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Akcijski načrt ukrepov za leto 2021/2022 

1. DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA IN VPETOST V OKOLJE 
 
Opažene pomanjkljivosti 
 

Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave Odgovorni za izvedbo Realizacija Kazalniki 

Aktivnejša promocija sprejetega 
poslanstva, vizije in usmeritev. 

 

 Zaradi vedno večje potrebe po humanističnih 
in družbenih znanjih je treba aktivneje 
promovirati  vizijo, poslanstvo in usmeritev 
fakultete.  

Vodstvo FF 
Vsi resorji 
 Oddelki 

2022–2023 

Promocija vizije, 
poslanstva in 
izvajanje 
fakultetnih 
usmeritev 

Večji poudarek na internacionalizaciji. 
 

Zaradi epidemioloških razmer je mednarodna 
aktivnost nekoliko upadla, zato je treba vložiti 
več napora v mednarodno povezovanje 
študijskih področij prek zaposlenih in 
študentov, še posebej tam, kjer je bilo to doslej 
izkoriščeno v manjši meri. 

Vodstvo FF 
Resor za mednarodno 
sodelovanje 
Oddelki 
 

Stalna skrb 

Število izvedenih 
mednarodnih 
povezovanj, 
gostovanj ter 
izmenjav 
zaposlenih in 
študentov  

Še večje povezovanje raziskovalcev 
fakultete pri raziskovalnem delu.  

Fakulteta se zaveda svoje interdisciplinarnosti,  
vendar jo še premalo izkorišča, čeprav so 
premiki že zaznani. Med vsemi raziskovalci je 
treba s skupnimi srečanji vzpostaviti tesnejše 
povezave in možnosti za interdisciplinarni 
pristop pri raziskovanju in povezovanju.   

Vodstvo FF 
Resor za ZRD 
Resor za promocijo 
Oddelki 
Centri 

Stalna skrb 

Število 
interdisciplinarnih 
raziskav, prijav in 
izvedb aktivnosti  
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Opažene pomanjkljivosti 
 

Predlagani korektivni ukrepi in 
izboljšave 

Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija Kazalniki 

Povečati sodelovanje z okoljem in vanj prenašati 
znanja, ki jih fakulteta razvija.  

Prvi vir zaznanih potreb okolja so lahko 
že pobude oddelčnih programskih 
svetov.  

Vodstvo FF 
Oddelki 
Centri 

Stalna skrb 

Vrste in število 
izvedenih 
prenosov v 
prakso  in 
sodelovanj z 
okoljem 

 

2. KADRI 

Opažene pomanjkljivosti 
 

Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave 
Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija Kazalniki 

Zmanjšati delež administrativnega dela 
tam, kjer lahko fakulteta sama vpliva na 
postopke.  

Fakultetna uprava s strokovnimi službami 
pregleda administrativne postopke in jih 
maksimalno poenostavi tam, kjer je to mogoče. 

Vodstvo FF 
Tajnik 

 Stalna skrb 
Število izboljšav  

 

3. ŠTUDENTI  

Opažene pomanjkljivosti 
 

Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave 
Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija Kazalniki 

Študenti si želijo več spodbud in možnosti 
za krajše izmenjave ter ponudb za 
izobraževalne ekskurzije. 
 

Okolja za krajše izmenjave in možne 
izobraževalne ekskurzije lahko ustvarijo le 
posamezni oddelki.  

Oddelki 
 

 
 
Stalna skrb 

Število 
organiziranih 
krajših izmenjav 
študentov in 
organiziranih 
ekskurzij 
 

Študenti si želijo več znanj s področja 
podjetništva. 
  

Organizirati tovrstna izobraževanja po oddelkih in 
na ravni FF ter se povezati s Kariernim centrom UM.   

Vodstvo FF 
Oddelki 
Karierni center 
UM 

 
Stalna skrb 

Število izvedenih 
izobraževanj 
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Študenti si želijo možnosti za opravljanje 
prakse tudi v tujini. 

Ustvariti pogoje, ki bodo to omogočali. 
Vodstvo FF 
Oddelki 

Stalna skrb Obseg izvedenih 
postopkov 

 

4. MATERIALNE RAZMERE 

 
Opažene pomanjkljivosti 
 

Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave 
Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija Kazalniki 

Stalna skrb za primerno 
opremljenost prostorov. 

Skrb za zdravje in dobre delovne pogoje delavcev naj 
bo prioriteta do načrtovane novogradnje. 
 

Vodstvo FF 
Oddelki 

Tehnično 
vzdrževanje 
prostorov v mejah 
razpoložljivih 
namenskih 
sredstev 

Število 
sprememb, 
namenjenih 
izboljšavam 
delovnih 
pogojev  

Pomanjkljivo poznavanje dostopa do 
študijske literature. Predvsem 
pogojev in možnosti dostopa do e-
virov. 

Izvajanje izobraževanj uporabnikov knjižnice bi bilo 
potrebno vključiti v študijske programe vseh treh 
članic (FF, PEF, FNM UM).  

Vodstvo FF 
Oddelki 
Knjižnica  

Stalna skrb 

Število 
izvedenih 
izobraževanj za 
študente po 
oddelkih  

Prostora za hrambo gradiva kljub 
rednemu odpisu gradiva ni več.  

Načrtuje se  izgradnja kompaktnega skladišča v 
dogovoru vseh treh članic ob načrtovani novogradnji. 

Vodstvo vseh treh 
fakultet 
Knjižnica 

Stalna skrb 

Finančna 
sredstva, 
vložena v 
izgradnjo 
kompaktnega 
skladišča  

Študenti pogrešajo prostor za lastne 
aktivnosti. 

Ob načrtovanju novogradnje je predviden prostor za 
druženje in omarice za odlaganje stvari. 

Vodstvo FF 
ŠS FF 

Obstajajo 
omejitve glede na 
trenutne 
prostorske 
razmere 

Dosežen 
dogovor 
vodstva in ŠS 
FF  
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5. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
 

 
Opažene pomanjkljivosti 
 

Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave 
Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija Kazalniki 

Potrebna je večja ozaveščenost 
o pomenu kakovosti v vseh 
procesih na fakulteti.   

Kakovost vpeljati kot način življenja in ne le kot promocijo.  
Vodstvo FF 
KOK FF 

Stalna skrb  Načini 
vgrajevanja 
kakovosti v vse 
sfere delovanja 
fakultete 

V sistem kakovosti je treba 
vključiti vse zaposlene.  

Kakovost institucije raste iz kakovostnega dela in kakovosti 
medsebojnih odnosov njenih zaposlenih. Zato je treba 
nenehno opozarjati na prepoznane dobre prakse pri 
zaposlenih in jih nagrajevati. 
 

Vodstvo FF 
KOK FF 

Stalna skrb Prepoznane in 
nagrajene 
prakse 
kakovostnega 
dela 

 


