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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, znanstveno-
raziskovalnega in strokovnega 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, resnicoljubnost, odgovornost, ustvarjalnost, 
razvoj, 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, ki 
je dostopen na: http://www.fame.si/poslanstvo.  
 
 

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 (1. in 2. bolonjska 
stopnja). Študenti omenjenih študijskih programov pridobijo kompetence tako iz inženirsko-
tehnološkega kot družboslovnega polja medijske produkcije. To se posebej nanaša na 
usposobljenost oblikovanja in posredovanja medijskih vsebin na podlagi uporabe 
najsodobnejših avdio-vizualnih in spletnih tehnologij, s pomočjo katerih bodo sposobni 
zasedati različne funkcije v tem kompleksnem procesu in/ali se vključevati v raziskovalno 
delo v stroki. Izobraževanje je namreč zastavljeno v smeri formiranja vsestransko 
izobraženega medijskega človeka, ki ga bo zaznamovala odličnost pri produkcijskem, 
novinarskem in vodstvenem delu. V tem smislu sta omenjena programa strateško izredno 
pomembna za uspešno delovanje in razvoj medijske krajine v Sloveniji. Znanstveno, na 
podatkih utemeljeno razumevanje medijske krajine, povezano s profesionalnim delovanjem 
ustvarjalcev medijskih vsebin, postaja vse bolj pomemben del evropskih in nacionalnih 
programov politik v medijskih in komunikacijskih sektorjih. To je tudi ključnega pomena za 
doseganje polnega, aktivnega državljanstva in povečanje stopnje deliberacije v 
demokratičnem sistemu ter zagotavljanje evropskih standardov na področju avdiovizualni 
medijskih storitev (glej npr. Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMS)). V takšnih 
razmerah obstaja potreba po usposabljanju novinarjev, medijskih producentov in ostalih 
ustvarjalcev medijskih vsebin, ki bodo s svojo profesionalnostjo, znanjem, intelektualno 
širino pa tudi etično držo in osebnostno integriteto sposobni izvajati svoje poslanstvo. 
 
Izobraževanje na Fakulteti za medije temelji na sodobnih učnih pristopih, ob 

uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo interaktivno sodelovanje 

http://www.fame.si/poslanstvo
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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. 

Eden izmed 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, študentov 
in raziskovalcev. 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 in predavateljem omogoča izmenjavo v 
pedagoškem in raziskovalnem smislu.  
 
FAM je izobraževalna ustanova, ki pa ne teži 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:  
 

 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. USTREZNOST IN DOSEGANJE ZASTAVLJENE STRATEGIJE, CILJEV 
 

2.1 STRATEŠKE 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 

 

2.1.1 PREGLED DOSEGANJA STRATEŠKIH CILJEV 

 
ZAGOTAVLJANJE STALNE IN VISOKE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA  
 

 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 

7 Trajanje študija čiste študijske generacije glede na 
predvideno trajanje študija– 3. stopnja 

     3 

 
 
Stanje: 

 Strateški cilji 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

1. Število prvič vpisanih študentov 38 32 17 36 25 9 18 

2. Število doseženih točk na maturi 
(povprečje) 

       

 gimnazijska matura 15,5 
 

14,4 
 

17,3 
 

15,8 
 

14,7 14,5 18 

 poklicna matura 19,3 
 

11 
 

17,3 
 

15 
 

16,3 18,5 13,8 
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3. Število novih diplomantov / 1 3 3 4 8 7 

4. Število novih magistrantov / 5 1 3 1 1 1  
 

Ocena stanja:  
Številke odstopajo od ciljev, a lahko to razumemo kot posledico spremenjenih 
makroekonomskih kazalnikov, namreč zgoraj predstavljeni cilji so sestavni del strategije za 
obdobje 2010-2015. V postopku priprave je nova strategija, ki bo upoštevala temeljito 
spremembo okoliščin. Kljub prvotno višje zastavljenim ciljem se število novih diplomantov 
vztrajno zvišuje, prav tako se je število prvič vpisanih v letu 2014/15 glede na 2013/14 
skokovito povečalo. 
 
 

 
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 100 110 120 135 150 
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 

 

 
PODATKI ZA LETO 2015 (podatki z dne 6.1.2016, vir: SICRIS):  
 

 Število točk pri SICRISu na Inštitutu za medije v letu 2015: 1298 

 Število zaposlenih raziskovalcev v letu 2015: 7 

 Število točk pri SICRISu na zaposlenega v letu 2015 (upoštevane točke za 
družboslovje): 185,4 

 Število objav, ki jih indeksirajo SCI, SSCI (1A1:1A4) in AHCI (1B) ali znanstvenih 
monografij izdanih pri založbah s seznama ARRS (2A) : 1 

 Število objav, ki jih indeksirajo SCI, SSCI in AHCI ali znanstvenih monografij izdanih pri 
založbah s seznama ARRS na zaposlenega: 0,14 

 CI10 - število čistih citatov, ki so povezani z zapisi v Wos in/ali Scopus,v zadnjih 10 
letih (2006 - 2015): 154 

 Število čistih citatov WOS na zaposlenega: 12 

 Število izvajanih mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov: 0 
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 Obseg izvajanih mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov: 0 

 Število izvajanjih aplikativnih projektov: 3 

 Obseg izvajanjih aplikativnih projektov v FTE: 3,5 
 

Vir: Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS, SICRIS, 
http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=orgSearch&opt=2&subopt=6&
code1=org&code2=nameadvanced&search_term=name=fakulteta za medije and sci= and fil= and 
sub= and statfrm= (dne 3.2.2016) 

 
Ocena stanja:  
Prvotno zastavljeni cilji so bili zelo visoko zastavljeni, a so bili glede na število točk pri SICRIS-
u na sodelavca FAM in obsega izvajanja aplikativnih projektov v FTE vseeno preseženi. V 
oziru  citiranosti v letu 2015 so bili cilji najbolj preseženi.  Priložnost za izboljšave se kaže 
predvsem v udeležbi v mednarodnih projektih. 
 
 
SKRB ZA ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV   
 
 STRATEŠKI CILJI 

 
 10

11 
11 
12 

12 
13 

13 
14 

14
15 
 

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 se nahajajo v 7. poglavju. 
 
 
 

RAZVIJANJE NOVIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV NA TEMELJU LASTNIH IN TUJIH IZKUŠENJ 
 
 STRATEŠKI CILJI 

 
 10

11 
11 
12 

12 
13 

13 
14 

14
15 

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

 

 
V letu 2013 je Fakulteta dobila akreditacijo za magistrski in doktorski program Strateško 
komuniciranje (vloga za akreditacijo je bila izdana l. 2009). S študijskim letom 2014/2015 je 
Fakulteta za medije pričela z izvajanjem podiplomskega študijskega programa Strateško 
komuniciranje druge in tretje stopnje. 
 
Ocena stanja:  
Cilj, da v študijskem letu 2014/15 izvajamo dva nova študijska programa, je bil dosežen.  
 
 
 
 
RAZVIJANJE ŠTUDENTOM PRIJAZNEGA ŠTUDIJSKEGA OKOLJA 
 
 STRATEŠKI CILJI  10 11 12 13 14 
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 11 12 13 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: 
 
 Strateški cilji 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

1. Zadovoljstvo študentov s kakovostjo dela na 
FaM (anketa) 4,15625 

 
4,42 

4,30 4,39 4,28 

2. Zadovoljstvo študentov (anketa) s predavanji 
in vajami 

3,90 4,32 4,08 4,1 4,47 

3. Delež izpisov naših študentov 6,45  
 

0 0 0 0 

4. Število uradnih pritožb študentov 0 1 0 0 2 

 

Ocena stanja:  
Stanje je ustrezno. Cilji so preseženi. 
 
 
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 

 

 

 V študijskem letu 2014/2015 je bilo izvedeno gostujoče predavanje pri predmetu 
Družboslovna raziskovalna metodologija dr. Nuše Erman. 

 
Ocena stanja:  
Pri izvedbi predmetov študijskih programov na Fakulteti za medije sodelujejo mnogi 
strokovnjaki, ki so aktivni in uspešni tudi v gospodarstvu, kar predstavlja veliko prednost 
fakultete. Priložnost za izboljšave je predvsem v poglobitvi sodelovanja s potencialnimi 
delodajalci in pri pedagoškem delu. 
 
 
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 

 
 

Ocena stanja:  
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V študijskem letu 2014/15 ni bilo gostovanj tujih predavateljev in mednarodnih projektov. 
Fakulteta išče možnosti za sodelovanje v mednarodnih projektih in je za študijsko leto 
2015/16 bolj uspešna predvsem pri dogovarjanju za gostovanje tujih predavateljev. 
Oktobra 2015 smo gostili prof. dr. Lee Wilkins v sodelovanju z Ameriško ambasado – 
predavanje na temo Etike v medijih. 
Za 2. semester 2015/16 se dogovarjamo za nova gostujoča predavanja tujih predavateljev. 
 
 
RAZVOJ KADROV  
 

 
 

STRATEŠKI CILJI 
 

 10 
11 
 

11 
12 

12
13 
 

13
14 
 

14
15 
 

1 
 

Število sodelavcev 
 

število 15 18 20 24 29 

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 3 

 

Število sodelavcev 2014/15: 28  
Število sodelavcev, ki so napredovali v izobrazbi ali akademskem nazivu: 2  
Število redno zaposlenih: 4,2 FTE 
 
Ocena stanja:  
Cilji so bili večinoma doseženi. Zelo pomemben uspeh predstavlja preseženo število redno 
zaposlenih. 
 
 
DRUŽBENO ODGOVORNO DELOVANJE 

 
 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: 7  
 
1) V okviru programa Medijska pismenost: 

 Konferenca ITIS NM 5.11.2015 

 Newsletter št. 11/2015 (1) 
 

2) Objave raziskav v okviru programa Medijska pismenost: 
 

 http://www.pismenost.si/pdf/Raziskava_MP_Slovenija_2014.pdf 

http://www.pismenost.si/pdf/Raziskava_MP_Slovenija_2014.pdf
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 Študija medijska pismenost v formalnem izobraževanju 

http://pismenost.si/mp-v-formalnem-izobrazevanju/ 

 Pregled projektov na temo medijske pismenosti v Sloveniji 

http://pismenost.si/projekti-mp-v-sloveniji/ 

 Pregled literature o medijski pismenosti v Sloveniji 

http://pismenost.si/podatki-o-raziskavah-in-projektih-v-sloveniji-in-tujini/ 

 Baza spletnih novic RSS 

http://pismenost.si/baz-novice-rss/ 

 
 
Število poljudno znanstvenih dogodkov fakultete: 4 delavnice + 18 seminarjev 
 
1) V okviru programa Medijska pismenost so bile pod vodstvom doc. dr. Andreja Kovačiča 
organizirane delavnice: 
 

 7. 2015 – Mediji in starši 

 30.9.2015  - Partnerstvo in mediji 

 2.10.2015 Stres in mediji (NG) 
 

2) V okviru projekta NADGRADNJA SISTEMA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI NA FAKULTETI ZA 
MEDIJE v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 
razvojna prioriteta 3. » Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna 
usmeritev 3.3. » Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« je bilo v š.l. 2014/15 
izvedeno tudi: 

 Dvodnevno usposabljanje, namenjeno notranjim deležnikom fakultete z naslovom 
Evalvacijski procesi na FaM v letu 2014 – 2015 in predlogi za izboljšave pod vodstvom 
izr. prof. dr. Mateje Rek 

Delavnica D4 je bila izvedena 20. 2. 2015 in 21. 2. 2015. Šlo je za usposabljanje, namenjeno 
notranjim deležnikom fakultete (strokovni, pedagoški in raziskovalni kader ter študenti). V 
letu 2014 se je na Fakulteti za medije pričel evalvacijski proces s strani Institutional 
Evaluation Programme (evalvatorji IEP so FaM obiskali konec novembra 2014 in konec 
januarja 2015), v istem obdobju pa je potekala tudi zunanja evalvacija FaM s strani NAKVIS 
(evalvatorji NAKVIS so FaM obiskali januarja 2015). V okviru obeh procesov smo dobili tudi 
povratne informacije o zunanji perspektivi delovanja FaM – namen prvega dela delavnice je 
razprava o ugotovitvah evalvacije in načinih udejanjanja predlaganih priložnosti za izboljšave. 
Drug del je bil namenjen programski prenovi študijskih programov Mediji in novinarstvo 
(visokošolski strokovni študijski program in magistrski študijski program). 
 
3) Seminarji ZVOK-PODOBA so bili v izvedbi doc. dr. Mitje Reichenberga v š.l. 2014/15 
organizirani: 

http://pismenost.si/mp-v-formalnem-izobrazevanju/
http://pismenost.si/projekti-mp-v-sloveniji/
http://pismenost.si/podatki-o-raziskavah-in-projektih-v-sloveniji-in-tujini/
http://pismenost.si/baz-novice-rss/
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 Oktober: 09. 10. 2014, 23. 10. 2014 

 November: 13. 11. 2014, 27. 11. 2014 

 December: 03. 12. 2014, 18. 12. 2014 

 Januar: 15. 01. 2015, 29. 01. 2015  

 Februar: 12. 02. 2015, 26. 02. 2015 

 Marec: 12. 03. 2015, 26. 03. 2015 

 April: 09. 04. 2015, 23. 04. 2015  

 Maj: 07. 05. 2015, 21. 05. 2015 

 Junij: 04. 06. 2015, 18. 06. 2015  
 
 
Ocena stanja:  
Cilji so bili zelo preseženi glede števila poljubno-znanstvenih dogodkov fakultete, doseženi pa 
so bili tudi v primeru predstavitev rezultatov raziskav širši javnosti.   
 
 

2.2 AKCIJSKI NAČRT URESNIČEVANJA STRATEŠKIH USMERITEV 
 
Zagotavljanje stalne in visoke kakovosti izobraževanja  
 
 UKREPI ZA URESNIČITEV 10 

11 
11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

1 Vzpostavitev sistema tutorstva  
 

  
 

  

2 Prenova študijskih programov 
 

     

3 Izvajanje novih študijskih programov in programov vseživljenjskega 
učenja  

     
 

4 Letna konferenca za promocijo prispevkov študentov  
 

     

5 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…) 

  
 

  

 
 Skrb za zaposljivost diplomantov   
 
 UKREPI ZA URESNIČITEV 10 

11 
11 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 
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1 Vzpostavitev sistema osebnega kariernega razvoja študentov 
 

 
 

   

 

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 
 

  
 

  

 

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) 
 

  
 

  

 

 
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…) 

     

 

 
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    
 

  

 
 

Ocena stanja:  
Velika večina ukrepov za uresničevanje strateških usmeritev je bila izvedena. V letu 2013 
smo začeli izvajati projekt »Nadgradnja sistema zagotavljanje kakovosti na Fakulteti za 
medije, financirano v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti 
na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-15 v okviru: Operativnega 
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programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. Razvojna prioriteta: Razvoj 
Človeških virov in vseživljenjskega učenja; Prednostna usmeritev 3.3.: Kakovost, 
konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva. Re-evalvacija strateških ciljev je bila izvedena v 
okviru aktivnosti tega razpisa. Projek je bil uspešno zaključen 30.6.2015. 
 
 

3. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA 
 
Fakulteta za medije ima jasno definirane izobraževalne cilje ter načine, kako jih uresničuje. 
Fakulteta za medije s svojimi študijskimi programi sledi najsodobnejšim svetovnim trendom, 
v slovenskem prostoru pa predstavlja precejšnjo novost.  
 
Fakulteta za medije od vključno študijskega leta 2009/10 dalje izvaja 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 (VS). 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. 
 
Magistrski študijski program Mediji in novinarstvo (2. stopnja) 
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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 Mediji in novinarstvo 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, 
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 
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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. Referat za študijske 
zadeve ob spomladi 2011 naprej vsem študentom pošilja poseben vprašalnik, povzetke 
analize pa predstavljamo v nadaljevanju. Tudi visokošolski učitelji in sodelavci aktivno 
sodelujejo pri oblikovanju izobraževalnih procesov in strategij. 
 
Oktobra 2015 je Fakulteta prejela odločbo, da svet Nacionalne agencije Republike Slovenije 
za kakovost v visokem šolstvu podaljša akreditacijo študijskima programoma prve stopnje 
in druge stopnje »Mediji in novinarstvo«, Fakultete za medije za sedem (7) let. 
 
 
 
V študijskem letu 2014/2015 je  Fakulteta pričela tudi z izvajanjem dveh popolnoma novih 
podiplomskih študijskih programov Strateško komuniciranje. 
 
 
Magistrski študijski program Strateško komuniciranje (2. stopnja) 
 

Cilj magistrskega študijskega programa Strateško komuniciranje je poznavanje in 
obvladovanje najsodobnejših znanj in raziskovalnega instrumentarija na področju 
komunikologije in povezanih disciplin. Na podlagi tega bodo študenti usposobljeni za 
strokovno delo na področjih politike, javne uprave, gospodarstva in civilnodružbene sfere ter 
za delo na raziskovalnem področju. 

Študijski program je zasnovan tako, da študentom nudi splošno relevantno teoretično in 
metodološko znanje. Vzporedno s tem bodo lahko izbirali med predmeti, ki bodo 
razumevanje problematike komuniciranja poglobili s specifičnih zornih kotov disciplin, kot 

so: pravo, podjetništvo in management, sociologija, politologija in informatika. 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Prvi trije semestri so namenjeni izvajanju predmetov, pri čemer vsak semester sestoji iz petih 
predmetov, medtem ko je četrti semester namenjen delu študentov na izdelavi magistrske 

naloge. Program temelji na dveh stebrih predmetov:    

 obvezni predmeti, ki pomenijo nadgraditev teoretičnih in praktičnih znanj, 
pridobljenih na dodiplomski stopnji in so temelj za študijski, raziskovalni in praktični 
angažma podiplomskih študentov; 

 izbirni predmeti, ki jih študent izbere bodisi med predmeti, ki se izvajajo v okviru 
programa, bodisi med relevantnimi predmeti, ki se izvajajo v okviru drugih 
družboslovnih in humanističnih programov domačih ali tujih visokošolskih institucij in 
ki pomenijo izostritev njegovega profesionalnega profila. 

Med obveznimi predmeti najdemo tri teoretske, dva metodološka, pet 
disciplinsko specifičnih predmetov in predmet Medijsko pravo. V naboru izbirnih predmetov 
je osem teoretskih, trije metodološki in šest disciplinsko-specifičnih predmetov. 

Študij bo obsegal organizirano študijsko delo, to je: predavanja, vaje, laboratorijske vaje 
in druge študijske oblike ob konzultacijah z visokošolskimi učitelji in mentorji. Pomembna 
sestavina programa je samostojno delo študentov, ki zajema: študij literature, izdelavo 
seminarskih in projektnih nalog, sodelovanje v raziskovalnih in delovnih projektih, pripravo 
na predstavitvah in njihove izvedbe, priprava in preverjanje znanja, izdelava magistrske 
naloge. 

V magistrskemu delu, kateremu je posvečen četrti semester, študent na osnovi 
pridobljenega znanja in kompetenc pod vodstvom mentorja preuči izbrani pojav ali problem 
s področja strateškega komuniciranja. 

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske 
obveznosti ter priprava in uspešen zagovor magistrske naloge. Študent dokonča študij, ko 
zbere vseh 120 kreditnih točk, predvidenih s študijskim programom. 

Po uspešno zaključenem študiju se pridobi strokovni naslov magister strateškega 
komuniciranja oziroma magistrica strateškega komuniciranja. 

 
Doktorski študijski program Strateško komuniciranje (3. stopnja) 

Doktorski študij Strateško komuniciranje želi usposobiti doktorande za raziskovalno delo v 
znanstveno-raziskovalni sferi ter strokovno delo na področjih politike, javne uprave, 
gospodarstva in civilnodružbene sfere. Temeljni cilj študija je usmerjen v poznavanje in 
obvladovanje najsodobnejših znanj in raziskovalnega instrumentarija na področju 
komunikologije in povezanih disciplin. 

Program je zasnovan tako, da študentom nudi splošno relevantno teoretsko in metodološko 
znanje, ki ga bodo potrebovali za uspešno dokončanje svojih projektov. Vzporedno s tem 
bodo lahko izbirali med seminarji, ki bodo problematiko komuniciranja osvetlili s 
specifičnega zornega kota disciplin, kot so pravo, zgodovina, gospodarstvo, politika, 
informatika. 
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Študijski program je sestavljen iz enega metodološkega predmeta, ki bo študentom podal 
znanja iz relevantnih raziskovalnih metod (ter načinov njihovega kombiniranja v 
raziskovalnem delu) in dveh teoretskih, specifično-tematskih predmetov. Poleg tega se bodo 
študenti morali udeležiti dveh doktorskih seminarjev: dispozicijskega seminarja, kjer bodo 
predstavili izhodišča za doktorsko nalogo, in disertacijskega seminarja, kjer bodo predstavili 
preliminarne ugotovitve svoje doktorske disertacije. Glavnina dela na pripravi doktorske 
naloge bo individualno raziskovalno delo ob pomoči in sodelovanju izbranega mentorja in 
morebitnega somentorja. 

Program Strateško komuniciranje  zajema naslednja vsebinska področja pridobivanja znanja: 

 komunikologija; 
 pravo; 
 informatika; 
 sociologija; 
 politične vede; 
 ekonomija in poslovne vede/menedžment; 
 kvalitativna in kvantitativna metodologija 

 

3.1 ORGANIZACIJA ŠTUDIJA  
 
Vsi študijski programi so pripravljeni v skladu z bolonjskimi standardi: dodiplomski program 
traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk, magistrska programa trajata dve leti in obsegata 
vsak 120 kreditnih točk, doktorski program traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk. 
Študijske programe izvajamo v obliki izrednega študija v Ljubljani.  
 
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 2. semester drugega letnika. Strokovna praksa v obsegu 14 
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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.  
 
Ocena stanja:  
Organizacija študija je ustrezna. 
 

3.2 STATISTIKA IZVAJANJA IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI NA FAM 
 

VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2009/2010, 2010/2011,  2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015 in 2015/2016 
Število vpisanih študentov v študijski program Mediji in novinarstvo v študijskem letu 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016.  
 
LETNIK ŠT. 

VPISANIH 
V š.l. 
2009/2010 

ŠT. 
VPISANIH 
V š.l. 
2010/2011 

ŠT. 
VPISANIH 
V š.l. 
2011/2012 

ŠT. 
VPISANIH V 
š.l. 
2012/2013 

ŠT. 
VPISANIH V 
š.l. 
2013/2014 

ŠT. 
VPISANIH 
V š.l. 
2014/2015 

ŠT. 
VPISANIH V 
š.l. 
2015/2016 

1. letnik 13 (12 
prvič + 1 
ponavljal) 

9 14 (od 
tega 1 
ponavlja) 

24 (od tega 
4 
ponavljajo) 

10 (od tega 
2 
ponavljata) 

8 + 2 
pauzirata 

10  

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

15 (od tega 
2 ponavljata 
+ 1 vpis 
občana) 

19 (od tega 
1 ponavlja) 

9 (od tega 
3 
neposredni 
vpisi v 2. 
letnik) 

8 (od tega 1 
neposredni 
vpis v 2. 
letnik) + 2 
pauzirata 

3. letnik 9 14 14 21 10 18 9 + 1 
pauzira 

absolvent / 6 ( +3 brez 
statusa) 

8 (+ 7 brez 
statusa) 

9 15 (+ 6 brez 
statusa) 

10 8 + 7 
podaljšanje 
statusa + 9 
brez statusa 

1. letnik 
MAG 

9 4 (od tega 
1 ponavlja 
in 1 brez 
statusa) 

7 2 (od tega 
en študent 
ponavlja) 

/ 3 4 + 2 
pauzirata in 
1 brez 
statusa 

2. letnik 
MAG 

9 7 Se ne 
izvaja 

6 2 / 1 + 1 vpis 
občana 

absolvent 6 5 (+8 brez 
statusa) 

3 (+8 brez 
statusa) 

/ 3 (+3 brez 
statusa) 

/ / 

1. letnik 
DR 

     1 2 

2. letnik 
DR 

     2 neposr. 
vpisa v 2. 
letnik 

2 + 2 
pauzirata 

SKUPAJ: 61 62 (+12 
brez 
statusa) 

70 (+15 
brez 
statusa) 

77 (+43 brez 
statusa) 

59 (+9 brez 
statusa 
manj kot 1 
leto) 

51 (+2 brez 
statusa 
manj kot 1 
leta) 

52 (+18 brez 
statusa 
manj kot 1 
leto) 
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DOKONČANJE ŠTUDIJA  
 
ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 
 
7 diplomantov: 
 

Ime in priimek 
Naslov diplomskega dela 

Datum zagovora Mentor 

Jaroslav 

Jankovič 
LIKOVNA PODOBA – FILMSKA 

PODOBA 
29. 01. 2015 Pred. Borko Tepina 

DUNJA 

ZUPANČIČ 
VIDEOSPOT – OGLAS ALI 

UMETNOST 
03. 07.2015 Doc. dr. Mitja Reichenberg 

Jean Janez 

Frbežar 

Možnosti, načini preživetja in 
smisel obstoja  

(pre)majhnih radijskih postaj v 
Sloveniji 

 

31. 08. 2015 Red. prof. dr. Dejan Jelovac 

Boris Ličof 

Vpliv Orlovstva na razvoj  
slovenskega športnega 

novinarstva 
 

01. 09. 2015 Doc. dr. Bernard Nežmah 

Klavdija 

Potočnik Otroci in svet risanih junakov 
11. 09 .2015 Izr. prof. dr. Mateja rek 

Anže Ančimer 
Zvočne plasti pri filmu, radijskih 

postajah in internetu 
 

25. 09. 2015 Doc. dr. Mitja Reichenberg 

Boris Sambolec 
Pasti slovenskega preiskovalnega 

novinarstva – analiza primera 
Rode 

25. 09. 2015 doc. dr. Mitja Reichenberg 

 
 
1 magistrant: 
 

Ime in priimek  
Naslov diplomskega dela 

Datum zagovora Mentor 

SANDRA 

KECMAN 

MENTORIRANJE IN MREŽENJE 

ŽENSK V POSLOVNEM SVETU: 

ŠTUDIJ PRIMERA KLUBA 

MENTORSTVA VISOKIH PETK 

 

14. 04. 2015 Izr. prof. dr. Mateja Rek 
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PREHOD V VIŠJI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015 
 
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 
 
V študijskem letu 2014/2015 je bilo v 2. letnik dodiplomskega študija vpisanih 9 študentov, 
od tega: 

 3 po merilih za prehode,  

 1 študent z vsemi opravljenimi izpiti, 

 3 študentom manjka 1 izpit, 

 2 študentom manjkata 2 izpita, 

 0 ponavljanj 2. letnika, 

 0 vpisov kot »Občan« 
 
V študijskem letu 2014/2015 je bilo v 3. letnik dodiplomskega študija vpisanih 18 študentov, 
od tega: 

 0 po merilih za prehode,  

 7 študentov z vsemi opravljenimi izpiti, 

 8 študentom manjka 1 izpit, 

 1 študentu manjkata 2 izpita, 

 1 študentu so manjkali 4 izpiti – pogojni vpis, 

 1 vpis kot »Občan« 
 
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 
 
V študijskem letu 2014/2015 v 2. letnik magistrskega študija ni bilo vpisanih študentov. 
 
 
V študijskem letu 2014/2015 sta bila v 2. letnik doktorskega študija vpisana 2 študenta, od 
tega: 

- 2 po merilih za prehode. 
 
 

3.3 REFERAT ZA ŠTUDIJ 
 
Na spletni strani referata za študij https://minetsi.com/apps/moodle/login/ 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 
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 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 

 Obrazec seminar za disertacij 

 Zagovor doktorske disertacije 

 Ocena doktorske disertacije 

 Ocena ustreznosti dispozicije doktorske disertacije 

 Pregled in oddaja disertacije 

 Prijava dispozicije doktorske disertacije 

 Prijava teme disertacije 
 

4. Pravilniki 

 Statut Fakultete za medije 
 Poslovnik za akademske standarde in kakovost 
 Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov 
 Pravice in dolžnosti študentov 
 Pravila o nadaljevanju in dokončanju študija 
 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja 
 Pravilnik o študentski izkaznici 
 Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov 
 Pravilnik o znanstveni in raziskovalni dejavnosti 
 Pravilnik o sistemu tutorstva  
 Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev 
 Čistopis pravilnika o diplomskem delu 
 Čistopis pravilnika o magistrskem delu 
 Pravilnik o mobilnosti študentov 
 Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 
 Pravilnik o postopkih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti 

http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/01-statut-fakultete-za-medije.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/02_poslovnik-za-akademske-standarde-in-kakovost.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/03_pravilnik-o-disciplinski-odgovornosti-studentov.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/14_pravice-in-dolznosti-studentov.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/19_pravilnik-o-napredovanju-in-dokoncanju-studija.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/05_pravilnik-o-preverjanju-in-ocenjevanju-znanja.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/06_pravilnik-o-studentski-izkaznici.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/07_pravilnik-o-disciplinski-odgovornosti-studentov.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/08_pravilnik-o-znanstveni-in-raziskovalni-dejavnosti.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/09_pravilnik-o-sistemu-tutorstva.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/10-merila-za-izvolitev.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/11_pravilnik-o-diplomskem-delu.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/12_pravilnik-o-magisterskem-delu.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/15_pravilnik-o-mobilnosti-studentov.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/16_pravilnik-o-varovanju-osebnih-podatkov.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/17_pravilnik-postopkih-za-priznavanje-neformalno-pridobljenega-znanja.pdf
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 Poslovnik senata FAM 
 Pravilnik o doktorskem študiju 

 
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 FaM, 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 
 
 
Spletna stran namenjena podiplomskemu študiju pa je strukturirana v naslednja področja: 
 

 Splošne kompetence 

 Predmetno-specifične kompetence 

 Predmetnik 1.letnik 

 Predmetnik 2.letnik 

http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/18_poslovnik-senata-fam.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/pravni-viri/20-pravilnik-o-doktorskem-studiju.pdf
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
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
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 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 voljo tudi kontaktne informacije za 
pridobivanje dodatnih informacij.  
 
Ocena stanja:  
Stanje je ustrezno. 
 

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. Ob koncu leta 2015 je bilo 
vpisano 807 enot knjižnega gradiva, od tega 68 diplomskih in magistrskih nalog. Od tega leta 
imajo študenti na voljo informacijsko bazo Proquest. 
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 
navodila in gradiva za vse predmete.  V okviru Moodla je vzpostavljena tudi elektronska 
knjižnica e-gradiv.   
Vsi potrebni akti, pravilniki, načrti, letna samoevalvacijska poročila, razpisi  ipd. so javno 
dostopni. 
 
Ocena stanja:  
Študentom je omogočen dostop do elektronskega učnega okolja (Moodle), preko NUKa pa 
tudi do največje zbirke fizičnega gradiva kot tudi oddaljeni dostop do mednarodnih baz 
literature in podatkov. Fakulteta širi tudi lastno bazo knjižnega gradiva v okviru Knjižnice 
Fakultete za medije.  
 
 
 
 
 
 

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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TUTORSTVO, SVETOVANJE 
 
Zaradi nemasovnosti študija in s tem manjšega števila študentov oz. zaradi nekompleksnega 
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 sproti na fakultetnem 
Facebooku in forumu obvestil, kjer so te informacije dostopne vsem študentom, kot tudi 
obveščali preko direktne elektronske pošte. 
 
Junija 2012 je, skladno s predlogi za izboljšave iz Samoevalvacijskega poročila za leto 2011 
(predlog: zagotoviti ustrezno službo za podporo pedagoškemu procesu) začel delovati začel 
delovati Center za svetovanje na Fakulteti za medije. Naloge in aktivnosti centra so bile 
potrjene na 1. redni seji 3. sklica senata 30. 5. 2012.  
 
Na 1. redni seji 3. sklica senata 30. 5. 2012 je bil sprejet tudi Pravilnik o sistemu tutorstva 
(pravilnik je javno objavljen in dostopen na http://www.fame.si/pravni-viri) sistem izvajanja 
tutorstva pa se je začel izvajati s pričetkom študijskega leta 2012/13. Tutorstvo je 
opredeljeno kot sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem 
akademskem razvoju. Namen tutorskega: 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fame.si/pravni-viri
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4 VPETOST V OKOLJE  
 

4.1 SODELOVANJE S FAKULTETAMI IN RAZISKOVALNIMI ORGANIZACIJAMI 
 

Fakulteta se povezuje z drugimi visokošolskimi ustanovami. Deluje tako na nacionalni kot 
tudi na mednarodni ravni. Fakulteta ima sklenjen sporazum o sodelovanju s: 

 Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici in 

 Fakulteto z informacijske študije v Novem mestu. 
Raziskovalci iz teh ustanov sodelujejo pri raziskovalnih aktivnostih, publiciranju znanstvenih 
del in pripravi skupnih projektov.  
 
Fakulteta ima sklenjene sporazume o sodelovanju tudi z več tujimi izobraževanimi in 
raziskovalnimi organizacijami (glej sekcijo 6.3). 
 

4.2 SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 
 
Na Fakulteti za medije veliko pozornost posvečamo tudi sodelovanju z poslovnim okoljem in 
izmenjavi znanja med akademsko in strokovno srenjo. Organiziramo gostujoča predavanja 
strokovnjakov iz domačega okolja. 
 
V letu 2013 je Fakulteta začela sodelovanje z več slovenskimi podjetji v okviru projekta t.i. 
raziskovalnih vavčerjev, ki so namenjeni sodelovanju med znanstveno-raziskovalno sfero in 
gospodarstvom v smislu nudenja strokovne in raziskovalne podpore podjetjem. Pri tem gre 
za šest podjetij: 

 UNIHEM D.O.O.,  PROIZVODNJA, TRGOVINA, UVOZ - IZVOZ KEMIČNIH IZDELKOV. Namen projekta je 
razvoj modela za izboljšanje pogojev učinkovite komunikacije v podjetju, ki se ukvarja z 
gradbenimi deli in storitvami, ki podpirajo osnovno dejavnost, zaradi česar nima 
potrebnih visoko strokovnih znanj, da bi omenjeno raziskavo lahko opravilo samostojno. 

 AVIONČEK GOSTINSTVO IN TURIZEM, D.O.O. Namen projekta je razvoj modela za izboljšanje 
pogojev učinkovite komunikacije. Podjetje se ukvarja z gostinskimi storitvami, zaradi 
česar nima potrebnih visoko strokovnih znanj, da bi omenjeno raziskavo lahko opravilo 
samostojno.   

 GRAFIKA 3000 DRUŽBA ZA GRAFIČNE STORITVE, INŽENIRING IN TRGOVINO D.O.O. Namen projekta je 
razvoj modela za izboljšanje pogojev učinkovite komunikacije v podjetju, ki se ukvarja s 
tiskanjem in storitvami, ki podpirajo osnovno dejavnost, zaradi česar nima potrebnih 
visoko strokovnih znanj, da bi omenjeno raziskavo lahko opravilo samostojno.   

 RP DESIGN, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, STORITVE IN TRGOVINO D.O.O. Namen projekta je razvoj 
modela za izboljšanje pogojev učinkovite komunikacije v podjetju, ki se ukvarja s 
tiskanjem in storitvami, ki podpirajo osnovno dejavnost, zaradi česar nima potrebnih 
visoko strokovnih znanj, da bi omenjeno raziskavo lahko opravilo samostojno.   

 MK PROJEKT, DRUŽBA ZA SVETOVANJE IN VODENJE PROJEKTOV D.O.O. Namen projekta je razvoj 
modela za izboljšanje organizacijske komunikacije. Podjetje nastopa na trgu s 
svetovalnimi in vodstvenimi aktivnostmi, zaradi česar je ključnega pomena, da odpravi 
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pomankljivosti in izboljša organizacijsko komuniciranje znotraj podjetja in v odnosu do 
svojih partnerjev.   

 TESEUS, POSLOVNO IN FINANČNO SVETOVANJE TER VREDNOTENJE PODJETIJ D.O.O. Namen projekta je 
razvoj modela za izboljšanje organizacijske komunikacije v podjetju, ki nastopa na trgu s 
svetovalnimi aktivnostmi na področju financ, investicij, kontrolinga, informatike, strategij 
in finančnega prestrukturiranja, zaradi česar je ključnega pomena, da dvigne nivo 
komuniciranja čim višje.   

Fakulteta je na raziskovalnem kot na strokovnem področju sodelovala s sorodnimi 
ustanovami, kot sta Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Fakulteta za 
informacijske študije v Novem mestu. 
 
Ocena stanja:  
Sodelovanje fakultete z drugimi visokošolskimi ustanovami in organizacijami je ustrezno.  
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5.  DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA FAM 
 

5.1. ORGANI UPRAVLJANJA  
 
VODSTVO FAKULTETE ZA MEDIJE 
 
Direktor: dr. 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 opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi in statutom 
fakultete. 
 
Dekan: red. prof. dr. Matevž Tomšič1  
 
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. 
 
 

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: 12 članov – od tega 9 visokošolskih učiteljev ali znanstvenih sodelavcev ter 3 
predstavniki študentov (v letu 2015: izr. prof. dr. Mateja Rek, red. prof. dr. Matej Makarovič, 
red. prof. dr. Matevž Tomšič, izr. prof. dr. Nadja Damij, red. prof. dr. Dejan Jelovac, izr. prof. 
dr. Blaž Rodič, doc. dr. Andrej Kovačič, doc. dr. Bernard Nežmah; predstavniki študentov: Jan 
Ulaga, Sašo Krope in Ana Purger). 
 
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; 

 odloča o pritožbi zoper odločbo v postopku priznavanja tujega izobraževanja za 
namen nadaljevanja izobraževanja; 

 sodeluje pri načrtovanju izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela; 

 sprejema izhodišča za znanstveno-raziskovalno delo na fakulteti; 

                                                           
1
 Za dekana je bil izvoljen v oktobru 2013 za obdobje 2 let. Od 1.10.2015 je dekan dr. Matjaž Škabar. 



30 
 

 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, znanstveno-raziskovalnega 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 prisotna tudi predstavnica referata za študijske zadeve (v letu 2014/15: izr. prof. 
dr. Mateja Rek, dr. Matjaž Škabar, Katja Šadl (predstavnica študentov); predstavnica referata 
za študijske zadeve: Romana Cesar do 28.2.2015, od 1.3.2015 dr. Katarina Rojko). 
  
Naloge in pristojnosti Komisije za študijske zadeve so: 

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

 obravnava študijske programe za izpopolnjevanje, 

 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, 
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 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 študijskem letu 2014/15: red. prof. dr. Dejan Jelovac, red. 
prof. dr. Matevž Tomšič, izr. prof. 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 

 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 in predstavnik študentov (v študijskem letu 2014/15: red. prof. 
dr. Matej Makarovič, red. prof. dr. Matevž Tomšič, dr. Matjaž Škabar in Miha Mušič - 
predstavnik študentov).  
 
Naloge: odloča o prošnji za izvolitev v naziv in svojo odločitev posreduje senatu, ki je 
pristojen za izvolitev.  
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Komisija za kakovost 
  
Sestava: dva visokošolska učitelja oz. znanstvena delavca, predstavnik študentov, dekan, 
koordinatorka izobraževalnih dejavnosti (v študijskem letu 2014/15: izr. prof. dr. Blaž Rodič, 
izr. prof. dr. Mateja Rek, dr. Matjaž Škabar, red. prof. dr. Matevž Tomšič, Romana Cesar (do 
28.2.2015, od 1.3.2015 dr. Katarina Rojko) in Rok Mele – predstavnik študentov). 
 
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 . 
 
 
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, 



33 
 

 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 šest (6) članov, pri čemer ga sestavljajo predstavniki 
vsakega ustanovitelja, en (1) predstavnik delavcev fakultete in en (1) predstavnik študentov 
kot zainteresirane javnosti (v študijskem letu 2014/15: izr. prof. dr. Mateja Rek, red. prof. dr. 
Matej Makarovič, red, prof. dr. Matevž Tomšič, izr. prof. dr. Janez Povh, red. prof. dr. Borut 
Rončević in Miha Mušič – predstavnik študentov). 
 
 
AKADEMSKI ZBOR 
 
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. 
 
 
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 v študijskem letu 2014/2015: dr. Matjaž Škabar, red. prof. dr. Matej 
Makarovič, izr. prof. dr. Mateja Rek, red. prof. dr. Dejan Jelovac, izr. prof. dr. Blaž 
Rodič, doc. dr. Bernard Nežmah, red. prof. dr. Borut Rončevič, doc. dr. Andrej 
Kovačič, red. prof. dr. Matevž Tomšič, izr. prof. dr. Nadja Damij, doc. dr. Jernej Letnar-
Černič, doc. dr. Mitja Reichenberg, pred. Darja Zgonc, doc. dr. Jože Kocjančič, izr. 
prof. dr. Marko Novak, doc. dr. Tea Golob, asist. Nina Gorjup, viš. pred. Srečo 
Zakrajšek, izr. prof. dr. Mateja Režek, pred. Marko Peršin, doc. dr. Lea Prijon, doc. dr. 
Janja Polajnar, pred. Borko Tepina, pred. Rajko Bizjak, pred. Igor Prodnik  in pred. 
Tadej Praprotnik. Predstavniki študentov: Sašo Krope, Jan Ulaga, Miha Mušič, Boris 
Ličof, Katja Šadl, Rok Mele, Tanja Kovačič, Sanja Pregl, Nina Majer in Ana Purger. 
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ŠTUDENTSKI SVET 
 
Študentski svet je predstavniški organ študentov fakultete. Člane študentskega sveta izvolijo 
vsako leto na začetku študijskega leta študenti vsakega letnika z javnim glasovanjem z večino 
glasov. Istočasno študenti izvolijo tudi predstavnike študentov za akademski zbor, upravni 
odbor in senat.  
 
V študijskem letu 2014/2015 so volitve v študentski svet potekale od 3. 11. 2014 do 
16.11.2014. Dne 19. 2. 2015 so potekale dodatne volitve za uskladitev z zahtevami Nakvisa. 
Izvoljeni so bili tudi predstavniki študentov za akademski zbor, upravni odbor in senat. 
Izvoljeni člani: 
Predsednik: Miha Mušič 
Podpredsednica: Katja Šadl  
Člani/članice: 
Sašo Krope, predstavnik 1. letnika dodiplomskega študijskega programa Mediji in 
novinarstvo, 
Jan Ulaga, predstavnik 2. letnika dodiplomskega študijskega programa Mediji in novinarstvo, 
Miha Mušič, predstavnik 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Mediji in 
novinarstvo, 
Boris Ličof, predstavnik absolventov dodiplomskega študijskega programa Mediji in 
novinarstvo, 
Katja Šadl, predstavnica 1. letnika magistrskega študijskega programa Mediji in novinarstvo, 
Rok Mele, predstavnik 1. letnika magistrskega študijskega programa Strateško 
komuniciranje, 
Tanja Kovačič, predstavnica 1. letnika doktorskega študijskega programa Strateško 
komuniciranje, 
Sanja Pregl, predstavnica 2. letnika doktorskega študijskega programa Strateško 
komuniciranje. 
 
 
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, 

 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. 
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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: Romana Cesar, za njo dr. Katarina Rojko. 
 
INŠTITUT ZA MEDIJE 
 
Predstojnik Inštituta za medije: red. prof. dr. Matevž Tomšič 
 
 
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo: 
Predsednik: red. prof. dr. Matevž Tomšič 
Član: red. prof. dr. Dejan Jelovac 
Članica: izr. prof. dr. Mateja Rek 
 
Raziskovalci: 
red. prof. dr. Matevž Tomšič 
red. prof. dr. Matej Makarovič 
doc. dr. Jože Kocjančič 
izr. prof. dr. Mateja Rek 
red. prof. dr. Borut Rončević 
doc. dr.. Andrej Kovačič  
red. prof dr. Nikolai Genov do 2015 
doc. dr. Katarina Rojko od 2015 
 
Center za svetovanje študentom je namenjen: 

 bodočim študente (svetovanja pred prvim vpisom na fakulteto), 

 študentom FaM 

 študentskemu svetu FaM 

 članom alumni kluba in drugim bivšim študentom FaM 
Svetovanje je namenjeno našim potencialnim, obstoječim in bivšim študentom in je 
brezplačno. 

 
Dogodki v okviru centra za svetovanje: 

 individualno svetovanje 

 on-line karierni center 

 organizacija in izvedba predstavitev zanimivih delodajalcev na FaM 

 organizacija različnih delavnic in predavanj na temo zaposlovanja 

 organizacija posvetov na temo vseživljenjske karierne orientacije 
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 Svetovalne storitve obsegajo svetovanja s področij: 

 financiranje (financiranje študija, finančni viri, štipendije, sredstva, krediti za študij…), 

 pomoč pri izbiri študijskega programa in izbirnih vsebin, 

 pomoč in svetovanje glede prakse, 

 objave prostih delovnih mest, študentskih del in praks, 

 časovno premagovanje študijskih zahtev, 

 tutorstvo na FaM, 

 svetovanje pri opravljanju študijskih obveznosti, 

 informiranje o prostovoljnem delu in neformalnem izobraževanju, 

 svetovanja po končanem študiju: dejavnost alumni kluba, seznanjanje s trgom dela in 
delodajalci (priprava in izvedba okroglih miz in srečanj diplomantov s potencialnimi 
delodajalci), 

 nudenje informacije za neformalno pridobivanje kompetenc (NEFIKS), 

 zbiranje in posredovanje informacije o poletnih šolah, 

 svetovanje v procesu vseživljenskega učenja in razvoju kariere, 

 zbiranje in posredovanje informacije o štipendijah, 

 koordiniranje in posredovanje informacij o tutorstvu FaM, 

 informiranje o prostovoljnem delu , 

 objavljanje raziskav o diplomantih na FaM, 

 vzpostavitev Alumni kluba FaM, 

 objave razpisov za kadrovske štipendije. 

 
 
KNJIŽNICA FAKULTETE ZA MEDIJE 
 
Sodelavka knjižnice: Nina Malovrh (od 31.1.2015 na porodniški) 
 
OSEBA ODGOVORNA ZA ECTS: red. prof. dr. Matevž Tomšič 
 
OSEBA ODGOVORNA ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE NA FAM: dr. Matjaž Škabar  
 
Ocena in predlogi: 
Struktura organiziranost na Fakulteti za medije je ustrezna.  
 

5. 2 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 rezultatov analize se v okviru različnih organov Fakultete (v okviru 
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katerih sodelujejo tudi študenti) prediskutirajo rezultati z namenom izpopolnjevanja 
študijskega programa in procesa. 
 
V januarju 2012 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. To 
smo ponovili v januarju 2014.  
  
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. Dvakrat 
letno organiziramo akademski zbor, ki predstavlja priložnost za razpravo o preteklih 
dogodkih (izmenjava mnenj, evalvacija dosedanjega dela) in prihodnih rešitvah in 
izboljšavah. Dekan Fakultete za medije se pred začetkom študijskega leta 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. 
 

5. 3 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 
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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. 
 
Poleg študentskih evidenc vodimo tudi: 

- evidenco zaposlenih delavcev in sodelavcev 
- evidenco o plačah 
- evidenco o poškodbah pri delu 
- evidenco uporabnikov knjižnice 

Navedene evidence niso prosto dostopne. 
 
Ocena stanja:  
Vodenje dokumentacije in obvladovanje dokumentov je ustrezno.  
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6. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI AKADEMSKEGA OSEBJA 
 
 

6.1  KADROVSKA ZASEDBA IN IZVEDBA ŠTUDIJSKEGA PROCESA V ŠTUDIJSKEM LETU 
2014/15 
 
Tabela 1: struktura visokošolskih učiteljev po habilitacijskih nazivih – visokošolski strokovni 
študijski program (1. stopnja) – študijsko leto 2014/2015 
Zap. št. Naziv Število Delež 

1. Redni profesor 4 15,39% 

2. Izredni profesor 5 19,23% 

3. Docent 9 34,62% 

4. Višji predavatelj 1 3,85% 

5. Predavatelj 7 26,92% 

6. Lektor 0 0% 

7. Asistent 1 3,85% 

 SKUPAJ 26 100,0% 

 

Tabela 2: struktura visokošolskih učiteljev po habilitacijskih nazivih – 2. in 3. stopnja – 
študijsko leto 2014/2015 
Zap. št. Naziv Število Delež 

1. Redni profesor 4 30,77% 

2. Izredni profesor 4 30,77% 

3. Docent 4 30,77% 

4. Višji predavatelj 0 0% 

5. Predavatelj 0 0% 

6. Lektor 0 0% 

7. Asistent 1 7,69% 

 SKUPAJ 13 100,0% 

 

Vsi nosilci in izvajalci predmetov so habilitirani visokošolski učitelji z veljavno in ustrezno 
izvolitvijo v naziv. Od njih smo pridobili in hranimo verodostojne izjave in potrebna soglasja 
njihovih delodajalcev. 
 
Tabela 3: struktura visokošolskih učiteljev po obliki zaposlitve – študijsko leto 2014/15. 
 
1.     Delež visokošolskih učiteljev, ki so na zavodu v rednem delovnem razmerju, je 23,08%. 
2.     Število polno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev (FTE) je 4,2.  
3.     Število študentov s statusom na enega (FTE) delavca je 12,14. 
4.     Število študentov na enega visokošolskega učitelja je 1,96. 
5.     Število študentov na enega upravno-strokovnega delavca je 25,5 . 
 
Ocena stanja: 
Struktura visokošolskih učiteljev po habilitacijskih nazivih je ustrezna tako na dodiplomskem 
visokošolskem študijskem programu 1. stopnje kot na podiplomskih visokošolskih študijskih 
programih 2. In 3. stopnje. Struktura visokošolskih učiteljev po obliki zaposlitve se nadalje 
izboljšuje v pozitivni smeri.  
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 6.2 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 
bila usklajena 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. Naknadno je Senat Fakultete za medije na svoji 18. seji dne 
30.6.2011, na svoji 4. redni seji 4. sklica senata dne 29. 09. 2014  in na svoji 31. dopisni seji 4. 
sklica dne 15.1.2016 sprejel popravke teh meril.  
 

 
 
Izvolitve v nazive v letu 2014/2015: 
 
17.3.2015 – dr. Matjaž Škabar – ponovna izvolitev v naziv predavatelja za predmetno 
področje ekonomije (računovodstvo in finance) 
2.6.2015 – Veronika Saje – ponovna izvolitev v naziv predavateljice za predmetno področje 
informacijska in grafična tehnologija 
 
 

6.3 MEDNARODNA MOBILNOST 
 
Sodelavci Fakultete za medije so aktivno vključeni v programe mednarodne mobilnosti. 
Decembra 2011 je Fakulteta za medije pridobila Erasumusovo univerzitetno listino, ki 
predstavlja splošni okvir oz. predpogoj evropskega sodelovanja znotraj Erasmus aktivnosti na 
področju terciarnega izobraževanja. Romana Cesar in za njo Katarina Rojko se kot 
koorinatorka aktivnosti v okviru programa Erasmus na FaM redno udeležuje izobraževanj in 
seminarjev, ki jih organizira CMEPIUS. Podpisane so bile bilateralne pogodbe namenjene 
izmenjavi študentov, predavateljev ali strokovnega osebja z naslednjimi institucijami:  
 

 Uskudar University Istanbul (Turčija) 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (Portugalska) 

 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Pigonia w Krosnie (Poljska) 

 Wyzsza Szkola Promocji w Warszawie (Poljska) 

 Univerza Babes-Bolyai (Oddeleke za novinarstvo) v Cluju (Romunija). 

 Metropolitan Univerzita Rpaha (Češka) 

 Juraj Dobrila University Pula (Hrvaška) 
 
 

V okviru programa Erasmus + 2014, smo imeli možnost izvesti mobilnosti zaposlenih z 
namenom poučevanja in usposabljanja med programskimi državami in mobilnosti študentov 
z namenom študija in prakse med programskimi državami. 
Naš cilj je bil omogočiti našemu akademskemu osebju in našim študentom izvedbo 
mobilnosti z namenom povečati sodelovanje naše fakultete s tujimi univerzami, fakultetami 
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in organizacijami, poglobiti znanje in izkušnje udeležencev in omogočiti večkulturno 
izmenjavo znanja in mreženje. 
V študijskem letu 2014/2015 smo bili pri motivaciji akademskega osebja uspešni, saj smo 
izvedli 2 mobilnosti z namenom usposabljanja, vendar niso mogli izvesti mobilnosti 
študentov, kljub mnogim poizkusom spodbuditi zanimanje naših študentov. Prav tako nismo 
izvedli mobilnosti osebja z namenom poučevanja. Uspešno smo izvedli 2 mobilnosti osebja z 
namenom usposabljanja med programskimi državami, v tem okviru so bili vsi cilji doseženi. 
 
Izvedli smo promocijo programa Erasmus+ na naši spletni strani in drugih medijih, izvedli 
smo predstavitve za študente in zaposlene, imeli smo več individualnih konzultacij z 
zainteresiranimi zaposlenimi in študenti. 
 
Izvedene mobilnosti so pomagale naši Fakulteti povečati naše mednarodno sodelovanje. 
Izvedene mobilnosti našega akademskega osebja so udeležencem omogočile poglobiti svoje 
znanje, ki je bilo uspešno preneseno v naš sistem organizacije in nadaljnjega prenosa znanja 
na naše študentov. 
 
Kvaliteta in organizacijska podpora pri izvedenih mobilnostih osebja je bila skrbno izvedena s 
strani strokovnega osebja, kot tudi s strani samih udeležencev. Pri izvedenih mobilnostih 
osebja z namenom usposabljanja je vse potekalo gladko, informacije smo posredovali in 
prejeli pravočasno in skladno z načrti.  
 
Na splošno je bilo naše osebje zelo zadovoljno z izvedeno mobilnostjo. Želeli bi si več takšnih 
priložnosti, obenem pa bomo več truda vložili tudi v administrativno podporo za izvedbo 
drugi vrst mobilnosti (študentske mobilnosti in mobilnosti osebja z namenom poučevanja), ki 
zahtevata več predhodnega usklajevanja, iskanja primernih institucij, oseb, terminov, 
predmetov... 
 
Že pomladi 2015 smo s Portugalsko univerzo začeli dogovore za našo prvo študentsko 
mobilnost in dogovore uspešno zaključili avgusta 2015 - od septembra 2015 do decembra 
2015 smo v okviru novega projekta Erasmus+ 2015 uspešno izvedli našo prvo študentsko 
mobilnost. 
 
V 2. semestru 2014/15 smo imeli na izmenjavi 3 študente iz tujine, 2 študentki iz Romunije in 
enega 
študenta iz Turčije. Ves čas mobilnosti so potrebovali podporo pri administrativnih zadevah, 
urejanju dokumentacije, iskanju nastanitve, transporta, informacij glede možnosti, zahtev...  
 
Ocenjujemo, da so bili študenti, ki smo jih gostili zadovoljni z mobilnostjo in našo Fakulteto. 
Našo oceno so potrdili tudi rezultati ankete, ki jo morajo oddati vsi udeleženci ob zaključku 
mobilnosti preko online platforme Erasmus+.  
 
Tako strokovno osebje, kot akademsko osebje smo se zelo trudili za uspešno realizacijo 
mobilnosti tujih študentov pri nas, kar potrjujejo odgovori v anketi. Veliko smo se naučili in v 
bodoče nam bodo te izkušnje omogočile še bolj učinkovito in hitro realizacijo gostovanja. 
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Nadzor in podpora se je izvajala tekom celotnega obdobja izvedenih mobilnosti našega 
osebja in študentov na izmenjavi pri nas. Bili smo v kontaktu osebno, preko elektronske 
pošte in po telefonu. Komunikacija je potekala dobro, sproti in čimprej smo reševali vse 
potrebno. 
 
Pozitiven odnos in izkušnja dosedanjih udeležencev mobilnosti je motivacija in pomoč pri 
izvedbi novih, prav tako pa raste zaupanje in interes za izvedbo mobilnosti, tako iz strani 
naše fakultete, kot iz strani partnerskih institucij. 
 
 
Ocena stanja:  
 
Projek je zelo pozitivno vplival na našo organizacijo in vse udeležene v procesu. Omogočil je 
širitev partnerstva, znanja, priložnosti in mednarodnega povezovanja. Transparentno in 
pravočasno informiranje je omogočilo zagotovitev spoštovanja dogovorov. Polno smo 
spoštovali načela nediskriminatornosti, enakopravnega obravnavanja in zagotavljanja 
enakopravne možnosti je našo Fakulteto, projekt in državo prikazalo v dobri luči. Na tej 
osnovi smo lahko zagotovili priznanje opravljenih obveznosti in zadovoljstvo vseh 
udeležencev. Študentje, ki so gostovali pri nas niso imeli nobenih dodatnih stroškov, obenem 
smo se in se bomo tudi v bodoče trudili, da bi sodelovanje vodilo do vzdržnega sodelovanja 
za vse partnerice in do sorazmernih rezultatov. Udeležencem smo nudili podporo pred 
izvedbo, v času trajanja izvedbe in po izvedbi mobilnosti. Zadovoljstvo smo sproti evalvirali in 
spodbujali izmenjavo pridobljenih znanj in izkušenj. 
 
Projekt pozitivno vpliva na celoten ekosistem; omogoča namreč povezovanje, mreženje, širi 
obzorja, spodbuja toleranco in omogoča prenos znanja ter izkušenj. Ker pa smo majhna 
fakulteta, se zavedamo svojih omejitev (razpoložljivih sredstev, vpliva...), a vseeno stremimo 
k izboljšanju na vseh nivojih. 
 
Z rezultati projekta smo uspešno informirali naše osebje in študente. To je spodbudilo 
dodatno zanimanje in zaupanje v projekt, zato smo v novem študijskem letu 2015/2016 v 
trajanju novega projekta Erasmus+ 2015 v 1. Semestru izvedli eno mobilnost osebja in eno 
študentsko mobilnost, dogovarjamo se tudi za mobilnost osebja z namenom poučevanja. 
 
Mednarodno sodelovanje ima pozitivne učinke na našo organizacijo, naše osebje in naše 
študente. Zavedamo pa se, da moramo skrbeti za uravnoteženo in vzdržno sodelovanje z 
našimi partnericami, ki so običajno veliko večje institucije. S primeri dobre prakse 
izboljšujemo komunikacijo in zmanjšujemo čas, ki ga potrebujemo za usklajevanje in 
dogovarjanje. Zaupanje se povečuje, čeprav imamo z nekaterimi partnericami boljše izkušnje 
kot z drugimi. Program je odlična priložnost za širjenje znanj, veščin, obzorij, poznanstev in 
sodelovanje. 
 
 

6.4 ZNANSTVENO IN RAZISKOVALNO DELO  
 
Na Fakulteti za medije deluje Inštitut za medije, ki deluje kot organizacijsko in strokovno 
ločena enota. 
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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. 
 
Organiziranost Inštituta za medije: 
 
Inštituta za medije:  
Predstojnik: red. prof. dr. Matevž Tomšič 
 
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo: 
Predsednik: red. prof. dr. Matevž Tomšič 
red. prof. dr. Dejan Jelovac 
izr. prof. dr. Mateja Rek 
 
Raziskovalci: 

 red. prof. dr. Matevž Tomšič 
 red. prof. dr. Matej Makarovič 
 doc. dr. Jože Kocjančič 
 red. prof. dr. Mateja Rek 
 doc. dr.  Andrej Kovačič  
 red. prof. dr. Borut Rončevič 
 doc. dr. Katarina Rojko 
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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? 
 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 vplivajo 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 

 sodelovanje v domačih kot mednarodnih raziskovalnih projektih 

 vključevanje študentov, ki si za magistrska/diplomska dela izbirajo zgoraj navedene 
tematike v raziskovalno delo Inštituta za medije 

 realizacija znanstvenih del  



45 
 

 uspešna prijava razpis ARRS: Infrastrukturni program Fakultete za medije – zbiranje, 
vodenje in arhiviranje podatkov o medijski pismenosti (2013-15), ARRS 

 uspešna prijava razpis ARRS: »Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti” v 
letu 2015 
 
 
 

»Infrastrukturni program Fakultete za medije – zbiranje, vodenje in arhiviranje podatkov o 
medijski pismenosti« se izvaja zbiranje podatkov o stanju medijske pismenosti v Sloveniji in 
spremljal dejavnike in trende medijske pismenosti v daljšem obdobju. Podatki, ki so in bodo 
zbrani v okviru tega programa bodo predstavljali temelj analize stanja medijske pismenosti v 
Sloveniji, omogočili komparativno pozicioniranje stanja medijske pismenosti v evropskem in 
globalnem prostoru ter pripomogli k oblikovanju javnih politik in izvajanju le-teh na področju 
medijske pismenosti, tako v smislu vsebin, forme, metod dela kot drugih specifičnih 
značilnosti. Medijska pismenost namreč postaja vedno pomembnejši del evropskih in 
nacionalnih programov politik v medijskih in komunikacijskih sektorjih. Evropske institucije 
zadnjih nekaj let sistematično pozivajo nacionalne članice, da umestijo medijsko pismenost 
na agendo javnih politik ter oblikujejo sklop možnih ukrepov za spodbujanje medijske 
pismenosti. V več dokumentih Evropske institucije pozivajo nacionalne članice k izvajanju 
sistematičnih raziskav, opazovanj in poročanj o različnih vidikih in dimenzijah medijske 
pismenosti. Kljub dejstvu, da tudi v Sloveniji raste zavedanje o pomenu medijske pismenosti 
(tako v kontekstu posameznika kot družbe kot celote), se sistematično zbiranje podatkov, ki 
bi omogočili raziskave in analize o stanju medijske pismenosti na nacionalni ravni in 
primerjalne analize ter analize časovnih sprememb, v nasprotju z večino ostalih držav članic 
EU v slovenskem prostoru še ne izvaja, kar je slaba podlaga za raziskovanje in znanstveno 
refleksijo na tem področju. S svojim delovanjem omenjeni infrastrukturni program nudi 
podporo za uspešno izvedbo raziskovalnih programov tako na Fakulteti za medije kot tudi 
ostalim raziskovalnim programom v slovenskem in mednarodnem prostoru, ki delujejo na 
področju medijev in komuniciranja. Zbrani in javno dostopni podatki o stanju medijske 
pismenosti bodo funkcionirali kot podlaga pri izvajanju ciljnih, aplikativnih ali temeljnih 
raziskovalnih projektov tako doma kot v tujini. V ta namen se zbira podatke o stanju 
medijske pismenosti v Sloveniji na naslednjih področjih: 

1. zbiranje podatki o stanju pobud, aktivnosti za medijsko pismenost na različnih ravneh 
– gre za ustvarjanje sistematične baze podatkov o projektih, programih in javnih 
politikah na področju medijske pismenosti, ki se izvajajo na različnih ravneh s strani 
različnih subjektov; 

2. ustvarjanje baze podatkov dobrih praks s tega področja (skladno s priporočili 
Evropske komisije); 

3. ustvarjanje baze evropskih institucij in organizacij (tako EU kot nacionalna raven), ki 
se ukvarjajo z medijsko pismenostjo, s čimer bo olajšano sodelovanje in povezovanje 
med domačimi in tujimi subjekti, ki delujejo na področju medijske pismenosti; 

4. zbiranje podatkov o stanju medijske pismenosti za potrebe vključevanja v 
mednarodne primerjalne raziskave; 

5. statistične obdelave zbranih podatkov 
Podatki se zbirajo na enotnem mestu in si in bodo skupaj z statističnimi obdelavami in 
zgoraj omenjenimi evidencami objavljeni na posebej za ta namen izdelanih spletnih 
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straneh, ki so javno dostopne, pregledne in tako vsebinsko kot funkcionalno 
uporabnikom prijazne. 
 

 
 
Cilj javnega razpisa »Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti" je uporaba 
pridobljenih znanj na področju raziskovalno razvojnega dela in prenos znanja v prakso ter 
dvig raziskovalno razvojnih potencialov. 
 
Področje dela 1: 
Komuniciranje pomeni posredovanje informacij, mnenj, sporočil med ljudmi, tako na 
zavedni, zlasti v profesionalnem svetu na ravni, ki je pod pragom zaznave. Pestrost samega 
komuniciranja pomeni tudi bogastvo različnih pojavov, teorij in praks komuniciranja, ki lahko 
bistveno izboljša kvaliteto našega življenja. V letu 2014/15 smo v ta namen na fakulteti začeli 
izvajati magistrski in doktorski program strateško komuniciranje in s tem se je pojavila velika 
potreba po specifičnih znanjih naprednih komunikacijskih tehnik 
(komunikologija/sociologija/psihologija: družboslovje):  
 
- Komunikacijska teorija, modeli komuniciranja  poudarkom na preučevanju zavednega 
(analitično vrednotenega) in nezavednega (emocionalnega) vpliva, 
- Nadaljnji razvoj ACTION modela vpliva (cilji, povezava , tehnike, identiteta, 
sugestibilnost, število), 
- Aplikacije in preučevanje tehnik ACTION modela na konkretnem področju – študije 
primerov, 
- Tehnike imprintinga in povezovanja na nezavedni ravni, 
- Tehnike podajanja sugestij (čutni sistemi, sugestivna struktura sestavka, sidranje, 
uporaba nikalnic), 
- Komunikacijske spretnosti za javnih govorcev, 
- Napredne tehnike za pridobivanje informacij v medkulturnem okolju. 
 

Področje dela 2: 
Spremljanje in raziskovanje medijev je glavna usmeritev Fakultete za medije, saj želimo 
postati vrhunski izobraževalni center na tem področju v Sloveniji in regiji. Zlasti, ker se z 
uvajanjem sodobnih tehnologij vloga medijev spreminja in njihov vpliv hitro povečuje, je 
raziskovanje medijev nujno povečati. Tako se je na primer zaradi komercialne naravnanosti 
medijev izrazito poslabšalo razmerje med negativnimi in pozitivnimi novicami. Tovrstna 
izrazita negativnost povzroča negativna emocionalna stanja in splošno nezadovoljstvo 
prebivalstva z namenom večjega potrošništva, ki v obliki izdelkov nato “prinaša” kratkotrajne 
pozitivne občutke.  
 
Z raziskovanjem medijev bomo v študijski proces lahko vključili sodobna in v praksi medijskih 
ustvarjalcev uporabljena znanja. Področje raziskovanja (komunikologija/sociologija: 
družboslovje) bodo tako sodobne medijske tehnologije in medijske vsebine oz. konkretno: 
- ključni teoretski pristopi v preučevanju sodobnega medijskega delovanja, 
- raziskovalno delo na podatkih RSS novic in drugih podatkovnih zbirk, ki jih zbiramo na 
fakulteti, 
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- uporaba naprednih računalniških tehnik za pridobivanje in analizo vsebin na 
internetu, 
- raziskovanje  vpliva uporabe sodobnih medijev (gsm, internet, socialna omrežja). 
 

 
Ocena stanja:  
Struktura raziskovalcev je ustrezna. Glavni problem predstavlja pomanjkanje sredstev za 
financiranje znanstveno-raziskovalnega dela. Obstaja torej potreba po večjem številu 
domačih in tujih raziskovalnih projektov. Vendar se Inštitut za medije podobno kot večina 
drugih raziskovalnih institucij spopada s kadrovskimi izzivi in kratkoročnostjo raziskovalnih 
projektov povezanih s strukturo. 
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7 ŠTUDENTI  
 

 
REZULTATI ANKETE O KAKOVOSTI DELA NA FAKULTETI ZA MEDIJE – ŠTUDIJSKO LETO 
2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/2012, 2012/13, 2013/14 in 2014/15 
 
 
Število izpolnjenih anket (študijsko leto 08/09): 21 
Število izpolnjenih anket (študijsko leto 09/10): 37 
Število izpolnjenih anket (študijsko leto 10/11): 31 
Število izpolnjenih anket (študijsko leto 11/12): 37 
Število izpolnjenih anket (študijsko leto 12/13): 25 
Število izpolnjenih anket (študijsko leto 13/14): 22 
Število izpolnjenih anket (študijsko leto 14/15): 15 
 

 

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 

Povprečj

e 

(5=vedno

, 

1=nikoli) 

–11/12 

Povprečje 

(5=vedno, 

1=nikoli) 

–12/13 

Povprečje 

(5=vedno, 

1=nikoli) 

–13/14 

Povprečje 

(5=vedno, 

1=nikoli) 

–14/15 

a) Študentje se 

lahko zanesejo na 

pomoč 

zaposlenih pri 

reševanju svojih 

problemov 

4,45 4,37 4,27 4,54 4,26 4,29 

 

 

4,67 

b)  Predavanja in 

druge storitve so 

izvedene v 

obljubljenem 

času 

4,15 4,56 4,07 4,38 4,52 4,32 

 

 

4,33 

c)  Študentje so 

redno obveščeni  

o času in kraju 

izvedbe 

predavanj in 

drugih storitev 

4,65 4,56 3,81 4,51 4,58 4,41 

 

 

4,27 
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d)  Študentje so 

pravočasno 

obveščeni o času 

in kraju izvedbe 

predavanj in 

drugih storitev 

4,3 4,49 3,81 4,32 4,39 4,00 

 

 

 

4,33 

f)  Obljubljene 

storitve so takoj 

izvedene  

3,9 3,82 3,85 4,27 4,28 4,43 
 

4,36 

g)  Med 

predavatelji je 

volja za pomoč 

študentom 

4,55 4,46 4,35 4,51 4,10 4,41 

 

4,33 

h)  Študenti lahko 

zaupajo 

zaposlenim na 

fakulteti  

4,5 4,30 4,35 4,59 4,38 4,55 

 

4,73 

i)  

Administrativno 

osebje je vljudno 

do študentov 

4,5 4,36 4,5 4,73 4,59 4,68 

 

4,93 

j)  Zaposleni 

imajo vsa 

potrebna znanja 

za podajanje 

odgovorov na 

študentova 

vprašanja 

4 4,14 4,38 4,41 4,48 4,59 

 

 

4,4 

k)  Zaposleni 

študentom 

posvečajo 

individualno 

pozornost 

4,2 4,17 4,19 4,43 4,21 4,14 

 

 

4,53 

l)  Predavatelji so 

do študentov 

spoštljivi 

4,7 4,78 4,31 4,70 4,46 4,68 
 

4,67 

m)  Predavatelji 

so do študentov 

razumevajoči 

4,45 4,43 4,38 4,51 4,07 4,50 
 

4,53 

n)  Zaposleni 

delujejo v skladu 

z interesi 

študentov 

4,3 4,37 4,23 4,35 4,06 4,50 

 

4,47 

o)  Kvaliteta in 4,3 3,86 3,69 4,03 3,93 4,18  
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dostopnost 

materialov/literat

ure  na Moodlu 

4,13 

p)  Ure 

poslovanja 

(fakulteta, 

knjižnica, referat)  

so primerne 

4,15 4,26 4,23 4,14 4,41 4,45 

 

4,53 

r)  S študijem na 

fakulteti ste 

zadovoljni 

4,15 4,57 4,08 4,32 4,09 4,18 
 

4,33 

SKUPAJ 

 
4,33 4,36 4,16 4,42 4,30 4,39 

4,47 

 

2. 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: 3,96 
Povprečje 11/12: 3,80 
Povprečje 12/13: 4,07 
Povprečje 13/14: 3,91 
Povprečje 14/15: 4,00 
 

3. 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: 3,73 
Povprečje 09/10: 3,86 
Povprečje 10/11: 3,86 
Povprečje 11/12: 3,85 
Povprečje 12/13: 3,95 
Povprečje 13/14: 3,50 
Povprečje 14/15: 3,54 
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4. Delodajalci so zainteresirani za zaposlovanje študentov z naše fakultete: 
 

         popolnoma se                                                                                     sploh se ne    

       strinjam                                                                                            strinjam 

5                         4                        3                    2                      1                   

 
Povprečje 08/09: 3,43 
Povprečje 09/10: 3,28 
Povprečje 10/11: 3,69 
Povprečje 11/12: 3,44 
Povprečje 12/13: 3,23 
Povprečje 13/14: 2,95 
Povprečje 14/15: 3,67 
 

Ocena stanja: 
Zadovoljstvo študentov narašča in je na visoki ravni. Zelo pomemben porast je opazen glede 
zainteresiranosti delodajalcev za zaposlovanje študentov FAM. 
 

 
ANALIZA INFORMIRANOSTI ŠTUDENTOV 
 
Informiranost smo ugotavljali na podlagi vprašanj med študenti v sklopu zgoraj analiziranega 
anonimnega anketnega vprašalnika. V nadaljevanju povzemamo ključne podatke in 
ugotovitve.  
 

1. Prosimo, če po pomembnosti razvrstite vire, iz/od katerih pridobivate informacije 
povezane s študijem? 
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2. Iz katerega vira dobite največ informacij o splošnem delovanju in aktivnostih na fakulteti? 

 

 
 

3. Ocenite kvaliteto informacij naslednjih sredstev obveščanja (v vsaki vrstici označite polje, ki 
najbolj ustreza vaši oceni) 
 

 
 

4. Ocenite kvaliteto informacij, ki jih dobite v zvezi s študijem? (v vsaki vrstici označite polje, 
ki najbolj ustreza vaši oceni) 
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5. Kje/na kakšen način ste izvedeli za FAM? (možnih je več odgovorov) 

 

               
 
Ocena stanja: 
Informiranost študentov je na visoki ravni. Priložnosti za izboljšavo so predvsem v izboljšanju spletne 
strani (posodobitev spomladi 2015) in povečanju informiranja med študenti.  

 
8 MATERIALNE RAZMERE 
 
Študijski proces na dodiplomski ravni se izvaja na Leskoškovi cesta 12, na podiplomski ravni 
pa tudi na Leskoškovi cesta 9d (od 1.10.2015 na Leskoškovi 9e), 1000 Ljubljana. Fakulteta za 
medije je locirana v okolju ljubljanskega BTC-ja in v neposredni bližini ljubljanske obvoznice 
ter postaje mestnega avtobusa.  
 
Podiplomski študij se praviloma izvaja v prostorih Fakultete za medije na Leskoškovi 9d (od 
1.10.2015 na Leskoškovi 9e), 1000 Ljubljana. Obsegajo štiri predavalnice z vso avdiovizualno 
opremo. V predavalnicah je tudi zadostno število udobnih stolov. Poleg predavalnice so tudi 
toaletni prostori. Na istem naslovu je tudi Referat za študij in prostori vodstva fakultete 
(dekanat). Prostori so poleti klimatizirani, pozimi ogrevani. V neposredni bližini fakultete je 
restavracija.  
 
Poslovna zgradba, v kateri se izvaja dodiplomski študij, ki ga obiskuje velika večina 
študentov, 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 oddaljene 300 – 1000 metrov (BTC City). Poslovna stavba je 
varovana z alarmnim sistemom in varnostnikom. Prostori se čistijo dnevno. V prostorih so na 
voljo ločeni toaletni prostori za moške in ženske ter invalide. Toaletnih prostorov je na voljo 
več, kot jih predpisuje zakon. 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.  
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Prostori: 
 
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 se hrani kamere in 
fotoaparate. V administraciji se uporabljajo namizni računalniki. Vsi računalniki se 
povezani v mrežo in na internet. Internetna povezava bazira na optičnem kablu, kar 
omogoča visoko zmogljivost prenosa podatkov. V prostorih je tudi brezžični internet, 
ki uporablja isto zmogljivo povezavo. Za telefonsko komunikacijo se uporablja 
stacionarne ISDN linije, linijo s fax številko in dva mobilna telefona z različnima 
ponudnikoma mobilne telefonije. 

 Administrativno skladišče - administracija shranjuje dokumente v varovanem 
skladišču, v ognjevarni zaklenjeni omari.  

 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. 

 3 računalniške predavalnice 
Moderne in kvalitetno opremljene računalniške učilnice premorejo vsaka 20 delovnih mest 
in 1 mesto za profesorja (predavatelja). Za delo so na voljo namizni računalniki Apple. Na 
računalnikih je nameščena vsa programska oprema, ki je potrebna 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. 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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9 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
 
Fakulteta sistematično skrbi za zagotavljanje kakovosti na vseh segmentih njenega 
delovanja. Leta 2012 je sprejela Poslovnik za akademske standarde in kakovost, ki natančno 
določa postopke zagotavljanja kakovosti in njihove nosilce.  

Leta 2013 je Fakulteta začela z izvajanjem projekta Nadgradnja sistem zagotavljanja 
kakovosti na Fakulteti za medije (trajal je do 30.6.2015). Projekt je delno financirala Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja««; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost 
visokega šolstva.«  
Sistem zagotavljanja kakovosti na Fakulteti za medije je stalen proces, ki vključuje nenehno 
izboljševanje vseh dejavnosti fakultete. Zasnovan je bil tako, da omogoča transparentnost in 
preglednost poslovanja, vodenje s cilji, strokovnost dela, odzivnost in zadovoljstvo vseh 
deležnikov fakultete.  
Temeljni dokument sistema zagotavljanja kakovosti je Poslovnik za akademske standarde in 
kakovost, ki je je osnova za obvladovanje kakovosti dela in razvoja na FaM. Z njim želimo 
zagotoviti, da bodo vsi relevantni deležniki seznanjeni s pravili in postopki izvajanja 
programov ter procesom nenehnega izboljševanja kakovosti ter s tem omogočiti njihovi 
participacijo v teh procesih. Gre za operativen in dinamičen dokument, tako da se lahko 
skladno z vsakokratnimi samoevalvacijami in relevantnimi spremembami ter trendi v 
domačem in mednarodnem okolji na področju zagotavljanja kakovosti tekoče izvajajo vse 
potrebne spremembe in dopolnitve. 

Nadgradnja sistema zagotavljanja kakovosti na FaM bo temeljila na naslednjih izhodiščih: 

 analiza obstoječih procesov zagotavljanja kakovosti, 

 analiza obstoječega in nadgradnja informacijskega sistema z namenom seznanjenosti 
vseh relevantnih deležnikov s procesi sistema zagotavljanja kakovosti na FaM, kar jim 
bo omogočilo informirano participacijo v samih procesih, 

 vzpostavitev baz ekspertov evalvatorjev (tujih in domačih), ki bodo sodelovali pri 
samoevalvacijskih procesih fakultete, 

 usposabljanja namenjena notranjim deležnikom fakultete (študenti, zaposleni in 
sodelavci – tako strokovni, pedagoški kot raziskovalni kadri), kar bo predvidoma 
omogočilo večjo in bolj informirano participacijo v procesih zagotavljanja kakovosti 
na FaM, 

 organiziranje delavnic za zunanje deležnike, kar bo dejavnosti fakultete še bolj 
povezalo z relevantnih zunanjim okoljem (vključujoč deležnike iz gospodarstva in 
negospodarstva) doma in v tujini, 

 priprava priročnikov in gradiv ter njihovo udejanjanje kot rezultat navedenih 
aktivnosti, 

 izvedba mednarodne programske evalvacije,  

 analiza programske ponudbe, 

 uvajanje interdisciplinarnih znanj. 
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9.1 EVALVACIJA IEP 

Med novembrom 2014 in januarjem 2015 je mednarodna skupina strokovnjakov IEP 
evalvirala Fakulteto za medije in izdala izjemno pozitivno oceno.  

Med drugim je mednarodna skupina v svojem IEP poročilu napisala, da priporoča ohranitev 
dobrega napredovanja na področju kakovosti. Nadalje priporoča, da Fakulteta uporabi 
ugotovitve projekta ESS Nadgradnja sistem zagotavljanja kakovosti za ohranitev dejavnosti, 
ki se je začela v okviru projekta in za nadaljnji razvoj notranjih sistemov zagotavljanja 
kakovosti z lastnimi standardi.  

Poleg tega se je skupina evalvatorjev strinjala, da pristop h kakovosti na fakulteti ključno 
prispeva k njeni razpoznavnosti ter je primer dobre prakse, tako v svoji vlogi in v tem, kako 
fakulteta pojasnil svoj pristop . Ekipa poziva fakulteto za zunanje širjenje dobre prakse, 
opravljeno v zvezi s kakovostjo kulture. 

Več na http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/kakovost/IEP-report-FAM.pdf  

v poročilu IEP. 

 

http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/kakovost/IEP-report-FAM.pdf
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10 SKLEPI IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
 
 
Zagotavljanje stalne in visoke kakovosti na vseh področjih izobraževanja 
 
Cilji, povezani s kakovostjo na vseh področjih izobraževanja so doseženi. Čeprav smo po letu 
2012 pričeli beležiti precejšen upad vpisa na študijske programe, smo v š.l. 2014/15 in 
2015/16 zabeležili skokovit porast vpisa v primerjavi z letom 2013/2014. Manjši vpis od 
prvotno zastavljenega povezujemo predvsem s spremenjeno makroekonomsko situacijo in 
ustanovitvijo konkurenčnih izobraževanj. V študijskem letu 2014/2015 smo pričeli z 
izvajanjem dveh novih študijskih programov Strateško komuniciranje na 2. in 3. Stopnji. 
 
Zagotavljanje stalne in visoke kakovosti na področju raziskovanja 
 
Večina postavljenih ciljev (objave, projekti, citiranost) je bila visoko zastavljenih, a so bili 
glede citiranosti in števila doseženih točk vseeno preseženi.  
Raziskovanje na FaM poteka pretežno v okviru Inštituta za medije, ki je bil ustanovljen leta 
2009. Raziskovalci v okviru svojih področij in tudi v sodelovanju z drugimi visokošolskimi 
institucijami v Sloveniji (ki imajo daljšo zgodovino in reference kot mi in zato lažje uspešno 
kandidirajo na razpisih) izvajamo raziskave predvsem s področja naslednjih tematskih 
prioritet: a.) razvojni potencial medijev v družbi znanja; b) medijska konstrukcija realnosti c.) 
pomen komunikacije in rabe medijev v organizacijskem kontekstu. Skrbimo za vključevanje 
novih znanja v študijski proces ter vključevanje projektov in študentov v raziskovalni proces.  
 
Skrb za zaposljivost diplomantov (delovna praksa, aplikativni projekti, v povezavi z okoljem, 
spremljanje zaposlovanja itd.) 
 
Velika večina študentov je zaposlenih že v času, ko pridobijo diplomo, kar pomeni, da so 
delovno aktivni že med študijem. Večina študentov meni, da so kompetence, ki so jih dobili 
med študijev, v splošnem za ustrezne. Cilj je poglobitev sodelovanja s potencialnimi 
delodajalci.  

Razvijanje študentom prijaznega študijskega okolja 
 
Cilji so doseženi, saj je zadovoljstvo študentov konstantno na precej visoki ravni; Cilji so 
obdržati visoko zadovoljstvo študentov in nadalje razvijati študentom prijazno okolje. 
 
Prenos znanja iz gospodarstva 
 
Vključevanje strokovnjakov iz gospodarstva v pedagoški proces predstavlja veliko prednost 
fakultete. Cilj je nadalje razvijati proces prenosa znanja iz gospodarstva v pedagoški proces in 
obratno. 
 
Vključevanje v mednarodne izobraževalne in raziskovalne mreže 
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Fakulteta je vključena v mednarodno mobilnost (program Erasmus+) in je imela določeno 
število gostovanj, vendar ta do sedaj niso potekala v obliki gostujočih predavanj. Cilj je 
poglobiti mednarodno izobraževalno in raziskovalno sodelovanje. 
 
Razvoj kadrov 
 
Cilji so doseženi. Vseeno pa bi bilo smiselno pridobiti dodatne finančne vire, ki bodo 
omogočili okrepitev tima raziskovalnih sodelavcev, kar bi omogočilo tudi kandidiranje na 
mednarodnih raziskovalnih projektih. 
 
Družbeno odgovorno delovanje 
 
Cilji glede števila poljubno-znanstvenih dogodkov fakultete in predstavitev rezultatov 
raziskav širši javnosti so bili preseženi. V okviru izobraževalnega procesa in izvedbe projektov 
bomo tudi nadalje predstavljali rezultate raziskav in organizirali ustrezne poljubno-
znanstvene dogodke fakultete.   

 
Organiziranje in izvedba izobraževanja 
 
Organizacija študija je ustrezna. To se odraža tudi v stabilno visokih ocenah pedagoškega 
procesa s strani študentov. To velja tako za delo pedagoškega osebja kot za delo referata. 
 
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. Fakulteta intenzivno vzpostavlja tudi lastno bazo knjižnega gradiva v okviru 
Knjižnice Fakultete za medije.  
 
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.  
 
Glede povečanja vpisa v študijske programe predlagamo naslednje aktivnosti: 

 uvedba e-izobraževanja; 

 povečanje aktivnosti trženja v spletnih medijih in družbenih omrežjih; uvedba novih 
metod oglaševanja študijskih programov, z namenom povečati informiranost 
potencialnih študentov o programih, ki jih izvaja Fakulteta: trženje v spletnih medijih 
in družbenih omrežij, osebno trženje. 

 
Glede izboljšanja kvalitete študijskega procesa predlagamo naslednje aktivnosti:  

 nadgradnja tutorskega sistema; 

 povečati število organizacij, s katerimi imamo partnerski odnos pri izvajanju 
praktičnega usposabljanja; 

 nadaljnja vsakoletna evalvacija praktičnega izobraževanja. 
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Potrebna bo tudi periodična prenova pravilnikov glede na spreminjajočo se zakonodajo ali 
izkušnje iz prakse.  
 
Vpetost v okolje 
 
Sodelovanje fakultete z drugimi visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami ter ostalimi 
organizacijami iz vrst deležnikov (predvsem iz gospodarstva) je ustrezno.  

Okrepiti bo potrebno sodelovanje z okoljem v smislu diseminacije raziskovalnih rezultatov 
njenih sodelavcev in organizacijske strokovnih in poljudno-znanstvenih dogodkov. 
 
Delovanje visokošolskega zavoda FaM 
 
Struktura organiziranosti na Fakulteti za medije je ustrezna.  To velja tudi za vključevanje 

sodelavcev in študentov v upravljanje in odločanje. 

 

Alumni klub je bil ustanovljen januarja 2014. Na ta način na FAMu skrbimo za ohranjanje 

stikov z bivšimi diplomanti in njihove predloge upoštevamo pri tekočem delu ter pri pripravi 

novih programov.  

 

Vodenje dokumentacija in obvladovanje dokumentov je ustrezno.  

Prostori so ustrezni. Velika prednost Fakultete za medije je, da študentom zagotavlja 

najsodobnejšo opremo, ki jo aktivno uporabljajo pri izobraževanju. 

 
 
Kadri 
 
Struktura visokošolskih učiteljev po habilitacijskih nazivih je ustrezna tako na dodiplomskem 
visokošolskem študijskem programu 1. stopnje kot na podiplomskih visokošolskih študijskih 
programih 2. in 3. stopnje. Struktura visokošolskih učiteljev po obliki zaposlitve v študijskem 
letu 2014/15 se izboljšuje v pozitivni smeri.  
 
Okrepiti napore za pridobitev finančnih sredstev, ki bodo omogočila povečane deleža 
izvajalcev in podpornih delavcev študijskega in raziskovalnega programa. 
 
Postopki za izvolitve v nazive so ustrezni, kar pomeni, da so usklajeni s standardi NAKVIS-a. 
 
Potrebno bo povečati število partnerskih organizacij in še bolj aktivno sodelovati v okviru 
projektov mobilnosti v visokošolskem prostoru v EU. Povečati bo treba tudi število 
izobraževanj akademskega in strokovnega osebja v tujini. 
 
Struktura raziskovalcev je ustrezna. Glavni problem predstavlja pomanjkanje sredstev za 
financiranje znanstveno-raziskovalnega dela. V ta namen bo potrebno okrepiti prizadevanja 
za pridobitev raziskovalnih oz. strokovnih projektov ali za vključitev v raziskovalne konzorcije. 
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Potrebno bo intenzivirati delo na prijavah projektov ter na vključevanju v mednarodne 
znanstveno-raziskovalne povezave. V večji meri bo potrebno tudi znanstveno publiciranje 
obstoječih projektov, ki se izvajajo na Fakulteti.  
 
 
 
Študenti 
 
Zadovoljstvo študentov s pedagoškim procesom na Fakulteti, s predavatelji in strokovnim 
osebjem je konstantno na precej visoki ravni. To pa ne pomeni, da ni potrebno vlagati 
dodatnih naporov za izboljšanje kvalitete dela s študenti. Predvsem je potrebno sistematično 
skrbeti na njihovo čim večjo zaposljivost. Okrepiti bo potrebno tudi mednarodno mobilnost 
študentov.  
 
Za povečanje zaposljivosti študentov bo potrebno vključiti dodatne strokovnjake iz prakse v 
študijski proces, podpisati dodatne sporazume o sodelovanju z relevantnimi podjetj in 
povečati vključevanje študentov v znanstveno-raziskovalne in strokovne aktivnosti Fakultete.  
 
 
Materialne razmere 
 
Poslovanje je glede na težko ekonomske razmere v okolju ustrezno, saj poteka na finančno 
vzdržen način. Vseeno pa bo potrebno intenzivirati napore za pridobitev dodatnih finančnih 
sredstev, tako iz naslova študijskih programov kot iz naslova znanstveno-raziskovalne in 
strokovne dejavnosti. K temu bodo prispevali predlogi, navedeni v ostalih rubrikah.  
 
 
Zagotavljanje kakovosti 
 
V okviru projekta Nadgradnja sistem zagotavljanja kakovosti na Fakulteti za medije je 
Fakulteta postavila ustrezno infrastrukturo za zagotavljanje in vzdrževanje kakovosti na vseh 
ključnih področjih njenega delovanja. Ta sistem kakovosti bomo razvijali tudi po zaključku 
projekta.  


