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1 POSLANSTVO IN VIZIJA 
 
1.1 Poslanstvo  
 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (v nadaljevanju 
fakulteta) je samostojna visokošolska in raziskovalna ustanova v statistični regiji 
Jugovzhodna Slovenija, ki izobražuje, raziskuje in svetuje, na področju upravljanja 
in poslovanja gospodarskih in negospodarskih subjektov. Pri izvajanju teh 
dejavnosti povezuje različne družbene vede, in sicer: ekonomijo, poslovanje, pravo, 
organizacijo, komunikologijo, psihologijo, sociologijo in tuje jezike, saj s tem želi 
zagotavljati obsežno, kakovostno in uporabno znanje. To uresničuje s kakovostnimi 
študijskimi programi, z njihovim posodabljanjem in prilagajanjem mednarodnim 
standardom, s kakovostnimi visokošolski učitelji in sodelavci ter s sposobnimi in 
ambicioznimi študenti, ki bodo znanje pridobivali ob pomoči sodobnih metod 
poučevanja in z aktivnim sodelovanjem v izobraževalnem procesu. 
 
Poslanstvo fakultete je usmerjeno v: 

- zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in usposabljanja srednjega in 
visokega nivoja vodstvenega kadra s področij upravljanja, poslovanja, 
poslovodenja, organiziranja poslovnih sistemov, poznavanja prava in 
predpisov, upravljanja s sredstvi in kadri ter uporabo informacijsko-
upravljavskih sistemov, ki se zaključi z diplomo, 

- razvoj stroke, 
- dolgoročno zagotavljanje kadrov v regiji in širšem okolju, 
- obogatitev okolja s kakovostno izobraženimi kadri, 
- negovanje pozitivne identifikacije študentov, diplomantov in zaposlenih z 

vizijo fakultete.  
 
1.2 Vizija  
 
Vizija fakultete je postati: 

- ustanova, ki bo sposobna tvornega sodelovanja z regionalnimi in 
nacionalnimi gospodarskimi ter negospodarskimi subjekti, 

- uveljavljen, družbeno odgovoren nosilec izobraževanja in prenosa znanja s 
področja ekonomije v svojem okolju. 

 
Fakulteta združuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev in študentov, 
ki svoje strokovno poslanstvo, in sicer izobraževanje, raziskovanje in javno 
delovanje gradi na vrednotah: 

- akademske odličnosti in zagotavljanja čim višje kakovosti, 
- akademske svobode delavcev in študentov, 
- avtonomije v odnosu do države, političnih strank, korporacij in cerkva, 
- humanizma in človekovih pravic vključujoč enake možnosti in solidarnost, 
- etičnega in odgovornega odnosa do sveta. 
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Temeljne vrednote pri izobraževalnem in raziskovalnem delu: 
- kakovost: doseganje odličnosti, tj. visokih in mednarodno primerljivih 

standardov kakovosti na vseh področjih delovanja fakultete; 
- avtonomija: neodvisnost in avtonomija v odnosu do kapitala, politike, države 

in religije; 
- svoboda: upoštevanje akademske in ustvarjalne svobode ter razvijanje 

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

sooblikujejo zavest o skupnih ciljih in vlogi ter pomenu dela, ki ga opravljajo; 
- odprtost: odprtost v domači, mednarodni akademski in širši družbeni 

prostor. 
 
Vrednote organizacijske kulture fakultete: 

- resnica: resnicoljubnost kot glavno vodilo pri znanstvenem in pedagoškem 
delu, kar pomeni iskanje novih spoznanj o proučevanih pojavih ter širjenje 
vedenja o njih na verodostojen in intelektualno pošten način; 

- svoboda: pravica do svobodnega ustvarjanja, raziskovanja in posredovanja 
spoznanj; 

- avtonomija: neodvisnost fakultete in njenih sodelavcev od političnih, 
ekonomskih in ideoloških centrov moči; 

- odgovornost: zavezanost fakultete in njenih sodelavcev uveljavljanju 
akademskih standardov ter njihova usmerjenost v zagotavljanje dobrobiti 
študentov, ostalih deležnikov, akademske skupnosti in družbe kot celote; 

- odličnost: doseganje vrhunskih standardov kakovosti na vseh področjih 
delovanja fakultete; 

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

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

 
Ocena poteka izvedbe pedagoškega procesa in individualnega tutorskega pristopa 
izvajalcev posameznih predmetov kaže na visoko stopnjo upoštevanja zastavljenih 
vrednot.  
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2 PREDSTAVITEV FAKULTETE 
 
Fakulteta je samostojni visokošolski zavod. Ustanovljena je bila s soglasjem Sveta 
Republike Slovenije za visoko šolstvo, št. 0141-1072008/8, z dne 06.10.2008. V 
sodni register je bila vpisana 17.06.2009. V register visokošolskih zavodov, ki ga 
vodi ministrstvo za visoko šolstvo, je bila vpisana dne 29.12.2009 pod zaporedno 
številko 37. Fakulteta nima koncesije. 
 
Fakulteta je v študijskem letu 2017/2018 soustanovila Univerzo v Novem mestu in 
postala njena ustanovitvena in polnopravna članica. Za izvajanje dejavnosti 
visokega šolstva jo je Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) 
akreditirala do 30. 9. 2023. 
 
2.1 Vrste in število študijskih programov 
 
Fakulteta ima akreditirane štiri študijske programe: 

- študijski program 1. stopnje Upravljanje z okoljem, Nacionalna agencija za 
kakovost v visokem šolstvu, odločba št. 6033-130/2020/7; dne 19. 11. 2020, 
za nedoločen čas; 

- študijski program 2. stopnje Poslovna ekonomija, ki ima veljavno 
akreditacijo Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu do 
30.9.2023; 

- študijski program 2. stopnje Upravljanje z okoljem, Nacionalna agencija za 
kakovost v visokem šolstvu, odločba št. 6033-135/2020/9; dne 1. 3. 2021, za 
nedoločen čas; 

- študijski program 3. stopnje Poslovna ekonomija in upravljanje, ki ima 
veljavno akreditacijo Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu do 
30.9.2023. 
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2.2 Število študentov in diplomantov po vrstah študijskih programov 
 
Tabela 1: Število študentov in diplomantov po vrstah študijskih programov  

 
2.3 Število zaposlenih 
 
V poslovnem letu 2021 sta bila na fakulteti s skrajšanim delovnim časom zaposlena 
dva visokošolska učitelja. Pri izvajanju študijskih programov je sodelovalo 11 
visokošolskih učiteljev, in sicer: en akademik, štirje redni profesorji, trije izredni 
profesorji in trije docenti, ki so s svojimi znanji in strokovnimi izkušnjami iz 
poslovnega okolja obogatili izvajanje magistrskega in doktorskega študijskega 
programa. Z vsemi so bile sklenjene pogodbe o sodelovanju.  
 
Za delo ostalih podpornih služb je bila sklenjena posebna pogodba z Univerzo v 
Novem mestu Fakulteto za ekonomijo in informatiko.  
 
Posebno uspešna oblika dela so bili doktorski seminarji, na katerih so aktivno 
sodelovali vsi potencialni mentorji doktorskih disertacij. Poseben poudarek je bil 
na poglabljanju znanja s področja metodologije znanstvenega raziskovanja.  
  

Vrsta programa 
Število vpisanih študentov 

stanje 31. 12. 2021 Število diplomantov 2021 

Redni Izredni Redni Izredni 

Upravljanje z 
okoljem - prva 

stopnja 
0 0 

ob vpisu v 
prvi letnik 
bodo prvi 

diplomanti 
predvidoma v 

študijskem 
letu 

2025/2026 

ob vpisu v 
prvi letnik 
bodo prvi 

diplomanti 
predvidoma 
v študijskem 

letu 
2025/2026 

Poslovna 
ekonomija - 

druga stopnja 
ne 

razpisujemo 7 / 3 

Upravljanje z 
okoljem - druga 

stopnja 
ne 

razpisujemo 5 / 0 

Poslovna 
ekonomija (do 

2020/2021) 
ne 

razpisujemo 2 / 0 

Poslovna 
ekonomija in 
upravljanje - 
tretja stopnja 

ne 
razpisujemo 4 / 0 
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2.4 Mobilnost visokošolskih učiteljev in študentov  
 
Fakulteta ima vzpostavljeno mrežo sodelovanja s tujimi visokošolskimi 
izobraževalnimi institucijami. Pogodbe je podpisala z naslednjimi institucijami: 

- Ekonomsko fakulteto Univerze v Nišu v Srbiji, 
- Ekonomsko fakulteto Univerze v Podgorici v Črni Gori, 
- Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto, 
- Fakulteto za informacijske študije Novo mesto, 
- Fakulteto za organizacijske študije Novo mesto, 
- Fakulteto za tehnologije in sisteme Novo mesto, 
- Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto, 
- Fakulteto za management Novi Sad, Srbija, 
- Poslovno akademijo Smilevski v Skopju, Makedonija, 
- Sveučilištem/univerzitet »VITEZ« Travnik, Bosna in Hercegovina, 
- Visoko tehničko školo strukovnih studija v Beogradu, Srbija, 
- Visoko školo strukovnih studija za menadžment in poslovne komunikacije 

v Sremskih Karlovcih, Srbija, 
- Visoko šolo za upravljanje in poslovanje Novo mesto, 
- Visoko šolo za upravljanje podeželja, Novo mesto, 
- Visoko poslovno školo PAR z Reke, Hrvaška, 
- Visoko školo primenjenih strukovnih studija v Vranju, Srbija, 
- Univerzo v Nišu, Srbija, 

Wroclay University of Economics, Wroclaw School of Banking v Wroclawu, 
Poljska, 
Visoko školo za menadžment u turizmu i informatici v Virovitici na 
Hrvaškem, 

- Visoko školo »BANJA LUKA COLLEGE«, 
Udruženje građana »Svjetionik« Prijedor, Bosna in Hercegovina, 
Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA, Split, Hrvaška, 

- Fakulteta za hotelirstvo in turizem v Vrnjački Banji, Univerza v 
Kragujevcu, 

- Visoka poslovno tehnička škola Doboj, Bosna in Hercegovina, 
Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvaška, 

- Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Bosna in 
Hercegovina, 

- Visoka škola modernog biznisa Beograd, Srbija, 
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie / State University of 

Applied Sicences in Konin, Poljska, 
- Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, Srbija, 
- Fakulteta za strateški i operativni menadžment Univerziteta »Union – 

Nikola Tesla«, Beograd, Srbija, 
- Fakulteta za inženjerski menadžment Beograd, Srbija, 
- University college EFFECTUS, College for finance and law, Hrvaška, 
- Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukrajina, 
- Univesity of Niš, Faculty of Economics, Niš, Srbija, 
- University of Dubrovnik, Dubrovnik, Hrvaška, 
- University of Banja Luka, Faculty of economics, Banja Luka, Bosna in 

Hercegovina, 
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- University of Teramo, Teramo, Italija (pogodba podpisana na ravni UNM), 
- Univesity "Union - Nikola Tesla", Beograd, Srbija (pogodba podpisana na 

ravni UNM). 
 
V študijskem letu 2020/2021 smo izvedli eno online mobilnost v Makedoniji ter 
onsite mobilnost za namen usposabljanja Erasmus + na Univerzo na Reki, 
Fakulteto za menedžment v turizmu in gostinstvu. 
 
2.5 Raziskovalna in razvojna dejavnost 
 
Izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela je skladno s strateškim načrtom in 
standardi. Sodobna spoznanja te dejavnosti in stroke se v pedagoški proces 
prenašajo z vključevanjem novih vsebin, z izdelavo raziskovalnih nalog, 
magistrskih del in doktorskih disertacij. Fakulteta vzpodbuja zaposlene k 
znanstvenoraziskovalni in strokovni dejavnosti ter o tem vodi ustrezne evidence, 
kar je razvidno iz baze COBISS.  
 
Tabela 2: Pregled bibliografije izvajalcev programa druge in tretje stopnje 

1 Članki in drugi sestavni deli Število objav 
2020/2021 

1.01 Izvirni znanstveni članek 25 
1.02 Pregledni znanstveni članek 2 
1.03 Kratki znanstveni prispevek 0 
1.04 Strokovni članek 9 
1.05 Poljudni članek 2 

1.06 Objavljeni znanstveni članek na konferenci (vabljeno 
predavanje) 1 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno 
predavanje) 0 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 27 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 0 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na 
konferenci (vabljeno predavanje) 0 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na 
konferenci 5 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na 
konferenci 0 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek v monografiji 0 
1.17 Samostojni strokovni sestavek v monografiji 0 
1.18 Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju, … 0 
1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 0 
1.20 Predgovor, spremna beseda 2 
1.21 Polemika, diskusijski prispevek 0 
1.22 Intervju 1 
1.24 Bibliografija, kazalo ipd. 0 
1.25 Drugi sestavni deli 0 
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 Skupaj - članki in drugi sestavni deli 74 

2 Monografije in druga zaključena dela Število objav 
2020/21 

2.01 Znanstvena monografija 0 
2.02 Strokovna monografija 0 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z 
recenzijo 0 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z 
recenzijo 0 

2.05 Drugo učno gradivo 3 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, 
zemljevid 1 

2.08 Doktorska disertacija 0 
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav 11 
2.13 Elaborat, predštudija, študija 12 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni 
projekt) 12 

2.17 Katalog razstave 0 

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video 
posnetek 0 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja 1 
2.23 Patentna prijava 0 
2.24 Patent 0 
2.25 Druge monografije in druga zaključena dela 0 

 Skupaj - monografije in druga zaključena dela 40 

3 Izvedena dela (dogodki) Število objav 
2020/21 

3.14 Predavanje na tuji univerzi 9 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 0 
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa 2 
3.25 Druga izvedena dela 12 

 Skupaj - izvedena dela (dogodki) 23 

4 Sekundarno avtorstvo Število objav 
2020/21 

4.1 Urednik 31 
4.2 Pisec recenzij (v izpisu iz SICRIS Recenzent) 39 
4.3 Prevajalec 0 
4.4 Avtor dodatnega besedila 0 
4.5 Mentor pri doktorskih disertacijah 1 
4.6. Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij) 1 
4.7 Mentor pri magistrskih delih 0 
4.8 Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij) 12 
4.9 Mentor pri diplomskih delih 0 

4.10 Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij) 18 
4.11 Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij) 0 
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4.12 Komentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij) 0 
4.13 Komentor pri magistrskih delih 0 
4.14 Komentor pri magistrskih delih (bolonjski študij) 1 
4.15 Komentor pri specialističnih delih 0 
4.16 Komentor pri diplomskih delih 0 
4.17 Komentor pri diplomskih delih (bolonjski študij) 0 
4.18 Komentor pri diplomskih delih (višješolski študij) 0 
4.19 Mentor - drugo 0 
4.20 Oseba, ki intervjuva 0 
4.21 Drugo 2 

 Skupaj - sekundarno avtorstvo 105 
 Nerazporejeno 2 
 SKUPAJ 1+2+3+4 242 

Opomba: Seznam je bil napravljen na podlagi izpisov iz COBISS.  
 
Inštitut za raziskovalno-razvojno dejavnost UNM FPUV je vpisan v evidenco 
raziskovalnih zavodov in organizacij pod številko 3561, vpisan v register  
SICRIS-a, vodja je doc. dr. Sergej Gričar. Raziskovalna in razvojna dejavnost se 
odločilno prepleta z izvajanjem pedagoškega procesa, tako da visokošolski učitelji 
svoja spoznanja prenašajo v pedagoški proces, kar se odraža v stalnem 
dopolnjevanju vsebin v sklopu učnih načrtov predmetov, novih in dopolnjenih 
študijskih pripomočkih (prosojnice, gradiva seminarjev). Z raziskovalnim delom je 
povezan in se tudi dopolnjuje nabor naslovov magistrskih del in doktorskih 
disertacij. Študentje z raziskovalnim delom iščejo odgovore na raziskovalna 
vprašanja in jih umeščajo v kontekst, tematiko in problematiko prakse iz 
neposrednega okolja. Študentje se aktivno vključujejo v organizirane okrogle mize 
in s prispevki na mednarodnih znanstvenih konferencah.  
 
Ugotavljamo, da je je zelo dobro uveljavila vsakoletna mednarodna znanstvena 
konferenca, ki jo fakulteta soorganizira z Univerzo v Novem mestu Fakulteto za 
ekonomijo in informatiko, na kateri sodelujejo s svojimi strokovnimi in 
raziskovalnimi prispevki pedagoški delavci in študentje druge in tretje stopnje. 
Konferenca je med drugim namenjena tudi predstavitvam dosežkov študentov, 
diplomantov in drugih (zaposlenih, raziskovalcev), kot so: raziskovalne naloge, 
poslovni primeri in projekti, poslovni načrti, magistrska dela, delne raziskave v 
sklopu priprave doktorskih disertacij.  
 
Udeležba na konferenci in objava prispevka v zborniku prispevkov sta dokazilo o 
raziskovalni aktivnosti udeleženca. To dokazilo lahko študenti uporabijo kot del 
študijskih obveznosti pri individualnem delu študentov (IRDŠ) ali kot 
izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje študija. 
 
Visokošolski učitelji povezujejo osebno raziskovalno delo s študentskim tudi v 
okviru posameznih učnih enot. Prek študentov, ki so višji in srednji menedžment 
v podjetjih, javnih zavodih in civilni družbi, se spodbuja sodelovanje z lokalnimi 
akterji. 
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2.6 Sredstva, s katerimi razpolaga fakulteta  
 
2.6.1 Finančna sredstva 
 
Fakulteta pridobi vsa sredstva na trgu, saj nima koncesije za izvajanje študijskih 
programov. Pridobljena sredstva je fakulteta porabila za izvajanje javne službe in 
individualno raziskovalno delo.  
 
2.6.2 Podatki o premoženju 
 
Fakulteta izvaja svojo dejavnosti v prostorih Univerze v Novem mestu Fakultete 
za ekonomijo in informatiko, Na Loko 2, Novo mesto, s katero ima podpisano 
pogodbo o uporabi poslovnih prostorov. 
 
2.7 Opis organiziranosti 
 
Fakulteta je samostojna visokošolska in raziskovalna ustanova v statistični regiji 
Jugovzhodna Slovenija, ki izobražuje, raziskuje in svetuje, na področju upravljanja 
in poslovanja gospodarskih in negospodarskih subjektov. Organizacijsko strukturo 
fakultete prikazuje diagram.  
 
Slika 1: Organizacijska struktura 

  
Število, vrsto in pristojnosti organov fakultete določata Zakon o visokem šolstvu in 
Statut fakultete, sprejet 17. oktobra 2012.  
 
Fakulteto predstavlja in zastopa dekanica kot poslovodni organ, v zadevah, ki se 
nanašajo na izobraževalno in znanstvenoraziskovalno dejavnost, pa fakulteto 
zastopa in predstavlja dekanica kot strokovni vodja fakultete.  
 
Organi fakultete so: senat, akademski zbor, študentski svet, dekan, upravni odbor 
in direktor. Z ozirom, da gre za izvedbo podiplomskega študija druge in tretje 
stopnje eventualne izvedbene probleme rešujejo sproti dekanica in komisija za 
študijske zadeve.  
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Za opravljanje nalog iz različnih področij svojega delovanja senat imenuje komisije.  
 
Komunikacija med študenti in visokošolskimi učitelji poteka na visokem nivoju na 
individualni ravni, saj so jim visokošolski učitelji vsakodnevno dostopni osebno in 
prek elektronske pošte.  
 
2.8 Opis okolja, v katerem deluje fakulteta 
 
Na območju JV Slovenije deluje Univerza v Novem mestu, katere ustanoviteljice 
in članice so Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko, 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Novem mestu 
za strojništvo in Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede. 
On teh zavodov imajo prvi trije koncesijo za programe prve stopnje. jo trije zavodi 
s koncesijo za prvo stopnjo študija, in sicer Univerza v Novem mestu Fakulteta za 
ekonomijo in informatiko, Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 
ter Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo. Prav tako pa na tem 
območju delujejo še 4 zavodi, ki niso del univerze. 
 
Univerza v Novem mestu je največji visokošolski zavod v JV Sloveniji. Primarno 
so študijski programi njenih članic, zlasti na 1. stopnji, namenjeni izobraževanju 
študentov iz te regije, čeprav se predvsem v podiplomske programe vpisujejo 
študenti iz vse Slovenije in tudi iz tujine.  
 
V JV Sloveniji je na 13 % površine Slovenije v letu 2020 živelo 145.357 oseb, med 
katerimi je bilo 23.695 prebivalcev starih do 14 let. Regija se lahko tudi pohvali z 
najvišjim številom rojstev na 1.000 prebivalcev v Sloveniji ter z drugo najnižjo 
povprečno starostjo prebivalcev v Sloveniji. V JV Sloveniji se je tako v letu 2020 na 
1.000 prebivalcev rodilo 10,9 otrok (Osrednjeslovenska regija 9,6 otrok na 1.000 
prebivalcev, povprečje za Slovenijo je 9,3 živorojenih na 1.000 prebivalcev), 
povprečna starost prebivalcev pa je bila 42,5 let (Osrednjeslovenska regija 42,0 let) 
(https://gis.stat.si). 
 
Podatki pokažejo, da je v regiji JV Slovenija v letu 2019 delovalo 2.641 družb oz. 
27 več kot leta 2018, ki so v povprečju zaposlovale (upoštevaje delovne ure) 33.464 
delavcev (kar 1.810 več kot leta 2018 in tudi največ po letu 2009, ko so zaposlovala 
29.976 oseb). Več zaposlenih kot preteklo leto so imeli tudi samostojni podjetniki, 
ki so v povprečju zaposlovali 3.131 oseb. Tudi v letu 2019, tako kot že vrsto 
preteklih let, so družbe JV Slovenije poslovale boljše in bolj stabilno kot je 
povprečje družb v državi. Pri tem JV Slovenija izstopa po (a) višini izkazanega neto 
dobička družb, ki je znašal 487 milijonov € (več so ga ob bistveno višjih prihodkih 
izkazale le družbe iz Osrednjeslovenske statistične regije), (b) deležu doseženih 
prihodkov z izvozom (delež v nobeni drugi regiji ni tako visok) in (c) povprečno 
izplačani plači (povprečna plača na zaposlenega je bila 1.896 €). Družbe so 
ustvarile tudi visoko neto dodano vrednost na zaposlenega, ki je znaša 56.920 € (3 
% več kot predhodno leto). Po izračunu kazalnikov gospodarnosti, donosnosti, 
produktivnosti in financiranja pa tudi ugotavljamo, da je poslovanje družb v regiji 
tudi bolj stabilno od poslovanja družb v državi. To pa podpirajo tudi podatki o 
zadolženosti družb, ki so v povprečju precej manj zadolžene kot družbe v državi, 
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čeprav se je v letu 2019 njihova zadolženost povečala (Informacija o poslovanju 
gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v JV Sloveniji v letu 2019, 
2020, str. 4-7). 
 
Neto celotni dobiček v regiji je znašal 487 milijonov EUR in je bil za 9 % višji kot 
za leto 2018 in največji odkar AJPES zbira podatke iz letnih poročil, torej največ 
po letu 2003. Upoštevajoč velikostne skupine družb so največji delež neto čistega 
dobička, 77 %, izkazale velike družbe. Ob tem velja izpostaviti, da so velike družbe 
povečale izkazan neto čisti dobiček za 16 %, mikro družbe so ga povečale le 
minimalno, medtem ko so ga majhne in srednje družbe zmanjšale. Upoštevaje 
kriterij glavne dejavnosti družbe pa so skoraj dve tretjini neto čistega dobička 
izkazale družbe, ki imajo glavno dejavnost proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic ali proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov (Informacija o 
poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v JV Sloveniji 
v letu 2019, 2020, str. 4). 
 
Zelo pomemben kazalec gospodarske aktivnosti v državi in regiji je tudi dodana 
vrednost. Družbe v JV Sloveniji so v letu 2019 ustvarile za 1,9 milijarde evrov neto 
dodane vrednosti oziroma 9 % več kot v letu 2018 (Informacija o poslovanju 
gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v JV Sloveniji v letu 2019, 
2020, str. 4). 
 
Dejavnosti univerze in njenih članic so tesno povezane z gospodarskimi in 
upravnimi organizacijami z območja JV Slovenije (pa tudi širše), v katerih se 
diplomanti članic uspešno zaposlujejo. Univerza bo pomembno prispevala k 
uresničevanju regionalnega razvojnega programa za JV Slovenijo, ki za obdobje 
2021–2027 izpostavlja pomembne cilje oziroma prioritete (Razvojni center Novo 
mesto, Regionalni razvojni program regije Jugovzhodna Slovenija za obdobje 2021–
2027, 2020, str. 43–79): 

- gospodarska, pametna in trajnostna JV Slovenija (raziskave, razvoj in 
inovativna dejavnost v regiji; podporno okolje za rast in konkurenčnost 
gospodarske regije; digitalna preobrazba regije; razvoj kadrov in kompetenc; 
trajnostno upravljanje, razvoj in promocija turistične ponudbe destinacij v 
regiji; identiteta naravne in kulturne dediščine; razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in ohranjanje vitalnega podeželja),  

- zelena in nizkoogljična JV Slovenija (varovanje naravnih virov; večja 
energetska učinkovitost in spodbujanje obnovljivih virov energije; prehod na 
krožno gospodarstvo; prilagajanje podnebnim spremembam; izboljšanje in 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, zelene infrastrukture v urbanem okolju 
in zmanjšanje onesnaževanja; trajnostna mobilnost),  

- mobilna in bolj povezana JV Slovenija (razvoj cestne infrastrukture; razvoj 
železniške infrastrukture; razvoj letališke infrastrukture in storitev; razvoj 
rečnega prometa; razvoj širokopasovnih povezav),  

- socialna, solidarna in pravična regija JV Slovenija (zdravo in aktivno 
življenje ter kakovost življenja; socioekonomska integracija 
marginaliziranih skupnosti, migrantov in ranljivih skupin preko 
programov, ukrepov, socialnih storitev; izboljšanje učinkovitosti trga dela in 
dostopa do kakovostne zaposlitve preko infrastrukture, programov in 
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socialnih inovacij; izboljšanje dostopa do ključnih in kakovostnih storitev v 
izobraževanju, usposabljanju in vseživljenjskem učenju preko programov in 
infrastrukture; zagotovitev kakovostnih pogojev in infrastrukture za razvoj 
in krepitev programov družbenih dejavnosti),  

- regija JV Slovenija, ki je bliže državljanom, s spodbujanjem trajnostnega in 
celostnega razvoja mestnih in podeželskih območij ter lokalnih pobud 
(trajnostni razvoj mest, mestnih naselij in naselij mestnih območij; zeleno, 
podjetno in radoživo podeželje; izdelava regionalnega prostorskega plana; 
razvoj problemskih območij; revitalizacija razvrednotenih/degradiranih 
območij).  

 
Univerza s članicami nudi obstoječim in bodočim študentom programe s študijskih 
področij, ki so tudi na ravni Slovenije zanimivi za študente. Tako je v študijskem 
letu 2020/21 bilo največ študentov vpisanih v študijske programe s področja 
Poslovne in upravne vede, pravo (nekaj več kot 15.400 oziroma 19 %), Tehnika, 
proizvodne tehnologije in gradbeništvo (nekaj več kot 14.700 oziroma 18 %) ter 
področja Zdravstvo in socialna varnost (dobrih 11.700 oziroma 14 %). Najmanj 
študentov je bilo vpisanih v programe s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 
in veterinarstvo (približno 2.300 ali 3 %) (SURS, 2021). Prav tako pa so programi 
aktualni tudi za gospodarski in negospodarski sektor JV Slovenije in širše. 
Omenimo samo nekatere gospodarske subjekte iz neposrednega okolja: Revoz, d. 
d., TPV, d. o. o., Krka, d. d., Adria Mobil, d. o. o., Krka zdravilišča, d. o. o. idr.  
 
O nujnosti izobraževanja kadrov s področja študijskih programov fakultete pričajo 
tudi rezultati raziskave Poklicni barometer 2021  
(https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/katerih-kadrov-bo-primanjkovalo-
prihodnje-leto), ki je pokazala, da je na trgu dela na področjih programov fakultete 
predvideno razmerje med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili v korist 
slednjega. Tako na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje za območno službo 
Novo mesto napovedujejo primanjkljaj ustrezno izobraženih za naslednje poklice: 
programerji računalniških aplikacij, razvijalci in analitiki programske opreme in 
aplikacij, razvijalci programske opreme, razvijalci spletnih in multimedijskih 
rešitev, strokovnjaki za računovodstvo in revizijo, strokovnjaki za razvoj kadrov in 
karierno svetovanje, fizioterapevti, strokovnjaki za zdravstveno nego in druge. 
Primanjkljaj omenjenih poklicev pa napovedujejo tudi za Slovenijo kot celoto.  
 
Populacija vpisanih študentov na podiplomskem študiju je redno zaposlena v 
uspešnem in razvitem poslovnem okolju, zato je in bo dejavnost fakultete tesno 
povezana z gospodarskimi in upravnimi organizacijami z območja jugovzhodne 
regije (pa tudi širše), saj gre za neposreden in takojšen prenos znanja v obe smeri. 
 
2.9 Knjižnična dejavnost 
 
Fakulteta v skladu s pogodbo o uporabi poslovnih prostorov uporablja knjižnico 
Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko. Nakup 
knjižničnega gradiva predlagajo izvajalci posameznih predmetov. Ker gre za 
področje, ki ga pokriva knjižnica Univerze v Novem mestu, le-ta tako bogati tudi 
svoj knjižnični fond. 
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V knjižnici sta za potrebe članic Univerze v Novem mestu zaposleni dve 
bibliotekarki, obe za polni delovni čas in po poklicu obe univerzitetni diplomirani 
bibliotekarki, ki imata potrebno licenco za kreiranje novih zapisov v bibliografski 
podatkovni bazi COBISS (za monografske publikacije, kontinuirane vire, sestavne 
dele (članke) in neknjižno gradivo, pa tudi za redakcijo bibliografskih zapisov v 
vzajemni bazi COBISS ter pripravo, vodenje in izpise osebnih bibliografij). 
 
Knjižnica mora imeti kot visokošolska knjižnica po 2. odstavku 29. člena 
Pravilnika za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe ustrezen prostor 
glede na obseg nalog, ki jih opravlja. Prostor mora biti tak, da omogoča postavitev 
dela zbirke v prost pristop, postavitev ustrezne opreme in vsaj 1 čitalniško mesto 
na 50 potencialnih uporabnikov. Po 30. členu tega pravilnika mora imeti ustrezno 
opremo v skladu z obsegom nalog, ki jih opravlja. Imeti mora telefon, telefaks in 
preslikovalni stroj ter najmanj en računalnik z dostopom do svetovnega spleta za 
uporabnike. Zagotavljati mora vsaj eno računalniško mesto z dostopom do 
svetovnega spleta na vsakih 300 potencialnih uporabnikov. Od navedenega je v 
skupni knjižnici Univerze v Novem mestu telefon in optični čitalnik, za uporabnike 
je trenutno na voljo 1 računalnik z dostopom do interneta in 15 čitalniških mest.  
Delovni čas knjižnice je 44 ur tedensko: od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.30, 
v petek od 11.00 do 19.00 in v soboto od 7.30 do 11.30. V poletnem času, ko ni 
predavanj, je knjižnica odprta 40 ur tedensko: od ponedeljka do petka od 7.30 do 
15.30. V letu 2021 je bila knjižnica do 1. 10. odprta po 40 ur na teden zaradi 
omejitve obiskovanja knjižnice v času epidemije covid-19: od ponedeljka do petka 
od 7.30 do 15.30. Od 1. 10. 2021 je knjižnica odprta 44 ur tedensko (glej delovni 
čas, ki je naveden na začetku tega odstavka). 
 
Študentje se poslužujejo uslug knjižnice Univerze v Novem mestu Fakultete za 
ekonomijo in informatiko in Knjižnice Mirana Jarca, s katero je podpisan 
sporazum o sodelovanju. Knjižnica zagotavlja svojim uporabnikom prost dostop do 
gradiva in informacij za potrebe izobraževalnega in raziskovalnega procesa. 
Namenjena je študentom, pedagoškim delavcem in raziskovalcem, pa tudi 
zunanjim uporabnikom, ki jih zanima to področje. Je polnopravna članica sistema 
COBISS, prek katerega uresničuje svojo temeljno dejavnost: izposojo, obdelavo 
gradiva, iskanje informacij o gradivu, bibliografske poizvedbe in drugo.  
 
V knjižnici imajo študenti dostop do mednarodnih baz podatkov, ki indeksirajo 
visoko kakovostne, recenzirane raziskovalne revije. Področja, ki jih podatkovne 
baze zajemajo, so tudi ekonomija, finance, podjetništvo, management, 
računovodstvo itd. 
 
Spodaj navedene podatkovne baze so v odprtem dostopu, kar pomeni, da za dostop 
ni potrebno geslo. 
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Tabela 3: Seznam baz podatkov z odprtim dostopom 
BAZE PODATKOV Z ODPRTIM DOSTOPOM 
DOAJ –Directory of Open Access Journals https://www.doaj.org/ 
CORE Portal – Iskalnik Open Access znanstvenih publikacij  
https://core.ac.uk/ 
BASE Portal – Iskalnik Open Access znanstvenih publikacij  
https://www.base-search.net/ 
SPRINGER Open  
https://www.springeropen.com/ 
SCRIBD 
https://www.scribd.com/ 
SAP – Scientific Academic Publishing 
http://www.sapub.org/journal/alljournalslist.aspx 
SSRN 
https://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm 
PQDTI Open – ProQuest Dissertations and Theses Open 
https://pqdtopen.proquest.com/search.html 
DOAB – Directory of Open Access Books 
https://www.doabooks.org/ 
JSTOR Open  
https://www.jstor.org/open/ 

 
Knjižnica ponuja tudi dostop do plačljive baze CHINAL, za katero študenti dobijo 
dostop v knjižnici. Znotraj te baze imajo študenti dostop tudi do baze GreenFILE, 
ki pokriva področje ekologije in varstva okolja. 
 
Tabela 4: Seznam baz podatkov dostopnih z geslom 

BAZE PODATKOV DOSTOPNE Z GESLOM 
CINAHL with Full Text 
https://auth.ebsco.zone/api/oidcprovider/  
GreenFILE (v okviru baze CHINAL) 

 
Študenti, ki so člani Knjižnice Mirana Jarca, lahko prav tako dostopajo do 
nekaterih pomembnih baz podatkov. Za študente fakultete je poleg portala Tax-
Fin-Lex (pravo, davki, finance, računovodstvo) najbolj aktualen servis EBSCO 
host, ki nudi dostop do velikega števila tekstovnih in bibliografskih zbirk podatkov: 
Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Premier, 
Newspaper Source, MEDLINE. Geslo za dostop študenti pridobijo v Knjižnici 
Mirana Jarca. 
 
Tabela 5: Seznam baz podatkov splošne knjižnice Mirana Jarca 

BAZE PODATKOV SPLOŠNE KNJIŽNICE MIRANA JARCA 
EBSCO HOST (Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE 
Premier, Newspaper Source, MEDLINE) 
https://www.nm.sik.si/si/eknjiznica/viri/ 
Tax-Fin-Lex 
https://www.nm.sik.si/si/eknjiznica/viri/ 

https://www.doaj.org/
https://core.ac.uk/
https://www.base-search.net/
https://www.springeropen.com/
https://www.scribd.com/
http://www.sapub.org/journal/alljournalslist.aspx
https://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
https://pqdtopen.proquest.com/search.html
https://www.doabooks.org/
https://www.jstor.org/open/
https://auth.ebsco.zone/api/oidcprovider/
https://www.nm.sik.si/si/eknjiznica/viri/
https://www.nm.sik.si/si/eknjiznica/viri/


 

 19 

2.10 Informatizacija zavoda 
 
Vsi prostori, v katerih se izvaja izobraževalna dejavnost, so opremljeni z 
informacijsko podporo, kar je opredeljeno tudi v najemni pogodbi. 
 
3 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELO  
 
Delovanje fakultete poleg zakonov in na njihovi osnovi izdanih podzakonskih 
predpisov urejajo pravni akti statut, pravilniki, navodila, poslovniki fakultete. Z 
njimi so določene kompetence ter odgovornosti in pravice študentov in delavcev 
fakultete v procesih odločanja. 
 
Področja, ki jih s statutom ni moč podrobneje določiti, so urejena v drugih splošnih 
pravnih aktih fakultete, kot so pravilniki, navodila, poslovniki ipd. 
Najpomembnejši so:  

- akt o ustanovitvi, 
- Statut UNM FPUV, 
- Pravilnik o standardih za izvolitve v nazive, 
- Pravilnik o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, 
- Pravilnik o postopku odvzema strokovnega in znanstvenega naslova, 
- Pravilnik o priznavanju znanja in spretnosti, 
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov, 
- Pravilnik o pripravi, predstavitvi in zagovoru magistrskega dela 

Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije – veljaven za študente 
vpisane vključno do 2020/2021, 

- Rules on the Preparation and Defence Doctoral Dissertation at UNM FPUV 
– valid for students enrolled until 2020/2021, 

- Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije – veljaven za študente 
vpisane od 2021/2022 dalje, 

- Navodila za pisanje pisnih izdelkov, 
- Etični kodeks, 
- Poslovnik o delu senata UNM FPUV, 
- Pravilnik o oblikovanju in delu kateder, 
- Poslovnik o delu akademskega zbora, 
- Pravilnik o izvedbi študentske ankete, 
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, 
- Pravilnik o študentih s posebnim statusom, 
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, 
- Pravilnik o tutorskem sistemu, 

Pravilnik o mednarodni mobilnosti, 
- Sklep o ukrepih za preprečevanje nadlegovanja in trpinčenja. 

 
4 DOLGOROČNI (STRATEŠKI) CILJI 
 
Dolgoročni cilji fakultete temeljijo na nacionalnih dokumentih visokošolskega 
izobraževanja in Strategije razvoja fakultete za obdobje 2016–2020. Celotna 
uspešnost doseganja dolgoročnih ciljev se meri z uspešno realizacije kratkoročnih 
ciljev.  

https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/file/pravna/unmfpuv_statut_20201119_cistopis.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/Pravilnik_o_standardih_za_izvolitve_v_nazive_UNM_FPUV_9.7.2020.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/Pravilnik_o_ZRD_11.12.2015_posodobljen.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/Pravinik_o_odvzemu_strokovnega_in_znanstvenega_naslova_22.9.15_posodobljeno_8.7.19.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/Pravilnik_o_priznavanju_znanja_25._9._2020_ISTOPIS.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/Pravilnik_o_disciplinski_odgovornosti_studentov_FPUV_26.4.2012_posodobljen_8.7.19.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/pravilnik_magistrsko_delo.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/FPUV_pripone/odprte_vsebine/Pravni%20akti%20/pravilnik_o_pripravi_in_zagovoru_doktorske_disertacije_30_10_2012.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/FPUV_pripone/odprte_vsebine/Pravni%20akti%20/pravilnik_o_pripravi_in_zagovoru_doktorske_disertacije_30_10_2012.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/FPUV_pripone/Pravilnik_o_pripravi_in_zagovoru_doktorske_disertacije_25.10.2019.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/FPUV_pripone/Pravilnik_o_pripravi_in_zagovoru_doktorske_disertacije_25.10.2019.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/FPUV_pripone/Pravni%20akti/Pravilnik_o_pripravi_in_zagovoru_doktorske_disertacije_ANG_2019.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/FPUV_pripone/Pravni%20akti/Pravilnik_o_pripravi_in_zagovoru_doktorske_disertacije_ANG_2019.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/pravilnik_doktorska_disertacija.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/pravilnik_doktorska_disertacija.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/navodila_za_pisanje_pisnih_izdelkov.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/FPUV_pripone/odprte_vsebine/Pravni%20akti%20/eticni_kodeks.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/FPUV_pripone/Pravni%20akti/AD2.3_Poslovnik_senata_UNM_FPUV_29.1.2020.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/Pravilnik_o_oblikovanju_in_delovanju_kateder_5.3.2015_posodobljen_8_7_2019.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/Poslovnik_o_delu_AZ_18.5.2016_posodobljeno_v_skladu_s_sklepom_senata_8.7.2019.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/Pravilnik_o_izvedbi_tudentske_ankete_30.11.2011_posodobljen.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/FPUV_pravilnik_opreverjanju_in_ocenjevanju_znanja_5._10._2016_posodobljeno_8.7.19.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/Pravilnik_o_studentih_s_posebnim_statusom_na_fpuv_26.6.2015_posodobljen_8_7_2019.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/Pravilnik_o_zavarovanju_osebnih_podatkov_29.6.2015_posodbljen.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/Pravilnik_o_tutorskem_sistemu_11.12.2015_posodobljen_8.7.2019.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/Pravilnik_o_tutorskem_sistemu_11.12.2015_posodobljen_8.7.2019.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/Pravilnik_o_mednarodni_mobilnosti_26.1.18_posodobljeno_8.7.19.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/02_unmfpuv/pravni_akti/Sklep_o_ukrepih_za_preprecevanje_nadlegovanja_in_trpincenja_02042021.pdf
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Univerza si je za obdobje 2021–2024 postavila šest strateških ciljev, katerim je 
sledila tudi fakulteta. 
 

- razvoj univerze in študijskih programov članic: kadrovska krepitev 
univerze, posodabljanje študijskih programov in razvijanje novih, 
zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev UNM, posodabljanje tehnično-
tehnološke in druge opreme za izvajanje pedagoškega in 
znanstvenoraziskovalnega procesa UNM, zagotavljanje dostopa do 
bibliografskih baz;  

- zagotavljanje in izboljševanje sistema kakovosti dela univerze: kakovostno 
izvajanje študijskih programov članic, razvijanje metodologije merjenja 
kakovosti, oblikovanje nabora reprezentativnih kazalcev za sprotno 
spremljanje kakovosti, uporaba sodobnih oblik poučevanja in učenja, 
krepitev aktivnosti kariernega centra, izvajanje tutorstva, spodbujanje dela 
z najboljšimi študenti in vključevanje le-teh v znanstvenoraziskovalno delo; 

- krepitev internacionalizacije: pridobitev ECHE listine UNM z uveljavitvijo 
načel Erasmus + programa in uresničevanjem prednostnih nalog Erasmus 
+ programa, oblikovanje mreže strateških partnerstev z izbranimi 
univerzami v EU in širše okrepitev sodelovanja, krepitev aktivnosti 
internacionalizacije doma;  

- krepitev raziskovalne dejavnosti: medsebojno sodelovanje 
znanstvenoraziskovalnih institutov oz. članic univerze, povečanje 
mednarodne odmevnosti znanstvenih objav, razvijanje in spodbujanje 
raziskovalne dejavnosti med študenti, organizacija in izvedba mednarodnih 
znanstvenih konferenc in izdajanje znanstvenih revij; 

- krepitev družbeno odgovornega delovanja in tvornega sodelovanja z okoljem: 
odpiranje univerze širši javnosti, povezovanje z gospodarskimi in 
negospodarskimi subjekti, organiziranje predavanj za zainteresirano 
javnost in stanovska ter interesna združenja,  

- promocija univerze: povečanje prepoznavnosti univerze v širšem okolju.  
 
Na področju kakovosti študija načrtujemo naslednje razvojne cilje, ki so v skladu s 
strateškimi cilji univerze: 
 

1. Izboljšanje procesa poučevanja je v skladu s strateškim ciljem razvoj univerze in 
študijskih programov članic, ki vključuje dva podcilja, in sicer podcilj posodabljanje 
procesa poučevanja glede na razvoj stroke, ugotovitve samoevalvacije in sprejeto 
Strategijo prožnih oblik poučevanja in podcilj posodabljanje tehnično-tehnološke 
in druge opreme za izvajanje pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega procesa 
na univerzi. Ker se je univerza v svoji strategiji zavezala k zagotavljanju znanja za 
odgovornejšo in učečo se družbo z zagotavljanjem modernega učnega okolja, ki 
spodbuja ustvarjalnost in podjetniški pristop ter h krepitvi motivacije za uspešno 
študijsko in življenjsko pot, bomo prilagodili sistem poučevanja in učenja, v 
katerem imajo študenti možnost, da del študija opravijo v učnem okolju na univerzi 
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in izven univerze. Pri tem izhajamo iz potreb naših študentov in družbenega okolja, 
ki vedno bolj zahteva fleksibilno učenje s ponudbo izbire načina, okolja in časa 
učenja, z namenom spodbujanja motivacije in vztrajnosti, posebno v primerih, ko 
je prisotnost študenta na lokaciji izvajanja študija otežena (študentje, ki prihajajo 
iz ruralnih okolij, odrasli, ki imajo veliko drugih obveznosti in odgovornosti, ali 
študenti z zdravstvenimi težavami in drugimi posebnimi statusi, kot so vrhunski 
športniki in kulturniki); 
 

2. Izboljšanje študijskih programov je v skladu s strateškim ciljem razvoj univerze in 
študijskih programov članic, ki vključuje posodabljanje študijskih programov prve, 
druge in tretje stopnje. Kakovost univerze je namreč v veliki meri odvisna od 
kakovostnih študijskih programov, kar je jasno zapisano tudi v Strategiji univerze, 
kjer med ukrepi navajamo nenehno skrb za posodabljanje učnih načrtov 
posameznih učnih enot študijskih programov z namenom razvoja kompetenc za 
boljše delovanje diplomantov v delovnem okolju in stroki na vseh treh stopnjah 
študijskih programov. S posodobljenim študijskim programom bomo tudi pritegnili 
nove študente, ki bodo razvili kompetence za kakovosten nastop na trgu dela. Te 
jim bodo omogočile zasesti pomembna delovna mesta s področij, ki jih pokrivajo 
študijski programi univerze; 
 

3. Vključevanje študentov v razvojno-raziskovalno delo je v skladu s strateškim 
ciljem krepitev raziskovalne dejavnosti, ki vključuje tudi razvijanje in spodbujanje 
raziskovalne dejavnosti med študenti na različne načine, kot je izvajanje 
seminarskih/projektnih/ raziskovalnih/aplikativnih nalog pri učnih enotah na vseh 
treh stopnjah študijskih programov, organizacija študentskih konferenc, 
sodelovanje študentov na mednarodnih znanstvenih konferencah ter neposredno 
sodelovanje študentov v razvojno-raziskovalnih projektih, pri katerih dobijo znanje 
in veščine znanstvenoraziskovalnega dela. Ker si na univerzi prizadevamo 
pridobiti in izvajati razvojno-raziskovalne projekte v sodelovanju z regionalnim 
okoljem, vključenost študentov v razvojno-raziskovalno delo študentom omogoča 
tudi spoznavanje okolja, več stikov s ključnimi deležniki okolja in nenazadnje večjo 
možnost zaposlitve.  
 
Na področju internacionalizacije načrtujemo razvojni cilj krepitev mednarodne 
povezanosti z internacionalizacijo doma, ki je v skladu s strateškim ciljem krepitev 
internacionalizacije. Aktivnosti internacionalizacije doma temeljijo na načrtnem 
in glede na stroko smiselnem vključevanju mednarodnih, medkulturnih in/ali 
globalnih razsežnosti v vsebino formalnega in neformalnega kurikuluma za vse 
študente, zlasti znotraj domačega učnega okolja. V skladu s Strategijo 
internacionalizacije univerze, da mednarodne izkušnje približamo tudi študentom, 
ki se zaradi različnih vzrokov ne morejo udeležiti mednarodne izmenjave, bomo 
internacionalizacijo doma izvajali z organizacijo mednarodnih poletnih šol, 
krepitvijo mednarodnih partnerstev na pedagoškem in raziskovalnem področju s 
poudarkom na izvajanju projektov mednarodnega pedagoškega partnerstva ter 
vključevanjem gostujočih predavateljev iz tujine v študijske programe članic 
univerze.  
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Na področju sodelovanja z okoljem načrtujemo razvojni cilj utrjevanje 
prepoznavnosti univerze in njene vloge v skupnosti, ki je v skladu s strateškim 
ciljem promocija univerze s povečanjem prepoznavnosti univerze v širšem okolju 
in tudi s ciljem krepitev družbeno odgovornega delovanja in tvornega sodelovanja 
z okoljem, ki vključuje povezovanje z gospodarskimi in negospodarskimi subjekti. 
To je v skladu s Strategijo univerze, v kateri se je univerza zavezala h krepitvi in 
izmenjavi znanja med različnimi družbenimi deležniki z aktivnim in intenzivnim 
sodelovanjem med univerzo in gospodarskimi in negospodarskimi subjekti ter 
dejavnim vključevanjem poslovnega in širšega okolja pri razvoju izobraževanja in 
vseživljenjskega učenja. Povečevanje prepoznavnosti s promocijo univerze je 
povezano tudi s povečanjem ugleda univerze tako v domačem kot v mednarodnem 
prostoru. Še več, cilj utrjevanja prepoznavnosti univerze in njene vloge v skupnosti 
je pomemben tudi zaradi dviga števila študentov na programih, kjer imamo manjše 
število vpisanih študentov. Glede na svoj potencial se bo univerza z večjo 
samozavestjo promovirala v slovenskem in širšem mednarodnem okolju, da 
postane pomemben in prepoznaven regionalni akter. 
 
5 REALIZACIJA KRATKOROČNIH CILJEV V LETU 2021 
 
Tabela 6: Realizacija kratkoročnih ciljev v letu 2021 

Kratkoročni 
cilj 

Ukrepi (naloge) za 
uresničitev 
dolgoročnega cilja 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 
2021 

Doseženi cilji in 
rezultati v letu 
2021 z 
obrazložitvijo 
razlik 

1. Razvoj 
univerze in 
študijskih 
programov 

članic 

Kadrovska krepitev 
univerze. 

0,30 FTE. 

0,25 FTE, kar je v 
skladu s 

potrebami 
fakultete glede na 
število vpisanih 

študentov. 
 

1 
habilitiran 

visokošolski 
učitelj. 

Realizirano v 
obsegu 3 

novohabilitiranih 
visokošolskih 

učiteljev za namen 
izvajanja 

študijskega 
programa 

Upravljanje z 
okoljem na vseh 

treh stopnjah 
študija. 

Posodabljanje 
študijskih 

Akreditiranih 5 
študijskih 

programov prve, 

Akreditirani 4 
študijski 
programi. 
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programov in 
razvijanje novih. 

druge in tretje 
stopnje. 

Predviden 1 
študijski program 
smo akreditirali 

kot študijsko smer 
na tretji stopnji 
(upravljanje z 

okoljem). Študijski 
program 

Umetnost je še v 
razvoju. 

2. 
Zagotavljanje 

in izboljševanje 
sistema 

kakovosti dela 
univerze 

Uresničevanje 
sistema kakovosti. 

Sprejet Sistem in 
poslovnik 
kakovosti. 

Realizirano. 
Sprejet Poslovnik 

kakovosti 
Univerze v Novem 

mestu. 

Sprejetje 
Kodeksa etike. 

Sprejet Kodeks 
etike. 

Realizirano. 
Sprejet Etični 

kodeks Univerze v 
Novem mestu. 

Pravna regulacija 
delovanja univerze. 

19 uveljavljenih 
pravnih aktov. 

22 uveljavljenih 
pravnih aktov. 

Kakovostno 
izvajanje študijskih 
programov članic. 

Izvedba 
študentske ankete 
za študijsko leto 

2020/2021. 

Realizirano. 

Izvedba ankete o 
obremenjenosti za 

študijsko leto 
2020/2021. 

Realizirano. 

Izvedba delavnic 
kariernega centra 

za bolj uspešen 
študij po 

programu za 
študijsko leto 

2020/2021. 

Realizirano. 

Posodabljanje učnih 
načrtov učnih enot 

posameznih 
študijskih 

programov z 
inovativnimi in 

prožnimi oblikami 
poučevanja in 

učenja na UNM. 

Implementacija 
inovativnih in 
prožnimi oblik 
poučevanja in 

učenja v skladu s 
Strategijo. 

Realizirano v 
skladu s 

posodobljenimi 
učnimi načrti 
učnih enot na 
posameznih 
študijskih 
programih. 
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Vključevanje 
strokovnjakov iz 

okolja v aktivnosti 
univerze - okrogle 

mize, gostujoča 
predavanje in 

izobraževanje za 
mentorje. 

Vsaj 3 
strokovnjaki iz 

okolja letno. 
Realizirano. 

Vsaj 5 dogodkov 
letno. Realizirano. 

3. 
Internacionaliz

acija in 
mednarodno 
sodelovanje 

Podpisi sporazumov 
o sodelovanju z 

evropskimi 
univerzami. 

2 sporazuma s 
tujo univerzo. Realizirano. 

Vključevanje tujih 
strokovnjakov in 
predavateljev v 

pedagoški proces. 

Vsaj 5 tujih 
predavateljev 

letno vključeni v 
pedagoški proces. 

Realizirano. 

4.         
Krepitev 

raziskovalne 
dejavnosti 

 

Intenziviranje 
znanstvenoraziskov

alnega dela. 

Vzpostavitev 
službe za 

znanstvenorazisko
valno delo. 

Realizirano na 
nivoju UNM. 

Permanentno 
vključevanje 

raziskovalnega 
dela v pedagoški 

proces: 
2. stopnja: 10 %, 
3. stopnja: 15-20 

%. 

Realizirano. 

Najmanj 1 
aktivna udeležba 

visokošolskih 
učiteljev na 

mednarodnih 
znanstveni 

konferenci, ki jo 
soorganizira 

fakulteta z UNM 
FEI 

Realizirano. 

Točke 
(družboslovje): 
ciljna vrednost 

kazalnika: > 3080 
Kazalnik A: ciljna 

vrednost 
kazalnika: > 4,35 

Zaradi spremembe 
števila 

raziskovalcev v 
Inštitutu za 

znanstvenorazisko
valno dejavnost 

FPUV so 
kazalniki pri 
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točkah za 
družboslovje nižji 
od predvidenih: 

1981,19 
Ciljna vrednost 

kazalnika A1 pa je 
občutno višja od 
predvidene: 6,19 

Medsebojno 
sodelovanje 
znanstveno 

raziskovalnih 
institutov članic 

univerze. 

Vsaj en (1) skupno 
prijavljen projekt. Realizirano. 

Objave rezultatov 
znanstvenoraziskov

alnega dela 
visokošolskih 
učiteljev in 
sodelavcev 
fakultete. 

30 znanstvenih 
objav v 1.01, 1.02 

in 1.03 

Realizirano delno: 
27 znanstvenih 

objav v 1.01, 1.02 
in 1.03 

(So)organizacija in 
izvedba 

mednarodnih 
znanstvenih 

konferenc članic 
univerze. 

Štiri (4) 
(so)organizirane 

mednarodne 
znanstvene 
konference. 

Realizirano. 

Izdajanje 
znanstvenih revij. 

Izdani 2 številki 
revije Revija za 
ekonomske in 
poslovne vede 

(Vol. 8, No. 1, No. 
2) 

Realizirano. 

Aktivno sodelovanje 
študentov v 

razvojno-
raziskovalnih 

projektih. 

Vsaj 1 % 
študentov 

vključenih v 
razvojno-

raziskovalne 
projekte. 

Študenti vključeni 
v skladu s 

predvidenimi 
internimi 

raziskavami 
visokošolskih 

učiteljev. 
5. 

Družbeno 
odgovorno 

delovanje in 
tvorno 

sodelovanje z 
okoljem. 

Informiranje o 
možnostih 

izobraževanja. 

Izvedba 2 
informativnih dni 
za prvo stopnjo in 
2 informativnih 
dni za drugo in 
tretjo stopnjo. 

Realizirano. 
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6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV ZA LETO 2021 
 
6.1 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 
Fakulteta je izpolnila večino ciljev, ki si jih je zastavila v letu 2021. Delno 
realizirani načrti niso vplivali na izvajanje pedagoškega procesa in niso imeli 
škodljivih posledic za delovanje fakultete kot celote. Ponovno jih bomo pretehtali 
in jih poskušali realizirati v prihajajočih letih, skladno z dolgoročnimi (strateškimi) 
cilji do leta 2024. 
 
6.2 Sistem kakovosti  
 
Zastavljeni cilji na področju sistema kakovosti so bili realizirani in aktivnosti 
potekajo v skladu z dolgoročnimi cilji fakultete.  
 
Komisijo za spremljanje, zagotavljanje in organizacijo sistema kakovosti 
sestavljajo pedagoški in nepedagoški delavci ter predstavnik študentov. V 
študijskem letu 2020/2021 je Komisija za spremljanje, zagotavljanje in organizacijo 
sistema kakovosti delovala v naslednji sestavi: 

- dr. Sergej Gričar, novi predsednik komisije, imenovan na senatu fakultete, 
- dr. Jasmina Starc, predsednica do septembra 2020, 
- dr. Laura Južnik Rotar, visokošolska učiteljica, članica, 
- Marko Starc, vodja referata, član, 
- Urška Uršič, strokovna sodelavka v referatu, članica, 
- Barbara Borštnar, študentka. 

 
Fakulteta spremlja kakovost dela v skladu s Poslovnikom kakovosti. Na letnem 
nivoju se izvaja samoevalvacijski postopek. Vsa samoevalvacijska poročila so javno 
dostopna na spletni strani fakultete. Ukrepi za dvig kakovosti na osnovi 
samoevalvacijskega poročila so bili opredeljeni v akcijskem načrtu ukrepov za 
izboljševanje kakovosti in implementirani v vsakodnevno delo fakultete. 
 
6.3 Izobraževalna dejavnost 
 
Zastavljeni cilji na področju izobraževalne dejavnosti je bila realiziranih in v 
skladu z dolgoročnimi cilji fakultete. 
 
Za izvajanje izobraževalne dejavnosti so zagotovljeni stabilni finančni viri in 
zadovoljiv obseg sredstev. 
 
6.4 Raziskovalna dejavnost 
 
Zastavljeni cilji na področju raziskovalne dejavnosti so bili delno realizirani v 
skladu z dolgoročnimi cilji. Znanstvenoraziskovalno delo sodelujočih na študijskem 
programu druge in tretje stopnje se povečuje, kar se kaže tudi v večanju kazalnikov 
raziskovalne uspešnosti ARRS pri objavljenih člankih in drugih sestavnih delih in 
pri monografijah in drugih zaključenih delih.  
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Izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela je skladno s strateškim načrtom in 
standardi. Sodobna spoznanja te dejavnosti in stroke se v pedagoški proces 
prenašajo z vključevanjem novih vsebin, z izdelavo raziskovalnih nalog, 
magistrskih del in doktorskih disertacij. Fakulteta vzpodbuja zaposlene k 
znanstvenoraziskovalni in strokovni dejavnosti ter o tem vodi ustrezne evidence, 
kar je razvidno iz baze COBISS.  
 
Tabela 4: Pregled bibliografije izvajalcev programa Poslovna ekonomija 

1 Članki in drugi sestavni deli Število objav 
2020/2021 

1.01 Izvirni znanstveni članek 25 
1.02 Pregledni znanstveni članek 2 
1.03 Kratki znanstveni prispevek 0 
1.04 Strokovni članek 9 
1.05 Poljudni članek 2 

1.06 Objavljeni znanstveni članek na konferenci (vabljeno 
predavanje) 1 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno 
predavanje) 0 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 27 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 0 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na 
konferenci (vabljeno predavanje) 0 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na 
konferenci 5 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na 
konferenci 0 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek v monografiji 0 
1.17 Samostojni strokovni sestavek v monografiji 0 
1.18 Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju, … 0 
1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 0 
1.20 Predgovor, spremna beseda 2 
1.21 Polemika, diskusijski prispevek 0 
1.22 Intervju 1 
1.24 Bibliografija, kazalo ipd. 0 
1.25 Drugi sestavni deli 0 

 Skupaj - članki in drugi sestavni deli 74 

2 Monografije in druga zaključena dela Število objav 
2020/21 

2.01 Znanstvena monografija 0 
2.02 Strokovna monografija 0 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z 
recenzijo 0 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z 
recenzijo 0 

2.05 Drugo učno gradivo 3 
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2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, 
zemljevid 1 

2.08 Doktorska disertacija 0 
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav 11 
2.13 Elaborat, predštudija, študija 12 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni 
projekt) 12 

2.17 Katalog razstave 0 

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video 
posnetek 0 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja 1 
2.23 Patentna prijava 0 
2.24 Patent 0 
2.25 Druge monografije in druga zaključena dela 0 

 Skupaj - monografije in druga zaključena dela 40 

3 Izvedena dela (dogodki) Število objav 
2020/21 

3.14 Predavanje na tuji univerzi 9 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 0 
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa 2 
3.25 Druga izvedena dela 12 

 Skupaj - izvedena dela (dogodki) 23 

4 Sekundarno avtorstvo Število objav 
2020/21 

4.1 Urednik 31 
4.2 Pisec recenzij (v izpisu iz SICRIS Recenzent) 39 
4.3 Prevajalec 0 
4.4 Avtor dodatnega besedila 0 
4.5 Mentor pri doktorskih disertacijah 1 
4.6. Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij) 1 
4.7 Mentor pri magistrskih delih 0 
4.8 Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij) 12 
4.9 Mentor pri diplomskih delih 0 

4.10 Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij) 18 
4.11 Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij) 0 
4.12 Komentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij) 0 
4.13 Komentor pri magistrskih delih 0 
4.14 Komentor pri magistrskih delih (bolonjski študij) 1 
4.15 Komentor pri specialističnih delih 0 
4.16 Komentor pri diplomskih delih 0 
4.17 Komentor pri diplomskih delih (bolonjski študij) 0 
4.18 Komentor pri diplomskih delih (višješolski študij) 0 
4.19 Mentor - drugo 0 
4.20 Oseba, ki intervjuva 0 
4.21 Drugo 2 
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 Skupaj - sekundarno avtorstvo 105 
 Nerazporejeno 2 
 SKUPAJ 1+2+3+4 242 

Opomba: Seznam je bil napravljen na podlagi izpisov iz COBISS.  
 
Inštitut za raziskovalno-razvojno dejavnost UNM FPUV je vpisan v evidenco 
raziskovalnih zavodov in organizacij pod številko 3561, vpisan v register  
SICRIS-a, vodja je doc. dr. Sergej Gričar. Raziskovalna in razvojna dejavnost se 
odločilno prepleta z izvajanjem pedagoškega procesa, tako da visokošolski učitelji 
svoja spoznanja prenašajo v pedagoški proces, kar se odraža v stalnem 
dopolnjevanju vsebin v sklopu učnih načrtov predmetov, novih in dopolnjenih 
študijskih pripomočkih (prosojnice, gradiva seminarjev). Z raziskovalnim delom je 
povezan in se tudi dopolnjuje nabor naslovov magistrskih del in doktorskih 
disertacij. Študentje z raziskovalnim delom iščejo odgovore na raziskovalna 
vprašanja in jih umeščajo v kontekst, tematiko in problematiko prakse iz 
neposrednega okolja. Študentje se aktivno vključujejo v organizirane okrogle mize 
in s prispevki na mednarodnih znanstvenih konferencah.  
 
Visokošolski učitelji povezujejo osebno raziskovalno delo s študentskim tudi v 
okviru posameznih učnih enot. Prek študentov, ki so višji in srednji menedžment 
v podjetjih, javnih zavodih in civilni družbi, se spodbuja sodelovanje z lokalnimi 
akterji. 
 
6.5 Mednarodno sodelovanje 
 
Zastavljeni cilji na področju mednarodnega sodelovanja so bili realizirani in v 
skladu z dolgoročnimi cilji.  
 
Zaradi pospeševanja mednarodnega sodelovanja na pedagoškem in 
znanstvenoraziskovalnem delu ima fakulteta sklenjene dogovore in pogodbe z 
naslednjimi institucijami: 

- Ekonomsko fakulteto Univerze v Nišu v Srbiji, 
- Ekonomsko fakulteto Univerze v Podgorici v Črni Gori, 
- UNM Fakulteto za strojništvo, Novo mesto, 
- UNM Fakulteto za zdravstvene vede, Novo mesto, 
- UNM Fakulteto za ekonomijo in informatiko, Novo mesto, 
- Fakulteto za management Novi Sad, Srbija, 
- Poslovno akademijo Smilevski v Skopju, Makedonija, 
- Univerzo »VITEZ« Travnik, Bosna in Hercegovina, 
- Visoko tehnično šolo strokovnih študij v Beogradu, Srbija, 
- Visoko šolo strokovnih študij za menedžment in poslovne komunikacije v 

Sremskih Karlovcih, Srbija, 
- Visoko šolo za upravljanje podeželja, Novo mesto 
- Visoko poslovno šolo PAR z Reke, Hrvaška, 
- Visoko šolo uporabnih strokovnih študij v Vranju, Srbija, 
- Univerzo v Nišu, Srbija, 
- Univerza Wroclaw / Wroclay University of Economics, Wroclaw School of 

Banking v Wroclawu, Poljska, 
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- Visoko šolo za menedžment v turizmu in informatiki v Virovitici na 
Hrvaškem, 

- Visoko šolo »BANJA LUKA COLLEGE«, 
- Visoko šolo za menedžment in dizajn ASPIRA, Split, 
- Fakulteto za hotelirstvo in turizem v Vrnjački Banji, Univerza v 

Kragujevcu, 
- Visoko poslovno tehnično šolo Doboj, Bosna in Hercegovina, 
- Agronomska fakulteta, Univerze v Zagrebu, Hrvaška, 
- Univerzo za poslovni inženiring in menedžment Banja Luka, Bosna in 

Hercegovina, 
- Visoko šolo modernega biznisa Beograd, Srbija, 
- Državno univerzo uporabnih znanosti Konin / Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Koninie / State University of Applied Sicences in Konin, 
Poljska, 

- Fakulteto za poslovne študije in pravo, Beograd, Srbija, 
- Fakulteto za strateški i operativni menedžment Univerze »Union – Nikola 

Tesla«, Beograd, Srbija, 
- Fakulteta za inženirski menedžment Beograd, Srbija, 
- Univerzitetna šola EFFECTUS, College for finance and law, Hrvaška, 
- Kijevsko nacionalno univerzo za gospodarstvo in ekonomijo / Kyiv National 

University of Trade and Economics, Kyiv, Ukrajina, 
- Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto, 
- Fakulteto za informacijske študije Novo mesto, 
- Fakulteto za organizacijske študije Novo mesto, 
- Univerzo v Dubrovniku, Dubrovnik, Hrvaška, 
- Univerzo v Banja Luki, Ekonomska fakulteta, Banja Luka, Bosna in 

Hercegovina, 
- Univerzo v Teramu, Teramo, Italija (pogodba podpisana na ravni UNM) 
- Univerzo »Union – Nikola Tesla«, Beograd, Srbija (pogodba podpisana na 

ravni UNM), 
- Univerzo na Reki, Fakulteta za menedžment v turizmu in gostinstvu, 

Opatija in 
- Univerzo v Črni gori, Fakulteto za ekonomijo, Podgorica. 

 
V študijskem letu 2020/2021 smo izvedli eno online mobilnost v Makedoniji ter 
onsite mobilnost za namen usposabljanja Erasmus+ na Univerzo na Reki, 
Fakulteto za menedžment v turizmu in gostinstvu. 
 
6.6 Družbeno odgovorno delovanje in tvorno sodelovanje z okoljem 
 
Zastavljeni cilji na področju družbeno odgovornega delovanja in tvornega 
sodelovanja z okoljem so bili realiziranih in v skladu z dolgoročnimi cilji. 
 
Cilje smo realizirali s soorganizacijo znanstvenih srečanj. V soorganizaciji z 
Univerzo v Novem mestu Fakulteto za ekonomijo in informatiko smo izvedli osmo 
mednarodno znanstveno konferenco Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko 
okolje EU. Izdali smo zbornik povzetkov in zbornik prispevkov z mednarodnim 
recenzentskim postopkom. Na mednarodni znanstveni konferenci so svoje 
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raziskovalno delo predstavili zaposleni, zunanji sodelavci in študenti na 
magistrskem in doktorskem študijskem programu.  
 
V soorganizaciji z več visokošolskimi zavodi iz tujine smo uspešno izvedli tudi 
mednarodni znanstveni konferenci v Beogradu (LIMEN 2021) in v Srbiji (SKEI 
2021). 
 
Fakulteta nadaljuje izdajateljsko dejavnost z izdajanjem Revije za ekonomske in 
poslovne vede (Journal of Economic and Business Sciences) – v letu 2021 sta izšli 
dve številki VIII. letnika.  
 
6.7 Upravne, pravne in druge naloge 
 
V programu dela za leto 2021 je fakulteta kot posebno nalogo v okviru upravnih, 
pravnih in drugih nalog načrtovala usklajevanje pravnih aktov fakultete s 
krovnimi akti Univerze v Novem mestu, kar smo uspešno realizirali. Skupne 
službe so v celoti in kakovostno izvedle s predpisi in z internimi akti določene 
naloge oziroma aktivnosti, potrebne za delovanje fakultete. 
 
6.8 Realizacija ključnih poudarkov iz programa dela za leto 2021 
 
Ključni poudarki iz programa dela za leto 2021 so bili:  
o na področju izobraževalne dejavnosti: 

- zagotavljati kakovostno izvajanje obstoječih študijskih programov s 
priznanimi habilitiranimi učitelji ter s tem zagotoviti kakovostne 
diplomante - realizirani,  

- spodbujati osebni in profesionalni razvoj visokošolskih učiteljev ter krepiti 
dobre medosebne odnose - realizirani, 

- sodelovanje s študenti: zagotavljati dostopnost visokošolskih učiteljev, 
sodelovanje preko tutorjev, študentskega sveta - realizirani, 

- posodobitev študijskega programa tretje stopnje - realizirani, 
- razvoj novih študijskih programov: upravljanje z okoljem 2. stopnja, 

umetnost – realizirano: upravljanje z okoljem 2. stopnja, nerealizirano 
likovna umetnost. (V zvezi s pobudo skupine likovnih ustvarjalcev, da naj 
univerza razvije in akreditira študijski program s področja likovne 
umetnosti, zlasti slikarstva in grafike, upravni odbor univerze ugotavlja, da 
univerza trenutno nima materialnih pogojev, zlasti prostorskih, za 
akreditacijo takšnega programa. Je pa univerza pripravljena pobudnikom, 
če se za to samostojno odločijo, pomagati pri pripravi projekta ustanovitve 
samostojnega visokošolskega zavoda – umetniške akademije in pri razvoju 
njenih študijskih programov ter jo (akademijo), če bodo ustanovitelji 
zainteresirani, sprejeti kot pridruženo članico univerze.) 

o na področju raziskovalne dejavnosti: 
- krepiti individualno in timsko raziskovanje visokošolskih učiteljev - 

realizirani, 
- spodbujati visokošolske učitelje za pisanje znanstvenih in strokovnih 

člankov ter za predstavljanje raziskovalnih dognanj na različnih domačih in 
mednarodnih srečanjih - realizirani, 
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- vključevati študente v raziskovalno delo – realizirani v skladu s potrebami 
raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev, 

- izdajanje revije Revija za ekonomske in poslovne vede - realizirani, 
- soorganizacija mednarodne znanstvene konference in okroglih miz – 

realizirani, 
o na področju mednarodnega sodelovanja: 

- nadgrajevati sodelovanje s sorodnimi institucijami v državah EU in 
zahodnega Balkana in omogočiti mednarodno izmenjavo visokošolskih 
učiteljev in strokovnih sodelavcev ter tako pridobivati in prenašati nova 
znanja in spoznanja – realizirani z dvema mobilnostma visokošolskih 
učiteljev fakultete, 

o na področju kakovosti in razvoja fakultete: 
- krepitev delovanja fakultete kot članice novoustanovljene Univerze v 

Novem mestu - realizirani, 
- zagotoviti materialne in kadrovske pogoje za delovanje in razvoj fakultete 

ter izvajanje študijskih programov - realizirani; 
- spremljanje kakovosti izvajanja obstoječih in novih študijskih programov - 

realizirani; 
- uskladitev in ažuriranje pravnih aktov fakultete glede na akte Univerze v 

Novem mestu, potrebnih za zakonito in učinkovito poslovanje fakultete - 
realizirani, 

- promocija študijskih programov - realizirani. 
 
6.9 Realizacija programa dela študentskega sveta in alumni kluba 
 
Študenti fakultete so sodelovali v Študentskem svetu. Študentski svet fakultete je 
sodeloval pri soorganizaciji aktivnosti (okrogle mize, dan fakultete, promocija 
študijskih programov) s študentskimi sveti drugih fakultet Univerze v Novem 
mestu. Alumni klub je sodeloval pri soorganizaciji šestih okroglih miz.  
 
6.10 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
 
Fakulteta z materialnimi in finančnimi sredstvi, ki so v njeni lasti oziroma s 
katerimi gospodari, ravna kot dober gospodar. 
 
6.11 Ocena notranjega nadzora financ 
 
Fakulteta oziroma njen upravni odbor tekoče spremlja uporabo materialnih in 
finančnih sredstev fakultete. 
 
6.12 Ocena učinkov poslovanja fakultete na razvoj okolij, v katerih deluje 
 
Fakulteta je v letu 2021, predvsem zaradi svojih diplomantov druge stopnje, ki so 
izobraževanje zaključili ob delu, prispevala k dodani vrednosti okolij, iz katerih le-
ti prihajajo. Zanemariti ne gre tudi dejstva, da je študij v domačem kraju 
pomembna prednost za določene kategorije študentov, ki se za študij v drugem 
okolju ne bi odločili zaradi finančne in časovne stiske.  
  



Letno poroiilo za heto 2021 je bilo sprejeto na 87. seii Senata Univerze v Novem

mestu Fakultete za poslovne in upravne vede, dne 15. 02, 2022, in na 31. seji

[Ipravnega odbora [Jniverze v Novem mestu Faku]tete za poslovne in uptavne

vede, dne 25.2.2022.

Dekanica:
prof. dr. Jasmina Starc

Predsednica UO:
Tanja Radovan, mag. ekon. in posl' ved
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