih skupin, podpora obetavnim, nadpovprečnim 

raziskovalcem ter pospešitev mednarodnega raziskovalnega povezovanja z namenom doseganja 

vrhunskih rezultatov;  

• Razvoj inovativnih interdisciplinarnih raziskovalnih področij ter preboj v odličnost še z najmanj enim 

raziskovalnim področjem; 

• Spodbujanje znanstvene produkcije, raziskovalne mobilnosti in raziskovalne projektne dejavnosti v 

različnih oblikah, glede na posebnosti posamezne raziskovalne vede in v skladu z načeli odprte znanosti;  

• Zagotavljanje kadrovskih, finančnih in infrastrukturnih pogojev za izvajanje znanstveno-raziskovalne 

dejavnosti.  

Uresničevanje strategije UP in ciljev na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti UP FM oblikujejo in izvajajo 

visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci UP FM (v nadaljevanju raziskovalci), Služba za 

znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM, prodekan za znanstvenoraziskovalno delo, kolegij dekana in Senat UP 

FM. 

Znanstvenoraziskovalno delo je sestavni del delovne obveznosti vsakega visokošolskega učitelja in sodelavca ter 

raziskovalca. 

Znanstvenoraziskovalna dejavnost na UP FM obsega projektno aktivnost, znanstveno odličnost in konferenčno 

dejavnost. 

3.1 Projektna aktivnost 
Projektna aktivnost obsega aktivnosti na nacionalnih in mednarodnih programih (so)financiranja in se načrtuje v 

Letnem programu dela UP FM, ki je del Letnega programa dela Univerze na Primorskem ter spremlja v Letnem 

poročilu UP FM, ki je del Letnega poročila Univerze na Primorskem. 

Zagotavljanje kakovosti projektne aktivnosti poteka v skladu s pravili financerja, ki vključujejo recenzijo prijavljenih 

programov in projektov, poročanje o njihovem izvajanju ter ocenjevanje raziskovalnih dosežkov in področne 

zakonodaje. 

Postopki, ki se izvajajo v okviru projektne aktivnosti, in izvajalci posameznih aktivnosti, so predstavljeni v 

nadaljevanju. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN
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3.1.1 Spremljanje razpisov 

Služba za znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM spremlja napovedane in tekoče razpise v okviru nacionalnih in 

mednarodnih programov financiranja. Informacije posreduje preko tedenske informacije vodstva UP FM. 

Načrtovanje prijav se izvaja z obravnavo razpisov v okviru delovnih skupin in usklajevalnimi sestanki na UP FM, za 

katere je odgovoren prodekan za znanstvenoraziskovalno delo. 

3.1.2 Prijava na razpise 

Postopek prijave je podrobno urejen v Navodilih o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela UP FM, združuje pa 

naslednje aktivnosti in izvajalce aktivnosti: 

• odobritev prijave na razpis s strani vodstva UP FM in UP, ki jo poda pobudnik prijave projekta, 

• vpis prijave projektnega predloga v Centralno evidenco projektov UP, 

• preverjanje števila prijav na razpis znotraj UP v primeru omejitve števila prijav na organizacijo s strani 

financerja (Služba za znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM v sodelovanju s Projektno pisarno UP), 

• vzpostavitev projektnega partnerstva (pobudnik prijave projekta), 

• priprava vsebinskega dela projektnega predloga skladno s pogoji, navedenimi v razpisu projekta (vodja 

projekta v sodelovanju s projektno/raziskovalno skupino UP FM in s projektnimi partnerji), 

• priprava finančnega načrta projekta (Služba za znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM v sodelovanju s 

pobudnikom prijave projekta), 

• priprava prijavne dokumentacije in urejanje administrativnega dela projektnega predloga (Služba za 

znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM v sodelovanju s pobudnikom prijave projekta in projektnimi 

partnerji), 

• oddaja prijave (pobudnik prijave projekta v sodelovanju s Službo za znanstvenoraziskovalno dejavnost UP 

FM), 

• priprava dopolnitev projektnega predloga v primeru poziva k dopolnitvam s strani financerja (Služba za 

znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM v sodelovanju s pobudnikom prijave projekta). 

 

Odgovornost za prijavo projekta nosi pobudnik prijave projekta. 

V primeru, da predlagani projekt zahteva sofinanciranje in/ali predfinanciranje s strani UP FM, mora vodja projekta 

pred odobritvijo prijave projektnega predloga prodekanu za znanstvenoraziskovalno delo in Službi za 

znansvetnoraziskovalno dejavnost UP FM oddati natančen (načrtovan) denarni tok projektnega predloga. Ta 

denarni tok naj prikazuje mesečni priliv in odlive, pri čemer je treba slednje podrobno predstaviti. Te informacije 

bodo podlaga za oceno tveganja projekta in odločanja o odobritvi prijave projekta. 

V primeru da UP FM pri prijavi sodeluje kot projektni partner in ne kot vodja projektnega partnerstva, se zgoraj 

navedene aktivnosti izvedejo v zmanjšanem in poenostavljenem obsegu. 

3.1.3 Rezultati prijav 

V primeru odobritve prijave projektnega predloga se izvedejo sledeče aktivnosti (izvajalci aktivnosti so pripisani): 

• služba za znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM skrbi za obveščanje o rezultatih prijave projekta, 

• odprtje stroškovnega nosilca (Služba za znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM in služba za 

računovodstvo in finance), 

• uskladitev vsebine, finančnega načrta in projektne skupine ob pozivu financerja projekta (vodja projekta, 

kolegij dekana, strokovne službe), 

• pregled osnutka pogodbe in posredovanje pogodb v podpis odgovorni osebi (Služba za 

znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM, Projektna pisarna UP). 

 

V primeru neuspešne prijave Služba za znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM zbere ocene prijav za namen 

analize uspešnosti. 
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3.1.4 Izvajanje projekta 

Pri izvajanju projekta tečejo postopki na več različnih področjih vzporedno. V nadaljevanju ločeno predstavljamo 

aktivnosti na dveh glavnih vsebinskih področjih: (i) administrativno in finančno vodenje projekta in (ii) vsebinsko 

delo na projektu. 

Administrativno in finančno vodenje projekta 

Postopke administrativnega in finančnega vodenja projekta določajo zakonodaja in drugi interni akti, pravila 

razpisa, financerja projektne aktivnosti in vodilnega partnerja ter so podrobno urejeni v Navodilih o izvajanju 

znanstvenoraziskovalnega dela UP FM. 

Postopki zajemajo več aktivnosti (izvajalci aktivnosti so pripisani): 

• priprava načrta in povzetka o vsebinski in administrativno-finančni izvedbi projekta (vodja projekta, 

Služba za znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM, kolegij dekana), 

• aktivnosti na področju kadrov (strokovne službe), 

• finančne in računovodske aktivnosti (strokovne službe), 

• vodenje postopkov javnega naročanja (strokovne službe), 

• administrativno vodenje projekta: zbiranje in skrb za dokumentacijo, priprava podatkov (Služba za 

znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM), 

• organizacija dogodkov v okviru projektnih aktivnosti (vodja projekta, Služba za komuniciranje, Služba za 

znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM), 

• priprava vmesnih finančnih poročil in zahtevkov za izplačilo ter priprava končnega finančnega poročila 

(strokovne službe), 

• priprava dopolnitev na poročila ob pozivu financerja (strokovne službe), 

• objava podatkov o projektu na spletni strani UP FM (Služba za komuniciranje na podlagi podatkov Službe 

za znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM). 

 

Vsebinsko delo na projektu 

Vsebinsko delo na projektu izvajajo vodja projekta, raziskovalci in drugi projektni partnerji, ki pripravijo vsebino 

glede na pogodbo o (so)financiranju izvajanja projekta in v skladu z načrtom po delovnih sklopih in s časovnico 

projekta. Poskrbijo tudi za doseganje ciljev in/ali kazalnikov in diseminacijo rezultatov projekta prek objav, 

predstavitev na konferencah, predstavitev pri ciljnih deležnikih projekta, vključevanjem v pedagoški proces itd. 

Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno delo 

Raziskovalci vključujejo študente v znanstvenoraziskovalno delo preko spletne aplikacije, ki jo predvideva 

posamezen projekt ali preko spletne e-učilnice Študentska borza. Znanstvenoraziskovalno delo študentov UP FM 

obsega vključevanje in sodelovanje študentov v raziskovalnih programih in projektih UP FM, sodelovanje pri 

izvajanju raziskav in pri pripravi znanstvenih in strokovnih objav (na primer, zbiranje literature, zbiranje in urejanje 

podatkov, obdelava podatkov).  

3.2 Znanstvena odličnost 
Skladno s Srednjeročno razvojno strategijo Univerze na Primorskem, UP FM deluje s ciljem doseganja izboljšanja 

znanstvene odličnosti z doseganjem dveh ciljev: 1) s okrepitvijo odličnosti globalno že uveljavljenih raziskovalnih 

skupin, podporo obetavnim, nadpovprečnim raziskovalcem ter s pospeševanjem mednarodnega raziskovalnega 

povezovanja z namenom doseganja vrhunskih rezultatov; 2) z razvojem inovativnih interdisciplinarnih 

raziskovalnih področij ter prebojem v odličnost še z najmanj enim raziskovalnim področjem. 

Znanstvena odličnost se gradi prek samostojnega znanstvenoraziskovalnega dela raziskovalcev in diseminacije 

rezultatov projektnih aktivnosti. 
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Raziskovalci načrtujejo in pripravljajo znanstvenoraziskovalna dela. Raziskovalci, vključeni v projekte, s pomočjo 

objav zagotavljajo diseminacijo rezultatov projektnih aktivnosti. Diseminacija rezultatov projektnih aktivnosti 

poteka tudi prek različnih dogodkov (na primer, konference, tiskovne konference, okrogle mize, predavanja na 

drugih institucijah, intervjuji itd.) in kanalov socialnih/družbenih omrežij. Raziskovalci skrbijo za vpis izvedenih del 

v COBISS. Služba za znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM spremlja znanstvenoraziskovalno dejavnost 

raziskovalcev s pomočjo informacijskega sistema SICRIS (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji). 

3.3 Konferenčna dejavnost 
Znanstveno prepoznavnost UP FM prav tako krepi prek razvoja in mednarodne odmevnosti konferenčne 

dejavnosti. UP FM samostojno ali v sodelovanju s partnerji organizira znanstvene in strokovne konference. 

Konferenčna dejavnost združuje naslednje aktivnosti in izvajalce aktivnosti: 

• opredelitev vsebinskih področij konference in formata konference ter priprava poziva na konferenco 

(programski odbor konference v sodelovanju s partnerji), 

• priprava spletnih strani konference in konferenčnega sistema za zbiranje prispevkov in prijav ter drugih 

orodij za obveščanje in oglaševanje konference (strokovne službe po navodilih programskega in 

organizacijskega odbora konference), 

• zbiranje prispevkov, komunikacija z avtorji in recenzenti ter priprava konferenčnega zbornika (programski 

odbor konference v sodelovanju s strokovnimi službami), 

• sodelovanje s ključnimi govorci, uredniki revij in drugimi sodelujočimi na konferenci (programski in 

organizacijski odbor konference v sodelovanju s strokovnimi službami), 

• priprava programa konference (programski in organizacijski odbor konference v sodelovanju s 

strokovnimi službami), 

• zbiranje plačil in registracij udeležencev (strokovne službe) in 

• organizacijske aktivnosti izvedbe konference (strokovne službe v sodelovanju z organizacijskim odborom 

konference). 

 

3.4 Spremljanje in vrednotenje znanstvenoraziskovalne dejavnosti 

ter ukrepanje 
Spremljanje in vrednotenje kakovosti v znanstvenoraziskovalni dejavnosti poteka v okviru vseh treh zgoraj opisanih 

vsebinskih stebrov. 

3.4.1 Spremljanje realizacije projekta 

Spremljanje realizacije projekta obsega spremljanje vsebinske in administrativno-finančne realizacije projekta in je 

zajeto v Letno poročilo UP FM kot del Letnega poročila Univerze na Primorskem. 

3.4.2 Spremljanje realizacije konferenčne dejavnosti 

Ob zaključku konference programski in organizacijski odbor konference (s partnerji) izvede sestanek, kjer se oceni 

uspešnost izvedene konference in pripravi vsebinski in organizacijski načrt za izvedbo naslednje konference. 

3.4.3 Spremljanje kazalnikov  znanstvenoraziskovalne dejavnosti 

Na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti spremljamo naslednje kazalnike: 

Kazalniki projektne aktivnosti: 

• število prijav projektov in programov, ki jih financira ARRS, 

• število pridobljenih projektov in programov, ki jih financira ARRS, 

• število mladih raziskovalcev, ki jih financira ARRS, 

• število bilateralnih projektov, ki jih financira ARRS, 
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• skupna vrednost vseh projektov sprejetih v financiranje za koledarsko leto, 

• število študentov vključenih v raziskovalne projekte po stopnjah študija, 

• načrt izvajanja drugih nacionalnih raziskovalnih in razvojnih projektov, 

• število prijav na štipendije »Marie Skłodowska-Curie Actions«, 

• število pridobljenih projektov v okviru EU Obzorje Europa, 

• število prijav raziskovalnih in razvojnih projektov na druge mednarodne razpise, 

• načrt izvajanja strukturnih projektov, 

• število vloženih nacionalnih in mednarodnih patentnih prijav na patentni urad, ki so opravili popoln 

preizkus patente prijave, 

• število inovacij, 

• načrt na področju intelektualne lastnine, širjenja in izkoriščanja raziskovalnih rezultatov, 

• (razvojni) projekti z gospodarstvom, 

• načrt promocije in popularizacije znanosti. 

 

Kazalniki znanstvene odličnosti: 

• število vseh znanstvenih objav, 

• delež visokošolskih učiteljev z znanstveno objavo, 

• število znanstvenih objav v WoS, 

• število znanstvenih objav v WoS na raziskovalca, 

• odstotni delež raziskovalcev, ki objavlja znanstvene objave v revijah SCI, SSCI in A&HCI, 

• število znanstvenih objav v SCOPUS, 

• število znanstvenih objav v SCOPUS na raziskovalca, 

• število A1 in A3 po SICRIS  na ravni UP FM, 

• A' in A'' po SICRIS na ravni UP FM, 

• število čistih citatov na ravni UP FM, 

• delež raziskovalcev (plačna skupina D in H), ki sodeluje pri vsaj eni projektni prijavi, 

• število tujih gostujočih raziskovalcev, ki bodo na fakulteto prišli raziskovat, 

• število raziskovalcev, ki bodo odšli raziskovat na visokošolski zavod v tujino. 

 

Kazalniki konferenčne dejavnosti: 

• število strokovnih ali znanstvenih konferenc v lastni organizaciji, 

• število strokovnih ali znanstvenih konferenc v soorganizaciji, 

• število udeležencev na konferenci, 

• število prispevkov na konferenci, 

• število objav v zborniku, 

• prihodek iz naslova konferenčne dejavnosti. 

 

Služba za znanstvenoraziskovalno delo UP FM spremlja kazalnike skladno s pozivom UP za preteklo koledarsko leto 

in pripravi zbir objav iz SICRISa za preteklo koledarsko leto. 

Kazalnike obravnavajo dekan in prodekani na osnovi poročila in plana na ravni katedre. Poročila se uporabijo za 

letni razgovor z dekanom in za načrtovanje aktivnosti za prihodnja študijska leta na ravni katedre oziroma 

posameznega zaposlenega. 

Prijave projektov in število in vrsto projektov v izvajanju se spremlja tudi na ravni UP v okviru Centralne evidence 

projektov. 
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3.4.4 Poročanje 

Služba za znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM na podlagi spremljanja kazalnikov pripravi letno poročilo o 

raziskovalni dejavnosti in ga uskladi s prodekanom za znanstvenoraziskovalno delo. Usklajeno letno poročilo 

posreduje osebi, odgovorni za pripravo poročila na ravni UP FM, ki ga obravnava, sprejme pa ga Senat UP FM. Pri 

pripravi poročila se uporabljajo predpisani obrazci. 

Služba za znanstvenoraziskovalno dejavnost UP FM v sodelovanju s prodekanom za znanstvenoraziskovalno delo 

pripravi letni program dela za področje znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Usklajen letni program dela posreduje 

osebi, odgovorni za pripravo letnega program dela na ravni UP FM, ki ga obravnava in sprejme Senat UP FM. Pri 

pripravi letnega programa dela se uporabljajo predpisani obrazci. 

3.4.5 Ukrepanje 

Analize kazalnikov znanstvenoraziskovalne dejavnosti, realizacije projektne in konferenčne aktivnosti ter 

uspešnosti projektnih prijav obravnavajo SKE in kolegij dekana in so predstavljene na Akademskih zborih in 

posvetih. Na osnovi razprav in dela v skupinah se oblikujejo priporočila in predlogi za izboljšave na področju 

znanstvenoraziskovalne dejavnosti.   
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ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROCESOV UP FM

Letni program 
dela

Poslanstvo

Srednjeročna 
strategija

Dekan
Kolegij dekana

Sprejem

Senat
Upravni odbor

Strateški načrt

Vizija CIlji

Dela

Svet za kakovost

Načrt dela Sveta 
za kakovost

Volitve

Akademski zbor
Strokovne službe
Študentski svet

Dekan
Senat

Kandidati
Volilni imenik

Volitve organi

Akademski zbor
Katedre

Študentske 
volitve

Študenti

Senat Dekan Študentski svet

Prodekani

Zaposleni

Strokovne službe
Kolegij dekana

Katedre

Finančni viri

Strokovne službe
Kolegij dekana
Upravni odbor

Materialni viri

Strokovne službe
Kolegij dekana

Katedre

Organiziranost

Strokovne službe
Kolegij dekana

Kolegij 
dekana

Zaposleni

Strokovne službe
Kolegij dekana

Katedre

Obravnava

Kolegij dekana
Katedre

Svet za kakovost

Sprejem

Senat

Seje

Senat
Kolegij dekana

Sprotna operativa

Strokovne službe
Kolegij dekana

Katedre

Usklajevalni sestanki

Kolegij dekana
Predstojniki kateder

Strokovne službe

Sklep kolegija dekana

Predstavitev

Akademski zbor
Posvet

Podpora raziskovalni in 
izobraževalni 

dejavnosti

Finančni viri

Strokovne službe
Kolegij dekana
Upravni odbor

Materialni viri

Strokovne službe
Kolegij dekana

Katedre

Poročilo o delu
Poročilo o anketiranju zaposlenih

Operatvino 
delo senata

Komisije senata

Sklepi senata
Sklepi kolegija dekana

Sklepi komisij

Raziskovalna 
dejavnost

Strokovne službe
Kolegij dekana

Organiziranost

Strokovne službe
Kolegij dekana

Seja

Študentski 
svet

Mnenja v habilitacijskih 
postopkih

Obštudijska dejavnost
Mnenja za nagrade

SHEMA 
IZOBRAŽEVALNA

DEJAVNOST

SHEMA 
RAZISKOVALNA 

DEJAVNOST

Operativne in 
sistemske usmeritve

Kolegij dekana
Katedre

Strokovne službe

Strateške usmeritve

Dekan
Kolegij dekana

Strokovne službe
Katedre

Programski direktorji
Senat

Študentski svet
Zunanji deležniki

Sklep senata

Bilanca
Finančna vzdržnost

Anketiranje o 
zadovoljstvu

Letni razgovori

Popis 
inventarja

Solaria
Informacije vodstva

Interni akti
Sklepi dekana

Sklepi kolegija dekana

Izobraževalna 
dejavnost

Strokovne službe
Kolegij dekana

Programski 
direktorji
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ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROCESOV UP FM

Študenti

Strokovne službe

Izvedba predmeta

Katedre
Pedagoški

Kolegij dekana

Kazalniki 
uspešnosti 

študijskega leta

Strokovne službe
Programski 
deirektorji

Kolegij dekana

Diplomanti

Strokovna služba

Študenti fokusne 
skupine

Programski 
direktorji

Fokusne (intervju) z 
delodajalci

Ad-hoc

Obravnava poročil

Katedre
Svet za kakovost
Kolegij dekana

Akademski zbor
Študentski svet

Sprejem

Senat

Predlog ukrepov in 
priporočil

Kolegij dekana
Svet za kakovost

Izvedba študijskega leta

Kolegij dekana
Katedre

Strokovne službe

Večje spremembe in 
prenova študijskih 

programov

Kolegij dekana
Katedre

Strokovne službe
Študenti

Delodajalci

Novi študijski 
programi

Pedagoški
Študenti

Delodajalci

Pedagoški proces

Pedagoški
Prodekani

Programski direktorji
Strokovne službe

Delodajalci in drugi 
gosti

Strokovna praksa

Koordinator 
strokovne prakse

Delodajalci

Načrt pedagoškega 
dela

Prenovljeni študijski 
programi

Manjše in večje 
spremembe učnih 

načrtov

Pedagoški
Katedre

Strokovne službe

Prenovljeni učni 
načrti

Novi študijski 
programi

Voden proces 
diplomiranja

Mentor
Prodekani
Katedra

Samoevalvacijski
vprašalnik

Poročilo o mnenjskem 
anketiranju študentov

Poročilo o zaposlenosti in 
zaposljivosti diplomantov

Poročilo o zadovoljstvu 
diplomantov

Poročilo o mnenju 
delodajalcev

Zapisi o ugotovitvah 
fokusnih skupin 

(intervjujev)

Sprejem

Senat

Sklep Senata
Sklep kolegija dekana

Sklep Sveta za kakovost

Obravnava ukrepov, 
predlogov in pobud

Kolegij dekana
Posvet VUS

Razpis in vpis

Kolegij dekana
Strokovne službe

Komisija za
študijske zadeva

Sprejem

Senat
Razpis za vpis

Sprejem

Senat

Mednarodno 
sodelovanje

Strokovne službe
Katedre

Kolegij dekana

Bilateralne pogodbe
Načrt izmenjav

Načrt izvedbe predmetov v 
angleškem jeziku

Tutorstvo

Tutor učitelj
Tutor učitelj za 

študente s posebnimi 
potrebami

Tutorji študenti

Podpora študentom

Koordinator za 
tutorstvo
Prodekani

Programski direktorji
Strokovne službe

Podpora pri študiju

Referat
Prodekani
Pedagoški

Programski direktorji
Knjižnica

Tutorji

Mednarodne 
izmenjave

Študenti
Pedagoški
Strokovni 
sodelavci

 Dvojna diploma

Kolegij dekana
Pedagoški

Strokovne službe
Zunanji izvajalci

Poletna šola
Druge oblike 
izobraževanja

Pedagoški
Strokovne službe

Kolegij dekana

Samoevalvacijsko 
poročilo

Programska 
samoevalvacija 

Predlogi in pobude

Študentski svet
Pedagoški
Katedre

Programski direktorji
Strokovne službe

Poročilo o študijski 
obremenitvi

Vtisi z izmenjave

Prenos dobrih 
praks

Katedre
Kolegij dekana
Akademski zbor

Posvet

Individualni izpis za 
izvajalce

Obravnava 
predlogov

KZŠZ
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ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROCESOV UP FM

Analiza 
uspešnosti

Strokovne službe

Obravnava

Svet za kakovost
Kolegij dekana

Katedre

sprejem

Senat

Objave

Raziskovalci
Katedre

Projektne skupine

Raziskovalci
Katedre

Kolegij dekana
Strokovne službe

Prijave projektov

Raziskovalci
Katedre

Strokovne službe
Projektni partnerji

Objava 
znanstvenoraziskovalnih 

del

Raziskovalci
Strokovne službe

Vsebinsko delo na 
projektih

Vodja projekta
Raziskovalci

Projektni partnerji

Konference

OO konference
PO konference

Strokovne službe
Zunanji deležniki

Znanstvenoraziskovalna 
dela

Predlog prijave

Konferenčna dejavnost

Kolegij dekana
Direktor konference

OO konference
PO konference

Strokovne službe
Zunanji deležniki

Načrt izvedbe 
konferenc

Prijava projekta

Študentska borza

Raziskovalci
Študenti

Strokovne službe

Diseminacija 
rezultatov 

raziskovanja

Vodje projektov
Kolegij dekana

Strokovne službe

Dogodki

Raziskovalci
Kolegij dekana

Strokovne službe
Zunanji deležniki

MIC
FREM

Razni dogodkiBibliografija

Končno poročilo 
in drugi projektni 

rezultati

SRD točke

Priporočila in predlogi
za izboljšanje na 

področju znanstveno 
raziskovalne dejavnosti

Predstavitev

Akademski zbor
Posvet

Usklajevanje pridobljenih 
projektov

Vodja projekta
Raziskovalci

Strokovne službe
Kolegij dekana

Projektni partnerji

Administrativno in 
finančno vodenje 

projektov

Vodja projekta
Strokovne službe

Vmesna 
vsebinska 
poročila

Končno 
administrativno-
finančno poročilo

Vmesna 
administrativno-
finančna poročila

Realizacija

Strokovne službe
Vodje projektov

Raziskovalci
Kolegij dekana

Realizacija

Strokovne službe
Vodje projektov

Raziskovalci
Kolegij dekana

Follow-up 
sestanek

OO konference
PO konference

Strokovne službe
Kolegij dekana

Poročilo o izvedbi 
konferenceLetno poročilo

Predstavitev

Akademski zbor
Posvet

Manjše in večje 
spremembe 

izvedbe 
konference

Predlogi

Ocena tveganja

Vodja projekta
Strokovne službe
Kolegij dekana

Projektna izkaznica - 
načrt

FINANCER
JAVNOST

Projektna 
izkaznica - 
realizacija

PR SLUŽBA



Izid procesa,

dokument ali 

dogodek

Proces

Izvajalci 

procesa

LEGENDA SHEM

ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PROCESOV NA UP FM

Zaobljeni okvir predstavlja procese. Procesi so zapisni v zgornjem delu oblike, izvajalci tega 

procesa pa v spodnjem delu oblike. Izvajalci so navedeni v naključnem vrstnem redu, ne po 

pomembnosti ali stopnji odgovornosti.

Zapisi v ležeči pisavi predstavljajo procese in/ali izvajalce, ki še niso uvedeni v proces 

zagotavljanja kakovosti, vendar UP FM načrtuje njihovo vključitev.

Oglati okvir predstavlja izide procesov. To so običajno dokumenti, lahko pa tudi ukrepi ali 

navodila za nadaljnje delo. Kjer je izidov več, so navedeni v naključnem vrstnem redu in ne po 

pomembnosti ali relevantnosti.

Zapisi v ležeči pisavi predstavljajo izide, ki še niso uvedeni v proces zagotavljanja kakovosti, 

vendar UP FM načrtuje njihovo vključitev.

Oglati okvir z letvicami zgoraj in spodaj predstavlja organe upravljanja. Pojavi se v shemi o 

upravljanju, kjer je izid nekaterih procesov oblikovanje organov, ki nato sodelujejo v procesih 

kot izvajalci, in v shemi o raziskovalni dejavnosti, kjer so v nekatere sheme vključeni organi 

izven UP FM.

Povezovalniki predstavljajo povezave med procesi, puščice pa smer poteka. Polna črta 

predstavlja obstoječe povezave, prekinjena pa načrtovane povezave, ki se še ne izvajajo. 

Krog predstavlja vozlišče, kjer se več procesov steka v eno povezavo do nadaljnjih procesov 

ali iz več izidov sledijo isti procesi. Služi zgolj kot poenostavitev sheme, da ne bi imeli 

prevelikega prepleta povezovalnikov.

Sheme procesov spremljanja kakovosti so pripravljene za področje izobraževalne dejavnosti, raziskovalne dejavnosti in 

upravljanja UP FM. Prikazujejo ključne procese v posamezni dejavnosti, nosilce procesov, izide ter povezave med njimi. 

Procesi so predstavljeni v dimenzijah demingovega kroga (načrtovanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje, 

ukrepanje), ne glede na časovne dimenzije ali obseg izvajanja. Sheme na jasen in enostavn način prikazujejo osnovne 

dejavnosti UP FM, podrobnejši opisi pa so v 2. delu Poslovnika kakovosti.

SHEMA

Organ 

upravljanja

Oglati okvir s stranskimi letvicami predstavlja shemo procesov. Pojavi se v shemi o upravljanju, 

kjer prikazuje navezavo procesov upravljanja na procese v izobraževalni in raziskovalni 

dejavnosti.



Priloga 5: Organigram UP FM 
 

 

 



Priloga 6 Matrika odgovornosti  
O- odgovoren za 
P- prispeva k/presoja 
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Sistem kakovosti UP FM O O O O O O O O P 

Etična načela O O O O O O O O P 

Politika in postopki kakovosti O O O P P P P P  

Notranja urejenost kakovosti O O O O P P P P  

Presoja sistema kakovosti P P O P P P P P P 

Vodenje UP FM O O P P P P P P P 

Vizija, poslanstvo,  O O O  P P P P P 

Organiziranost O O  P  P    

Upravljanje in razvoj kakovosti O O O P P P    

Načrtovanje razvoja UP FM O O P P P P    

Upravljanje človeških virov O O  P P P    

Upravljanje z materialnimi viri O O    P    

Upravljanje s finančnimi viri O O    P    

Komuniciranje z javnostmi O O   P P    

Izobraževalna dejavnost  O O O O O O P P P 

Razvoj novih in spreminjanje 
študijskih programov 

O O P O O P P P P 

Načrtovanje razpisa in izvedba 
vpisa 

O O    P    

Načrtovanje in spremljanje 
izvedbe 

O O  O P P P   

Priznavanje znanja O O   P P P   

Izvajanje skupnih programov O O   P P    

Zaključek študija O O  O O P    

Študenti O O O O O P P P  

Informiranje študentov O O   O O P   

Študijska podpora O O   O O O O  

Spremljanje zadovoljstva  O O O   P P   

Organiziranost študentov P P    P O O  

Prispevek h kakovosti O O O    O O  

Alumni in diplomanti O O O       

Mednarodno sodelovanje O O P  O O    

Mednarodni sporazumi O O   P O P P  

Izvajanje VTI O O   P P    

Izvajanje dvojne diplome          

Kratki programi O O   P P    

Vseživljenjsko učenje O O   P P    

Samoevalvacija O O O O O O P P  

Znanstvenoraziskovalna 
dejavnost 

O O P O O O!   P 

Projektna aktivnost P O P P O O!  P O (P) 

Znanstvena odličnost P P P O O P   P 

Konferenčna dejavnost P O P P P P   P 
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