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HIGHER EDUCATION CENTRE 1 

l 
OBJAVLJENO 05. MAJA 2017 

fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko 
faculty of business, management and informatics 
Na Loko 2. p.p. SI, 8000 Novo mesto, Slovenija 
tel.: 00386 7 393 OO 1 O, faks: 00386 7 393 OO 13 
e-mail: fupi.nm@guest.arnes.si 

datum: 04.05.2017 

~tevilko: D2-22/2017 

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 43. člena Statuta Fakultete za upravljanje, poslovanje 
in informatiko Novo mesto, št. D2-23/2016, z dne 13.07.2016, je Volilna komisija, ki vodi 
kandidacijski postopek za dekana Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo 
mesto, na svoji seji, 04. maja 2017, določila naslednjo 

LISTO KANDIDATOV ZA DEKANA/ DEKANICO 
FAKULTETE ZA UPRAVLJANJE, POSLOVANJE IN INFORMATIKO 

NOVO MESTO 
ZA OBDOBJE OD Ol. OKTOBRA 2017 DO 30. SEPTEMBRA 2019 

Kandidata za dekana/ dekanico Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo 
mesto za obdobje od Ol. oktobra 2017 do 30. septembra 2019 sta 

dr. Sergej Griča, viš. pred. 
in 

mag. Malči Grivec, viš. pred. 

Ta lista kandidatov se objavi na oglasni deski fakultete in na spletni strani fakultete. 

Terminsko opredeljena operativna načrta dela, ki bosta podlaga njunega delovanja v 
primeru imenovanja za dekana/dekanico, sta objavljena na spletni strani fakultete 
(http:/ /fupi. vs-nm.siD. 

Z objavo te liste kandidatov je kandidacijski postopek zaključen. 



Obrazložitev: 

V obdobju evidentiranja kandidatov za dekana/dekanico Fakultete za upravljanje, poslovanje 
in informatiko Novo mesto za obdobje od O l. oktobra 2017 do 30. septembra 2019, to je do 
20. aprila 2017 (do 15. ure, če gre za osebno vloženo kandidaturo, oz. 24. ure, če gre za 
kandidaturo vloženo s priporočeno pošto), je volilna komisija prejela kandidaturi dr. Sergeja 
Gričarja, viš. pred. in mag. Malči Grivec, viš. pred. 

Komisija je kandidaturi pregledala z vidika skladnosti z naslednjimi določbami Statuta 
Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto: 

- Za dekana je praviloma imenovan na fakulteti redno zaposleni visokošolski učitelj 

(drugi odstavek 41. člena statuta); 
- Visokošolski učitelj prijavo h kandidaturi za dekana vloži s priporočeno pošto ali 

osebno v enaindvajsetih (21) dneh od dneva objave sklepa o začetku postopka za 
izvolitev dekana. K prijavi mora priložiti program, ki bo podlaga njegovega delovanja 
po izvolitvi, in sicer v natisnjeni in elektronski obliki. Program mora vsebovati 
terminsko opredeljen operativni načrt dela z navedbo ciljev na področju izobraževalne 
in znanstvenoraziskovalne dejavnosti fakultete in sredstev za njihovo izvedbo. Če se 
prijavah kandidaturi dostavi osebno, jo je treba predati v tajništvo fakultete najkasneje 
do 15. ure zadnjega dne razpisanega roka (prvi odstavek 43. člena statuta). 

Komisija je ugotovila: 
da sta oba vložnika kandidatur zaposlena na fakulteti kot visokošolska učitelja; 
da je sta bili obe kandidaturi vloženi pravočasno, saj je bila kandidatura dr. Sergeja 
Gričarja, viš. pred., s priporočeno pošto oddana 20. aprila 2017, mag. Malči Grivec, viš. 
pred., pa jo je osebno oddala v tajništvo fakultete 20. aprila 2017 ob 8.38 uri; 
da sta obe vlogi popolni, saj sta jima priložila operativna načrta dela v pisni in 
elektronski obliki. 

Volilna komisija je zato kandidaturi dr. Sergeja Gričarja, viš. pred., in mag. Mal či Grivec, viš. 
pred., sprejela kot pravilni, pravočasni in popolni. 

Na osnovi navedenega je volilna komisija določila listo kandidatov za dekana/dekani co. Lista 
kandidatov se objavi na oglasni deski fakultete in na spletni strani fakultete. Na spletni strani 
fakultete se objavita tudi operativna načrta dela, ki bosta podlaga delovanja kandidatov v 
primeru imenovanja za dekana/ dekanico. 

Z objavo te liste kandidatov je kandidacijski postopek zaključen. 

Obvestiti: 
- oba kandidata 
- dr. Alenka Rožanec, viš. pred., predsednico akademskega zbora 
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OPERATIVNI NAČRT DELA DEKANA PO IZVOLITVI Z NAVEDBO CILJEV IN 

PREDVIDENIH SREDSTEV ZA IZVEDBO (V TABELARNI OBLIKI) 

za mandatno obdobje 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019 

 

V letošnjem letu, o.p. 2017, sedanji dekanici FUPI mag. Malči Grivec, viš. pred. poteče mandat, 

zato sem dr. Sergej Gričar, viš. pred. v odprtem roku kandidiranja za dekana FUPI pri volilni 

komisiji vložil kandidaturo za dekana FUPI. Kandidat za dekana dr. Sergej Gričar sem 

visokošolski učitelj zaposlen na FUPI od 1. 10. 2013 in sem bil do maja 2016 prodekan za 

študijske zadeve. Z operativnim načrtom za delo dekana po morebitni izvolitvi podajam 

osvežene cilje za nadaljevanje uspešnega dela FUPI. Načrt je vpisan in prikazan v tabelarni 

obliki s čimer želim komisiji in volivcem omogočiti kar najbolj transparenten vpogled v načrt 

dela. 

 

Delo dekana bom opravljal skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom FUPI, internimi 

pravnimi akti FUPI in skladno s slovenskimi pravilniki, zakoni in evropskimi uredbami. Še 

posebej bom sledil spoštovanju in uveljavljanju pravic marginaliziranih skupin in drugih pravic, 

ki jih predpisuje Ustava Republike Slovenije. Poudariti velja še, da bom deloval po priporočilih 

evropske komisije za področje visokega šolstva, kot so internacionalizacija visokega šolstva, 

mednarodna in medsektorska mobilnost študentov in učiteljev ter medsektorsko in 

mednarodno sodelovanje. Pri delu mi bodo osnovno vodilo že zapisano poslanstvo, vizija in 

vrednote FUPI, na osnovi katerih bom nadaljeval na dobrih odnosih dela z lokalnim okoljem. 

 

PODLAGE ZA DELO DEKANA 

 

POSLANSTVO 

 

Fakulteta je osrednja samostojna visokošolska in raziskovalna ustanova v statistični regiji 

Jugovzhodna Slovenija, ki izobražuje, raziskuje in svetuje, zlasti na področju upravljanja in 

poslovanja gospodarskih in negospodarskih subjektov ter informatike. Pri izvajanju teh 

dejavnosti povezuje različne družbene vede: ekonomske in poslovne vede, pravne in 

organizacijske vede, komunikologijo, psihologijo, sociologijo ter učenje tujih jezikov in 

informatike, saj želi zagotavljati obsežno, kakovostno in uporabno znanje. To uresničuje s 

kakovostnimi izobraževalnimi programi, z njihovim posodabljanjem in prilagajanjem 

mednarodnim standardom, kakovostnimi visokošolskimi učitelji in sodelavci ter s sposobnimi 

in ambicioznimi študenti, ki bodo znanje pridobivali ob pomoči sodobnih metod poučevanja in 
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z aktivnim sodelovanjem v izobraževalnem procesu. Upoštevajoč navedene smernice 

delovanja, je poslanstvo fakultete usmerjeno v: 

 Zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in usposabljanja srednjega in visokega 

nivoja vodstvenega kadra s področij upravljanja, poslovanja in poslovodenja 

organizacije, informatike, organiziranja poslovnih sistemov, poznavanja prava in 

predpisov, upravljanja s sredstvi in kadri in uporabo informacijsko-upravljavskih 

sistemov 

 Razvoj stroke ter sodelovanje v znanstveno-raziskovalni dejavnosti 

 Dolgoročno zagotavljanje kadrov v regiji in širšem okolju 

 Obogatitev okolja s kakovostno izobraženimi kadri 

 Podeljevanje strokovnega naslova diplomantom 

 Negovanje pozitivne identifikacije študentov, diplomantov in zaposlenih z vizijo 

fakultete 

 

VIZIJA 

 

Vizija fakultete je postati družbeno odgovoren nosilec izobraževanja in prenosa znanja s 

področja upravljanja, poslovanja in informatike v širšem geografskem prostoru s študijskimi 

programi na vseh treh stopnjah izobraževanja. 

 

Delo dekana bo načrtovano v skladu z zapisanim poslanstvom, vizijo in strategijo razvoja 2016 

– 2020. Ta strategija bo predstavljala vodilo za načrtovanje operativnih ciljev dela vseh 

zaposlenih in študentov na FUPI. Hkrati bo omenjena strategija predstavljala izhodišče za 

pripravo strategije razvoja za naslednje petletno obdobje 2020 – 2025. 

 

Da bomo dosegli želeno usposobljenost študentov za delo po končanem študiju bo potrebno 

slediti razvoju stroke upravljanja, menedžmenta, ekonomije, prava, informatike in 

računalniškega programiranja ter lokalnega in širšega kulturnega okolja, pri čemer je potrebno 

povečati neposredno udeležbo študentov obeh stopenj študija pri projektnem delu FUPI. 

 

CILJI DELA DEKANA FUPI 

 

Zastavljeni dolgoročni cilji FUPI so naslednji: 

 Razvoj šole in študijskih programov 

 Zagotavljanje in izboljševanje sistema kakovosti dela šole 
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 Internacionalizacija in mednarodno sodelovanje 

 Krepitev raziskovalne dejavnosti 

 Družbeno odgovorno delovanje in tvorno sodelovanje z okoljem 

 Promocija šole. 

 

V naslednjem mandatnem obdobju bodo za delo dekana prednostne naloge (Tabela 1): 

 Priprava strategije razvoja FUPI za naslednje petletno obdobje 

 Razvoj in uvedba motivacijskih dogodkov za zaposlene 

 Razvoj in uvedba motivacijskih dogodkov za študente 

 Uvedba inovativnih in prožnejših oblik poučevanja, ki se opredelijo v strategiji 

 

Druge stalne naloge dekana so (Tabela 2): 

 Načrtuje in organizira pedagoško in znanstvenoraziskovalno dejavnost 

 Usklajuje izobraževalno, znanstvenoraziskovalno in drugo delo 

 Spremlja in nadzoruje realizacijo pedagoške in znanstveno-raziskovalne dejavnosti 

 Spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost fakultete, študijskih programov, 

znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter strokovnega dela in skrbi za pripravo letnega 

poročila o kakovosti (samoevalvacija) 

 Skrbi za racionalno uporabo učnih prostorov in učnih sredstev 

 Poroča senatu o opravljenem delu 

 Vsaj enkrat letno akademskemu zboru poroča o svojem delu 

 Ob predhodnem soglasju z direktorjem fakultete odloča o tistih opravilih s področja 

materialnega in finančnega poslovanja, ki so potrebna za tekoče in nemoteno izvajanje 

študijskih programov fakultete 

 Imenuje prodekane in koordinira njihovo delo 

 Sklicuje in vodi seje senata 

 Kot pritožbeni organ prve stopnje odloča o pritožbah študentov, razen če s tem 

statutom ni določeno, da kot organ o pritožbah študentov kot organ prve stopnje odloča 

senat 

 Podeljuje nagrade in priznanja za uspehe pri pedagoškem delu in študiju, ki jih ne 

podeljuje senat fakultete 

 Ugotavlja disciplinsko odgovornost študentov in jim izreka ukrepe 

 Izvaja letne razgovore z redno zaposlenimi pedagoški delavci 

 Skrbi za razvoj kariere pedagoških delavcev 
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 Načrtuje kadrovske potrebe za izvedbo izobraževalne dejavnosti in nadzoruje postopke 

izvolitev v nazive 

 Pripravlja strokovne podlage za sprejem drugih splošnih pravnih aktov s področja 

izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti fakultete 

 Opravlja druge naloge, določene s tem statutom in z aktom o ustanovitvi 

 

V tabeli 1 spodaj predstavljam ključne prednostne naloge delovanja dekana v izvolitvenem 

obdobju. Kot dekan sem bom zavzemal za uveljavitev vseh operativno opredeljenih in 

načrtovanih ciljev iz tabele 1, ki bodo v praksi zaživeli le ob tvornem sodelovanju študentov, 

visokošolskih učiteljev in menedžmenta ustanovitelja.  

 

Visokošolske institucije uvajajo številne nove elemente v svoje poslovanje, kar zahteva tudi 

prožnejše oblike dela in poučevanja. Novi elementi poučevanja so predstavljeni v oblikah e-

študija, v projektih in projektnem delu, v vedno zahtevnejšem znanstvenoraziskovalnem delu, 

v implementaciji Univerze v Novem mestu, v pričakovanju študentov o pridobljenem znanju in 

kompetencah za trg delovne sile ter v pričakovanju javnosti o izvedenih dogodkih v znanosti. 

Tem elementom sem postavil smernice prednostnih nalog kot ukrepi, ki so predstavljeni v 

tabeli 1 in sledijo trendom visokega šolstva doma in v zahodni ter severni Evropi. 
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Tabela 1: Prednostne naloge dekana FUPI 2017 – 2019  

Ukrep Opis dejavnosti Časovnica – cilj Finančni načrt 

Priprava strategije razvoja FUPI za 
naslednje petletno obdobje 

1. Pregled veljavne strategije in 
dopolnitev strategije s fakulteto in novimi 
smernicami v visokem šolstvu (glej 4 alinejo te 
tabele) 
2. Pričetek priprav na akreditacijo 
NAKVIS  

Januar 2019 – za obdobje 2020 – 2025 je 
potrebno pripraviti novo strategijo 
 
 
2019 

Redno delo dekana in prodekanov 
 
 
 
Redno delo vseh zaposlenih na FUPI 

Razvoj in uvedba motivacijskih 
dogodkov za zaposlene 

1. Uvedba kosila s strokovnjakom, ki se 
izvaja enkrat mesečno. Kosilo s strokovnjakom 
je sestavni del učnega procesa – vaje – pri 
posamezni učni enoti 
2. Sestanek ob kavi. Dekan povabi 
visokošolske učitelje na klepet ob kavi za v 
naprej določen termin 

Mesečni dogodki – osvežitev sodelovanja z 
gospodarstvom in ukinitev obveznih in med 
študenti nezaželenih okroglih miz 
 
Oktober 2017 – dekan izvaja redne mesečne 
pogovore z zaposlenimi z namenom prenosa 
informacij med deležniki 

Preusmeritev stroška letne konference (FUPI 
bi sodeloval na konferenci na dve leti) in iz 
točke 4 spodaj (prihodek od toplih napitkov) 
 
iz točke 4 spodaj (prihodek od toplih napitkov) 

Razvoj in uvedba motivacijskih 
dogodkov za študente 

1. Uvedba kosila s strokovnjakom, ki se 
izvaja enkrat mesečno. Kosilo s strokovnjakom 
je sestavni del učnega procesa – vaje – pri 
posamezni učni enoti 
2. Izvedba vaj in predavanj v 45 
minutnih intervalih, ukinitev »blok« ur, še 
posebej v jutranjem času 
3. Premik pričetka vaj in predavanj na 
najzgodnejšo uro 8.15 
4. Uvedba samopostrežnih aparatov za 
tople napitke 
5. Priprava aktualnih vsebin predavanj, 
da ostanejo zanimiva za študente in ukinitev 
obvezne prisotnosti (predavanja) 

Mesečni dogodki – osvežitev sodelovanja z 
gospodarstvom in ukinitev obveznih in med 
študenti nezaželenih okroglih miz 
 
Oktober 2017 – vzpostaviti boljši miselni 
proces pri študentih, povečati kakovost 
predavanj in vaj pri učiteljih, s pavzami 
Oktober 2018 – slediti sodobnim študijam o 
pričetku dela in izobraževanja v dnevu 
Študenti in zaposleni si želijo dodatno 
ponudbo toplih napitkov 
Januar 2018 – študentom se omogoči 
svobodna odločitev o obiskovanju predavanj. 
Za udeležbo/motivacijo skrbi nosilec predmeta 

Preusmeritev stroška letne konference (FUPI 
bi sodeloval na konferenci na dve leti) in iz 
točke 4 spodaj (prihodek od toplih napitkov) 
 
NPO 
 
 
NPO 
 
Skladno s študijo je predviden prihodek za 
FUPI 
NPO 

Uvedba inovativnih in prožnejših oblik 
poučevanja, ki se opredelijo v strategiji 

1. Razvoj e-izobraževanja kot prožnejše 
oblike, ki dopolnjuje tradicionalne oblike 
poučevanja in učenja 
2. Omogočiti študentom iz socialno 
šibkejših okolij enakopravno sodelovanje v 
programih mobilnosti (Erasmus+), slovenskim 
socialno šibkejšim študentom mednarodno 
mobilnost v času študija vsaj za čas enega 
semestra in povečati delež mobilnosti 
slovenskih diplomantov iz socialno šibkejših 
okolij 
3. Prispevanju doseganja cilja visokega 
šolstva, da se med zaposlenimi visokošolskimi 
učitelji poveča delež visokošolskih učiteljev, ki 
bodo poučevali in raziskovali ter se učili in 

Ob nastopu funkcije dekana – uvedba e-oblik 
NPO 
 
Skladno z javnim razpisom specifičnega cilja 3 
– povečati mobilnost študentov iz  enega 
študenta na najmanj tri na leto, tudi z 
vključitvijo študentov iz socialno šibkejših 
družin in partnerskih zvez 
 
 
 
Skladno z javnimi razpisi in rednimi Erasmus 
+ aktivnostmi. Povečati število bilateralnih 
sporazumov, tudi z Zahodno in Severno 

Uporaba brezplačnih aplikacij dostopnih na 
spletu, npr. E-izpit 
 
Prijava na javni razpis 
 
 
 
 
 
 
 
Prijava na javni razpis 
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izpopolnjevali na tujih visokošolskih 
institucijah. Slovenski visokošolski učitelj se 
mora vključiti v pedagoški in raziskovalni 
proces na tujem visokošolskem zavodu za 
najmanj tri mesece. Pri tem mora biti najmanj 
polovico delovnega časa zaposlen na mestu 
visokošolskega učitelja, drugo polovico pa 
lahko nameni raziskovalnem delu, učenju in 
izpopolnjevanju na tujih institucijah 
4. Ukrep je namenjen krajšim 
gostovanjem tujih strokovnjakov na 
slovenskih visokošolskih zavodih (najmanj 6 
pedagoški ur), z namenom sodelovanja pri 
izvedbi posameznih delov predmeta oz. 
predmetnega področja 
5. Ukrep je namenjen zaposlitvi tujih 
strokovnjakov na visokošolskih zavodih v 
Republiki Sloveniji za najmanj tri mesece in 
najmanj polovični delovni čas 
6. ŠIPK je namenjen uporabi 
inovativnega, problemskega in skupinskega 
pristopa k reševanju praktičnih problemov 
lokalnih skupnosti, razvoju praktičnih 
kompetenc ter pridobitev praktičnega znanja 
ter izkušenj študentov (dodiplomskih in 
podiplomskih) z vključitvijo v projekte, ki se 
bodo izvajali v neposrednem partnerstvu 
visokošolskih zavodov in deležnikov lokalnih 
skupnosti, vključevanju študentov v delovno 
okolje s socialnim udejstvovanjem v lokalnem 
okolju, razvoju tretjega poslanstva 
visokošolskih zavodov v smeri uporabe znanja 
v korist lokalnega okolja 
7. PKP je namenjen uporabi 
inovativnega, problemskega in skupinskega 
pristopa k reševanju praktičnih problemov za 
podporo razvoju kompetenc, pridobivanje 
praktičnega znanja ter izkušenj študentov 
(dodiplomskih in podiplomskih) z vključitvijo v 
projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem 
partnerstvu visokošolskih zavodov z 
gospodarstvom, spodbujanju prenosa znanja, 
uporabe inovativnega, problemskega in 
skupinskega pristopa k reševanju praktičnih 
problemov podjetij in lokalnih skupnosti oz. 

Evropo, in posledično število izmenjav 
visokošolskih učiteljev 
 
 
 
 
 
 
 
Skladno z javnim razpisom – izmenjava dobrih 
praks, utrjevanje bilateralnih vezi, učenje 
tujega jezika, spoznavanje novih kultur, 
internacionalizacija doma 
 
 
Skladno z javnim razpisom – izmenjava dobrih 
praks, utrjevanje bilateralnih vezi, učenje 
tujega jezika, spoznavanje novih kultur, 
internacionalizacija doma 
Skladno z javnim razpisom – nadaljevati 
prijave na razpis Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega 
sklada Republike Slovenije. Vključevati večje 
število FUPI študentov, kar pomeni aktivna 
predstavitev projektov na uvajalnem dnevu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skladno z javnim razpisom – nadaljevati 
prijave na razpis Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega 
sklada Republike Slovenije. Vključevati večje 
število FUPI študentov, kar pomeni aktivna 
predstavitev projektov na uvajalnem dnevu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijava na javni razpis 
 
 
 
 
 
Prijava na javni razpis 
 
 
 
Prijava na javni razpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijava na javni razpis 
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družbenega okolja, razvoju praktičnih 
kompetenc ter pridobitev praktičnega znanja 
ter izkušenj študentov (dodiplomskih in 
podiplomskih) 
8. Karierni centri za študente bodo s 
prilagojenimi pristopi izvajali že začete, hkrati 
pa se bodo razvijale tudi nove, aktivnosti za 
ustrezno načrtovanje karierne poti študentov 
od vpisa do zaposlitve, za bolj celovito 
informiranost delodajalcev o programski 
ponudbi visokošolskih zavodov ter 
kompetencah študentov in diplomantov za 
njihovo lažje vključevanje na trg dela. Ciljne 
skupine se bodo razširile iz obstoječe skupine 
študentov na (bodoči študentje, diplomanti ter 
delodajalci) 
9. Kvantitativne analize omogočijo 
študentom pridobitev relevantnih ekonomskih 
podatkov za odločanje in ravnateljevanje in so 
pomemben element vsake učne enote, kar 
pomeni posodobitev vaj učnih enot s 
kvantitativnimi metodami 

 
 
 
 
Skladno z javnim razpisom – študentom nuditi 
pomoč pri vstopu na trg delovne sile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posodobitev učnih procesov pri predmetih na 
FUPI 
 

 
 
 
 
 
Prijava na javni razpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NPO 

Vir: Lastni vir, 2017. 
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Tabela 2: Redne naloge dekana FUPI 2017 – 2019 

Ukrep Opis dejavnosti Časovnica – cilj Finančni načrt 

Pedagoško in znanstvenoraziskovalno 
delo (usklajevanje, koordiniranje, 

motiviranje, in drugo delo skladno s 
Statutom FUPI) 

1. Predaja relevantnih informacij 
zaposlenim o dogodkih na FUPI 
2. Letni načrt dela do začetka 
študijskega leta z datumi izpitov, predavanj in 
vaj 
3. Menedžerski pristop k izvajanju del in 
nalog dekana, zmanjševanje administrativnih 
opravil dekana in zaposlenih 
4. Opredelitev dela na domu za e-študij 
in delo, ki ni opredeljeno kot obvezno delo na 
FUPI v 12 urah (delo na daljavo – delo na 
domu) 
5. Enakomerna razdelitev vaj, 
predavanj in diplomskih nalog med 
visokošolske učitelje 
6. Povabilo visokošolskim učiteljem k 
pripravi znanstvenih monografij 
7. Redna mesečna kava na temo 
znanstvenih člankov 
8. Prenova Navodil za pisanje pisnih 
izdelkov na dodiplomskih in podiplomskih 
programih s poudarkom na timskem delu 
študentov in uvedbi interdisciplinarnosti, tudi 
mreženju med dvema učnima enotama 

Oktober 2017 – uvedba sestanka ob kavi z 
visokošolskimi učitelji 
September 2018 – skladno z ZvŠ in drugimi 
pravnimi akti 
 
Oktober 2017 – uvedba teorije in prakse NJM 
 
 
Junij 2018 – FUPI v hišnem redu nima 
opredeljenega dela na daljavo. Tajnik in 
vodstvo morajo to opredeliti 
 
September 2018 – dekan skladno s Statutom 
načrtuje in razporeja pedagoško delo 
 
Oktober 2017 – skladno s sestankom 
direktorja z januarja 2017 se povabi 
visokošolske učitelje k pisanju znanstvenih 
monografij in znanstvenih člankov 
April 2018 – navodila za pisanje del je 
smiselno prenoviti in uvesti prožnejše oblike 
poučevanja v Navodila (timsko delo, projektno 
delo, e-oblike) 

Kot opisano v Tabeli 1 
 
NPO 
 
 
NPO 
 
 
Direktor (se že izvaja), zmanjšanje odhodkov 
glede na točko 5 (izvajanje NPO nad 100% 
ima trikratnik vrednosti redne NPO) 
 
Prerazporeditev odhodkov iz točke 4 
 
 
 
Kava se plačuje iz prihodkov aparatov za tople 
napitke – sestanek vodi prodekan za 
znanstvenoraziskovalno delo 
Znižanje stroška odpadkov 

Senat 

1. Terminski načrt dela senata 
(podobno kot terminski načrt komisij v 
študijskem letu 2016/2017) 

Oktober 2017 – vsi deležniki imajo skladno z 
OLND pravico do terminskega načrta dela 
senata. Študenti imajo vpogled v časovnico 
dela senata za naslavljanje vlog na senat 
(pritožbe) 

Delo dekana 

Komisije 
1. Zmanjšanje administrativnih opravil 
– zmanjša se število zasedanj komisij in 
poveča delo/število zasedanj kateder 

Oktober 2017 – pri pripravi letnega načrta 
dela komisij in kateder prevetrimo zasedanja 
le teh glede na dejanske vloge, naloge, idr. 

Znižanje stroška 

Habilitacije 

1. Visokošolskim učiteljem je dekan v 
pomoč in z nasveti ter predlogi spodbuja delo 
na habilitacijskih področjih 

Januar 2018 – fakulteta potrebuje za delo na 
podiplomski ravni, tj. na magistrskem 
študijskem programu II. bolonjske stopnje 
visokošolske učitelje z nazivom docent. Enako 
velja za morebitno uvedbo univerzitetnih 
programov, zato se skrbi za habilitiranje 
visokošolskih učiteljev skladno s Pravilnikom о 
merilih in postopku za izvolitve v nazive 
visokošolskih učiteljev in visokošolskih 
sodelavcev 

Znižanje stroška, ker se ne plačuje zunanje 
izvajalce na podiplomskem študiju FUPI, kjer 
je vrednost ure predavanj skoraj krat tri glede 
na redno zaposlenega. Nadalje redno 
zaposleni prejmejo polno obremenitev in 
sledimo lahko tudi javnemu razpisu, ki je 
opisan v točkah 4 in 5 v četrti alineji v Tabeli 
1 
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Ukrep Opis dejavnosti Časovnica – cilj Finančni načrt 

Internacionalizacija, mednarodna in 
medsektorska mobilnost 

1. Visokošolske učitelje in študente 
spodbujati k mednarodni mobilnosti in 
medsektorski mobilnosti 

Oktober 2017 – stališča evropske komisije 
pravijo, da je v visokem šolstvu potrebna tako 
mednarodna kot medsektorska mobilnost 

Javni razpisi, MSCA, sredstva iz gospodarstva 
(npr. Območna obrtno-podjetniška zbornica), 
karierni center, pedagoška konferenca 

Vir: Lastni vir, 2017.
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ELEMENTI DELOVANJA DEKANA V IZVOLITVENEM OBDOBJU – izven tabelarnih oblik 

 

V druge stalne naloge dekana opredeljujem elemente v nadaljevanju. Racionalno načrtovanje 

dela in porabe virov temelji na ustrezni pripravi osebnega letnega načrta delavca (OLND), 

racionalni nabavi potrošnega materiala in osnovne opreme ter pridobivanju dodatnih sredstev 

v te namene. Na tem področju v vlogi dekana načrtujem naslednje naloge: 

 Skrb za racionalno uporabo učnih prostorov 

 Usklajevanje aktivnosti, povezanih s stroški z vodstvom fakultete 

 Spremljanje realizacije OLND 

 Skrb za prijavo na ustrezne razpise za pridobivanje nepovratnih razvojno raziskovalnih 

in investicijskih sredstev 

 

Skrb za zaposlene ima prednostno nalogo hitrega komuniciranja in pretoka informacij, kar je 

še posebej značilno za majhen kolektiv FUPI. Uveljavljen način koordinacije dela na FUPI so 

redni timski sestanki in letni ter po potrebi izredni razgovori z visokošolskimi učitelji. Na tem 

področju v vlogi dekana vidim naslednje naloge: 

 Izvedba rednih letnih razgovorov z zaposlenimi do konca marca tekočega leta 

 Skrb za poštene in kolegialne odnose, ki so ključni za zadovoljstvo zaposlenih na 

delovnem mestu ter sprotno odzivanje na probleme v zvezi z izvajanjem pedagoškega 

procesa in znanstvenoraziskovalnega dela 

 Spodbujanje izobraževanja zaposlenih (na strokovnih srečanjih in v (ne)gospodarstvu) 

 Motiviranje visokošolskih učiteljev za uporabo sodobnih in prožnih metod poučevanja 

ter preverjanja in ocenjevanja znanja, pripravo učbenikov in drugega študijskega 

gradiva ter znanstvenoraziskovalno delo 

 Spodbujanje individualnosti in notranjega podjetništva med zaposlenimi 

 Zmanjševanje števila pogodbenih sodelavcev 

 

Ključno in še posebej odgovorno delo dekana je poleg sodelovanja z zaposlenimi tudi, 

koordinacija in motiviranje študentov. Na FUPI je sodelovanje s študenti zgledno. Študenti prek 

študentskega sveta sodelujejo v organih upravljanja fakultete, tako v senatu kot na 

akademskem zboru. Sodelujejo pri številnih prireditvah in aktivnostih na FUPI, hkrati pa jih 

fakulteta spodbuja h vključevanju v aktivnosti, ki se odvijajo v lokalnem in širšem družbenem 

in gospodarskem okolju, s čimer se razvija njihova družbena odgovornost, ki je izjemno 

pomembna za menedžerje in upravljalce (ne)gospodarskih družb. Povezanost študentov s 

fakulteto in pripadnost le tej pozitivno vplivata tudi na motivacijo za študij. Predvsem pa je za 
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študente pomembno, da tekom študija pridobijo vse predvidene in potrebne kompetence, ki 

jih potrebujejo za uspešen nastop na trgu delovne sile doma in v tujini. Na tem področju v 

vlogi dekana načrtujem naslednje naloge: 

 Sodelovanje s študentskim svetom in spodbujanje študentskega sveta k še bolj 

aktivnemu vključevanju v delo fakultete 

 Spodbujanje visokošolskih učiteljev k motiviranju študentov za aktivno sodelovanje na 

predavanjih in vajah, ter resen in odgovoren pristop k študiju 

 Spodbujanje visokošolskih učiteljev k motiviranju študentov h komuniciranju v verigi 

oseb → →  in razvijanju spoznanj kvantitativnih metod, ki so pomembne za 

odločanje v upravljanju in ravnateljevanju 

 Zagotavljanje dostopnosti visokošolskih učiteljev študentom v času govorilnih ur enkrat 

na 14 dni 

 Spodbujanje zaposlenih, da vključijo študente v raziskovalno delo in jih mentorirajo pri 

objavi tega dela 

 Spodbujanje in motiviranje študentov k študijski uspešnosti in rednem napredovanju iz 

letnika v letnik (prehodnost in diplomiranje v roku) 

 

Na FUPI, ki je uspešno vključena v lokalno okolje želim poglobiti sodelovanje z 

(ne)gospodarskimi subjekti in visokošolskimi ustanovami. FUPI ima tudi podpisane sporazume 

z več tujimi visokošolskimi zavodi. Na tem področju v vlogi dekana načrtujem: 

 Nadgradnja obstoječega sodelovanja z visokošolskimi zavodi doma in v tujini. Do sedaj 

sem že izvedel dogovore in podpise bilateralnih sporazumov ter izvedel pričetek 

uspešnega sodelovanja z Univerzo v Črni Gori, Ekonomska fakulteta in Univerzo Jurja 

Dobrile v Pulju, Fakulteta za ekonomijo in turizem »Dr. Mijo Mirković«. V načrtu je 

vzpostavitev kontaktov z Univerzo na Primorskem, Turistica, s Fakulteto za 

management, z Univerzo v Haldnu, Fakulteta za jezike, ekonomijo in menedžment in z 

Univerzo v Kragujevcu, Ekonomska fakulteta 

 Skrb za realizacijo že dogovorjenih sporazumov 

 Spodbujanje visokošolskih učiteljev k mednarodni mobilnosti tako za namen 

poučevanja, medsektorskih izmenjav kot projektov 

 Vključevanje strokovnjakov iz gospodarstva v pedagoški proces 

 

Nenazadnje je skrb dekana za promocijo fakultete, ki jo bom nadaljeval z že začetimi 

aktivnostmi, kot so prijava na razpise Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine, prijava 

na razpis vseslovenskega podjetniškega tekmovanja Popri vključno z idejami študentov pri 
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predmetih Podjetništvo. Nadalje želim, da visokošolski učitelji izvajajo Public Relation v smislu 

objav svojih člankov in prispevkov v širšem domačem in mednarodnem okolju. Visokošolski 

učitelji bomo skrbeli za dobro znanje diplomantov, ki so kot dobro usposobljeni delavci 

najboljša promocija fakultete. Fakulteto bomo promovirali: 

 S predstavitvami na srednjih šolah 

 Na informativnem dnevu 

 Prek projektov 

 S tematskimi predavanji na fakulteti in izven nje, npr. na Območnih obrtno-podjetniških 

zbornicah v Sloveniji in v tujini 

 Prek medijev, npr. v Dolenjskem listu, na TV Slovenija, ipd. 

 

Opisan operativni načrt programa dela dekana FUPI bom opravljal odgovorno in v soglasju z 

menedžmentom ustanovitelja fakultete. Za uspešno delo in realizacijo ciljev bo potrebno tvorno 

sodelovanje vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev (tudi zunanjih, v kolikor jih bo fakulteta 

imela), študentov in menedžmenta ustanovitelja fakultete. Glede na moje dosedanje izkušnje 

na fakulteti menim, da bomo s skupnimi močni nadaljevali uspešno delo fakultete, skrbeli za 

ugled fakultete in motivirali študente za uspešen zaključek študija. Trudili se bomo tudi za še 

večjo prepoznavnost fakultete tako doma kot v tujini, da povečamo vpis prihajajočih generacij 

študentov in da povišamo število mednarodnih izmenjav. Slednje bomo dosegli tudi z v naprej 

objavljenimi urniki za posamezno učno enoto. 

 

Verjamem, da boste študenti FUPI, zaposleni na FUPI in menedžment ustanovitelja FUPI 

spoznali prednosti vloge dr. Sergeja Gričarja, viš. pred. za dekana fakultete in me uvrstili na 

seznam kandidatov za dekana FUPI. Nadalje verjamem, da bodo akademski zbor, upravni 

odbor in senat sprejeli odločitev o izbiri najprimernejšega kandidata za sodobnega, 

motiviranega, mednarodnega, medsektorskega in odprtega dekana FUPI za najrazličnejša 

vprašanja zaposlenih in študentov ter ljudi iz zunanjega okolja. 

 

Sestavil, odposlal in vložil: 

Dr. Sergej Gričar, viš. pred. 
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Program dela za mandatno obdobje 

 

Svoje planirane aktivnosti v okviru mandatnega obdobja lahko strnem v naslednja vsebinska področja, 

znotraj katerih predstavljam tudi konkretnejše aktivnosti, s katerimi bo Fakulteta za upravljanje, 

poslovanje in informatiko Novo mesto lahko uresničevala poslanstvo in vizijo: 

 

1) DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA  

Vizija Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Nov mesto je postati družbeno odgovoren 

nosilec izobraževanja in prenosa znanja s področja upravljanja, poslovanja in informatike v širšem 

geografskem prostoru s študijskimi programi na vseh treh stopnjah izobraževanja. Tega pa ni mogoče 

zagotavljati brez ustrezne organizacije ter kakovostnega pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega 

dela.  

 

a) Izobraževalna dejavnost 

Aktivnosti  Rok  

 pravočasna priprava pedagoške obremenitve visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev (OLDN) ter priprava urnika, omogoča kakovostno pripravo 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev na pedagoški proces  
 

 skrb za osebne kontakte visokošolskih učiteljev in sodelavcev s študenti oz. 
njihovo dostopnost študentom preko razpisanih govorilnih in tutorskih ur, 
konzultacij, obiskov na strokovni praksi … 

 

 skrb za razpis tem diplomskih in magistrskih nalog za vsako študijsko leto  
 

 spodbujanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev k pripravi učbenikov, 
študijskih gradiv in gradiv za vaje  

 

 spodbujanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev k vključevanju strokovnjakov 
iz prakse v neposredni pedagoški proces 

 

 spodbujanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev k dajanju predlogov k 
dopolnjevanju knjižničnega gradiva (izkoristiti knjige na ogledu, 
samoiniciativnost …) 

 

 skrb za dosledno spoštovanje pravnih aktov, ki se nanašajo na študente in 
visokošolske učitelje in sodelavce (pedagoška obremenitev, potek 
pedagoškega procesa, pravice in obveznosti …) 

 

 spodbujanje visokošolskih učiteljev, da sledijo razvoju stroke in temu primerno 
posodabljajo učne načrte (npr.: študijska literatura …) in študijsko gradivo  

 

 spodbujanje visokošolskih učiteljev k poučevanju s sodobnimi oblikami 
poučevanja in k vključevanju primerov dobrih praks  

 

 priprava interaktivni študijskih gradiv za e-študij in smiselno vključevanje tudi 
v druge oblike pedagoškega dela  

 

 spodbujanje visokošolskih učiteljev h kakovostni pripravi delavnic, s katerimi 
skupaj s kariernim centrom prispevamo h kakovostnejšemu študiju in 
hitrejšemu zaključku študija 

 

 nadaljevati z vključevanjem v pedagoški proces visokošolske učitelje in 
sodelavce iz tujih visokošolskih ustanov  

 

september in 
februar 
 
 

stalna 
aktivnost 
 
 

začetek št. leta 
 

stalna 
aktivnost 
 

stalna 
aktivnost 
 

stalna 
aktivnost 
 
 
 

stalna 
aktivnost 
 
 

stalna 
aktivnost 

 

stalna 
aktivnost 

 

stalna 
aktivnost 

 

stalna 
aktivnost 
 

 

stalna 
aktivnost 
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 spodbujati študente k mednarodni izmenjavi – opravljanje dela študijskih 
obveznosti na partnerski tuji visokošolski ustanovi ter opravljanje strokovne 
prakse v tujini  

 

 na podlagi rezultatov anketiranja študentov prilagoditi oz. izboljšati pristope 
pri neposredne pedagoškem delu kot tudi ostalih aktivnostih, ki jih fakulteta 
organizira 

 

stalna 
aktivnost 
 
 

stalna 
aktivnost 
 

 

b) znanstvenoraziskovalna dejavnost 

Aktivnosti  Rok  

 spodbujanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev k pripravi projektov za 
domače in tuje razpise  
 

 skrb za realizacijo znanstvenoraziskovalnega načrta posameznega 
visokošolskega učitelja in sodelavca  

 

 spodbujanje visokošolskih učiteljev k doseganju kriterijev za imenovanje v višji 
naziv v skladu s Pravilnikom o merilih in postopku za izvolitve v naziv 

 

 spodbujanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev k pisanju prispevkov za 
mednarodne znanstvene konference in pripravi znanstvenih člankov 

 

 spodbujanje povezovanja fakultete z gospodarskimi in negospodarskimi 
subjekti in interesnimi združenji z namenom reševanja konkretnih problemov, 
s katerimi se subjekti srečujejo  

 

 spodbujanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev k vključevanju strokovnjakov 
iz prakse v neposredni pedagoški proces in skupaj z njimi prispevati k 
konkurenčnosti gospodarskih subjektov  

 

 skrb za kontinuirano nadaljevanje (so)organiziranja mednarodne znanstvene 
konference 

 

 spodbujanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev za vključevanje študentov v 
kakovostno znanstvenoraziskovalno delo (študentski natečaji, natečaji 
interesnih združenj …)  

 

 spodbujanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev k vključevanju vsebin in 
spoznanj iz domačih in mednarodnih projektov v pedagoški proces 

 

 nadaljevati sodelovanje z interesnimi združenje (Gospodarska zbornica 
Dolenjske in Bele krajine, Območna Obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto 
…) 

 

 prizadevati si za nadaljevanje organiziranja okroglih miz za širšo interesirano 
javnost 

 

 spodbujati širjenje povezovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev z 
visokošolskimi učitelji in sodelavci iz drugih visokošolskih institucij ter 
podpisovanje novih bilateralnih sporazumov oz. intenzivirati sodelovanje z 
institucijami, s katerimi že imamo podpisane sporazume 
 

stalna 
aktivnost 
 

stalna 
aktivnost 
 

stalna 
aktivnost 
 

stalna 
aktivnost 
 

stalna 
aktivnost 
 
 
 

stalna 
aktivnost 
 
 

stalna 
aktivnost 
 
 

stalna 
aktivnost 
 
 
 

stalna 
aktivnost 
 

stalna 
aktivnost 
 
 

stalna 
aktivnost 
 

stalna 
aktivnost 
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3) VPETOST V OKOLJE  

Študijska programa upravljanje in poslovanje ter poslovna informatika sta nastala v sodelovanju z 

okoljem oz. glede na potrebe gospodarskih subjektov Jugovzhodne Slovenije. Z razvojem okolja in 

gospodarskih subjektov se je strokovno razvijala tudi fakulteta. Zavedam se, da lahko znanja in 

spretnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev pomembno prispevajo k gospodarskemu napredku in 

dvigu ravni znanja v okolju. Prav tako lahko s tvornim sodelovanjem s strokovnjaki iz prakse naše 

študente opolnomočimo za kakovosten vstop na trg delovne sile. K temu bodo še naprej prispevale 

naslednje aktivnosti:  

 

Aktivnosti  Rok  

 spodbujanje vključevanja strokovnjakov iz gospodarstva in negospodarstva 
pedagoški proces, ki bodo v okviru predavanj in vaj predstavili konkretne 
ekonomske probleme, s katerimi se srečujejo v praksi 
 

 študentom omogočiti pisanje diplomskih nalog glede na konkretne probleme 
gospodarskega subjekta, v katerem je zaposlen  

 

 nadaljevati z obiskovanjem mentorjev študentom na strokovni praksi ter zanje 
organizirati sestanke, saj se na ta način širi ugled fakultete in vzpostavlja 
partnerski odnos 

 

 skupaj z Alumni klubom FUPI nadaljevati z nadaljevanjem organiziranja 
okroglih miz za širšo interesirano javnost, na katerih strokovnjaki posameznih 
področij izmenjujejo mnenja o aktualnih perečih problemih ekonomskega 
okolja  

 

 prijavljanje na projekte skupaj z gospodarskimi subjekti in interesnimi 
združenji iz okolja (Dolenjska in Bela krajina), katerimi rešujemo zaznane 
težave  

 

 nadaljevati s ponudbo izobraževanj članom interesnih združenj (Gospodarska 
zbornica Dolenjske in Bele krajine, Območna Obrtno-podjetniška zbornica 
Novo mesto …) 

 

 spodbujati študente k mednarodni izmenjavi – opravljanje dela študijskih 
obveznosti na partnerski tuji visokošolski ustanovi ter opravljanje strokovne 
prakse v tujini  

 

 prizadevati si za pridobitev študentov iz tujine  
 

stalna 
aktivnost 
 
 

stalna 
aktivnost 
 

stalna 
aktivnost 
 
 

stalna 
aktivnost 
 
 
 

stalna 
aktivnost 
 
 

stalna 
aktivnost 
 
 

stalna 
aktivnost 
 
stalna 
aktivnost 
 

 

4) ŠTUDENTI 

Aktivnosti  Rok  

 nadaljevati z aktivnostmi, s katerimi izboljšujemo kakovost študija študentov 
ter skrajšujemo čas študija študentov (delavnice Kariernega centra, sodobne 
oblike poučevanja, sprotno preverjanje znanja v skladu z učnimi načrti …) 
 

 nadaljevati z »osvežitvenimi« tečaji oz. dodatnimi vajami pri predmetih, kjer je 
prehodnost manjša 

 

 nadaljevati s spodbujanje študentov, ki so s študijem prekinili, za nadaljevanje 
in dokončanje študija – osebno naslovljeni dopisi ter objava na spletni strani 

 

stalna 
aktivnost 
 
 

vsakoletna akt. 
 
 

začetek št. 
leta/stalna akt. 
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 spodbujati študente k mednarodni izmenjavi – opravljanje dela študijskih 
obveznosti na partnerski tuji visokošolski ustanovi ter opravljanje strokovne 
prakse v tujini  

 

 nadaljevati z vključevanjem študentov v aktivnosti mednarodne znanstvene 
konference in tudi sicer povečati vključenost študentov v kakovostno 
znanstvenoraziskovalno delo 

 

 spodbujati študente k večji aktivnosti na področju pedagoškega dela ter tudi k 
opozarjanju na pereče probleme okolja, iz katerega izhajajo, in nasploh k 
motiviranemu delovanju na fakulteti in nasploh  

 

 spodbujanje delovanja Alumni kluba 
 

 spodbujati delovanje interesnega združenja študentov in njihove aktivnosti  
 

stalna 
aktivnost 
 
 
 
 

stalna 
aktivnost 
 
 

stalna 
aktivnost 
 
stalna akt. 
 

stalna 
aktivnost 
 

 

5) KADRI 

Aktivnosti  Rok  

 skrb za ustrezno kadrovsko strukturo glede na potrebe pedagoškega procesa 
 

 skrb za dodatno izobraževanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev  
 

 skrb za osebni razvoj ter vseživljenjsko učenje visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev 
 

 spodbujanje visokošolskih učiteljev k doseganju kriterijev za imenovanje v višji 
naziv v skladu s Pravilnikom o merilih in postopku za izvolitve v naziv 

 

stalna akt. 
 

stalna akt. 
 

stalna 
aktivnost 
 

stalna 
aktivnost 
 

 

6) MATERIALNI POGOJI 

Aktivnosti  Rok  

 kakovostna priprava gradiv za promocijo Fakultete za upravljanje, poslovanje 
in informatiko Novo mesto ter s tem pridobivanje novih študentov (npr.: 
zloženke, informativni dnevi, predstavitve na srednjih šolah, Informativa, 
oglasi v sredstvih javnega obveščanja v skladu z razpoložljivimi sredstvi, 
Facebook aktivnosti …) 
 

 skrbno ravnanje s koncesijskimi dajatvami Republike Slovenije  
 

 skrbno ravnanje z delovnimi prostori in opremo za delo ter skrb za 
posodabljanje programske opreme  

 

 širitev prepoznavnosti programov vseživljenjskega učenja in s tem poskusiti 
pridobiti več finančnih sredstev z opravljanjem dejavnosti na trgu  

 

 širitev prepoznavnosti programov med zaposlenimi, s poudarjanjem z 
izvajanjem sodobnih oblik poučevanja (e-študij), ter sodelovanje s kadrovskimi 
službami 
 

stalna 
aktivnost 
 
 
 
 

stalna akt.  
 

stalna akt.  
 
 

stalna 
aktivnost 
 

stalna 
aktivnost 
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8) ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

Aktivnosti  Rok  

 Slediti Sistemu in poslovniku kakovosti 
 

 Pri izobraževalnem in raziskovalnem delu izhajamo iz naslednjih temeljnih 
vrednot:  
o kakovost: doseganje odličnosti, tj. visokih in mednarodno primerljivih 

standardov kakovosti na vseh področjih delovanja fakultete;  
o avtonomija: fakulteta je neodvisna in avtonomna v odnosu do kapitala, 

politike, države in religije;  
o svoboda: upoštevanje akademske in ustvarjalne svobode ter razvijanje 

civilizacijskih pridobitev humanizma;  
o pripadnost: pedagoški in nepedagoški delavci ter študenti fakultete 

sooblikujejo zavest o skupnih ciljih in vlogi ter pomenu dela, ki ga 
opravljajo;  

o odprtost: pri svojem delu je fakulteta odprta v domači in mednarodni 
akademski in širši družbeni prostor.  

 

 Spoštovati vrednote organizacijske kulture fakultete:  
o resnica: resnicoljubnost kot glavno vodilo pri znanstvenem in pedagoškem 

delu, kar pomeni iskanje novih spoznanj o preučevanih pojavih ter širjenje 
vedenja o njih na verodostojen in intelektualno pošten način,  

o svoboda: pravica do svobodnega ustvarjanja, raziskovanja in 
posredovanja spoznanj, 

o avtonomija: neodvisnost fakultete ter njenih sodelavcev od političnih, 
ekonomskih in ideoloških centrov moči,  

o odgovornost: zavezanost fakultete in njenih sodelavcev uveljavljanju 
akademskih standardov in njihova usmerjenost v zagotavljanje do brobiti 
študentov, ostalih deležnikov, akademske skupnosti in družbe kot celote,  

o odličnost: doseganje vrhunskih standardov kakovosti na vseh področjih 
delovanja fakultete,  

o ustvarjalnost: sposobnost ustvarjanja novega znanja, izvirne intelektualne 
refleksije, inovativnega reševanja družbenih in tehnoloških problemov,  

o zaupanje: pripadnost sodelavcev in študentov fakultete skupnim ciljem in 
načelom, medsebojno spoštovanje in razumevanje.  

 

 Spoštovati etični kodeks, ki opredeljuje etične standarde študentov, 
visokošolskih učiteljev, sodelavcev in ostalih zaposlenih na Fakulteti za 
upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto, ki si prizadeva za prijazne 
odnose v družbi, napredek in blaginjo celotne družbene skupnosti.  
o znanstvena in pedagoška odličnost ter poštenost,  
o avtonomija,  
o svoboda znanstvenega in raziskovalnega dela,  
o spoštovanje človekovega dostojanstva,  
o humanizem, socialna pravičnost,  
o enakopravnost in resnica. 

 

 skrb za osebni razvoj ter vseživljenjsko učenje visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev 

 

stalna akt. 
 

stalna 
aktivnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stalna 
aktivnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stalna 
aktivnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stalna 
aktivnost 
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Izvedba programa ni pogojena z zagotavljanjem finančnih in drugih sredstev, ki bi bistveno odstopala 

od sredstev, ki jih fakulteta vsako poslovno leto dobi za izvajanje koncesioniranih študijskih programov 

in pridobi z izvajanjem svoje dejavnosti na trgu.  

 

Pri svojem delovanju bom upoštevala Zakon o visokem šolstvu, Statut FUPI ter vse ostale pravne akte, 

ki se nanašajo tako na študente kot zaposlene na Fakulteti za upravljanje, poslovanje in informatiko 

Novo mesto ter okolje. Pravni okviri in dosedanje delovne izkušnje na Fakulteti za upravljanje, 

poslovanje in informatiko Novo mesto mi bodo po mojem pomagali, da skupaj s kakovostnimi sodelavci 

še naprej gradimo prepoznavnost in ugled v okolju ter postajamo konkurenčnejši. Vsi pa se moramo 

zavedati, da so študenti tisti, za dobrobit katerih moramo skrbeti, saj ravno zaradi njih obstajamo.  

 

 

 

 

Novo mesto, 20. 4. 2017 

 

 

mag. Malči Grivec, viš. pred.  
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