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Akcijski načrt za leto 2019/2020 

 

1. VPETOST V OKOLJE 

 
Opažene pomanjkljivosti 

 
Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave 

Odgovorni za 

izvedbo 
Realizacija Kazalniki 

Vizija, poslanstvo, strateški cilji in usmeritve je treba 

aktualizirati. 

Uskladitev vizije in strateških ciljev FF UM 

z novo nastajajočo Strategijo UM 2020–

2030. 

 

Vodstvo FF 

UM 
prodekanica za 

kakovost 

Takoj po sprejetu Strategije 

UM 2020–2030. 

Sprejeti vizija, poslanstvo, 

strateški cilji in usmeritve  do 

decembra 2020. 

Premajhna  prepoznanvnost znanj FF UM, ki jih  razvija v okviru 

oddelkov in centrov, s čimer bi lahko  še bolj prispevala k trajnostno in 

družbeno odgovorni univerzi. 

Povezovanje z drugimi fakultetami in gospodarstvom v 
Sloveniji in sodelovanje pri  programih na področju 

socialnih inovacij, aplikacij in digitalnih tehnologij ter 

skupnih projektih. 

Oddelki 
centri 

prodekan za 

promocijo 

Stalna skrb. 

Število potrjenih  novih 

sodelovanj na področju 
socialnih inovacij, aplikacij, 

digitalnih tehnologij in 

skupnih projektov do 

decembra 2020. 

Iz SEP ŠP je bila zaznana še večja povezanost z zunanjimi institucijami, 
ki  so potencialni delodajalci, v času študija pa ponudniki praks  za 

študente. 

Predlog za ustanovitev oddelčnih programskih 

svetov z deležniki, ki so za strokovno področje 

oddelka najrelevantnejši. Pri tem je po en član 
iz PS FF kot vez  vključen hkrati v PS oddelka. 

Vodstvo FF 

UM 

prodekanica za 
študijske 

zadeve 

prodekanica za 
kakovost 

V izvajanju. 

Število ustanovljenih  

oddelčnih PS, ki sodelujejo na 

oddelčnih predstavitvah SEP 
ŠP do decembra 2020. 

 

2. DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

 
Opažene pomanjkljivosti 

 
Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave Odgovorni za izvedbo Realizacija Kazalniki 

Premajhen poudarek na znanstvenoraziskovalnem delu, ki 

podpira kakovostno pedagoško delo s študenti vseh 

stopenj. 

Organiziranje srečanj z raziskovalci, načrtno 

spremljanje raziskovalne aktivnosti zaposlenih. 

 

Vodstvo FF UM 

prodekan za ZRD 

raziskovalci 

Stalna skrb. 

Število organiziranih srečanj, 

novih prijav projektov in 
raziskovalcev z izjemnimi 

dosežki; število raziskovalcev, 
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ki izpolnjuje merila ARRS za 

vodenje projektov do decembra 

2020. 

Zaznane pobude posameznih oddelkov za  prehod na 

enoviti petletni bolonjski študij. 

Zaznavanje interesa po oddelkih ter priprava 
strateškega načrta za morebitno reorganizacijo 

študija ob podpori univerzitetnih služb.  

Vodstvo FF UM 

prodekanica za 

študijske zadeve 
predstojniki 

V izvajanju. 
Sprejeta usmeritev za prehod 
na enovit študij: da ali ne, do 

decembra 2020. 

Vsi vključeni nosilci UN in potencialni mentorji na 
študijskih programih 3. stopnje še ne izpolnjujejo pogojev 

Pravilnika o DŠ UM. 

Priprava strategije za vključitev doktorskih 

študijskih programov FF UM v Doktorsko šolo UM. 

Vodstvo FF UM 
prodekan za ZRD 

raziskovalci 

V izvajanju. 

Zvečano število nosilcev in 

mentorjev, ki  izpolnjujejo 

zahtevane pogoje do decembra 
2020. 

Premajhno zavedanje, da so znanstvene monografije  

najpomembnejši rezultat raziskovalnega dela na področju 

humanistike in družboslovja. 

Motivacija za objavljanje raziskovalnega dela v 

vsebinsko zaokroženih monografijah in spodbujanje 

prijav na sofinanciranje ARRS. 

Vodstvo FF UM 

prodekan za 

znanstvenoraziskovalno 

delo 

V izvajanju. 

Število novo objavljenih 

monografij z letnico 2020 do 

konca leta 2020. 

Zastarela spletna stran  FF UM. 
Priprava nove spletne strani. 

Vodstvo FF UM 
 prodekan za promocijo 

V izvajanju. Prenovljena stran do novega 
študijskega leta 2020/2021. 

Premajhna pozornost do zaposlenih, ki na svojem 
področju dosegajo izjemne in za prepoznavnost fakultete 

pomembne dosežke. 

Posvetiti večjo pozornost zaposlenim z izjemnimi dosežki z 

objavami  dosežkov (UMniverzum, E-novice UM) in predlogi 

za podelitev fakultetnih, univerzitetnih in državnih nagrad. 
 

Vodstvo FF UM 

prodekanica za 

kakovost 
oddelki 

Stalna skrb. Število prejemnikov 

fakultetnih, univerzitetnih in 

državnih nagrad na študijsko 
leto. 

Premalo promocijskih aktivnosti. 
Izboljšati promocijsko aktivnost po številu in raznolikih 
možnostih. 

Vodstvo FF UM 
prodekan za promocijo 

Stalna skrb. Število izvedenih promocijskih 

dogodkov in število 
pripravljenih raznolikih 

načinov do  decembra 2020. 

Večja skrb za slovenščino v univerzitetnem poučevanju in 

raziskovanju. 

Poudarjanje potrebe po razvijanju slovenskega znanstvenega 

jezika in učnega jezika na vseh področjih družboslovnih in 
humanističnih ved, ki jih razvija FF. 

Izvedba še dodatnih brezplačnih jezikovnih izobraževanj za 

strokovne sodelavce  in študenteUM. 

Vodstvo FF UM 

predstojniki  

prodekanica za 
kakovost 

Stalna skrb. Število organiziranih 

periodičnih pravopisnih in 

jezikovnih izobraževanj s 

področja slovenščine na FF ali 

UM; število izvedenih 
jezikovnih izobraževanj za tuje 

študente (redno vpisane in na 

izmenjavi do decembra  2020. 

 

3. KADRI 

 
Opažene pomanjkljivosti 

 
Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave Odgovorni za izvedbo Realizacija Kazalniki 

Premajhna udeležba pedagoških delavcev na delavnicah  in 

izobraževanjih projekta INOVUP, pri katerem fakulteta sodeluje kot 

izvajalka. 

Spodbuditi k dodatnemu izobraževanju in izpopolnjevanju 

tako pedagoških kot strokovnih delavcev na fakultetnih in 

univerzitetnih izobraževanjih 

Vodstvo FF UM 

prodekanica za izobraževanje 

prodekanica za kakovost 

Stalna skrb. Število potrdil o 

udeležbi na 

izobraževanjih  do 
decembra 2020. 

V SEP ŠP treh oddelkov (zgodovina, geografija, germanistika) je 
bila podana pobuda za dodatno organiziranje izobraževanj in 

usposabljanj na didaktičnem področju. 

Ugotoviti, kakšno vrsto izobraževanj želijo, in  jih 

organizirati. 

Vodstvo FF UM 

prodekanica za izobraževanje 

prodekanica za kakovost vodja 
CVI 

V izvajanju. Število izvedenih 

želenih izobraževanj;  

število udeležencev 
do decembra 2020. 
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Zmanjšana mobilnost pedagoškega osebja in študentov. 

 

Izboljšati aktivnosti, ki bodo zaposlene in študente 

spodbujale k mobilnosti. 

Vodstvo FF UM 

prodekan za mednarodno dejavnost 

Stalna skrb. Število aktivnosti za 

izboljšanje 

mobilnosti; število 
izvedenih mobilnosti 

med pedagoškim 

osebjem in študenti 
do decembra 2020. 

Skrbi za zdravje na delovnem mestu je treba nameniti večjo 

pozornost. 

Za vsako študijsko leto pripraviti načrt aktivnosti (npr. 

tečaj oživljanja, pohodi, organizacija vadbenih delavnic za 
zaposlene). 

Vodstvo FF UM 

promotor zdravja? (Peter Sitar) 

V izvajanju. Število  in vrsta 

izpeljanih aktivnosti 
do decembra 2020. 

 

4. ŠTUDENTI  

Opažene pomanjkljivosti 

 
Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave Odgovorni za izvedbo Realizacija Kazalniki 

Študenti pogrešajo strokovno-svetovalne 

storitve, povezane tako s študijem kot 

psihološkim svetovanjem. 

Načrtovanje strokovno-svetovalne storitve in njene možnosti financiranja v okviru  aktivnosti 
Razvojnega stebra UM. 

Vodstvo FF UM 
vodja CVI 

V izvajanju. 

Ustanovitev  
strokovno-svetovalne 

storitve v primeru 

odobrenih namenskih 
sredstev RS UM. 

Premalo poznavanje nalog in dolžnosti 

študento, ki prevzemajo različne funkcije. 

Organiziranje izobraževanj za študente, ki sodelujejo v organih, izvajajo tutorstvo, 

demonstratorstvo. 

Vodstvo FF UM 

prodekanica študentka 
ŠS FF UM 

Stalna skrb. Število izvedenih 

izobraževanj do 
decembra 2020. 

Zaznano in izpostavljeno je premajhno 

poznavanje  študentov in  tudi pedagoškega 

osebja o  vključevanju  študentov s posebnimi 

potrebami v študijski proces. 

Organiziranje predavanj zunanjih in notranjih strokovnjakov s področij specialne pedagogike 

in skupin s posebnimi potrebami (gluhi, slepi, invalidni). 

Vodstvo FF UM 

prodekanica za 

kakovost 

vodja CVI 

Stalna skrb. Število izvedenih 

izobraževanj s tega 

področja do 

decembra 2020. 

Učinkovitega spremljanje zaposljivosti 

diplomantov ni. 

Skrb za aktivnejše delovanje alumni klubov in sodelovanja s kariernim centrom UM. 
Vzpostavitev sistema  anketiranja diplomantov in njihovega kariernega spremljanja ob 

upoštevanju omejitev GDPR. 

Vodstvo FF UM 

prodekanica za 
študijske zadeve 

 koordinatorji alumni 

klubov 

Stalna skrb. Število dogodkov, 

povezanih z alumni 
klubi  in število 

povratnih anket 

diplomantov. 

Vse predavalnice niso prilagojene študentom 

invalidom. 

Nadaljnje organiziranje študijskega procesa  za študijske skupine, v katere so vključeni 

invalidi, v predavalnicah, ki so študentom  invalidom prilagojene. Senzibilizirati  in aktivirati 
študente za pomoč soštudentom  invalidom. 

Vodstvo FF UM 
prodekanica za 

študijske zadeve 

ŠS FF UM 

Stalna skrb 

 

 

5. MATERIALNE RAZMERE 

Opažene pomanjkljivosti 

 
Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave 

Odgovorni za 

izvedbo 
Realizacija Kazalniki 

Večina fakultetnih prostorov je 
dotrajanih, instalacije so v slabem stanju, 

kabinetov primanjkuje. 
 

V sodelovanju s PeF in FNM pripravljati investicijsko 

dokumentacijo za prenovo. 

Vodstvo FF UM 

 

Stalna skrb. Uspešnost obnove in predvidenih 
investicij je odvisna od dotoka za to 

potrebnih sredstev, ki jih fakulteta sama 
ne more zagotoviti. 

Tehnična opremljenost je od oddelka do Fakulteta skrbi za posodabljanje opreme v predavalnicah, Vodstvo FF UM Stalna skrb Izboljšana spletna pokritost celotne 
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oddelka različna posodabljanje opreme za boljšo spletno pokritost celotne stavbe; 

oddelki  sredstva za opremo glede na trenutne finančne razmere 

lahko pridobivajo iz projektnih virov oz. izvajanja doktorskega 
študija. 

 

IKT-koordinator fakultete. 

Število predavalnic z brezhibno delujočo 

opreme do decembra 2020. 

Potreba po dodatnih prostorih za 
skladiščenje knjig v Miklošičevi 

knjižnici. 

V skladu s finančnimi zmožnostmi podpirati posodabljanje 

literature in priprave novega depoja za knjižnično gradivo. 

Vodstvo FF UM 

vodja knjižnice 

Stalna skrb. 
Število novih knjižnih in e-enot literature.  

Predvideti bo treba finančno podporo za 

vzpostavljanje odprtega dostopa do 

publikacij. 

Načrtovanje prehoda na odprt dostop in finančna ocena. 
Vodstvo FF UM 
vodja knjižnice 

Stalna skrb. Ocena finančne vrednosti za izvajanje 

odprtega dostopa do publikacij v 
sodelovanju vseh treh fakultet do konca 

leta 2020. 

 

6. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

Opažene pomanjkljivosti 
 

Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave. Odgovorni za izvedbo Realizacija Kazalniki 

Izboljšati ozaveščenost zaposlenih o kulturi 

kakovosti. 

Poudarjanje in izpostavljanje primerov dobrih praks prakse,  kvalitetnih dosežkov zaposlenih 
ter uzaveščanje, da je kakovost  del vseh področij fakultetnega delovanja. 

 

Vodstvo FF 

predsednik AZ 
KOK 

prodekanica za 

kakovost 

Stalna skrb. Število javnih 

predstavitev SEP FF 
na različnih organih 

(kolegij dekana, 

senat, ŠS FF, 
akademski zbor) in 

vsesplošna 

seznanjenost 
zaposlenih sz 

aktualnim SEP in AN 

2019/20. 

Še povečati pozornost pri pripravi SEP FF. 

Pred izdelavo je treba  pripraviti interno preglednico, v kateri so po področjih zavedeni vsi, ki 

pri pripravi SEP sodelujejo in so za podatke odgovorni  (strokovni sodelavci, vodje strokovnih 
služb, člani KOK in člani vodstva). 

KOK 

prodekanica za 
kakovost 

Stalna skrb. Jasen pregled  nad 
SEP od vnosa do 

interpretacije 

podatkov. Zanesljiv 
vir informacij za vse 

evalvacijske 

postopke. 

 Še povečati pozornost pripravam  SEP ŠP. 

 
Pred pripravo SEP ŠP organizirati delavnico o načinih, namenu in dobrih praksah pri pripravi. 

Vodstvo FF UM 

prodekanica za 

kakovost ustrezna 
sslužba UM 

Stalna skrb 

Kakovostni SEP ŠP. 

 
 


