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1 PREDSTAVITEV FAKULTETE ZA MEDIJE 

 

1. 1 VIZIJA IN POSLANSTVO FAKULTETE  

 

Fakulteta ima jasno vizijo razvoja, ki temelji na uspešnem razvoju pedagoškega in 

znanstveno-raziskovalnega dela.  

 

Vizija Fakultete za medije: Fakulteta za medije = pot do uspeha v svetu medijev. 

 

Poslanstvo: Ustvarjanje in prenos vrhunskega znanja na področju medijskih študij in 

produkcije. 

 

Vrednote organizacijske kulture: odličnost, odgovornost, ustvarjalnost, razvoj, 

resnicoljubnost, svoboda, odprtost, zaupanje, pozitivno razmišljanje, aktivnost 

 

Vizija, poslanstvo, vrednote organizacijske kulture so bile potrjene v okviru Strateškega 

načrta za obdobje 2010-2015 na 15. redni seji senata Fakultete za medije dne 09. 02. 2011. 

Pred tem smo v razpravo o strategiji in njenih vsebinah, oblikovanje in formiranje vizije, 

poslanstva, vrednot in strateških usmeritev vključili več deležnikov iz notranjega okolja 

organizacije. V okviru predmeta Organizacijsko komuniciranje je bila organizirana razprava s 

študenti, pri kateri so le-ti aktivno podajali mnenja in predloge glede formuliranja vizije, 

vrednot, ki jih zastopamo in ključnih strateških usmeritev fakultete. S predavatelji in 

predstavniki študentov pa smo o Strateškem načrtu fakultete za medije v obdobju 2010-15 

razpravljali tudi na 3. seji akademskega zbora FAM, ki je potekala  15. 2. 2011.  
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1. 2 KRATKA PREDSTAVITEV FAKULTETE ZA MEDIJE 

 

Fakulteta za medije s sedežem v Ljubljani (v nadaljevanju: fakulteta) je bila ustanovljena 15. 

2. 2008. V okviru fakultete smo v študijskem letu 2008/09 pričeli z  izvajanjem študijskega 

programa Mediji in novinarstvo na dodiplomski in magistrski ravni. Ta dva študijska 

programa ponujata študentom kombinacijo znanj in veščin z različnih področij, od 

družboslovja do tehnike, ki jih bodo usposobila za ustvarjanje kvalitetnih medijskih vsebin. 

Cilj tovrstnega izobraževanja je namreč formiranje integralno izobraženega medijskega 

človeka, ki se bo sposoben neovirano gibati po različnih horizontih medijskega sveta. 

Izobraževanje na Fakulteti za medije temelji na sodobnih učnih pristopih, ob 

uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo interaktivno sodelovanje 

med študenti in predavatelji. Tehnološko dobro opremljeni prostori omogočajo samostojno 

praktično delo pri kreiranju različnih vrst medijskih vsebin, seveda pod mentorstvom 

usposobljenih predavateljev. Nabor fakultetnih predavateljev predstavlja posrečeno 

kombinacijo izkušenih praktikov ter raziskovalno podkovanih analitikov dogajanja na 

medijskem področju. 

 

Ena izmed osnovnih razvojnih izobraževalnih ciljev Fakultete za medije je tudi vzpostavitev 

tesnega sodelovanja z institucijami za visokošolsko izobraževanje, ki delajo na istih in 

sorodnih znanstvenih področjih, kakor jih razvija Fakulteta za medije. Tako vzpostavljena 

medinstitucionalna mreža je namenjena predvsem dopolnjevanju z vednostmi, ki bi bile za 

študente in študentke sicer nedosegljive, s tem pa tudi mobilnosti predavateljev/ 

predavateljic in študentov/študentk. Pomemben cilj mreže je tudi sodelovanje na 

raziskovalni ravni. Fakulteta se tudi zaveda pomena vključenosti v lokalni, nacionalni in 

mednarodni prostor in na tem področju s pomočjo tujih partnerjev študentom/kam in 

predavateljem omogoča izmenjavo v pedagoškem in raziskovalnem smislu.  

 

FAM je izobraževalna ustanova, ki pa ne težimo k temu, da bi po številu študentov presegla 

nekatere že uveljavljene ustanove. Naša strateška usmeritev je visoka kakovost 

izobraževalnih procesov, ki temelji na vključevanju tako temeljnega akademskega kot 

aplikativnega, aktualnega znanja stroke, ki bo podprto tudi z raziskovalnim delom v okviru 

Inštituta za medije. Specifična teža fakultete se zrcali v iskanju prave mere med znanstveno 

raziskovalnim in praktično uporabnim pristopom, ter med družboslovno in inženirsko-

tehnološko držo na področju medijske produkcije. Na ta način prispeva k dejavnemu razvoju 

področja medijev in novinarstva. Eden najpomembnejših ciljev FaM vidimo v generiranju in 

prenosu znanja, v izobraževanju strokovnjakov s širokim in uporabnim družboslovnim in 

tehničnim znanjem, ki je nadgrajeno z specifičnimi medijskimi, novinarskimi in 

komunikološkimi znanji in veščinami. Za doseganje tega poslanstva želimo načela sodobne 

paradigme kakovosti in odličnosti vgraditi v naš vsakodnevni način dela. Tako sistem vodenja 

na FaM sloni na temeljnih gradnikih nove organizacijske paradigme:  
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 osredotočenost na »odjemalce« (študente)  

 usmerjenost v rezultate  

 voditeljstvo in stanovitnost namena  

 menedžment na podlagi procesov in dejstev  

 razvoj in vključevanje zaposlenih  

 stalno učenje, inoviranje in izboljševanje  

 razvijanje partnerstva  

 družbena odgovornost fakultete.  
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2. VODENJE FAM 

 

2. 1 USTREZNOST IN DOSEGANJE ZASTAVLJENE STRATEGIJE, CILJEV 

 

STRATEŠKI USMERITVE IN CILJI FAKULTETE 
 

Strateške usmeritve Fakultete za medije: 

1. zagotavljanje stalne in visoke kakovosti na vseh področjih izobraževanja in raziskovanja 

2. skrb za zaposljivost diplomantov (delovna praksa, aplikativni projekti, v povezavi z 

okoljem, spremljanje zaposlovanja itd.)  

3. razvijanje novih študijskih programov na temelju lastnih in tujih izkušenj 

4. razvijanje študentom prijaznega študijskega okolja 

5. prenos znanja iz gospodarstva v pedagoški proces in obratno 

6. vključevanje v mednarodne izobraževalne in raziskovalne mreže  

7. razvoj kadrov 

8. družbeno odgovorno delovanje 
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PREGLED DOSEGANJA STRATEŠKIH CILJEV 

 

1. ZAGOTAVLJANJE STALNE IN VISOKE KAKOVOSTI NA VSEH PODROČJIH IZOBRAŽEVANJA 

IN RAZISKOVANJA 

ZAGOTAVLJANJE STALNE IN VISOKE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA  

ZAP. 
ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 
(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem 
letu zajemanja in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % 
glede na preteklo obdobje) 

 10
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

1 Število prvič vpisanih študentov % 15 18 22 25 28 

2 Število doseženih točk na maturi št. 
točk 

18 18 19 20 21 

3 Število novih diplomatov % 4 8 12 17 19 

4 Število novih magistrov % 4 6 10 13 16 

5 Trajanje študija čiste študijske generacije glede na 
predvideno trajanje študija– 1. stopnja 

let     3 

6 Trajanje študija čiste študijske generacije glede na 
predvideno trajanje študija– 2. stopnja 

let     2 

 

Stanje: 

Zap.št. Strateški cilji 8/9 9/10 10/11 11/12 

1. Število prvič vpisanih študentov 38 32 17 36 

2. Število doseženih točk na maturi (povprečje)     

 gimnazijska matura 15,5 
 

14,4 
 

17,3 
 

15,8 
 

 poklicna matura 19,3 
 

11 
 

17,3 
 

15 
 

3. Število novih diplomantov / 1 3 2 

4. Število novih magistrantov / 5 1  
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ZAGOTAVLJANJE STALNE IN VISOKE KAKOVOSTI NA PODROČJU RAZISKOVANJA 

 STRATEŠKI CILJI 
 

 10 
11 
 

11 
12 
 

12
13 
 

13
14 
 

14
15 
 

1 Število točk pri SICRIS-u na sodelavca FAM točke 100 11
0 

12
0 

13
5 

15
0 

2 Število objav, ki jih indeksirajo SCI, SSCI in AHCI ali 
znanstvenih monografij izdanih pri založbah s seznama 
ARRS na sodelavca FAM 

število 1 1,1 1,2 1,3 1,4 

3 Število citatov WOS na sodelavca FAM število 1 1,1 1,2 1,3 1,4 

4 Število izvajanih mednarodnih raziskovalno-razvojnih 
projektov  

število 0 1 1 1 1 

5 Obseg izvajanih mednarodnih raziskovalno-razvojnih 
projektov v FTE 

obseg 
v FTE 

1 1 2 2 2 

6 Število izvajanih aplikativnih projektov število 0 1 2 2 3 

7 Obseg izvajanih aplikativnih projektov v FTE obseg 
v FTE 

0 1 1,5 2 2 

 

Statistika (podatki z dne 2. 2. 2012, vir: SICRIS):  

Število točk pri Sicrisu (podatke 2. 2. 2012): 1683,11 

Število toč pri Sicrisu na zaposlenega: 336,6 – CILJ JE MOČNO PRESEŽEN 

Število objav, ki jih indeksirajo SCI, SSCI in AHCI ali znanstvenih monografij izdanih pri 

založbah s seznama ARRS : 9 – CILJ JE MOČNO PRESEŽEN 

Število objav, ki jih indeksirajo SCI, SSCI in AHCI ali znanstvenih monografij izdanih pri 

založbah s seznama ARRS na zaposlenega: 1,8 – CILJ JE MOČNO PRESEŽEN 

Število citatov WOS: 11  

Število citatov WOS na zaposlenega: 2,2 – CILJ JE MOČNO PRESEŽEN 

Število izvajanih mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov: 0 

Obseg izvajanih mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov: 0 

Število izvajanjih aplikativnih projektov: 0 

Obseg izvajanjih aplikativnih projektov v FTE: 0 

Vir: Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS, 

SICRIS, http://sicris.izum.si/default.aspx?lang=slv (dne 2. 2. 2011). 

Ocena stanja: vnaprej definirani cilji so bili doseženi z izjemo števila raziskovalno-razvojnih 

projektov. Predlog za izboljšave: razprava o relevantnosti ciljev na akademskem 

zboru/senatu/UO, pospešitev mednarodnega mreženja s ciljem sodelovanja v raziskovalnih 

projektih raziskovalne skupine. 

http://sicris.izum.si/default.aspx?lang=slv
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2.  SKRB ZA ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV   

 STRATEŠKI CILJI 
 

 10
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14
15 
1 

1 Čas iskanja prve ustrezne zaposlitve po diplomiranju mesecev 4 4 3 2 2 

2 Čas iskanja prve ustrezne zaposlitve po magistriranju 
 

mesecev 4 4 3 2 2 

 

*rezultati ankete izvedene ob zaključku študija se nahajajo na str. 44 
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3. RAZVIJANJE NOVIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV NA TEMELJU LASTNIH IN TUJIH IZKUŠENJ 

ZA
P. 
ŠT 

STRATEŠKI CILJI 
 

 10
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14
15 
1 

1 Pričetek izvajanja novih akreditiranih programov št. 0 2 0 2 0 
 

Cilj ni bil dosežen.  Pritožbeni postopek v primeru postopka akreditacije študijskih programov 

Strateško komuniciranje 2. in 3. stopnje na Nakvisu še vedno traja. Kronologija aktivnosti v 

letu 2011: 

 30. 3. 2011 (14.00, NAKVIS, Trg OF 13) udeležba na ustni obravnavi – Nakvis nam da 

možnost, da recenzentom postavimo vprašanja in zahtevamo pojasnila glede 

recenzentskih mnenj za katera smo s strani Sveta za visoko šolstvo že prejeli potrdilo, 

da smo nanje ustrezno odgovorili. 

 14. 4. 2011 – Svet NAKVISa preda odločanje Pritožbeni komisiji 

 13. 9. 2011 – odločba, da se pritožbi ugodi, izpodbijani sklep se odpravi in zadeva 

vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje.  
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4. RAZVIJANJE ŠTUDENTOM PRIJAZNEGA ŠTUDIJSKEGA OKOLJA 

ZAP 
ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 
 

 10 
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

1 Zadovoljstva študentov s kakovostjo dela na FAM (anketa) 1-5 4 4 4 4 4 

2 Zadovoljstva študentov (anketa) s predavanji in vajami 1-5 3,5 3,5 3,5 4 4 

3 Delež izpisov naših študentov  % 2 2 2 2 2 

4 Število uradnih pritožb študentov    Št. 5 5 5 5 5 
 

Stanje: 
 

Zap.št. Strateški cilji 8/9 9/10 10/11 11/12 

1. Zadovoljstvo študentov s kakovostjo dela na FaM 
(anketa) 

 
4,328125 4,357428 4,15625 

 

2. Zadovoljstvo študentov (anketa) s predavanji in 
vajami 

4,18 4,3 3,90  

3. Delež izpisov naših študentov  7,89 
 

1,56 
 

6,45  
 

 

4. Število uradnih pritožb študentov 0 0 0  
 

Razlogi za izpise: najpogostejši finančni razlogi. 
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5. PRENOS ZNANJA IZ GOSPODARSTVA V PEDAGOŠKI PROCES IN OBRATNO 

 

 STRATEŠKI CILJI 
 

 10
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

1. Število gostujočih predavateljev iz stroke število 7 8 9 9 10 

 

 

Š.l. 2010/2011: 

 Pri predmetu Fotografija in računalniška grafika so bila izvedena naslednja gostujoča 

predavanja: Arne Hodalič (fotograf), Jorg Ceglar in Boštjan Vrhovec. 

 Pri predmetu projektno delo v video-produkciji sta bila izvedena naslednja gostujoča 

predavanja: Pečaver Matej,  Boštjan Jerše in Darja Zgonc. 

 Pri predmetu AV produkcija sta bila izvedena naslednja gostujoča predavanja:Jernej 

Verbič in Maja Čretnik Sodja.  

 Pri predmetu Načrtovanje medijske produkcije so bila izvedena naslednja gostujoča 

predavanja: 14.11.2011, Janez Lapajne s temo: Filmski jezik in izrazna sredstva; 

28.11.2011, Aleš Muhič s temo: Mehanizmi medijskega trga; 5.12.2011, Lapajne s 

temo: Film-Igrano ali dokumentarno? 

Skupaj: 11 gostujočih predavanj 
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6. VKLJUČEVANJE V MEDNARODNE IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE MREŽE  

 

 STRATEŠKI CILJI 
 

 10
11 
 

11 
12 
 

12
13 
 

13
14 
 

14
15 
 

1 Število mednarodnih projektov 
 

število 1 1 1 2 2 

2 Število tujih predavateljev in sodelavcev 
 

število 2 2 2 3 4 

 

Število mednarodnih projektov: 0 

Število tujih predavateljev in sodelavcev: 6 

Na FAM vsako leto gostimo tuje predavatelje – v letu 2011 so na Fakulteti za medije 

predavali: 

 prof. Nikolai Genov (24. – 26. 11. 2011), tematike:  Introduction into triangulation 

approaches in social science research by using the example of a completed study on 

cross-boundary migration (24.11., 16:00-20:00h); Deepening the discussion on 

triangulation approaches by using the example of the research project on 

individualization (25.11., 16:00-20:00h); Theoretical introduction and example of the 

analysis of the current Eurozone crisis (26.11., 09:00-13:00h). 

 prof. Gyorgy Lengyel (6. 5. 2011), tematika: Entrepreneurship and entrepreneurial 

inclination 

 izred. prof. Andreas Bozoki (24. 3. – 25. 3. 2011), tematika: 24.3.2011: The theories of 

modernization, dependency and globalization ; 25.3.2011: Social movements and the 

political role of intellectuals 

 prof. Thomas Luckmann (17. 3. 2011) 

 prof. Luca Brusati (11. 3. 2011), tematika: A glimpse into the black box: how policy 

decisions are really taken 

 prof. William O'Gorman (4. 3. 2011), tematka: Entrepreneurship, Economy and 

Regional Development 
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7. RAZVOJ KADROV  

 

ZAP. 
ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 
 

 10 
11 
 

11 
12 
 

12
13 
 

13
14 
 

14
15 
 

1 
 

Število sodelavcev 
 

število 15 18 20 21 22 

2 Število sodelavcev, ki so napredovali v izobrazbi ali 
akademskem nazivu 
 

število 2 2 2 3 3 

3 Število redno zaposlenih 
 

število 0,3 1 1 2,5 2,5 

 

Število sodelavcev 10/11: 23 

Število sodelavcev, ki so napredovali v akademskem nazivu: 4 

Število redno zaposlenih: 0,3 
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8. DRUŽBENO ODGOVORNO DELOVANJE 

 

ZA
P. 
ŠT 

STRATEŠKI CILJI 
 

 10
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

 Število predstavitev rezultatov raziskav širši javnosti  
 

število 1 2 4 5 5 

 Število poljudno znanstvenih dogodkov fakultete 
 

število 3 5 5 6 7 

 

 

Število predstavitev rezultatov raziskav širši javnosti: 1 
 
15. 2. 2011, predstavitev knjige Dejana Jelovaca in Mateje Rek: »Komuniciranje v 
medkulturnem okolju« in razprava »Jadranje po nemirnih vodah kulturnih sprememb v 
Sloveniji«. 
 
Število poljudno znanstvenih dogodkov fakultete: 0 
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AKCIJSKI NAČRT URESNIČEVANJA STRATEŠKIH USMERITEV 
 

1. Zagotavljanje stalne in visoke kakovosti na vseh področjih izobraževanja in raziskovanja 

Zagotavljanje stalne in visoke kakovosti izobraževanja  

ZA
P. 
ŠT 

UKREPI ZA URESNIČITEV 10 
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

 Vzpostavitev sistema tutorstva  
 

     

 Prenova študijskih programov 
 

     

 Izvajanje novih študijskih programov in programov 
vseživljenjskega učenja  

      

 Letna konferenca za promocijo prispevkov študentov  
 

     

 Povečanje sredstev za promocijo fakultete 
 

     

 

Zagotavljanje stalne in visoke kakovosti na področju raziskovanja 

 UKREPI ZA URESNIČITEV 10 
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

1 Vzpostavitev sistema za animiranje in stimuliranje raziskovalne in 
razvojne odličnosti (osebnih letnih delovnih načrtov na akademsko 
leto, osebni razgovori, borza projektov fakultete (interni, eksterni) 
glede na strateške usmeritve …)  

     

2 Optimiranje dela inštitut za medije (strategija prijavljanja na 
razpise, strateški seznama razpisov za projekte, kompetence in 
želje zaposlenih, podpora projektom…) 

     

 

2.  Skrb za zaposljivost diplomantov   

 UKREPI ZA URESNIČITEV 10 
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

1. Vzpostavitev sistema osebnega kariernega razvoja študentov 
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3. Razvijanje novih študijskih programov na temelju lastnih in tujih izkušenj 

 

 UKREPI ZA URESNIČITEV 10 
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

1. Vzpostavitev sistema monitoringa potreb okolja za prilagajanje in 
ustvarjanje novih študijskih programov 
 

     

 

4. Razvijanje študentom prijaznega študijskega okolja 

 

 UKREPI ZA URESNIČITEV 10 
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

1 Pomoč pri organiziranju študentov po zakonu o skupnosti 
študentov 
 

     

2 Povečanje knjižničnih kapacitet za 3 enote na število študentov na 
leto  
 

     

3 Povečanje knjižničnih kapacitet za 5 enot na število študentov na 
leto  
 

     

4 Zagotavljanje prostora za druženje študentov in čitalnico 
 

     

5 Informacijski sistem (referat & študijski proces) 
 

     

 

 

 

5. Prenos znanja iz gospodarstva v pedagoški proces in obratno 

 

 UKREPI ZA URESNIČITEV 10 
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

1 Vzpostaviti mrežo zunanjih strokovnjakov iz medijske sfere 
 

     

2 Vzpostavitev sistema vodenje konferenc po principu vodenja 
projektov (postopek, anketiranje, indeks zadovoljstva 
obiskovalcev, analize, ukrepi…) 
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6. Vključevanje v mednarodne izobraževalne in raziskovalne mreže  

 

 UKREPI ZA URESNIČITEV 10 
11 

11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

1 Pridobiti ERAZMUSOVO standardno univerzitetno listino   
 

     

2 Pridobiti partnerske organizacije na področju R&D in 
izobraževanja  

     

 

 

Predlog: v letu 2012 izvedemo re-evalvacijo strateških ciljev – razprava o tem na 

akademskem zboru, senatu in upravnem odboru. V primeru prilagoditev ali dopolnitev 

strateških ciljev se ustrezno spremeni tudi akcijski načrt uresničevanja strateških usmeritev. 
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2. 2 USTREZNOST ORGANIZIRANOSTI FAM 

 

 

ORGANI UPRAVLJANJA V LETU 2011 

 

VODSTVO FAKULTETE ZA MEDIJE 

 

Direktor: Matjaž Škabar 

Naloge: Usklajuje poslovodne vidike izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in drugega 

dela; skrbi in odgovarja za zakonitost delovanja; najmanj enkrat letno poroča o delu senatu 

in upravnemu odboru; sklepa in prekinja delovna razmerjih na zahtevo upravnega odbora  in 

v soglasju z le tem ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi in 

statutom fakultete. 

 

Dekanja: doc. dr. Mateja Rek 

Naloge: Usklajuje strokovne vidike izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in drugega 

dela; skrbi in odgovarja za zakonitost delovanja; najmanj enkrat letno poroča o delu senatu 

in upravnemu odboru; predlaga sklepanje in prekinitev delovnih razmerij ter opravlja druge 

naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi in statutom fakultete. 

 

Prodekan za študijske in študentske zadeve: doc. dr. Tadej Praprotnik 

Prodekan za raziskovalno dejavnost: doc. dr. Jože Kocjančič 

 

 

SENAT FAKULTETE ZA MEDIJE 

 

Senat  je najvišji strokovni organ fakultete. Izvoli ga akademski zbor. Sestavljajo ga 

visokošolski učitelji in znanstveni delavci ter študentje. Senat obravnava vprašanja s področja 

strokovnega dela, določa strokovne podlage za programe dela in razvoj šole, usklajuje 

izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo ter ostale zadeve, vezane na pedagoško in 

raziskovalno dejavnost šole. 

Sestava: 11 članov – od tega 9 visokošolskih učiteljev ali znanstvenih sodelavcev ter 2 

predstavnika študentov (v letu 2011: doc. dr. Mateja Rek, izred. prof. dr. Matej Makarovič, 

izred. prof. dr. Matevž Tomšič, izred. prof. dr. Borut Rončević, izred. prof. dr. Dejan Jelovac, 

doc. dr. Tadej Praprotnik, doc. dr. Mirna Macur, doc. dr. Bernard Nežmah, doc. dr. Blaž 

Rodič; predstavnika študentov: Jure Horvat in Lea Kralj). 

 

Naloge Senata Fakultete za medije: 

 imenuje strokovne komisije za pripravo poročil v postopkih izvolitve v nazive 

visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev in visokošolskih sodelavcev; 

 voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv; 
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 odloča o pritožbi zoper odločbo v postopku priznavanja tujega izobraževanja za 

namen nadaljevanja izobraževanja; 

 sodeluje pri načrtovanju izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega dela; 

 sprejema izhodišča za znanstvenoraziskovalno delo na fakulteti; 

 daje mnenje k merilom za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in visokošolskih sodelavcev fakultete; 

 predlaga programske osnove visokošolskega izobraževanja, usklajuje osnutke 

programskih zasnov, spodbuja sodelovanje s strokovnimi organi in organizacijami; 

 oblikuje programsko politiko fakultete in sprejema študijski koledar; 

 sprejema izobraževalne programe za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe 

prve in druge stopnje; 

 sprejema izobraževalne programe, ki niso zajeti v nacionalni program visokega 

šolstva, 

 sprejema skupne študijske programe ter študijske programe za izpopolnjevanje in 

daje soglasje k študijskim programom; 

 sprejema poslovnik o svojem delu; 

 imenuje druga delovna telesa; 

 obravnava in usklajuje pravilnike, ki določajo študijske obveznosti;  

 obravnava vprašanja študentskega sveta fakultete; 

 odloča o pritožbah študentov glede študijskih zadev; 

 oblikuje predloge za priznanja (naziv zaslužnega profesorja, plakete fakultete ipd.); 

 skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega dela in 

sprejema samoevalvacijska poročila ter poročila o izvedbi programov obštudijskih 

dejavnosti; 

 imenuje vodjo Inštituta za medije ob soglasju upravnega odbora fakultete; 

 sprejema akte fakultete, ki so vezani izključno na študijske programe; 

 opravlja druge naloge v skladu s statutom ali drugim splošnim aktom fakultete. 

 

 

Delovna telesa Senata Fakultete za medije 

(imenuje jih Senat Fakultete za medije za obdobje 1 leta) 

 

Komisija za študijske in študentske zadeve  

Sestava: 2 visokošolska učitelja in predstavnik študentov; Na sejah Komisije je brez pravice 

glasovanja prisoten tudi predstavnica referata za študijske zadeve (v letu 2011: doc. dr. 

Mateja Rek, doc. dr. Tadej Praprotnik, Jure Horvat; predstavnica referata za študijske zadeve: 

Damjana Jakobčič).  

Naloge in pristojnosti Komisije za študijske zadeve so: 

 obravnava študijske programe 1., 2. in 3. stopnje in njih spremembe, 

 obravnava študijske programe za izpopolnjevanje, 
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 obravnava poročilo o organizaciji, o izvedbi in o razvoju izobraževalne dejavnosti, 

 daje Senatu FaM predloge za spremembe in dopolnitve obstoječih pravilnikov s 

področja izobraževanja in predlaga nove pravilnike, 

 obravnava predloge študentskega sveta FaM, 

 obravnava vprašanja, ki se nanašajo na vpis na FaM, vključujoč vpis o Merilih za 

prehode med študijskimi programi in izjemni vpis študenta, 

 kot prvostopenjski organ obravnava vloge študentov in jih skupaj s svojim mnenjem 

posreduje dekanu FaM v odločanje, 

 daje menja Senatu FaM o hitrejšem napredovanju študentov, 

 vodi postopke o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v 

skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI), Zakonom o 

splošnem upravnem postopku (ZUP), 

 obravnava zahteve in izdaja mnenja o enakovrednosti strokovnih in znanstvenih 

naslovov v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI), 

 obravnava vloge študentov in predlaga odločitve o priznavanju znanja in spretnosti, 

pridobljenih pred vpisom in med študijem v neformalnem izobraževanju in z 

izkustvenim učenjem, 

 opravlja druge naloge v skladu s Statutom FaM, s splošnimi akti FaM in s sklepi 

Senata FaM. 

 

 

Komisija za raziskovalno dejavnost 

Sestava: 3 visokošolski učitelji (v letu 2011: izred. prof. dr. Dejan Jelovac, izred. prof. dr. 

Matevž Tomšič, doc. dr. Mateja Rek)  

Naloge in pristojnosti Komisije za znanstveno-raziskovalno delo so: 

 usklajuje in spremlja prijave in izvedbo raziskovalnih programov in projektov, 

 spremlja razvoj znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela ter znanstvenega kadra 

na znanstvenih področjih FaM, 

 obravnava in posreduje Senatu FAM v sprejem načrt in poročilo o znanstveno-

raziskovalnem in razvojnem delu FaM, 

 obravnava predloge programov Inštituta za medije in jih posreduj Senatu FaM v 

sprejem 

 spremlja in daje pobude za izboljšanje razvojno/raziskovalne dejavnost  

 obravnava smotrnost porabe sredstev na področju razvojno/raziskovalne dejavnosti, 

 Senatu FaM predlaga razvrstitev raziskovalcev v posamezne znanstvene in strokovno 

– raziskovalne nazive 

 predlaga Senatu FaM ustanovitev novega ali ukinitev obstoječega inštituta 

 ocenjuje raziskovalno delo kandidatov za vpis v študijske programe za pridobitev 

magisterija znanosti in doktorata znanosti, če gre za omejitev vpisa 
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 obravnava  zadeve,  povezane  z  magistrsko  nalogo  in  z  doktoratom  znanosti,  ter  

predlaga Senatu FaM ustrezne sklepe v skladu s pravilniki FaM, 

 opravlja druge naloge v skladu s Pravili FaM, s splošnimi akti FaM in s sklepi Senata 

FaM. 

 

Komisija za kadrovske zadeve – habilitacije 

Sestava: 3 visokošolski učitelji (v letu 2011: izred. prof. dr. Matej Makarovič, izred. prof. dr. 

Matevž Tomšič, doc. dr. Tadej Praprotnik) 

Naloge: odloča o prošnji za izvolitev v naziv in svojo odločitev posreduje senatu, ki je 

pristojen za izvolitev. 

 

Komisija za kakovost 

Sestava: dva visokošolska učitelja oz. znanstvena delavca, predstavnik študentov, dekanja, 

koordinatorka izobraževalnih dejavnosti (v letu 2011: izred. prof. dr. Borut Rončević, doc. dr. 

Blaž Rodič, Lea Kralj, doc. dr. Mateja Rek in Damjana Jakobčič). 

Naloge in pristojnosti Komisije za kakovost in evalvacije so: 

 obravnava poročila FaM o spremljanju, ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti s 

področja zavoda kot celote, izobraževanja in raziskovanja, 

 obravnava predlog kazalcev in standardov ter postopkov za spremljanje učinkovitosti 

po pomembnejših področjih dejavnosti FaM, 

 opravlja druge naloge v skladu s Statutom FaM, s splošnimi akti FaM in s sklepi 

Senata FaM. 

Način delovanja: 

 Komisija za kakovost (KK) poroča in svetuje Akademskemu zboru in dekanu na 

področju upravljanja in izboljševanja akademskih standardov in kakovosti študijskih 

programov in na področju študija in poučevanja. 

 KK vodi in spremlja sistem nastajanja novih študijskih programov. 

 KK vodi in spremlja trileten cikel evalvacije študijskih programov in mednarodnega 

sodelovanja.  

 KK presoja statistične podatke o napredovanju in uspehu študentov in spremlja 

aktivnosti, ki so nastale na podlagi predlogov v samoevalvacijskem poročilu. 

 KK spremlja izpolnjevanje ciljev z vidika zastavljene strategije. 

 KK redno sodeluje s predstavniki študentov in zbira, analizira, evalvira in uporabi 

evalvacije študentov pri izboljševanju kakovosti študijskih programov ter poučevanja. 

 KK svetuje o razvoju in uporabi informacijskega sistema za izboljševanja učenja in 

poučevanja. 

 KK promovira razvoj dobre in inovativne prakse v študijskih programih . 
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UPRAVNI ODBOR 

 

Upravni odbor je organ upravljanja fakultete. Poleg nalog, določenih z zakonom, upravni 

odbor odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje 

fakultete v skladu s Statutom. Upravni odbor sprejema statut in druge akte fakultete. 

Upravni odbor imenuje dekana, prodekane in predstojnike organizacijskih enot fakultete. 

Upravni odbor: 

 razpravlja in odloča o vseh materialnih zadevah, 

 skrbi za nemoteno materialno poslovanje, 

 sprejema statut, njegove spremembe in dopolnitve, 

 sprejema program dela, finančni načrt in letno poročilo, 

 sprejema interne akte fakultete, ki niso vezani izključno na izvajanje študijskega 

programa, 

 načrtuje in odloča o vlaganjih v sredstva in investicije, 

 sklepa o višini šolnin za študij in določa cenike, 

 imenuje dekana in prodekane fakultete, 

 sprejema načrt razvoja fakultete, 

 po predhodno pridobljenem soglasju ustanovitelja odloča o razširitvi, pripojitvi ali 

izstopu fakultete v drug zavod oz. pravno osebo, 

 imenuje svoja delovna telesa,  

 sprejema mnenje k sistemizacijo delovnih mest, 

 sprejema poslovnik o svojem delu, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in s statutom. 

 

Sestava: Upravni odbor fakultete ima osem (8) članov, pri čemer ga sestavljajo po trije (3) 

predstavniki vsakega ustanovitelja, en (1) predstavnik delavcev fakultete in en (1) 

predstavnik študentov kot zainteresirane javnosti. 

 

 

AKADEMSKI ZBOR 

 

je organ pedagoških delavcev fakultete, ki sodelujejo v izobraževalnem in raziskovalnem 

procesu fakultete. Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 

visokošolski sodelavci, ki sodelujejo v izobraževalnem in raziskovalnem procesu fakultete. Pri 

njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov. 

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni (so)delavci in visokošolski 

sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno 

delo na podlagi veljavnega pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri njegovem delu sodelujejo 

tudi predstavniki študentov tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov 

akademskega zbora. 
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Akademski zbor: 

 izvoli senat fakultete, 

 upravnemu odboru predlaga kandidate za dekana, 

 obravnava poročilo o delu fakultete ter daje predloge in pobude senatu, 

 obravnava in sprejema razvojni program fakultete, 

 opravlja druge naloge v zvezi z izobraževalnim in raziskovalnim procesom fakultete. 

 Sestava 2011: doc. dr. BAHOVEC IGOR, BIZJAK RAJKO, izred. prof. dr. JELOVAC DEJAN, doc. 

dr. LAH PETER, izred. prof. dr. LAMPE ROK, doc. dr. MACUR MIRNA, izred. prof. dr. 

MAKAROVIČ MATEJ, doc. dr. NEŽMAH BERNARD, asist. PAULIN ALOIS, doc. dr. POLAJNER 

JANJA, doc. dr. PRAPROTNIK TADEJ, REICHENBERG MITJA, doc. dr. REK MATEJA, doc. dr. 

REŽEK MATEJA, doc. dr. RODIČ BLAŽ, izred. prof. dr. RONČEVIČ BORUT, asist. ŠINKOVEC 

URŠA, ŠKABAR MATJAŽ , TEPINA BORKO, izred. prof. dr. TOMŠIČ MATEVŽ, VONTA TAMARA, 

dr. ZAKRAJŠEK NEJC, dr. SREČO ZAKRAJŠEK, doc. dr. JOŽE KOCJANČIČ, asist.  ANDREJ 

KOVAČIČ, LEA KRALJ, JURE HORVAT, LUCIJA MLINARIČ, MARTINA ŠENICA, BOGDANA BRILJ. 

 

ŠTUDENTSKI SVET 

 

Študentski svet je predstavniški organ študentov fakultete. Člane študentskega sveta izvolijo 

vsako leto v oktobru študenti vsakega letnika na matični fakulteti in v študijskih središčih z 

javnim glasovanjem z večino glasov. Istočasno študenti izvolijo tudi predstavnike študentov 

za akademski zbor, upravni odbor in senat. V študijskem letu 2010/11 so volitve v študentski 

svet potekale dne 5. 11. 2010. Izvoljeni so bili predstavniki študentov za akademski zbor, 

upravni odbor in senat. Na 1. seji Študentskega sveta so bili izvoljeni predstavniki študentov 

v organih FaM: 

 

 Za izvoljenega predstavnika študentov v organu Upravnega odbora FaM se potrdi 

Martino Šenica 

 Za izvoljena predstavnika študentov v organu Senata FaM se potrdita Leo Kralj in 

Jureta Horvat 

 Kot članico Senata FaM se za predstavnico študentov v Komisiji za samoevalvacijo se 

potrdi Leo Kralj 

 Kot člana Senata FaM se za predstavnika študentov v Komisiji za študentske zadeve 

pse potrdi Jureta Horvata 

 V organu Akademskega zbora so prisotni vsi izvoljeni predstavniki študentov 

 

Študentski svet ima naslednje naloge: 

 obravnava predlog statuta v tistem delu, ki se nanaša na pravice in dolžnosti 

študentov,  

 daje mnenje o drugih aktih fakultete, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti 

študentov, 

 organizira volitve v študentski svet, akademski zbor, UO in senat, 
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 v sodelovanju s študentsko skupnostjo sprejema in izvaja program 

obštudijskih dejavnosti študentov, daje mnenje o pedagoških sposobnostih 

visokošolskih učiteljev ob ponovni izvolitvi v naziv, 

 obravnava poročilo o kakovosti izvedbe izobraževalnega programa fakultete, 

opravlja druge naloge, ki zadevajo študente. 

 

 

OSTALE ORGANIZACIJSKE ENOTE IN ODGOVORNE OSEBE 

 

TAJNIŠTVO FAKULTETE ZA MEDIJE 

Tajništvo fakultete opravlja strokovno organizacijske, upravno administrativne, finančno 

računovodske tehnične in druge skupne naloge fakultete. V okviru tajništva deluje: 

 referat za študijske in študentske zadeve 

 služba za mednarodno sodelovanje 

 služba za tehnične ter splošno administrativne posle.  

Delavci tajništva pripravljajo strokovne podlage s svojega delovnega področja za odločitve 

vodstva fakultete. 

Odgovorna oseba: Damjana Jakobčič 

 

 

INŠTITUT ZA MEDIJE 

 

Predstojnik Inštituta za medije: izred. prof. dr. Matevž Tomšič 

 

Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost: doc. dr. Jože Kocjančič 

 

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo: 

Predsednik: izred. prof. dr. Matevž Tomšič 

Član: izred. prof. dr. Dejan Jelovac 

Članica: doc. dr. Mateja Rek 

 

Raziskovalci: 

izred. prof. dr. Matevž Tomšič 

izred. prof. dr. Matej Makarovič 

doc. dr. Jože Kocjančič 

doc. dr. Mateja Rek 

doc. dr. Bernard Nežmah 

asist. mag. Andrej Kovačič  

 

KNJIŽNICA FAKULTETE ZA MEDIJE 

Sodelavka knjižnice: Sabina Zvitter 
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OSEBA ODGOVORNA ZA ECTS: izred. prof. dr. Matevž Tomšič 

 

OSEBA ODGOVORNA ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE NA FAM: dr. Srečo Zakrajšek 

 

 

Ocena stanja in predlogi: struktura organiziranosti na Fakulteti za medije je ustrezna.    
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2. 3 VKLJUČENOST SODELAVCEV IN ŠTUDENTOV V UPRAVLJANJE IN ODLOČANJE 

 

 

Na Fakulteti za medije omogočamo in spodbujamo ustrezno organiziranost študentov in 

zagotavljamo študentskemu svetu sodelovanje pri odločanju v skladu z zakonodajo in 

tovrstno prakso v drugih visokošolskih zavodih. Študentje so zelo pomemben subjekt v 

procesu evalvacije in zagotavljanja visoke kakovosti študijskega procesa na FaM. Študenti so 

aktivno vključeni v zgoraj opisane organe upravljanja na Fakulteti za medije. Vsako leto se 

izvede evalvacija, na kateri študenti ocenijo kvaliteto dela na Fakulteti za medije ter kvaliteto 

izvajanja posameznih predmetov. Vsakoletno torej organiziramo anketiranje študentov o 

izvajanju in kakovosti izvajanja svojih študijskih programov ter o zadovoljstvu z materialnimi 

pogoji študija. Na podlagi analize rezultate se v okviru različnih organov Fakultete (v okviru 

katerih sodelujejo tudi študenti) prediskutirajo rezultati z namenom izpopolnjevanja 

študijskega programa in procesa. 

V januarju 2012 pa smo ob prvi podelitvi diplomskih listin na Fakulteti za mediji izvedli tudi 

prvo evalvacijo kvalitete študijskega procesa in dela na FaM kot ga vidijo naši prvi 

diplomanti.   

Majhnost fakultete in nemasovnost študija nam omogoča tudi veliko število neformalnih, 

neposrednih in fizičnih ali on-line kontaktov med študenti in zaposlenimi. Dostopnost 

vodstva, tajništva ali predavateljev študentom je naše pomembno vodilo in študentom smo 

ves čas na razpolago bodisi v primeru njihovih individualnih ali skupinskih želja, idej ali 

predlogov. 

Sodelavci fakultete za medije sodelujejo v organih upravljanja Fakultete za medije (kot je 

opisano pod 2.2). Dvakrat letno organiziramo akademski zbor, ki predstavlja priložnost za 

razpravo o preteklih dogodkih (izmenjava mnenj, evalvacija dosedanjega dela) in prihodnih 

rešitvah in izboljšavah. Dekanja Fakultete za medije se v poletnih počitnicah sestane z vsemi 

nosilci in izvajalci posameznih predmetov – namen srečanja je prediskutirati rezultate 

študentskih evalvacij izvajanja študijskega procesa, razgovor o primernosti vsebin študijskega 

programa, predlogi za izboljšave v smislu doseganja čim boljše kakovosti vsebin in izvajanja 

posameznega predmeta. Vsakoletno spremljamo realizacijo študijskega procesa (ali so vse 

pedagoške aktivnosti izvedene v skladu z načrtom). 

 

Ocena stanja: vključevanje sodelavcev in študentov v upravljanje in odločanje je ustrezno. 

 

Predlogi za izboljšave: 

 formalizacija komuniciranja vodstva z zaposlenimi v okviru anketnih vprašalnikov 

 po treh letih obstoja Fakultete za medije smo dobili prve diplomante – predlog: 

ustanovitev Alumni kluba. Na ta način bomo na FAM skrbeli za ohranjanje stikov z 

bivšimi diplomanti in njihove predloge upoštevali pri tekočem delu ter pri pripravi 

novih programov. 
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2. 4 VODENJE DOKUMENTACIJE IN OBVLADOVANJE DOKUMENTOV 

 

Na Fakulteti za medije vodimo naslednje evidence z osebnimi podatki študentov:  

1. evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov,  

2. osebni karton, ki se vodi za vsakega študenta od vključitve v študij do končanja študija 

oziroma do izpisa,  

3. zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena,  

4. evidenco izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem 

izobraževanju.  

Evidence iz 1., 2. in 4. točke obsegajo: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški, 

priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, 

enotno matično številko občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način 

študija ter druge podatke po posebnih predpisih. Evidenca iz 2. točke obsega še podatke o 

opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija.  

Evidenca, iz 3. točke: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, 

enotno matično številko občana, način študija, letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, 

datum izpita, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter oceno, doseženo pri 

izpitu. 

Osebni podatki študentov iz evidenc iz prejšnjega člena se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in 

posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe 

ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, v drugih primerih pa le v skladu s posebnimi 

predpisi.  

Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da 

identiteta študenta ni razvidna. 

FaM bo vodila postopke izbire, imenovanja ter napredovanja visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev ter znanstvenih delavcev in sodelavcev na predpisan in javen način. O tem bo 

vodila ustrezne evidence. 
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Poleg študentskih evidenc vodimo tudi: 

- evidenca zaposlenih delavcev in sodelavcev 

- evidenca o plačah 

- evidenca o poškodbah pri delu 

- evidenca uporabnikov knjižnice 

Navedene evidence niso prosto dostopne. 

Ocena stanja: vodenje dokumentacija in obvladovanje dokumentov je ustrezno.  

Predlog za izboljšave: Z obvladovanjem dokumentov do nedavnega ni bilo težav, saj je bilo 

število študentov in sodelavcev majhno, informacijski sistem Moodle pa je nudil ustrezno 

informacijsko-komunikacijsko podporo tudi v administrativne namene. Z večanjem števila 

študentov, sodelavce in povečanih zahtev zunanjega okolja (s tem mislimo poleg novih meril 

NAKVISA tudi na pričakovan  Evidenčni in analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v 

Republiki Sloveniji (eVŠ), ki ga pripravlja Ministrstvo za visoko šolstvo bo predvidoma povečal 

obseg administrativnega dela) pa se kaže potreba po dodatni informacijsko-komunikacijski 

podpori, ki nam bi omogočila hitrejše in natančnejše administriranje in obvladovanje 

dokumentov in evidenc, ki jih zbiramo.  
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2. 5 USTREZNOST PROSTOROV ZA IZVAJANJE PEDAGOŠKEGA, RAZISKOVALNEGA IN 

STROKOVNEGA DELA 

 

 

Študijski proces na dodiplomski ravni se izvaja na Leskoškovi ulici 12 na podiplomski ravni pa 

tudi na Leskoškovi ulici 9d, 1000 Ljubljana. Fakulteta za medije je locirana v okolju 

ljubljanskega BTC-ja in v neposredni bližini ljubljanske obvoznice ter postaje mestnega 

avtobusa.  

 

Poslovna zgradba, v kateri je locirana Fakulteta za medije, je bila zgrajena leta 2002. V isti 

zgradbi domuje tudi enota NUK-a ter več uglednih podjetij. Velika prednost šole je 120 

brezplačnih parkirnih mest, praktično pred vhodom v šolo (oddaljenost parkirišča 10 

metrov). V poslovni stavbi je na voljo bar za okrepčilo, restavracije in trgovine pa so od 

visoke šole oddaljene 300 – 1000 metrov (BTC City). Poslovna stavba je varovana z alarmnim 

sistemom in varnostnikom. Prostori FAM se čistijo dnevno. V prostorih FAM so na voljo 

ločeni toaletni prostori za moške in ženske ter invalide. Toaletnih prostorov je na voljo več, 

kot jih predpisuje zakon. 

 

Podiplomski študij se praviloma izvaja v prostorih Fakultete za medije na Leskoškovi 9d. 

Obsegajo večjo predavalnico z vso avdiovizualno opremo. V predavalnici je tudi zadostno 

število udobnih stolov. Poleg predavalnice so tudi toaletni prostori. V istem nadstropju je 

tudi Referat za študij in prostori vodstva fakultete (Dekanat). Prostori so poleti klimatizirani, 

pozimi ogrevani. V neposredni bližini fakultete je restavracija. Prostori na Leskoškovi 12 

obsegajo 600 kvadratnih metrov površine v dveh nadstropjih. Prostori so poleti klimatizirani, 

pozimi so ogrevani. V vsakem prostoru je ustrezno število udobnih stolov. Šola premore 

poleg navadnega tudi industrijsko električno napajanje za potrebe vaj pri praktičnih 

predmetih. Ti prostori vključujejo 

 

1. pritličje: Administrativni del 

 Soba za sestanke 

 Galerija za študente z aparatom za prigrizke in pijačo - na galeriji je na voljo 7 osebnih 

računalnikov, ki študentom omogočajo samostojno delo izven pouka. Na voljo je tudi 

avtomat s prigrizki in brezalkoholno pijačo ter kavo. 

 Skladišče s fotoaparati in kamerami - v varovanem skladišču hranimo kamere Sony in 

fotoaparate Canon. V administraciji se uporabljajo namizni računalniki Dell z zasloni 

LCD Dell. Vsi računalniki se povezani v mrežo in na internet. Internetna povezava 

bazira na optičnem kablu, kar nam omogoča visoko zmogljivost prenosa podatkov. V 

prostorih je tudi brezžični internet, ki uporablja isto zmogljivo povezavo. Za 

telefonsko komunikacijo uporabljamo tri stacionarne ISDN linije, linijo s Fax številko 

in dva mobilna telefona z različnima ponudnikoma mobilne telefonije. 
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 Administrativno skladišče - administracija shranjuje dokumente v varovanem 

skladišču, v ognjevarni zaklenjeni omari. Administracija ima na voljo tudi črno beli in 

barvni fotokopirni stroj, ki je na voljo tudi študentom. 

 Hodniki in toaletni prostori -  drugi sklop prostorov sestavljajo: hodnik & toaletni 

prostori 

 

 Tretji sklop prostorov sestavlja: predavalnica s 70 mesti, po potrebi se lahko 

odstranijo mize in dobimo prostor za 120 ljudi. Moderno opremljena predavalnica 

omogoča kakovostno spremljanje pouka. Predavatelju  je na voljo računalnik, 

ozvočenje, elektronska in navadna tabla, dva projektorja, diaprojektor. Predavalnica 

je opremljena z zložljivimi mizami, kar omogoča spremenitev namembnosti v studio. 

 

1. nadstropje 

 prvi sklop prostorov: hodnik s toaletnimi prostori & skladišče 

 drugi sklop: server soba & soba za predavatelje 

 profesorji (predavatelji) imajo na voljo sobo, v katero lahko zaklenejo svoje osebne 

stvari ali se v njej pripravljajo na pouk. 

 računalniška predavalnica 

Moderna in kvalitetno opremljena računalniška učilnica premore 20 delovnih mest in 1 

mesto za profesorja (predavatelja). Za delo so na voljo namizni računalniki Dell in LCD 

monitorji Dell. Na računalnikih je nameščena programska oprema Microsoft in Adobe, ki je 

na voljo za  uporabo pri pouku.  

 

Programska oprema je najnovejša na tržišču, z vsemi proizvajalci so podpisane vzdrževalne 

pogodbe. 

 

 tretji sklop prostorov :  

o audio režija je kvalitetno opremljena z računalnikom Apple Mac in 

programom Pro Tools ter PC računalnikom Dell s programom Reason. Soba je 

zvočno izolirana, kar daje študentom možnost kakovostnega dela. 

o audio/video soba 

o na voljo je manjši studio, ki nudi možnost snemanja tekstov, glasbenih skupin 

ali manjših video projektov 

o audio soba za snemanje tekstov - v audio sobi je tako imenovana »gluha« 

soba, kjer lahko brez šumov iz okolice posnamemo kakovostno besedilo 

o video montirnica - v video montirnici so študentom zagotovljene 

profesionalne razmere za delo in ustvarjanje lastnih projektov. 
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Kletni prostori – televizijski studio: 

Oprema v televizijskem studiu je razdeljena na več tehničnih sklopov: 

 video del (video mešalne mize, kamere, kontrola kamer, videorekorderji, stikala in 

delilniki, generatorji testnih in sinhronizacijskih signalov, video zasloni …), 

 audio del (audio mešalne mize, efekti, procesorji, frekvenčni izenačevalniki, zvočniki, 

mikrofoni …) 

 komunikacijska oprema med studiem in režijo (mikrofon, slušalke, zvočnik, bazna 

postaja) 

 osvetlitev (luči, reflektorji, DMX krmilniki, filtri …), 

 računalniška oprema (video strežniki, delovne postaje, stikala …) 

 

 

 

 

Ocena stanja in predlogi za izboljšave: Prostori so ustrezni. Velika prednost Fakultete za 

medije je, da študentom zagotavlja najsodobnejšo opremo, ki jo aktivno uporabljajo pri 

izobraževanju. 
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3. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 

 

Fakulteta za medije ima jasno definirane izobraževalne cilje ter načine, kako jih uresničuje. 

Fakulteta za medije s svojima študijskima programoma – visokošolskim strokovnim in 

magistrskim programom Mediji in novinarstvo – sledi najsodobnejšim svetovnim trendom, v 

slovenskem prostoru pa predstavlja precejšnjo novost.  

 

Fakulteta za medije je v študijskem letu 2009/10, 2010/2011, 2011/12 izvajala naslednje 

študijske programe: 

 

Visokošolski strokovni študijski program Mediji in novinarstvo (1. stopnja) 

 

Cilj visokošolskega strokovnega programa Mediji in novinarstvo je seznaniti študente s 

strukturo in dinamiko sodobnih medijskih sistemov, jim dati ustrezna interdisciplinarna in/ali 

multidisciplinarna  teoretična in praktična znanja za prepoznavanje pojavnih oblik kot tudi 

posledic delovanja teh visoko-sofisticiranih sistemov, ter jim omogočiti pridobitev ustreznih 

kompetenc za delovanje v medijskem prostoru in potrebnih veščin za upravljanje z mediji. 

Poleg splošnih znanj o naravi medijskega ustvarjanja v sodobni globalizirani družbi bodo 

pridobili potrebne izkušnje in kompetence za kontekstualne specifike posameznih področij, 

podsistemov, segmentov ipd. obravnavanih v teku dodiplomskega študija, kar jim bo 

omogočilo lažje profesionalno delovanje v notranjih in zunanjih medijskih okoljih. To se 

posebej nanaša na usposobljenost oblikovanja in posredovanja medijskih vsebin na podlagi 

uporabe najsodobnejših tehnologij, s pomočjo katerih bodo sposobni zasedati različne 

funkcije v tem kompleksnem procesu in/ali se vključevati v raziskovalno delo v stroki. 

 

Študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu (dodiplomska raven) traja tri leta. 

Po njegovem uspešnem zaključku pridobi študent/ka naziv diplomant oziroma diplomantka 

medijske produkcije. Med študijem študenti pridobijo potrebne izkušnje, znanja in veščine, 

povezane z različnimi vidiki ustvarjanja medijskih vsebin, kot so avdio-video produkcija, 

fotografija, računalniška grafika, oblikovanje spletnih vsebin itd. To se še posebej nanaša na 

usposobljenost za oblikovanje in posredovanje medijskih vsebin na podlagi uporabe 

najsodobnejših tehnologij.  

 

Visokošolski strokovni študijski programi Mediji in novinarstvo (1. stopnja) študentom 

omogočajo pridobitev strokovnega znanja in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod 

pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za 

sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost 

in samostojnost pri odločanju in vodenju. Obvezen sestavni del tega študijskega programa je 

praktično izobraževanje v delovnem okolju. 
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Magistrski študijski program Mediji in novinarstvo (2. stopnja) 

 

Temeljni cilji magistrskega študijskega programa Mediji in novinarstvo so: 

 poglobitev znanj s področja medijskih študij, komunikologije, sociologije, političnih 

ved, organizacijskih in poslovnih ved, prava, medijske produkcije idr. ter razvoj 

kompetenc za celovito in raziskovalno podprto obvladovanje kompleksnih problemov 

na omenjenih področjih; 

 zagotavljanje temeljnih teoretičnih znanj na ožjem področju raziskovalne 

specializacije, ki zajema medijske študije, novinarstvo in medijsko produkcijo; 

 zagotavljanje metodološkega aparata in veščin njegove uporabe na ožjem področju 

raziskovalne specializacije, ki zajema medijske študije, novinarstvo in medijsko 

produkcijo; 

 zagotavljanje sposobnosti prenašanja rezultatov in spoznanj samostojnega 

analitičnega študija in raziskovalnega dela v  delovno prakso subjektov 

gospodarskega, političnega ali civilnodružbenega sistema. 

 

 

Magistrski študijski program Mediji in novinarstvo pomeni kvalitativno nadgradnjo 

dodiplomskega programa. Študentom omogočajo poglabljanje znanja na širših strokovnih 

področjih, usposabljajo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem 

področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih 

ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih 

sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za 

vodenje skupinskega dela. 

 

Traja dve leti, po uspešnem zaključku študija pa pridobi študent/ka naziv magister oziroma 

magistrica medijske produkcije. Program opremlja študenta s specifičnimi menedžerskimi, 

organizacijskimi in raziskovalnimi znanji, potrebnimi za delo na področju medijske 

produkcije. S pomočjo pridobljenih kompetenc bodo sposobni zasedati različne vodstvene in 

ostale visoko strokovne funkcije (uredniki, producenti, koordinatorji medijskih projektov 

itd.). 

 

Študijska programa ponujata študentom kombinacijo znanj in veščin z različnih področij, od 

družboslovja do tehnike, ki jih bodo usposobila za ustvarjanje kvalitetnih medijskih vsebin.  

 

Ena od osnovnih strateških usmeritev Fakultete za medije je tudi omogočiti dodiplomskim in 

podiplomskih študentom kvaliteten študij, ki po zaključku izobraževanja ponuja široke 

zaposlitvene možnosti. Strokovnjakom, ki bodo diplomirali in magistrirali na Fakulteti za 

medije, se  zaradi izrazite multidisciplinarne narave izobraževanja, ki nenehno prepleta 

teoretični študij medijev z aplikativno usmerjenimi vsebinami in praktičnim 

izpopolnjevanjem, ponujajo relativno široke zaposlitvene možnosti v okviru Slovenije in EU, 
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predvsem zaradi posrečene kombinacije uporabnih interdisciplinarnih znanj in praktičnih 

veščin.  

 

Potencialne zaposlitvene možnosti so v medijih vseh vrst, tako tiskanih kot elektronskih, v 

novih medijih, v oglaševalskih agencijah, PR službah v gospodarstvu in negospodarstvu, v 

video-produkciji, v založništvu, v raziskovalno-razvojnih oddelkih oz. centrih v gospodarstvu 

in negospodarstvu, v podjetjih za oblikovanje in računalniško grafiko, v državni upravi, v 

šolstvu, v civilni družbi in v mednarodnih ustanovah.  

 

Zaposlitvene možnosti so praktično neomejene, zlasti pa bo fakulteta skušala s svojimi 

izobraževalnimi vsebinami formirati strokovnjake, ki so potrebni v institucijah, v katerih je za 

uspešno delo potrebna celovito izobražena medijska osebnost. 

 

Izobraževalni cilj Fakultete za medije je tudi ponuditi študentom in študentkam možnost 

aktivnega prepletanja in povezovanja dodiplomskega, zlasti pa podiplomskega izobraževanja 

in hkratnega raziskovanja študentov in študentk. V ta namen fakulteta v svoje raziskovalne 

aktivnosti sistematično in načrtno vključuje študente in študentke, kar je nujni pogoj uspešne 

znanstvene formacije. 

 

Pri oblikovanju izobraževalnih procesov in strategij sodelujejo tako študenti kot visokošolski 

učitelji/predavatelji. Študenti sodelujejo pri oblikovanju procesov, ki vplivajo na 

izobraževanje in imajo možnost izražanja svojih mnenj in predlogov. V ta namen sta v Senat 

Fakultete za medije izvoljena 2 predstavnika študentov. Referat za študij je vsem študentom 

spomladi 2011 poslal poseben vprašalnik, povzetke analize pa predstavljamo v nadaljevanju. 

Tudi visokošolski učitelji in sodelavci aktivno sodelujejo pri oblikovanju izobraževalnih 

procesov in strategij. 
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3.  1 ORGANIZACIJA ŠTUDIJA  

 

Oba študijska programa sta pripravljena v skladu z bolonjskimi standardi: dodiplomski 

program traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk, magistrski program pa traja dve leti in 

obsega 120 kreditnih točk. Študijska programa izvajamo v obliki izrednega študija v Ljubljani. 

Pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov.  

 

Letnik se praviloma izvede v enem študijskem letu. Pedagoško delo poteka po sistemu 

zaporedne izvedbe predmetov. Posamezni predmet se prične s predavanji, katerim sledijo 

vaje po skupinah in na koncu sledi preverjanje znanja. Za vse predmete velja enako 

zaporedje. Organizacijo in izvedbo izrednega študija bo FAM prilagodila možnostim in 

potrebam študentov. Pri izvajanju izrednega študija se zagotovi najmanj tretjina 

organiziranega študijskega dela, ki je predviden s programom. Izredni študentje v povprečju 

realizirajo 10 ur organiziranega študijskega dela v enem tednu. Število ur organiziranega 

študijskega dela je manjše kot pri rednem študiju, zato zahteva ta način več samostojnega 

dela. Študent izrednega študija mora opraviti vse obveznosti, ki so predvidene za redni 

študij, ob mentorskem usmerjanju visokošolskih učiteljev. 

 

Na dodiplomski ravni se v 2. letniku študija izvaja praktično izobraževanje.  

Praktično usposabljanje zaradi uporabne naravnanosti programa igra pomembno vlogo. 

Zaradi narave dela na področju ustvarjanja in plasiranja medijskih vsebin je nujno potrebno, 

da študent že relativno zgodaj v teku študija dobi stik z prakso v medijski sferi, se pravi v 

različnih organizacijah, ki se ukvarjajo z medijsko produkcijo, saj jim to omogoči spoznavanje 

problemov, ki se pojavljajo v tej dejavnosti, s tem pa tudi uporabo znanja, pridobljenega v 

študijskem programu. 

 

Strokovna praksa je umeščena v poletni semester drugega letnika (četrti semester). 

Strokovna praksa v obsegu 14 KT sestoji iz strokovnega usposabljanja v partnerskih 

organizacijah, v realnem delovnem okolju, iz individualnega dela in konzultacij, ki so 

namenjene strokovni refleksiji pridobljenih izkušenj, ki jih študent/ka predstavi v poročilu o 

strokovni praksi. 

 

Študenti imajo vsak delovnik dostop do odgovorov na vsa pomembnejša vprašanja, ki se 

tičejo študija.  
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Ocena stanja: organizacija študija je ustrezna. 

Predlogi za izboljšave:  

 povečati število organizacij s katerimi imamo partnerski odnos pri izvajanju 

praktičnega usposabljanja 

 vsakoletna evalvacija praktičnega izobraževanja 

 zagotoviti ustrezno službo za podporo pedagoškemu procesu  
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3. 2 STATISTIKA IZVAJANJA IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI NA FAM 

 

VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2009/2010, 2010/2011 IN 2011/2012 

 

Število vpisanih študentov v študijski program Mediji in novinarstvo v študijskem letu 

2009/2010, 2010/2011 in 2011/2012. 

 

LETNIK ŠT. VPISANIH V š.l. 
2009/2010 

ŠT. VPISANIH V š.l. 
2010/2011 

ŠT. VPISANIH V š.l. 
2011/2012 

1. letnik 13 (12 prvič + 1 ponavljal) 9 14 (od tega 1 ponavlja) 

2. letnik 15 17 24 (od tega 2 
ponavljata) 

3. letnik 9 14 14 

absolvent / 6 ( +3 brez statusa) 8 (+ 7 brez statusa) 

1. letnik MAG 9 4 (od tega 1 ponavlja in 
1 brez statusa) 

7 

2. letnik MAG 9 7 0 

absolvent 6 5 (+8 brez statusa) 3 (+8 brez statusa) 

SKUPAJ: 61 62 (+12 brez statusa) 70 (+15 brez statusa) 
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DOKONČANJE ŠTUDIJA  

 

ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011 

 

5 diplomantov: 

30.8.2011 – Tamara Barič zagovarjala diplomsko delo z naslovom PRIHODNOST 

BREZPLAČNIKA ŽURNAL24 NA SLOVENSKEM TRGU; 

27.9.2011 – Lea Kralj zagovarjala diplomsko delo z naslovom FENOMEN 

METROSEKSUALNOSTI IN MEDIJI; 

27.9.2011 – Sandra Kecman zagovarjala diplomsko delo z naslovom ODNOSI Z JAVNOSTMI IN 

ORGANIZACIJA PRIREDITVE ZA OTROKE: ŠTUDIJI PRIMERA PRIREDITVE ČAROBNI DAN; 

13.10.2011 – Jasmina Zorko zagovarjala diplomsko delo z naslovom UMEŠČANJE IZDELKOV 

KOT ENA IZMED OBLIK OGLAŠEVANJA; 

25.10.2011 – Tomaž Purkart zagovarjal diplomsko delo z naslovom ORGANIZACIJA IN 

PRODUKCIJA PRIREDITVE LIPICA V LJUBLJANI.  

 

ŠTUDIJSKO LETO 2009/10:  

 

1 diplomant: 

23.9.2010 – zagovor diplomskega dela Dušana Vešligaja z naslovom: VPLIV SODOBNE IKT 

OPREME NA IZOBRAŽEVANJE V PROGRAMU MEDIJSKI TEHNIK (mentor: dr. Srečko Zakrajšek)  

 

3 magistrice:  

14.9.2010 – zagovor magistrskega dela Severine Ploj z naslovom: MOBING V MEDIJSKIH 

ORGANIZACIJAH (mentor: doc. dr. Peter Lah)  

22.9.2010 – zagovor magistrskega dela Mateje Pavlin z naslovom: ZUNANJI PLURALIZEM V 

TELEVIZIJSKIH MEDIJIH (mentor: doc. dr. Peter Lah)  

4.10.2010 – zagovor magistrskega dela Daše Toman Turuk z naslovom: MEDKULTURNO 

KOMUNICIRANJE V POSLOVNEM SVETU: ŠTUDIJA KULTURNIH VZORCEV MENEDŽERJEV V 

SLOVENIJI IN JUŽNI AFRIKI (mentorica: doc. dr. Mateja Rek)  

 

ŠTUDIJSKO LETO 2008/09:  

 

3 magistrice:  

26. 10. 2009 – zagovor magistrskega dela Janje Nagode z naslovom: MEDIJSKO 

NAČRTOVANJE MALIH LOKALNIH PODJETNIKOV (mentorica doc. dr. Mateja Rek)  

6. 11. 2009 – zagovor magistrskega dela Mojce Doupone Topič z naslovom: ALI JE ŠPORTNO 

NOVINARSTVO (LAHKO) OBJEKTIVNO? PRIMER KK UNION OLIMPIJA (mentor doc. dr. Bernard 

Nežmah)  

11. 12. 2009 –zagovor magistrskega dela Špele Gacin z naslovom: KREATIVNOST V 

MEDIJSKEM NAČRTOVANJU (mentorica: doc. dr. Mateja Rek) 



40 
 

PREHOD V VIŠJI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012 

 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo v 2. letnik dodiplomskega študija vpisanih 24 študentov, 

od tega: 

 14 prehod po merilih za prehode; 

 5 študentov z vsemi opravljenim izpiti iz 1. letnika; 

 2 manjkata 2 izpita; 

 1 manjkajo 3 izpiti (pogojni vpis) 

 2 ponavljata 2. letnik. 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo v 3. letnik dodiplomskega študija vpisanih 14 študentov. 

Od tega: 

 1 prehod po merilih za prehode; 

 10  študentov z vsemi opravljenimi izpiti iz 2. letnika; 

 3 manjkajo po 1 izpit. 

 

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

 

V študijskem letu 2011/2012 se 2. letnik magistrskega študija ne izvaja – vpisani študenti v 1. 

letnik v študijskem letu 2010/11 niso opravili obveznosti potrebnih za napredovanje v 

2.letnik. 
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REZULTATI ANKETE O KAKOVOSTI DELA NA FAKULTETI ZA MEDIJE – ŠTUDIJSKO LETO 08/09, 

09/10 IN 10/11 

 

 

Število izpolnjenih anket (šolsko leto 08/09): 21 

Število izpolnjenih anket (šolsko leto 09/10): 37 

Število izpolnjenih anket (šolsko leto 10/11): 31 

 

1. Prosimo, da v vsaki vrstici s križcem označite ustrezni kvadratek. V primeru, da se katera 

dimenzija ne nanaša na vas oz. o njej nimate izkušnje, pustite vrstico prazno: 

 

 Povprečje 
(5=vedno, 
1=nikoli) – 
08/09 

Povprečje 
(5=vedno, 
1=nikoli) – 
09/10 

Povprečje 
(5=vedno, 
1=nikoli) –
10/11 

a) Študentje se lahko zanesejo na pomoč 
zaposlenih pri reševanju svojih problemov 4,45 4,368861 4,269231 

b)  Predavanja in druge storitve so izvedene v 
obljubljenem času 4,15 4,564286 4,076923 

c)  Študentje so redno obveščeni  o času in kraju 
izvedbe predavanj in drugih storitev 4,65 4,564286 3,807692 

d)  Študentje so pravočasno obveščeni o času in 
kraju izvedbe predavanj in drugih storitev 4,3 4,492857 3,807692 

f)  Obljubljene storitve so takoj izvedene  3,9 3,821429 3,846154 

g)  Med predavatelji je volja za pomoč študentom 4,55 4,464286 4,346154 

h)  Študenti lahko zaupajo zaposlenim na 
fakulteti  4,5 4,296296 4,346154 

i)  Administrativno osebje je vljudno do 
študentov 4,5 4,357143 4,5 

j)  Zaposleni imajo vsa potrebna znanja za 
podajanje odgovorov na študentova vprašanja 4 4,142857 4,384615 

k)  Zaposleni študentom posvečajo individualno 
pozornost 4,2 4,174074 4,192308 

l)  Predavatelji so do študentov spoštljivi 4,7 4,785714 4,307692 

m)  Predavatelji so do študentov razumevajoči 4,45 4,428571 4,384615 

n)  Zaposleni delujejo v skladu z interesi 
študentov 4,3 4,37037 4,230769 

o)  Kvaliteta in dostopnost materialov/literature  
na Moodlu 4,3 3,857143 3,692308 

p)  Ure poslovanja (fakulteta, knjižnica, referat)  
so primerne 4,15 4,259259 4,230769 

r)  S študijem na fakulteti ste zadovoljni 4,15 4,571345 4,076923 

SKUPAJ 
 4,328125 4,357428 4,15625 

Na naslednja vprašanja odgovorite tako, da s križcem označite ustrezno številko ! 
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 Kako ste na splošno zadovoljni s kakovostjo storitev naše fakultete ? 
                zelo                                                                                                   zelo   
    zadovoljen                                                                                        nezadovoljen   
                   5                         4                        3                    2                      1                   
 
Povprečje 08/09: 3,8 
Povprečje 09/10: 4,33 
Povprečje 10/11: 3,958333 
 
 
 
         
V kolikšni meri je izvedba izobraževanja izpolnila vaša pričakovanja ? 
 
 
   boljša kot sem                                                                                    slabša kot sem  
    pričakoval(a)                                                                                      pričakoval(a) 
                   5                         4                        3                    2                      1                   
 
Povprečje 08/09: 3,733333 
Povprečje 09/10: 3,857143 
Povprečje 10/11: 3,863636 
 
 
 
Delodajalci so zainteresirani za zaposlovanje študentov z naše fakultete: 
 
         popolnoma se                                                                                     sploh se ne    
       strinjam                                                                                                  strinjam 
                           5                         4                        3                    2                      1                   
 
Povprečje 08/09: 3,428571 
Povprečje 09/10: 3,28 
Povprečje 10/11: 3,695652 
 
 
Prosimo, navedite ali opišite konkretne dogodke, ki so v zadnjih mesecih najbolj vplivali na vaše 
zadovoljstvo s Fakulteto za medije (v pozitivnem ali negativnem smislu). 
 
ŠOLSKO LETO 08/09 
 
PODIPLOMCI: 
+ dostopnost in prilagodljivost predavateljev (se večkrat ponovi) 
+sodobnost podajanja snovi 
+pomoč in odprtost mentorjev pri temah magistrskih nalog 
+predavanja dr. Nežmaha in dr. Rek 
ni bilo jasno število predmetov (se večkrat ponovi) 
 
DODIPLOMCI: 
* več terenskih vaj (se večkrat ponovi) 
*želimo ekskurzijo 
+ dostopnost predavateljev 
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+ obisk Betke Šuhel 
razočarana nad programom predavanj 
 
 
ŠTUDIJSKO LETO 09/10 
 
DODIPLOMCI: 
 
+ prilagodljivost potrebam zaposlenih študentov (se večkrat ponovi) 
+ odličen odnos  
+ dosti praktičnega dela 
+ poskusi razvoja obštudijskih predavanj 
+ študijska oprema – vedno dosegljiva 
+ predavanja koristna in dobra 
+ praksa na POP TV, ki mi jo je omogočila fakulteta 
+ delodajalec bil presenečen nad znanjem, ki sem ga pridobila v 1. Letniku FAM 
+ nekaj odličnih predavateljev 
+ osebje je vedno pripravljeno pomagati 
 
 
prestavljanje terminov predavanj (večkrat) 
ukinitev klasične prijave na izpit preko Moodla (se večkrat ponovi) 
počasnost delovanja referata 
neprimernost nekaterih predavanj (Medijska tehnologija in informatika) 
dobro bi bilo, da bi se predmeti v Moodlu odpirali takoj ob pričetku predavanj, ne pa da je treba na to 
vedno opozarjat 
prevelika šolnina 
urnik ni bil dostopen do zadnjega trenutka 
 
 
PODIPLOMCI: 
 
 + prilagodljivost, individualnost, nekaj izjemnih predavateljev, spoštljiv odnos, partnerski odnos 
+ urnik predavanj 
 
premalo promocije novega poklicnega profila v javnosti 
ni knjižnice (dobro bi bilo da se uredi dostop do podotkovnih baz NUKA) – drugo brez besed 
 
 
ŠTUDIJSKO LETO 10/11 
 
DODIPLOMCI: 
gostujoči predavatelji (predvsem Arne Hodalič) + 
predavatelji cenijo, če študent obiskuje predavanja +  
prepozno obveščeni, ko so nekatera predavanja odpadla –  
nekateri profesorji (Škabar, Rek) so me zelo pozitivno presenetili z zelo zanimivimi predavanji. 
Zmotilo me je prestavljanje predavanj in neresnost (Bizjak) pri izvedbi izpita.  
 
PODIPLOMCI: 
profesionalna izvedba določenih predavanj; 
zanesljivost šole. 
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REZULTATI ANKETE OB ZAKLJUČKU ŠTUDIJA NA FAKULTETI ZA MEDIJE 

*podatki so bili zbrani na podelitvi diplom 19. 1. 2012 

 

OSNOVNI PODATKI 

Zap. št.   število v % (N=7) 

1. SPOL   

 M 1  

 Ž 6  

2.  STAROST   

 do 20   

 21 - 25 let 1 14,29% 

 26 - 30 let 2 28,57% 

 31 - 40 let 3 42,85% 

 41 - 50 let 1 14,29% 

 čez 50 let   

3. STOPNJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA   

 visokošolski strokovni program 4 57,14% 

 magistrski študijski program 3 42,85% 

4. ALI PO DIPLOMIRANJU NAČRTUJETE TAKOJŠNJE NADALJEVANJE 
ŠTUDIJA? 

  

 da 3 42,85% 

 ne 4 57,14% 

5. ALI NAČRTUJETE NADALJEVATI S ŠTUDIJEM  V ČASU, KRAJŠEM 
KOT 3 LETA? 

  

 da 3 42,85% 

 ne 4 57,14% 

6. ALI NAČRTUJETE NADALJEVANJE ŠTUDIJA V PROGRAMU, KI GA 
PONUJA FAM 

  

 da 2 28,57% 

 ne 5 71,42% 

7. ŠOLANJE BOM NADALJEVALA NA DRUGI ŠOLI, KER   

 mi smer bolj ustreza 1 14,29% 

 ni odgovora 6 85,71% 

 

 

 

 

 



45 
 

PODATKI O ZAPOSLITVI 

 

Zap. št.   število v % (N=7) 

1. Ali ste bili v času diplomiranja zaposleni oz. ste delali (preko 
študentskega servisa, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe)? 

  

 da 7 100% 

 ne 0 0 

2. Navedite leta delovne dobe oz. leta, ki ste jih delali do 
zaključka študija na FaM (preko Študentskega servisa, avtorske 

pogodbe, podjemne pogodbe)? 

  

 nič  1 14,29% 

 manj kot 1 leto 1 14,29% 

  1-3 leta 2 28,57% 

 5-10 let 2 28,57% 

 10-20 let  0 0 

 čez 10 let 1 14,29% 

3. Kakšen je trenutno vaš status zaposlitve?   

 nezaposlen 1 14,29% 

 zaposlitev za določen čas 2 28,57% 

 zaposlitev za nedoločen čas 3 42,86% 

 samozaposlen / lastnik podjetja 1 14,29% 

 delo po pogodbi (Študentski servis, avtorska pogodba, 
podjemna pogodba,…) 

0 0 

4. Navedite tip organizacije, v kateri ste trenutno zaposleni?   

 podjetje 3 42,86% 

 javna uprava 0 0 

  izobraževalna ustanova 2 28,57% 

 samozaposlen/a 1 14,29% 

 drugo 1 14,29% 

5. Ali na delovnem mestu uporabljate kompetence pridobljene v 
okviru študija na FAM? 

  

 da 6 85,71% 

 ne 1 14,29% 
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MNENJE O ŠTUDIJU NA FaM 

Uporabnost pridobljenega znanja 

(ocena : 1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti se strinjam, niti ne strinjam, 4 – strinjam se, 

5 – popolnoma se strinjam, N – ni odgovora).  

 

1. Znanje, ki sem ga pridobil/a na FaM, je uporabno.  1 2 3 4 5 N 

2. Menim, da bo pridobljena diploma pozitivno vplivala na napredovanje v 
službi oz. prvo zaposlitev. 

1 2 3 4 5 N 

3. Na fakulteti sem spletel/a mrežo poznanstev, ki mi pomagajo pri 
pridobitvi dela. 

1 2 3 4 5 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

14,29% 

42,86% 

28,57% 28,57% 

1 2 3 4 5

1. Znanje, ki sem ga pridobil na FaM je uporabno  

0 0 

29% 29% 

42,86% 

1 2 3 4 5

2. Menim, da bo pridobljena dipoloma pozitivno 
vplivala na napredovanje v službi oz. prvo zaposlitev 

14,29% 14,29% 

28,57% 

42,86% 

28,57% 

1 2 3 4 5

3. Na fakulteti sem spletel/a mrežo poznanstev, ki mi 
pomagajo pri pridobitvi dela 
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Mnenje o študiju (fakulteti) 

(ocena : 1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti se strinjam, niti ne strinjam, 4 – strinjam se, 5 – 

popolnoma se strinjam, N – ni odgovora). 

 

 

 

 

 

* 28,57 % anketiranih ni podalo odgovora.   

 

0% 0% 

28,57% 

57,14% 

14,29% 

1 2 3 4 5

1. Izvedba predavanj je bila kakovostna 

0% 0% 

14,29% 

42,86% 

14,29% 

1 2 3 4 5

2. Izvedba vaj je bila kakovostna 

1. Izvedba predavanj je bila kakovostna. 1 2 3 4 5 N 

2. Izvedba vaj je bila kakovostna. 1 2 3 4 5 N 

3. Izvedba prakse je bila kakovostna. 1 2 3 4 5 N 

4. Študij je bil dobro organiziran. 1 2 3 4 5 N 

5. Študij je bil ustrezno zahteven. 1 2 3 4 5 N 

6. Prostorske in tehnične razmere študija so bile dobre. 1 2 3 4 5 N 

7.  Študijska literatura je bila dostopna. 1 2 3 4 5 N 

8. Sistem za e-učenje Moodle mi je bil v pomoč. 1 2 3 4 5 N 

9. Fakulteto bi priporočil/a naprej. 1 2 3 4 5 N 
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* 28,57 % anketiranih ni podalo odgovora.   

 

 

 

 

 

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 

1 2 3 4 5

3. Izvedba prakse je bila kakovostna 

0% 

28,57% 

42,86% 

14,29% 14,29% 

1 2 3 4 5

4. Študij je bil dobro organiziran 

0% 

14,29% 

28,57% 

42,86% 

14,29% 

1 2 3 4 5

5. Študij je bil ustrezno zahteven 
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* 14,29 % anketiranih ni podalo odgovora.  

 

 

0% 0% 0% 

57,14% 

42,86% 

1 2 3 4 5

6. Prostorske in tehnične razmere študija so bile dobre 

0% 0% 0% 

42,86% 

57,14% 

1 2 3 4 5

7. Študijska literatura je bila dostopna 

0% 0% 0% 

42,86% 42,86% 

1 2 3 4 5

8. Sistem za e-učenje Moodle mi je bil v pomoč 

0% 0% 

28,57% 

42,86% 

28,57% 

1 2 3 4 5

9. Fakulteto bi priporočil/a naprej 



50 
 

Ocena študijske pomoči/svetovanje študentom 

(ocena : 1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti se strinjam, niti ne strinjam, 4 – strinjam se, 5 – 

popolnoma se strinjam, N – ni odgovora).  

 

1. Na fakulteti je dobro organizirana pomoč in svetovanje za študente. 1 2 3 4 5 N 

2. Pomoč mentorja pri diplomskem/magistrskem delu je bila koristna, 
ustrezna. 

1 2 3 4 5 N 

3. Sodelovanje z referatom oz. organizatorjem izobraževanje je bilo dobro. 1 2 3 4 5 N 

 

 

*  14,29 % anketiranih ni podalo odgovora. 

 

 

 

14,29% 

0% 0% 

57,14% 

14,29% 

1 2 3 4 5

1. Na fakulteti je dobro organizirana pomoč in svetovanje za 
študente 

0% 0% 0% 

14,29% 

85,71% 

1 2 3 4 5

2. Pomoč mentorja pri diplomskem/magistrskem delu je bila 
koristna, ustrezna 
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0% 0% 0% 

57,14% 

42,86% 

1 2 3 4 5

3. Sodelovanje z referatom oz. organizatorjem izobraževanje je 
bilo dobro 
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Opis stanja:  

Vpis: stanje vpisa je glede na gospodarsko situacijo, zamrznitev napredovanj v javnem 

sektorju ter povečanja stroškov mobilnosti, kar je močno vplivalo na zmanjšan vpis v 

magistrski študij (delodajalci ne financirajo)  je stanje zadovoljivo a so potrebne izboljšave. 

Predlog:  

 uvedba e-izobraževanja na magistrski ravni 

 povečanje aktivnosti trženja v spletnih medijih in družbenih omrežjih 

 povečanje aktivnosti osebnega trženja  

Prehajanje v višji letnik: stanje je ustrezno. 

Dokončanje študija: na podlagi dosedanjih izkušenj – ki pa so zaradi majhnega števila 

študentov bolj skope (FAM obstaja šele 3 leta in to so prvi študenti) je dokončanje študija 

ustrezno. 

Predlog za izboljšave: potrebno spremljati delež tistih, ki dejansko po vseh opravljenih 

izpitnih obveznostih diplomirajo in spodbujati »zamudnike« k dokončanju. 

Nujni predlog glede izvajanja evalvacije študijskega procesa: ključna je formalizacija, 

sistematizacija, vse je potrebno dokumentirati!, določitev razširjenih kriterijev vsakoletne 

evalvacij študijskih programov kot je začrtano v poslovniku kakovosti, ki smo ga sprejeli  na 

18. redni seji Senata FAM.  

Spremljanje študijskega programa je nenehen proces na FAM, s katerim skušamo zagotoviti 

izboljševanje kakovosti študijske izkušnje. Na fakulteti se nenehno zbirajo povratne 

informacije in mnenja in vključujejo potrebne spremembe v študijski program za izboljšanje 

študijskih izidov, organizacije in izvedbe izobraževanja in virov FAM. V tem procesu 

spremljanja študijskega programa sodelujejo študenti, visokošolski učitelji, administrativno 

in strokovno-tehnično osebje. Skladno s smernicami NAKVISA moramo vse te aktivnosti 

formalizirati!. Torej: pri spremljanju študijskega programa se dokumentirajo vse informacije, 

s strani vseh deležnikov. 

Redno evalvacija vključuje:  

 Evalvacijo študijskega programa (kurikula, poučevanja, ocenjevanja, vseh 

izobraževalnih dejavnostih, zadostnosti in raznovrstnosti virov iz državnega in 

mednarodnega okolja, analizo dosežkov, analizo težav in napak z vidika ustreznosti, 

transparentnosti, jasnosti). 

 Ugotovitev o doseganju pričakovanih študijskih izidov in zagotavljanja akademskih 

standardov in kakovosti. 

 Predlog izboljšanja študijskega programa in njegove izvedbe.  

 Informacije se izbirajo in analizirajo iz različnih virov: 

- Evalvacijski vprašalniki za študente 
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- Evalvacijski vprašalniki za predavatelje 

- Informacije s strani zaposlenih – vse je potrebno dokumentirati!!!!! 

- Povratne informacije sodelujočih organizacij – vse je potrebno 

dokumentirati!!!! 

- Statistične analize  

- Evalvacije vseh dejavnosti 

- Viri za izvedbo programa. 

Vsebina evalvacijskega poročila programa naj vsebuje: 

 

A. Pričakovani študijski izidi in kompetence 

- Ustreznost pričakovanih študijskih izidov 

- Jasnost pričakovanih študijskih izidov 

B. Vsebina in izvedba predmetnika 

- Doseganje pričakovanih študijskih izidov in vsebina predmetnika 

- Aktualnost in ustreznost vsebine predmetnika 

- Povezanost med cilji predmetov/modulov in cilji predmetnika 

- Poznavanje predmetnika s strani študentov, dosegljivost predmetnika, 

prilagojenost študentom s posebnimi potrebami.  

C. Ocenjevanje 

- Strategije ocenjevanja (prisotnost različnih načinov ocenjevanja v 

predmetniku za preverjanje doseganja ciljev predmetnika) 

- Jasnost ocenjevalnih kriterijev 

- Ustreznost organizacije izpitnih rokov 

- Povratna informacija študentom o doseženih učnih izidih 

D. Dosežki študentov 

- Uspešnost študentov 

- Sodelovanje študentov v projektih v državnem in mednarodnem okolju 

- Mobilnost študentov 

E. Poučevanje in učenje 

- Strategija poučevanja in učenja glede na cilje študijskega programa 

- Raznovrstnost uporabljenih pedagoških metod 

- Komunikacija in sodelovanje s študenti 

- Ustreznost obremenitve študenta glede na kreditno vrednotenje v programu 

F. Svetovanje in pomoč študentom 

- Možnosti pomoči in svetovanja študentom 

- Prilagoditve študentom s posebnimi potrebami 

- Karierno svetovanje, pomoč pri zaposlitvi 

- Pomoč v primeru nedoseganja pričakovanih študijskih izidov 

G. Zagotavljanje kakovosti študijskega programa 

- Sestanki programskega teama  

- Sodelovanje med predavatelji 
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- Letna evalvacija in vpliv na izboljševanje kakovosti 

Potrebno je izdelati razširjene kriterije za merjenje omenjenega in sistem merjenja in 

vzpostaviti sistem formalnega komuniciranja v organizaciji, ki bo potekal poleg sodelovanja 

vseh relevantnih notranjih deležnikov v organih upravljanja Fakultete za medije.  
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3. 3 REFERAT ZA ŠTUDIJ 

 

Na spletni strani referata za študij http://moodle.iam.si/course/view.php?id=120 imajo 

študenti dostop do vseh ključnih dokumentov in obrazcev, ki se neposredno povezani s 

študijem in sicer: 

 

1. Splošna obvestila: 

 Seje Komisije za študijske in študentske zadeve Fakultete za medije v tekočem 

študijskem letu 

 Seje senata Fakultete za medije v tekočem študijskem letu 

 Seznam tem za diplomska dela 

 Seznam tem za magistrska dela 

 Seznam možnih mentorjev za diplomsko delo 

 Seznam možnih mentorjev za magistrsko delo 

 Razpis volitev v Študentski svet 

 Objava seznama kandidatov za člana Študentskega sveta FAM 

 Obvestilo o rezultatih volitev v Študentski svet FAM 

*seznam splošnih obvestil se redno ažurira 

 

2. Obvestila o zagovorih diplomskih in magistrskih nalog (z navodili o nujnih postopkih pred 

izvedbo končnega zagovora dela)  

 

3. Obrazci: 

 

 Diplomsko delo- Izjava o avtorstvu 

 Prijava teme diplomskega dela 

 Pregled in oddaja diplomskega dela 

 Ocena diplomskega dela 

 Prošnja za podaljšanje teme diplomskega dela 

 Magistrsko delo-Izjava o avtorstvu 

 Prijava teme magistrskega dela 

 Pregled in oddaja magistrskega dela 

 Ocena magistrskega dela 

 Prošnja za podaljšanje teme magistrskega dela 

 

 

4. Pravilniki 

 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju študentov 

 Pravilnik o postopku za priznavanju neformalnih znanj in spretnosti 

 Pravilnik o diplomskem delu 

 Tehnična navodila za izdelavo diplomskih del 

 Tehnična navodila za izdelavo magistrskih del 
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 Protokol zagovora magistrskega dela 

 Protokol zagovora diplomskega dela 

 Pravilnik o magistrskih delih 

 Pravice in dolžnosti študentov 

 Pravilnik o napredovanju in dokončanju študija na FAM 

Poleg navedenih dokumentov, obrazcev in pravilnikov, študenti lahko dostopajo do e-

indeksa, urnikov, življenjepisov predavateljev in učnih načrtov za dodiplomski in 

podiplomnski študij na Fakulteti za medije. Imajo dostop do zapisnikov sej senata. Preko 

informacijskega sistema Moodle jim je omogočena tudi interakcija z referatom, predavatelji 

in vodstvom Fakultete. 

 

Na spletni strani Fakultete za medije (http://www.FaMe.si/) je poleg vseh obvestil o rednih 

študijskih in izobraževalnih aktivnostih dostopna tudi predstavitvena knjižica (v PDF 

dokumentu), strategija, objavljeno je strategija FAM, poslovnik kakovosti, vsakoletno 

samoevalvacijsko poročilo ter rezultati študentskih anket za vse zainteresirane kandidate za 

vpis, natančen koledar informativnih dnevov, navodila in prijavnice za vpis ter aktualni 

prijavni roki (trije prijavni roki). 

Spletna stran je redno osvežena in omogoča zanesljivo in učinkovito informiranje 

uporabnikov. V letu 2011 smo izdelali tudi spletno stran v angleškem jeziku, ki je dostopna 

na http://FaMe.si/about-the-faculty. Poleg tekočih informacij o dogodkih, osnovnih 

informacij o fakulteti ter informacij, ki zadevajo vpis, vhodna spletna stran nudi tudi smiselno 

strukturiranost na dodiplomski in podiplomski študij. 

 

Spletna stran namenjena dodiplomskemu študiju je strukturirana v naslednja področja: 

 

 Splošne kompetence 

 Predmetno-specifične kompetence 

 Predmetnik 1.letnik 

 Predmetnik 2.letnik 

 Predmetnik 3.letnik 

 Praktično usposabljanje 

 Pogoji za vpis 

 Navodila za vpis 

 Prosta vpisna mesta 

 Šolnina 

 Ocenjevanje in preverjanje znanja 

 Napredovanje po programu 

 Način izvajanja študija 

 Pogoji za dokončanje študije 

 Zaposlitvene možnosti diplomantov 

http://www.fame.si/
http://fame.si/about-the-faculty
http://www.fame.si/dodiplomski-studij/splosne-kompetence
http://www.fame.si/dodiplomski-studij/predmetno-specificne-kompetence
http://www.fame.si/dodiplomski-studij/predmetnik-1-letnik
http://www.fame.si/dodiplomski-studij/predmetnik-2-letnik
http://www.fame.si/dodiplomski-studij/predmetnik-3-letnik
http://www.fame.si/dodiplomski-studij/prakticno-usposabljanje
http://www.fame.si/dodiplomski-studij/pogoji-za-vpis
http://www.fame.si/dodiplomski-studij/navodila-za-vpis
http://www.fame.si/dodiplomski-studij/prosta-vpisna-mesta
http://www.fame.si/dodiplomski-studij/solnina
http://www.fame.si/dodiplomski-studij/ocenjevanje-in-preverjanje-znanja
http://www.fame.si/dodiplomski-studij/napredovanje-po-programu
http://www.fame.si/dodiplomski-studij/nacin-izvajanja-studija
http://www.fame.si/dodiplomski-studij/pogpoji-za-dokoncanje-studija
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Spletna stran namenjena podiplomskemu študiju pa je strukturirana v naslednja področja: 

 

 Splošne kompetence 

 Predmetno-specifične kompetence 

 Predmetnik 1.letnik 

 Predmetnik 2.letnik 

 Pogoji za vpis 

 Navodila za vpis 

 Prosta vpisna mesta 

 Šolnina 

 Ocenjevanje in preverjanje znanja 

 Napredovanje po programu 

 Pogoji za dokončanje študija 

 Zaposlitvene možnosti  

Na internetni strani so jasno napisani pogoji za vpis in navodila za vpis v študijske programe 

na Fakulteti za medije, interesentom za vpis so na volj potrebni obrazci in kontaktne 

informacije za pridobivanje dodatnih informacij.  

 

Opis stanja: stanje je ustrezno. 

Predlogi za izboljšave: periodična prenova pravilnikov glede na spreminjajočo se zakonodajo 

ali izkušnje iz prakse. Več aktivnosti na on-line družbenih omrežjih. 

 

  

http://www.fame.si/podiplomski-studij/splosne-kompetence
http://www.fame.si/podiplomski-studij/predmetno-specificne-kompetence
http://www.fame.si/podiplomski-studij/predmetnik-1-letnik
http://www.fame.si/podiplomski-studij/predmetnik-2-letnik
http://www.fame.si/podiplomski-studij/pogoji-za-vpis
http://www.fame.si/podiplomski-studij/navodila-za-vpis
http://www.fame.si/podiplomski-studij/prosta-vpisna-mesta
http://www.fame.si/podiplomski-studij/solnina
http://www.fame.si/podiplomski-studij/ocenjevanje-in-preverjanje-znanja
http://www.fame.si/podiplomski-studij/napredovanje-po-programu
http://www.fame.si/podiplomski-studij/pogoji-za-dokoncanje-studija
http://www.fame.si/podiplomski-studij/zaposlitvene-moznosti
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3. 4 UČNI VIRI IN POMOČ ŠTUDENTOM 

 

KNJIŽNIČNI IN INFORMACIJSKI VIRI 

 

Fakulteta za Medije financira članarino za vse svoje študente v Narodni in Univerzitetni 

knjižnici (s katero ima tudi podpisano pogodbo o sodelovanju) in na ta način študentom 

omogoča odstop do največje zbirke fizičnega gradiva kot tudi oddaljeni dostop do 

mednarodnih baz literature in podatkov. V letu 2011 smo registrirali Knjižnico Fakultete za 

medije v Izumu.  

Informacijski sistem oz. elektronsko učno okolje, ki ga na FAM uporabljamo kot dopolnilo in 

nadgradnja predavanjem in vajam je Moodle, ki omogoča elektronsko komunikacijo 

profesorjev, študentov in administrativnega osebja FAM. Na Moodlu študenti najdejo 

gradiva za vse predmete, ki se izvajajo v okviru študijskega programa Mediji in novinarstvo, 

omogočena pa je tudi neposredna komunikacija z izvajalci predmetov.  V okviru Moodla je 

vzpostavljena tudi elektronska knjižnica e-gradiv.  V letu 2011 smo tudi posodobila 

internetno stran in izdelali angleško različico internetne strani. 

Vsi potrebni akti, pravilniki, načrti, letna samoevalvacijska poročila, razpisi  ipd. so javno 

dostopni. 

Ocena stanja: študentom je omogočen dostop do obvezne literature, preko NUKa pa tudi do 

največje zbirke fizičnega gradiva kot tudi oddaljeni dostop do mednarodnih baz literature in 

podatkov.  

Predlogi za izboljšave: financirati funkcioniranje lastne knjižnice.  

 

TUTORSTVO, SVETOVANJE 

Ocena stanja: Zaradi nemasovnosti študija in s tem manjšega števila študentov oz. zaradi ne 

prav kompleksnega okolja v katerem imajo študenti neposreden, nenehen in individualen 

dostop do mentorjev, predavateljev in vodstva razvoj tutorstva v prvih letih po ustanovitvi ni 

bil prioriteta, svetovanje pa, kljub temu, da je obstajalo (in je bilo v anketi ob zaključku 

študija zelo dobro ocenjeno), ni bilo sistematizirano in formalizirano. Informacije o 

razpoložljivih delovnih mestih, razpisih in kontaktih z eventualnimi delodajalci smo objavljali 

na fakultetnem Facebooku, kjer so te informacije dostopne vsem študentom. 

Predlogi za izboljšave:  

 formalizacija sistema tutorstva  

Tutorstvo je opredeljeno kot sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri 
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njihovem akademskem razvoju. Namen tutorskega sistema bo: a) podpora študentom med 

študijem; b.) povečanje prehodnosti študentov v višji letnik; c.) svetovanje študentom pri 

oblikovanju izbirnega dela predmetnika; d.) organizacija in nudenje pomoči pri študiju 

posameznih predmetov oziroma pri; e.) strokovni praksi; f.) spodbujanje študentov k 

udeležbi pri obštudijskih aktivnosti. 

 formalizacija svetovalnih storitev v obliki kariernega centra 

Aktivnosti: 

 informacije o možnostih izbirnosti znotraj FAM in zunanje mobilnosti 

 informacije o razpoložljivem delu 

 povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci  

 predstavitve delodajalcev in obiski v delovnem okolju  

 individualno karierno svetovanje 

 informacije o študentski praksi  

 informacije o možnostih dodatnega neformalnega izobraževanja 

 informacije o praksi in študiju v tujini  
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4. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI AKADEMSKEGA OSEBJA 

 

4. 1  KADROVSKA ZASEDBA IN IZVEDBA ŠTUDIJSKEGA PROCESA V ŠTUDIJSKEM LETU 

2010/11 

 

Tabela 1: Struktura predvidenih visokošolskih učiteljev po habilitacijskih nazivih – 

visokošolski strokovni študijski program Mediji in novinarstvo (1. stopnja) – študijsko leto 

2010/11 

Zap. 
Št. 

Naziv Število Delež 
1 Redni profesor 0  

2 Izredni profesor 5 23,8 

3 Docent 7 33,3 

4 Višji predavatelj 2 9,5 

5 Predavatelj 
 

4 
 

19 

6 Asistent 3 14,2 

 SKUPAJ 21 100% 

 

Tabela 2: Struktura predvidenih visokošolskih učiteljev po habilitacijskih nazivih – magistrski 

študijski program Mediji in novinarstvo (2. stopnja) – študijsko leto 2010/11 

Zap. 
Št. 

Naziv Število Delež 
1 Redni profesor 0  

2 Izredni profesor 5 41,6 

3 Docent 5 41,6 

4 Višji predavatelj 0 0 

5 Predavatelj 
 

0 0 

6 Asistent 2 16,6 

 SKUPAJ 12 100% 

 

Vsi nosilci in izvajalci predmetov so habilitirani visokošolski učitelji z veljavno in ustrezno 

izvolitvijo v naziv. Od njih smo pridobili verodostojne izjave in potrebna soglasja njihovih 

delodajalcev. 
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Tabela 3: Struktura predvidenih visokošolskih učiteljev po obliki zaposlitve – študijsko leto 

2010/11 

 

Zap. 
Št. 

Naziv Število Delež 

1 Redno do polnega delovnega časa 1 4,34 

2 Redno do petine delovnega časa 1 4,34 

3 Samo pogodbeno 21 91,3 

 SKUPAJ 23 100% 

 

 

Ocena stanja in predlogi: Struktura predvidenih visokošolskih učiteljev po habilitacijskih 

nazivih je ustrezna tako na dodiplomskem visokošolskem študijskem programu Mediji in 

novinarstvo 1. stopnje kot na podiplomskem visokošolskem študijskem programu Mediji in 

novinarstvo 2. stopnje. Struktura predvidenih visokošolskih učiteljev po obliki zaposlitve pa v 

študijskem letu 2010/11 pa je slabša od pričakovane.  

Predlogi za izboljšave:  

- povečati delež izvajalcev študijskega in raziskovalnega programa, ki bodo v delovnem 

razmerju za polni delovni čas 

- izdelati in redno spremljati kadrovski načrt 

- vprašanje podpornih delavcev 
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4. 2. USTREZNOST POSTOPKOV ZA IZVOLITVE V NAZIV 

 

Senat Fakultete za medije je na svoji 17. seji dne 21. 4. 2011 potrdil nova Merila za volitve v 

nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Fakultete za medije, ki so 

usklajene z novimi Minimalnimi standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih, ki jih je na svoji 

11. seji dne 18. novembra 2010 določil Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za 

kakovost v visokem šolstvu.     

Statistika – 2011: 

1. Število vlog za izvolitev v naziv v letu 2011: 

 

 Dne 22. 03. 2011 poda JASMINKA PAVASOVIČ vlogo za izvolitev v naziv višje 

predavateljice za predmetno področje Medijska tehnologija in informatika – 

prekinitev postopka Komisija za kadrovske zadeve – habilitacije, dne 17. 11. 2011; 

 Dne 14. 09. 2011 poda TOMAŽ STUBELJ vlogo za izvolitev v naziv predavatelja za 

predmetno področje Informatika; 

 Dne 26. 05. 2011 poda DARJA ZGONC vlogo za izvolitev v naziv predavateljice za 

predmetno področje Novinarske študije. 

 

2. Število izvolitev v naziv v letu 2011: 

 Senat FaM je na 15. redni seji, dne 09. 02. 2011, izdal odločbo o izvolitvi v naziv  

predavateljice Heleni Fortič za predmetno področje Ekonomija; 

 

 Senat FaM je na 18. redni seji, dne 30. 06. 2011, izdal odločbo o izvolitvi v naziv  

višji predavatelj Lenartu Šetincu za predmetno področje Medijsko pravo; 

 

 Senat FaM je na 12. dopisni seji, dne 25. 02. 2011, izdal odločbo o izvolitvi v naziv  

predavatelj Marku Peršinu za predmetno področje Računalništvo in informatika. 

 

 Senat FAM je na 13. dopisni deji, dne 17. 3. 2011, izdal odločbo o izvolitvi v naziv 

docent Bernardu Nežmahu za predmetno področje Komunikologija 

 

Ocena stanja: postopki za izvolitev v naziv so ustrezni. 
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4. 3. MEDNARODNA MOBILNOST 

 

Sodelavci Fakultete za medije so aktivno vključeni v programe mednarodne mobilnosti. Ker 

je Fakulteta za medije nova institucija, njena institucionalne zgodovina mednarodnega 

povezovanja ni bogata, kar pa ne velja za sodelavce Fakultete za medije, ki imajo tako na 

regionalni kot EU in širši mednarodni ravni dolgoletne izkušnje.  

 

Na FAM vsako leto gostimo tuje predavatelje – v letu 2011 so na Fakulteti za medije 

predavali: 

 prof. Nikolai Genov (24. – 26. 11. 2011), tematike:  Introduction into triangulation 

approaches in social science research by using the example of a completed study on 

cross-boundary migration (24.11., 16:00-20:00h); Deepening the discussion on 

triangulation approaches by using the example of the research project on 

individualization (25.11., 16:00-20:00h); Theoretical introduction and example of the 

analysis of the current Eurozone crisis (26.11., 09:00-13:00h). 

 prof. Gyorgy Lengyel (6. 5. 2011), tematika: Entrepreneurship and entrepreneurial 

inclination 

 izred. prof. Andreas Bozoki (24. 3. – 25. 3. 2011), tematika: 24.3.2011: The theories of 

modernization, dependency and globalization ; 25.3.2011: Social movements and the 

political role of intellectuals 

 prof. Thomas Luckmann (17. 3. 2011) 

 prof. Luca Brusati (11. 3. 2011), tematika: A glimpse into the black box: how policy 

decisions are really taken 

 prof. William O'Gorman (4. 3. 2011), tematka: Entrepreneurship, Economy and 

Regional Development 

 

Decembra 2011 je Fakulteta za medije pridobila Erazumusovo univerzitetno listino, ki 

predstavlja splošni okvir oz. predpogoj evropskega sodelovanja znotraj Erasmus aktivnosti na 

področju terciarnega izobraževanja. Le nosilke listine lahko sodelujejo aktivnostih 

individualne mobilnosti in koordinirajo Erazmus projekte. S tem bo tudi na institucionalni 

ravni omogočena mobilnost pedagoškega in strokovnega kadra kot tudi študentov. V 

decembru 2011 smo takoj po pridobitvi Erazmusove univerzitetne listine pričeli z pogovori o 

podpisu bilateralnih pogodb z Wyszsza Szkola Promociji w Warszawie (s katero smo v 

januarju 2012 tudi podpisali bilateralno pogodbo o sodelovanju) ter University of Applied 

Sciences Hamm-Lippstad, katerih namen je prijava na Erazmusove razpise za izmenjavo 

pedagoškega osebja v študijskem letu 2012/12. 

Uspešni smo bili tudi na razpisu Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja 

in usposabljanja – Razpis študijski obiski 2011 – kjer smo pridobili sredstva za realizacijo 
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študijskega obiska »Developing Entrepreneurial Culture: University-Enterprise Partnership 

for Innovation« junija 2012 v Palermu, Italiji. 

Damjana Jakobčič, koordinatorks izobraževalne dejavnosti na FAM je v okviru Erazmusovih 
sredstev pridobila možnost udeležbe na 14 dnevnem intenzivnem programu Dealing with 
constant change and keeping the healthy work environment, ki bo potekal 20. 2. – 3. 3. 2012 
na Finskem.   

 

Ocena stanja: sodelovanje visokošolskih učiteljev in raziskovalcev kot posameznikov v 

projektih in programih mednarodne mobilnosti je ustrezno. Ustrezna je tudi prisotnost in 

struktura mednarodnih predavanj na Fakulteti za medije. Na institucionalni ravni pa smo v 

letu 2011 s pridobitvijo Erazumisove univerzitetne ustvarili osnovo za prihodnje mednarodne 

mobilnosti. Vzpostavili smo mednarodno pisarno in vse vzvode komunikacije s tujimi 

institucijami, kar predstavlja podlago za prijavljanje na projekte mednarodne mobilnosti v 

prihodnosti. 

Predlogi za izboljšave:   

 povečanje števila partnerskih organizacij in aktivno sodelovanje v okviru projektov 

mobilnosti v visokošolskem prostoru v EU.  

 povečati število izmenjav visokošolskih učiteljev 

 povečati število izobraževanj akademskega in strokovnega osebja v tujini 
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4. 4. RAZISKOVALNO IN ZNANSTVENO DELO  

 

Na Fakulteti za medije deluje Inštitut za medije, ki deluje kot organizacijsko in strokovno 

ločena enota. 

Raziskovalni in razvojni program dela na Inštitutu za medije temelji na raziskovalno-razvojnih 

usmeritvah Fakultete za medije. Temeljna naloga raziskovalne skupine je tako 

implementacija raziskovalno-razvojnih usmeritev fakultete in izvajanje raziskovalno-razvojnih 

dejavnosti v skladu z najvišjimi standardi raziskovalne odličnosti na področju družboslovnih 

ved.  

 

Dejavnosti Inštituta za medije so: 

 izvajanje temeljnih, razvojnih in aplikativnih raziskovalnih projektov na področju 

raziskav medijev; 

 znanstvenoraziskovalno delo v okviru nacionalnega raziskovalnega programa, EU in 

širše; 

 znanstvenoraziskovalni razvoj obstoječih članov raziskovalne skupine in širitev 

raziskovalne skupine z novimi člani; 

 znanstvenoraziskovalno delo, povezano z izobraževalnimi programi, ki jih izvaja 

fakulteta; 

 strokovno sodelovanje pri podiplomskem magistrskem in doktorskem izobraževanju; 

 sodelovanje pri pedagoškem oziroma izobraževalnem delu fakultete; 

 vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno dejavnost; 

 povezovanje z raziskovalnimi organizacijami in skupinami v Sloveniji, EU in širše. 

 izvajanje projektov in programov za naročnike izven nacionalnega raziskovalnega 

programa (proračunski in izvenproračunski naročniki); 

 svetovalno in drugo strokovno delo; 

 obveščanje javnosti o rezultatih raziskav. 

Z uresničevanjem teh dejavnosti vzpostavlja Inštitut za medije trdne temelje za nadaljnje 

delovanje in uresničevanje poslanstva Fakultete za medije. 
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Organiziranost Inštituta za medije: 

Predstojnik Inštituta za medije: izred. prof. dr. Matevž Tomšič 

 

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo: 

Predsednik: izred. prof. dr. Matevž Tomšič 

izred. prof. dr. Dejan Jelovac 

doc. dr. Mateja Rek 

Raziskovalci: 

 izred. prof. dr. Matevž Tomšič 

 izred. prof. dr. Matej Makarovič 

 doc. dr. Jože Kocjančič 

 doc. dr. Mateja Rek 

 asist. mag. Andrej Kovačič  

V letu 2011 smo sprejeli tematske usmeritve dela na Inštitutu za medije v obdobju 2011-13 

in sicer: 

MEDIJSKI DISKURZ V DRUŽBI ZNANJA 

 

Družba znanja – družba višje dodane vrednosti s pomočjo večje produkcije in uporabe 

relevantnega znanja na vseh področjih societalnega življenja (nekaj socioloških karakteristik: 

produkcija, refleksivnost znanja, inovacij in tehnologij; specializacija in potreba po 

koordinaciji; potreba po raznovrstnosti in pluralnosti – hkrati s tem potreba po vzajemni 

toleranci in vrednotah, ki delujejo kot podstat raznovrstnosti, fleksibilnosti, sprejemanju 

stalnosti sprememb in ustvarjanja odnosa do negotovosti ter upravljanja z negotovostjo ipd.  

Pod – topike in raziskovalna vprašanja 

 

1.) Razvojni potencial medijev v družbi znanja 

 Kakšno funkcijo igrajo (kateri) mediji v družbi znanja? Predpostavka: Raznovrstni 

mediji igrajo v družbi znanja raznovrstne funkcije? Katere? 

 Kako lahko posamezen tip medija funkcionalno in normativno prispeva k razvoju 

dodane vrednosti v družbi znanja? 

 Ali mediji v Sloveniji odigrajo te vloge? Ali se jih zavedajo? Ali je Slovenska medijska 

krajina funkcionalen odraz (nastajajoče) družbe znanja? Zakaj da/ne? 

 Kakšen je pomen vprašanja avtonomnosti medijev znotraj konceptualizacije teorij 

družbe znanja? 

 Ali je potrebna sprememba sistema vrednot in kulturno pogojenih medijskih praks? 
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 Kakšne so ovire (Kapital? Občinstvo – medijska pismenost? – torej zakonitosti trga ali 

politika? Interne ovire stroke (novinarjev, predstavnikov za odnose z javnostmi, 

tržnikov, filmarjev ipd.)? Tehnologija - dostop do novih multimedijskih tehnologij, 

njihov razvoj in uporaba? ipd.) 

2. ) Medijska konstrukcija realnosti 

 Na kakšen način lahko mediji vplivaj na konstrukcijo realnosti, ki funkcionalno in 

normativno deluje kot podstat družbe znanja? 

 Okvirjanje, »agenda-setting« in medijski diskurz – katere so prevladujoče diskurzivne 

prakse (razumljene kot skupine izjav, ki posredujejo način reprezentacije, ki se nanaša 

na vedenje o določeni topiki v določenem historičnem momentu), ki konstruirajo 

slovensko realnost? Ali družba znanja v diskurzivnih praksah zaseda pomembno 

mesto? 

 Medijska pismenost – kakšna je sposobnost Slovencev dostopa do medijev in 

medijskih vsebin, njihovo razumevanje in kritično vrednotenje ter komunikacija v 

različnih kontekstih? Normativni okvir? Zakaj in za koga je medijska pismenost 

občinstva funkcionalna/nefunkcionalna? Kako in zakaj dvigniti raven medijske 

pismenosti?  

Aktivnosti: 

 sodelovanje pri raziskovalnem in znanstvenem delu v skladu z zgoraj opredeljenimi 

tematskimi usmeritvami 

 realizacija znanstvenih del  

 prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2012 (ARRS) z 

namenom organiziranja mednarodne konference v letu 2012 

 vključevanje študentov, ki si magistrska/diplomska dela izbirajo zgoraj navedene 

tematike v raziskovalno delo Inštituta za medije 

 

Statistika (podatki z dne 2. 2. 2012, vir: SICRIS):  

Število točk pri Sicrisu (podatke 2. 2. 2012): 1683,11 

Število toč pri Sicrisu na zaposlenega: 336,6 

Število objav, ki jih indeksirajo SCI, SSCI in AHCI ali znanstvenih monografij izdanih pri 

založbah s seznama ARRS : 9 

Število objav, ki jih indeksirajo SCI, SSCI in AHCI ali znanstvenih monografij izdanih pri 

založbah s seznama ARRS na zaposlenega: 1,8 

Število citatov WOS: 11 
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Število citatov WOS na zaposlenega: 2,2 

Število izvajanih mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov: 0 

Obseg izvajanih mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov: 0 

Število izvajanjih aplikativnih projektov: 0 

Obseg izvajanjih aplikativnih projektov v FTE: 0 

Vir: Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS, 

SICRIS, http://sicris.izum.si/default.aspx?lang=slv (dne 2. 2. 2011). 

 

Ocena stanja: struktura raziskovalcev je ustrezna, manjkajo raziskovalni projekti. 

Predlog za izboljšave:  

 vzpostavitev vloge koordinatorja/projektne pisarne, ki bo skrbela za povezovanje 

Inštituta za medije z sorodnimi organizacijami doma in v tujini, ter zagotavljala 

svetovalno, strokovno, strateško in administrativno podporo pri prijavljanju na 

projekte s ciljem vključevanja v mednarodne in domače, temeljne in aplikativne 

projekte.  

 povečati vključenost študentov v raziskovalno delo 

 

 

 

 

 

  

http://sicris.izum.si/default.aspx?lang=slv
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5  SODELOVANJE Z OKOLJEM  

 

5. 1 SODELOVANJE S FAKULTETAMI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI V SLOVENIJI 

 

Fakulteta se povezuje z drugimi visokošolskimi ustanovami deluje tako na nacionalni kot tudi 

na mednarodni ravni. Sodeluje z Inštitutom in akademijo za medije v Ljubljani, s Fakulteto za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici, Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu, 

Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu in Visoko poslovno šolo Erudio.  

Na Fakulteti za medije veliko pozornost povečamo tudi sodelovanje z poslovnim okoljem in 

izmenjavi znanja med akademsko in strokovno srenjo. Študenti FAM so npr. v letu 2011 

sodeloval v okviru predmeta Vodenje in organiziranje medijske produkcije (Srečo Zakrajšek) 

v projektu, ki ga je organiziral Petrol in dobili za svoje delo tudi pisno priznanje od Petrola. V 

skupinah so predstavili projekt in dokumentacijo. Organiziramo tudi številna gostujoča 

predavanja strokovnjakov iz domačega okolja – v letu 2011: 

 Pri predmetu Fotografija in računalniška grafika so bila izvedena naslednja gostujoča 

predavanja: Arne Hodalič (fotograf), Jorg Ceglar in Boštjan Vrhovec. 

 Pri predmetu projektno delo v video-produkciji sta bila izvedena naslednja gostujoča 

predavanja: Pečaver Matej,  Boštjan Jerše in Darja Zgonc. 

 Pri predmetu AV produkcija sta bila izvedena naslednja gostujoča predavanja:Jernej 

Verbič in Maja Čretnik Sodja.  

 Pri predmetu Načrtovanje medijske produkcije so bila izvedena naslednja gostujoča 

predavanja: 14.11.2011, Janez Lapajne s temo: Filmski jezik in izrazna sredstva; 

28.11.2011, Aleš Muhič s temo: Mehanizmi medijskega trga; 5.12.2011, Lapajne s 

temo: Film-Igrano ali dokumentarno? 

Ocena stanja: sodelovanje fakultete z drugimi visokošolskimi ustanovami in organizacijami je 

ustrezno.  

Predlogi za izboljšave: 

 Formalizacija/podpisi pogodb o sodelovanju v tistih primerih, kjer tega še ni 

 Intenzivirati kontakte s potencialnimi delodajalci – oz. drugimi organizacijami v 

Sloveniji – tudi v okviru predlaganega kariernega centra. 
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5. 2 MEDNARODNO SODELOVANJE  

 

27. 8. 2009 je bilo podpisano pismo o nameri sodelovanja Fakultete za medije z Evro-

sredozemsko univerzo (EMUNI univerza). Leta 2010 je Fakulteta za medije pričela sodelovati 

z Sales Manager Academie iz Dunaja. Decembra 2011 je Fakulteta za medije pridobila 

Erazumusovo univerzitetno listino, ki predstavlja splošni okvir oz. predpogoj evropskega 

sodelovanja znotraj Erasmus aktivnosti na področju terciarnega izobraževanja. Le nosilke 

listine lahko sodelujejo aktivnostih individualne mobilnosti in koordinirajo Erazmus projekte. 

S tem bo tudi na institucionalni ravni omogočena mobilnost pedagoškega in strokovnega 

kadra kot tudi študentov. V decembru 2011 smo takoj po pridobitvi Erazmusove 

univerzitetne listine pričeli z pogovori o podpisu bilateralnih pogodb z Wyszsza Szkola 

Promociji w Warszawie (s katero smo v januarju 2012 tudi podpisali bilateralno pogodbo o 

sodelovanju) ter University of Applied Sciences Hamm-Lippstad, katerih namen je prijava na 

Erazmusove razpise za izmenjavo pedagoškega osebja v študijskem letu 2012/13.  

 

Na FAM vsako leto gostimo tuje predavatelje – v letu 2011 so na Fakulteti za medije 

magistrskim študentom predavali: 

 prof. Nikolai Genov (24. – 26. 11. 2011), tematike:  Introduction into triangulation 

approaches in social science research by using the example of a completed study on 

cross-boundary migration (24.11., 16:00-20:00h); Deepening the discussion on 

triangulation approaches by using the example of the research project on 

individualization (25.11., 16:00-20:00h); Theoretical introduction and example of the 

analysis of the current Eurozone crisis (26.11., 09:00-13:00h). 

 prof. Gyorgy Lengyel (6. 5. 2011), tematika: Entrepreneurship and entrepreneurial 

inclination 

 izred. prof. Andreas Bozoki (24. 3. – 25. 3. 2011), tematika: 24.3.2011: The theories of 

modernization, dependency and globalization ; 25.3.2011: Social movements and the 

political role of intellectuals 

 prof. Thomas Luckmann (17. 3. 2011) 

 prof. Luca Brusati (11. 3. 2011), tematika: A glimpse into the black box: how policy 

decisions are really taken 

 prof. William O'Gorman (4. 3. 2011), tematka: Entrepreneurship, Economy and 

Regional Development 

 

Ocena stanja: V letu 2011 s pridobitvijo Erazumisove univerzitetne ustvarili osnovo za 

prihodnje mednarodne mobilnosti. Vzpostavili smo mednarodno pisarno in vse vzvode 

komunikacije s tujimi institucijami, kar predstavlja podlago za prijavljanje na projekte 

mednarodne mobilnosti v prihodnosti. 

 



71 
 

Predlogi za izboljšave:   

 povečanje števila partnerskih organizacij in aktivno sodelovanje v okviru projektov 

mobilnosti v visokošolskem prostoru v EU.  

 mobilnost študentov 

 povečati število izmenjav visokošolskih učiteljev 

 povečati število izobraževanj akademskega in strokovnega osebja v tujini 
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6 FINANČNI VIRI 

 

PLANIRANJE, OBVLADOVANJE IN NADZOR FINANČNIH VIROV 

 

POJASNILA K IZKAZOM  

• Za sestavitev bilance stanja so bile uporabljene iste računovodske usmeritve in metode, 

kot za izdelavo računovodskih izkazov za leto 2010; 

• Pomembni poslovni dogodki po datumu bilance niso nastali in zato ne vplivajo na stanje 

sredstev in obveznosti do virov sredstev; 

• Sprememb in členitev postavk v bilanci stanja ni bilo; 

• Zagotovljena je primerljivost postavk za preteklo leto.  

 

Vrednosti izkazane v EUR (brez par) 

Podatki iz bilance stanja - aktiva - sredstva v višini 147.574 EUR predstavljajo: 

Opredmetena osnovna sredstva: 

Vrednotijo se v skladu z računovodskimi standardi in sicer na začetku se izmerijo po nabavni 

vrednosti, vrednost amortizirljivih sredstev pa se prenaša med stroške. Za amortizacijo se 

uporabljajo stopnje, predpisane v Navodilu in stopnjah odpisa dolgoročnih in opredmetenih 

sredstev. Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev znaša 2.524 EUR, 

predstavlja pa jih oprema, namenjena izvajanju študijskega procesa. 

Kratkoročne terjatve: 

Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo terjatve do kupcev iz opravljenih storitev in se 

merijo po odplačni vrednosti. Kratkoročne terjatve znašajo 91.613 EUR , izkazane pa so iz 

naslova kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev iz naslova šolnin. V letu 2011 se terjatve 

do kupcev niso slabile. 

Denarna sredstva: 

Denarna sredstva predstavljajo denarna sredstva na transakcijskem računu, ob začetnem 

pripoznanju se izkaže v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine. Znesek denarnih sredstev na TRR 

na dan 31.12.2011 –33.993 EUR. 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve: 17.443,64 EUR (stroški prevajanja, organizacija…….) 

Podatki iz bilance stanja – pasiva Obveznosti do virov sredstev v višini 147.574 EUR 

predstavljajo: 

Ustanovitveni vložek v višini 2.000,00 EUR; 

Poslovne obveznosti – kratkoročne  

se v začetku izkažejo v znesku, ki izhajajo iz ustreznih listin ob predpostavki, da bodo plačane. 

Med kratkoročnimi obveznosti so izkazane: 

1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 15.786 EUR (nezapadle) in so bile poravnane v 

začetku leta 2012, predstavljajo pa obveznosti do izvajalcev študijskega procesa; 

2. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev znašajo 311 EUR, predstavlja pa jih obračunana in 
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neizplačana plača za mesec december 2011. Izplačilo je bilo opravljeno v mesecu januarju 

2012; 

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti v višini 236 EUR predstavljajo obveznosti iz 

naslova obveznosti do državnih organov in prispevki na bruto plače;  

4. Prejeti kratkoročni predujmi v višini EUR 40.000,00 predstavljajo prejeta denarna sredstva 

iz naslova podpisa pogodbe o sodelovanju s tujo izobraževalno institucijo. 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo kratkoročne odložene prihodke, ki ob 

svojem nastanku še ne povečujejo prihodkov in ne vplivajo na poslovni izid. Na dan 

31.12.2011 znašajo kratkoročne pasivne časovne razmejitve 87.750 EUR, predstavljajo pa 

vnaprej vračunane stroške v višini 3.649 EUR in razmejene prihodke iz naslova plačanih 

šolnin v višini 84.101 EUR za šolsko leto 2011-2012. 

 

Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov 

Prihodki: 

Se priznajo v skladu z načelom nastanka poslovnega dogodka in se evidentirajo v 

obračunskem obdobju, na katerega se nanašajo. Med prihodki so izkazani le prihodki iz 

opravljanja lastne dejavnosti, ki se merijo po prodajnih cenah dokončanih storitev. Prihodki 

od poslovanja so izkazani v višini 168.402 EUR in predstavljajo prejete šolnine slušateljev. 

Razliko do celotnih prihodkov predstavljajo prihodki od naložbenja, sestavljajo jih prihodki iz 

naslova obresti in drugi prihodki. 

Odhodki: 

Sestavljajo jih: 

Stroški materiala, storitev, stroškov dela in amortizacija. Stroški materiala se pred uporabo 

ne zadržujejo v zalogah, temveč se ob nabavi praviloma izkazujejo na odhodkih v dejanskih 

denarnih zneskih. Stroški materiala v višini 718 EUR zajemajo stroške potrošnega materiala 

za delovanje referata fakultete. 

Stroški storitev so stroški storitev, ki so jih opravile druge pravne in fizične oseb ter znašajo 

158.076 EUR. Predstavljajo jih honorarji izvajalcem študijskega procesa-predavateljem, 

stroški najemnin ter stroški dodelav spletne strani in študentskega servisa. 

Stroški dela znašajo  6.520 EUR, zajemajo pa obračunane plače in nadomestila za socialno 

varnost zaposlene delavke. 

Stroški amortizacije opreme in nadomestnih delov, ki za leto 2011 znaša 1.421 EUR. 
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7 SKLEPI IN PRELOGI ZA IZBOLJŠAVE 

 

 

 

VODENJE FAM 

 

 

AD 2. 1 - USTREZNOST IN DOSEGANJE ZASTAVLJENE STRATEGIJE, CILJEV 

 

Predlog: v letu 2012 se izvede re-evalvacija strateških ciljev – razprava o tem na 

akademskem zboru, senatu in upravnem odboru. V primeru prilagoditev ali dopolnitev 

strateških ciljev se ustrezno spremeni tudi akcijski načrt uresničevanja strateških usmeritev. 

 

AD 2. 2 - USTREZNOST ORGANIZIRANOSTI FAM 

Ocena stanja in predlogi: struktura organiziranosti na Fakulteti za medije je ustrezna.   

 

AD 2. 3 -  VKLJUČENOST SODELAVCEV IN ŠTUDENTOV V UPRAVLJANJE IN ODLOČANJE 

 

Ocena stanja: vključevanje sodelavcev in študentov v upravljanje in odločanje je ustrezno 

Predlogi za izboljšave: formalizacija komuniciranja vodstva z zaposlenimi v okviru anketnih 

vprašalnikov po treh letih obstoja Fakultete za medije smo dobili prve diplomante – predlog: 

ustanovitev Alumni kluba. Na ta način bomo na FAM skrbeli za ohranjanje stikov z bivšimi 

diplomanti in njihove predloge upoštevali pri tekočem delu ter pri pripravi novih programov. 

 

AD 2. 4 - VODENJE DOKUMENTACIJE IN OBVLADOVANJE DOKUMENTOV 

 

Ocena stanja: vodenje dokumentacija in obvladovanje dokumentov je ustrezno.  

Predlog za izboljšave: Z obvladovanjem dokumentov do nedavnega ni bilo težav, saj je bilo 

število študentov in sodelavcev majhno, informacijski sistem Moodle pa je nudil ustrezno 

informacijsko-komunikacijsko podporo tudi v administrativne namene. Z večanjem števila 

študentov, sodelavce in povečanih zahtev zunanjega okolja (s tem mislimo poleg novih meril 

NAKVISA tudi na pričakovan  Evidenčni in analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v 

Republiki Sloveniji (eVŠ), ki ga pripravlja Ministrstvo za visoko šolstvo bo predvidoma povečal 

obseg administrativnega dela) pa se kaže potreba po dodatni informacijsko-komunikacijski 

podpori, ki nam bi omogočila hitrejše in natančnejše administriranje in obvladovanje 

dokumentov in evidenc, ki jih zbiramo.  
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AD 2. 5 - USTREZNOST PROSTOROV ZA IZVAJANJE PEDAGOŠKEGA, RAZISKOVALNEGA IN 

STROKOVNEGA DELA 

 

Ocena stanja in predlogi za izboljšave: Prostori so ustrezni. Velika prednost Fakultete za 

medije je, da študentom zagotavlja najsodobnejšo opremo, ki jo aktivno uporabljajo pri 

izobraževanju. 

 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 

 

AD 3. 1 ORGANIZACIJA ŠTUDIJA 

 

Ocena stanja: organizacija študija je ustrezna. 

Predlogi za izboljšave:  

 povečati število organizacij s katerimi imamo partnerski odnos pri izvajanju 

praktičnega usposabljanja 

 vsakoletna evalvacija praktičnega izobraževanja 

 zagotoviti ustrezno službo za podporo pedagoškemu procesu  

 

 

AD 3. 2 STATISTIKA IZVAJANJA IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI NA FAM 

 

Opis stanja:  

Vpis: stanje vpisa je glede na gospodarsko situacijo, zamrznitev napredovanj v javnem 

sektorju ter povečanja stroškov mobilnosti, kar je močno vplivalo na zmanjšan vpis v 

magistrski študij (delodajalci ne financirajo)  je stanje zadovoljivo a so potrebne izboljšave. 

Predlog:  

 uvedba e-izobraževanja na magistrski ravni 

 povečanje aktivnosti trženja v spletnih medijih in družbenih omrežjih 

 povečanje aktivnosti osebnega trženja  

Prehajanje v višji letnik: kakšni so kriteriji ustreznega stanja??? 

Dokončanje študija: na podlagi dosedanjih izkušenj – ki pa so zaradi majhnega števila 

študentov bolj skope (FAM obstaja šele 3 leta in to so prvi študenti) je dokončanje študija 

ustrezno. 

Predlog za izboljšave: potrebno spremljati delež tistih, ki dejansko po vseh opravljenih 

izpitnih obveznostih diplomirajo in spodbujati »zamudnike« k dokončanju. 

Nujni predlog glede izvajanja evalvacije študijskega procesa: ključna je formalizacija, 

sistematizacija, vse je potrebno dokumentirati, določitev razširjenih kriterijev vsakoletne 

evalvacij študijskih programov kot je začrtano v poslovniku kakovosti, ki smo ga sprejeli  na 

18. redni seji Senata FAM.  
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Spremljanje študijskega programa je nenehen proces na FAM, s katerim skušamo zagotoviti 

izboljševanje kakovosti študijske izkušnje. Na fakulteti se nenehno zbirajo povratne 

informacije in mnenja in vključujejo potrebne spremembe v študijski program za izboljšanje 

študijskih izidov, organizacije in izvedbe izobraževanja in virov FAM. V tem procesu 

spremljanja študijskega programa sodelujejo študenti, visokošolski učitelji, administrativno 

in strokovno-tehnično osebje. Skladno s smernicami NAKVISA moramo vse te aktivnosti 

formalizirati!. Torej:  pri spremljanju študijskega programa se dokumentirajo vse informacije, 

s strani vseh deležnikov. 

Redno evalvacija vključuje:  

 Evalvacijo študijskega programa (kurikula, poučevanja, ocenjevanja, vseh 

izobraževalnih dejavnostih, zadostnosti in raznovrstnosti virov iz državnega in 

mednarodnega okolja, analizo dosežkov, analizo težav in napak z vidika ustreznosti, 

transparentnosti, jasnosti). 

 Ugotovitev o doseganju pričakovanih študijskih izidov in zagotavljanja akademskih 

standardov in kakovosti. 

 Predlog izboljšanja študijskega programa in njegove izvedbe.  

Informacije se izbirajo in analizirajo iz različnih virov: 

 Evalvacijski vprašalniki za študente 

 Evalvacijski vprašalniki za predavatelje 

 Informacije s strani zaposlenih – vse je potrebno dokumentirati!!!!! 

 Povratne informacije sodelujočih organizacij – vse je potrebno dokumentirati!!!! 

 Statistične analize  

 Evalvacije vseh dejavnosti 

 Viri za izvedbo programa. 

 

Vsebina evalvacijskega poročila programa naj vsebuje: 

 

 Pričakovani študijski izidi in kompetence 

 Ustreznost pričakovanih študijskih izidov 

 Jasnost pričakovanih študijskih izidov 

 Vsebina in izvedba predmetnika 

 Doseganje pričakovanih študijskih izidov in vsebina predmetnika 

 Aktualnost in ustreznost vsebine predmetnika 

 Povezanost med cilji predmetov/modulov in cilji predmetnika 

 Poznavanje predmetnika s strani študentov, dosegljivost predmetnika, prilagojenost 

študentom s posebnimi potrebami.  

 Ocenjevanje 

 Strategije ocenjevanja (prisotnost različnih načinov ocenjevanja v predmetniku za 

preverjanje doseganja ciljev predmetnika) 

 Jasnost ocenjevalnih kriterijev 
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 Ustreznost organizacije izpitnih rokov 

 Povratna informacija študentom o doseženih učnih izidih 

 Dosežki študentov 

 Uspešnost študentov 

 Sodelovanje študentov v projektih v državnem in mednarodnem okolju 

 Mobilnost študentov 

 Poučevanje in učenje 

 Strategija poučevanja in učenja glede na cilje študijskega programa 

 Raznovrstnost uporabljenih pedagoških metod 

 Komunikacija in sodelovanje s študenti 

 Ustreznost obremenitve študenta glede na kreditno vrednotenje v programu 

 Svetovanje in pomoč študentom 

 Možnosti pomoči in svetovanja študentom 

 Prilagoditve študentom s posebnimi potrebami 

 Karierno svetovanje, pomoč pri zaposlitvi 

 Pomoč v primeru nedoseganja pričakovanih študijskih izidov 

 Zagotavljanje kakovosti študijskega programa 

 Sestanki programskega teama  

 Sodelovanje med predavatelji 

 Letna evalvacija in vpliv na izboljševanje kakovosti 

 Potrebno je izdelati razširjene kriterije za merjenje omenjenega in sistem merjenja in 

vzpostaviti sistem formalnega komuniciranja v organizaciji, ki bo potekal poleg 

sodelovanja vseh relevantnih notranjih deležnikov v organih upravljanja Fakultete za 

medije.  

 

AD 3. 3 REFERAT ZA ŠTUDIJ 

 

Opis stanja: stanje je ustrezno. 

Predlogi za izboljšave: periodična prenova pravilnikov glede na spreminjajočo se zakonodajo 

ali izkušnje iz prakse. 

 

AD 3. 4 UČNI VIRI IN POMOČ ŠTUDENTOM 

 

KNJIŽNIČNI IN INFORMACIJSKI VIRI 

 

Ocena stanja: študentom je omogočen dostop do obvezne literature, preko NUKa pa tudi do 

do največje zbirke fizičnega gradiva kot tudi oddaljeni dostop do mednarodnih baz literature 

in podatkov.  

Predlogi za izboljšave: financirati funkcioniranje lastne knjižnice.  
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TUTORSTVO, SVETOVANJE 

 

Ocena stanja: Zaradi nemasovnosti študija in s tem manjšega števila študentov oz. zaradi ne 

prav kompleksnega okolja v katerem imajo študenti neposreden, nenehen in individualen 

dostop do mentorjev, predavateljev in vodstva razvoj tutorstva v prvih letih po ustanovitvi ni 

bil prioriteta, svetovanje pa, kljub temu, da je obstajalo, ni bilo sistematizirano in 

formalizirano. Informacije o razpoložljivih delovnih mestih, razpisih in kontaktih z 

eventualnimi delodajalci smo objavljali na fakultetnem Facebooku, kjer so te informacije 

dostopne vsem študentom. 

Predlogi za izboljšave:  

Formalizacija sistema tutorstva - tutorstvo je opredeljeno kot sistematično nudenje pomoči 

študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Namen tutorskega sistema bo: 

a) podpora študentom med študijem; b.) povečanje prehodnosti študentov v višji letnik; c.) 

svetovanje študentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika; d.) organizacija in 

nudenje pomoči pri študiju posameznih predmetov oziroma pri; e.) strokovni praksi; f.) 

spodbujanje študentov k udeležbi pri obštudijskih aktivnosti. 

 

Formalizacija svetovalnih storitev v obliki kariernega centra 

Aktivnosti: 

 informacije o možnostih izbirnosti znotraj FAM in zunanje mobilnosti 

 informacije o razpoložljivem delu 

 povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci  

 predstavitve delodajalcev in obiski v delovnem okolju  

 individualno karierno svetovanje 

 informacije o študentski praksi  

 informacije o možnostih dodatnega neformalnega izobraževanja 

 informacije o praksi in študiju v tujini  

  

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI AKADEMSKEGA OSEBJA 

  

AD 4. 1  KADROVSKA ZASEDBA IN IZVEDBA ŠTUDIJSKEGA PROCESA V ŠTUDIJSKEM LETU 

2010/11 

 

Ocena stanja in predlogi: Struktura predvidenih visokošolskih učiteljev po habilitacijskih 

nazivih je ustrezna tako na dodiplomskem visokošolskem študijskem programu Mediji in 

novinarstvo 1. stopnje kot na podiplomskem visokošolskem študijskem programu Mediji in 

novinarstvo 2. Stopnje. Struktura predvidenih visokošolskih učiteljev po obliki zaposlitve pa v 

študijskem letu 2010/11 pa je slabša od pričakovane.  
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Predlogi za izboljšave:  

 povečati delež izvajalcev študijskega in raziskovalnega programa, ki bodo v delovnem 

razmerju za večji delež delovnega časa 

 sistematizacija delovnih mest 

 izdelati in redno spremljati kadrovski načrt 

 vprašanje podpornih delavcev 

 

AD 4. 2 USTREZNOST POSTOPKOV ZA IZVOLITVE V NAZIV 

 

Ocena stanja: postopki za izvolitev v naziv so ustrezni. 

 

AD 4. 3 MEDNARODNA MOBILNOST 

 

Ocena stanja: sodelovanje visokošolskih učiteljev in raziskovalcev kot posameznikov v 

projektih in programih mednarodne mobilnosti je ustrezno. Ustrezna je tudi prisotnost in 

struktura mednarodnih predavanj na Fakulteti za medije. Na institucionalni ravni pa smo v 

letu 2011 s pridobitvijo Erazumisove univerzitetne ustvarili osnovo za prihodnje mednarodne 

mobilnosti. Vzpostavili smo mednarodno pisarno in vse vzvode komunikacije s tujimi 

institucijami, kar predstavlja podlago za prijavljanje na projekte mednarodne mobilnosti v 

prihodnosti. 

Predlogi za izboljšave:   

 povečanje števila partnerskih organizacij in aktivno sodelovanje v okviru projektov 

mobilnosti v visokošolskem prostoru v EU.  

 povečati število izmenjav visokošolskih učiteljev 

 povečati število izobraževanj akademskega in strokovnega osebja v tujini 

 

 

AD 4. 4 RAZISKOVALNO IN ZNANSTVENO DELO  

 

Ocena stanja: struktura raziskovalcev je ustrezna, manjkajo raziskovalni projekti. 

Predlog za izboljšave:  

 vzpostavitev vloge koordinatorja/projektne pisarne, ki bo skrbela za povezovanje 

Inštituta za medije z sorodnimi organizacijami doma in v tujini, ter zagotavljala 

svetovalno, strokovno, strateško in administrativno podporo pri prijavljanju na 

projekte s ciljem vključevanja v mednarodne in domače, temeljne in aplikativne 

projekte.  

 povečati vključenost študentov v raziskovalno delo 
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SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 

AD 5. 1 SODELOVANJE S FAKULTETAMI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI V SLOVENIJI 

Ocena stanja: sodelovanje fakultete z drugimi visokošolskimi ustanovami in organizacijami je 

ustrezno.  

Predlogi za izboljšave: 

 Formalizacija/podpisi pogodb o sodelovanju v tistih primerih, kjer tega še ni 

 Intenzivirati kontakte s potencialnimi delodajalci – oz. drugimi organizacijami v 

Sloveniji – tudi v okviru predlaganega kariernega centra. 

AD 5. 2 MEDNARODNO SODELOVANJE  

 

Ocena stanja: V letu 2011 s pridobitvijo Erazumisove univerzitetne ustvarili osnovo za 

prihodnje mednarodne mobilnosti. Vzpostavili smo mednarodno pisarno in vse vzvode 

komunikacije s tujimi institucijami, kar predstavlja podlago za prijavljanje na projekte 

mednarodne mobilnosti v prihodnosti. 

Predlogi za izboljšave:   

 povečanje števila partnerskih organizacij in aktivno sodelovanje v okviru projektov 

mobilnosti v visokošolskem prostoru v EU.  

 mobilnost študentov 

 povečati število izmenjav visokošolskih učiteljev 

 povečati število izobraževanj akademskega in strokovnega osebja v tujini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravili: doc. dr. Mateja Rek, Matjaž Škabar in Damjana Jakobčič.  

Osnutek samoevalvacijskega poročila je bil obravnavan na 5. seji Akademskega zbora 

Fakultete za medije dne 8. 3. 2012. 
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