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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 
mednarodno 
dejavnost 

Stalna skrb 

Sklenjen  
sporazum oz. 
namera o takem 
sodelovanju  

Realizacija:   
V začetku leta 2022 smo prejeli preliminarno povabilo za možno sodelovanje pri študijskem programu slavistike v Celovcu, ki se bo oktobra 2022 spremenil. 
Imenoval se bo Cross-Border Studies. V interdisciplinarno zasnovan program je vgrajenih 30 ECTS, ki so namenjeni sodelovanju s tujimi univerzami. 
Informirano je vodstvo ter Oddeleka za slavistiko in prevodoslovje, ki lahko ponudita ustrezne vsebine. 

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  
 
 

Realizacija: Povezovanje z okoljem: 3  tržni projekti; medoddelčno povezovanje: 3 (1 Erasmus+ projekt,  2 raziskovalna projekta; sodelovanje FF z drugimi 
članicami 6 (2 projekta Erasmus+, 4 ministrski projekti). 
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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   

Realizacija: Predstavitev na AZ 20. 10. 2021 in sprejetje na Senatu FF 

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  

Realizacija: Preverjanje akcijskega načrta po kazalnikih je potekalo sprotno na sestankih KOK (npr. 20. 9. 2021, 5. 12. 2021). 

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  

Realizacija: Preoblikovanje programov v smeri  poteka v skladu z rokovnikom, gradivo na oddelkih in KŠZ bo pripravljeno in predvidoma uvrščeno na 
aprilsko sejo senata FF. 

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  



3 / 8 

Realizacija: Vodstvo se je odločilo, da se bo v svojem mandatu sestalo s člani vseh oddelkov. Doslej sta bili v letu 2021 realizirani srečanji z zaposlenimi na 
Oddelku za prevodoslovje in pedagogiki. Dekan in prodekani so po resorjih predstavili tekoče aktivnosti, poudarek je bil tudi na projektnih možnostih. 
Načrtovano srečanje z Oddelkom za sociologijo še ni bilo realizirano. Ker se je epidemiološka slika izboljšala,  vodstvo postopoma načrtuje tudi srečanja z 
drugimi oddelki. V letu 2021 so se raziskovalni rezultati pri vseh oddelkih izboljšali, motivaciji sta lahko tudi pogoji za mentorstvo in nosilstvo predmetov na 
doktorskem študiju. Od 11 oddanih prijav na razpisu  ARRS za leto 2020/21 so bile uspešne tri.  

 

3. KADRI 

Opažene pomanjkljivosti 
 

Predlagani korektivni ukrepi in izboljšave 
Odgovorni za 
izvedbo 

Realizacija Kazalniki 

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 
visokošolskih 
učiteljev z 
zmanjšano 
nadobvezo  

Realizacija: 
V študijskem letu 2020/2021 se je v primerjavi s študijskim leto 2019/2020 zmanjšalo število visokošolskih  učiteljev in sodelavcev z nadobvezo za 11 oseb, 
kar predstavlja 12,36 %.  
 
 

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  
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Realizacija:  

V letu 2021 se je izvedla pregraditev sobe na Oddelku za psihologijo v višini 2.180 EUR in nujna vzdrževalna dela  v višini 2.958 EUR. 

Zaradi epidemije COVID 19 so se predavalnice opremile z zaščitnimi stekli na delovnih mizah predavateljev. Strošek dobave in montaže stekel je znašal 

8.829 EUR in je bil v celoti pokrit z namenskimi MIZŠ sredstvi. 

 

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  

Realizacija:  
    Oddelek za germanistiko je informacije o kakovostnem in raznovrstnem delu, o ŠP in možnostih vpisa objavili na Facebooku pred informativnimi dnevi za 
BA in MA. Promocijski oglas so pripravili študenti z učiteljico tutorko, predvidoma bo deljen v Sloveniji in v sosedskih državah. plačali smo s sredstvi 
oddelka. Na BA študiju je uveden novi predmet Praksa, s katerim želijo dopolniti študij germanistike tudi s praktičnimi izkušnjami študentov v 
mednarodnem okolju. Na MA študiju pa so se priprave  začele že 2021) za program ŠtajerMARK Panta rhei. Wissen im Fluss –  znanje teče. V okviru tega 
programa bodo študenti MA lahko opravljali prostovoljno pedagoško prakso na eni izmed obmejnih šol v sosednji Avstriji. 
    Oddelek za umetnostno zgodovino je pod vodstvom promotorja dr. Gorazda Benceta izvajal promocijo v obliki razstav, vodstev in predstavitev knjig za 
splošno javnost in dijake srednjih šol s pričakovanjem, da se bo taka skrb za promocijo študija med širšo javnostjo in dijaki odrazila v povečanem številu 
vpisanih študentov. Predstavitev izvedenih aktivnosti: 13. 10. 2021 je bila v Pokrajinskem muzeju Maribor otvoritev razstave Zgodbe iz grajskih soban, ki so 
jo pripravili člani oddelka v sodelovanju s študenti treh študijskih smeri Filozofske fakultete UM. 6. 11. 2021 je doktorand oddelka Boštjan Roškar vodil 
strokovno ekskurzijo Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva po spomenikih, povezanih z disertacijo. Od decembra 2021 do januarja 2022 je bila v 
Univerzitetni knjižnici Maribor odprta razstava o Avguštinu Stegenšku, očetu mariborske umetnostne zgodovine, ki so jo pripravili člani oddelka in 
diplomanti prve stopnje študijskega programa v sodelovanju z zainteresirano institucijo. 8. 2. 2022 je imel dr. Franci Lazarini ob kulturnem prazniku 
predstavitev svoje žepnice o cerkvi za Bežigradom, ki je potekala pred župljani in zainteresirano javnostjo v spomeniku. 9. 3. 2022 sta študenta tretjega 
letnika prve stopnje vodila dijake mariborskih srednjih šol po razstavi o delih Franceta Miheliča v galeriji Media Nox, ki sta jo pripravila v sklopu študijskega 
programa. 
    Oddelek za geografijo je v letu 2021 in do marca 2022 izvedel številne promocijske aktivnosti  za različne javnosti v obliki predavanj članov oddelka: 
davanje »Nastanek vesolja« (Center Noordung Vitanje); 9.4.2021 Predavanje »Terformiranje-ustvarjanje Zemlji podobnih pogojev na drugih telesih v 
Osončju« (Noč Geografije, Zveza geografov Slovenije); 10.6.2021 Predavanje in javno opazovanje »Delni Sončev mrk« (Filozofska fakulteta, Maribor); 
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17.7.2021 Delavnica »Orientacija na nebu in izdelava ter uporaba vrtljive zvezdne karte« (Center Noordung Vitanje); 7.8.2021 Predavanje in javno opazovanje 
»Sprehod po Rimski cesti« (Pot med krošnjami, Rogla); 27.8.2021 Predavanje »Astronomski vzroki za spreminjanje podnebja na Zemlji« (Center Noordung 
Vitanje); 15.10.2021 Predavanje »Planeti zunaj Osončja« (Društvo učiteljev geografije Slovenije, seminar, Slovenska Bistrica; 0blikovanje skupine študentov 
na oddelku za promocijo študija geografije na FF UM; tedenske objave na oddelčnem Facebook profilu; nov oddelčni Instagram profil; nov oddelčni Google 
Business profil in prijava na Google listing; objava ciljanega Facebook oglasa za študij geografije na FF UM v času informativnih dnevov; mentorstvo 
raziskovalnih nalog in objave na omrežjih II. gimnazije Maribor; gostujoče predavanje in objava na omrežjih VSŠ Bled. 

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 
sodelovanju s 
študenti 

Realizacija:  Poseben poudarek je na vlogi demonstratorjev, njihov pomen je izpostavljen že ob sprejemu brucev. ŠS FF vsako leto pozove visokošolske 
učitelje in študente k prijavi. V prilogi SEP FF za leto 2020/21 bo dodana posebna priloga, v kateri bodo oddelki med drugim predstavili tudi podatke o 
realiziranih objavah študentov in njihovem aktivnem sodelovanju v projektih. 

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  

Realizacija: V študijski proces 2020/2021 je bilo vključenih 100 pogodbenih sodelavcev, od tega 26 strokovnjakov iz prakse. 
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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  

Realizacija:  V letu 2021 se je nabavila naslednja oprema: 23 mikrofonov, 20 USB zvočnih kartic, 52 spletih kamer, 38 slušalk, 3 konferenčni zvočniki, več 
namiznih računalnikov z monitorji in miškami, več prenosnikov, 14 rezervnih žarnic za projektorje v predavalnicah, 1 omrežno stikalo ter ostala oprema, ki 
so jo naročili pedagoški delavci. Okvirna cena celotne opreme je bila 60.000,00 EUR brez DDV. 

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   

Realizacija:  V oktobru 2021 je bil izveden  javni razpis za nabavo računalniške opreme. 

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  

Realizacija: Predlagani enoti KOOD s področja trajnostnega razvoja in izboljšanja jezikovne kulture, že obravnavani na KŠZ FF, doslej še nista bili predlagani 
senatu v potrditev. Posamezni profesorji slovenisti trenutno izvajajo jezikovna izobraževanja za zaposlene prek delavnic Izpopolni UM, za zunanje 
udeležence pa prek CVI. Brez potrebnega izobraževanja z obeh področij (jezikovnega in trajnostnega) pa ostajajo študenti FF kot tudi drugih fakultet. 

Pomanjkljivo poznavanje dostopa 
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  
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Realizacija: V knjižnici izvajamo izobraževanja za študente vseh treh fakultet glede na možnosti v času epidemioloških razmer. S posamezniki se ukvarjamo 
individualno. Sistemsko nadaljujemo pogovor z vodstvi. 

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  

Realizacija: Od leta 2021 kupujemo gradivo v skladu z navodili Univerze v Mariboru po javnem razpisu. Postopki so se podaljšali, veliko je administrativnega 
dela in komunikacije z vsemi deležniki. Upad nakupa nove literature se povečuje. Težave so tudi z učbeniki, vajami in priročniki z novejšim datumom izida. 

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  

Realizacija: Knjižnica je polna, prostora ni. Izgradnja nove fakultetne stavbe postaja vse realnejša.  Februarja 2022 smo prestavili zbirko diplomskih del v 
skladišču. V poletnih mesecih bomo premaknili gradivo v depoju, izvedli odpis podvojenih enot istega naslova, prestavili nekaj enot iz prostega pristopa v 
skladišče, da pridobimo nekaj prostora za novo gradivo. 

Študenti nimajo primerno urejene 
študijske sobe za kakovosten 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 
življenja po 
epidemiji.  

Realizacija: V marcu 2022 smo uspešno oddali trojno vlogo za nakup računalniške opreme za potrebe študentov v Študijski sobi in redno delo. Študijska 
soba je še zmeraj vstopni prostor, študentje študirajo na individualnih čitalniških delovnih mestih. Dnevno beležimo njihov obisk, za njimi počistimo 
delovno površino in jo tako pripravimo za naslednjega uporabnika. Opažamo povečano frekvenco uporabe čitalniških mest, ki pa jih je dovolj. 
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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  

Realizacija: 20. 9. 2021 je začela delovati nova spletna stran FF. 

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  

Realizacija: Pedagoški delavci sprotno sporočajo potrebno nabavo opreme iz oddelčnih ali lastnih raziskovalnih sredstev. Za opremo predavalnic skrbi 
fakulteta. Gl. realizacijo nabave v točki 5. 

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  

Realizacija: V letu 2020/21 je zaradi epidemičnih razmer veliko zaposlenih delalo na daljavo, zato je bila tudi okrnjena aktivnost KOK. Za vzpostavitev 
kakovosti kot načina življenja na fakulteti je potrebna fizična prisotnost zaposlenih na delovnem mestu. Treba bo napraviti premik od razumevanja, da je 
priprava SEP zbiranje podatkov k temu, da je zrcalo, ki omogoča lastne popravke.  
 


