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1 IZHODIŠČA IN PRISTOP ZA OBLIKOVANJE STRATEŠKEGA NAČRTA 

 

1. 1 SPLOŠNO O NASTANKU IN RAZVOJU FAKULTETE 

 

 

Fakulteta za medije s sedežem v Ljubljani (v nadaljevanju: FaM) je bila ustanovljena 15. 2. 2008 in je 

ena mlajših visokošolskih ustanov v Republiki Sloveniji. V okviru fakultete smo v študijskem letu 

2008/09 pričeli z  izvajanjem študijskega programa Mediji in novinarstvo na dodiplomski in magistrski 

ravni. V študjskem letu 2014/15 smo programski ponudbi dodali dva nova programa – magistrski in 

doktorski študijski program Strateško komuniciranje, ki sta bila s strani Nacionalne agencije RS za 

kakovost akreditirana leta 2013, v Razvid visokošolskih zavodov, ki ga vodi Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport pa vpisana let 2014. Izobraževanje na Fakulteti za medije temelji na 

sodobnih učnih pristopih, ob uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo 

interaktivno sodelovanje med študenti in predavatelji. Delo poteka v manjših skupinah, kar omogoči 

večjo interaktivnost ter individualizacijo študijskega procesa in prilagajanje projektnih, seminarskih in 

izbirnih vsebin specifičnim potrebam in interesom posameznega študenta. 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 in v širšem družbenem polju. 

 

Znanstveno- raziskovalno in razvojno delo na FaM je, tako kot študijski programi, interdisciplinarno 

usmerjeno in teži k preseganju slabe medsebojne povezanosti posameznih družbenih ved v smislu 

inter- in transdisciplinarnosti. Na FaM želimo združiti obstoječe kadrovske potenciale in znanja, ter z 

uvajanjem timskega dela in sinergičnega sodelovanja med raziskovalci, ki iste ali podobne teme 

preučujejo iz različnih teoretskih, metodoloških in drugih zornih kotov ter preseči stanje 

fragmentacije družboslovnih ved v Sloveniji. V središču raziskovalnega dela pa je vseskozi njegova 

neposredna aplikativna razsežnost. To se nanaša tako na neposreden prenos znanja iz akademske 

sfere v druge družbene podsisteme kot na stalno skrb za usklajevanje profilov diplomantov z 

zahtevami trga delovne sile. Dosežki raziskovalne in razvojne delavnosti se odražajo v razvoju 

posameznih znanstvenih in strokovnih področij, prenosu najsodobnejših znanstvenih spoznanj v 

pedagoški proces, posodabljanju samega študijskega procesa, razvoju študijskih gradiv in učnih 

pripomočkov. Uspešno razvojno-raziskovalno delo omogočalo tudi širjenje stikov visokošolskega 

zavoda z zunanjimi deležniki iz gospodarstva in negospodarskih dejavnosti. 
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Eden izmed razvojnih izobraževalnih ciljev Fakultete za medije je tudi vzpostavitev tesnega 

sodelovanja z drugimi visokošolskimi institucijami, ki delajo na istih in sorodnih znanstvenih 

področjih, kakor jih razvija Fakulteta za medije. Tako vzpostavljena medinstitucionalna mreža je 

namenjena predvsem dopolnjevanju z vednostmi, ki bi bile za študente in študentke sicer 

nedosegljive, s tem pa tudi mobilnosti predavateljev/ predavateljic, študentov/študentk 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/kam in predavateljem omogoča izmenjavo v pedagoškem in 

raziskovalnem smislu. 

 

FAM je majhna visokošolska izobraževalna ustanova. Ne težimo k temu, da bi po številu študentov 

presegli nekatere že uveljavljene ustanove ampak je naš namen povečati ponudbo raznovrstnosti 

študijskih programov tako glede vsebin kot načina izvedbe študijskega procesa, v sicer pretežno 

masovno orientiranem visokošolskem izobraževalnem sistemu.  Naša strateška usmeritev je visoka 

kakovost izobraževalnih procesov, ki temelji na vključevanju tako temeljnega akademskega kot 

aplikativnega, aktualnega znanja stroke. 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 polja 

množičnega komuniciranja Sloveniji.  

 

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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1. 2 IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE STRATEŠKEGA NAČRTA 

 

Strateški načrt FAM temelji na naslednjih konceptualnih izhodiščih: 

 Evropa 2020 

 Bolonjska strategija 

 Strategija razvoja Republike Slovenije 

 Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije 2011- 2020 

 Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011-2020 

 Zakon o visokem šolstvu  

 Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov  

(NAKVIS) 

 Standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru – 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 

(ENQA)  

Operativna izhodišča za oblikovanje strateškega načrta FaM odločilno temeljijo na Merilih za 

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.   

Pri oblikovanju strateškega načrta FAM smo izhajali iz naslednjih predpostavk: 

 Izobrazba državljank in državljanov RS je pomemben dejavnik uspešnega razvoja in 

uveljavljanja naše države v mednarodnem prostoru. 

 Za uspešnost gospodarstva je nujna tesna povezanost in obojestranska izmenjava med 

visokošolskim prostorom in gospodarstvom oz. širšim okoljem.  

 Fakulteta mora nuditi svojim odjemalcem čim več možnosti, priložnosti in pobud za njihovo 

dejavno vključevanje v raziskovalno razvojno delo, sooblikovanje študijskih programov in 

razvojnih načrtov fakultete. 

 Prioritete raziskovanja so usmerjene v preučevanje sodobnih pojavov, ki izvirajo iz interakcije 

vedno spreminjajočega se okolja in človekove interakcije z okoljem.  

 Sodobni študijski programi naj bi poleg predmetno-specifičnih kompetenc zagotavljali tudi in 

predvsem interdisciplinarnost in multidisciplinarnost, ter osvojitev ključnih (ali generičnih) 

kompetenc, ki diplomantom omogočajo uspešno prilagajanje in učenje v različnih delovnih 

okoljih ter vertikalno, horizontalno in diagonalno gibljivost pri zaposlovanju in nadaljnjem 

izobraževanju.  
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 Referenčni okvir ključnih kompetenc, ki jih je predlagala Evropska komisija v okviru koncepta 

vseživljenjskega učenja, potrdila pa sta ga Evropski parlament in Evropski svet, so naslednje: 

 sporazumevanje v maternem jeziku, 

 sporazumevanje v tujih jezikih, 

 matematične kompetence ter osnovne kompetence na področju znanosti in 

tehnologij, 

 digitalna pismenost, 

 učne kompetence, 

 socialne in državljanske kompetence, 

 samoiniciativnost in podjetnost, 

 kulturna zavest in izražanje. 

 

 

1. 3 PRISTOP ZA OBLIKOVANJE STRATEŠKEGA NAČRTA 

 

Pristop, ki smo ga uporabili za oblikovanje strateškega načrta upošteva dobro prakso na področju 

strateškega načrtovanja, kot tudi pristop, ki ga opredeljuje model odličnosti EFQM, vsebinske 

poudarke pa smo smiselno prilagodili potrebam visokega šolstva ter aktualnim lastnim spoznanjem.  

V sklopu modela odličnosti EFQM je zapisano, da odlične organizacije uresničujejo svoje poslanstvo in 

vizijo z razvijanjem strategije, ki je osredotočena na udeležene strani ter upošteva trg in sektor, v 

katerem deluje. Za izvajanje take strategije organizacije razvijajo in širijo ustrezno politiko, načrte, 

cilje in procese. V podmerilih tega modela je zapisano: 

 

Politika in strategija temeljita na sedanjih in prihodnjih potrebah ter pričakovanjih vseh udeleženih 

strani. To lahko vključuje: 

 zbiranje in razumevanje informacij o trgu in tržnih segmentih, v katerih organizacija deluje in 

bo delovala v prihodnje;     

 prepoznavanje, razumevanje in predvidevanje potreb in pričakovanj sedanjih in prihodnjih 

udeleženih strani, vključno z odjemalci, zaposlenimi, partnerji, družbo in delničarji; 

 prepoznavanje, razumevanje in predvidevanje dogajanj na trgu, vključno z dejavnostjo 

konkurence. 

 

Politika in strategija temeljita na informacijah, dobljenih z merjenjem dosežkov, raziskavami, učenjem 

in s sorodnimi zunanjimi aktivnostmi. To lahko vključuje: 
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 analizo notranjih kazalnikov delovanja; 

 analizo rezultatov učenja; 

 analizo zunanje podobe ter podatkov o poznavanju blagovne znamke; 

 analizo delovanja konkurence ter najboljših organizacij v panogi; 

 analizo podatkov o ključnih sposobnostih obstoječih oziroma potencialnih partnerjev; 

 analizo podatkov iz kratkoročne in dolgoročne družbene, okoljske, varnostne in zakonodajne 

problematike; 

 prepoznavanje in razumevanje ekonomskih in demografskih kazalnikov; 

 analizo podatkov za ugotavljanje vpliva novih tehnologij in modelov poslovanja na delovanje 

organizacije. 

 

Organizacija razvija, pregleduje in posodablja politiko in strategijo. To lahko vključuje: 

 razvijanje, pregledovanje in posodabljanje politike in strategije v skladu s poslanstvom, vizijo, 

vrednotami in načeli odličnosti organizacije; 

 uravnoteženje kratkoročnih in dolgoročnih potreb ter pričakovanj vseh udeleženih strani; 

 ocenjevanje tveganj in iskanje načinov, kako se s temi tveganji spoprijeti; 

 prepoznavanje sedanjih in prihodnjih konkurenčnih prednosti; 

 prepoznavanje ključnih sposobnosti in potreb po partnerstvih/zvezah za izvajanje politike in 

strategije; 

 zagotavljanje prisotnosti na vzpostavljenih trgih in potrebo po spremembi trženjskega 

pristopa; 

 usklajevanje lastne strategije s strategijo partnerjev in zvez; 

 prepoznavanje kritičnih dejavnikov uspeha; 

 usklajevanje in nenehno razvijanje družbenih ter okoljskih standardov s partnerji; 

 vrednotenje ustreznosti in uspešnosti politike in strategije. 

 

Organizacija sporoča politiko in strategijo in ju širi v okviru ključnih procesov. To lahko vključuje: 

 prepoznavanje in snovanje ter sporočanje okvira ključnih procesov, potrebnega za izvajanje 

politike in strategije organizacije; 

 sporočanje politike in strategije udeleženim stranem ter vrednotenje, kakšno je zavedanje o 

njima; 

 usklajevanje, prednostno razvrščanje, dogovarjanje, zaporedno razvrščanje in sporočanje 

načrtov, ciljev in namer ter spremljanje dosežkov;  

 vzpostavljanje mehanizmov poročanja za celotno organizacijo, da bi lahko sledili napredku. 
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Pri snovanju Strategije 2016-2020 smo obstoječi položaj, trende in strateške smernice presojali ob 

pomoči: 

 vsakoletnih Samoevalvacijskih poročil o delu na Fakulteti za medije 

 Poslovnik kakovosti Fakultete za medije 

 vsakoletnih rezultatih anket o Kakovosti dela na FaM med študenti 

 izkazi uspeha 

 analize, ki so bile izvedene v okviru projekta Nadgradnja sistema kakovosti na FaM v letih 

2013 - 2015 (Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega 

sklada. Operacija se je izvajala 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«): Analiza obstoječih 

poslovnih procesov z vidika zagotavljanja kakovosti, Analiza informacijskega sistema na FaM, 

Analiza zaposljivosti, Izhodiščne ocene relevantnih deležnikov glede programske ponudbe na 

FaM, Analiza stanja na trgu dela (pogovor z delodajalci).  

 

V letih 2013 - 2015 smo v okviru omenjenega projekta organizirali delavnice, katerih so se udeležili 

vsi relevantni notranji deležniki. Delavnica z naslovom: Evalvacijski procesi na FaM: presoja 

obstoječega stanja in predlogi za izboljšave je potekala 19. 12. 2013 v prostorih Fakultete za medije. 

Šlo je za usposabljanje, namenjeno notranjim deležnikom fakultete (strokovni, pedagoški in 

raziskovalni kader ter študenti). Namen delavnice: a.) kritično obravnavati in ovrednotiti obstoječe 

instrumente merjenja kakovosti na FaM; b.) postopke merjenja kakovosti na FaM; c.) celostno 

obravnava procesa samoevalvacije na FaM z vidika vseh relevantnih notranjih deležnikov fakultete in 

d.) oblikovati nabor predlogov možnih ukrepov za stalno izboljševanje instrumentov in postopkov 

merjenja kakovosti, procesov samoevalvacije in zagotavljanja aktivne participacije relevantnih 

notranjih deležnikov v teh procesih. 

Delavnica z naslovom: Akademski standardi in kakovost na FaM: retrospektiva & vizija  je potekala v 

četrtek, 12. 6. 2014 in petek, 13. 6. 2014 na Fakulteti za medije. Namenjena je bila usposabljanju, 

namenjenemu notranjim deležnikom fakultete (strokovni, pedagoški in raziskovalni kader ter 

študenti). Namen delavnice je bil: a.) kritično obravnavati programske ponudbe na FaM in predlogi za 

izboljšave; b.) kritična obravnava pedagoškega procesa na FaM in predlogi za izboljšave; c.) opredeliti 

organizacijsko podporo k pedagoškemu procesu na FaM; d.) razprava o strateških ciljih fakultete v 

obdobju 2015-2020; e.) evalvacija raziskovalnega dela; f.) raziskovalni in razvojni program Inštituta za 
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medije; g.) krepitev povezovanja raziskovalnega in pedagoškega dela; h.) sodelovanje z zunanjimi 

deležniki.  

Delavnica z naslovom: Evalvacijski procesi na FaM v letu 2014 – 2015 in predlogi za izboljšave pod 

vodstvom izr. prof. dr. Mateje Rek 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). 

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. 

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. 

 

 

http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/kakovost/IEP-report-FAM.pdf
http://mediateka.minet.si/datoteke/famedatoteka/kakovost/IEP-report-FAM.pdf
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2 POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE IN STRATEŠKE USMERITVE FAKULTETE 

 

Vizija: 

 

Fakulteta za medije = pot do uspeha v svetu medijev 

 

Poslanstvo: 

 

Ustvarjanje in prenos vrhunskega znanja na področju medijskih študij in produkcije. 

 

Vrednote organizacijske kulture: 

odličnost, odgovornost, ustvarjalnost, razvoj, resnicoljubnost, svoboda, odprtost, zaupanje, 

pozitivno razmišljanje, aktivnost 

 

Strateške usmeritve:  

 zagotavljanje stalne in visoke kakovosti na vseh področjih izobraževanja in raziskovanja  

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

spremljanje zaposlovanja itd.)  

 razvijanje novih študijskih programov na temelju lastnih in tujih izkušenj  

 razvijanje študentom prijaznega študijskega okolja  

 prenos znanja iz gospodarstva v pedagoški proces in obratno  

 vključevanje v mednarodne izobraževalne in raziskovalne mreže  

 razvoj kadrov  

 družbeno odgovorno delovanje 
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3 ANALIZA OKOLJA FAKULTETE 

 

3. 1 ANALIZA PEST 

 

Politično okolje: 

 Fakulteta je v svojih politikah dokaj podrejena nacionalnim agencijam in telesom. 

 Zaradi nestanovitnosti zakonodaje in meril je negotovost velika. 

Ekonomsko okolje: 

 Povečuje se zahteva po interdisciplinalnih in multifunkcionalnih kadrih, ki ne bodo zgolj ozko 

specializirani, ampak bodo sposobni fleksibilnega prehajanja med raznovrstnimi medijskimi 

projekti.  

 Globalna kriza strukturira povpraševanje po specifičnih programih in usmeritvah v 

raziskovanju. 

 Povpraševanje po delovni sili, ki jo potrebujejo panoge z visoko dodano vrednostjo. Edini 

mogoč odziv fakultete na recesijo v gospodarstvu je hiter odziv na njegove zahteve. 

 Večji univerzitetni centri (Ljubljana, Maribor, Koper) imajo razmeroma šibke povezave z 

gospodarstvom, kar ponuja priložnosti za nove, fleksibilne in dinamične ustanove. 

 Povečanje zahtev po aplikativnem raziskovanju, s čimer se ponujajo možnosti za povečanje 

obsega znanstveno raziskovalnega dela in povečanje izkoristka temeljnega raziskovanja in 

dodajanje novih dimenzij v pedagoškem delu. 

Družbeno-kulturno okolje: 

 Število mogočih slovenskih študentov bo med letoma 2010 in 2020 stalno upadalo. 

Devetnajstletnikov, torej tistih, ki običajno vstopajo v visoko šolstvo, bo v letu 2020 za 20 % 

manj kot v letu 2010. 

 Zaradi relativno solidnega življenjskega standarda in kulturne kompatibilnosti se Slovenija 

lahko razvije v privlačno destinacijo za kakovosten akademski kader.  

 Dolgoročno gledano predstavljajo svojevrsten izziv univerzitetnemu izobraževanju tudi 

demografski trendi (upadanje števila rojstev, staranje prebivalstva), pri čemer predstavlja 

eno od priložnosti za fakulteto usmeritev v vseživljenjsko izobraževanje in mednarodno 

okolje. 

Tehnološko okolje: 

 Tehnološka intenzivnost slovenskega gospodarstva in njegova inovativnost sta razmeroma 

nizki. 
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 Na regionalni in nacionalni ravni je vzpostavljeno podporno okolje za spodbujanje 

znanstveno-tehnološkega razvoja.  

 Povezovanje med akademsko oz. raziskovalno in gospodarsko sfero je usmerjeno k 

inovacijam, ki so glavni generator razvoja in konkurenčnosti. 

 Raziskovalno-izobraževalne institucije v RS razpolagajo z razmeroma skromno tehnološko 

infrastrukturo. 

 

 

3. 2 ANALIZA SWOT 

 

Notranje prednosti: 

 visoka kakovost zasnove in izvedbe študijskih programov 

 velik poudarek na strokovnem delu in pridobivanju strokovnih kompetenc na dodiplomskem 

študiju 

 specializacija in prilagajanje za delo s študenti, ki študirajo ob delu 

 nemasovnost študija 

 tehnološko dobro opremljenih prostorih, ki omogočajo samostojno praktično delo pri 

kreiranju različnih vrst medijskih vsebin 

 interdisciplinarnost 

 odprtost za sodelovanje za okolje in sorodnimi inštitucijami 

 prijazen in prilagodljiv odnos do študentov 

 majhnost, fleksibilnost in dinamičnost 

 

 

Notranje slabosti: 

 finančna ranljivost  

 pomanjkanje sistematičnega ustvarjanja mednarodne mreže z namenom prijav na 

raziskovalne in druge strokovne projekte 

 premajhna prepoznavnost fakultete 

 upočasnitev zaključevanja študija s strani študentov zadnjega letnika ali absolventov 

 

 

Zunanje priložnosti: 

 vseživljenjsko učenje 
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 povezovanje z inštitucijami primarnega in sekundarnega izobraževanja 

 prepoznavanje in zadovoljitev potreb in interesa delodajalcev 

 programska razširitev ponudbe fakultete 

 z vključevanjem najboljših strokovnjakov izboljšati kakovost prenosa znanja   

 izvajanje komercialnih izobraževalnih storitev 

 trženje raziskav 

 vključevanje v EU projekte 

 vključevanje vabljenih uglednih strokovnjakov 

 mobilnost in izmenjave 

 povezava s tujimi visokošolskimi zavodi 

 

 

Zunanje nevarnosti: 

 ekonomska kriza v Sloveniji, kupna moč populacije pada  

 splošno pomanjkanje sredstev, negotovost, stres in povečana konfliktnost v slovenskem 

visokošolskem prostoru 

 predlagano re-definiranje javnega interesa v šolstvo, ki je izrazito izključujoče do zavodov, 

katerih ustanovitelj ni država  

 nestabilnost institucionalnega okolja 

 nestabilnost projektnega financiranja v Sloveniji  
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4 PROCESNI PRISTOP IN STRATEŠKI CILJI FAKULTETE 
 

4. 1 PROCESNI PRISTOP NA FAKULTETI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZAHTEVE  
ODJEMALCEV 

 

PP 1: VODENJE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZADOVOLJSTVO 
ODJEMALCEV 

 

PP 2: NENEHNO IZBOLJŠEVANJE 
 

PP 3: RAVNANJE Z LJUDMI PRI DELU 
 

PP 4: OBVLADOVANJE FINANČNIH IN FIZIČNIH VIROV (oz. 
ekonomike poslovanja) 

 

PP 5: OBVLADOVANJE INFORMACIJ IN ZNANJA   
(oz. IKT, knjižnica…) 

 
ŠTUDENTJE 

 
 

GP 1: IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
 

ŠTUDENTJE 

 

NAROČNIKI 
UDELEŽENCI 

BRALCI 

 

 
GP 2: IZVAJANJE RRD  

(projekti, konference, založniška dejavnost) 
 

NAROČNIKI 
UDELEŽENCI 

BRALCI 

 

*opomba: PP - podporni procesi,  GP - glavni procesi 

 

GP 1: IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

RAZISKAVA 
TRGA 
 

RAZVOJ 
PROGRAMOV 

TRŽENJE 
PROGAMOV IN 
VPIS 
ŠTUDENTOV 

PROGRAMI 
1. ST. 

PROGRAMI 
2. ST. 

PROGRAMI 
3. ST. 

POŠTUDIJSKE 
AKTIVNOSTI 

 
 AKTIVNOSTI REFERATA ZA IZVEDBO  ŠTUDIJSKIH 

PROGRAMOV 

GP 2: IZVAJANJE RRD 
 

GP 2.1: PROJEKTI 

RAZISKAVA 
TRGA 

IN ANALIZA 
POTREB 

 

PRIPRAVA 
PROJEKTOV 

PRIJAVA 
NA RAZPIS 

PRIDOBITEV 
PROJEKTOV IN 

ANALIZA 
IZGUBLJENIH 
PROJEKTOV 

IZVEDBA 
PROJEKTA 

IN 
ANALIZA  

PREDAJA 
PROJEKTA 

NAROČNIKU 

SPREMLJANJE 
IZVEDBE IN 

UKREPI 
IZBOLJŠAV 

 

POPROJEKTNE 
AKTIVNOSTI 

 

GP 2.2: KONFERENCE 

RAZISKAVA 
TRGA 

IN ANALIZA 
POTREB 

 

PRIPRAVA 
KONFERENCE 
PROGRAM-

ORGANIZACIJA 
 

PRIDOBITEV 
IZVAJALCEV 

KON. 

PROMOCIJA 
TRŽENJE 

KONFERENCE 
IN PRIJAVE 

IZVEDBA  
KONFERENCE 

ODZIV 
UDELEŽENCEV IN 

JAVNOSTI 

POKONFERENČNE  
AKTIVNOSTI 

GP 2.3: ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

RAZISKAVA 
TRGA, 

ANIMIRANJE 
IDEJ, ANALIZA 

POTREB IN 
VIROV 

 

IZBOR IN 
SELEKCIJA 

 

PRIPRAVA 
VSEBIN 

LEKTORIRANJE, 
OBLIKOVANJE IN 

TISKANJE 

TRŽENJE IN 
PROMOCIJA 

ANALIZA 
USPEŠNOSTI 

POPRODAJNE 
AKTIVNOSTI 
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4. 2  STRATEŠKI CILJI FAKULTETE 
 

Strateške usmeritve: 

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

2. odličnost poslovanja 

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

spremljanje zaposlovanja itd.)  

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

5. razvijanje študentom prijaznega študijskega okolja ter sodobnih in inovativnih pristopov k 

študiju 

6. prenos znanja iz gospodarstva v pedagoški proces in obratno 

7. vključevanje v mednarodne izobraževalne in raziskovalne mreže  

8. zadovoljstvo in razvoj kadrov 

9. stalno spremljanje kakovosti 

10. družbeno odgovorno delovanje 

 

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

 

Zagotavljanje stalne in visoke kakovosti izobraževanja  

 

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

preteklo obdobje) 

 15
16 

16
17 

17
18 

18
19 

19    
20 

1.  Število prvič vpisanih študentov (na 4 študijske programe) 
 

število 20 22 24 27 30 

2.  Število doseženih točk na maturi  
 

število 
točk 

18 18 19 20 21 

3.  Število novih diplomatov 
 

število 8 10 10 12 12 

4.  Število novih magistrov 
 

število 4 4 5 5 6 

5.  Število novih doktorjev znanosti število 0 2 3 4 5 

6.  Odstotek vpisanih študentov čiste generacije, ki diplomira v 
predvidenem času trajanja študija (4 leta) – 1. stopnja  

% 30 35 40 45 50 

7.  Odstotek vpisanih študentov čiste generacije, ki magistrira v 
predvidenem času trajanja študija (3 leta)– 2. stopnja 

% 30 35 40 45 50 

8.  Odstotek vpisanih študentov čiste generacije, ki doktorira v 
predvidenem času trajanja študija (3 leta)– 3. stopnja 

% / / 30 35 40 
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Zagotavljanje stalne in visoke kakovosti na področju raziskovanja 

 

ŠT. STRATEŠKI CILJI 
 

 15 
16 
 

16 
17 
 

17 
18 
 

18 
19 
 

19 
20 
 

1. Število točk pri SICRIS-u na sodelavca Inštituta za medije 
 

točke 220 220 220 220 220 

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 1 

3. Število citatov WOS na sodelavca FAM 
 

število 10 10 10 11 11 

4. Število izvajanih mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov  število 1 1 1 1 1 

5. Obseg izvajanih mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov v 
FTE 

obseg 
v FTE 

1 1 1 1 1 

6. Število izvajanih aplikativnih projektov 
 

število 2 2 2 3 3 

7. Obseg izvajanih aplikativnih projektov v FTE 
 

obseg 
v FTE 

  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

 

2. Odličnost poslovanja 

 

ŠT. STRATEŠKI CILJI  15 

16 

16 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

1. Število vseh vpisanih študentov (s statusom) 
 

število 50 60 70 80 90 

2. Stopnja rasti prihodkov 
 

% 5 5 5 5 5 

3. Delež prihodkov iz naslova RRD % 30 30 30 30 30 

4. Delež sredstev namenjenih trženju % 5 5 5 5 5 

 
 

3. Skrb za zaposljivost diplomantov   

 

ŠT. STRATEŠKI CILJI 
 

 15
16 

16 
17 

17
18 

18
19 

19
20 

14 1 

1. 1 
1. 

Čas iskanja prve ustrezne zaposlitve (šteje tudi samozaposlitev 
in podjetniška dejavnost) po diplomiranju  
 

mesecev 3 3 3 3 3 

1. 1 
2. 

Čas iskanja prve ustrezne zaposlitve (šteje tudi samozaposlitev 
in podjetniška dejavnost) po magistriranju 
 

mesecev 3 3 3 3 3 
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4. Razvijanje študentom prijaznega študijskega okolja ter sodobnih in inovativnih pristopov k 

študiju 
 

ŠT. STRATEŠKI CILJI 
 

 15
16 

16
17 

17
18 

18
19 

19
20 

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 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

3.  Delež izpisov naših študentov  
 

% 2 2 2 2 2 

4.  Število uradnih pritožb študentov    Št. 2 2 2 2 2 
 

 

5. Prenos znanja iz gospodarstva v pedagoški proces in obratno 
 

ŠT. STRATEŠKI CILJI 
 

 15
16 

16
17 

17
18 

18
19 

19
20 

1.  Število gostujočih predavateljev iz stroke 
 

število 3 3 3 3 3 
 

2.  Število izvajanih aplikativnih projektov 
 

število 2 2 2 3 3 

 

6. Vključevanje v mednarodne izobraževalne in raziskovalne mreže  

 

ŠT. STRATEŠKI CILJI 
 

 15
16 
 

16
17 
 

17
18 
 

18
19 
 

19
20 
 

1 
1 

Število mednarodnih projektov 
 

število 1 1 1 1 1 

2 Število tujih predavanj na FaM 
 

število 4 4 5 5 6 
 

3 Izvedena mednarodna mobilnost predavateljev in osebja število 3 3 4 4 5 
 

4 Izvedene mednarodne izmenjave študentov število 3 3 3 4 4 

 

 

7. Zadovoljstvo in razvoj kadrov  

 

ŠT. STRATEŠKI CILJI 
 

 15
16 
 

16
17 
 

17
18 
 

18
19 
 

19
20 
 

1 
1 

Število sodelavcev 
 

število 30 30 30 30 30 

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

število 3 3 3 4 4 

3 Število redno zaposlenih število 3 3 4 5 5 

4 Število odpovedi zaposlitev na pobudo zaposlenega število 0 0 0 0 0 

5 Število formalnih pritožb zaposlenih in pogodbenih 
sodelavcev 

število 0 0 0 0 0 
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8. Družbeno odgovorno delovanje 

 

ŠT. STRATEŠKI CILJI 
 

 15
16 

16
17 

17
18 

18
19 

19
20 

1.  Število predstavitev rezultatov raziskav širši javnosti  
 

število 3 3 3 3 3 

2.  Število poljudno znanstvenih dogodkov fakultete 
 

število 10 10 10 10 10 
 
 

 

 
 

 

4. 3 AKCIJSKI NAČRT URESNIČEVANJA STRATEŠKIH USMERITEV 
 

 

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

 

 

Zagotavljanje stalne in visoke kakovosti izobraževanja  

 

ŠT. UKREPI ZA URESNIČITEV 15
16 

16
17 

17
18 

18
19 

19
20 

1. 3 Konsolidacija sistema tutorstva in osebnega kariernega razvoja 
študentov 
 

 
 

    

2.  Prenova študijskih programov Mediji in novinarstvo (vs in mag) 
 

     

3.  Začetek Izvajanja novih študijskih programov in programov 
vseživljenjskega učenja  

      

4.  Širitev Erazmus omrežja 
 

     

5.  Letna konferenca za promocijo prispevkov študentov 
 

     

 

 

Zagotavljanje stalne in visoke kakovosti na področju raziskovanja 

 

ŠT. UKREPI ZA URESNIČITEV 15
16 

16
17 

17
18 

18
19 

19
20 

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…) 
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2.  Odličnost poslovanja 

 

ŠT. UKREPI ZA URESNIČITEV 15
16 

16
17 

17
18 

18
19 

19
20 

1. Vsakoletna evalvacija kakovosti poslovanja 
 

     

2. Vsakoletna evalvacija in načrtovanje projektov trženja       

3.  Nadgranja informacijskega sistema 
 

     

4.  Monitoring povpraševanja po storitvah RRD      

 

3. Skrb za zaposljivost diplomantov   

 

ŠT. UKREPI ZA URESNIČITEV 15
16 

16
17 

17
18 

18
19 

19
20 

1. Izvajanje sistema osebnega kariernega razvoja študentov 
 

     

2. Evalvacija in načrtovanje učnih izidov in kompetenc diplomantov       

4.  Spremljanje zaposljivosti diplomantov      

 

4. Razvijanje novih študijskih programov na temelju lastnih in tujih izkušenj 

ŠT. UKREPI ZA URESNIČITEV 15
16 

16
17 

17
18 

18
19 

19
20 

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

     

 

5. Razvijanje študentom prijaznega študijskega okolja 

 

ŠT. UKREPI ZA URESNIČITEV 15
16 

16
17 

17
18 

18
19 

19
20 

1. 1 Pomoč pri organiziranju študentov po zakonu o skupnosti študentov 
 

     

2. 2 Povečanje knjižničnih kapacitet za 5 enot na število študentov na leto 
 

     

3. 3 Podpora družabnih aktivnostim študentov      
 

 

6. Prenos znanja iz gospodarstva v pedagoški proces in obratno 

 

ŠT. UKREPI ZA URESNIČITEV 15
16 

16
17 

17
18 

18
19 

19
20 

1. 1 Aktivnosti mreženja zunanjih strokovnjakov iz medijske sfere 
 

     

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

 

ŠT. UKREPI ZA URESNIČITEV 15
16 

16
17 

17
18 

18
19 

19
20 

3. 1 Izvajanje mobilnosti za študente, predavatelje in strokovni kader v 
okviru programa Erazmus +  

     

4. 2 Pridobiti partnerske organizacije na področju R&D in izobraževanja      

 

8. Razvoj kadrov 

 

ŠT. UKREPI ZA URESNIČITEV 15
16 

16
17 

17
18 

18
19 

19
20 

1. 1 Izvajanje sistema spremljanje organizacijske klime (zadovoljstva 
zaposlenih) 

     

2. 2 Izvajanje sistema letnih osebnih razgovorov (pristop, pravilnik, 
animacija, izobraževanja, plani razvoja kadrov…) 

     

3. 3 Optimiranje sistema internega komuniciranje (spletni informator, nove 
oblike, neformalne oblike…) 

     

 

9. Družbeno odgovorno delovanje 

 

ŠT. UKREPI ZA URESNIČITEV 15
16 

16
17 

17
18 

18
19 

19
20 

1.  Vzpostavitev sistema nagrajevanje ustvarjalnih dosežkov študentov 
(sekundarno, terciarno izobraževanje, pravilnik in izvedba….) 

     

2.  Medijska pismenost – vseživljenjsko učenje 
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5 PROMOCIJA STRATEŠKEGA NAČRTA 

 

Program promocije strateškega načrta fakultet vključuje predstavitev ključnih vsebin strateškega 

načrta (selektivno po skupinah) vsem udeleženim stranem: 

 strokovno osebje fakultete (celotno vsebino predstavi dekan v sklopu razširjenega kolegija) 

 akademski zbor fakultete (celotno vsebino predstavi dekan na akademskem zboru fakultete) 

 senat fakultete (celotno vsebino predstavi dekan na senatu fakultete) 

 upravni odbor fakultete (celotno vsebino predstavi direktor na upravnem odboru fakultete) 

 študentski svet fakultete (celotno vsebino predstavi dekan na študentskem svetu fakultete) 

 

 

6 PREGLED IN POSODABLJANJE STRATEŠKEGA NAČRTA 

 

Sistematični pregled in posodabljanje strateškega načrta fakultet vključuje: 

 

 Sprotno spremljanje, implementacijo ter nadzor nad izvajanje strateških usmeritev vključuje 

pregled, ocenjevanje in poročanje tako notranjim pristojnim organom, kot tudi zunanjim 

institucijam. 

 S spremljanjem in nadziranjem izvajanja strateških usmeritev želi fakulteta zagotavljati 

ustrezno kakovost in nenehno izboljševanje pedagoškega, raziskovalno razvojnega in 

upravljavskega procesa. 

 Za umestitev oz. izvajanje strateških usmeritev ter poročanje o rezultatih uresničevanja 

zastavljenih ciljev Strateškega načrta fakultete sta odgovorna direktor in dekan fakultete. 

 

Mesec Aktivnost 
 

marec, 
april 

Dekan in direktor poroča o doseženih rezultatih glede na letne načrte in glede na 
strateški načrt UO. 

maj,  
junij 

Analiza stanja in priprava izhodišč za operativne letne načrte za prihodnje leto. 
 

oktober Priprava podlag za letno načrtovanje na fakulteti - letnih programov dela in finančnih 
načrtov glede na postavljene prioritete in izhodišča. 

december, 
januar 

Izdelava letnih programov dela in finančnih načrtov fakultete. 

februar Priprava poročil o doseženih ciljih in uresničevanju finančnega načrta 

 

 


