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Akcijski načrt ukrepov za leto 2020/2021 

1. VPETOST V OKOLJE 
 

Opažene pomanjkljivosti 
 

Predlagani korektivni ukrepi in 
izboljšave 

Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija Kazalniki 

Večjo težo bi bilo potrebno dati internacionalizaciji. 

Poudarek na večjem povezovanju s tujimi 
partnerskimi fakultetami pri izvajanju 
študijskih programov. 
  

Vodstvo FF 
Resor za študijsko 
področje 

Stalna skrb 

Sklenjen  
sporazum oz. 
namera o takem 
sodelovanju do 
marca 2022 

Glede na veliko število oddelkov in centrov bi 
kazalo bolje povezati njihovo delovanje. 

Med oddelki in med centri vzpostaviti 
tesnejše povezave in možnosti za 
interdisciplinarni pristop pri raziskovanju 
in povezovanju s podjetji za prenos 
znanj, tehnologij in dobrih praks v 
domačih in tujih okoljih.  

Vodstvo FF 
Resor za ZRD 
Resor za promocijo 
Oddelki 
Centri 
 

Stalna skrb 

Število 
interdisciplinarnih 
skupin in 
uspešnih 
raziskovalnih 
povezovanj  ter 
povezovanj z 
okoljem do marca 
2022 
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2. DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
 

Opažene pomanjkljivosti 
 

Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave 
Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija Kazalniki 

Potrebno je novelirati strategijo, slogan, 
vizijo in poslanstvo fakultete. 

Promovirati strategijo, slogan, vizijo in poslanstvo 
fakultete ter spodbuditi vse zaposlene, da bodo 
delovali v skladu z razvojnimi prioritetami 
fakultete.  

Vodstvo FF 
Resor za kakovost 
KOK  

V izvajanju 

Sprejeti vizija, 
poslanstvo, 
strateški cilji in 
usmeritve  do 
junija 2021 

Potrebno bi bilo spremljati uspešnost 
uresničevanja strateških načrtov 
fakultete s kazalniki. 

Pripraviti je potrebno poenoten pristop k zbiranju 
podatkov, spremljanju ukrepov in pripraviti 
strateški načrt delovanja za lažje evalviranje 
dosežkov.  

Vodstvo FF 
Resor za kakovost 
KOK 

V izvajanju 

Sprejem 
strategije in 
oblikovanje 
kazalnikov do 
marca 2022 

Imena in število študijskih programov 
ostaja vrsto let enako. 

Posodobiti imena študijskih programov na način, 
da bi se bolj videla področja poučevanja, saj mnogi 
razumejo, da izobražujemo za predmete v šoli, in 
ne vidijo priložnosti na nepedagoških programih. S 
tem bi boljše razkrili možnosti zaposlitev znotraj 
posameznih področij.   

Vodstvo FF 
Resor za študijske 
zadeve 
Oddelki 
 

Stalna skrb 

V mejah 
sprememb, ki jih 
potrdi UM do 
marca 2022 

Priložnosti za izboljšanje na znanstveno-
raziskovalnem področju nekaterih 
oddelkov. 

Nekateri oddelki zelo izstopajo po znanstveno-
raziskovalni uspešnosti, zato bi bilo smiselno, da 
se predstavijo strategije tako uspešnega delovanja 
vsem oddelkom.  

Vodstvo FF 
Resor za ZRD 
 

V izvajanju 

Število 
organiziranih 
medoddelčnih 
srečanj do marca 
2022 

 

3. KADRI 

Opažene pomanjkljivosti 
 

Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave 
Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija Kazalniki 
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Visok  delež pedagoških delavcev z  
nadobvezo.  

Zaposliti asistente in razbremeniti učitelje, da ne 
opravljajo vaj in drugih oblik pedagoškega dela, ki 
jih lahko opravljajo asistenti in tako pomagajo pri 
razvoju oddelkov.  

Vodstvo FF 
Resor za ZRD 
 

V mejah 
finančnega in 
kadrovskega 
načrta ter 
uspešno 
pridobljenih 
novih projektov  

Število novo 
zaposlenih 
asistentov in 
novih projektov 
do marca 2022 

Potrebno je skrbeti za  zdravje na 
delovnem mestu. 

Odpraviti je smiselno vse motnje, ki neugodno 
vplivajo na zdravje pri delu. Podpirati delo na 
domu z možnostjo kombiniranih oblik dela, če se 
izkaže, da je to racionalno.  

Vodstvo FF 
 

Tehnično 
vzdrževanje 
prostorov s 
predpostavko 
finančnih 
omejitev. 
Delo na domu v 
skladu z 
epidemično 
sliko in napotili 
NIJZ 

Finančna 
vrednost 
vzdrževalnih del 
do marca 2022 

 

4. ŠTUDENTI  

Opažene pomanjkljivosti 
 

Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave 
Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija Kazalniki 

Na oddelkih za geografijo, nemški jezik in 
književnost, medjezikovne študije in 
umetnostno zgodovino število študentov 
iz leta v leto upada. 

Oddelki naj razmislijo o svojih prednostih, ki jih 
lahko ponudijo bodočim študentom, s katerimi 
bodo promovirali svoje delovanje.    

Vodstvo FF 
Resor za 
promocijo 
Oddelki 

Stalna skrb 
Povečano število 
vpisanih 
študentov  

Študenti premalo poznajo možnosti 
vključevanja v raziskovalno delo. 

Aktivno vključevanje študentov v aktivnosti 
oddelkov.  

Oddelki 

Stalna skrb Število 
študentov, 
vključenih v 
projektno delo, 
število objav v 
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sodelovanju s 
študenti 

Študenti si želijo več zunanjih 
predavateljev. 

Povečati število vključenih novih predavateljev 
strokovnjakov iz prakse.   

Vodstvo FF 
Resor za študijske 
zadeve  
Oddelki 

Stalna skrb Število zunanjih 
predavateljev in 
strokovnjakov iz 
prakse v 2020/21  

 

 

5. MATERIALNE RAZMERE 

 
Opažene pomanjkljivosti 
 

Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave 
Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija Kazalniki 

Veliko več pozornosti bi bilo treba 
nameniti opremljenosti predavalnic 
in kabinetov.  

Narediti fazni pristop in doopremiti predavalnice, zlasti 
tiste, kjer poteka pedagoški proces tudi v času korone. 

Vodstvo FF 
Oddelki 

Stalna skrb 

Finančna 
vrednost 
sredstev, 
vloženih v 
opremo do 
marca 2022 

Slaba strojna in programska oprema. Prijaviti se na razpise za potrebno opremo.   
Vodstvo FF 
Oddelki 
Resor za ZRD 

Stalna skrb 

Število prijav 
na ustrezne 
razpise   

Skrb za trajnostni razvoj je glede na 
stanje v svetu premalo zastopan na 
FF UM.  

Študentje FF UM malo poznajo potrebo po 
trajnostnem načinu življenja, zato bi tem vsebinam 
morali dati večjo težjo tako med njimi kot med 
zaposlenimi z promocijo trajnostnih pristopov in 
obveščanjem.    

Vodstvo FF 
Oddelki 
Center za ERM 

Stalna skrb 

Število 
izvedenih 
tematskih 
delavnic za 
študente in 
zaposlene, 
potrjena učna 
enota KOOD do 
marca 2022 

Pomanjkljivo poznavanje dostopa 
študijske literature. Predvsem 

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 
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pogojev in možnosti dostopa do e-
virov. 

študente po 
oddelkih  

Upad nabave študijskega 
knjižničnega gradiva. 

Predlagano je nadaljevanje sofinanciranja knjižničnih 
dejavnosti v Miklošičevi knjižnici – FPNM z naslova 
projektov vseh treh članic.   

Vodstvo vseh treh 
fakultet 
Oddelki 
Knjižnica 

Stalna skrb 

Število novih 
knjižničnih 
enot v fizični in 
e-obliki  

Prostora za hrambo gradiva kljub 
rednemu odpisu gradiva ni več.  

Načrtuje se nadaljevanje izgradnje kompaktnega 
skladišča (police na kolesih, da izkoristijo prehode med 
policami v skladišču) v dogovoru vseh treh članic. 

Vodstvo vseh treh 
fakultet 
Knjižnica 

Stalna skrb 

Finančna 
sredstva, 
vložena v 
izgradnjo 
kompaktnega 
skladišča do 
marca 2022 

Študenti nimajo primerno urejene 
študijske sobe za kvaliteten študij in 
raziskovanje. 

Računalniško in programsko opremo bi bilo potrebno 
posodobiti ali naročiti novo ter zamenjati pohištvo v 
študijski sobi. 

Vodstvo vseh treh 
fakultet 
Knjižnica 

Stalna skrb 

Realizacija v 
mejah 
finančnih 
omejitev po 
ponovni 
normalizaciji 
življena po 
epidemiji.  

 

 

 

6. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
 
Opažene pomanjkljivosti 
 

Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave 
Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija Kazalniki 

Nujno je potrebno preurediti 
spletno stran FF UM. 

Že v izdelavi. 
Vodstvo FF 
Resor za promocijo 

V izvajanju Dokončanje 
spletne strani 
do decembra 
2021 
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Kljub skrbi za materialno stanje 
na fakulteti imajo zaposleni še 
vedno težave z opremo za delo 
na delovnem mestu.  

Pripraviti pregled stanja opreme  za pedagoške delavce. 
 

Vodstvo FF 
Strokovne službe 
 

V izvajanju Seznam 
potrebne 
opreme do 
oktobra 2021 

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

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

Stalna skrb Število 
izvedenih 
dogodkov in 
drugih 
aktivnosti, ki 
vodijo k temu 
do marca 2022 

 


