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Program mednarodnega sodelovanja Filozofske fakultete UM  
za obdobje 2012–2020 

 
 
Uvod 
Z zastavljenim programom mednarodnega sodelovanja za obdobje 2012–2020 želi Filozofska 
fakulteta UM zagotavljati aktivno vlogo v  regionalnem, obmejnem, čezmejnem in globalnem 
sodelovanju in povezovanju v univerzitetnem prostoru. Kot humanistična in družboslovna fakulteta 
igra s svojo dejavnostjo na področju znanstvenoraziskovalnega in izobraževalnega dela pomembno 
vlogo pri razumevanju prostorske stvarnosti in njenih družbenih, kulturnih in političnih vidikov ter v 
procesu humanizacije tradicionalnega pristopa do vprašanj družbenih in kulturnih meja. 
Mednarodno sodelovanje Filozofske fakultete sledi mednarodnemu poslanstvu Univerze v Mariboru, 
Nacionalnemu programu visokega šolstva RS in evropskim smernicam razvoja visokega šolstva ter je 
usklajeno s strategijo internacionalizacije Univerze v Mariboru. Naše delo je usmerjeno k cilju, da 
Filozofska fakulteta postane mednarodno primerljiva in priznana visokošolska institucija v skladu z 
mednarodnimi standardi kakovosti.  

 
 
Splošni cilji mednarodne dejavnosti Filozofske fakultete 
 

 Krepitev mednarodnega sodelovanja v evropskem regionalnem prostoru s poudarkom na 
čezmejnem univerzitetnem sodelovanju in vključevanje v programe sodelovanja z 
neevropskimi univerzami. 

 Spodbujanje zagotavljanja pogojev za oblikovanje skupnih študijskih programov in 
priznavanje opravljenih študijskih obveznosti. 

 Spodbujanje nastajanja skupnih študijskih programov. 
 Spodbujanje mednarodne mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in strokovnih 

delavcev.  
 Zagotavljanje podpore študentskim mednarodnim aktivnostim, ki spodbujajo medkulturni 

dialog, spoštovanje različnosti in razvijanje strpnosti do drugačnosti. 
 Krepitev poučevanja slovenščine kot tujega jezika za gostujoče študente in profesorje. 
 Vključevanje v univerzitetne mreže, v katerih sodeluje Univerza v Mariboru. 
 Razvoj in spodbujanje oblik čezmejnega sodelovanja v sodelovanju z univerzami in lokalnimi 

skupnostmi v kontekstu združene Evrope in ob spoštovanju kulturne različnosti in načela 
enakopravnosti. 

 Zagotavljanje strokovne podpore pri pripravi mednarodnih dogodkov.  
 Priprava gradiva za promocijo in aktivna promocija Filozofske fakultete v evropskem in 

širšem univerzitetnem prostoru. 
 Partnerstvo v evrosredozemskem prostoru (Center EMUNI).  
 Krepitev in sistemska ureditev sodelovanja z ameriškimi univerzami. 
 Širitev in poglobitev sodelovanja z azijskimi univerzami. 
 Povečanje aktivnosti v programih Erasmus Mundus in CEEPUS. 
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Področja mednarodnega sodelovanja Filozofske fakultete, usklajena s 
smernicami programa internacionalizacije Univerze v Mariboru 
 
 
1. Mednarodni sporazumi in meduniverzitetne mreže 
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta bo skrbela za izvajanje obstoječih in 
sklepanje novih Erasmus bilateralnih sporazumov v skladu s 
pobudami oddelkov. Na podlagi obstoječih meduniverzitetnih 
sporazumov bomo nadaljevali s pripravo skupnih študijskih 
programov in skupnih raziskovalnih projektov ter krepitvijo 
študentske in profesorske mobilnosti. Skrbeli bomo za izvajanje 
že podpisanih meduniverzitetnih sporazumov in na pobude 
posameznih oddelkov pripravili nove predloge za podpis 
meduniverzitetnih in medfakultetnih sporazumov. 

Prioritete  
Področja Dejavnosti 
1.1 Sodelovanje s sosednjimi 
državami (cross-border 
cooperation) 

- Poglobiti sodelovanje z univerzami iz Avstrije, Hrvaške, Italije 
in z Madžarske, s katerimi že obstaja aktivno sodelovanje (Karl-
Franzces Universität v Gradcu, Univerza v Celovcu, Center za 
medkulturne študije v Fürstenfeldu, Sveučilišče v Zagrebu, Visoka 
šola Bersenyi Dániel v Sombotelu, Univerza v Trstu). 
- Skleniti sodelovanje z novimi partnerji. 

1.2 Srednja in Jugovzhodna 
Evropa 

Poglobiti sodelovanje z univerzami iz Srednje in Jugovzhodne 
Evrope ter Balkana (CEEPUS države).   

1.3 Slovanski prostor  Poglobiti sodelovanje z univerzami v slovanskem prostoru, zlasti 
na področju slovanskih jezikov. 
Poglobiti sodelovanje z Moscow State University for Civil 
Engineering in poiskati nove partnerje v Rusiji.   

1.4 EU - Skleniti krovne pogodbe z univerzami, s katerimi poteka 
sodelovanje več kot 5 let in še nimamo sklenjene pogodbe 
(bilateralni Erasmus sporazumi, CEEPUS sporazumi). 
- Sklepanje pogodb za prijave na razpise EU. 
- Sodelovanje s Centrom EMUNI. 

1.5 Svet - Okrepiti sodelovanje z ameriškimi institucijami in najti nove 
partnerje na tem območju. 
- Okrepiti sodelovanje z Univerzo Britanske Kolumbije (Kanada) 
in najti nove partnerje na tem območju. 
- Okrepiti sodelovanje z Univerzo Stellenbosch iz Južnoafriške 
republike. 
- Okrepiti sodelovanje z državami Azije, Latinske Amerike in 
Afrike v okviru Centra za medkulturno sodelovanje (podaljšati 
sodelovanje z iranskim ministrstvom pri izvedbi lektorata farsija 
in sodelovanje z Veleposlaništvom Turčije v Sloveniji pri izvedbi 
lektorata turščine). 
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2. Mobilnost 
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta si bo prizadevala povečati mobilnost svojih 
študentov in zaposlenih ter zagotoviti ravnovesje med izhodno in 
vhodno mobilnostjo. Prizadevala si bo za stalno izboljševanje 
pogojev za povečanje mobilnosti in skrbela bo za spodbujanje 
izhodne mobilnosti. Za povečanje vhodne mobilnosti bo pripravila 
koncept promocije študija za tuje študente. 

Prioritete jezikovna usposabljanja, razvoj mehanizmov za spodbujanje 
mobilnosti, oblikovanje nabora predmetov v tujem jeziku 

Področja Dejavnosti Aktivnosti,  potrebne za 
realizacijo 

2.1 Mobilnost za študente 2.1.1 Pripraviti ponudbo 
izvajanja predmetov v tujem 
jeziku.  
2.1.2 Oblikovati nabor 
predmetov in vsebinske module 
predmetov v angleškem jeziku. 
2.1.3 Spodbujati izhodno in 
vhodno mobilnost. 

- omogočiti dodatna jezikovna 
usposabljanja za zaposlene, 
- zagotoviti projektna sredstva 
za razvoj učnih gradiv v tujem 
jeziku, 
-zagotoviti informacijsko 
podporo v tujem jeziku (AIPS) 
(rok: 2020) 

2.2 Mobilnost za profesorje 2.2.1 Spodbujati izhodno in 
vhodno mobilnost.  

- spremljanje razpisov in 
obveščanje, administrativna 
pomoč pri prijavi 

2.3 Mobilnost za osebje 2.3.1 Spodbujati izhodno in 
vhodno mobilnost. 

- spremljanje razpisov in 
obveščanje, administrativna 
pomoč 

2.4 Mobilnost raziskovalcev 2.4.1 spodbujanje mobilnosti 
raziskovalcev, zlasti za 
delovanje v raziskovalnih 
enotah EU  

- spremljanje razpisov in 
obveščanje, administrativna 
pomoč 

 
 
3. Sodelovanje v mednarodnih raziskavah  
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta bo aktivno spodbujala vključevanje 
raziskovalcev v mednarodne znanstvenoraziskovalne programe za 
raziskave in razvoj. Do 2015 bo pripravila nabor referenčnih 
področij raziskav, ki jih želi prioritetno razvijati v prihodnje. 

Prioritete  
Področja Dejavnosti Aktivnosti,  potrebne za 

realizacijo 
3.1 Preferenčna področja 
raziskav 
 

3.1.1 Priprava nabora 
preferenčnih raziskovalnih 
področij raziskav, ki so 
ključnega pomena za razvoj FF 
in UM v regionalnem, 
evropskem in svetovnem merilu 

identifikacija preferenčnih 
raziskovalnih področij glede na 
obstoječe stanje ter priprava 
nabora raziskovalnih področij, 
ki jih želimo prioritetno 
razvijati v prihodnje  
(rok: 2015) 

3.2 Mednarodni raziskovalni 
projekti 

3.2.1 Spodbujanje sodelovanja 
raziskovalcev v okvirnih 
programih za raziskave in 

spremljanje razpisov, 
informiranje raziskovalcev o 
razpisih, 



 4

razvoj ter drugih mednarodnih 
raziskovalnih projektih 

učinkovita podpora 
raziskovalcem pri prijavah na 
projekte s poudarkom na 
Obzorjih 2020 

3.3 Raziskovalna infrastruktura 3.3.1 Preučitev možnosti za 
prijavo na razpise za pridobitev 
raziskovalne infrastrukture 

spremljanje razpisov za 
sofinanciranje raziskovalne 
infrastrukture 

 
 
4. Tuji gostujoči visokošolski učitelji in raziskovalci 
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta si bo prizadevala povečati število gostujočih 
profesorjev in raziskovalcev in za širšo promocijo obiska njihovih 
predavanj za vse študente Univerze v Mariboru. 

Prioritete  
Področja Dejavnosti 
4.1 Promocija Objava nabora predavanj v napovedniku fakultete in univerze.  
4.2 Pridobivanje sredstev Prijava na razpise za sofinanciranje vključevanja gostujočih 

profesorjev v pedagoški proces in druge razpise za sofinanciranje 
obiskov. 

 
 
5. Akreditacija skupnih študijskih programov 
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta bo sodelovala v evropskih študijskih 
programih akreditiranih visokošolskih institucij in spodbujala 
sodelovanje zlasti v programih druge in tretje stopnje ter 
podpirala razvoj skupnih študijskih programov. Prizadevala si bo 
za akreditacijo skupnih študijskih programov, ki so že pripravljeni 
oz. v pripravi, in za razvoj novih skupnih študijskih programov. 
Prednost bodo imeli podiplomski študijski programi, ki jih v tem 
regionalnem okolju ni in so prilagojeni potrebam in zahtevam 
trga. 

Prioritete  
Področja Dejavnosti Aktivnosti,  potrebne 

za realizacijo 
5.1 Sodelovanje v obstoječih 
skupnih študijskih programih 
tujih univerz 

- Sodelovanje v skupnem študijskem 
programu Master in European Studies, 
The Process of Building Europe, ki ga 
koordinira Univerza v Sieni.  
- Sodelovanje v skupnem študijskem 
programu Euromediterranean Master 
in Culture and Tourism, ki ga 
koordinira Univerza v Bariju za 
Community of the Mediterranian 
Universities – Jean Monnet 
EuroMediterranean Centre of 
Excellence, v okviru Centra EMUNI. 

- podaljšanje 
sporazumov o 
sodelovanju 

5.2 Razvoj novih skupnih 
študijskih programov  

Filozofska fakulteta razvija dva nova 
skupna študijska programa: 

- Koordinacija oz. 
sodelovanje pri 
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- študijski program 3. stopnje: 
Regionalne študije in identiteta 
Srednje Evrope (koordinator je 
Univerza v Zagrebu)  
- študijski program 2. stopnje: Human 
Rights and Security in Mediteranian 
Area (v okviru EMUNI-ja, koordinator 
je FF UM). 

pripravi 
študijskega 
programa  

 
 
6. Mednarodni projekti  
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta si bo prizadevala povečati vključevanje v 
mednarodne projekte z namenom dviga kakovosti lastnih 
dejavnosti, razvoja novih partnerstev in pridobivanja sredstev za 
pokrivanje stroškov raziskovalne dejavnosti. 

Področja Dejavnosti Aktivnosti,  potrebne za 
realizacijo 

6.1 Raziskovalni projekti 6.1.1 Spodbujanje vključevanja 
raziskovalcev v okvirne 
programe za raziskave in razvoj 
ter druge mednarodne 
raziskovalne projekte. 
 

spremljanje razpisov, 
informiranje raziskovalcev o 
razpisih, nudenje podpore pri 
prijavah (finančno in 
administrativno), pomoč pri 
izvedbi projekta, finančno in 
administrativno vodenje, 
priprava poročil 

 
6.2 Razvojni projekti 6.2.1 Spodbujanje sodelovanja 

raziskovalcev v razvojnih 
projektih EU, sofinanciranih iz 
evropskih strukturnih skladov, 
kot so npr.:  
- programi transnacionalnega 

sodelovanja (Transnational 
Cooperation), 

- programi čezmejnega 
sodelovanja (Cross-Border 
Cooperation), 

- program Vseživljenjsko 
učenje (Lifelong Learning), 

- razpisi resornih 
ministrstev, financirani iz 
strukturnih skladov EU, 

- drugi evropski programi. 
 

spremljanje razpisov, 
informiranje raziskovalcev o 
razpisih, nudenje podpore pri 
prijavah (finančno in 
administrativno), pomoč pri 
izvedbi projekta, finančno in 
administrativno vodenje, 
priprava poročil 
 

6.3 Razvoj kakovosti 6.3.1 Izvajanje aktivnosti 
projekta v okviru Javnega 
razpisa za vzpostavitev sistema 
zagotavljanja kakovosti na 
visokošolskih zavodih v 
Republiki Sloveniji v letih 2012-
2015, ki je financiran iz 
strukturnih skladov EU. 

 
 

 V okviru izvedbe projekta 
uskladitev napovedanih 
aktivnosti v skladu z zapisanimi 
smernicami v obdobju trajanja 
projekta, in sicer od 2012 do 
2015. 
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7. Poletne šole 
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta si bo prizadevala vsako študijsko leto 
organizirati vsaj eno mednarodno poletno (ali zimsko) šolo in 
sodelovati pri organizaciji vsakoletne poletne šole CEEPUS 
GEOREGNET. 

Prioritete  
Področja Dejavnosti Aktivnosti,  potrebne za 

realizacijo 
7.1 Tradicionalna mednarodna 
poletna šola Filozofske 
fakultete 

7.1.1 Vsako študijsko leto 
organizacija in izvedba 
mednarodne poletne šole. 
 

Zagotovitev sredstev za kritje 
stroškov izvedbe poletne šole. 

7.2 Tradicionalna geografska 
poletna šola GEOREGNET v 
sklopu CEEPUS mreže  

7.2.1 Vsako študijsko leto 
soorganizacija poletne šole v 
sodelovanju z eno od 
partnerskih univerz mreže 
CEEPUS GEOREGNET. 
 

Podpora organizatorju poletne 
šole.  

7.3 Poletne/zimske šole, 
pridobljene na razpisih EU  

7.3.1 Pridobivanje sredstev za 
izvedbo poletnih šol v okviru 
razpisov EU in drugo (npr. EILC 
za izvedbo tečaja slovenskega 
jezika). 

spremljanje razpisov, 
informiranje o razpisih, 
nudenje podpore pri prijavah 
na razpise 

 
 
8. Izvajanje delov študijskih programov s tujimi partnerji 
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta si bo prizadevala do 2020 razviti vsaj en del 
študijskih programov s tujimi partnerji in s tem prispevati k višji 
kakovosti, prepoznavnosti in internacionalizaciji kurikuluma. 

Prioritete  
Področja Dejavnosti Aktivnosti,  potrebne za 

realizacijo 
8.1 Razvoj delov študijskih 
programov s tujimi partnerji 

8.1.1 Aktivnosti za razvoj in 
akreditacijo delov študijskih 
programov (predmetov ali 
modulov) s tujimi partnerji  

- identificiranje partnerjev in 
vsebin 
- formaliziranje sodelovanja s 
tujimi partnerji in skupen 
razvoj delov programov 
- akreditacija 

 
 
 
9. Povezovanje z okoljem  
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta bo spodbujala razvoj sodelovanja z 
mednarodnimi partnerji, ki sledijo principom trajnostno in 
družbeno odgovornega razvoja na različnih področjih človekovega 
ustvarjanja. 

Prioritete  
Področja Dejavnosti Aktivnosti,  potrebne za 

realizacijo 
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9.1 TDOU (trajnostno in 
družbeno odgovorna univerza) 

9.2.1 Poiskati možnost 
sodelovanja v katerem od že 
delujočih mrež za izvajanje 
skupnih študijskih programov s 
področja TR in DO; 
9.2.2 Vključiti TR in DO v 
poletne šole;  
9.2.3 Vključiti uporabo javno 
dostopne študijske literature 
za izvajanje predmetov s 
področja TRDO  
9.2.4 Upoštevati priporočila 
UNESCA za vključevanje načel 
TD v bolonjske študijske 
programe 
9.2.5 Uporabiti izkušnje tujih 
univerz, ki so v strategijo 
svojega razvoja, načine 
upravljanja in vodenja  
vključile TDO principe  
 

- Vzpostavitev kontaktov in 
predlog aktivnega 
sodelovanja 

- Vključiti vsebine v 
obstoječe in razviti nove 

- Preveriti, katera področja 
TDO delovanja, poučevanja 
in raziskovalno razvojnega 
dela so zanimiva za 
vključitev v dejavnost FF 

 
(rok: 2015) 

 
 
10. Mednarodna / medkulturna dimenzija kurikuluma  
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta bo pri oblikovanju skupnih študijskih 
programov krepila humanistične vrednote, vzpostavljala kulturo 
dialoga in sledila ciljem globalne pravičnosti. 

Prioritete  
Področja Dejavnosti Aktivnosti,  potrebne za 

realizacijo 
10.1 Mednarodna/ medkulturna 
dimenzija študija 

10.1.1 Pri prenovi študijskih 
programov vključitev učnih 
enot z mednarodno/medkultur-
no vsebino v predmetnike 
študijskih programov.  
10.1.2 Prilagoditev izvedbe 
študijskih programov (deli v 
tujem jeziku, vključitev 
gostujočih učiteljev za izvedbo 
predmeta ali dela predmeta, 
študijski obiski za študente v 
tujini, skupne predavalnice, 
možnost izbire posameznih 
predmetov na tujih univerzah). 

- po potrebi akreditacije 
sprememb študijskih 
programov 
- dogovori o obiskih in skupnih 
predavalnicah s tujimi 
partnerji 
- prijava na razpis za 
vključevanje gostujočih 
visokošolskih učiteljev v 
študijski proces 
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11. Tuji jezik 
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta bo spodbujala učenje tujih jezikov med 
študenti ter pedagoškim in nepedagoškim osebjem. Prizadevala si 
bo, da bodo do leta 2020 vsi zaposleni znali pasivno vsaj en tuj 
jezik, pedagoški in raziskovalni delavci pa vsaj en tuj jezik 
aktivno. 

Prioritete  
Področja Dejavnosti Aktivnosti,  potrebne za 

realizacijo 
11.1 Jezikovno usposabljanje 
(ena od uradno navedenih 
veščin) 

11.1.1 Jezikovni tečaji za tuje 
študente (slovenščina kot tuji 
jezik, tuji jeziki) 
11.1.2 Jezikovni tečaji za 
študente in profesorje pred 
mobilnostjo (jezikovna 
priprava) 
11.1.3  Jezikovni tečaji za 
občane (Jezikovna šola kot 
oblika LLL) 
 

- razpis jezikovnih tečajev, 
promocija, organizacija 
tečajev 
- skupaj z UM prijava na razpis 
za program EILC  
 
(roki: dvakrat letno; pred 
začetkom mobilnosti; slovenski 
tečaji pred začetkom 
semestra) 

 
 
12. Vključenost študentov v razvoj in izvedbo internacionalizacije  
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta bo spodbujala sodelovanje študentov kot 
aktivnih partnerjev v vseh segmentih razvoja in izvajanja 
internacionalizacije FF. 

Prioritete  
Področja Dejavnosti Aktivnosti,  potrebne za 

realizacijo 
12.1 Razvoj in izvedba 
internacionalizacije  

12.1.1 Vključitev študentov kot 
aktivnih partnerjev razvoja in 
izvajanja internacionalizacije;  
 

- vključitev študentov v vse 
mednarodne dogodke 
fakultete (poletne šole, 
konference, …)  

- sodelovanje s ŠS FF pri 
izvedbi poletnih šol 

 
 
13. Vpis tujih študentov  
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta si bo prizadevala do leta 2020 povečati 
število vpisanih tujih študentov na 10 % vseh vpisanih študentov. 

Prioritete  
Področja Dejavnosti Aktivnosti,  potrebne za 

realizacijo 
13.1 Zagotovitev osnovnih 

pogojev 

 

13.1.1 Ponudba predmetov v 
tujem jeziku 

13.1.2 Zmanjšanje 
administrativnih ovir za 
prijavo in vpis na UM 

 

- razvoj predmetov v tujem 
jeziku (tudi kot e-gradiva), 

- poenostavitve postopkov 
prijave in vpisa tujcev (v 
skladu z zakonskimi 
možnostmi), 

- več informacij in obrazcev 
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v tujem jeziku na spletni 
strani FF, 

- obravnava maturantov 
mednarodne mature tujcev 
enako kot slovenskih 
državljanov (Pravilnik o 
razpisu za vpis in izvedbi 
vpisa) 

13.2 Prepoznavnost FF v 
okoljih, iz katerih 
prihajajo tuji študenti 

13.2.1 Promocija FF in njenih 
študijskih programov 

- udeležba na sejmih 
- objave v tujih tiskanih 

medijih in na mednarodnih 
spletnih portalih  

 
 
14. E-izobraževanje 
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta si bo prizadevala ponuditi vsaj 30 % učnih 
enot preko elektronskih medijev in vsaj v enem tujem jeziku. 

Prioritete  
Področja  Dejavnosti Aktivnosti,  potrebne za 

realizacijo 
14.1 E-izobraževanje 14.1.1 Razvoj e-gradiv v 

slovenskem in tujem jeziku 
14.1.2 Virtualni mednarodni 
razredi 
 

- Udeležba zaposlenih na 
izobraževanju 

- Dogovori s tujimi 
institucijami 

- Vključitev v ponudbo za 
tuje študente 
(rok: 2013/2014) 

 
 
15. Projektna pisarna  
 
Cilj 
 

Projektna pisarna FF nudi podporo pri pridobivanju mednarodnih 
sredstev za sofinanciranje raziskovalne in razvojne dejavnosti 
Filozofske fakultete. 

Prioritete  
Področja Dejavnosti Aktivnosti,  potrebne za 

realizacijo 
15.1 Projektna pisarna FF  15.1.1 Celovita podpora 

raziskovalcem in članicam pri 
prijavi in/ali izvajanju 
mednarodnih projektov 
 
 

spremljanje razpisov, 
informiranje raziskovalcev o 
razpisih, nudenje podpore pri 
prijavah (finančno in 
administrativno), pomoč pri 
izvedbi projekta, finančno in 
administrativno vodenje, 
priprava poročil 
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16. Karierni center  
 
Cilj 
 

Karierni center FF bo aktivno sodeloval s Kariernim centrom UM 
pri študentovem kariernem načrtovanju in vseživljenjskem 
učenju. Podpora ključnim deležnikom in povezovanju – 
študentom in podjetjem/okolju. 
 

 
 
 
17. Mednarodni regionalni razvoj 
  
Cilj 
 

Filozofska fakulteta bo sledila smernicam Univerze v Mariboru, ki 
si prizadeva postati vodilna na izbranih področjih izobraževanja, 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali tretjega poslanstva 
univerze v regiji. 

Prioritete Prepoznavni smo na naslednjih področjih:  
- edini v Sloveniji izvajamo študij madžarskega jezika v okviru 

Oddelka za madžarski jezik in književnost in v okviru Oddelka 
za prevodoslovje (program Medjezikovne študije - 
madžarščina);  

- imamo Mednarodni center za ekoremediacije, ki edini izvaja 
okoljsko izobraževanje za vse stopnje, od vrtca, osnovnih in 
srednjih šol, do vseživljenjskega izobraževanja; 

- v okviru študijskega programa Medkulturna germanistika 
edini izvajamo prakso v tujini (v Fürstenfeldu). 

 
 
 
18. Mednarodne akreditacije študijskih programov  
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta si prizadeva pridobiti mednarodno 
akreditacijo študijskega programa Medkulturna germanistika.  
 

Prioritete   
Področja Dejavnosti Aktivnosti,  potrebne za 

realizacijo 
18.1 Študijski programi 18.1.1  Prijava na javni razpis 

za vzpostavitev sistema 
zagotavljanja kakovosti na 
visokošolskih zavodih v RS v 
letih 2012-2015 
18.1.2. Priprava in vložitev 
dokumentacije za izvedbo 
mednarodne akreditacije 
študijskega programa 
Medkulturna germanistika 

Preučiti možnost, pri kateri 
mednarodni 
instituciji/združenju je 
možno izvesti akreditacijo, 
pristopiti k postopku 
mednarodne profesionalne 
akreditacije 
(rok: 2012-2015) 
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19. Mednarodna dejavnost strokovnih služb 
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta si bo prizadevala, da se bodo njeni strokovni 
sodelavci aktivno udeleževali strokovnih usposabljanjih in se vsaj 
enkrat v petih letih aktivno udeležili ene mednarodne aktivnosti 
v tujini. 

Prioritete  
Področja Dejavnosti Aktivnosti,  potrebne za 

realizacijo 
19.1 Usposabljanja 19.2 Staff training Obveščanje, nudenje 

podpore pri prijavi in 
izvedbi 

  
 
20. Mednarodne, medkulturne obštudijske dejavnosti  
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta si bo prizadevala za redno promocijo 
raziskovalnih dosežkov, kulturnih, družbenih, športnih in drugih 
dejavnosti v tujini ter za krepitev in promocijo izbranih 
dejavnosti z vključevanjem tujih študentov in gostujočih 
sodelavcev.   

Prioritete  
Področja Dejavnosti 
20.1 Raziskovalni dosežki 
študentov 

20.1.1  Promocija raziskovalnih dosežkov študentov 
 

20.2 Kulturne dejavnosti 20.2.1 Promocija kulturnih dejavnosti študentov 

20.3 Športne, družbene in 
druge dejavnosti 

20.3.1 Promocija športnih, družbenih in drugih dejavnosti 

 
 
21. Izvajanje izobraževanj v tujini / ustanovitev dislociranih enot 
 
Cilj 
 

Filozofska fakulteta bo spodbujala izvajanje študijskih programov 
ali delov programov v tujini in ustanovitev dislociranih enot. 
 

Prioritete  
Področja Dejavnosti Aktivnosti,  potrebne za 

realizacijo 
21.1 Center v Fürstenfeldu 21.1.1  24.3.1 Krepitev 

sodelovanja, izvajanje vaj in 
delov študijskih programov 
(ekskurzije) 
 

- vabilo drugim članicam 
- koordinacija 
ureditev formalnosti v 
zvezi z enoto v tujini 

 


