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0 Skrajšani povzetek poročila
Oceno o kakovosti dela na Fakulteti za poslovne vede (FPV) za študijsko leto 2018-2019
pripravljamo v okviru redne letne samoevalvacije po Poslovniku kakovosti Fakultete za
poslovne vede skladno s pristojnostjo Upravnega odbora o ocenjevanju kakovosti izvajanja
procesov na Fakulteti za poslovne vede.
Merjenje kakovosti procesov (samoevalvacija) je integralni del Meril za akreditacijo in zunanjo
evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, po katerih Nacionalna agencija za
kakovost v visokem šolstvu preverja kakovost delovanja VS zavodov in izvajanja VS
programov v postopkih podeljevanja (podaljševanja) akreditacij VS zavodom in VS
programom.
Mnenje oziroma ocena pooblaščenke bo zapisano na koncu posameznega kazalnika kakovosti
kot:
• ustrezno,
• ustrezno z manjšimi predlogi za izboljšanje,
• delno ustrezno z večjimi predlogi za izboljšave ali
• neustrezno.
Celostna ocena kakovosti za študijsko leto 2018-2019 je zapisana na koncu poročila.
Ljubljana, 23.12.2019
Izr. prof. dr. Tatjana Horvat

1 Uvod
Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za poslovne vede (FPV) za študijsko leto 2018-2019
pripravljamo v okviru redne letne samoevalvacije kot izhaja iz Poslovnika kakovosti Fakultete
za poslovne vede, ki ga je sprejel Upravni odbor FPV 21.3.2016.
Organi FPV so dekan, senat, upravni obor, akademski zbor in študentski svet in bdijo nad
izvajanjem vseh ključnih procesov na Fakulteti za poslovne vede. Delovanje organov FPV je
opredeljeno s Statutom FPV z dne 27.7.2015.
V nadaljevanju sledi predstavitev ugotovitev stanja po posameznih kazalnikih kakovosti in
ocene njihove kakovosti (kazalniki, kot so zapisani v Poslovniku kakovosti FPV).

2 Ugotovitve po posameznih kazalnikih kakovosti
2.1 Študenti in diplomanti
Ocena kakovosti FPV s študenti in diplomanti se nanaša na aktivnosti fakultete, ki so namenjene
študentom in diplomantom FPV.
Stanje:
• FPV svoje študente podpira na poti njihovega vstopanja v profesionalno kariero.
Organiziran je bil dogodek, poimenovan »Hitri zaposlitveni zmenki«. Na tem dogodku
se je vsako podjetje lahko pogovorilo s študenti, ki so izrazili interes za zaposlitev.
Vabljeni so bili vsi študenti dodiplomskega in magistrskega študija poslovnih ved, in
vsi novi študenti, ki so do konca maja 2019 preko sistema eVŠ oddali evidenčno prijavo
za vpis na FPV.
Dogodek je potekal med 3. in 7. junijem 2019 v prostorih FPV. V prvem delu srečanja
je bil predstavljen koncept Avtopoieze s strani doc. dr. Tanja Balažič Peček. Zanimivo
razlago je sklenila z zaključno mislijo, sporočilom Avtopoieze, ki jo je oblikovala v dve
besedi: "Živi življenje!".
Drugi del srečanja je bil namenjen "hitrim zaposlitvenim zmenkom" med študenti FPV
in predstavniki nekaterih najuglednejših slovenskih podjetij, v domači in tuji lasti.
Glavni cilj je bila vzpostavitev prvega kontakta med študenti in njihovimi potencialnimi
delodajalci. S skupno željo, da bi ti kontakti prerasli v bolj ali manj intenzivno obliko
dela preko študentskega servisa, štipendijske podpore ali redne zaposlitve.
• Na FPV deluje Študentski svet FPV, prek katerega so študentje vključeni v razvoj
izobraževalnih vsebin in procesov ter v ocenjevanje njihovega izvajanja. Študentski svet
med drugim daje pisno mnenje o predavateljih in predavanjih (ocena je za vsakega
predavatelja pozitivno ali negativno, če je ocena negativna, Študentski svet to pojasni).
V študijskem letu 2018-2019 so bila mnenja Študentskega sveta FPV za vse predavatelje
pozitivna. Študentje imajo svojega člana v senatu FPV.
• V študijskem letu 2018-2019 so diplomirali 4 študenti.
• Pogoji za sprejem v študijski program so znani in javno objavljeni na spletni strani FPV.
• Enakopravnost študentov in študentk je zagotovljena.
• Mobilnost študentov je omogočena in vzpodbujena preko organizacije internih
dogodkov (Erasmus dan), neposredni komunikaciji s študenti s strani predavateljev in
zaposlenih v podpornih službah fakultete in s pomočjo objav na spletni strani fakultete,
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kjer študente obveščamo o rezultatih razpisov, podpisanih dogovorih s tujimi
univerzami ipd.
Mobilnost študentov je omogočena preko pogodb za sodelovanje v programih
ERASMUS in CEEPUS. Odgovorna oseba za mednarodno sodelovanje (mag.
Valenzuela) jih redno vzpodbuja k vložitvi prijav za izmenjave in tudi hitro reagira na
njihove pobude oz. vprašanja. Rezultati so vidni, saj napovedi za šolsko leto 2019/20
kažejo na rast števila izhodnih študentskih izmenjav; pričakujemo število 4-5.
Julija 2019 je bil znan rezultat razpisa: FPV je kandidirala na razpisu ERASMUS+, KA
107. Na podlagi skupne kandidature s partnersko čilsko univerzo Adolfo Ibañez (UAI),
je bilo že odobreno ali pa so zaenkrat še na čakalni listi, več vhodnih in izhodnih
mobilnosti, tako za študente, učitelje kot administrativno osebje obeh institucij.
FPV je 8.11.2018 organizirala prvi dogodek za člane Poslovnega kluba Fakultete za
poslovne vede. Sodelavka FPV, doc. dr. Milena Fornazarič, je izvedla predavanje z
naslovom: Kako slovenski mediji ustvarjajo družbeno realnost?
15.1.2019 so študentje FPV opravili študijski obisk podjetja ETIKETA Tiskarna d.d. in
direktorja Primoža Kokalja. Po uvodni predstavitvi razvoja in trenutne dejavnosti
podjetja sta ga. Barbara Myrddin Čulo in g. Matej Gregurovič predstavila proizvodnjo
in ogled delovnega procesa.
FPV v času uradnih ur in tudi izven njih (telefon) zagotavlja potencialnim in že vpisanim
študentom dostop do informacij in do svetovalnih storitev, povezanih s študijem.
S februarjem 2019 je zaposlen nov tajnik fakultete, ki je med drugim odgovoren za
spoštovanje pravil ravnanja z osebnimi podatki (GDPR).

Mnenje pooblaščenke: Ocena kakovosti aktivnosti FPV s študenti je: ustrezna s predlogi
manjših izboljšav.
Predlogi/predlagani ukrepi za izboljšanje:
• Večja vključitev študentov v razvoj izobraževalnih vsebin.
• Priporoča se sprejem ukrepov za zagotavljanje pomoči pri učenju in svetovanju
študentom.
• Priporoča se krepitev Poslovnega kluba.

2.2 Prostori in oprema
Ocena kakovosti prostorov in opreme se nanaša na prostorske kapacitete, dostopnost prostorov
za invalide, opremo in razpoložljivost multifunkcijskih naprav.
Stanje:
• FPV ima nove prostore za uresničevanje svojih ciljev.
• FPV deluje v sodobno opremljenih prostorih na Krekovem trgu 1, kjer je študentom,
sodelavcem in podpornim dejavnostim v dveh etažah na voljo vsa infrastruktura za
pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo. Na voljo so štiri predavalnice, opremljene
s pametnimi tablami, velika dvorana, knjižnica, prostori za referat, prostori za podporne
službe, prostori za katedre, sejna soba, opremljena z pametno tablo in vso pripadajočo
tehnološko opremo.
• Prostori so dostopni za invalide z dvigalom, vendar uporabniki navajajo občasne težave
z uporabo dvigala.
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Podporne službe fakultete (administracija) navajajo počasnost oz. neodzivnost pri
reševanju tehničnih težav (predvsem IT oprema) s strani zunanjih izvajalcev.
Študenti in predavatelji navajajo občasne težave s sistemom od/zaklepanja vhodnih vrat
stavbe Krekov trg 1.
FPV ima posebne prostore, kjer deluje referat za študente. Referat ima na vratih zapisan
urnik delovanja.
Na fakulteti delujeta dve brezžični omrežji: »Velika dvorana« in »Sejna soba«. Obe
imata enako geslo.
Knjižnica: enota FPV. Predstavlja sodobno opremljeno knjižnico, ki je vključena (in
stalno posodabljana) v slovensko nacionalno knjižnično-bibliografsko elektronsko
mrežo Cobiss. Enoto sestavlja šest tisoč bibliografskih vnosov (knjig, revij, elektronskih
virov), ki pokrivajo vso relevantno klasično in sodobno literaturo s področja poslovnih
ved in z njo povezanih disciplin; pri tem izstopajo dela s področja etike in prava.
Poseben del te enote sestavljajo knjige iz zbirke dr. Ljuba Sirca (1920–2016).
Z začetkom študijskega leta 2018-2019 se je okrepila dejavnost knjižnice FPV, katere
vodja je postal na novo zaposleni dr. Simon Malmenwall. Celotna zbirka Knjižnice
Katoliškega inštituta, ki deluje v prostorih Fakultete za poslovne vede, se je med
novembrom 2018 in marcem 2019 – v primerjavi s stanjem sredi leta 2018 – povečala
za dobro petino. Njeno zbirko tako trenutno sestavlja skoraj 6 tisoč enot knjižničnega
gradiva in drugih virov. Med pridobitvami, ki so v omenjenem času knjižnico še posebej
obogatile, so:
o nabava večih naslovov najsodobnejših visokošolskih učbenikov s področja makro
in mikroekonomije, financ, poslovnega prava in mednarodnih odnosov v izdaji
ugledne britanske založbe Pearson;
o nad 100 enot knjižnega gradiva s področja filozofije, politologije in ekonomije, ki
jih je knjižnici podaril zasl. prof. dr. Lovro Šturm;
o okrog 50 enot knjižnega gradiva s področja prava, ki jih je knjižnici podaril
upokojeni odvetnik mag. Stanislav Fortuna.
Prostori za knjižnico so primerni za nemoteno delovanje FPV. Knjižnica je založena s
knjižnim gradivom ter znanstveno in strokovno periodiko in je javno dostopna.
Knjižnica ima svoj urnik delovanja, zapisan na vratih prve etaže FPV.

Mnenje pooblaščenke: Ocena kakovosti in prostorov je ustrezna s predlogi manjših izboljšav.
Predlogi/predlagani ukrepi za izboljšanje:
• Promocija novih prostorov vsem deležnikov.
• Promocija uporabe knjižnice vsem deležnikom FPV.
2.3 Kakovost študija, poučevanja in programa
Stanje:
•

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
(NAKVIS) je na svoji 132. seji 18. oktobra 2018 sprejel odločbo, s katero je akreditacijo
univerzitetnega študijskega programa Poslovne vede, ki ga izvaja FPV, podaljšal za
nedoločen čas. FPV izvaja akreditirane študijske programe na dveh stopnjah študija.
Fakulteta za poslovne vede izvaja univerzitetni študijski program Poslovne vede.
Program traja tri leta (šest semestrov) in obsega 180 ECTS kreditnih točk. Po uspešno
zaključenem študiju podeljuje naziv diplomirani ekonomist (UN) / diplomirana
ekonomistka (UN). Univerzitetni študijski program Poslovne vede je sestavljen po

pravilih bolonjskega procesa in je mednarodno primerljiv s programi v Sloveniji in v
državah Evropske unije. Fakulteta izvaja magistrski študijski program Poslovne vede.
Program traja dve leti (štiri semestre) in obsega 120 ECTS kreditnih točk. Program se
izvaja kot redni in kot izredni študij.
Pridobljeni naslov po uspešno zaključenem študiju je magister poslovnih ved /
magistrica poslovnih ved. Magistrski program Poslovne vede je nadgradnja
univerzitetnega programa, magistrantom pa prinaša boljše izhodišče za začetek poklicne
kariere ali nadaljevanje študija na doktorskem študiju v EU.
Program je sestavljen po pravilih bolonjskega procesa in je mednarodno primerljiv s
študijskimi programi na ravni magistrskega študija v Sloveniji in v državah Evropske
unije.
• FPV stremi k izboljševanju študijskih programov, kar se kaže v njihovi prenovi. V
študijskem letu 2018-2019 je FPV začela izvajati prenovljen dodiplomski in
podiplomski študijski program, ob hkratnem iztekanju prejšnjega dodiplomskega in
podiplomskega študijski program.
• Na Fakulteti po besedah dekana poteka »spremljanje učnih izidov ter njihovega
preverjanja pri različnih deležnikih za oba študijska programa. Pojem učni izid
razumemo predvsem kot koncept, ki se nanaša na dejansko doseženo znanje oziroma
razvite zmožnosti/kompetence posameznika, na vsebino in obseg tega znanja njegovo
kakovost in kompleksnost. Z drugimi besedami povedano, izid učenja na tej ravni
dejansko pomeni učne dosežke učečega se. Ko so učni dosežki tudi ovrednoteni
(preverjeni, ocenjeni, ali/in potrjeni), postanejo vidni. Izhajajoč iz zapisanega,
metodologija spremljanja učnih izidov temelji na naslednjih glavnih virih:
o Redne letne, anonimne študentske ankete,
o Redni in izredni delovni sestanki s predstavniki Študentskega sveta FPV,
o Redne letne ankete izvajalcev predmetov, ki ocenjujejo učne izide slušateljev
posameznih predmetov,
o Analiza pridobljenih izpitnih ocen vseh slušateljev pri posameznih predmetih,
o Povratne informacije bivših študentov fakultete, ki so že zaposleni (preverjamo
uporabnost znanj v praksi) oz. študentov magistrskega študija, ki s časovne
distance vrednotijo pridobljena znanja na dodiplomski stopnji (če so študirali
na naši fakulteti) ali pa vrednotijo pridobljena znanja na magistrski stopnji v
primerjavi z znanji, pridobljenimi na drugih fakultetah (če so dodiplomski študij
opravili drugje),
o Povratne informacije s strani delodajalcev naših bivših študentov, ki vrednotijo
njihova, na naši fakulteti pridobljena znanja. Predvsem ta vir informacij je še
premalo izkoriščen in prav z nedavno ustanovitvijo Poslovnega kluba FPV ga
želimo bolje izrabiti.
Pri zadnjem preoblikovanju (januar 2018) in morebitnih bodočih prenovah študijskega
programa Poslovne vede na prvi in drugi stopnji je (bilo) vodstvo Fakultete za poslovne
vede (FPV) in fakulteta kot celota v stalnem stiku z različnimi deležniki v slovenskem
in širšem evropskem akademskem, pravnem in poslovno-gospodarskem okolju.
Študijski proces na FPV med drugim poteka v sodelovanju s predavatelji, to je z nosilci
in/ali izvajalci nekaterih predmetov, ki prihajajo z drugih matičnih visokošolskih
zavodov (npr. Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko; Univerza
na Primorskem, Fakulteta za management) in iz gospodarstva. Ti nam s svojimi predlogi
in izkušnjami pomagajo k ustreznemu primerjanju s sorodnimi visokošolskimi zavodi
ter stalnemu izboljševanju pristopov in vsebin, ki jih ponuja FPV. Naša fakulteta je prav
tako v rednem in intenzivnem stiku s potencialnimi delodajalci naših študentov oziroma
diplomantov, ki nam pomagajo tako pri izboljševanju akademske kakovosti na
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teoretični ravni kakor tudi pri še večjem vključevanju praktičnih vsebin oziroma veščin
v študijski proces, ki dodatno povečuje usposobljenost, prilagodljivost in zaposljivost
študentov oziroma diplomantov. Med tovrstnimi deležniki je vredno omeniti naslednje:
podjetja Alpina, Poclain Hydraulics in Famm Commerce, Ustavno sodišče Republike
Slovenije, od koder prihaja naš zunanji sodelavec oziroma predavatelj, ustavni sodnik
ddr. Klemen Jaklič; veleposlaništvo Republike Madžarske v Republiki Sloveniji oz.
Madžarski inštitut v Ljubljani ter Francoski inštitut v Ljubljani. V tem pogledu odlično
priložnost predstavljajo različni mednarodni dogodki oziroma konference (npr.
enotedenska zimska šola Service Design, organizirana v sodelovanju z ugledno
belgijsko univerzo Thomas Moore, kjer je 100 študentov iz sedmih držav novembra
2017 obdelovalo trženjsko problematiko s področja vinarstva v Sloveniji. Med
tovrstnimi deležniki ni mogoče izpustiti Poslovnega kluba Fakultete za poslovne vede,
ustanovljenega 21. 9. 2018 na osnovi pobude strokovnjakov NAKVIS, ki si že prizadeva
za vsestransko poslovno in akademsko povezovanje nekdanjih študentov (alumnov)
FPV in gospodarstvenikov, pri čemer goji tudi dialog med nekdanjimi študenti (sedaj
zaposlenimi) in trenutnimi predavatelji fakultete, s čimer prispeva k stalnemu
preverjanju, posodabljanju in izboljševanju učnih vsebin. V tem kontekstu je vredno
opozoriti tudi na redno sodelovanje FPV z Akademskim društvom pravnik, ki povezuje
sedanje in nekdanje študente Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Alumni klub je del
Poslovnega kluba FPV, le-ta pa organizira javne dogodke za člane, kjer se povezujejo
bivši in trenutni študenti ter potencialni delodajalci. Pri preverjanju učnih izidov na FPV
redno izvajamo tudi anketo o zadovoljstvu s študijem med vsemi trenutnimi študenti.
Na podlagi izvedene ankete za šolsko leto 2017/18 smo s strani študentov ugotovili
bistven dvig zadovoljstva nad pridobljenim znanjem, kakovostjo predavateljev,
medosebnimi odnosi in nasploh celotnim potekom študijskega procesa v primerjavi s
preteklimi leti ter prejeli predloge za njegovo še večjo kakovost oziroma uspešnost v
prihodnosti. Rezultati študentskih anket so objavljeni na spletni strani:
https://www.katoliski-institut.si/aktualno/rezultati-studentskih-anket-za-solsko-leto2018-19. Pri tem je treba še dodatno izpostaviti zelo konstruktivno vlogo predstavnikov
Študentskega sveta, s katerimi poteka redna izmenjava idej o možnih izboljšavah
pedagoškega procesa na fakulteti s ciljem dviga učnih izidov vsakega posameznega
študenta.«
Dne 4. decembra 2018 je na sedežu Univerze v Ljubljani potekala slavnostna seja
univerzitetnega senata. Seja je bila posvečena vsakoletni podelitvi najvišjih
univerzitetnih priznanj: častnih doktoratov, častnih senatorskih mest, zlatih plaket ter
svečanih listin mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem. Podelitev priznanj je
opravil rektor prof. dr. Igor Papič. Med prejemniki svečane listine mladim
visokošolskim učiteljem in sodelavcem je tudi dr. Simon Malmenvall – docent na
Fakulteti za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu, ki je bil pred tem zaposlen kot mladi
raziskovalec na Teološki fakulteti UL. Svečano listino je prejel predvsem kot priznanje
za svoje bogato raziskovalno delo in kot spodbudo za nadaljnje udejstvovanje na
akademskem področju.
30.5.2019 je bil podpisan dogovor o sodelovanju s Papeško univerzo Svetega Križa iz
Rima. Tako je nastala možnost skupnih raziskovalnih projektov, izmenjave študentov
in profesorjev, študijskih materialov ter akademskih objav.
V četrtek, 30. maja 2019, je FPV v Ljubljani obiskala ga. Maria Sara Rodriguez, redna
profesorica za civilno pravo z ugledne čilske Universidad de los Andes.
V začetku študijskega leta so bila na senatu FPV sprejeta prenovljena merila za
habilitacije, posodobljena z zakonodajo; merila so javno objavljena na spletnih straneh
FPV. Postopki imenovanja ter napredovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter
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znanstvenih delavcev in sodelavcev so predpisani in javni. Za visokošolske učitelje in
sodelavce so v merilih za napredovanje tako dosežki pri znanstvenoraziskovalnem,
umetniškem in strokovnem kot izobraževalnem delu.
FPV ima pet kateder in njihove predstojnike, in sicer katedro za matematiko in statistko,
pravo in filozofijo, makro in mikroekonomijo, management in trženje, finance in
računovodstvo.
V študijskem letu 2018-2019 je FPV nabavila antiplagiatorsko orodje URKUND,
možnost njegove uporabe so dobili vsi predavatelji fakultete.
Na začetku študijskega leta je bilo na FPV organizirano izobraževanje za pedagoške
sodelavce o uporabi pametnih tabel v učilnicah.

Za šolsko leto 2018/19 je bila izvedena anketa med študenti dodiplomskega in magistrskega
študija programa Poslovne vede. Merjeno je bilo tako zadovoljstvo z vsebino predmetov,
kakor tudi z načinom pedagoškega dela. Možne ocene so bile od 1-5.
Ocene predmetov
Skupni povprečni rezultati anket glede vsebine vseh predmetov:
a: zahtevnost snovi

3,9

b: zanimivost snovi

4,4

c: opredeljenost in dostopnost študijskega gradiva

4,4

d: povezava snovi s sodobnim časom

4,7

e: splošno zadovoljstvo z vsebino predmetov

4,4

Najbolje ocenjeni predmeti (ocena 5,0 – kriterij splošno zadovoljstvo z vsebino predmetov)
po abecednem vrstnem redu predmetov, v oklepaju (so)nosilci oz. (so)izvajalci:
• Človekove pravice in dolžnosti (izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič)
• E-storitve (doc. dr. Benjamin Lesjak)
• Geopolitika in geoekonomija (doc. dr. Laris Gaiser)
• Gospodarska in socialna pravičnost doma in po svetu (prof. dr. Klemen Jaklič)
• Odnosi z javnostmi in javno mnenje (doc. dr. Milena Fornazarič)
• Poslovna angleščina 1 (dr. Sonja Trampuš)
• Poslovno komuniciranje (doc. dr. Milena Fornazarič)
• Računovodstvo (doc. dr. Tatjana Horvat)
• Strateški management in politika podjetja (doc. dr. Zoran Vaupot)
• Temelji računovodstva za odločanje (doc. dr. Tatjana Horvat, doc. dr. Lidija Robnik)
Ocene učiteljev
Skupni povprečni rezultati anket glede pedagoškega dela vseh učiteljev:
a: zanimivost predavanj

4,3

b: spodbujanje k samostojnemu razmisleku in delu študentov 4,3
c: organiziranost predavateljev

4,3

d: osebni odnos učiteljev do študentov

4,7

e: splošno zadovoljstvo z delom učiteljev

4,3

Najbolje ocenjeni učitelji (ocena 5,0 – kriterij splošno zadovoljstvo z delom učiteljev),
po abecednem vrstnem redu priimkov učiteljev; v oklepajih predmeti, pri katerih so bile
dodeljene najvišje ocene za delo učiteljev:
• izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič (Človekove pravice in dolžnosti)
• doc. dr. Milena Fornazarič (Odnosi z javnostmi in javno mnenje, Poslovno
komuniciranje)
• doc. dr. Laris Gaiser (Geopolitika in geoekonomija)
• izr. prof. dr. Tatjana Horvat (Temelji računovodstva za odločanje, Računovodstvo)
• prof. dr. Klemen Jaklič (Gospodarska in socialna pravičnost doma in po svetu)
• doc. dr. Lidija Robnik (Temelji računovodstva za odločanje)
• doc. dr. Sonja Trampuš (Poslovna angleščina 1)
• doc. dr. Zoran Vaupot (Management sprememb, Uvod v razumevanje organizacije,
Strateški management in politika podjetja, Mednarodno poslovanje)
Mnenje pooblaščenke: Ocena kakovosti študija in poučevanja je: ustrezna s predlogi manjših
izboljšav.
Predlogi/predlagani ukrepi za izboljšanje:
• Priporoča se prenova oziroma osvežitev učnih načrtov predmetov z zapisanimi učnimi
dosežki.
• Priporoča se priprava izvedbenih načrtov predmetov ob začetku izvajanja predmeta.
• Predlaga se v prihodnje ocenjevanje vodstva fakultete in nepedagoških sodelavcev
(podpornih služb, administracija, referat) s strani študentov.
• Predlaga se v prihodnje ocenjevanje zadovoljstva z FPV s strani zunanjih pedagoških
sodelavcev.
• Priporoča se vpeljati vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje ter strokovni razvoj
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in sodelavcev.
• Priporoča se bolj aktivno spodbujanje predavateljev k uporabi antiplagiatorskega orodja
URKUND za preverjanje diplomskih, magistrskih in seminarskih del.
• Priporoča se bolj načrten prenos znanstvenoraziskovalnega dela v učne vsebine (npr.
preverjanje pri izvajalcih z vprašalnikom ali kako drugače).
• Predlaga se bolj načrtno praktično izobraževanje študentov in določanje mentorjev
prakse v povezavi s področji in disciplinami študijskih programov. Priporoča se
dosledno (priprava načrta) in dokumentirano spremljanje uresničevanja praktičnega
izobraževanja (priprava realizacije načrta).
• Predlaga se presoja programov z vidika posodabljanja in podvajanja na prvi in drugi
stopnji po horizontalni in vertikalni osi.
• Priporoča se bolj načrtno spremljanje napredovanja in dokončanja študija študentov.
• Priporoča se načrtno spremljanje načinov in oblike poučevanja z vidika izvajanja
študijskega programa različnim skupinam študentov, načinom študija in potrebam
visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

2.4 Prepoznavnost FPV v javnosti
Ocena kakovosti prepoznavnosti FPV v javnosti se nanaša na prisotnost FPV na različnih
medijih, organiziranje dogodkov in drugih PR aktivnostih.
V študijskem letu 2018-2019 je FPV imela medijske objave v reviji Demokracija, na spletnem
portalu www.casnik.si, spletnem portalu www.siol.net, spletnem portalu Nova24, v dnevnikih
Delo in Dnevnik, v tedniku Družina, na Radiu Ognjišče, družbenih omrežjih Facebook in
LinkedIn.
FPV je organizirala poleg v tem poročilu že omenjenih dogodkov, naslednje dogodke:
• FPV se je 16. in 17.11.2018 udeležila dveh predstavitvenih dogodkov pod nazivom
World Education Fair, v Zagrebu ter 18. novembra 2018 v Ljubljani.
• Predbožično srečanje študentov, sodelavcev in prijateljev fakultete. Podelitvi diplom
študentom univerzitetnega študija je sledilo predavanje namestnika guvernerja Banke
Slovenije dr. Primoža Dolenca, ki je predstavil zadnje napovedi o gospodarski sliki
Slovenije v prihodnjem obdobju.
• Rektor Katoliškega inštituta, zasl. prof. ddr. Anton Stres, je na srečanju 28. 11. 2018, ki
je potekalo v veliki dvorani Fakultete za poslovne vede Katoliškega inštituta, predstavil
svoje
novo
objavljeno
monumentalno
delo
Leksikon
filozofije.
V pogovoru, ki ga je vodil izr. prof. dr. Bojan Žalec, so poslušalci slišali veliko dejstev,
povezanih tako z nastankom samega dela, kakor tudi z zgodovino nekaterih pomembnih
filozofskih smeri ter znanimi imeni s področja filozofije, tako v tujem kot domačem
okolju.
• 20. 3. 2019 je FPV skupaj z založbo Družina in Združenja krščanskih poslovnežev
Slovenije organizirali pogovor ob predstavitvi knjige dr. Marka Kremžarja: Podjetnik
in njegov poklic. Izmenjavo mnenj med g. Matejem Kovačem, avtorjem spremne
besede, g. Janezom Debevcem, predsednikom Poslovnega kluba Fakultete za poslovne
vede in direktorjem podjetja Famm & Co. je vodila ga. Kaja Kosec, predstavnica
Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije.
• Fakulteto za poslovne vede je 28. februarja 2019 obiskal prof. dr. José Ignacio Murillo
in za študente pripravil predavanje z naslovom: Duša, subjekt in oseba: kratka
zgodovina humanizma v zahodni kulturi.
• 15. aprila 2019 je v dvorani Državnega sveta potekal posvet z naslovom: Od monopola
do konkurence. Tematika posveta je bila osredotočena na razpravo o vlogi zasebnih
izvajalcev pri izvajanju javne službe in še posebej do njihove diskriminatorne obravnave
v primerjavi z državno ustanovljenimi inštitucijami. Posveta se je kot vabljeni govorec
udeležil tudi dekan Fakultete za poslovne vede, dr. Zoran Vaupot.
• Kolegica, dr. Karmen Marguč, je bila v sredo. 24. aprila 2019 gostja Odmevov na RTV
Slovenija na temo etike v digitalnem oglaševanju.
• V četrtek, 12. Septembra 2019, je fakulteta gostila mag. Cecilio Fink Cerar, ki je
predavala o vsebinah s področja poslovnega bontona.
Mnenje pooblaščenke: Ocena kakovosti prepoznavnosti v javnosti je: ustrezna.

2.5 Mednarodna vpetost
Ocena mednarodne vpetosti pomeni ocena mednarodne mobilnosti študentov in osebja ter
mednarodno povezovanje.

Stanje:
• FPV izvaja Mednarodno sodelovanje izvajamo v okviru programov mobilnosti
Erasmus+ in CEEPUS (en < International < ERASMUS / CEEPUS) ter v okviru
bilateralnih sporazumov in neposrednih povezav predavateljev in raziskovalcev s
svojimi kolegi iz tujine.
• K mednarodnemu sodelovanju nas zavezujejo dvostranski memorandumi z mnogimi
mednarodnimi institucijami visokošolskega izobraževanja, izgrajeno pa imamo tudi
mrežo povezav s številnimi zasebnimi mednarodnimi civilnodružbenimi organizacijami
in raziskovalnimi instituti, ki delujejo pod okriljem fundacije Atlas.
• FPV sodeluje s 34 tujimi visokošolskimi in drugimi zavodi.
• 5. oktobra 2018 je FPV obiskala profesorica Chinchilla s poslovne šole IESE iz Španije.
Izpeljala je predavanje z naslovom: Gospodarji svoje usode. Kako uskladiti kariero,
družino in zasebno življenje.
• Novembra 2018 je dekan Fakultete za poslovne vede, dr. Zoran Vaupot, v okviru
programa ERAMUS+ obiskal univerzo UIC v Barceloni, kjer je izvedel predavanje in
predstavil konkretna področja razvoja sodelovanja v prihodnosti.
• FPV aktivno spodbuja mobilnost študentov, kar kažejo tudi najave mobilnosti študentov
za šolsko leto 2019/20.
Mnenje pooblaščenke: Ocena mednarodne vpetosti FPV je: ustrezna.
2.6 Raziskovalna dejavnost
Spremljanje raziskovalnega in razvojnega dela na FPV je usmerjeno v: vrednotenje
znanstvenoraziskovalnega dela pedagoškega kadra in raziskovalcev FPV, vrednotenje
sodelovanja na znanstvenih in raziskovalnih razpisih, ocenjevanje izdajateljske dejavnosti na
FPV, organizacijo znanstvenih konferenc in posvetov, ocenjevanje projektnega dela,
sodelovanje s gospodarstvom in podobne aktivnosti.
Stanje:
-

FPV ima zaposlenega vodjo znanstveno-raziskovalnega področja, to je dr. Simon
Malmenvall.
Fakulteta z raziskovalno skupino, ki jo sestavlja 5 zaposlenih na FPV, dosega naslednje
rezultate:

-

FPV je 31. maja 2019 zaključila mednarodni projekt RESTAURA. Trajal je 3 leta. Ob
zaključku je v prostorih fakultete potekala sklepna konferenca in transnacionalni trening
RESTAURA: Revitalising Cultural Heritage by the Use of PPP v okviru programa
Interreg Srednja Evropa. S sklepno konferenco je FPV zaokrožila triletno delo na
projektu, v katerem je ob Fakulteti za poslovne vede sodelovalo 11 partnerjev iz 4 držav:
Hrvaške, Poljske, Slovaške in Slovenije.
Ob zaključku so bili prisotni gostje s področja politike, gospodarstva, civilne družbe in
znanosti. Gosti so na dveh okroglih mizah, ki sta ju odlično vodila gosta iz Hrvaške,
predstavili politične, pravne, finančne in kulturne vidike ohranjanja kulturne dediščine
s poudarkom na možnostih vključevanja zasebnih sredstev v okviru t.i. javno-zasebnih
partnerstev.
Posebna skrb organizatorjev je bila namenjena predstavitvi projekta Restaura in
nekaterih najbolj pomembnih rezultatov, vključujoč izvedbo štirih pilotskih projektov
revitalizacije, ki so bili deležni posebne pozornosti obiskovalcev: grad Rihemberk, solni
trg Nowy Dwor Mazowiecki, palača Bigatto v Buzetu in Palača Konventna v Bratislavi.
Ob robu dogajanja v veliki dvorani Mare in Vinkota Lipovca Katoliškega inštituta so v
povsem napolnjeni predavalnici raziskovalci iz Slovenije in Hrvaške predstavili
aktualno raziskovalno delo s področja modelov revitalizacije kulturne dediščine in
upravljanja z njo.
Dogodka se je glede na podatke organizatorjev, poleg članov projektnih skupin,
udeležilo tudi več kot 80 ljudi iz vse Slovenije. Med obiskovalci so bili predvsem
predstavniki lokalnih skupnosti in javnih zavodov, torej najbolj relevantnega občestva,
saj je kulturna dediščina in skrb za njeno upravljanje praviloma v rokah lokalnih
skupnosti v vseh štirih državah projektnega partnerstva Restaura.
Drugi dan dogodka smo pripravili strokovno ekskurzijo na grad Podsreda, kjer so nas
pričakali predstavniki Kozjanskega regionalnega parka. Na gradu je potekal poseben
kulturni program predstavitve srednjeveških plesov in predstavitve gradu Podsreda. Na
koncu programa smo v okviru partnerstva Restaura na 90 minutnem sklepnem sestanku
povzeli ključne pridobitve projekta in se s svojimi idejami o nadgradnji sodelovanja v
okviru projekta Restaura usmerili naprej, za kar obstaja več poti. Restaura je projekt
takoimenovane snovne (vidne) dediščine, predstavniki fakultete smo na sklepnem
sestanku predstavili pobudo za vseevropski projekt s področja nesnovne (nevidne)
dediščine še večjega dometa od pravkar končanega projekta Restaura.
Projekt Restaura je pomenil utrditev vere v to, da smo na fakulteti zmožni uspešno
sodelovati v mednarodnem okolju in pripraviti zahtevnejše dogodke, ki krepijo

-

-

-

-

identiteto ustanovitelja ter prispevajo k prepoznavnosti fakultete v domačem in
mednarodnem okolju.
Fakulteta za poslovne vede je kandidirala na razpisu ERASMUS+, KA 107. Na osnovi
skupne kandidature s partnersko čilsko univerzo Adolfo Ibañez (UAI), nam je bilo že
odobreno ali pa so zaenkrat še na čakalni listi, več vhodnih in izhodnih mobilnosti, tako
za naše in njihove študente, učitelje kot administrativno osebje.
Doc. dr. Simon Malmenvall je postal nosilec podoktorskega temeljnega raziskovalnega
projekta s področja teologije "Z6-1883 Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju
srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja". Projekt, ki se bo med 1. 7.
2019 in 30. 6. 2021 izvajal na Fakulteti za poslovne vede, financira Agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) iz državnega proračuna.
FPV ima revijo Res novae, to je znanstvena recenzirana periodična publikacija, ki jo
izdaja Katoliški inštitut. Izhaja dvakrat letno v elektronski in tiskani obliki. Revija je
zasnovana interdisciplinarno: pokriva široko področje družboslovja (pravo, politologija,
ekonomija) in humanistike (filozofija, zgodovina). Njeno vsebinsko jedro se nahaja v
povezovanju osebne in ekonomske svobode z družbeno etično odgovornostjo.
Na FPV teče projekt: ERASMUS+-2018-1-SI01-KA103-046718, Higher Education
Student and Staff Mobility Project, za obdobje 1.6.2018―31.5.2020
Na FPV teče projekt: ERASMUS+-2018-1-SI01-KA103-046718, Higher Education
Student and Staff Mobility Project, za obdobje 1.6.2018―31.5.2020

Mnenje pooblaščenke: Ocena kakovosti študija in poučevanja je: ustrezna s predlogi manjših
izboljšav.
Predlogi/predlagani ukrepi za izboljšanje:
• Glede na iztekajoči projekt Restaura se FPV priporoča povečanje aktivnosti v smeri
pridobivanja domačih/tujih znanstveno-raziskovalnih projektov in domačih/tujih
aplikativnih projektov.
• Priporoča se nadaljnje spodbujanje k prenosu spoznanj iz iztekajočega projekta
Restaura na študente in ostale deležnike FPV.
• Priporoča se redno letno načrtovanje znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela ter
poročanje o njem.
• Priporoča se spodbujanje predavateljev k objavam v mednarodnih in domačih
recenziranih znanstvenih časopisih, ki jih določa mednarodna praksa glede na
disciplino.
3 Financiranje
Stanje:
-

-

FPV je zasebna fakulteta, katere ustanovitelj je Katoliški inštitut.
Pomemben, stalen, vir financiranja FPV predstavlja ustanovitelj Katoliškega
inštituta, to je Nadškofija Ljubljana, projekti in šolnine, katerih delež bo z rastjo
števila študentov še naraščal, ter donacije.
Pomemben vir financiranja so štipendije Ameriške škofovske konference za študij
študentov FPV. Šolnine so bile dodeljene na podlagi izvedenega javnega razpisa.
Poleg omenjenega so vir financiranja projekti, omenjeni v prejšnjem podpoglavju.

Mnenje pooblaščenke: Ocena načina financiranja je: ustrezna s predlogi manjših izboljšav.

Predlogi izboljšav:
-

Priporoča se povečanje deleža virov financiranja iz šolnin in/ali drugih virov.

4 Ocena pooblaščenke in Izzivi razvoja ter priporočila FPV
4.1. Uresničenost predlogov ukrepov iz samoevalvacijskega poročila 2017/2018
Uresničenost
(DA, DELNO, NE)

KAZALNIK
Študenti in diplomanti
• Spodbujanje
študentov.

mobilnosti

DA

Aktivnosti za povečanje števila
vpisanih študentov v vseh
programih.
Krepitev kariernega svetovanja.

DA

Krepitev
kluba.

Poslovnega

DELNO

Uvedba
programa
za
preverjanje plagiatorstva.
Prostori in oprema
• Promocija novih prostorov
vsem deležnikov.
• Uporaba pametnih tabel s strani
vseh pedagoških sodelavcev.

DELNO

•
•
•

dela

•

•

Zagotavljanje
elektronskih
virov, baz za potrebe knjižnice.
Kakovost študija in poučevanja
• Ohranjanje pozitivnega trenda
vpisa v študijske programe
fakultete.

DA

DA
DA

NE

DELNO

Kako

Organizacija
dogodkov,
neposredna osebna
komunikacija,
informiranje preko
spletnih strani.
Promocija v tiskanih
in
elektronskih
medijih
Dogodek s študenti
in podjetji
Verjetno bo
potrebna zamenjava
predsednika
poslovnega kluba
Urkund.

Na spletnih straneh
FPV.
Izobraževanje
na
začetku študijskega
leta 2018-2019.
To je naloga za
prihodnost.
Potrebna bo dodatna
promocija (družbena
omrežja,
intervjuji...),
"klasično"
oglaševanje,
organizacija javnosti
zanimivih
dogodkov...Potrebno
bo intenzivirati
vpisne aktivnosti na

•

Ohranjanje
uspešnosti
študentov na izpitih.

DA

•

Dvig deleža diplomantov v
rednem roku v dodiplomskih in
podiplomskih programih.

DA

•

Širitev
in
posodabljanje
programske ponudbe.

DA

•

Posodobitev
študijskih
programov z namenom razvoja
kompetenc 21. stoletja in
razvoja
osebnostnega
potenciala
pri
študentih
(krepitev
teh
kompetenc
horizontalno in vertikalno).
Spremljanje kariernega razvoja
študentov in po potrebi dajanje
kariernih nasvetov, tudi ko so
že zaključili študij pri nas.

DA

Spodbujanje
mobilnosti
predavateljev in osebja.

DA

•

•

Mednarodna vpetost
• Nova strateška in projektna
partnerstva
v

DELNO

DELNO

vseh področjih
(mediji, spletne
strani, dogodki…).
S pravilom, da je
brezplačno le prvo
opravljanje izpita,
smo dosegli, da
študentje že prvič
resno pristopijo.
Osebno
spodbujanje; tudi
preko cenovne
politike: v rednih
rokih ni plačil, izven
rednih rokov pa
študentje morajo
plačati vse; od
opravljanja izpitov,
zagovora diplomske
oz. magistrske
naloge...
V okviru vaj je
možen
obisk
podjetij, inštitucij,
izobraževanj
iz
prakse…
Prenovljen
dodiplomski
in
podiplomski
programa

Preko članstva v
Poslovnem klubu, to
je bil eden od
glavnih ciljev
njegove ustanovitve.
Njegovo delovanje
je treba pospešiti.
Podpisani
novi
sporazumi
o
mobilnosti
pedagoških
sodelavcev, osebja
in študentov.
Delno
izpolnjena
naloga Poslovnega
kluba. Neodvisno od

gospodarstvu/negospodarstvu
na tujih trgih.

Raziskave in razvoj
• Intenziviranje dela raziskovalne
skupine fakultete v tesnem
povezovanju z usmeritvami
fakultete.

tega,
je
bil
pomemben korak k
temu
storjen
z
izvedbo
dogodka
«zaposlitvenih
zmenkov«, kjer smo
vzpostavili tudi nove
kontakte s podjetji. Z
obiski podjetij v
okviru pedagoškega
dela
(=vaje),
članstvo
podjetij v poslovnem
klubu.
DELNO

•

Povečano vključevanje vseh
deležnikov
v
znanstvenoraziskovalno delo.

DA

•

Spodbujanje
študentov
k
izvajanju
projektov
za
gospodarstvo
in
negospodarstvo.
Povečanje
prepoznavnosti
revije Res novae, umestitev v
pomembnejše
bibliografske
baze.
Kandidiranje na mednarodnih
in nacionalnih razpisih za
financiranje raziskovalnih in
razvojnih aktivnosti in s tem
širitev projektnega sodelovanja
na mednarodni ravni.

DA

•

•

V študijskem letu
2018-2019 je FPV
zaposlila vodjo
znanstveno
raziskovalnega dela.
Z delno
razbremenitvijo
raziskovalcev v
pedagoškem in
administrativnem
delu.
Študenti vključeni v
konkreten projekt.

DELNO

Revija tekoče izhaja,
je pa še v začetni
fazi razvoja.

DELNO

Zaposlena je bila
nova odgovorna
oseba za
znanstvenoraziskovalno delo, ki
pokriva to področje.

4.2 Skupna ocena pooblaščenke za leto 2018-2019 in Izzivi razvoja ter priporočila za FPV
Skupna ocena pooblaščenke za kakovost je: USTREZNA
PREDLOGI/PREDLAGANIMI UKREPI ZA IZBOLJŠANJE.

Z

MANJŠIMI

Na tem mestu navajam povzetek predlogov/predlaganih ukrepov za izboljšanje kakovosti FPV:

Ad 2.1 Študenti in diplomanti:
• Večja vključitev študentov v razvoj izobraževalnih vsebin.
• Priporoča se sprejem ukrepov za zagotavljanje pomoči pri učenju in svetovanju
študentom.
• Priporoča se krepitev Poslovnega kluba.
Ad 2.2 Prostori in oprema:
• Promocija novih prostorov vsem deležnikov.
• Promocija uporabe knjižnice vsem deležnikom FPV.
Ad 2.3 Predlogi/predlagani ukrepi za izboljšanje:
• Priporoča se prenova oziroma osvežitev učnih načrtov predmetov z zapisanimi učnimi
dosežki.
• Priporoča se sintetično vrednotenje predmetov (ustreznost) na drugi stopnji, kot je bilo
na prvi stopnji.
• Priporoča se priprava izvedbenih načrtov predmetov ob začetku izvajanja predmeta.
• Predlaga se v prihodnje ocenjevanje vodstva fakultete in nepedagoških sodelavcev
(podpornih služb, administracija, referat) s strani študentov.
• Predlaga se v prihodnje ocenjevanje zadovoljstva z FPV s strani zunanjih pedagoških
sodelavcev.
• Priporoča se vpeljati vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje ter strokovni razvoj
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in sodelavcev.
• Priporoča se bolj aktivno spodbujanje predavateljev k uporabi antiplagiatorskega orodja
URKUND za preverjanje diplomskih, magistrskih in seminarskih del.
• Priporoča se bolj načrten prenos znanstvenoraziskovalnega dela v učne vsebine (npr.
preverjanje pri izvajalcih z vprašalnikom ali kako drugače).
• Predlaga se bolj načrtno praktično izobraževanje študentov in določanje mentorjev
prakse v povezavi s področji in disciplinami študijskih programov. Priporoča se
dosledno (priprava načrta) in dokumentirano spremljanje uresničevanja praktičnega
izobraževanja (priprava realizacije načrta).
• Predlaga se presoja programov z vidika posodabljanja in podvajanja na prvi in drugi
stopnji po horizontalni in vertikalni osi.
• Priporoča se bolj načrtno spremljanje napredovanja in dokončanja študija študentov.
• Priporoča se načrtno spremljanje načinov in oblike poučevanja z vidika izvajanja
študijskega programa različnim skupinam študentov, načinom študija in potrebam
visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
Ad 2.6 Raziskovalna-razvojna dejavnost:
• Glede na iztekajoči projekt Restaura se FPV priporoča povečanje aktivnosti v smeri
pridobivanja domačih/tujih znanstveno-raziskovalnih projektov in domačih/tujih
strokovnih projektov.
• Priporoča se nadaljnje spodbujanje k prenosu spoznanj iz iztekajočega projekta
Restaura na študente in ostale deležnike FPV.
• Priporoča se redno letno načrtovanje znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela ter
poročanje o njem.

•

Priporoča se spodbujanje predavateljev k objavam v mednarodnih in domačih
recenziranih znanstvenih časopisih, ki jih določa mednarodna praksa glede na
disciplino.

4.3. Roki za uresničevanje ukrepov iz poglavja 4.2 in 4.1. (pri 4.1, kjer so odgovori »delno«)
Rok za uresničevanje ukrepov je do konca koledarskega leta 2020, organizacijo uresničevanja
določi dekan kot vodja strokovnega dela in ga posreduje upravnemu odboru fakultete.

