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1 UVOD
Evropska pravna fakulteta Nove univerze (v nadaljevanju EVRO-PF) je samostojni visokošolski zavod.
Ustanovljena je bila 1. julija 2005. Njen ustanovitelj je inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice
d.o.o.. S strani Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo je akreditirana po sklepu Št. 1/4-2005, z dne
07.07.2005. Fakulteta je bila prvotno ustanovljena v Portorožu. Dne 23.2.2006 je Svet RS za visoko
šolstvo s sklepom št. 1/13-2006 izdal pozitivno mnenje k spremembi imena v Evropska pravna fakulteta
ter prenosu sedeža fakultete v Novo Gorico. Z odločbo Sveta NAKVIS št. 0141-10/2012/38 z dne
18.12.2014 je bila akreditacija EVRO-PF podaljšana za nadaljnjih 7 let. V razvid visokošolskih zavodov
je bila reakreditacija vpisana pod št. 6033-53/2015/4 dne 11.3.2015.
V študijskem letu 2014/15 je EVRO-PF uspešno prestala svojo prvo reakreditacijo zavoda za 7 let s
strani NAKVIS (o tem odločba NAKVIS št. 0141-10/2012/38 z dne 18.12.2014 ter vpis reakreditacije v
razvid pri MIZŠ pod št. 6033-53/2015/4 z dne 11.3.2015).
EVRO-PF izvaja osem akreditiranih študijskih programov:


dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo: sklep SVŠ št. 2/29-2005 z dne 22.11.2005,
za izvajanje študijskega programa v Portorožu; sklep SVŠ št. 1/13-2006 z dne 23.2.2006 za
izvajanje študijskega programa v Novi Gorici; sklep NAKVIS št. 6033-180/2012/19 z dne
19.12.2013 za sedemletno podaljšanje akreditacije;



dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in
nepremičnin: sklep NAKVIS št. 6033-307/2009/19 z dne 16.6.2011;



magistrski študijski program Pravo: sklep SVŠ št. 1/13-2006 z dne 23.2.2006; sklep SVŠ št. 5/242006 z dne 6.7.2006 za izvajanje magistrskega programa tudi v dislocirani enoti v Kranju; sklep
NAKVIS št. 6033-180/2012/19 z dne 19.12.2013 za sedemletno podaljšanje akreditacije;



magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin: sklep SVŠ št. 2/157-2007 z
dne 7.3.2007. Reakreditacija programa za nadaljnjih 7 let z odločbo NAKVIS: št. 6033118/2013/21 z dne 15.1.2015 (vpis v razvid pri MIZŠ pod št. 6033-176/2015/2 z dne 18.5.2015);



magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov akreditiran z odločbo NAKVIS: št.
6033-150/2013/22 z dne 20.11.2014, vpisan v razvid pri MIZŠ pod št. 6033-17/2015/12 z dne
31.3.2015;



magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo, akreditiran z odločbo NAKVIS: št
6033-195/2012/27 z dne 18.6.2015, vpis v razvid MIZŠ še v postopku;



doktorski študijski program Pravo: sklep SVŠ št. 2-160/2008 z dne 5.5.2008; Reakreditacija
programa za nadaljnih 7 let z odločbo NAKVIS: št. št. 6034-2/2015/14 z dne 16.6.2015 (vpis v
razvid pri MIZŠ pod št. 6033-308/2015/3 z dne 25.8.2015);



doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin: sklep SVŠ št. 2-160/2008 z dne
5.5.2008. Reakreditacija programa za nadaljnjih 7 let z odločbo NAKVIS: št. št. 6034-2/2015/14
z dne 16.6.2015 (vpis v razvid pri MIZŠ pod št. 6033-308/2015/3 z dne 25.8.2015).
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V letu 2017 je EVRO-PF oddala vlogo za akreditacijo novega doktorskega študijskega programa
Alternativno reševanje sporov.

1.1 SPLOŠNO O EVROPSKI PRAVNI FAKULTETI
EVRO-PF ima jasno oblikovano vizijo in poslanstvo, iz katerih izhaja prizadevanje po širšem priznanju
in kakovosti. Za njuno uresničitev je bila oblikovana Strategija razvoja EVRO-PF 2018-2021 in akcijski
načrt EVRO-PF.

1.2 POSLANSTVO
Temeljno poslanstvo EVRO-PF je ustvarjanje in posredovanje znanja na področju prava ter
interdisciplinarnega področja prava in managementa infrastrukture in nepremičnin, ki bo ustvarjalo
pravne strokovnjake ter strokovnjake s specifičnimi znanji prava in managementa infrastrukture in
nepremičnin ter omogočalo njihovo konkurenčno vključevanje na domači in mednarodni trg dela.
Zato je prek svojih dejavnosti vpeta v evropske in širše mednarodne visokošolske prostore tako, da
pospešuje izmenjave študentov in profesorjev s partnerskimi fakultetami in univerzami v tujini, da
izvaja s slednjimi skupne študijske programe prek oblik transnacionalnega visokošolskega
izobraževanja in da sodeluje pri mednarodnih znanstvenih projektih.
Fakulteta že od samega začetka omogoča in pospešuje na vseh področjih, kjer je to glede na njihovo
naravo možno, problemsko naravnanost pouka in njegovo povezanost z gospodarsko prakso, lokalnim
in regionalnim okoljem ter koristmi nacionalne države. Akademski zbor in vodstvo fakultete sta
prepričana, da je prav praksa odlična pot do teorije, in da uporabnost znanj, ki jih fakulteta posreduje
svojim študentom, ni ovira na poti do teoretičnih razlag predmetov njihovega študija in raziskovanja.
Fakulteta razume tekmovalnost na področju duhovne ustvarjalnosti in visokošolskega pouka kot
dobrodošlo spodbudo za svoj razvoj. Prizadeva si za komplementarnost svojih programov v primerjavi
s programi drugih slovenskih in evropskih primerljivih fakultet in univerz.
Evropska pravna fakulteta se kot članica Nove univerze povezuje s Fakulteto za državne in evropske
študije in Fakulteto za slovenske in mednarodne študije. Njen namen je širiti svoja področja
izobraževanja z ustanavljanjem novih študijskih programov, z uvajanjem novih interdisciplinarnih
programov, in z internacionalizacijo obstoječih programov. Sinergijo na ravni univerze ustvarja
Evropska pravna fakulteta z institucionalnim in disciplinarnim povezovanjem na ravni študijskih
programov, raziskovalnega dela in mednarodnega sodelovanja.

1.3 VIZIJA
EVRO-PF želi postati ena vodilnih domačih in mednarodno priznana visokošolska institucija na področju
prava ter interdisciplinarnem področju prava in managementa infrastrukture in nepremičnin, ki bo
prek kakovostno izvedene izobraževalne dejavnosti, povezovanja teorije s prakso, združevanja
pedagoškega in raziskovalnega dela ter mednarodnega sodelovanja oblikovala diplomante, iskane na
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domačem in mednarodnem trgu dela. Svojo mednarodno prepoznavnost bo gradila tudi prek sistema
transnacionalnega izobraževanja. V tem smislu želi kot članica Nove univerze postati elitni visokošolski
zavod glede na kakovost študijskih programov, selektivnost vpisa in mednarodno primerljivost, hkrati
pa postati še bolj zanesljiv partner tako domačega gospodarskega in negospodarskega sektorja kot tudi
profitnih in neprofitnih institucij iz tujine.
Evropska pravna fakulteta je izrazito vseslovenska visokošolska inštitucija. Čeprav je glede na svoj
sedež in delovanje kmalu od ustanovitve dalje zasidrana v Novi Gorici ima svoje fakultetno študijsko
središče tudi v glavnem mestu Ljubljani. Strateški cilj svoje internacionalizacije načrtuje prek študijskih
programov, ki jih že izvaja, ali jih bo izvajala v sodelovanju z univerzami na Kosovem, na Hrvaškem, v
Združenih državah Amerike in v Izraelu. V duhu internacionalizacije slovenskega visokega šolstva glede
mednarodnih izmenjav študentov, visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev ter razvijanja
mednarodnega sodelovanja s partnerji iz tujine ambicije fakultete niso omejene zgolj na slovenski
prostor, saj si v naslednjih letih želi seči širše: sprva le na področje Jugovzhodne Evrope, kasneje pa
tudi na področje celotne Evropske unije in širše v mednarodne visokošolske prostore.

1.4 VREDNOTE
Fakulteta, njeni visokošolski učitelji in strokovni sodelavci pri svojem delovanju, raziskovanju in
izobraževanju spoštujejo naslednje vrednote:
akademska svoboda,
ambicioznost,
odličnost,
inovativnost,
osebna in družbena odgovornost,
dialog in medsebojno spoštovanje,
napredovanje.

2 URESNIČEVANJE DOSEGANJA CILJEV STRATEGIJE V LETU 2018 PO
PODROČJIH S SAMOEVLAVACIJO
2.1 ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ EVRO PF
Ključna strateška cilja v okviru Strategije razvoja EVRO-PF 2018 – 2021 na področju organiziranosti in
razvoja sta:
1. Razvoj fakultete.
2. Jasna in učinkovita organizacijska shema.
2.1.1

ORGANIZACIJSKA SHEMA

Organizacijsko shemo EVRO-PF sestavljajo: (1) Organi fakultete: akademski zbor, senat, študentski
svet, upravni odbor, dekan in direktor; (2) Delovna telesa fakultete: habilitacijska komisija, študijska
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komisija, disciplinska komisija in komisija za kakovost. (3) Strokovna opravila za delo fakultete opravlja
tajništvo fakultete, ki ga vodi tajnik fakultete. Finančno računovodska opravila ureja računovodstvo.
Akademski zbor: sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v
tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na podlagi
veljavnega pogodbenega ali delovnopravnega razmerja s fakulteto. Pri njegovem delu sodelujejo tudi
predstavniki študentov, pri čemer je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. V
študijskem letu 2017/18 je akademski zbor EVRO-PF štel 77 predstavnikov. Predsednik Akademskega
zbora je bil prof. dr. Arne Marjan Mavčič, ki je bil imenovan 11.1.2016.
Senat: Člane senata voli akademski zbor. Mandat članov senata traja dve leti in so po preteku te dobe
lahko ponovno izvoljeni.
Tabela 1: Senat EVRO-PF za obdobje 2018 - 2020
Člani

Datum imenovanja

Datum poteka

prof. dr. Peter Jambrek

26. 2. 2018

25. 2. 2020

prof. dr. Ernest Petrič

26. 2. 2018

25. 2. 2020

prof. dr. Dimitrij Rupel

26. 2. 2018

25. 2. 2020

prof. dr. Andrej Anžič

26. 2. 2018

25. 2. 2020

prof. dr. Krešimir Puharič

26. 2. 2018

25. 2. 2020

izr. prof. dr. Slobodan Dujić

26. 2. 2018

25. 2. 2020

izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj

26. 2. 2018

25. 2. 2020

izr. prof. dr. Marko Novak**; izr. prof. dr.
Bojan Grum***

**26. 2. 2018 (***od
01.01.2019 dalje)

**25. 2. 2020

doc. dr. Anže Erbežnik

26. 2. 2018

25. 2. 2020

doc. dr. Aljoša Dežman

26. 2. 2018

25. 2. 2020

prof. dr. Arne Marjan Mavčič

26. 2. 2018

25. 2. 2020

Anja Jankovič, študentka

26. 2. 2018

25. 2. 2020

Manca Zemljič, študentka

26. 2. 2018

25. 2. 2020

Vir: Tajništvo EVRO PF NU, 2018
* oz. dokler imajo status, ** oz. dokler ima funkcijo

Študentski svet: ima najmanj pet članov. Mandat članov študentskega sveta traja eno leto.
Tabela 2: Študentski svet EVRO-PF v letu 2018
Člani

Datum imenovanja

Datum poteka

Leon Bernot
Teja
Križan
predsednik
Anja
Karafatska, LJ
podpredsednica (NG)
podpredsednica
Anja Jankovič, članica
Manca Zemljič
Emanuela
članica Eduard, član

15. 1. 2018
15. 1. 2018
15. 1. 2018
15. 1. 2018
15. 1. 2018
15. 1. 2018

14. 1. 2019
14. 1. 2019
14. 1. 2019
14. 1. 2019
14. 1. 2019
14. 1. 2019

Vir: Tajništvo EVRO PF NU, 2018
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Upravni odbor: je organ vodenja, poslovanja in upravljanja fakultete in ima najmanj dva člana. Število
članov upravnega odbora določi ustanovitelj. Vsak član ima en glas. Ustanovitelj imenuje člane za dve
leti. Ustanovitelj imenuje izmed članov upravnega odbora predsednika in namestnika predsednika
upravnega odbora. Predsednik je pristojen za sklicevanje in vodenje sej ter za izvrševanje sklepov
upravnega odbora. Namestnik predsednika upravnega odbora nadomešča predsednika v času njegove
odsotnosti.
Tabela 3: Upravni odbor EVRO-PF za obdobje 2018 - 2020
Predsednik

Datum imenovanja

Datum poteka

dr. Peter Jambrek
mag. Olga Jambrek

26. 2. 2018
26. 2. 2018

25. 2. 2020
25. 2. 2020

Vir: Tajništvo EVRO PF NU, 2018
Dekan in prodekani: Dekana imenuje in razrešuje upravni odbor za dobo dveh let in je lahko ponovno
imenovan. Pred imenovanjem ali razrešitvijo upravni odbor pridobi predhodno mnenje senata in
soglasje ustanovitelja. Dekan se imenuje izmed visokošolskih učiteljev fakultete, ki so nosilci najmanj
enega izmed pedagoško izvajanih predmetov. Fakulteta ima enega ali več prodekanov. Prodekani
pomagajo dekanu pri opravljanju nalog, ki jih določi dekan, in ga nadomeščajo v njegovi odsotnosti. Za
sklep o nadomeščanju mora dekan pridobiti soglasje upravnega odbora. Prodekane imenuje in
razrešuje upravni odbor. Za imenovanje in razrešitev prodekanov veljajo določbe statuta glede dekana.
Dekan EVRO-PF v študijskem letu 2017/18 je bil izr. prof. dr. Marko Novak.
Tabela 4: Prodekani EVRO-PF
Prodekan

Datum imenovanja

Datum poteka

doc. dr. Aljoša Dežman
Jure Švigelj, mag. prav.
prof. dr. Arne Marjan Mavčič
izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj

01.10.2016
15.12.2016
06.02.2016
01.01.2017

30.9.2018
30.9.2018
5.2.2018
30.9.2018

Vir: Tajništvo EVRO-PF, 2018
Direktor: imenuje upravni odbor za dobo dveh let in je lahko ponovno imenovan.
Katedre: V okviru EVRO-PF se oblikujejo organizacijske enote za izvajanje samostojnih študijskih in
drugih programov fakultete na temeljnih področjih izobraževanja, raziskovanja, svetovanja in
založništva. Katedre združujejo in skrbijo za razvoj sorodnih znanstveno-raziskovalnih in pedagoških
disciplin, ki jih goji fakulteta. EVRO-PF je imela v študijskem letu 2017/18 osem kateder (Tabela 5).
Tabela 5: Katedre EVRO-PF
Katedra

Predsednik

Datum poteka

izr. prof. dr. Janez Čebulj
izr. prof. dr. Anže Erbežnik

Datum
imenovanja
16. 4. 2018
16. 4. 2018

Katedra za upravno pravo
Katedra za kazensko pravo
Katedra za ustavno pravo
Katedra za civilno in gospodarsko
pravo

prof. dr. Arne Marjan Mavčič
doc. dr. Aljoša Dežman

16. 4. 2018
16. 4. 2018

15. 4. 2020
15. 4. 2020
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15. 4. 2020
15. 4. 2020

Katedra
Katedra za management
infrastrukture in nepremičnin
Katedra za mednarodno in
evropsko pravo
Katedra za teorijo in zgodovino
prava
Katedra za alternativno reševanje
sporov

Predsednik
izr. prof. dr. Alenka
Temeljotov Salaj
prof. dr. Ernest Petrič

Datum
16.
4. 2018
imenovanja

Datum poteka
15. 4. 2020

16. 4. 2018

15. 4. 2020

izr. prof. dr. Marko Novak

16. 4. 2018

15. 4. 2020

prof. dr. Peter Jambrek

3.7.2017

2.7.2019

Vir: Tajništvo EVRO-PF, 2018
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Slika 1: Organizacijska shema EVRO-PF
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2.2 POVZETEK STANJA
Ključne spremembe in prednosti ter njihov vpliv na področju organiziranosti in razvoja so podani v
Tabeli 6. Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju organiziranosti in razvoja so podani v Tabeli 7.
Tabela 6: Ključne spremembe in prednosti na področju organiziranosti in razvoja
Vsebina spremembe

Vpliv na kakovost

Pripravljena in sprejeta je bila Strategije razvoja EVROPF 2018-2021.
Organizacijska shema je bila prilagojena polnopravnemu
članstvu v NU. Sprejeta sta bila dva nova akta (AoU in
Statut).
Pripravljena in sprejeta so bila nova merila za izvolitve –
na ravni NU. Pripravljen je bil osnutek Pravilnika o
delovanju ŠK, ki pa še ni bil sprejet
Pregledana in skladno s potrebo po uskladitvi je bila tudi
usklajena zasedba organov. Imenovan je bil nov dekan
EVRO-PF, izr. prof. dr. Bojan Grum.

-

Razvoj EVRO-PF.

-

Bolj jasna in učinkovita organizacijska shema.

-

Spodbujanje aktivnega in učinkovitega
delovanja organov, organizacijskih enot in
delovnih teles EVRO-PF ter njihova ustrezna
strokovna sestava.

Tabela 7: Ključne slabosti in predolgi za izboljšanje na področju organiziranosti in razvoja
Slabosti

Predlogi za izboljšanje

Delovanje kateder ni bilo dovolj aktivno.

-

Spodbujati aktivnejše delovanje kateder.

-

Identifikacija tveganj pri poslovanju in izdelava
popisa morebitnih tveganj po vseh področjih
delovanja.

Zaznavala so se morebitna tveganja pri poslovanju
EVRO-PF.

2.3 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ORGANIZIRANOSTI
Jasno zastavljena in oblikovana organizacijska shema, katere udeleženci hitro, učinkovito in kakovostno
izvajajo svoje naloge, je ena ključnih prvin, ki pripomorejo k splošni kakovosti izvajanja dejavnosti
EVRO-PF. Pristojni ves čas spremljajo potrebe po oblikovanju novih organizacijskih enot in delovnih
teles ter potrebe po krepitvi obstoječih organov, delovnih teles in organizacijskih enot. Ključne naloge,
ki si jih je EVRO-PF zastavila so spodbujanje aktivnega delovanja organizacijskih enot in delovnih teles
ter krepitev zasedbe obstoječih organov, delovnih teles in organizacijskih enot. V okviru ključnih nalog
bo fakulteta pozornost namenila delovanju kateder, spodbujanju k večji aktivnosti posameznih
kateder, jasnejšim določitvam njihovih pristojnosti, širjenju kroga sodelavcev, aktivnemu vključevanju
sodelavcev v dejavnosti fakultete in medsebojnem povezovanju kateder. Dolgoročen cilj, zastavljen v
sodelovanju s ŠS, je tudi prizadevanje za zagotovitev predstojnikov študentov v svojih organih.
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Tabela 8: Uresničevanje doseganja ciljev Strategije razvoja EVRO-PF 2018-2021 v študijskem letu 2017/18 na področju organiziranosti in razvoja EVRO-PF
DOLGOROČNI
STRATEŠKI CILJI
(DO LETA 2021)

1.Razvoj fakultete

DOLGOROČNA STRATEGIJA

Izvajanje strategije razvoja
Evropske pravne fakultete.

Prilagoditev organizacijske
sheme fakultete članstvu v Novi
univerzi (NU).

2.Jasna in učinkovita
organizacijska shema.

Spodbujanje aktivnega in
učinkovitega delovanja
organov, organizacijskih enot in
delovnih teles fakultete ter
njihova ustrezna strokovna
sestava.

CILJ V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

RELIZACIJA 2018

1.Sprejeta bo nova strategija EVRO-PF
2018-2021. EVRO-PF bo skladno z njo
organizirala delovanje.

1.EVRO-PF bo pregledala
obstoječo veljavno strategijo,
posodobila cilje in pripravila
predlog nove strategije EVRO-PF
2018 – 2021 z ozirom članstva v
Novi univerzi.

1.Pripravljena in sprejeta je bila
Strategije razvoja EVRO-PF 20182021.
2.EVRO-PF je v letu 2018 pripravila
in sprejela Program dela 2018,
akcijski načrt je fakulteta vključila v
Program dela.

1.EVRO-PF bo organizacijsko shemo
prilagodila polnopravnemu članstvu v NU
– sprejem novega akta ustanovitvi in
Statuta.

1.EVRO-PF bo pregledala
obstoječo veljavno organizacijsko
shemo in predlaga spremembe.
Skladno s članstvom v NU bo
pripravila predlog novega akta o
ustanovitvi in Statutu.

1.V letu 2018 sta bila sprejeta nova
akta (AoU in Statut). Nekateri akti
so v fazi prilagajanja članstvu v NU.

1.Sprejem vseh ustreznih aktov, ki jasno
opredeljujejo naloge in obveznosti
organov, organizacijskih enot in delovnih
teles fakultete – poudarek na
Habilitacijski komisiji (HK) in Študijski
komisiji (ŠK).
2.Aktivno vključevanje organov,
organizacijskih enot in delovnih teles pri
nadaljnjem razvoju fakultete.
Organizacija rednih srečanj med organi in
predstavniki fakultete.
3.Kakovostna in strokovna zasedba vseh
obstoječih organov, delovnih teles in
organizacijskih enot.

9

1.Pregledani, po potrebi
novelirani in sprejeti bodo akti, ki
opredeljujejo naloge in
obveznosti organov,
organizacijskih enot in delovnih
teles fakultete
2.Predstojniki kateder bodo
pozvani k sklicevanju rednih
sestankov.
3.Pregledani in ponovno in/ali na
novo imenovani bodo člani v
posamezne organe EVRO-PF.

1.Pripravljena in sprejeta so bila
nova merila za izvolitve – na ravni
NU. Pripravljen je bil osnutek
Pravilnika o delovanju ŠK, ki pa še ni
bil sprejet.
2.Organi in org. enote so bile
vključene v razvoj fakultete in
predstavniki so se sestajali na
rednih sestankih.
3.Zasedba organov je bila
pregledana in usklajena, kjer se je
pokazala potreba. Konec leta 2018
je bil imenovan nov dekan EVROPF, izr. prof. dr. Bojan Grum.

2.4 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST NA VSEH TREH STOPNJAH
Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja EVRO-PF 2018-2021 na področju izobraževalne
dejavnosti so:
1. Razvoj študijskih programov in skrb za kakovost le-teh.
2. Internacionalizacija študija.
3. Mednarodna mobilnost.
4. Krepitev visokošolskega transnacionalnega izobraževanja (VTI).
5. Izvedba študija prilagojena vsem skupinam študentov.
6. Krepitev vseživljenjskega izobraževanja.
2.4.1

IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

EVRO-PF izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe na vseh treh stopnjah študija. Vsi študijski
programi temeljijo na načelih bolonjske deklaracije ter so po vsebini in strukturi mednarodno
primerljivi.
V študijskem letu 2017/18 je EVRO-PF izvajala vseh osem študijskih programov, za katere je razpisala
prosta vpisna mesta. V letu 2017 je EVRO-PF oddala vlogo za akreditacijo novega doktorskega
študijskega programa Alternativno reševanje sporov. Študijski programi EVRO-PF so:
1. Univerzitetni študijski program Pravo, ki se izvaja kot redni (koncesioniran) ali kot izredni
(nekoncesioniran) način študija.
2. Visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture nepremičnin
fakulteta, ki se izvaja kot izredni (nekoncesioniran program) način študija.
3. Magistrski študijski program Pravo, ki se izvaja kot redni (koncesioniran) ali kot izredni
(nekoncesioniran) način študija.
4. Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo, ki se izvaja kot izredni
(nekoncesioniran program) način študija.
5. Magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov, ki se izvaja kot izredni
(nekoncesioniran program) način študija.
6. Magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin, ki se izvaja kot redni
(koncesioniran) ali kot izredni (nekoncesioniran) način študija.
7. Doktorski študijski program Pravo, ki se izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način študija.
8. Doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin, ki se izvaja kot izredni
(nekoncesioniran) način študija.
2.4.1.1

Razpisna mesta in število prvič vpisanih študentov

V študijskem letu 2017/18 je bilo na študijske programe EVRO-PF 240 prvič vpisanih študentov v prvi
letnik na prvo, drugo in tretje stopenjske študijske programe. Med njimi je bilo 137 (57,1 %) prvič
vpisanih rednih študentov in 103 (42,9 %) prvič vpisanih izrednih študentov. V vse študijske programe
je bilo več prvič vpisanih žensk, 158 (65,8 %), kot moških, 82 (34,2 %). V študijskem letu 2017/18 je
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bilo, v primerjavi s predhodnim letom, za 21,8 % oz. 67 študentov manj prvič vpisanih v prvi letnik na
prvo, drugo in tretje stopenjske študijske programe (Slika 2).
Slika 2: Število prvič vpisanih rednih in izrednih študentov v prvi letnik na posamezen študijski program
v š.l. 2015/16, 2016/17 in 2017/18
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Vir: VIS, 2019
2.4.1.2

Število vseh vpisanih študentov v vseh letih

V študijskem letu 2017/18 je bilo na študijske programe EVRO-PF skupaj vpisanih 2.323 študentov na
prvo, drugo in tretje stopenjske študijske programe. Med vsemi vpisanimi študenti je bilo 1.249 (53,8
%) rednih in 1.074 (46,2 %) izrednih študentov. Po strukturi spola je na vse študijske programe vpisan
večji odstotek žensk (61,1 %) kot moških (38,9 %). Največ vpisanih rednih in izrednih študentov, 1.172
(50,5 %) je bilo vpisanih na prvostopenjska študijska programa Pravo in Pravo in management
infrastrukture in nepremičnin. Sledi 959 (41,3 %) rednih in izrednih študentov, vpisanih na
drugostopenjske študijske programe, in 192 (8,3 %) izrednih študentov vpisanih na doktorske študijske
programe. V študijskem letu 2017/18 je bilo, v primerjavi s predhodnim letom, za 2 % oz. 46 študentov
več vpisanih vseh študentov v vseh letih v prvi letnik na prvo, drugo in tretje stopenjske študijske
programe (Slika 3).
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Slika 3: Število vseh vpisanih študentov s statusom in brez na posamezen študijski program v š.l.
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2.4.1.3

Diplomanti

V zadnjem zaključenem študijskem letu 2017/18 je na dodiplomskih in podiplomskih študijskih
programih skupaj diplomiralo 161 študentov, med njimi je študij zaključilo 94 (58,4 %) študentov
rednega in 67 (41,6 %) študentov izrednega študija. Med vsemi diplomanti je v omenjenem študijskem
letu študij zaključilo 107 (66,5 %) diplomantk in 54 (33,5 %) diplomantov. Največ diplomantov, 88 (54,7
%), je bilo na prvostopenjskih študijskih programih (Tabela 9).
Tabela 9: Število diplomantov EVRO-PF v študijskem letu 2017/18 glede na način študija in spol
Število diplomantov

Študijski program

Redni

Izredni

SKUPAJ

Ž

M

Ž

M

Pravo

24

10

25

16

75

Pravo in management infrastrukture in nepremičnin

0

1

9

3

13

Pravo II. stopnje

32

12

2

3

49

Pravo in management nepremičnin II. stopnje

11

4

0

0

15

Pravo III. stopnje

0

0

2

4

6

Pravo in management nepremičnin III. stopnje

0

0

2

1

3

SKUPAJ

67

27

40

27

161

Diplomski študijski programi

Magistrski študijski programi

Doktorski študijski programi

Vir: VIS, 2019
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2.4.1.4

Prehodnost študentov in odstotek ponavljavcev

V študijskem letu 2017/18 je bila prehodnost študentov na prvostopenjskih študijih programih na
rednem študiju 41 %. Na izrednem študiju je bila prehodnost višja, in sicer je iz 1. v 2. letnik napredovalo
73 % izrednih študentov. Na rednem študiju je bil delež ponavljavcev 9 % in na izrednem študiju 2 %
(Tabela 10).
Tabela 10: Prehodnost prvostopenjskih študentov iz 1. v 2. letnik in odstotek ponavljavcev v študijskih
programih prve stopnje v študijskih letih 2015/16, 2016/17 in 2017/18
Študijsko leto
Prehodnost študentov iz
1. v 2. letnik (v %)*
Odstotek ponavljavcev v
študijskih programih prve
stopnje, sprejetih po
11.6.2004 (v %)

2015/16

2016/17

2017/18

Redni

Izredni

Redni

Izredni

Redni

Izredni

33

31

85

35

41

73

7

2

7

4

9

2

* Izračun prehodnosti: število študentov 2. letnika rednega/izrednega študijskega programa, ki so se v 2. letnik vpisali v
tekočem študijskem letu (v štetje so vključeni študenti s statusom, ponavljavci in študenti, ki so napredovali po merilih za
prehode v štetje niso vključeni), se deli s številom vseh vpisanih študentov v 1. letnik rednega/izrednega študijskega programa
predhodnega študijskega leta v štetje so vključeni vsi študenti s statusom, študenti brez statusa v štetje niso vključeni).

Vir: Referat za študijske in študentske zadeve, 2018
Z namenom večje prehodnosti študentov in napredovanje po programih EVRO-PF nadaljuje z
aktivnostmi, s katerimi spodbuja študente za napredovanje po letnikih in dokončevanje študija v roku.
Mehanizmi, ki jih EVRO-PF pri tem uporablja, so:
-

Uporaba in razvijanje novih pedagoških pristopov skladno s tehnološko evolucijo. Gre za
razvojno strategijo v smeri elektronsko podprtega fakultetnega modela, ki bo zagotavljala
študijske programe na podlagi sodobnih tehnoloških standardov. Kot dopolnilo klasičnemu
študiju in z namenom podpore študentom je EVRO-PF oblikovala spletni portal eUniverza, ki
na enem mestu združuje obsežne študijske vsebine v obliki e-predavanj, poleg katerih so
objavljena tudi študijska gradiva, kot so Powerpoint predstavitve, članki in drugo. S tem EVROPF omogoča in spodbuja študente k sprotnemu delu in jim omogoča utrjevanje učne snovi.

-

Dopušča se možnost, da se izredni študenti lahko udeležijo predavanj namenjenim rednim
študentom in obratno.

-

Z namenom podpore razvoja kompetenc in utrjevanjem znanja predavatelji izvajajo
individualne konzultacije.

2.4.1.5

Sprememba predmetnika in pogojev za napredovanje po programu

V študijskem letu 2017/18 je EVRO-PF skrbela za uspešno posodabljanje predmetnikov in učnih načrtov
vseh študijskih programov. Na podlagi primerjave sorodnih programov na drugih univerzah, je EVROPF v študijskem letu 2017/18 preučila: (1) spremembe predmetnika obeh prvostopenjskih študijskih
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programov Pravo in Pravo in management infrastrukture in nepremičnin in (2) pogoje za napredovanje
po programu.
2.4.2

MEDNARODNO SODELOVANJE

Z mednarodnim delovanjem je EVRO-PF začela v študijskem letu 2006/07. V tem času je vzpostavila
številne stike za sodelovanje s tujimi visokošolskimi partnerji ter se aktivno vključila v povezovanje s
sorodnimi visokošolskimi institucijami v evropskem in mednarodnem prostoru. Za mednarodno
sodelovanje skrbi mednarodna služba fakultete. Mednarodna vpetost EVRO-PF se kaže preko:
-

delovanja Centra za mednarodne študije, ki deluje kot notranja organizacijska enota fakultete za
izvajanje programov mednarodnega visokošolskega študijskega sodelovanja, v katero spadajo vse
vrste transnacionalnih visokošolskih študijskih programov, programi mednarodne izmenjave
študentov in profesorjev, vse vrste mednarodnih raziskovalnih programov ter druge vrste
mednarodnih študijskih dejavnosti, kot so mednarodne znanstvene konference in simpoziji,
mednarodni založniški projekti in mednarodno strokovno in znanstveno svetovanje.

-

EVRO-PF je od leta 2008 nosilka Erasmus univerzitetne listine, ki omogoča izvajanje mednarodne
mobilnosti študentov in profesorjev s tujimi fakultetami.

-

mobilnosti v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, kjer je
v letih 2009/10 in 2010/11 prejela sredstva.

-

izvajanja Jean Monnet Modul “EU v praksi” v študijskih letih 2010/11, 2011/12 in 2012/13, nosilca
projekta doc. dr. Matej Avblja. Evropski praktikum se je osredotočal na sodno prakso Sodišča EU
in nacionalnih najvišjih sodišč, ki se nanaša na pravo EU. Študenti so se s študijem izbranih sodb, ki
so jim bile dodeljene vnaprej, seznanili, kako zakonodaja EU deluje in se razvija v praksi na
nacionalni in nadnacionalni ravni. EVRO-PF se je v študijskem letu 2015/16 ponovno prijavila na
projekt ter v množici več kot 730 prijav iz vse Evrope pridobila Jean Monnet Module, sofinanciran
s strani Evropske komisije za obdobje 3 let od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019. Namen modula, katerega
nosilec je izr. prof. dr. Marko Novak, je organizacija predavanj na temo “Argumentacija Sodišča
Evropske unije kot zgled za argumentacijo slovenskih sodišč”.

-

EVRO-PF je od leta 2013 dalje nosilka listine ECHE (Erasmus Cherter of Higher Education 20142020), ki fakulteti do leta 2020 omogoča vključevanje v različne programske aktivnosti projekta
Erasmus+.

-

možnosti študijske izmenjave na partnersko institucijo Mississippi College School of Law, v mestu
Jackson, v ZDA. To je prvi tovrstni program v Sloveniji, ki študentom omogoča, da se udeležijo
izmenjave v ZDA in se po uspešno zaključeni izmenjavi vpišejo na magistrski študijski program te
fakultete.

-

članstva v Evropskem združenju pravnih fakultet ELFA (European Law Faculty Association), ki
združuje že več kot 200 članic iz držav v EU in zunaj nje in deluje kot mednarodni forum za razpravo
o številnih pravnih temah, povezanih s pravno izobrazbo.

-

izvajanja visokošolskega transnacionalno izobraževanje (VTI) na obeh prvostopenjskih študijskih
programih Pravo in PMIN. Prvo generacijo tujih študentov franšiznega VTI študijskega programa je
fakulteta vpisala v študijskem letu 2014/15.
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krepitve internacionalizacije v okviru projekta
internacionalizacije slovenskega visokega šolstva.

-

2.4.2.1

Javni razpis za izboljšanje procesa

Podpisani sporazumi

EVRO-PF ima sklenjenih 33 mednarodnih sporazumov v obliki bilateralnih sporazumov Erasmus+. V
študijskem letu 2017/18 so bili podpisani trije novi sporazumi, in sicer z univerzami in fakultetami:
University of Sassari (Italija), University of Luxemburg, Faculty of Law, Economics and Finance
(Luksemburg) in University of Lisbon, Faculty of Law (Portugalska). EVRO-PF ima podpisanih tudi 17
mednarodnih sporazumov o akademskem sodelovanju s tujimi univerzami (t. i. Agreement on
academic cooperation). Pobudo pri vzpostavitvi novih sporazumov podajajo tudi študenti ali
predavatelji (Tabela 11).
Tabela 11: Partnerske institucije po Erasmus+ programskih in partnerskih državah
#

Država

Partnerska institucija

Obdobje trajanja
sporazuma

1

Bosna in Hercegovina

Slobomir P Univerzitet (/)

2014-2021

2

Bolgarija

Varna University of Economics (BG
VARNA04)

2014-2021

3

Češka

Masaryk University ( CZ BRNO05)

2014-2021

4

Grčija

University of the Aegean

2014-2021

5

University of Zagreb (HR ZAGREB 01)

2014-2021

6

University College Effectus for Law and
Finance (HR ZAGREB12)

2014-2021

University of Rijeka (HR RIJEKA01)

2017-2020

8

Veleučitelište “Lavoslav Ružička” in Vukovar
(HR VUKOVAR01)

2016-2021

9

University of Udine (I UDINE01)

2014-2018

University of Trento (I TRENTO01)

2016-2021

Università degli studi di Trieste (I TRIESTE01)

2017-2020

12

University of Sassari (I SASSARI01)

2018/19 -2020/21

13

University of Latvia (LV RIGA01)

2016 -2021

University College of Economics and Culture
(LV RIGA 33)

2016-2020

Alberta College (LV RIGA 45)

2016-2020

7

10
11

14

Hrvaška

Italija

Latvija

15
16

Luksemburg

University of Luxemburg, Faculty of Law,
Economics and Finance (LUXLUX-VIL01)

2018 – 2020/21

17

Madžarska

University of Szeged (HU SZEGED01)

2014-2021

University Goce Delcev- Stip (MK STIP01)

2017-2021

Makedonija

International University of Struga (MK
STRUGA01)

2017-2020

20

Nemčija

University of Leipzig (D LEIPZIG01)

2014-2021

21

Poljska

Uniwersytet Wroclawski, (PL WROCLAW01)

2014-2020

18
19

15

Partnerska institucija

Obdobje trajanja
sporazuma

22

Jan Zamoyski college of Humanities and
Economics in Zamosc (PL ZAMOSC02)

2014-2020

23

Instituto Politecnico de Leiria ( P LEIRIA01)

2016-2020

Portugalska

University of Lisbon, Faculty of Law (P
LISBOA 109)

2018-2021

25

Romunija

Dragan European University of Lugoj

2016-2020

26

Slovaška

Comenius University in Bratislava (SK
BRATISL02)

2014-2021

27

Universidad Internacional de la Rioja (E
LOGRONO 1)

2014-2021

28

University of Cordoba (E CORDOBA 01)

2014-2021

Universidade da Coruña (E-LACORU01)

2014-2021

30

University of Deusto (E BILBAO02)

2014-2021

31

Universidad Politecnica de Cartagena (E
MURCIA 04)

2014-2021

Istanbul Aydin University (TR ISTANBU 25)

2014-2020

Dokuz Eylul University (TR IZMIR 01)

2014-2021

#

24

29

32
33

Država

Španija

Turčija

Vir: Mednarodna pisarna, 2019
2.4.2.2

Mednarodne izmenjave

V študijskem letu 2017/18 je EVRO-PF v okviru projekta Erasmus+ izpeljala:
- 8 mobilnosti študentov, med njimi so bile izvede 3 prihajajoče in 5 odhajajočih mobilnosti za
namen študija ali prakse (Tabeli 12in 13);
- 2 odhajajoči in 1 prihajajoča mobilnosti pedagoškega osebja (Tabela 14).
Tabela 12: Prihajajoče mobilnosti študentov v okviru Erasmus+ programa v š.l. 2017/18
Vrsta
mobilnosti
HE-SMS-P

Stopnja
študija
II.stopnja

HE-SMS-P
HE-SMS-P

II.stopnja
II.stopnja

Institucija pošiljateljica

Država
pošiljateljica

Obdobje
mobilnosti

University of Trento (I TRENTO01)
University of Trento (I TRENTO01)
University of Udine (I UDINE01)

Italija
Italija
Italija

okt 2017-feb 2018
okt 2017-mar 2018
okt 2017-mar 2018

Vir: Mednarodna pisarna, 2019
Tabela 13: Odhajajoče mobilnosti študentov v okviru Erasmus+ programa v š.l. 2017/18
Vrsta
mobilnosti

Stopnja
študija

HE-SMP-P
HE-SMS-P

II.stopnja
II.stopnja

HE-SMS-P

I. stopnja

Institucija pošiljateljica
Veleposlaništvo RS v Nemčiji
Masaryk University ( CZ BRNO05)
Veleučitelište “Lavoslav Ružička”
in Vukovar (HR VUKOVAR01)
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Država
gostiteljica

Obdobje
mobilnosti

Nemčija
Češka

okt-dec 2017
okt 2017-feb 2018

Hrvaška

oct-jul 2018

HE-SMS-P

I. stopnja

HE-SMP-P

I. stopnja

Universidade da Coruña (ELACORU01)
Stalno predstavništvo RS v OZN

Španija

jan-jul 2018

Avstrija

mar-jul 2018

Vir: Mednarodna pisarna, 2019
Tabela 14: Izmenjave pedagoškega osebja v okviru STA Erasmus+ programa v š.l. 2017/18
Vrsta
mobilnosti

Institucija gostiteljica

Odhajajoča mobilnost
HE-STA-P
University of Rijeka (HR RIJEKA01)
HE-STA-P
University of Trento (I TRENTO01)
Prihajajoča mobilnost
Dokuz Eylül University, Faculty of
HE-STA-P
Law

Država
gostiteljica

Obdobje mobilnosti

Hrvaška
Italija

od 5. do 10. 4. 2018
od 8. do 10 .5. 2018

Turčija

od 8. do 11. 5. 2018

Vir: Mednarodna pisarna, 2019
2.4.2.3

Mednarodni dogodki

EVRO-PF je v študijskem letu 2017/18 organizirala mednarodne konference in šest akademskih
forumov ter povabila 11 tujih strokovnjakov, ki so sodelovali v študijskem procesu v sklopu krepitve
internacionalizacije. Z namenom lažjega vključevanja tujih študentov v slovenski izobraževalni sistem
je bil za tuje študente organiziran informativni dan in za vse študente, ki se zanimajo za študij v tujini
Erasmus dan.

2.5 E-IZOBRAŽEVANJE
Dostop do portala eUniverza in e-izobraževanja je bil omogočen vsem študentom fakultete. Na začetku
je E-izobraževanje temeljilo zlasti na omogočanju večje prilagodljivosti študija ter ponujanju dodatnih
študijskih vsebin, ki študentom lajšajo študijski proces. Spletno okolje/portal LectureHub je
zagotavljalo dostop do vsebin e-študija, ki je bilo prvenstveno namenjeno organizaciji, pregledovanju
in dostopanju do video vsebin. Ključna nadgradnja portala s ciljem modularizacije učnih vsebin –
možnost dostopanja do posameznih predmetov, je potekala v študijskem letu 2013/14. Nadgradnja
portala, ki se je nadaljevala tudi v naslednjih študijskih letih, je doprinesla boljšo preglednost portala
ter poenostavitev možnosti objavljanja dodatnih gradiv. V letih razvoja je portal postal priljubljen med
študenti, ki so ga uporabljali kot dodaten učni pripomoček, zlasti v predizpitnem obdobju. Pomembna
spremembo je z uvedbo enotnega portala za EVRO-PF in FDŠ, pod imenom eUniverza, prineslo
študijsko leto 2015/16. Uvedena je bila popolnoma nova zasnova delitve vseh objavljenih vsebin na
portalu, in sicer je bila delitev vseh vsebin, ki je bila prvotno narejena na osnovi programov posamezne
fakultete, razdeljena po posameznih fakultetah in nadalje znotraj fakultet po posameznih programih,
nato po letnikih in na koncu še glede na redna in izredna predavanja.
Razvoj portala t. i. eUniverza, ki je testno zaživela že začetkom študijskega leta 2015/16, se vsako leto
nadgrajuje. S ciljem približanja e-študija čim širšemu krogu študentov oziroma z namenom integracije
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e-izobraževanje v redni študijski proces je v nadaljnjih študijskih letih predvideno nadaljevanje prenosa
še ne prenesenih gradiv iz informacijskega sistema VIS na eUniverzo. Do portala bodo še naprej lahko
dostopali vsi študenti EVRO-PF brez dodatnih zakupov paketov za e-izobraževanje. Nadaljuje se tudi
razvoj spletnih mobilnih aplikacij, ki omogočajo večjo dostopnost do študijskih vsebin. Poleg že
vzpostavljene aplikacije za operacijski sistem iOS je predvidena tudi predstavitev aplikacije za naprave
s sistemom Android.
V študijskem letu 2017/18 je EVRO-PF aktivno sledila trendom digitalizacije študija in krepila vnos
informacijskih veščin v študijski proces. V okviru e-izobraževanje je Nova univerza, zaradi
poenostavitve in izboljšanja uporabniške izkušnje e-študija izdelala lasten spletni portal (spletna stran)
za podporo študija pod imenom eUniverza, ki je je dosegljiv na naslovu euniverza.eu. Portal na enem
mestu združuje obsežne študijske vsebine v obliki videoposnetkov predavanj, študijskih
videoposnetkov in številnih ostalih študijskih gradiv, kot so prezentacije, članki, skripte, povzetki, kratki
kvizi in podobno. Na portalu je na voljo okoli 1.600 objavljenih posnetkov, in sicer je skupaj objavljenih
161 predmetov, od tega 129 predmetov v slovenskem jeziku in 32 v angleškem jeziku. Vsebina
spletnega portala je razvrščena po različnih področjih in kategorijah. Študenti lahko do študijskega
gradiva vstopajo na dva načina, in sicer na podlagi razvrstitev po akademskih podpodročjih, v katera
sodijo posamezni predmeti in na podlagi študijskih programov. Poleg tega je možno predavanja iskati
tudi s splošnim iskalnikom, ki išče predmete tudi po imenu predmeta in imenu profesorja. V razvoju pa
so še nekatere druge vsebine.
EVRO-PF je bila v letu 2018 uspešna pri prijavi na MIZŠ RSF projektni poziv, kjer je pridobila projekt z
naslovom Vpeljava in aplikacija Pravne digitalne enciklopedije in učilnice Slovenije (DEUS) v razvoj
študijskega procesa na vseh (treh) koncesioniranih študijskih programih za obdobje
1.1.2018―31.12.2020.

2.5.1

VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE

Vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju VŽU) v današnji družbi zaradi potreb trga postaja vse bolj pogosto
in nujno potrebno za uspešno integracijo posameznika v zaposlitveno sfero. S pomočjo VŽU želi EVROPF dvigniti zaposlitveno raven svojih študentov in diplomantov ter v splošnem izboljšati izobrazbeno
strukturo prebivalstva tem, da javnosti ponudi različne dogodke, ki so vir dodatnega znanja in izkušenj
za posameznike.
EVRO-PF sledi trendom EU na področju zagotavljanja VŽU ter smernicam razvoj VŽU v Sloveniji. K
razvoju VŽU na EVRO-PF bistveno prispeva tudi Karierni center EVRO-PF (v nadaljevanju KC), ki preko
svojih aktivnosti (delavnice, svetovanja, okrogle mize, strokovne ekskurzije ipd.), pripomore k
obogatitvi študijskega procesa z dodatnimi vseživljenjskimi vsebinami. Vseživljenjsko izobraževanje
poteka v obliki: gostujočih predavanj, konference, okroglih miz, delavnic, tekmovanj in strokovnih
ekskurzij ter predstavitev.
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Gostujoča predavanja: EVRO-PF si prizadeva v študijski proces pritegniti čim večje število domačih in
uglednih tujih strokovnjakov, ki prihajajo iz vrst gospodarstva, kot tudi negospodarstva ter s seboj
prinašajo inovativna znanja, dognanja in praktične izkušnje. EVRO-PF gostujoča predavanja organizira
samostojno, s pomočjo predavateljev ali preko KC-ja. Od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega
leta 2017/18 je bilo za študente in širšo javnost organizirala 85 tovrstnih dogodkov. V študijskem letu
2017/18 je bilo izvedenih 11 gostujočih predavanj.
Konference: preko organizacij in so-organizacij domačih in mednarodnih konferenc se spodbuja javno
razpravo na določenih znanstvenih področjih. Področja konferenc so: pravo, prava in managementa
nepremičnin, kot tudi drugih področjih, ki jih v sklopu študijskih programov izvaja fakulteta
(Alternativno reševanje sporov). Konference privabljajo tako študente in diplomante domače in tuje
priznane strokovnjake iz akademskega okolja kot tudi širšo javnost. EVRO-PF organizira vsakoletne
konference, kot so: Mednarodna konferenca o pravni teoriji in pravni argumentaciji – LegArg,
Mednarodna doktorska konferenca na področju prava, uprave in nepremičnin, Konferenca na temo
alternativnega reševanja sporov, konferenca »The new constitutional prcess for European Union«.
Okrogle mize: EVRO-PF si preko okroglih miz in organizacije akademskih forumov prizadeva za obliko
javne diskusije s strani različnih gostov. Tovrstni dogodki so organizirani z namenom spodbujanja javnih
razprav in uvajanja novih spoznanj ter vsebine na določenih pravnih in drugih področjih. Na dogodkih
običajno sodelujejo domači in tuji priznani strokovnjaki iz akademskega okolja in prakse. Razprava
običajno spodbuja pretok znanja in praktičnih izkušenj glede konkretnih vsebin. Dogodkov se poleg
študentov in diplomatov udeležuje tudi širša javnost. Od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega
leta 2017/18 je fakulteta organizirala okoli 40 tovrstnih dogodkov. V študijskem letu 2017/18 je
fakulteta organizirala 6 akademskih forumov.
1. Akademski forum za NAKVIS, 6.9.2017, v Ljubljani
2. Akademski forum »Razsodba arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško ter njena
implementacija«, 06.11.2017, v Ljubljani
3. Okrogla miza »Pravne možnosti beguncev v Sloveniji«, 29.11.2017, v Ljubljani.
4. Akademski forum ob Dnevu ustavnosti: »Kako ideološko je slovensko ustavno sodišče?«,
21.12.2017, v Ljubljani
5. Akademski forum »Novela Zakona o visokem šolstvu: ohranjanje starih in ustvarjanje novih
oblik protiustavnosti«, 10.01.2018, v Ljubljani
6. Akademski forum »Človekove pravice v krizi: kakšna je prihodnost Evropskega sodišča za
človekove pravice?«, 15. 5. 2018, v Ljubljani
Delavnice: EVRO-PF si prizadeva k organizaciji številnih delavnic, preko katerih se lahko posamezniki
naučijo dodatna znanja in veščine. Delavnice so interaktivne in vključujejo aktivno sodelovanje
udeležencev v obliki izvajanja konkretnih nalog. Delavnice so običajno osredotočene na izbrano
osnovo, ki jo udeleženci s praktičnimi vajami lahko nadgradijo, implementirajo ter uporabljajo v
vsakdanjem življenju. Večino delavnic in podobnih dogodkov, ki jih EVRO-PF izpelje, se odvijajo v okviru
KC v sklopu projekta »Nadgradnja dejavnosti kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 20152020«. Od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 2017/2018 je fakulteta organizirala 36
tovrstnih dogodkov. EVRO-PF je v študijskem letu 2017/18 v okviru KC organizirala 10 različnih delavnic
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za študente, in sicer: delavnice oblikovanja lastne kariere, delavnice prijav na delovna mesta,
pridobivanje licence za nepremičninskega posrednika in karierne delavnice s tujimi strokovnjaki.
Tekmovanja: Študenti EVRO-PF so aktivni na področju domačih in mednarodnih tekmovanj. Od
ustanovitve pa do zaključka študijskega leta 2017/18 so se študenti udeležili 32 domačih in tujih
mednarodnih tekmovanj, kjer so nekateri dosegli tudi odlične rezultate. Poudariti velja naslednja
tekmovanja:
- Deseto Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava, 2018, Ljubljana Slovenija:
Tekmovanja so se udeležile tudi 3 ekipe študentov EVRO-PF. Zelo uspešna je bila ekipa
Demosthenes, ki so jo sestavljali Christian Bukor, Klemen Wagner in Žan Brecelj. Ekipa je
oddala drugi najboljši pisni izdelek izmed vseh sodelujočih ekip in nastopila tudi na ustni
obravnavi v četrtfinalu tekmovanja, ki je potekalo v četrtek, 8. marca 2018, na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani.
-

Toronto Business Academy, 2018 se je udeležila ena študentka.

Poleg tekmovanj se študenti udeležujejo tudi drugih oblik mednarodnih pravniških udejstvovanj, kot
so simulacije zasedanj organov Združenih narodov (t. i. »MUN« simulacije«, simulacije zasedanj
organov EU, ipd.). EVRO-PF sodeluje (vsebinsko in finančno) poleg Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
in Pravne fakultete Univerze v Mariboru pri soorganizaciji vseslovenskega Pitamičevega tekmovanja
ter Tekmovanja iz pogajanj. V ta namen priskrbi predavatelje izpraševalce in sodeluje pri postopkih
organizacije in sofinanciranja tekmovanja.
Z namenom priprave na tekmovanja EVRO-PF študentom omogoča pedagoške mentorje, ki študente
mentorirajo pri pripravah na mednarodna tekmovanja (npr. izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič sodeluje
s študenti pri pripravah na tekmovanje Telders, ELMC). EVRO-PF sodeluje tudi pri sofinanciranju
udeležbe na tekmovanjih prek razpisov Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendij. Pri promociji
tekmovanj in različnih obštudijskih dejavnosti sta aktivna tudi Študentski svet EVRO-PF ter Društvo
ELSA Nova Gorica.
Strokovne ekskurzije in predstavitve: Strokovne ekskurzije in predstavitve delodajalcev so pomemben
element na področju pravočasnega načrtovanja karierne poti študentov. Prek tovrstnih dogodkov
študenti spoznajo delovna in realna okolja ter se lažje povežejo z delodajalci. Večina tovrstnih
aktivnosti poteka prek KC, ki skrbi za redne stike z delodajalci ter strokovne ekskurzije v delovna okolja
s področja prava ter prava in managementa nepremičnin. EVRO-PF je od ustanovitve pa do zaključka
študijskega leta 2017/18 organizirala 56 strokovnih ekskurzij ter različnih oblik predstavitev interesnih
združenj, delodajalcev, drugih institucij na fakulteti. V študijskem letu 2017/18 so bile organizirala
sledeče strokovne ekskurzije, in sicer:
- Strokovna ekskurzija na Ustavno sodišče RS, 23. 10. 2017
- Strokovna ekskurzija na v Državni zbor RS, 23. 10. 2017
- Strokovna ekskurzija na Vrhovno sodišče RS, 30. 11. 2017
- Strokovna ekskurzija v notariat k notarki Andreji Cajhen. 30. 3. 2018, v Novi Gorici
- Strokovna ekskurzija v Odvetniško družbo MAG. KERČMAR o. p., d.o.o., 30. 3. 2018, v Novi Gorici
- Strokovna ekskurzija v Hišo EU, 22. 5. 2018
- Strokovna ekskurzija v Odvetniško pisarno Wolftheiss 18. 6. 2018, Ljubljana
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Karierna svetovanja: Predstavitve delodajalcev so potekale v sklopu individualnih kariernih svetovanj,
ki jih je izvajal KC ter preko raznih dogodkov, na katerih so le ti sodelovali (npr. strokovne ekskurzije,
predstavitve podjetij). K promociji in predstavitvi delodajalcev je pripomogla aktivna dejavnost KC na
področju oglaševanja prostih delovnih mest in drugih oblik praktičnega udejstvovanja mladih na
spletnih socialnih omrežjih. Študenti so se v veliki meri zanimali tudi za delodajalce iz EU, razne
institucije EU ter druge ponudnike praktičnega izobraževanja (Nevladne organizacije, Transparency
International, Evropska centralna banka, Evropska komisija, ipd.). KC je na voljo za individualna
karierna svetovanja: študentom svetujejo pri izbiri študijske prakse, oblikovanju življenjepisa, izbiri
nadaljnjega študija, pripravi na zaposlitvene razgovore, etc.
Občani: EVRO-PF zainteresirani javnosti ponuja izbrane vsebine, na katere lahko pristopijo osebe brez
statusa, ki jih tematika zanima ali pa jim znanje pomaga na delovnem mestu. V okviru teh predmetov
lahko tako pravniki kot nepravniki pridobivajo dodatna strokovna znanja s pravnega področja ter
področja managementa, infrastrukture in nepremičnin. V študijskem letu 2017/18 je obveznosti kot
občan opravljalo 12 oseb na dodiplomskih študijskih programih in 16 oseb na podiplomskih študijskih
programih.

2.6 POVZETEK STANJA
Ključne spremembe in prednosti ter njihov vpliv na kakovost na področju izobraževanja so podani v
Tabeli 15. Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju izobraževanja so podani v Tabeli 16.
Tabela 15: Ključne spremembe in prednosti na področju izobraževanja
Vsebina sprememb in prednosti

Vpliv na kakovost

Sprememba akreditacije naslova lokacije študijskega
centra v Ljubljani, in sicer je novi naslov: Mesti trg 23,
1000 Ljubljana.
Izvedlo se je vseh osmih akreditiranih študijskih
programov na vseh treh študijskih stopnjah.
Koncesionirani programi so se izvajali v polnem obsegu;
Izvedeni so bili sprotni pregledi in popravki študijskih
programov in implementirane so bile izboljšave na
podlagi ugotovitev preteklega samoevalvacijskega
poročila. Učni načrti predmetov so bili posodobljeni.

-

Lažja in primernejša dostopnost tudi za študente
s posebnimi potrebami.

-

Razvoj in izvedba študijskih programov skladno s
smernicami kakovosti visokega šolstva.

-

Sprotno spremljanje in posodobitve vsebin in
izvajanja vseh študijskih programov ter učnih
načrtov predmetov na podlagi preteklih
ugotovitev;
posodobitev predmetnikov;
sledenje trendom, vpeljevanje novosti in
upoštevanje potreb zaposlovalcev.
Večja konkurenčnost obeh študijskih programov;
ustreznejše pridobivanje predmetno specifičnih
kompetenc glede na izvajanje predmetov in
nadgrajevanje znanja;
vzdrževanje in povečevanje kakovosti obeh
študijskih programov;
večji poudarek na strokovni praksi.
Zmanjšan osip študentov pri prehodu iz drugega
v tretji letnik;

Priprava spremembe akreditacije prvostopenjskih
študijskih programov PRAVO in PMIN.

-

-

Priprava spremembe pogojev za napredovanje.

21

Vsebina sprememb in prednosti

Vpliv na kakovost
-

Zagotovljeni so bili dodatni prostori in posodobljena je
bila računalniška oprema kot tudi študijski in delovni
prostori.
Internacionalizacija je bila vključena v pedagoški in
raziskovalni proces ter v obštudijske dejavnosti:
- izvedba vhodnih in izhodnih mobilnosti študentov
- vključitev tujih strokovnjakov v pedagoški in
raziskovalni proces;
- vključitev elementov internacionalizacije v
obštudijske dejavnosti v okviru KC: vključitev tuji
strokovnjakov in tujih študentov;
- na eUniverzi objavljeni predmeti tudi v angleškem
jeziku, ki so se izvajali na vseh treh stopnjah študija;
- izvedba mobilnosti pedagoškega osebja;
- obnovljeni ali podpisani novi sporazumi z
mednarodnimi partnerji;
- udeležba študentov na mednarodnih
tekmovanjih/poletnih šolah;
- prijava na mednarodne projekte ipd.
Internacionalizacija se je krepila tudi preko izvedb
drugih oblik mednarodne mobilnosti, ki ne sodijo v
program Erasmus+:
- gostovanje doktorskega študenta za namen
doktorskega raziskovanja;
- izvedba mobilnost v okviru sporazuma s fakulteto
Mississippi College School of Law, Jackson, ZDA.
Razpisana so bila vpisna mesta za vseh šest študijskih
programov v okviru visokošolskega transnacionalnega
izobraževanja (VTI).
Implementacija nove spletne strani eUniverza, ki je
uporabnikom na voljo v slovenskem in angleškem
jeziku.

-

-

-

Krepitev izvajanja drugih oblik mednarodne
mobilnosti, ki ne sodijo v program Erasmus+.

-

Krepitev visokošolskega transnacionalnega
izobraževanja (VTI).

-

Razvoj lastne platforme eUniverze po meri
študenta in prilagodljivost izvedbe študija vsem
skupinam študentov;
objava novih posnetkov in študijska gradiva;
krepitev internacionalizacije študijskih programov
doma;
sledenje trendom, vpeljevanje novosti.
Spodbujanje enakopravnosti in nediskriminacije s
prilagojeno izvedbo študija posameznim
skupinam študentom;
stremljenje k cilju »Institucije prijazne za
študente«.
Krepitev vseživljenjskega izobraževanja.

-

Izvedba študijskih programov je bila prilagojena
posameznim ciljnim skupinam.

Dejavnost in razvoj KC se izvaja skladno s projektom
»Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Evropske
pravne fakultete v letih 2015-2020« (delavnice,
strokovne ekskurzij).

prejšnji pogoji so bili v primerjavi s
konkurenčnimi fakultetami postavljeni
sorazmerno nizko.
Boljši študijski in delovni proces.
nove investicije in vzdrževanje objektov v skladu s
finančnimi sredstvi in načrtom.
Krepitev internacionalizacije EVRO-PF doma in v
tujini;
večja mednarodna mobilnost med študenti;
povečanje števila mednarodnih sporazumov;
ustrezna vključenost mednarodnih elementov v
vsebino formalnega in neformalnega
predmetnika;
uspešna vključitev vidika internacionalizacije
doma v programe obštudijskih dejavnosti;
spodbujanje mednarodne mobilnost tudi preko
organizacij raznih aktivnosti, kot npr. informativni
dnevi, Erasmus dan.

-

Tabela 16: Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju izobraževanja
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Slabosti

Predlogi za izboljšanje

Študijska izvedba nekoncesioniranih študijskih
programov je bila zaradi majhnega števila vpisanih
študentov prilagojena oz. izvedena v manjšem obsegu.

-

Večja promocija nekoncesioniranih študijskih
programov.

Mobilnost osebja za namen usposabljanja za krajša
obdobja v okviru programa Erasmus+ v š.l. 2017/18 ni
bila izvedena.

-

Večja spodbuda in promocija Erasmus+
programov za namene mobilnosti osebja;
razvoj zaposlenih za bolj učinkovito delo s tujimi
predavatelji in študenti.

Majhno število odhajajočih in prihajajočih študentov, ki
prihajajo ali odhajajo na partnerske institucije.

-

Povečanje promocije mednarodne mobilnosti,
tudi mobilnosti, ki ne sodijo v kontekst Erasmus+
programa (npr.: gostovanje tujih študentov na
STEP prakso v okviru organizacije ELSA,
gostovanje tujih študentov v okviru izmenjave
CEEPUS ipd).

Povečati vpis na vse razpisane študijske programe v
okviru pogodbe VTI.

-

Poglobitev sodelovanja s partnersko VTI
institucijo.

Skladno s članstvom v NU še ni bilo izdelanega
uradnega kataloga oz seznama izbirnih predmetov.

-

Izvedba uradnega kataloga oz seznama izbirnih
predmetov.

Zagotovitev večje prepoznavnosti in vloge KC na ravni
EVRO-PF in NU.

-

Večja promocija KC na ravni EVRO-PF in NU.

-

2.7 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI
Dolgoročne cilje in strategijo njihovega doseganja je EVRO-PF oblikovala skladno s svojim poslanstvom
in vizijo. Strateški načrt uresničevanja zastavljenih ciljev je vsebovan v Akcijskem načrtu za uresničitev
vizije in poslanstva EVRO-PF. V omenjenem dokumentu so predstavljeni tudi kratkoročni cilji in
strategija njihovega doseganja.
Izobraževanje je poglavitna dejavnost EVRO-PF, zato se strateške usmeritve nanašajo na zagotavljanje
visoke kakovosti v izobraževalni dejavnosti, praktične vidike med samim študijem, aktivno vključevanje
v izobraževalne mreže ter osredotočenost na študente z osebnim obravnavanjem vsakega
posameznika. Ključnega pomena je sledenje spremembam tako na področju same vsebine študijskih
programov kot tudi pri načinu same izvedbe.
Študenti EVRO-PF imajo možnost pridobivati znanje po tekoče posodobljenih študijskih programih.
Predavanja, seminarje in vaje v sodobno opremljenih predavalnicah izvajajo predavatelji, ki so teoretiki
in praktiki, s strokovnimi izkušnjami doma in na tujem. EVRO-PF si bo prizadevala tudi v prihodnosti
študentom ponuditi nove (skupne) študijske programe, ki bodo pokrivali bodisi specialna pravna
področja bodisi druga interdisciplinarna področja, ki se bodo povezovala s pravnimi znanji.
EVRO-PF si prizadeva, da čim bolj prilagodi način študija potrebam študentov. Pri tem se osredotoča
na posamezne skupine študentov (dodiplomski študenti, podiplomski študenti, redni študenti, izredni
študenti, tuji študenti, študenti s posebnimi potrebami,...). Eden od dolgoročnih ciljev na področju
izobraževalne dejavnosti je tako kakovostna izvedba študija, prilagojena vsem skupinam študentov.
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Tehnološka evolucija je povečala odgovornost EVRO-PF, da v okviru svojih študijskih programov
spodbuja študente in predavatelje k smotrni uporabi pridobitev informacijske tehnologije tudi na
pravnem in interdisciplinarnem področju. Gre za razvojno strategijo v smeri elektronsko podprtega
fakultetnega modela, ki naj zagotavlja akademske programe po sodobnih tehnoloških standardih.
EVRO-PF je v študijskem letu 2012/13 poskusno izvedla e-študij za prve letnike izrednih študentov na
vseh študijskih programih in bo nadaljevala z uvedbo e-študija v vseh letnikih. Tako fakulteta sledi cilju,
da omogoči študij tudi tistim, ki se pedagoškega procesa ne morejo udeležiti fizično na sedežu fakultete
oziroma na njeni dislocirani enoti.
Naslednji izmed dolgoročnih ciljev, ki ga EVRO-PF zasleduje na področju izobraževalne dejavnosti, je
povečati število tujih študentov. Skladno s ciljem, si EVRO-PF prizadeva delovanje odpreti tudi v
mednarodni visokošolski prostor. V prihodnjih letih bo število tujih študentov poskušala pridobiti prek
visokošolskega transnacionalnega izobraževanja (VTI), ki ga bo izvajala s partnerskimi institucijami.
Poleg tega bo EVRO-PF organizirala koristne in zanimive dogodke za tuje študente in si prizadevala, da
bo zagotovila ustrezne prevode aktov in obrazcev ter študijskega gradiva v angleškem jeziku.
EVRO-PF, poleg klasičnega izobraževanja, skrbi tudi za vseživljenjsko izobraževanje. Tako je dolgoročni
cilj EVRO-PF povečati dejavnosti s področja vseživljenjskega izobraževanja. V ta namen bo organizirala
različne delavnice, okrogle mize in druge dogodke za širšo javnost ter zunanjim osebam še naprej
omogočala zagotavlja opravljanje izpitov posameznih predmetov.
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Tabela 17: Uresničevanja doseganja ciljev Strategije razvoja EVRO-PF 2018-2021 v študijskem letu 2017/18 na področju izobraževalne dejavnost
DOLGOROČNI CILJI (DO
LETA 2021)

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

RELIZACIJA 2018

1.Razvoj študijskih
programov in skrb za
kakovost le-teh.

Uspešno izvajanje obstoječih
akreditiranih študijskih
programov ter zagotavljanje
finančnih in materialnih
pogojev za njihovo izvajanje.

1.Kakovostno izvajanje vseh
študijskih programov skladno s
smernicami kakovosti visokega
šolstva.

1.Izvedena bo ustrezna
promocija vseh osmih študijskih
programov.

1.EVRO-PF je izvedla vseh osem
akreditiranih študijskih programov.
Nekoncesionirani študijski programi so se
zaradi majhnega števila študentov izvedli
prilagojeno študentom.

Pregled in posodobitev vseh
obstoječih študijskih
programov in učnih načrtov.

2.Stabilno financiranje izvajanja
študijskih programov, ustrezni
prostori, oprema in kadrovska
struktura za njihovo izvajanje.

2. Zagotovljeni bodo ustrezni
viri financiranja, ustrezna
kadrovska struktura in oprema
prostora za izvajanje le teh.

1.Študijski programi bodo
pregledani in posodobljeni skladno
z izsledki samoevalvacije in
Strategijo razvoja EVRO-PF 20182021.

1. Študijski programi bodo
pregledani in narejene bodo
posodobitve na podlagi
izsledkov preteklega
samoevalvacijskega poročila.

2.Posodobljeni bodo učni načrti
skladno z domačimi in
mednarodnimi smernicami razvoja
visokega šolstva (npr. strategijo
internacionalizacije slovenskega
visokega šolstva, strategijo
pametne specializacije, strategijo
2020 ter drugimi strateškimi
dokumenti na domači in
mednarodni ravni).

2.Nosilci predmetov bodo pred
novim študijskim letom pozvani
za pregled in posodobitev učnih
načrtov.

25

2.Zagotovljeni so bili ustrezni viri
financiranja izvajanja študijskih
programov, dodatni prostori, dodatna
oprema in ustrezna kadrovska struktura za
njihovo izvajanje.
1.Študijski programi so bili pregledani. Na
podlagi ugotovitev so sledile spremembe
akreditacije obeh dodiplomskih programov
(P1, PMIN 1).
2.Nosilci vseh predmetov so bili pred
pričetkom novega študijskega leta pozvani
na pregled in posodobitev. Nekateri učni
načrti niso bili novelirani.

DOLGOROČNI CILJI (DO
LETA 2021)

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

RELIZACIJA 2018

2.Internacionalizacija
študija

Oblikovanje strategije
internacionalizacije na ravni
visokošolskega zavoda.

1.Pripravljena bo Strategije
internacionalizacije za obdobje
2018-2021.

1. Oblikovana bo Strategija
internacionalizacije oz določene
vsebine in elementi
internacionalizacije bodo
vključeni v Strategijo razvoja
EVRO-PF 2018-2021.

1.EVRO-PF ni oblikovala ločene Strategije
internacionalizacije za obdobje 2018-2021,
saj so bile določene vsebine in elementi
internacionalizacije vključeni v Strategijo
razvoja EVRO-PF 2018-2021.

Krepitev internacionalizacije
doma.

1.Glede na internacionalizacijo
doma bodo v študijske programe
vključeni vsaj trije tuji strokovnjaki.

1.V študijski proces bodo
vključeni tuji predavatelji iz
tujine in tuji strokovnjaki.

1.V letu 2018 je EVRO-PF v študijski proces
vključila 11 tujih strokovnjakov.

2.EVRO-PF bo izpeljala aktivnosti za
ustrezno vključevanje
mednarodnih, medkulturnih in
globalnih razsežnosti v vsebino
formalnega in neformalnega
predmetnika za vse študente in
diplomante znotraj domačega
učnega okolja. Pregledani in po
potrebi bodo dopolnjeni študijski
programi.

2.Pripravljene in oddane bodo
prijave na razpisa: (1) Krajša in
daljša gostovanja tujih
strokovnjakov in visokošolskih
učiteljev na slovenskih
visokošolskih zavodih v letih
2016-2018 in (2) Javni razpis za
izboljšanje procesa
internacionalizacije slovenskega
visokega šolstva.

3.EVRO-PF bo vidik
internacionalizacije doma vključila
tudi v program obštudijskih
dejavnosti, ki ga izvaja KC. Izpeljana
bo vsaj ena aktivnost z
mednarodnim elementom, ki bo
pripomogla h krepitvi
internacionalizacije doma
(vključevanje tujih strokovnjakov ali
poudarek na internacionalizirane

3.Izvedeni bodo dogodki z
vsebinami in elementi
internacionalizacije v okviru
programov obštudijskih
dejavnosti (vključevanje tujih
strokovnjakov, vključevanje
tujih študentov v aktivnosti KC).
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2.EVRO-PF je v letu 2018 uspešno izvajala
aktivnosti za ustrezno vključevanje
mednarodnih elementov v vsebino
formalnega in neformalnega predmetnika.
K temu so pripomogli program Erasmus+,
vsebine KC ter številne aktivnosti izpeljane
preko razpisov »Krajša in daljša gostovanja
tujih strokovnjakov in visokošolskih
učiteljev na slovenskih visokošolskih
zavodih v letih 2016-2018« ter »Javni
razpis za izboljšanje procesa
internacionalizacije slovenskega visokega
šolstva« ter drugih aktivnostih na fakulteti
(akademski forumi, ipd.).
3.KC je vidik internacionalizacije doma
uspešno vključil v program obštudijskih
dejavnosti. Izpeljani sta bili dve aktivnosti z
mednarodnim elementom (vključevanje
tujih strokovnjakov, vključevanje tujih
študentov v aktivnosti KC).

DOLGOROČNI CILJI (DO
LETA 2021)

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

RELIZACIJA 2018

1.EVRO-PF bo izvedla aktivnosti za
internacionalizacijo vseh 4
magistrski študijski programi
fakultete.

1.Organizirano bo snemanje
predmetov in priprava
dodatnega študijskega gradiva.

1.EVRO-PF ima v arhivu skupaj posnetih 30
predmetov v angleškem jeziku na vseh
treh stopnjah študija.

1.EVRO-PF bo še naprej uspešno
izvajala Erasmus+ program.

1.Študenti bodo spodbujeni k
večji vključenosti v programe
mednarodne mobilnosti - študij
ali opravljanje praktičnega
usposabljanja v tujini - v okviru
programa Erasmus+, bilateralnih
dogovorov ter tudi prek drugih
programov (npr. prek
Norveškega in EGP finančnega
mehanizma).

vsebine).
Krepitev internacionalizacije
študijskih programov
navzven.

3.Mednarodna mobilnost

Izvajanje mednarodne
mobilnosti študentov in
diplomantov.

2.EVRO-PF bo na letni ravni
uspešno izpeljala vsaj štiri
mobilnosti študentov.

2.V letu 2018 je EVRO-PF implementirala
novo spletno stran eUniverza, ki je
uporabnikom na voljo tudi v angleškem
jeziku.
1.EVRO-PF je uspešno izvajala Erasmus+
program. Mednarodna pisarna je začela s
postopki nadgradnje Erasmus+ programa
na ravni NU (pridobljena PIC koda, prijava
listine ECHE).
2.EVRO-PF je uspešno izpeljala pet
izhodnih mobilnosti študentov ter dve
vhodni mobilnosti.

2.Izpeljane bodo vsaj štiri
mobilnosti študentov.
Izvajanje mednarodne
mobilnosti visokošolskih
učiteljev in osebja.

1.EVRO-PF bo še naprej uspešno
izvajala Erasmus+ program.
2.EVRO-PF bo na letni ravni
uspešno izpeljala vsaj dve
mobilnosti visokošolskih učiteljev
ter ene mobilnosti osebja
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1.Ustrezno bodo načrtovane in
izvedene mednarodne
izmenjave v okviru Erasmus+
programa.
2.Na podlagi internega
obveščanja o možnostih
mobilnosti osebja za krajša

1.EVRO-PF je uspešno izvajala Erasmus+
program.
2.EVRO-PF je izvedla dve mobilnosti
predavateljev, mobilnosti osebja ni bilo.
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obdobja poučevanja in
usposabljanja v tujini prek
programov, kot so Erasmus+,
bilateralni dogovori, v okviru
finančnih shem Javnega sklada
RS za razvoj kadrov in štipendije,
Norveškega in EGP finančnega
mehanizma, se bo pripravila
dokumentacija in oddala prijava
za izvedbo mobilnosti.
Izvajanje drugih oblik
mednarodne mobilnosti, ki
ne sodijo v program
Erasmus+.

4.Krepitev visokošolskega
transnacionalnega
izobraževanja (VTI)

Akreditacija oziroma zagon
nove pogodbe za
visokošolsko
transnacionalno
izobraževanje.

1.EVRO-PF bo spodbujala druge
mednarodne mobilnosti in
zagotavljala pogoje za realizacijo
mobilnosti (kadri/sredstva).

1.Organizirani bodo informativni
dnevi, Erasmus dan in druge
aktivnosti za spodbujanje
mednarodne mobilnosti.

2.EVRO-PF bo na letni ravni izpeljala
vsaj eno mobilnost, ki ne sodi v
kontekst Erasmus+ programa.

2. Izvedena bo vsaj ena
mobilnost, ki ne sodi v kontekst
Erasmus+ programa.

3.EVRO-PF bo skladno s
sporazumom z Mississippi college
scool of law izpeljala vsaj eno
mobilnost študentov.

3.Izvedena bo mednarodna
mobilnost z Mississippi College
Scool of Law, ZDA.

1.EVRO-PF bo razpisala mesta za
vpis na vse v evidenco vpisane
študijske programa –
transnacionalno izobraževanje.

1.Pridobili se bodo študenti in
izvedli se bodo vsi v evidenco
vpisani študijski programi – v
okviru transnacionalnega
izobraževanja (Pravo I.; Pravo in
management infrastrukture in
nepremičnin; Pravo II.; Pravo in
management nepremičnin II.,
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1.EVRO-PF je preko informativnih dni in
drugih dogodkov spodbujala in
promovirala mednarodne mobilnosti.
2.EVRO-PF je gostila enega tujega
doktorskega študenta, izven programa
Erasmus+, ki je opravljal doktorsko
raziskovanje za namene doktorske
disertacije.
3.EVRO-PF je skladno s sporazumom z
Mississippi College Scool of Law izpeljala
eno mobilnost.
1.V letu 2018 je EVRO-PF razpisala mesta
za vseh šest VTI študijskih programov (dva
dodiplomska, štiri magistrske študijske
programe).
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Civilno in gospodarsko pravo II.;
Alternativno reševanje sporov
II.).

Izvedba študija,
prilagojena vsem
skupinam študentov.

Vzpostavitev sistema za
spremljanje in zagotavljanje
kakovosti izvajanja
visokošolskega
transnacionalnega
izobraževanja.

1.EVRO-PF bo nadaljevanje z letnim
spremljanjem izvajanja z oziroma
na zagotavljanju ustrezne stopnje
kakovosti preko samoevalvacije.

1.Izvedena bo samoevalvacija
študijskih programov.

1.EVRO-PF spremlja izvajanje programov v
tujini in sprejema ustrezne odločitve glede
na ugotovljeno stanje pri izvajanju
programov.

Obogatitev akademskega
kadra z vključitvijo tujih
strokovnjakov, ki sodelujejo
pri izvajanju VTI programov
na tuji instituciji.

1.EVRO-PF bo povečala sodelovanje
med pedagoškim osebjem obeh
instituciji (ponudnikom in
izvajalcem VTI programov) in
vključila vsaj enega izvajalca VTI na
Kosovu kot gostujočega profesorja
v Sloveniji.

1.Izvedene bodo aktivnosti za
poglobitev sodelovanja med
pedagoškim osebjem obeh
institucij ter vključitvijo vsaj
enega izvajalca VTI s Kosova kot
gostujočega profesorja.

1.EVRO-PF in Kolegij ESKG sta ohranjala
konstruktivno mrežo delovanja med
vodstvi in administracijo obeh institucij.
Pedagoški izvajalci VTI niso bili vključeni
kot gostujoči profesorji v Sloveniji.

Nadgradnja portala
eUniverza s posnetki in
gradivi v slovenskem in
angleškem jeziku
(internacionalizirani študijski
programi).

1.EVRO-PF bo portal eUniverza
nadgradila na način, da bo po
vsebini in obliki prijaznejši za
uporabnike. Poskrbljeno bo za nove
posnetke/gradiva.

1.EVRO-PF bo zagotovila
snemanje predavanj in dodajala
nove posnetke in študijska
gradiva v slovenskem in
angleškem jezik ter nadgrajevala
portal eUniverza.

1.EVRO-PF je portal eUniverza prenesla na
lastno platformo in ga preuredila po meri
študenta. Na portalu so objavljeni novi
posnetki in nova gradiva.

Spodbujanje enakopravnosti
in neskriminacije s
prilagojeno izvedbo študija
posameznim skupinam
študentom (tujci, študenti s
statusom študenta s
posebnimi potrebami,

1.EVRO-PF bo študij izvajala kar se
le da prilagojeno posameznim
skupinam študentov, upoštevaje
zahteve oziroma omejitve
posamezne skupine.

1.Spodbujala se bo politika
enakopravnosti in
nediskriminacije s prilagojeno
izvedbo študija posameznim
skupinam študentom.

1.EVRO-PF izvaja študijske programe
prilagojeno ciljnim skupinam (podiplomski
študij v popoldanskem času, majhne
skupine študentov imajo individualni
študij, itd). Izvedene so bile številne
individualne konzultacije tako za domače
kot tudi tuje študente. Posebno mesto je
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Krepitev vseživljenjskega
izobraževanja.

Nadaljnji razvoj in
nadgradnja Kariernega
centra na ravni fakultete in
Nove univerze.

RELIZACIJA 2018
EVRO-PF namenila študentom s posebnimi
potrebami, ki jim je omogočala posebne
prilagoditve za nemoteno delo (npr:
prilagoditve pri izvedbi predavanj in vaj;
prilagoditve v načinu preverjanja in
ocenjevanja znanja, ipd).

1.EVRO-PF bo poskrbela za
ohranjanje dejavnosti KC, ki bo
pripomogel k cilju krepitve
vseživljenjskega izobraževanja.
2.EVRO-PF bo prek dejavnosti KC
aktivno skrbela za zagotavljanje
kakovosti izobraževanja in
sooblikovanju formalnega in
neformalnega predmetnika, ki
zajema vse širine in razsežnosti
družbenega življenja ter
prepletenost študijskih vsebin.
3.KC bo aktivno razvijal aktivnosti
vseživljenjskega izobraževanja, ki
bodo namenjene študentom,
diplomantom in odraslim z uporabo
sodobnih tehnologij, ki bodo
omogočale fleksibilno učenje,
učenje po meri osebe, učenje za
potrebe dela ali ugotavljanje in
potrjevanje znanja.
4.EVRO-PF bo zagotovila sredstva
za sofinanciranje aktivnosti KC in
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1.EVRO-PF bo nadaljevala z
izvajanjem projektih aktivnosti v
sklopu projekta »Nadgradnja
dejavnosti Kariernega centra
Evropske pravne fakultete v
letih 2015-2020.
2.Uspešno izvajanje aktivnosti
KC na ravni EVRO-PF. Vsaj dve
aktivnosti na leto se bodo
odvijale tudi na ravni NU.
3.Pregledane bodo možnosti za
nadgradnjo izvajanja aktivnosti
KC na ravni NU.
4.Zagotovljena bodo finančna
sredstva za delovanje KC in
preučene bodo možnosti
dodatnega sofinanciranja.

1.EVRO-PF je zagotovila izvajanje
dejavnosti KC za uspešno karierno
orientacijo in vseživljenjsko izobraževanje.
Projektne aktivnosti skladno z vsebino
projekta »Nadgradnja dejavnosti
Kariernega centra Evropske pravne
fakultete v letih 2015-2020« so bile
izvedene skladno z vsebino projekta.
2.KC je prek raznih dogodkov (predstavitev
delodajalcev in poklicev, strokovne
ekskurzije v delovna in realna okolja,
delavnice za krepitev kompetenc ipd)
prispevala k sooblikovanju formalnega in
neformalnega predmetnika študijskih
programov.
3.KC je pričel z izvajanjem aktivnosti za
nadgradnjo dejavnosti KC na ravni NU
(preučitev aktov, promocija aktivnosti na
ravni NU).
4.EVRO-PF je uspešno zagotavljala
sredstva za dodatno sofinanciranje
dejavnosti KC poleg razpisnih sredstev.
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nadgradnjo njegove dejavnosti.
Spremljali se bodo razpisi za
morebitno nadgradijo
sofinanciranja.
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2.8 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
V letu 2018 je imela EVRO-PF štirinajst registriranih raziskovalcev, pet s pravnega področja ter devet z
ostalih raziskovalnih področij. Raziskovalci so bili zelo aktivni pri objavljanju znanstvenih prispevkov.1
Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja EVRO-PF 2018-2021 na področju raziskovalne dejavnosti
so:
3. Povečati obseg in kakovost raziskovalne dejavnosti.
4. Nadgraditi raziskovalno delo pedagoškega osebja.
5. Vključiti več študentov v raziskovalno dejavnost fakultete
2.8.1

DELOVANJE RAZISKOVALNIH INŠTITUTOV EVRO-PF

Na EVRO-PF je v študijskem letu 2017/18 delovala dva inštituta, in sicer: Inštitut za raziskovanje v pravu
in Inštitut za management nepremičnin.2 Skladno s članstvom v Novi univerzi, na ravni NU deluje tudi
Znanstveno-raziskovalni center NU. Vsi inštituti so vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Aktivnosti v okviru inštitutov so bile usmerjene v intenzivnejše
medsebojno sodelovanje, izmenjevanje raziskovalnih izkušenj, objavljanje doseženih rezultatov v obliki
znanstvenih in strokovnih člankov ter pripravljanje novih projektov.
Inštitut za raziskovanje v pravu (IRP) je bil oblikovan in vpisan v razvid raziskovalnih enot posameznih
visokošolskih zavodov leta 2018. V namen pridobitve in izvedbe raziskovalnih projektov je bila
oblikovana tudi njegova raziskovalna skupina. Inštitut je nastal z združitvijo več centrov za raziskovanje
na različnih področjih: primerjalno pravo, intelektualna lastnina in civilno pravo. Raziskovalci, ki so
delovali v predhodnih centrih za raziskovanje posameznih področij prava, so postali raziskovalci na
omenjenem inštitutu. V okviru inštituta deluje raziskovalna skupina, ki je registrirana pri ARRS.
Inštitut za management nepremičnin (IMN) je ustanovljen za nepremičninske raziskave. Njegov
namen je prispevati k razvoju znanosti interdisciplinarnega nepremičninskega področja, ki ima pravne,
ekonomske, tehniške, socialne in organizacijske značilnosti. Raziskovalno in razvojno dejavnost izvaja
v obliki raziskovalnih programov in projektov, ki so usmerjeni predvsem v temeljno in uporabno
raziskovanje. Znanstveno-raziskovalno delo je interdisciplinarne narave in vključuje mešane time
raziskovalcev in študentov. Temeljne raziskave so osredinjene na nepremičninsko problematiko v
mikro in makro okolju ter se ukvarjajo z razvojem in učinkovanjem nepremičninskega trga v Sloveniji
in Evropi, nepremičninskih vprašanj glede prostorskega, socialnega, urbanističnega in okoljskega
razvoja na državni in evropski ravni ter razvoja družbe in identitete naroda. Uporabne raziskave
vsebinsko pokrivajo področja mednarodnopravnega dela evropskega nepremičninskega prava,
institucionalnih vidikov evropskega prava na področju prostora in okolja, prava nepremičninskih pravic,

1

Stanje na dan 31. 12. 2018.
EVRO-PF je v letu 2018 dva raziskovalna centra združila v Inštitut za raziskovanje v pravu, tako da sta sedaj
skupno le dva inštituta.
2
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evropskega finančno-nepremičninskega prava, socialne psihologije nepremičninske problematike in
razvoja nepremičninskega managementa.
2.8.2

ZNANSTVENO RAZISKOVALNE OBJAVE

EVRO-PF podpira prizadevanja zaposlenih za objave v znanstvenih revijah ter jim nudi okolje in opremo
za individualno raziskovalno delo. Predvsem na podiplomski ravni spodbuja in usmerja aktivno
raziskovalno delo študentov pri sodelovanju na projektih, reševanju znanstvenih in strokovnih
problemov, objavljanju raziskovalnih dosežkov v domačih in tujih znanstvenih publikacijah in na
domačih ter mednarodnih konferencah.
Raziskovalci in študenti so bili spodbujani k objavljanju njihovih raziskovalnih dosežkov in dognanj v
domačih in znanstvenih delih. Raziskovalci EVRO-PF so v letu 2018 objavili 57 znanstvenih objav,
vendar pregled še ni popoln, ker vsa dela še niso katalogizirana. Med njimi je bilo 38 izvirnih
znanstvenih člankov, 19 v revijah, ki jih indeksira SCI Expanded, SSCI, Scopus ali A&HCI. Ob tem so
raziskovalci EVRO-PF dejavni tudi kot uredniki v 11 znanstvenih uredništvih (Tabela 18).
Tabela 18: Znanstveno raziskovalne objave pedagogov EVRO-PF
Čisti citati

Št. vseh
znanstvenih
objav

Število
SCI/SSCI
znanstvenih
člankov

CI10

Wos

Scopus

2015
2016

49
45

22
11

195
397

32
7

2017

59

18

430

2018

57

19

Skupaj 2013 - 2018

210

70

Leto /obdobje

Ocena A1

Hindeks

45
23

5.85
4.86

6
9

10

6

4.72

10

680

2

4

5.62

11

536

74

93

6.40

10

Vir: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2019
Izvirni znanstveni članki v letu 2017/18:
1. HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Core and ancillary epistemic virtues. Acta
analytica, ISSN 1874-6349. [Online ed.], 11. maj 2018, str. [1-17].
2. FOŠNER, Ajda, LIANG, Xinfeng, WEI, Feng. Centralizing traces with automorphisms on triangular
algebras. Acta mathematica Hungarica, ISSN 0236-5294, April 2018, vol. 154, iss.2, str. 315-342.
3. GANTAR, Damjana, MIHELIČ, Breda, MUJKIĆ, Sabina, TOMŠIČ, Miha, MIRTIČ, Mihael, ŠIJANECZAVRL, Marjana. Izzivi energetske prenove stavb kulturne dediščine v Sloveniji. Annales : anali za
istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2018,
letn. 28, št. 1, str. 193-208.
4. STRAHOVNIK, Vojko. Spoznavna (ne)pravičnost, krepost spoznavne ponižnosti in monoteizem.
Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn.
78, št. 2, str. 299-311.
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5. HOSSEINI, Amin, FOŠNER, Ajda. The image of Jordan left derivations on algebras. Boletim da
Sociedade Paranaense de Matemática, ISSN 0037-8712, [v tisku] 2018, vol. , iss., 9 str.
6. HOSSEINI, Amin, FOŠNER, Ajda. Identities related to (σ,τ)(σ,τ)-Lie derivations and (σ,τ)(σ,τ)derivations. Bollettino della Unione matematica italiana, ISSN 1972-6724, Sep. 2018, vol. 11, iss.3,
str. 395-401.
7. TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, ROUMBOUTSOS, Athena, VERLIČ, Peter, GRUM, Bojan. Land value
capture strategies in PPP - what can FM learn from it?. Facilities, ISSN 0263-2772, 2018, vol. 36,
iss. 1/2, str. 24-36.
8. TOMŠIČ, Miha, ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana. Development of a sustainability assessment method for
buildings - the OPEN HOUSE case. Facilities, ISSN 0263-2772, 2018, vol. 36, iss. 1/2, str. 76-102,
ilustr.
9. AVBELJ, Matej. Contextual Analysis of Judicial Governance in Slovenia. German law journal, ISSN
2071-8322, 15. dec. 2018, vol. 19, no. 7, str. 1902-1930.
10. AVBELJ, Matej. The sociology of (Slovenian) constitutional democracy. Hague journal on the rule
of law, ISSN 1876-4045, apr. 2018, vol. 10, iss. 1, str. 35-57.
11. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. NPV approach to material requirements planning theory : a
50-year review of these research achievements. International Journal of Production Research, ISSN
0020-7543, 2018, vol. 56, iss.
12. KOŠIR, Mitja, GOSTIŠA, Tamara, KRISTL, Živa. Influence of architectural building envelope
characteristics on energy performance in Central European climatic conditions. Journal of building
engineering, ISSN 2352-7102, jan. 2018, letn. 15, str. 278-288.
13. ALI, Shakir, FOŠNER, Ajda, JING, Wu. On generalized derivations and centralizers of operator
algebras with involution. Journal of contemporary mathematical analysis, ISSN 1068-3623, 2018,
vol. 53, ino. 1, str. 27-33.
14. ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Planning and financing the home and facility-based care using
the multiple decrement approach. Journal of decision systems, ISSN 1246-0125, May 2018, vol. 27,
no. 3, str. 132-143.
15. HARDY, Yorick, FOŠNER, Ajda. Linear maps preserving Kronecker quotients. Linear Algebra and its
Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], Nov. 2018, vol. 556, str. 200-209.
16. NOVAK, Marko. Ensuring uniform case law in Slovenia : jurisprudence constante, stare decisis, and
a third approach = Zapewnienie jednolitego prawa precedensu w Słowenii : utrwalone
orzecznictwo, stare decisis oraz trzecie ujęcie. Studia Iuridica Lublinensia, ISSN 1731-6375, 2018,
vol. 27, no. 1, str. 131-142.
17. FOŠNER, Ajda. Generalized higher derivations on algebras. Ukrainian mathematical journal, ISSN
0041-5995, March 2018, vol. 69, iss. 10, str. 1659-1667.
18. STRAHOVNIK, Vojko. Divine command ethics, cosmopolitanism, fundamentalism and dialogue.
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Rezultati raziskovalnega dela so bili izdani v obliki znanstvenih monografij in so tako postali del
študijske literature. V študijskem letu 2017/18 je univerzitetna založba za članico Nove univerze EVROPF izdala 7 monografij, in sicer:
1. Gospodarsko pravo [Elektronski vir]: študijsko e-gradivo / Puharič, Krešimir, 2017.
2. Teorija in praksa socialne države [Elektronski vir] : zbornik izbranih ustavnopravnih vprašanj,
2017.
3. Razvoj in glavne značilnosti tipskih modelov organizacije državne oblasti : [(znanstvena
monografija)] / Dujić, Slobodan, 2017.
4. Ustanovitev Slovenije / Jambrek, Peter znanstvena monografija, 2017.
5. Attitude towards real estate and organizational environment / Temeljotov Salaj, Alenka;
Zupančič, Dušan, znanstvena monografija, 1st ed., Ljubljana : Nova univerza, European Faculty of
Law, 2017.
6. Program nacionalne in ustavne osvoboditve Slovenije 1987-1988. Prispevki za slovenski
nacionalni program (1987), 2018.
7. Program nacionalne in ustavne osvoboditve Slovenije 1987-1988. Gradivo za slovensko ustavo
(1988), 2018.
8. Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja : (teorija, praksa in vzorci) / Strojin Štampar,
Anja, znanstvena monografija, 2018.
9. Učinkovita raba energije in stavbe [Elektronski vir] : učno gradivo k temi za predmet: Energetska
infrastruktura : PMIN I / Šijanec-Zavrl, Marjana učno gradivo, 2018.
V študijskem letu 2017/2018 je bil izdan konferenčni zbornik Mednarodna doktorska znanstvenoraziskovalna konferenca 7 [Elektronski vir], 2018.
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Univerzitetna založba se je za članico Nove univerze EVRO-PF v študijskem letu 2017/18 prijavila na
razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij, in sicer je prijavila 3 znanstvene monografije
in vse so bile sprejete v sofinanciranje.

2.8.3

NAJODMEVNEJŠI RAZISKOVALNI DOSEŽKI EVRO-PF

1. Mitigating risks of perishable products in the cyber-physical systems based on the extended MRP
model 01. jan Int. j. prod. econ., 2017
2. Religija, javni prostor in zavzetost v dialogu 01. jan Bogosl. vestn., 2017
3. Divine command ethics, cosmopolitanism, fundamentalism and dialogue
sociol., 2017

01.jan Ann, Ser. hist.

4. The European Central Bank in national criminal proceedings 01. jan Eur. law rev., 2017
5. Linear maps preserving determinant of tensor products of Hermitian matrices 01. jan J. math.
anal. appl., 2017
6. Comparison of simulated and monitored energy performance indicators on NZEB case study Eco
Silver House 01.jan Procedia environmental sciences, 2017
7. Energy Renovation of cultural heritage buildings "by the book" 01. jan Procedia environmental
sciences, 2017
8. Control of perishable goods in cold logistic chains by bionanosensors jan. 16 Materials science
and engineering, 2017
9. Influence of architectural building envelope characteristics on energy performance in Central
European climatic conditions 01. jan Journal of building engineering, 2018
10. Centralizing traces with automorphisms on triangular algebras 01. jan Acta math. Hung., 2018
11. Core and ancillary epistemic virtues 01.jan Acta analytica, 2018
Vir: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2019
2.8.4

PRIJAVA NA MEDNARODNE RAZISKOVALNE PROJEKTE

V letu 2017/18 je EVRO-PF tekoče izvajala naslednje raziskovalne projekte:
1. (J5-7359) Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji, vodja Jernej Letnar Černič (trajanje
1.1.2016―31.12.2018);
2. (V5-1607) Pravna opredelitev statusa kmeta in kmetije vključno z gospodarskimi, okoljskimi in
socialnimi ukrepi, vodja Alenka Temeljotov Salaj (trajanje 1.10.2016―30.9.2018).
Poleg tekočih raziskovalnih projektov se je začel izvajati temeljni projekt ARRS:
1. (J6-9354) Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države, vodja Darko Darovec
(trajanje 1.7.2018―30.6.2021).
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EVRO-PF je bila uspešna tudi pri prijavi na MIZŠ RSF projektni poziv, kjer je pridobila projekt z naslovom
Vpeljava in aplikacija Pravne digitalne enciklopedije in učilnice Slovenije (DEUS) v razvoj študijskega
procesa na vseh (treh) koncesioniranih študijskih programih, vodja Ines Vodopivec, (trajanje
1.1.2018―31.12.2020).
Pri pripravi projektov je sodelovalo več raziskovalcev iz različnih raziskovalnih skupin, v delo na
raziskovalnih projektih pa so bili vključeni tudi študenti - skupaj 5 študentov na projektu DEUS.
Evro-PF je v letu 2017/18 nadaljevala s povečanimi aktivnostmi na področju raziskovalne dejavnosti
tudi z bolj osredotočenim delom na pridobivanju projektov. V študijskem letu 2017/18 je EVRO-PF
oddala prijave za štiri projekte v okviru ARRS razpisa.
2.8.5

RAZISKOVALNI SEMINARJI IN KONFERENCE

V letu 2018 je EVRO-PF izvedla že VII. Mednarodno doktorsko znanstveno-raziskovalno konferenco. V
okviru raziskovalnega projekta o reformi pravne države in demokracije v Sloveniji, ki je potekal v okviru
skupnega raziskovalnega dela Fakultete za državne in evropske študije in Evropske pravne fakultete je
14. decembra 2018 potekala mednarodna konferenca The Future of the Rule of Law and Democracy
in Europe. Izvedenih je bilo 6 akademskih forumov.

2.9 POVZETEK STANJA
Ključne spremembe in prednosti ter njihov vpliv na kakovost na raziskovalnem področju so podani v
Tabeli 19. Slabosti ter predlogi za izboljšanje na raziskovalnem področju so podani v Tabeli 20.
Tabela 19: Ključne spremembe in prednosti na raziskovalnem področju
Vsebina sprememb in prednosti

Vpliv na kakovost
-

Dva raziskovalna centra sta bila združena v enega.
Oddane so bile nove prijave na raziskovalne projekte v
okviru projektov ARRS

-

Aktivnejše delovanje raziskovalcev.
Izboljšano je bilo vrednotenje raziskovalnega dela glede
na kazalnike ARRS.

-

Rezultati raziskovalnega dela so bili aktivnejše
promovirani na ravni EVRO-PF in NU.
-

Povečala se je popularizacija znanosti.
Večja spodbujanje raziskovalcem k objavi dognanj v
domačih in tujih znanstvenih delih.

-
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Povečana je bila kakovost raziskovalne dejavnosti
na ravni EVRO-PF in NU.
Več sredstev iz javnih razpisov za izvajanje
raziskovalnega procesa.
Krepila se je znanstvena odličnost raziskovalnih
skupin.
Ciljna vrednost kazalnika se je povečala za več kot
5 %.
Rezultati raziskovalnega dela so bili izdani v obliki
znanstvenih monografij in so tako postali del
študijske literature;
znanstvena dognanja so bila inkorporirana v
študijski proces.
Večje število medijskih objav;
krepitev družbenega učinka EVRO-PF in NU;
prenos znanja.
Večja vloga diseminacije raziskovalnih rezultatov
v slovenskem in mednarodnem prostoru;
povečala se je citiranost na ravni EVRO-PF;

Vsebina sprememb in prednosti

Vpliv na kakovost
- povečalo se je število čistih citatov v bazah WoS
in Scopus (za 3%).

Tabela 20: Slabosti ter predlogi za izboljšanje na raziskovalnem področju
Slabosti

Predlogi za izboljšanje

Razvoj strategije raziskovalnih centrov.

-

Izdelava strategije raziskovalnih centrov, ki je
osnova za razvoj raziskovalne skupine.

Premajhno število raziskovalnih objav na člana.

-

Večja spodbuda pedagoškega osebja k
individualnemu raziskovalnemu delu

Večja spodbuda predvsem podiplomskih študentov k
vključevanju v raziskovalne projekte.

-

Izvedba dvostranskega poziva raziskovalcem in
študentom k tesnejšemu sodelovanju.

2.10 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
Na raziskovalnem področju je ključnega pomena povečanje raziskovalne dejavnosti. EVRO-PF ima dve
raziskovalni skupini, vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS. Veliko
pozornosti bo še v prihodnje namenjala krepitvi kadra na raziskovalnem področju, predvsem z
zaposlovanjem priznanih raziskovalcev, mladih raziskovalcev in z vključevanjem študentov v
raziskovalni proces. Intenzivno delovanje raziskovalnih skupin, zaposlitev mladih raziskovalcev ter
vključitev predvsem podiplomskih študentov bodo omogočili, da bo EVRO-PF postala kakovostna in
priznana raziskovalna institucija. EVRO-PF bo tudi v prihodnje spodbujala pedagoško osebje k
individualnemu raziskovalnemu delu, inštitute k pripravi raziskovalnih programov in novih
raziskovalnih projektov.
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Tabela 21: Uresničevanja doseganja ciljev Strategije razvoja EVRO-PF 2018-2021 v študijskem letu 2017/18 na raziskovalnem področju
DOLGOROČNI CILJI
(DO LETA 2021)

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

REALIZACIJA 2018

1.Povečati obseg in
kakovost
raziskovalne
dejavnosti

Nadgradnja in izvedba
strategije razvoja
posameznega
raziskovalnega centra oz
skupine.

1.Vodje centrov oz skupin bodo
pripravili strategijo razvoja.

1.Pregledana bo stara strategija razvoja
posameznega raziskovalnega centra oz
skupine in posodobljeni bodo cilji.

1.EVRO-PF je dva raziskovalna
centra združila v enega, tako da sta
sedaj skupno dva centra. Vodje
centrov strategije še nista izdelala.

Povečanje prijav
raziskovalnih projektov ter
pridobivanje sredstev iz
javnih razpisov in projektov.

1.Prijava vsaj štirih projektov ARRS.

1.Oddane bodo prijave na raziskovalne
razpise in projekte.

1.EVRO-PF je oddala prijavo na štiri
projekte ARRS, vsi rezultati še niso
znani.

Krepitev znanstvene
odličnosti raziskovalnih
centrov oz skupin in
izboljšanje vrednotenja
raziskovalnega dela glede na
kazalnike ARRS.

1.Raziskovalci v raziskovalni skupini
bodo spodbujeni k aktivnemu
delovanju.

1.Pospešeno bo delovanje raziskovalnih
skupin.

1.Raziskovalci so bili pozvani in
nagrajeni za aktivnejše delovanje.

2.Ciljna vrednost po metodologiji ARRS se bo
povečala za 3 %.

2.Ciljna vrednost kazalnika se je
povečala za več kot 5 %.

Delovanje posamezne
raziskovalne skupine se
usmeri v kakovost in
uporabnost raziskav s širšim
družbenim učinkom.

1.Rezultati raziskovalnega dela
bodo aktivnejše promovirani na
ravni EVRO-PF in NU z namenom
inkorporacije znanstvenih dognanj
v študijski proces.

1.Aktivnejša bo promocija rezultatov
raziskovalnega dela - vključitev znanstvenih
dognanj v študijski proces.

1.Rezultati raziskovalnega dela so
bili izdani v obliki znanstvenih
monografij in so tako postali del
študijske literature.

2.Ciljna vrednost kazalnika po
vrednotenju bibliografskih kazalcev
raziskovalne uspešnosti po
metodologiji ARRS se bo povečala
za 3 %.

2.Povečalo se bo število objav v medijih.

2.Za popularizacijo znanosti je bilo
45 objav v medijih.

2.Povečana bo popularizacija
znanosti z namenom zagotavljanja
širšega družbenega učinka – vsaj 5
objav.
2.Nadgraditi
raziskovalno delo
pedagoškega osebja.

Spodbujanje pedagoškega
osebja k individualnemu
raziskovalnemu delu.

1.Aktivnejše delovanje vseh članov
raziskovalnih centrov oz. skupin z
namenom povečanja vrednotenja
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1.Pedagoško osebje bo spodbujeno k bolj
aktivnemu individualnemu raziskovalnemu
delu.

1.Raziskovalna organizacija je imela
skupaj čez 200 objav, nekateri člani
niso dosegli kazalnika vsaj 13

DOLGOROČNI CILJI
(DO LETA 2021)

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

raziskovalne uspešnosti – najmanj
13 zabeleženih objav/na člana.

3.Vključiti več
študentov v
raziskovalno
dejavnost fakultete.

Spodbujanje raziskovalcev k
objavi dognanj v domačih in
tujih znanstvenih delih z
namenom povečanja
citiranosti članov
raziskovalne skupine.

1.Povečana citiranost na ravni
EVRO-PF.

Spodbujanje predvsem
podiplomskih študentov k
vključevanju v raziskovalne
projekte.

1.Izveden bo dvostranski poziv
raziskovalcem in študentom k
tesnejšemu sodelovanju, vključitvi v
raziskovalno delo in skupnim
objavam raziskovalnih rezultatov.

2.Povečanje števila čistih citatov v
bazah WoS in Scopus za 3%.

objav/na člana.
1.Raziskovalci bodo spodbujeni k objavi
dognanj v domačih in tujih znanstvenih delih z
namenom povečanja citiranosti članov
raziskovalne skupine.
2.Raziskovalci bodo spodbujeni k objavi
dognanj v domačih in tujih znanstvenih delih z
namenom povečanja števila čistih citatov v
bazah WoS in Scopus.
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REALIZACIJA 2018

1.EVRO-PF bo izvedla poziv študentom (in
raziskovalcem) k tesnejšemu sodelovanju in
vključevanju v raziskovalno delo in k skupnim
objavam raziskovalnih rezultatov.

1.Na ravni EVRO-PF se je v letu
2018 citiranost povečala.
2.Končna vrednost v bazah WoS in
Scopus se je povečala za 40 %, tj. v
Wos za 134 čistih citatov in v
Scopus 203 čiste citate.

1.Konkreten dvostranski poziv
raziskovalcem in študentom ni bil
izveden, so bili pa študenti
vključeni v posamezne raziskave.

2.11 ŠTUDENTI
Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja EVRO-PF 2018-2021 na področju študentov so:
1. Vključenost študentske populacije na vseh segmentih delovanja fakultete.
2. Aktivna študentska populacija.
Študenti EVRO-PF so uspešno zastopani v vseh organih fakultete, kjer je predvideno njihovo
sodelovanje. V študijskem letu 2017/18 so bili študentje imenovani v naslednje organe fakultete: Senat
fakultete, Akademski zbor, Habilitacijska komisija, Študijska komisija in Disciplinska komisija ter v
Komisijo za kakovost.
Na EVRO-PF deluje Študentski svet EVRO-PF in študentsko društvo ELSA Nova Gorica. V podporo
kariernega razvoja študentov deluje Karierni center EVRO-PF, ki sodeluje pri organizaciji številnih
dogodkov (konference, srečanja, posveti, okrogle mize ipd), tekmovanj in strokovnih ekskurzij.
Študenti lahko svoje znanje prenašajo tudi preko tutorskega sistema in sodelujejo na poletnih in
jesenskih šolah v organizaciji in/ali soorganizaciji EVRO-PF.
2.11.1 ŠTUDENTSKI SVET EVRO-PF
V podporo študentom EVRO-PF deluje Študentski svet, ki deluje kot vezni člen med študenti in
fakulteto. Delovanje ŠS EVRO-PF je opredeljeno s Poslovnikom ŠS EVRO-PF, Pravilnikom o volitvah v ŠS
EVRO-PF, Statutom EVRO-PF ter Zakonom o visokem šolstvu. ŠS EVRO-PF je predstavniško telo
študentov EVRO-PF, ki deluje v interesu vseh študentov fakultete in sodeluje pri reševanju problematik,
povezanih s študenti. V delovanje fakultete se ŠS EVRO-PF vključuje prek sprejemanja predlogov na
svojih sejah ter prek predstavnikov v organih fakultete s ciljem prispevati k višji kakovosti študija na
fakulteti ter sodelovati pri organizaciji interesnih dejavnosti, ki so primarno namenjene študentom.
S ciljem enakopravne zastopanosti interesov vseh študentov si ŠS EVRO-PF prizadeva za enakopravno
sestavo predstavnikov vseh študijskih programov in posameznih letnikov. Mandatna doba članov ŠS
EVRO-PF traja eno leto. Sestanki ŠS EVRO-PF potekajo v povprečju enkrat mesečno, in sicer v obliki
javnih sej, ki so redne, izredne ter korespondenčne. Vsa vabila in zapisniki sej so javno objavljeni.
Predstavniki ŠS EVRO-PF so vabljeni tudi na kolegije dekana, kjer je izpostavljena aktualna študentska
problematika in podani morebitni predlogi. ŠS EVRO-PF si prizadeva za nadaljevanje vzpostavljene
dobre prakse vključevanja in integracije študentov v organe fakultete in konstruktivnega sodelovanja
z administrativnim osebjem fakultete. Prav tako si ŠS EVRO-PF prizadeva za vključevanje zunanjih
sodelavcev-študentov v projekte ŠS EVRO-PF.
V študijskem letu 2017/18 so predstavniki ŠS EVRO-PF sodelovali pri naslednjih dogodkih:
- izvedba informativnih dnevov v Novi Gorici, Kranju, Mariboru in Ljubljani;
- projekt formalnega in neformalnega tutorstva;
- izvedba in sodelovanje pri projektu »Brezplačna pravna pomoč«;
- organizacija strokovne ekskurzije v soorganizaciji z ELSA Nova Gorica;
- organizacija po izpitne zabave za študente EVRO-PF;
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-

organizacija okrogle mize;
izvedba tradicionalnega IUS Bowlinga v soorganizaciji z ELSA Nova Gorica in Alumni klubom.

ŠS je v študijskem letu 2017/18 skrbel za redno komunikacijo med študenti in fakulteto in sproti
obveščal o predlogih izboljšav, npr.: študenti so želeli, da se pomaga profesorjem, ki niso najbolj vešči
računalnika in ostalih multimedijskih pripomočkov. Vodstvo EVRO-PF in strokovno osebje fakultete se
je na dopise in predloge odzvalo konstruktivno in pozitivno. V omenjenem primeru je EVRO-PF
prisluhnila predlogu in zagotovila točnost in nemoteno izvajanja študijskega procesa, tako, da je
profesorjem predhodno pripravila in/ali pokazala uporabo multimedijskih pripomočkov. ŠS EVRO-PF je
tako s uspešnim sodelovanjem s fakulteto uspel implementirati večino predlogov in pobud za
izboljšanje kakovosti študija na EVRO-PF. ŠS EVRO-PF je skrbel tudi za ureditev in dopolnitev aktov in
poslovnikov s katerimi operira ŠS EVRO-PF.
Dolgoročni cilji, ki jih ŠS EVRO-PF zasleduje pri svojem delovanju, so (Tabela 22):
- organizacija okroglih miz s profesorji in zunanjimi izvajalci za študente, kot tudi zunanje poslušalce;
- tradicionalna organizacija študijskih ekskurzij, s katerimi lahko študenti EVRO-PF svoje znanje
uporabljajo tudi v praksi ter ob tem aktivno spoznavajo delovanje različnih pravnih in
državotvornih institucij;
- nadaljevanje izvajanja projekta Brezplačna pravna pomoč;
- organizacija tradicionalnih študentskih zabav za študente EVRO-PF;
- delovanje debatnega kluba, ki bo doprinesel sveže razmišljanje in interaktivnost študentov,
- nadaljevanje neformalnega tutorstva;
- ureditev in dopolnitev aktov in poslovnikov, s katerimi operira ŠS EVRO-PF.
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Tabela 22: Strategija razvoja SŠ EVRO-PF, ključna področja delovanja in njena realizacija v letu 2018
Kratkoročni letni cilj za
leto 2018

Ukrepi (naloge), ki so potrebni
za uresničitev oz. ohranitev

Organizacija okroglih miz s
profesorji in zunanjimi
izvajalci za študente, kot
tudi zunanje poslušalce.

Predvidena izpeljava ene
okrogle mize v mesecu
aprilu. Če se bo pokazala
potreba in
zainteresiranost, si bo ŠS
prizadeval za izpeljavo
dodatne okrogle mize.

Priprava prostora; dogovor s
profesorji; tiskanje vabil in
plakatov za zunanje poslušalce;
nakup spominskega
promocijskega materiala za
udeležence in predavatelje;
izbor in nakup hrane in pijače
(catering) za pogostitev
udeležencev.

Tradicionalna organizacija
študijskih ekskurzij, s
katerimi bodo študentje
EVRO-PF svoje znanje
uporabljali tudi v praksi, ob
tem pa aktivno spoznavali
delovanje različnih pravnih
in državotvornih institucij.

V sodelovanju z ELSO in
ALUMNI klubom EVRO-PF
bodo preverjene možnosti
za organizacijo strokovne
ekskurzije doma in/ali v
tujini.

ŠS EVRO-PF pri organizaciji
sodeluje z ELSA Nova Gorica. ŠS
EVRO-PF aktivno pomaga pri
oblikovanju programa
ekskurzije in promociji med
študenti fakultete.

Dolgoročni/strateški cilj

1.

2.

Nadaljevanje projekta
BPP, ki nudi:
3.

Nadaljevanje izvajanja
projekta Brezplačna pravna
pomoč (BPP).
-

povezovanje
teoretičnega dela
študija pravne
znanosti s praktičnim
udejanjanem prava;
povezovanje širšega
družbenega okolja s
fakulteto;

Delovanje prostovoljcev,
študentov prava, ob preverbi
opravljenega dela s strani
fakultetnega osebja. Pri
tem izvajalci BPP ne bi bili
upravičeni do plačila za pravno
pomoč, saj bi predvidoma
večinoma pravno svetovali
socialno ogroženim
prebivalcem.
Izbrani študentje bi tako
opravljali svetovanje, ki je
dejansko ekvivalent prvemu
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Ime kazalnika

Okrogle mize

Obšolske aktivnost

Obšolsko
izobraževanje
študentov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Realizacija ciljev za leto
2018

Izhodiščna vrednost za
leto 2018 je 1.

Opravljena je bila 1
okrogla miza. Udeležba je
bila zadovoljiva, vendar je
v prihodnje potrebno
premisliti o boljši
motivaciji študentov za
udeležbo.

Izhodiščna vrednost za
leto 2018 je 1.

Karierni center je
organiziral ekskurzije
državnotvornih institucij, ki
so zadovoljile potrebe
študentov.

Projekt se je uspešno
Izhodiščna vrednost za
leto 2018 je 1.

nadaljeval in izvajal na
lokacijah Nova Gorica in
Koper.

Dolgoročni/strateški cilj

4.

Organizacija tradicionalnih
študentskih zabav za
študente EVRO-PF.

Kratkoročni letni cilj za
leto 2018
-

brezplačno praktično
usposabljanje
študentov EVRO-PF;

-

dvig zavesti o pravni
državi.

V sodelovanju z ELSO in
ALUMNI Klubom bo
organiziran dogodek - IUS
Bowling in po-izpitna
zabava.

Ukrepi (naloge), ki so potrebni
za uresničitev oz. ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Realizacija ciljev za leto
2018

brezplačnemu pravnemu
nasvetu, pri tem pa
upravičencem ni potrebno
izkazovati izpolnjevanje
finančnega in premoženjskega
pogoja.
Organizacija je bila v
dogovoru z ELSA NG.
Informiranje in promocija
dogodka.

Študentske zabave

Izhodiščna vrednost za
leto 2018 je 1.

Tradicionalni IUS
BOWLING v soorganizaciji z
ELSA Nova Gorica
bil uspešno izveden.

5.

Delovanje debatnega kluba,
ki bo doprinesel sveže
razmišljanje in
interaktivnost študentov.

V sodelovanju z EVRO-PF
in profesorji se ustanovi in
vodi debatni klub EVROPF.

Informiranje in promocija kluba.
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Obšolske aktivnosti

Izhodiščna vrednost za
leto 2018 je 0.

Debatni klub se zaradi
pomanjkanja študentov v
ŠS ni organiziral.

Dolgoročni/strateški cilj

6.

7.

Nadaljevanje neformalnega
predmetnega tutorstva.

Ureditev in dopolnitev aktov
in poslovnikov s katerimi
operira ŠS Evro-PF

Kratkoročni letni cilj za
leto 2018

Ukrepi (naloge), ki so potrebni
za uresničitev oz. ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Realizacija ciljev za leto
2018

Po uspešni izvedbi
neformalnega
predmetnega tutorstva za
predmete KPP, Rimsko in
Civilno pravo, bo tudi v
letu 2018 nadaljevanje
predmetnega tutorstva. V
primeru interesa med
študenti, bo predmetno
tutorstvo razširjeno na
ostale predmete.

Informiranje in promocija
tutorstva.

Obšolske aktivnost

Izhodiščna vrednost za
leto 2018 je 1.

Projekt se zaradi
pomanjkanja študentov v
ŠS ni organiziral.

Pregled in dopolnitev
aktov, predvsem volitev v
ŠS EVRO-PF.

Pregled aktov.

Akti fakultete

Izhodiščna vrednost za
leto 2018 je 0.

ŠS je ugotovil, da
spremembe niso bile
potrebne.
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2.11.2 ŠTUDENTSKO DRUŠTVO ELSA NOVA GORICA
Na EVRO-PF od leta 2013 deluje študentsko društvo ELSA Nova Gorica, ki je del Evropskega združenja
študentov prava in mladih pravnikov. ELSA (European Law Student Association) je največja neprofitna,
apolitična in neodvisna evropska organizacija študentov prava in mladih pravnikov. Njen prvotni
namen je povezovanje študentov na mednarodni ravni ter pridobivanje mednarodnih izkušenj skozi
spoznavanje tujih pravnih sistemov in poslovnih praks. Svojim članom ponuja strokovne dogodke,
projekte, okrogle mize, delavnice, vodene oglede, poletne šole, izlete in veliko različnih aktivnosti.
Od začetka njegove ustanovitve so člani društva organizirali številne dogodke, npr.: ogled zapora v
Dobu, ogled Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani, strokovno ekskurzijo na Dunaj z
obiskom Veleposlaništva RS, Stalnega predstavništva RS na Dunaju, diplomatske akademije, ogleda
stavbe OZN in predstavitev raznih služb OZN-a ter ogled OVSE kongresnega centra, kjer so lahko
študenti prisostvovali pri zasedanju Stalnega sveta OVSE. V organizaciji in/ali soorganizaciji ELSE so bile
organizirane okrogle mize, npr. Korupcija vs etika v Sloveniji, Varnost uporabnikov družbenih omrežij
v EU in Mediacija v zdravstvu. Z organizacijskim partnerjem Amnesty International Slovenija je bila
organizirana okrogla miza na temo Izbrisani. Organiziran je bil tudi dogodek L@W (Lawyers at work),
katerega namen je bil približati študentom poklice, ki se nanašajo na pravo, npr. predstavitev poklica
odvetnik z gostom doc. dr. Aljošo Dežmanom. Člani ELSE so v študijskem letu 2013/14 izpeljali tudi
študijski obisk v Zagreb, kjer so gostovali v tamkajšnjem društvu ELSA Zagreb.
V nadaljevanju sledi izpostavitev dogodkov, ki so jih v letu 2017/18 organizirali člani ELSE:
1. Redna letna skupščina združenja ELSA Nova Gorica: izvedba volitev v odbor in nadzorni odbor
združenja ELSA Nova Gorica (28.9.2017, Ljubljana);
2. Dnevi slovenskih pravnikov: udeležba članov odbora na strokovnem srečanju (12.10. –
14.10.2017, Portorož);
3. International Council Meeting: udeležba članov odbora ELSA Nova Gorica na mednarodnem
srečanju evropskega združenja študentov prava ELSA (22.10. – 29.10.2017, Sarajevo, Bosna in
Hercegovina);
4. Spoznavni žur študentov EVRO-PF: izvedba spoznavnega žura v sodelovanju s študentskim
svetom Evropske pravne fakultete (25.10.2017, Ljubljana);
5. Okrogla miza z naslovom Pravne možnosti beguncev v Sloveniji (29.11.2017, Ljubljana);
6. Pravna šola z naslovom Pravni cirkus: Humanost v kazenskem postopku (20.11. – 7.12.2017,
Ljubljana);
7. Slavic Officer`s meeting: udeležba članov odbora na 3. mednarodnem srečanju, ki povezuje
člane odborov iz 13 držav članic združenja ELSA (3.12.2017, Lødz, Poljska);
8. Okrogla miza z naslovom Pot do PDI (6.3.2018, Ljubljana);
9. Udeležba članov na Dnevih civilnega in gospodarskega prava (19. – 20.4.2018, Portorož);
10. Sklop delavnic z naslovom Pravna pisanja (17.4. – 14.5.2018, Ljubljana);
11. Obisk odvetniške pisarne Wolf Theiss in srečanje z odvetniki (18.6.2018, Ljubljana);
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12. Redna letna skupščina združenja ELSA Nova Gorica izvedba volitev v odbor in nadzorni odbor
združenja ELSA Nova Gorica (17.9.2018, Ljubljana);
13. Zadnja delavnica z naslovom Pravna pisanja (25.9.2018, Ljubljana).
Poleg lokalnih dogodkov se člani prijavljajo in udeležujejo na različnih poletnih/zimskih šolah in STEP
praksah, ki se razpisujejo dvakrat letno in potekajo po celotni Evropi.
2.11.3 TUTORSTVO EVRO-PF
V študijskem letu 2017/18 so bile vzpostavljene različne formalne in neformalne oblike tutorstva s
poudarkom na predmetnem tutorstvu pri zahtevnejših predmetih ter tutorstvu za tuje študente.
Predmetno tutorstvo in tutorstvo za študente s posebnimi potrebam je EVRO-PF izvajala na neformalni
ravni preko ŠS in društva ELSA.

2.12 POVZETEK STANJA
Ključne spremembe in prednosti ter njihov vpliv na kakovost na področju sodelovanja s študenti so
podani v Tabeli 23. Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju sodelovanja s študenti so podani v
Tabeli 24.
Tabela 23: Ključne spremembe in prednosti na področju sodelovanja s študenti
Vsebina sprememb in prednosti

Vpliv na kakovost
-

Imenovan je bil ŠS NU, ki ga sestavljajo predstavniki
študentov članic NU.

-

Glas študentov v organih fakultete pri
imenovanju predstavnikov, sprejemanju in
spreminjanju aktov, organizaciji dogodkov,
sprotnem reševanju problemov in drugih
zadevah.

-

Pomoč študentom z nasveti za lažje opravljanje
izpitov;
svetovanje tujim študentom in/ali študentom na
izmenjavi na lažjo prilagoditev študija in življenja
v Sloveniji;
razvijanje družbene odgovornosti »študent –
študentu«.

Študenti so bili vpeti v delovanje v organih EVRO-PF in
NU.

-

Študenti so delovali v okviru formalnega in
neformalnega tutorskega sistema.

Aktivno je bilo delovanje ŠS EVRO-PF.
Aktivno so delovali študenti v okviru študentskega
društva ELSA Nova Gorica.

-
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Medsebojno sodelovanje študentov, prenos
dobrih praks in drugo študentov vseh članic NU;
Podani so predlogi izboljšav in ukrepov s strani
študentov na ravni NU.

Podani so predlogi izboljšav in ukrepov s strani
študentov o pedagoškem, raziskovalnem in
strokovnem delu na fakulteti;
organizacija in sodelovanje študentov pri
raznovrstnih dogodkih.
Povezovanje študentov na mednarodni ravni;

Vsebina sprememb in prednosti

Vpliv na kakovost
-

-

pridobivanje mednarodnih izkušenj skozi
spoznavanje tujih pravnih sistemov in poslovnih
praks;
pridobivanje praktičnih pravnih znanj in izkušenj
preko udeležbe in sodelovanja na strokovnih
dogodkih, projektih, okroglih mizah, delavnicah,
vodenih ogledih, poletnih šolah, izletih in drugih
dogodkih.

Tabela 24: Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju sodelovanja s študenti
Slabosti

Predlogi za izboljšanje

Neenakovredna zastopanost študentov vseh letnikov in
vseh študijskih smeri EVRO-PF v ŠS EVRO-PF, kaže se
tudi pomanjkanje interesa za vse vrste aktivnosti v Novi
Gorici.

-

Nadaljevanje s promocijo in vključevanjem
študentov v procese odločanja;
zagotovitev dodatne finančne pomoči za razvoj in
delovanje SŠ.

2.13 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ŠTUDENTOV
Vodstvo EVRO-PF si prizadeva poglobiti sodelovanje s ŠS EVRO-PF in z njegovo pomočjo pridobiti
povratne informacije o zadovoljstvu študentov s študijem na EVRO-PF. Cilj EVRO-PF je konstruktivno
sodelovanje s predstavniki študentov, ki bo dolgoročno pripomoglo k izboljšanju same kakovosti
študijskega procesa. EVRO-PF si bo prizadevala za promocijo aktivnosti ŠS in za obveščanje študentov
o pomembnosti njihove participacije pri zadevah, povezanih s študijem in obštudijskimi dejavnostmi.
Prav tako si bo EVRO-PF prizadevala za poglobitev sodelovanja med ŠS in vodstvom fakultete preko
aktivnega vključevanja ŠS pri sprejemanju odločitev.
Za uresničevanje svojega poslanstva EVRO-PF aktivno spodbuja in usmerja raziskovalno delo študentov
na vseh ravneh študija, kakor tudi njihovo vključevanje v temeljne in aplikativne raziskovalne projekte,
objavljanje raziskovalnih izsledkov v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih publikacijah ter aktivno
sodelovanje na tekmovanjih in konferencah.
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Tabela 25: Uresničevanja doseganja ciljev Strategije razvoja EVRO-PF 2018-2021 v študijskem letu 2017/18 na področju sodelovanja s študenti
DOLGOROČNI CILJI

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

REALIZACIJA 2018

Poglobiti sodelovanje med ŠS in
fakulteto prek aktivnega
vključevanja predstavnikov
študentov v organizacijsko shemo
fakultete in NU.

1.Pregledano bo obstoječe
sodelovanje med ŠS in EVRO-PF.

1.Nadaljevati s promocijo
aktivnosti ŠS EVRO-PF in z
obveščanjem študentov.

1.ŠS in EVRO-PF sta konstruktivno
sodelovala. Imenovan je bil ŠS NU,
sestavljen iz predstavnikov
študentov članic NU. V veljavi je
bil star Poslovnik ŠS in Pravilnik o
volitvah v ŠS. Volitve v ŠS so
potekale po starem postopku
skladno s obstoječim Pravilnikom
o volitvah.

(DO LETA 2021)
1. Vključenost
študentske populacije na
vseh segmentih
delovanja fakultete

2.Študenti bodo vključeni tudi v
organizacijsko shemo NU.

2.Študenti bodo s strani ŠS
pozvani, da se vključijo tudi v
organizacijsko shemo NU.

2.Študentski predstavniki so bili
vključeni v nekatere organe NU.
Zagotoviti je potrebno
zastopanost študentov v vseh
organih, kjer je je predviden
predstavnik študentske
populacije.

2. Aktivna študentska
populacija

Spodbujanje študentov k
aktivnejšemu sodelovanju pri
izboljšanju kakovosti delovanja
fakultete in NU.

1.Vzpostavljeno bo aktivno
sodelovanje študentov pri
zagotavljanju kakovosti tako na
ravni EVRO-PF, kot tudi NU.

1.Vzpostavitev različnih oblik
tutorstva.

1.Študenti so bili vpeti v delovanje
EVRO-PF in NU (pri imenovanju
predstavnikov, sprejemanju in
spreminjanju aktov, organizaciji
dogodkov, sprotnem reševanju
problemov in drugih zadevah).
Sodelovanje je treba še dodatno
poglobiti.

Zagotoviti finančno in strokovno
pomoč za izvajanje aktivnosti
študentov ter promocija njihove
dejavnosti in dosežkov.

1.Zagotovljena bodo ustrezna
finančna sredstva in strokovna
pomoč za aktivno delovanje
študentske skupnosti.

Zagotovitev finančne pomoči za
razvoj in delovanje ŠS EVRO-PF.

1.EVRO-PF je zagotovila ustrezno
finančno in strokovno pomoč za
aktivnosti študentov.
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2.EVRO-PF je uspešno spodbujala
študente k udeležbi na
tekmovanjih. Študenti so se

2.Študenti bodo spodbujeni
(finančno in z zagotavljanjem
mentorjev) k aktivnejšemu
sodelovanju na tekmovanjih –
udeležba vsaj na dveh tekmovanjih.
Spodbujanje tutorskega sistema in
medgeneracijskega povezovanja.

1.Že vzpostavljena mreža tutorskega
sistema in medgeneracijskega
povezovanja prek Alumni kluba bo
aktivnejša pri delovanju.

večinoma samostojno udeležili
tekmovanj, zagotovljena jim je
bila mentorska pomoč.

1.Izvedene bodo aktivnosti za
razvoj tutorskega sistema in
delovanja alumni kluba, ki skrbi za
medgeneracijsko povezovanje.

1.Mreža tutorskega sistema je bila
v letu 2018 vzpostavljena v okviru
tutorstva tujim študentom. Druge
oblike tutorstva (predmetno
tutorstvo, tutorstvo za študente s
posebnimi potrebam) je EVRO-PF
izvajala na neformalni ravni preko
ŠS in društva ELSA.
Medgeneracijsko povezovanja
prek Alumni kluba ni bilo dovolj
aktivno, študenti so se
samostojno povezovali.
2.KC je v svojo dejavnost vabil
predstavnike Alumni. za namene
medgeneracijskega povezovanja
in ohranjanja stika s fakulteto.
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2.14 PODROČJE UPRAVLJANJA S KADRI
Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja EVRO-PF 2018 - 2021 na področju kadrov so:
1. Kakovostna kadrovska sestava pedagoškega kadra.
2. Kakovostna kadrovska sestava upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega osebja.
3. Zadovoljstvo in delovno zavzetost zaposlenih.
2.14.1 ZAPOSLENI
Študijske programe fakultete izvajajo visokošolski učitelji in pedagoški sodelavci, s katerimi ima EVROPF sklenjene ustrezne pogodbe o delu oziroma redno delovno razmerje. Na dan 31. 12. 2018 je z EVROPF v izobraževalnem, raziskovalnem in strokovnem področju sodelovalo 74 visokošolskih učiteljev in
sodelavcev na dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju. Med njimi je bilo 16 rednih in 16
izrednih profesorjev, 22 docentov, 5 višjih predavateljev, 1 predavatelj, 6 asistentov in 8 sodelavcev
brez pedagoškega naziva (Tabela 26).
Tabela 26: Št. visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki so na dan 31.12.2018 sodelovali pri
izobraževalnem, raziskovalnem in strokovnem delu na EVRO-PF
Visokošolski učitelji in sodelavci

Število

Redni profesorji
Izredni profesorji
Docenti
Višji predavatelji
Predavatelji
Visokošolski sodelavci skupaj
Asistenti
Skupaj
Sodelujočih brez pedagoškega naziva
Vsi skupaj

16
16
22
5
1
60
6
66
8
74

Vir: Tajništvo EVRO-PF, 2019
V zaposlitveni strukturi je bilo na dan 31. 12. 2018 14 redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in
sodelavcev. Med njimi je bil 1 redni in 7 izrednih profesorjev, 5 docentov ter 1 asistent (Tabela 27).
Tabela 27: Št. redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na dan 31.12.2018 na EVRO-PF
Visokošolski učitelji in sodelavci

Število

Redni profesorji
Izredni profesorji
Docenti
Višji predavatelji
Predavatelji
Visokošolski sodelavci skupaj
Asistenti
Skupaj

1
7
5
/
/
13
1
14

Vir: Tajništvo EVRO-PF, 2019
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Upravno-administrativni in strokovno-tehnični kader je na dan 31. 12. 2018 štel 15 zaposlenih, in sicer
glavno tajnico, vodjo študijskega centra, dve strokovni sodelavki, 2 računovodji, 2 vodji referata, vodjo
kariernega centra in nadomeščanje vodje ter 5 referentk v referatu za študentske in študijske zadeve
(Tabela 28).
Tabela 28: Št. redno zaposlenega upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega kadra na dan
31.12. 2018 na EVRO-PF
Upravno-administrativni in strokovno-tehnični kader

Število

Glavna tajnica
Vodja študijskega centra
Strokovni sodelavci
Računovodstvo
Vodja Kariernega centra + nadomeščanje
Vodja Referata za študijske in študentske zadeve
Referent za študentske in študijske zadeve
Skupaj

1
1
2
2
2
2
5
15

Vir: Tajništvo EVRO-PF, 2019
2.14.1.1 Vključevanje diplomantov v študijski proces
EVRO-PF je aktivno spodbujala svoje diplomante k nadaljnjemu izobraževanju in nadgrajevanju
pridobljenega znanja, najboljše med njimi pa povabila k pedagoškemu sodelovanju pod nadzorom
njihovih mentorjev. Izmed diplomantov fakultete je bilo v letu 2018 iz vrst študentov v pedagoški
proces vključenih šest asistentov.
2.14.1.2 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
EVRO-PF redno spodbuja izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako formalno, kot neformalno na
različnih področjih. V ta namen tajništvo ali KC osveščata zaposlene na različnih oddelkih o raznih
izobraževanjih, usposabljanjih. Glede na vrsto dela fakulteta skrbi, za ustrezno strokovno
usposobljenost svojega kadra (npr. izpit ZUP, izobraževanja s kadrovskega področja, finančnoračunovodska izobraževanja s področja davkov, plač, bilanc, razpisov EU, izobraževanje zaposlenih v
referatu s področja eVŠ, ipd. EVRO-PF spodbuja tudi redno izobraževanje zaposlenih na področju
Erasmus+ ter kariernih storitev (razpisi Erasmus+, razpis KC). V letu 2018 je EVRO-PF omogočala
formalno izobraževanje 10 zaposlenim. Tudi neformalnega izobraževanje se je udeležilo 10 zaposlenih,
in sicer: dva na področju bibliotekarstva, eden na področju internacionalizacije, dva na področju
mednarodnih mobilnosti, en na področju kariernega centra in štirje s področja programskih tehnologij,
ki se uporabljajo pri delu v referatu.
V študijskem letu 2017/18 so bila opravljene štiri imenovanja v naziv, in sicer: eno imenovanje v naziv
asistent; dve imenovanji v naziv docent in eno imenovanje v naziv izredni profesor. V letu 2018 je bila
EVRO-PF uspešna na projektu ARRS, kar je omogočalo zaposlitev dveh raziskovalcev (vsakega za 5 %).
Zagotovljena so bila nadomeščanja zaposlenih na porodniškem dopustu, dodatni dve novi zaposlitvi
strokovnega kadra in usposabljanje osebe preko razpisa Zavoda za zaposlovanje RS.
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V okviru programa Erasmus+, ki vsako leto spodbuja in finančno podpira mobilnost akademskega in
strokovnega kadra sta bili v študijskem letu 2017/18 na izmenjavi dva visokošolska učitelja. V študijski
proces je bilo vključenih tudi 11 tujih strokovnjakov ter trije tuji strokovnjaki, ki z EVRO-PF sodelujejo
že vrsto let.
2.14.1.3 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih
V letu 2018 je EVRO-PF izvedla anketo o zadovoljstvu zaposlenih. Spletna anketa, ki je potekala z
uporabo orodja 1ka, je bila aktivna med 3. 12. 2018 in 11. 1. 2019. Anketa je bila posredovana upravnoadministrativnemu in strokovno-tehničnemu kadru in je bila 100 % izpolnjena s strani vseh 16
zaposlenih, med njimi tudi dveh študentk, ki sta v letu 2018 sodelovali z EVRO-PF. Vprašanja so bila
razdeljena v 10 glavnih sklopov, in sicer: (1) Demografski oz. splošni sklop (spol, starost, stopnja
izobrazbe, št. let sodelovanja s fakulteto in delo, ki ga oseba opravlja); (2) Splošno o fakulteti; (3)
Vodstvo in organizacija; (4) Delovno okolje; (5) Odnos med zaposlenimi; (6) Delo in naloge; (7)
Ustreznost znanja za kakovostno opravljanje dela; (8) Kariera; (9) Informiranost; (10) Predlogi, pobude
in pripombe. Z izjemo vprašanj v prvem demografskem delu, so bila vsa vprašanja podana v obliki
trditev. Strinjanje anketirancev s posameznimi trditvami smo merili s tri-stopenjsko lestvico 1 - se ne
strinjam, 2 - delno se strinjam, 3 - se v celoti strinjam. Ključne ugotovitve ankete:
-

67 % zaposlenih je zadovoljnih z zaposlitvijo na EVRO-PF;

-

73 % zaposlenih se v celoti strinja, da s svojim delom prispeva k uspešnosti institucije;

-

več kot polovica zaposlenih se v celoti strinja z delom vodstva fakultete, z vizijo in poslanstvom
fakultete ter s trditvijo, da so cilji fakultete in strategija za njihovo doseganje jasno zastavljeni;

-

80 % zaposlenih je ocenilo, da je opremljenost njihovega delovnega prostora dobra ter da jim
delovno mesto omogoča ustrezno socialno varnost;

-

pri odnosu z zaposlenimi se 87 % zaposlenih v celoti strinja, da s sodelavci mnogo bolj sodeluje, kot
tekmuje, le tretjina zaposlenih se v celoti strinja s primernostjo komunikacije med vsemi
zaposlenimi, nizek odstotek popolnega strinjanja (40 %) je zaznati tudi pri zaupanju med sodelavci;

-

več kot polovica zaposlenih se v celoti strinja s trditvijo, da so odnosi z neposrednimi sodelavci in
nadrejenimi dobri in ustrezni;

-

73 % zaposlenih se v celoti strinja, da so napotki nadrejenih jasni, medtem ko se s trditvijo o jasni
opredelitvi delovnih nalog v celoti strinja manj kot polovica zaposlenih;

-

80 % zaposlenih se v celoti čuti odgovorne za kakovostno opravljanje dela, medtem ko se manj kot
polovica zaposlenih v celoti strinja s strditvijo, da je za opravljeno delo ustrezno pohvaljeno in
nagrajeno ter zadovoljno s plačilom za opravljeno delo;

-

preko 80 % zaposlenih meni, da ima dovolj splošnega znanja za opravljanje dela ter je do dodatnega
izobraževanja pozitivno naravnano;

-

več kot polovica zaposlenih se v celoti strinja o dobri informiranosti o dejavnostih in drugih
dogodkih na fakulteti. Ta odstotek je manjši pri trditvi vezani na dobro informiranost o dejavnosti
organov na fakulteti.
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2.14.2 PROSTORSKI POGOJI
Vsi upravno-administrativni in strokovno-tehnični delavci imajo na voljo svoje prostore in ustrezno
opremo. EVRO-PF skrbi za zagotavljanje zdravja zaposlenih z napotitvami na obvezne zdravstvene
preglede. EVRO-PF zaposlenim zagotavlja ustrezno opremo za preprečevanje trajnejših poškodb in
okvar na delovnem mestu (npr. stole spinalis, prilagojene podloge na pisalni mizi, ergonomska
računalniška oprema, prezračevanje, svetloba, dostopi za gibalno ovirane).

2.15 POVZETEK STANJA
Ključne spremembe in prednosti ter njihov vpliv na kakovost na področju kadrov so podani v Tabeli 29.
Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju kadrov so podani v Tabeli 30.
Tabela 29: Ključne spremembe in prednosti na področju kadrov
Vsebina sprememb in prednosti

Vpliv na kakovost

V pedagoški proces so bili vključeni novi strokovnjaki
(domači in tuji) in asistenti in izvedeni so bili
habilitacijski postopki.
V pedagoški in raziskovalni proces so bili vključeni novi
študenti.
Uspešno je bil izveden razpis v okviru projekta na ARRSju.
Financirane so bile udeležbe na različnih konferencah za
pedagoški kader, krite so bile tudi članarine.
Zagotovljena so bila nadomeščanja zaposlenih na
porodniškem dopustu, potekalo je usposabljanje osebe
preko razpisa Zavoda za zaposlovanje RS.
Zaposleni so bili posredovani in spodbujeni k
pridobivanju formalne in neformalne izobrazbe.
Izveden je bil anketni vprašalnik: Zadovoljstvo
zaposlenih.

-

-

Krepitev akademskega zbor s priznanimi
strokovnjaki s teoretskim znanjem in izkušnjami iz
prakse – domači kot tuji.
Spodbujanje najboljših študentov k vključevanju v
pedagoški proces fakultete - habilitacije.
Zaposlitev dveh raziskovalcev (vsakega za 5%).

-

Spodbuda za strokovni razvoj pedagoškega kadra.

-

Zadostno število upravno administrativnih
delavcev glede na potrebe EVRO-PF;
nemoteni delovni procesi.
Večja strokovnost dela, večja motivacija za delo
in večja pripadnost instituciji.
Skrb za zadovoljstvo zaposlenih in krepitev
njihove delovne zavzetosti

-

-

Tabela 30: Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju kadrov
Slabosti

Predlogi za izboljšanje

Slabosti ne zaznavamo.

2.16 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU KADROV
Cilj EVRO-PF je zagotoviti kakovostno kadrovsko sestavo tako pedagoškega kot upravnoadministrativnega in strokovno-tehničnega osebja.
Pedagoški kader je dober, sestavljen iz strokovnjakov, ki imajo tako teoretična znanja kot izkušnje iz
prakse. Tudi v prihodnje si bo EVRO-PF prizadevala v študijski proces privabiti ugledne strokovnjake s
pravnega področja in strokovnjake s področja managementa, infrastrukture in nepremičnin, ki imajo
tako teoretska znanja kot izkušnje iz prakse. V okviru zagotavljanja kakovostnih kadrov bo EVRO-PF
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spodbujala najboljše študente in diplomante k vključevanju v pedagoški proces fakultete. Dolgoročno
se bo EVRO-PF zavzemala za zaposlovanje novih kadrov, predvsem raziskovalcev, na podlagi uspešnih
prijav na projekte.
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Tabela 31: Uresničevanja doseganja ciljev Strategije razvoja EVRO-PF 2018-2021 v študijskem letu 2017/18 na področju kadrov
DOLGOROČNI CILJI

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

REALIZACIJA 2018

Nenehna skrb vodstva fakultete za
krepitev AZ s priznanimi
strokovnjaki s teoretskim znanjem
in izkušnjami iz prakse – domači kot
tuji.

1. Okrepitev akademskega zbora s
priznanimi strokovnjaki s teoretskim
znanjem in z izkušnjami iz prakse.

1.Povečano bo število sodelujočih
asistentov in izvedeni bodo
habilitacijski postopki novih
asistentov.

1.Vključena in habilitirana je bila
strokovnjakinja za gospodarsko
pravo ter strokovnjakinja za
evropsko pravo. V pedagoški in
raziskovalni proces je bilo
vključenih šest asistentov.

(DO LETA 2021)
1.Kakovostna kadrovska
sestava pedagoškega
kadra.

2.Kakovostna kadrovska
sestava upravnoadministrativnega in
strokovno-tehničnega
osebja.

2.Vključitev čim večjega števila tujih
strokovnjakov.

2.V pedagoški in raziskovalni
proces bodo vključeni novi
gostujoči tuji strokovnjaki.
Nadaljevalo se bo sodelovanje z že
obstoječimi tujimi strokovnjaki.

Spodbujanje najboljših študentov k
vključevanju v pedagoški proces
fakultete - habilitacije.

1.Imenovanje v naziv vsaj dveh
študentov EVRO-PF in vključitev
slednjih v delovanje institucije.

1.Izvedeno bo povabilo najboljšim
študentom k pedagoškemu
sodelovanju.

Zaposlovanje kadrov, predvsem
raziskovalcev na podlagi uspešnih
prijav na razpise in projekte.

1.EVRO-PF si bo prizadevala
pridobiti sredstva za dodatne
zaposlitve z uspešnimi prijavami na
razpise in projekte. Poudarek bo na
zaposlovanju raziskovalnega kadra
in vključevanjem raziskovalcev v
raziskovalne cente EVRO-PF –
zaposlitev vsaj 1 raziskovalca.

1.Izvedene bodo prijave na nove
projekte. Uspešne prijave bodo
podlaga za zaposlitev novih
kadrov, pri čemer bo poudarek na
zaposlovanju raziskovalnega
kadra.

Skrb za strokovni razvoj
obstoječega kadra.

1.EVRO-PF bo omogočila svojim
zaposlenim sprotno izpopolnjevanje
ter izobraževanje in pridobivanje

1.Preko finančnih spodbud in
napotitev na izobraževanja,
konference in druge oblike
izpopolnjevanja, bodo ponujene
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2.V pedagoški in raziskovalni
proces EVRO-PF je bilo v letu 2018
vključenih 11 gostujočih tujih
strokovnjakov ter trije tuji
strokovnjaki, ki z EVRO-PF
sodelujejo že vrsto let.
1.V letu 2018 so bili iz vrst
študentov in diplomantov
habilitirani:
1 asistent
1 docent
1 izrednega profesorja
1.EVRO-PF je bila v letu 2018
uspešna na projektu ARRS, ki
omogoča zaposlitev dveh
raziskovalcev (vsakega za 5%).

1.EVRO-PF je tudi v letu 2018
spodbujala strokovni razvoj
pedagoškega kadra s kritjem
stroškov udeležb na različnih

DOLGOROČNI CILJI

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

REALIZACIJA 2018

izkušenj na domačih in tujih
visokošolskih organizacijah.

možnosti za udeležbo na ustreznih
neformalnih izobraževanjih. V
okviru formalnega izobraževanja
se bo zaposlene podbiralo pri
šolanju.

konferencah (Španija,
Nizozemska), s kritjem članarin v
inštitutih (SIST), itd.

Poskrbeti za zadostno število
upravno administrativnih delavcev
glede na potrebe EVRO-PF in NU.

1.EVRO-PF bo pregledala strukturo
zaposlenih v upravno
administrativnih službah in
poskrbela dodatne zaposlitve, če se
bo izkazala potreba po njih.

1.Na podlagi ugotovljenih potreb
se bodo razpisala prosta delovna
mesta in poiskal ter ustrezno
izobrazil se bo kader.

1.Pregledana je bila struktura
upravno-administrativnih služb.
Zagotovljena so bila
nadomeščanja zaposlenih na
porodniškem, dodatne zaposlitve
(dve strokovni sodelavki) in
usposabljanje osebe preko razpisa
Zavoda za zaposlovanje RS.

Spodbujanje k formalnemu
izobraževanju.

1.EVRO-PF bo zaposlene še naprej
spodbujala k pridobivanju formalne
izobrazbe, tako z omogočanjem
udeležbe na predavanjih, kot s
finančnim prispevkom pri kritju
morebitnih šolnin.

1.Zaposleni bodo spodbujeni k
pridobivanju formalne izobrazbe s
pomočjo financiranja, fleksibilnim
urnikom in drugimi motivacijskimi
ukrepi.

1.V letu 2018 se je formalno
izobraževalo 10 zaposlenih. EVROPF jih spodbuja s financiranjem,
fleksibilnim urnikom, itd.

Napotitev zaposlenih na strokovna
izobraževanja in podpiranje
zaposlenih pri neformalnem
izobraževanju.

1.EVRO-PF bo tudi v letu 2018
napotila in financirala udeležbo
zaposlenih na neformalnih
izobraževanjih.

1.Zaposleni bodo napoteni na
ustrezna neformalna
izobraževanja glede na potrebe na
posameznih delovnih področjih.

1.V letu 2018 je EVRO-PF
omogočala neformalna
izobraževanja zaposlenih in sicer:
- 2 na področju bibliotekarstva
- 1 na področju
internacionalizacije
- 2 na področju mednarodnih
mobilnosti
- 1 na področju kariernega centra
- 4 s področja programskih
tehnologij, ki se uporabljajo pri
delu v referatu.

(DO LETA 2021)

3.Zadovoljstvo in
delovno zavzetost
zaposlenih
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DOLGOROČNI CILJI

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

REALIZACIJA 2018

Skrb za zadovoljstvo zaposlenih in
krepitev njihove delovne zavzetosti.

1.EVRO-PF bo vzpostavila oziroma
nadgradila sistem zagotavljanja
zadovoljstva in delovne zavzetosti
zaposlenih z dejavnostmi, kot so:

1.Omogočena bo prenova in
urejenost prostorov, finančno bo
podprt kolektivni izlet. Vodena bo
aktivna politika zaposlovanja in
napredovanja (izveden bo
vprašalnik Zadovoljstvo
zaposlenih). Spodbujalo se bo
razvijanje trajnostno in družbeno
odgovorne organizacijske kulture.

1.V letu 2018 je EVRO-PF s ciljem
boljšega razumevanja potreb
zaposlenih ter izboljšanja
delovnega okolja izvedla anketni
vprašalnik: Zadovoljstvo
zaposlenih. S prenovo prostorov v
referatu je EVRO-PF izboljšala je
delovne pogoje za zaposlene,
izvedla kolektivne izlete ter uvedla
mesečne sestanke v referatu.

(DO LETA 2021)

-

-

-

razvijanje profesionalnih in
etičnih praks,
spodbujanje akademskih
vrednot,
vodenje aktivne politike
zaposlovanja in napredovanja,
zagotavljanje ustreznih delovnih
pogojev in socialne varnosti
zaposlenih,
razvijanje trajnostno in
družbeno odgovorne
organizacijske kulture fakultete
preko primerne organizacijske
klime,
sprotno in konsistentno
reševanje odprtih vprašanj,
problemov in konfliktov.
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2.17 PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI
Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja EVRO-PF 2018-2021 na področju prostorskih in
materialnih pogojev so:
1. Zagotavljanje primernih prostorov ter stalna skrb za posodabljanje strojne in programske
opreme.
2. Vzpostavitev knjižnice, ki bi ustrezala vsem zahtevam, ki jih določajo predpisi.
3. Povečanje založniške dejavnosti fakultete.
2.17.1 PROSTORI IN OPREMA
EVRO-PF je v študijskem letu 2017/18 svojo dejavnost izvajala na treh dislociranih enotah, na sedežu v
Novi Gorici in dveh dislociranih enotah oz. študijskih centrih, in sicer v Ljubljani in Kranju.
Na sedežu v Novi Gorici (EDA center) se študijski proces izvaja v 5 predavalnicah s skupaj 270 sedeži.
Vse predavalnice so v istem nadstropju. Prostore povezuje avla, ki služi tudi kot prostor za druženje
študentov. V istem nadstropju so tudi referat, tajništvo ter karierni center. Poleg tega ima fakulteta še
dva arhiva.
V Ljubljani študijski proces poteka v najetih prostorih, ki so bili v letu 2018 popolnoma prenovljeni in
posodobljeni. Novi prostori nudijo kakovostno izvajanje študijskih programov v skladu z normativi in
standardi, ki so opredeljeni v višjem in visokem šolstvu. V študijskem centru v Ljubljani je pet
predavalnic in dve sejni sobi, ki so sodobno opremljene z mizami, stoli, tablami, računalniki in
projektorji. V odnosu do bogate slovenske in mednarodne kulture imajo predavalnice imena po znanih
osebnostih, in sicer predavalnica Jožeta Pučnika, Leona Štuklja, Jožeta Wojtyle, Roberta Schumana in
predavalnica, Franceta Bučarja. Avla nosi ime po znanem slovenskem politiku, bančniku diplomatu in
publicistu Ivanu Hribarju. Pedagoškim sodelavcem je poleg profesorskih kabinetov namenjena tudi
klubska soba - Klub Profesorjev Nove univerze. V celotni zgradbi je na voljo internet. Predavalnice in
sejni sobi se nahajajo v štirih nadstropjih, do katerih je omogočen dostop z dvigalom. Za študente s
posebnimi potrebami je narejena klančina, prilagojene so sanitarije, na voljo je tudi dvigalo. Napisov v
Braillovi pisavi in glasovnih opozoril (še) ni. Prostori fakultete vključujejo prenovljeno knjižnico, ki se
nahaja v četrtem nadstropju ter učne prostore, ki so opremljeni z računalniki.
V študijskem centru v Kranju, kjer je tudi sedež Fakultete za državne in evropske študije, poteka
študijski proces v prostorih poslovne stavbe Lon. V poslovni stavbi je lociran referat za študijske in
študentske zadeve, tajništvo, dekanat, sejna soba, računovodstvo in predavalnice. Vse predavalnice so
opremljene z računalnikom, projektorjem in prostim dostopom do interneta. V vseh prostorih
fakultete je nameščen prosto dostopen brezžični internet. Fakulteta na svojih enotah razpolaga s
sodobno opremljenimi prostori in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo kakor tudi z zadostnim
številom parkirnih mest. Primerno je urejena tudi dostopnost za invalide.
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2.17.2 INFORMACIJSKI SISTEM
Na vseh osebnih računalnikih na EVRO-PF je nameščena vsa standardna oprema, potrebna za
pisarniško delo. Fakulteta je visokošolski informacijski sistem (VIS), ki je nadgrajen z računovodskim
delom, nadgradila v angleški jezik. Vse računalnike je fakulteta opremila z antivirusnimi programi ter
sistemom za arhiviranje podatkov. Računovodstvo in založba za svoje delo uporabljata program
VASCO. Za preverjanje plagiatov se uporablja slovenski program DPV v okviru repozitorija Revis.
2.17.3 UNIVERZITETNA KNJIŽNICA NOVE UNIVERZE (UKNU)
Ob združitvi knjižnic članic v skupno univerzitetno knjižico v letu 2017 so bili doseženi osnovni pogoji
za delovanje visokošolske knjižnice ter postavljeni temelji za razvoj nove univerzitetne knjižnice v
Sloveniji. 19. 06. 2017 je bila z vpisom v razvid knjižnic po veljavnem Pravilniku o razvidu knjižnic
realizirana ustanovitev Univerzitetne knjižnice Nove univerze (UKNU). Dne 26. 09. 2017 je NU sklenila
Pogodbo o sodelovanju in polnopravnem članstvu UKNU v sistemu COBISS.SI z Inštitutom
informacijskih znanosti, Maribor. UKNU deluje v prostorih Nove univerze na Mestnem trgu 23 v
Ljubljani. Knjižnica ima leto licenco UDCMRF 2011 (dostop do elektronske izdaje tabel UDK) ter že
naročene strokovne revije. V študijskem letu 2017/18 je UKNU za članico EVRO-PF pridobila 498
knjižničnih enot v skupni vrednosti 5.485,02 EUR.
2.17.3.1 Vizija
Univerzitetna knjižnica Nove univerze želi vsem študentom, zaposlenim, sodelavcem in zunanjim brez
omejitev omogočiti najširši možen dostop do slovenske in svetovne znanstvene in strokovne literature
s področji delovanja univerze v fizični in elektronski obliki. Za uporabnike želimo vzpostaviti in
zagotoviti dostop kar se da široke baze znanja, jih voditi pri njeni uporabi ter razvijati knjižnične storitve
po meri in skladno z uporabniškimi potrebami in pričakovanji. Knjižnična zbirka in relevantni slovenski
in svetovni spletni viri in baze podatkov morajo biti dostopni vsakemu uporabniku ne le v prostorih
knjižnice in fakultet, temveč prek oddaljenega dostopa tudi iz drugih želenih lokacij.
2.17.3.2 Poslanstvo
Univerzitetna knjižnica Nove univerze zbira, obdeluje, hrani in posreduje slovensko in tujo znanstveno
literaturo, ki pokriva študijska področja članic univerze, vsem študentom, članom akademskega zbora,
raziskovalcem in drugim zaposlenim na univerzi ter drugim uporabnikom.
S svojo dejavnostjo podpira študijski proces na članicah NU:
- Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ)
- Evropska pravna fakulteta (EVRO-PF)
- Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ)
ter raziskovalno dejavnost inštitutov in raziskovalnih skupin:
- Inštitut za raziskovanje v pravu
- Inštitut za management nepremičnin,
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-

Inštitut za slovenoslovje,
Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice,
Raziskovalna skupina FDŠ.

2.17.3.3 Storitve
UKNU je nosilec gradnje in razvoja zbirke univerzitetnega repozitorija v okviru Repozitorija samostojnih
visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij in s tem prispeva elektronske verzije zaključnih
del študentov NU v Nacionalni portal odprte znanosti.
Kot univerzitetna knjižnica skrbi za:
- temeljno zbirko strokovne literature, potrebne za izvajanje pedagoškega in
znanstvenoraziskovalnega procesa na univerzi,
- zbirko visokošolskih del in drugih dokumentov matične univerze oziroma njenih zaposlenih,
- pridobivanje in obdelava obveznih izvodov gradiv, ki nastajajo in se objavljajo v okviru univerze,
- dvig informacijske pismenosti študentov in zaposlenih na univerzi z organizacijo izobraževanj o
iskanju, izbiri in uporabi različnih vrst in oblik informacijskih virov ter s sodelovanjem na
fakultetah članicah pri predavanjih o metodologiji raziskovanja in znanstvenega pisanja.
Kot osrednja znanstvena knjižnica skrbi za:
- zagotavljanje informacijskih virov in informacij za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela,
- zbiranje in trajno ohranjanje dosežkov znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
- pomoč znanstveni skupnosti pri zagotavljanju prostega dostopa do rezultatov
znanstvenoraziskovalnega dela.
2.17.3.4 Elektronski viri in informacijske zbirke
UKNU je v letih 2017 in 2018 postala članica konzorcijev v NUK in CTK ter s tem zagotovila dostop do
pomembnejših svetovnih informacijskih virov: Sage, EBSCO Academic Search Premier, Scopus
in SpringerLink. Ob tem sama naroča še EBSCO Military and Government Collection, Pravni
informacijski portal Ius-Info in Portal revije Pravna praksa ter e-Gradbenik - Portal gradbenikov. Za
navedene vire knjižnica vsem članom omogoča oddaljen dostop s podporo Instituta informacijskih
znanosti Maribor.
Skladno z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v
Sloveniji 2015−2020 UKNU gradi repozitorij zaključnih del študentov univerze v okviru Repozitorija
samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij in tako prispeva tudi v Nacionalni
portal odprte znanosti. V repozitorij je v študijskem letu 2017/18 vnesla 981 zaključnih del Evropske
pravne fakultete. Omogočala je tudi odprti dostop do elektronskih virov, e-učbenikov in e-zbornikov.
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2.17.3.5 Knjižnični fond
UKNU zbira, obdeluje, hrani in posreduje slovensko in tujo znanstveno literaturo, ki pokriva študijska
področja članic univerze. Vsem študentom, zaposlenim, sodelavcem in zunanjim brez omejitev
omogoča najširši možen dostop do slovenske in svetovne znanstvene in strokovne literature s področji
delovanja univerze v fizični in elektronski obliki. Knjižnični fond se je v letu 2018 povečal za 498
knjižničnih enot. Knjižnica je naročila 6 informacijskih virov (konzorciji in samostojno). Celoten
knjižnični fond tako obsega 13.275 enot knjižničnega gradiva.
2.17.3.6 Razvojni projekti knjižnice
V letu 2017 se je UKNU z močno integracijo v študijski proces vključila v razvojni proces članic ter z
uspešno prijavljenim projektom DEUS na MIZŠ pričela nadgrajevati storitve z digitalnimi vsebinami, kot
je elektronski Komentar ustave RS in Enciklopedija slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti.
2.17.4 ZALOŽBA
EVRO-PF v okviru založniške dejavnosti izdaja znanstvene monografije, učbenike, ki predstavljajo
obvezno študijsko literaturo pri posameznih predmetih in konferenčne zbornike. V študijskem letu
2017/18 je založba EVRO-PF izdala naslednje publikacije:
- Gospodarsko pravo [Elektronski vir]: študijsko e-gradivo / Puharič, Krešimir, 2017.
- Teorija in praksa socialne države [Elektronski vir] : zbornik izbranih ustavnopravnih vprašanj, 2017.
- Razvoj in glavne značilnosti tipskih modelov organizacije državne oblasti : [(znanstvena
monografija)] / Dujić, Slobodan, 2017.
- Ustanovitev Slovenije / Jambrek, Peter znanstvena monografija, 2017.
- Attitude towards real estate and organizational environment / Temeljotov Salaj, Alenka; Zupančič,
Dušan, znanstvena monografija, 1st ed., Ljubljana : Nova univerza, European Faculty of Law, 2017.
- Program nacionalne in ustavne osvoboditve Slovenije 1987-1988. Prispevki za slovenski nacionalni
program (1987), 2018.
- Program nacionalne in ustavne osvoboditve Slovenije 1987-1988. Gradivo za slovensko ustavo
(1988), 2018.
- Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja : (teorija, praksa in vzorci) / Strojin Štampar,
Anja, znanstvena monografija, 2018.
- Učinkovita raba energije in stavbe [Elektronski vir] : učno gradivo k temi za predmet: Energetska
infrastruktura : PMIN I / Šijanec-Zavrl, Marjana učno gradivo, 2018.
V študijskem letu 2017/18 je bil izdan konferenčni zbornik Mednarodna doktorska znanstvenoraziskovalna konferenca 7 [Elektronski vir], 2018.
V študijskem letu 2017/18 se je univerzitetna založba za članico Nove univerze EVRO-PF prijavila na
razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij – prijavila je 3 znanstvene monografije in vse
3 so bile sprejete v sofinanciranje.
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2.18 POVZETEK STANJA
Ključne spremembe in prednosti ter njihov vpliv na kakovost na področju upravljanja s prostorskimi in
materialnimi pogoji so podani v Tabeli 32. Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju upravljanja s
prostorskimi in materialnimi pogoji so podani v Tabeli 33.
Tabela 32: Ključne spremembe in prednosti na področju upravljanja s prostorskimi in materialnimi
pogoji
Vsebina sprememb in prednosti

Vpliv na kakovost

Programska in računalniška oprema sta bili stalna
posodobljeni. Opravljeni so bili tudi dodatni nakupi
opreme v vseh treh študijskih centrih.

-

Nemoteno izvajanje študija na vseh treh
dislociranih enotah - na sedežu v Novi Gorici in
dveh dislociranih enotah oz. študijskih centrih, in
sicer v Ljubljani in Kranju.

V študijskem centru v Ljubljani so bili najeti, prenovljeni
in ustrezno opremljeni dodatni prostori.

-

Več prostora za izvajanje študijskega procesa in
novi ter prostornejši knjižnični prostori.

-

Povečanje fonda knjižničnega gradiva.

-

Integracija UKNU v študijski in v razvojni proces
fakultete.

-

Povečanje lastne študijske literature v fizični in
elektronski obliki.

Zagotovljena so bila potrebna finančna sredstva za
nakup knjižničnega gradiva v fizični in elektronski obliki
Preko uspešne prijave na razpis so bile nadgrajene
storitve z novimi digitalnimi vsebinami.
Izdana je bila nova študijska literatura - učbeniki,
znanstvena monografija in izdaja konferenčnega
zbornika.

Tabela 33: Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju upravljanja s prostorskimi in materialnimi
pogoji
Slabosti

Predlogi za izboljšanje

EVRO-PF v študijskem letu 2017/18 ni zaznala nobenih
slabosti.

/

2.19 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU PROSTOROV IN OPREME
EVRO-PF sistematično skrbi za primerno raven prostorov za opravljanje pedagoške dejavnosti in
opreme, zlasti za posodabljanje računalniške in snemalne opreme, upoštevajoč uvajanje e-študija.
Poglavitna naloga EVRO-PF je dokončanje opremljanja prostorov, vključno s knjižnico in njenim
arhivom. Univerzitetna knjižnica je vzpostavljena. V prihodnje si bo EVRO-PF prizadevala za pridobitev
novih enot knjižničnega gradiva in znanstvenih ter strokovnih periodičnih publikacij.
Vodja knjižnice je hkrati tudi vodja založbe, zato je povečanje založniške dejavnosti razumljiv cilj EVROPF.
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Tabela 34: Uresničevanja doseganja ciljev Strategije razvoja EVRO-PF 2018-2021 v študijskem letu 2017/18 na področju upravljanja s prostorskimi in
materialnimi pogoji
DOLGOROČNI CILJI
(DO LETA 2021)

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

REALIZACIJA 2018

1.Zagotavljanje
primernih prostorov ter
stalna skrb za
posodabljanje strojne in
programske opreme.

Skrb za posodabljanje strojne in
programske opreme ter skrb, da
so vsi študijski centri fakultete
ustrezno opremljeni in dostopni
za študente.

1.EVRO-PF bo skrbela za letno
posodabljanje in nakup nove
strojne in programske opreme.
Zagotovljena bo tudi ustrezna
opremljenost in dostopnost do
fakultetnih prostorov.

1. Zagotovitev potrebnih
sredstev in posodabljanje ter
nakup opreme.

Zagotovitev dodatnih predavalnic
za nemoteno izvedbo študijskega
procesa v študijskem centru
Ljubljana.

1.EVRO-PF bo zagotovila dodatne
prostore (predavalnica) v
študijskem centru Ljubljana.

1.Izveden bo najem dodatnih
prostorov v študijskem centru v
LJ, študijski in delovni prostori
bodo posodobljeni in ustrezno
opremljeni.

1.V letu 2018 je bila pregledana
in po potrebi posodobljena
oprema (programska in
računalnika). Posodobitve in
dodatni nakupi so bili izvedeni
tudi na nakup opreme prostorov
na vseh treh študijskih centrih
(NG, LJ in KR).
1.EVRO-PF je zagotovila najem
dodatnih prostorov v študijskem
centru v LJ, prostore prenovila in
jih ustrezno opremila za vse
skupine študentov.

2.Vzpostavitev
knjižnice, ki bi ustrezala
vsem zahtevam, ki jih
določajo predpisi.

Pridobitev knjižničnega gradiva in
znanstvene ter strokovne
periodične publikacije.

3.Povečanje založniške
dejavnosti fakultete.

Spodbujanje pedagoškega osebja
k pripravi študijske literature in
ostalega gradiva za študente v
obliki učbenikov in znanstvenih
monografij.
Organizacija konferenc in izdaja
zbornikov prispevkov

1.Povečanje fonda knjižničnega
gradiva za vsaj 5%. Fakulteta bo
zagotovila potrebna sredstva za
nakup knjižničnega gradiva v fizični
in elektronski obliki (pridobivanje
javnih sredstev, vključevanje v
konzorcije ter sredstva fakultete).
1.Izdaja vsaj dveh enot študijske
literature in ostalega gradiva za
študente (učbenik oziroma
znanstvena monografija).

1.Zagotovljena bodo potrebna
finančna sredstva za nakup
knjižničnega gradiva v fizični in
elektronski obliki (pridobivanje
javnih sredstev, vključevanje v
konzorcije ter sredstva
fakultete).
1.Zagotovljena bodo potrebna
sredstva za pripravo in izdajo
nove študijske literature
(učbeniki oziroma znanstvena
monografija).
1. Izdan bo vsaj en konferenčni
zbornik.

1.EVRO-PF in NU si bosta
prizadevali za organizacijo
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1.Knjižnični fond se je povečal za
498 knjižničnih enot. Knjižnica je
naročila 6 informacijskih virov
(konzorciji in samostojno).

1.Izdanih je bilo 7 enot gradiva.

1.Izdan je bil en konferenčni
zbornik.

DOLGOROČNI CILJI
(DO LETA 2021)

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

REALIZACIJA 2018

Prijava na razpise, ki sofinancirajo
založniško dejavnost fakultete in
NU

konference, prispevke pa izdati v
obliki zbornikov – vsaj en zbornik.
1. EVRO-PF in NU si bosta
prizadevali za prijavo vsaj dveh
monografij na razpisu, ki finančno
pripomore k povečanju založniške
dejavnosti.

1.EVRO-PF se bo prijavila na
razpis za sofinanciranje
znanstvenih monografij.

1.Oddana je bila ena prijava na
ARRS razpis za sofinanciranje
založniške dejavnosti v 2018.
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2.20 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI
Ključni strateški cilj v okviru Strategije razvoja EVRO-PF 2018 - 2021 na področju financiranja dejavnosti
je: Zagotoviti ustrezne vire financiranja dejavnosti.
2.20.1 PRIHODKI IN ODHODKI
EVRO-PF se financira iz: (1) proračunskih sredstev iz naslova koncesijske pogodbe, (2) sredstev
pridobljenih na trgu (organizacija različnih strokovnih seminarjev, povezanih s tematiko vsebin v skladu
z delovanjem Fakultete), (3) šolnin pri vpisu izrednih študentov in (4) sredstev pridobljenih na podlagi
razpisov (ARRS, MIZŠ, Javni sklad, CMEPIUS ipd.). EVRO-PF z intenzivnim delom na področju izterjave
neplačanih terjatev učinkovito zmanjšuje obseg terjatev. Z rednim opominjanjem dolžnikov kot dober
gospodar skrbi, da ne prihaja do večjih dolgov s strani dolžnikov. EVRO-PF je tudi v študijskem letu
2017/18 nadaljevala z instrumentom zavarovanja pred morebitnim neplačilom, in sicer z uvedbo
poroštvene izjave v primeru obročnega plačila šolnine, hkrati pa se EVRO-PF prilagaja in se skuša s
svojim pristopom približati študentom pri iskanju ustrezne dinamike odplačevanja dolgov.
Med smernicami za izboljšanje kakovosti tako še naprej ostajajo:
- povečanje plačilne sposobnosti študentov na podlagi ponudbe obročnega odplačevanja ter
upoštevanja predlogov študentov glede dinamike odplačila že nastalih dolgov;
- krepitev delovanja lastne knjižnične dejavnosti s povečanjem sklada knjižnih enot;
- aktivnosti na področju ustvarjanja večjih prihodkov iz drugih virov z iskanjem dodatnih
možnosti pridobivanja sredstev oz. virov financiranja na podlagi različnih razpisov, tako
domače kot mednarodne narave;
- krepitev delovanja na področju internacionalizacije študijskih programov;
- pospeševanje delovanja in pomoč študentov pri mednarodnih izmenjavah ter skladno s tem
iskanje in zagotavljanje dodatnih sredstev za te vsebine.
V letu 2018 je imela EVRO-PF skupno 1.866,246,59 EUR prihodkov, medtem ko jih je bilo v letu 2017
2.062.801,01 EUR. Pomeni, da je bilo v letu 2018 zaznati vpad sredstev v višini 9,53 % v primerjavi z
letom 2017 (Tabela 35).
Tabela 35: Prihodki in odhodki EVRO-PF v letu 2017 in 2018
Prihodki/Odhodki
Prihodki
Odhodki

2017

2018

2.062.801,01 EUR
2.016.834,35 EUR

1.866.246,59 EUR
1.990.448,13 EUR

2.20.2 KONCESIJE
Fakulteta je pridobila državno koncesijo za naslednje študijske programe , in sicer:
- Triletni dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo z Odločbo Vlade RS št. 0140513/2006/5 z dne 13.12.2006. V študijskem letu 2017/18 je Vlada RS odobrila 70
koncesioniranih vpisnih mest na tem programu;
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-

-

Dvoletni podiplomski magistrski študijski program Pravo z Odločbo Vlade RS št. 0140519/2007/5 z dne 15.05.2007. V študijskem letu 2017/18 je Vlada RS odobrila 70
koncesioniranih vpisnih mest na tem programu;
Dvoletni podiplomski magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin z
Odločbo Vlade RS št. 01405-18/2007/5 z dne 15.05.2007. V študijskem letu 2017/18 je Vlada
RS odobrila 70 koncesioniranih vpisnih mest na tem programu.

2.20.3 DRUGE DEJAVNOSTI IN VIRI FINANCIRANJA
EVRO-PF izvaja tudi založniško dejavnost, izvedbo različnih strokovnih seminarjev, izobraževanje za
zunanje deležnike (npr. usposabljanja za mediatorje) ter znanstveno – raziskovalno in svetovalno
dejavnost preko katerih črpa sredstva za izvajanje svoje temeljne visokošolske dejavnosti. V letu 2018
se je EVRO-PF uspešno prijavila na 5 razpisov, iz katerih so se dodatno sofinancirale razne aktivnosti na
fakulteti.
2.20.4 ŠOLNINE IN VPISNINE
Sredstva za izvajanje študijske dejavnosti se pridobivajo s strani MIZŠ na podlagi vsakoletnega podpisa
pogodbe ter na osnovi zaračunanih šolnin študentom vpisanih na nekoncesionirani, vendar akreditirani
del študijskih programov. Nastali primanjkljaj proračunskih sredstev Fakulteta krije iz naslova šolnin
izrednega študija. Hkrati Fakulteta sproti spremlja kazalce uspešnosti finančnega poslovanja in izvaja
ukrepe za racionalno porabo sredstev. S tem se zagotavljajo potrebna sredstva za nemoteno in
kakovostno delovanje ter nadaljnji razvoj.
2.20.5 ZNANSTVENO- RAZISKOVALNO DELO
Znanstveno – raziskovalno delo je financirano na podlagi sklenjenih pogodb z ARRS in sredstev,
pridobljenih na razpisih.

2.21 POVZETEK STANJA
Ključne spremembe in prednosti ter njihov vpliv na kakovost na področju financiranja dejavnosti so
podani v Tabeli 36. Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju financiranja dejavnosti so podani v
Tabeli 37.
Tabela 36: Ključne spremembe in prednosti na področju financiranja dejavnosti
Vsebina sprememb in prednosti

Vpliv na kakovost

-

Nemoteno izvajanje študijskega procesa;
iskanje novih finančnih možnosti z razširitvijo
tržne dejavnosti.
Razširitev tržne dejavnosti fakultete.
Zagotovitev dodatnih virov financiranja;
možnost izvedbe dodatnih aktivnosti.
Lažja odločitev za nemoteno nadaljevanje študija;

-

lažje finančno planiranje.

-

Ohranitev stabilnega financiranja vseh dejavnosti,
težavni finančni situaciji v visokem šolstvu in državi.
EVRO-PF je začela z oddajanjem prostorov.
Pridobljena so bila finančna sredstva za financiranje 5
novih projektov.
Možnost obročnega plačevanja šolnin.
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Tabela 37: Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju financiranja dejavnosti
Slabosti

Predlogi za izboljšanje
-

Zagotavljanje zunanjih virov financiranja
(projektna sredstva, razvojni skladi, povezovanje
z gospodarstvom, ipd.).

Sistem financiranja ne omogoča pokrivanja obratovalnih
stroškov v celoti.

-

Pospeševanje tržne dejavnosti fakultete.

Majhen delež financiranja iz raziskovalne dejavnosti.

-

Povečati delež iz raziskovalne dejavnosti.

Zmanjšanje koncesijskih sredstev skladno z uredbo, ki
ureja financiranje visokošolskih zavodov.

2.22 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU FINANCIRANJA DEJAVNOSTI
Zaradi zmanjšanja koncesijskih sredstev, ki ga je prinesla vladna uredba, ki ureja financiranje
visokošolskih zavodov, bo EVRO-PF morala v prihodnje dati večji poudarek zunanjim virom financiranja
dejavnosti. Tako je dolgoročni cilj pridobivanje zunanjih virov financiranja, predvsem preko javnih in
drugih razpisov ter tržne dejavnosti EVRO-PF.
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Tabela 38: Uresničevanja doseganja ciljev Strategije razvoja EVRO-PF 2018-2021 v študijskem letu 2017/18 na področju financiranja dejavnosti
DOLGOROČNI CILJI

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

REALIZACIJA 2018

EVRO-PF bo zagotovila vire
financiranja s:

1.EVRO-PF bo ves čas poskrbela za
primerno razporejanje in uporabo
finančnih sredstev. Cilj je
pridobivanje dodatnih sredstev
financiranja iz javnih ali drugih
razpisov in načrtovanjem
prostorskega razvoja.

1.Razširitev tržne dejavnosti
bo EVRO-PF realizirala s
ponudbami za zunanje
deležnike (pravna mnenja,
izobraževanja, konference,
poletne šole, oddaja
prostorov, knjižnična
ponudba, itd).

1.V letu 2018 je EVRO začela
z oddajanjem prostorov,
naročil pravnih mnenj ni bilo.
Organiziranih je bilo nekaj
dogodkov ponujen širši
javnosti (izobraževanje za
mediatorje).

(DO LETA 2021)
1.Zagotoviti ustrezne
vire financiranja
dejavnosti.

-

primernim razporejanjem in
uporabo finančnih virov;

-

pridobivanjem zunanjih virov
financiranja, predvsem prek
dobljenih mednarodnih in
domačih projektov in razpisov;

-

razširitvijo tržne dejavnosti
fakultete s ponudbami za
zunanje deležnike (pravna
mnenja, izobraževanja,
konference, poletne šole,
oddaja prostorov, knjižnična
ponudba, itd).načrtovanjem
aplikativne raziskovalne
dejavnosti, ki bo črpala sredstva
iz gospodarstva;

-

vzdrževanjem obstoječih
prostorskih zmogljivosti in IKTtehnologije;

-

načrtovanjem prostorskega
razvoja in njegovo morebitno
širitvijo.

2.Prijavila in oddala se bo
dokumentacija za javne
razpise.
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2.Zgotovljeni so bili
raznovrstni viri financiranja
(Koncesija, ARRS, Javni sklad
za razvoj kadrov in štipendiji,
MIZŠ ter lastna sredstva).
Pridobljena sredstva so bila
razporejena in porabljena v
skladu z izdelanim finančnim
planom.

2.23 SODELOVANJE Z OKOLJEM
Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja EVRO-PF 2018 - 2021 na področju sodelovanja z okoljem
so:
1. Družbeno odgovorno in tvorno sodelovanje z domačim in tujim okoljem
2. Povečati sodelovanje s sorodnimi pedagoškimi in raziskovalnimi institucijami ter (ne)
gospodarstvom doma in v tujini
3. Ustrezna promocija.
2.23.1 DRUŽBENO ODGOVORNO IN TVORNO SODELOVANJE Z DOMAČIM IN TUJIM OKOLJEM
Vpetost v okolje je pomemben element delovanja EVRO-PF, tako z razvojnega vidika kot z vidika njene
vloge v ožjem in širšem okolju. Zato EVRO-PF že od ustanovitve dalje zagotavlja trende učinkovitega
povezovanja med zasebno in javno sfero v domačem in mednarodnem okolju. EVRO-PF je imela v letu
2018 podpisanih 13 sporazumov o sodelovanju in 44 pisem o nameri s ciljem sodelovanja in
navezovanja stikov z institucijami v domačem okolju. Svoje delovanje v mednarodnem prostoru utrjuje
tudi z mednarodnimi sporazumi, kjer je sklenjenih 33 bilateralnih sporazumov Erasmus+ in 17
mednarodnih sporazumov o akademskem sodelovanju s tujimi univerzami (t. i. Agreement on
academic cooperation).
EVRO-PF izpolnjuje svoje poslanstvo in izkazuje svojo javno družbeno odgovornost z/s:
- aktivno vključenostjo v slovenski ter evropski raziskovalni in visokošolski prostor;
- sodelovanjem z različnimi partnerstvi za razvoj;
- promocijo mednarodnega sodelovanja na področju raziskovanja in izobraževanja;
- sodelovanjem z drugimi visokošolskimi zavodi, podjetji in ostalimi organizaciji v domačem in
mednarodnem kontekstu;
- medinstitucionalnim povezovanjem, ki se najpogosteje kaže v skupnem sodelovanju na
projektih, medsebojnem obveščanju, izmenjavi dobrih praks, gradnji nadaljnjih skupnih
aktivnosti, reguliranju izobraževalnega sistema aktualnim potrebam na trgu dela ter promociji
svojih diplomantov;
- organizacijo domačih in mednarodnih dogodkov ipd.
S pomočjo povratnih informacij, ki jih fakulteta prejme iz okolja, učinkovito nadgrajuje kakovost
ponujenega izobraževalnega sistema in znanja diplomantov in izboljšuje obstoječe oblike sodelovanja
s partnerji doma oz. v tujini. Povratne informacije služijo fakulteti kot podstat in priporočilo pri iskanju
novih partnerjev in kreiranju novih oblik sodelovanja.
2.23.2 KARIERNI CENTER EVRO-PF
Karierni center EVRO-PF (KC) deluje od leta 2012 dalje. V letu 2013 je bila EVRO-PF uspešna na javnem
razpisu, preko katerega je pridobila sredstva s strani Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje aktivnosti KC. Storitve KC so:
- skrb za celostno podporo študentov na njihovi študijski in karierni poti, kar služi kot orodje za
uspešen prehod v prvo zaposlitev;
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-

-

-

spremljanje zaposljivost študentov;
merjenje zadovoljstva študentov in diplomantov s ponujenim študijem;
poročanje vodstvu ter sprejemanje ustreznih ukrepov;
organizacija delavnic, predstavitev poklicev, individualnih testiranj in svetovanj;
karierno svetovanje;
nudenje dodatnih praktičnih znanj, s čimer delodajalcem zagotavlja kakovosten kader;
sodelovanje z delodajalci, ki iščejo kadre za svoja podjetja, saj se trudi sodelovati z njimi in
upoštevati njihove potrebe na trgu dela;
vzpostavljanje in ohranjanje pestrega nabora partnerjev EVRO-PF in potencialnih delodajalcev
svojih diplomantov, s katerimi ohranja stike in aktivno sodeluje Povezovanje se kaže v formalni
obliki (v okviru sklenjenih t. i. pisem o nameri3) ali v neformalni obliki (v obliki medsebojnega
obveščanja, sodelovanja ali posredovanja različnih oblik informacij, napotitve študentov na
praktično ali drugo usposabljanje, sodelovanje na okroglih mizah, predstavitve poklicev ali
obiski v delovna okolja ipd);
ohranjanje stikov med alumnijem ter ustvarjanje novih priložnosti za njihovo medsebojno
povezovanje;
svetovanje mladim in prirejanje obštudijskih aktivnosti (predavanja o možnostih nadaljnjega
študija, predstavitvi poklicev in obiskom v delovna in realna okolja). Rezultati dobrega dela in
promocije se kažejo predvsem v povečanem zanimanju študentov in delodajalcev za aktivnosti,
ki jih prireja KC);
aktivno delovanje na vseh področjih izobraževanja.

Za namene promocije svoje dejavnosti KC pripravlja brošure, zgibanke, razne druge oblike
promocijskega materiala, uporabi pa tudi sejme (Informativa, Študentska arena) kot dodatnih oblik
promoviranja svoje dejavnosti v širšem okolju.
V študijskem letu 2017/18 je EVRO-PF v okviru KC:
- nadaljevala izvajanje poslanstva in zastavljenih aktivnosti KC;
- izvajala je aktivnosti v okviru projekta »Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Evropske
pravne fakultete v letih 2015-2020«;
- organizirala številne delavnice, strokovne ekskurzije, okrogle mize, srečanja in druge dogodke;
- sklenila nova pisma o nameri z namenom povečanega sodelovanja študentov z okoljem;
- redno skrbela za objave vseh aktivnosti v e-novicah.

2.24 POVZETEK STANJA
Ključne spremembe in prednosti ter njihov vpliv na kakovost na področju sodelovanja z okoljem so
podani v Tabeli 39. Slabost, ki jo prepoznavamo ter predlog za izboljšanje na področju sodelovanja z
okoljem je podan v Tabeli 40.

3

Na pobudo KC je bilo sklenjenih 11 novih partnerstev. Seznam vodi fakulteta v obliki internih evidenc.
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Tabela 39: Ključne spremembe in prednosti na področju sodelovanja z okoljem
Vsebina sprememb in prednosti

Vpliv na kakovost

V letu 2018 sta bili organizirani dve konferenci in šest
akademskih forumov.
Sklenjeni so bili novi bilateralni sporazumi.

-

Včlanitev v SIST- Slovenski inštitut za standardizacijo.

-

Izvedene so bile aktivnosti za krepitev povezovanja na
mednarodni ravni: pregledane so bile nove možnosti za
vzpostavitev novih programov po vzoru sporazuma z
Mississippi College Scool of Law, ZDA; preučena je bila
nadgradnja programa Erasmus+ na ravni NU; oblikovani
so bili osnutki projektnih idej
Pripravljen in sprejet je bil plan promocije za leto 2018.

-

Izvedene so bile številne PR in medijske aktivnosti in
drugi dogodki.

-

-

-

-

Nadaljevala z izvajanjem poslanstva in zastavljenih
aktivnosti v okviru KC

-

-

Okrepitev družbeno odgovornega in tvornega
sodelovanja z domačim in tujim okoljem.
Povečano sodelovanje s sorodnimi pedagoškimi
in raziskovalnimi institucijami ter (ne)
gospodarstvom doma in v tujini, kot podlaga za
mednarodne mobilnosti, raziskovanje in prijave
projektov.
Večje povezovanje, sodelovanje in širjenja
informacij z zunanjimi institucijami.
Krepitev medinstitucionalnega sodelovanja na
mednarodni ravni.

Uspešna promocija v domačem in mednarodnem
prostoru.
Utrjevanje imena EVRO-PF v domačem in
mednarodnem okolju;
sooblikovanje javnega mnenja na področju prava
in sorodnih disciplin z aktivnim komuniciranjem
odmevnih dogodkov, gostov in aktualnih tem;
redno obveščanje medijev o delu in razvoju
EVRO-PF.
Podpisovanje in sklepanje pisem o nameri in
sporazumov;
objava vseh aktivnosti v e-novicah EVRO-PF;
izvedba aktivnosti v okviru projekta »Nadgradnja
dejavnosti Kariernega centra Evropske pravne
fakultete v letih 2015-2020«;
organizacija številnih delavnic, strokovnih
ekskurzij in drugih dogodkov.

Tabela 40: Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju sodelovanja z okoljem
Slabosti

Predlogi za izboljšanje

Vključenost študentov v obštudijske dejavnosti se je
spremljalo zgolj neformalno, in sicer preko KC,
univerzitetne knjižice ter raziskovalne dejavnosti
fakulteta.

-

Razvoj formalnih mehanizmov za spremljanje
obštudijskih dejavnosti.

2.25 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU SODELOVANJA ZA OKOLJEM
Cilj EVRO-PF je razvijati sodelovanje s sorodnimi pedagoškimi in raziskovalnimi institucijami doma in v
tujini ter skrbeti za mednarodno izmenjavo študentov in pedagoškega osebja. Dolgoročno mora EVROPF skrbeti za lastno promocijo in promocijo sodelovanja s širšim družbenim okoljem. Oblikovati mora
pogoje za vzpostavitev sodelovanja z relevantnimi domačimi in tujimi institucijami. Ključno je krepiti
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aktivnosti namenjene internacionalizaciji fakultete ter s tem večanja zaupanja v institucijo. Ena od
ključnih dejavnosti je navezovanje stikov s tujimi fakultetami in univerzami na podlagi bilateralnih
sporazumov, ki so predpogoj za izvedbo mobilnosti študentov in pedagoškega osebja. EVRO-PF želi
doseči večjo prepoznavnost v mednarodnem okolju in povečati sodelovanje s partnerji v evropskem in
globalnem prostoru.
Poleg tega je cilj EVRO-PF tudi sodelovanje na področju evropske zakonodaje s področja prava in
nepremičninske problematike tako z vidika pravne regulative kot tudi enotnih investicijskih politik.
EVRO-PF se bo aktivno vključevala v mednarodna združenja in sodelovala z mednarodnimi
institucijami.
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Tabela 41: Uresničevanja doseganja ciljev Strategije razvoja EVRO-PF v študijskem letu 2017/18 na področju sodelovanja z okoljem
DOLGOROČNI CILJI

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

REALIZACIJA 2018

Povečanje vpetosti fakultete v
znanstveno in strokovno okolje.

1.Na letni ravni bo organizirana vsaj
ena mednarodna znanstvena
konferenca ter vsaj dva akademska
foruma ali druga dogodka (z
mednarodnim elementom)
namenjena krepitvi družbene
odgovornosti fakultete in sodelovanja
z domačim oz. tujim okoljem.

1.Organizirana bo vsaj ena
mednarodna konferenca ter
vsaj dva akademska foruma.

1.V letu 2018 sta bili
organizirani dve konferenci
(Mednarodna konferenca za
doktorske študente in
konferenca ob zaključku
projekta CRP z naslovom
Pravna ureditev statusa kmeta
in kmetije, vključno z
gospodarskimi, okolijskimi in
socialnimi ukrepi), ter šest
akademskih forumov.

(DO LETA 2021)
1. Družbeno odgovorno in
tvorno sodelovanje z
domačim in tujim okoljem

2. Vodil se bo seznam aktivnosti
vseh dogodkov ter promovirali
se bodo družbeno odgovorni
dogodki v obliki priprave enovic, medijskih objav ipd.

2.Za potrebe spremljanja tovrstnih
aktivnosti in njihovih učinkov na
delovanje fakultete in širše okolje bo
fakulteta vodila t. i. »seznam
aktivnosti«, ob pomoči katerega bo
fakulteta promovirala svojo dejavnost
za širši družbeni učinek ter spremljala
številčnost in pogosto tovrstnih
pojavov iz vidika uresničevanja
dolgoročnega cilja.

Razvijati družbeno odgovornost in
angažiranost študentov.

1.EVRO-PF bo preko predstavnikov ŠS
študentsko populacijo seznanila
kratkoročnim strateškim ciljem z
namenom povečanja družbene
odgovornosti in angažiranosti
študentov.
2. EVRO-PF bo preko kariernega
centra pričela z vzpostavljanjem novih
sporazumov in projektov (npr.
sporazumi s sodišči, drugimi
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2.EVRO-PF je redno spremljala
seznam izvedenih aktivnosti.
Vse aktivnosti so bile objavljene
v e-novicah. EVRO-PF je seznam
aktivnosti v letu 2018
nadgrajevala in izsledke
ponujala širši javnosti v obliki
rednih novic in/ali organizacij
dogodkov (akademski forumi).
1. EVRO-PF bo poskrbela za
ustrezno seznanitev
predstavnikov ŠS s glede
kratkoročnih ciljev fakultete.

1. EVRO-PF je s Program dela
fakultete, ki je javno objavljen,
študente obvestila o
kratkoročnih strateških ciljih.

2. EVRO-PF bo sklenila nova
pisma o nameri.

2. EVRO-PF je preko KC sklenila
nova pisma o
nameri/sporazume z namenom
povečanega sodelovanja
študentov z okoljem (npr.
Sporazum z Državnim zborom

DOLGOROČNI CILJI

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

REALIZACIJA 2018

(DO LETA 2021)
institucijami, projektno delo z
negospodarstvom), preko katerih se
bo povečala družbena vključenost
študentov in njihovo sodelovanje z
okoljem.

RS) ITD.
3.Vključenost študentov v
obštudijske dejavnosti se je
spremljalo zgolj neformalno, in
sicer preko KC, univerzitetne
knjižice ter raziskovalne
dejavnosti fakulteta. Formalni
mehanizmi za spremljanje niso
bili vzpostavljeni.

3.Vključenost študentov se bo delno
spremljala prek letnih anketnih
vprašalnikov (obštudijske dejavnosti),
prek dejavnosti kariernega centra
fakultete (sodelovanje z
gospodarstvom/ne-gospodarstvom),
kot tudi univerzitetne knjižnice (npr.
spremljanje sodelovanja študentov v
raziskovalnem delu ali delu na
projektih).
2. Povečati sodelovanje s
sorodnimi pedagoškimi in
raziskovalnimi
institucijami ter
(ne)gospodarstvom doma
in v tujini

Sklepanje novih mednarodnih in
bilateralnih sporazumov, ki bodo
podlaga za mednarodne mobilnosti,
raziskovanje in prijave projektov.

1.Na letni ravni bodo sklenjeni vsaj
trije novi bilateralni sporazumi.

1.Sklenjeni bodo vsaj trije novi
bilateralni sporazumi.

2.EVRO-PF bo sklenila vsaj en nov
sporazum za povečanje pedagoškega
in mednarodnega sodelovanja na
mednarodni ravni.

2.Sklenjen bo vsaj en nov
sporazum za povečanje
pedagoškega in mednarodnega
sodelovanja.

3.Hkrati bo fakulteta aktivno
izmenjavo pedagoškega in
strokovnega osebja zagotavljala prek
programa Erasmus+.

3.Izpeljani bosta vsaj dve
mobilnosti pedagoškega osebja
za namene poučevanja v okviru
programa Erasmus+.

1.V letu 2018 so bili sklenjeni 4
novi bilateralni sporazumi, in
sicer: (1) Interinstitutional
Agreement ERASMUS+
between EVRO-PF and
University of Luxembourg,
Faculty of Law, Economics and
Finance, (2) University of
Sassari, (3) University of Lisbon,
Faculty of Law in (4) Sporazum
o sodelovanju sklenjen med
EVRO-PF in Državnim svetom
RS za praktično usposabljanje
študentov.
2. Na mednarodni ravni je
EVRO-PF sklenila tri nove
bilateralne sporazume, in sicer
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DOLGOROČNI CILJI

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

REALIZACIJA 2018

(DO LETA 2021)
s fakultetami: (1) University of
Luxembourg, Faculty of Law,
Economics and Finance; (2)
University of Sassari in (3)
University of Lisbon, Faculty of
Law.
3. EVRO-PF je izvedla dve
izmenjavi pedagoškega osebja
za namene poučevanja prek
programa Erasmus+.
Vključitev v domača in mednarodna
interesna združenja.

1.EVRO-PF bo ohranila članstvo v
domačih in mednarodnih združenjih
ter iskala možnosti za vključevanje
fakultete v dodatna domača ali tuja
interesna združenja z namenom
povezovanja, sodelovanja in širjenja
informacij za zagotavljanje večje
kakovosti storitev.

1.Pregledane bodo možnosti za
včlanitve v dodatne domače in
mednarodne organizacije ter
združenja.
2.Zagotovljeni bodo ustrezni
viri financiranja.

2.Zagotovljeni so bili ustrezni
viri financiranja za zagotovitev
aktivnega članstva European
Law Faculty Association
(članarine, udeležbe na
srečanjih).

2.Zagotovljeni bodo ustrezni viri
financiranja za zagotovitev aktivnega
članstva.

Spodbujanje medinstitucionalnega
sodelovanja na mednarodni ravni.

1.EVRO-PF bo izvajala aktivnosti za
krepitev povezovanja na mednarodni
ravni.
2. EVRO-PF bo preučila možnosti za
vzpostavitev novih programov
izmenjave študentov po vzoru
sporazuma z Mississippi College Scool
of Law, ZDA.
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1.EVRO-PF je ohranila članstvo
v domačih in mednarodnih
organizacijah in združenjih
(SDEP, EFFA, DKOS) in
zagotovila sredstva za včlanitev
v SIST (Slovenski inštitut za
standardizacijo).

1.Izvedene bodo različne
aktivnosti z namenom krepitve
povezovanja na mednarodni
ravni (Erasmus+, mednarodne
konference, drugi dogodki,
raziskovalna dejavnost).

1.EVRO-PF je izvajala različne
aktivnosti z namenom krepitve
povezovanja na mednarodni
ravni (Erasmus+, mednarodne
konference, drugi dogodki,
raziskovalna dejavnost).

2.Pregledane bodo nove
možnosti za vzpostavitev novih

2.EVRO-PF je preučila možnosti
za vzpostavitev novih

DOLGOROČNI CILJI

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

REALIZACIJA 2018

3.EVRO-PF bo preučila možnosti za
vzpostavitev medinstitucionalnega
sodelovanja na mednarodni ravni s
poudarkom na projektih Erasmus+
KA2. V ta namen bodo po potrebi
vzpostavljeni tudi ustrezni
stiki/sestanki z agencijo CMEPIUS za
pretok informacij.

programov po vzoru sporazuma
z Mississippi College Scool of
Law, ZDA.

programov mednarodnih
izmenjave študentov po vzoru
sporazuma z Mississippi College
Scool of Law, ZDA. Nove
možnosti niso bile zaznane.

1.Sklenjena bodo nova partnerstva z
delodajalci s področja
gospodarstva/negospodarstva v obliki
pisem o nameri ali drugih
sporazumov.

1.Sklenjena bodo nova
partnerstva v obliki pisem o
nameri (sklenitev vsaj dveh
novih partnerstev).

(DO LETA 2021)

Učinkovito povezovanje z
gospodarstvom in delodajalci preko
dejavnosti fakultete in njenega KC.

2.Delodajalci bodo še naprej aktivno
vključeni v procese prenove in
posodobitev študijskih programov in
kurikulumov.
3.Povečano bo število sporazumov, ki
omogočajo praktično udejstvovanje
študentov.
3. Ustrezna promocija

Pregled in posodobitev plana
promocije zavoda EVRO-PF skladno s
strateškimi usmeritvami razvoja

1.Plan promocije na ravni fakultete bo
ustrezno prilagojen in posodobljen
glede na usmerite nadaljnjega razvoja
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3.Proučene bodo možnosti za
vzpostavitev
medinstitucionalnega
sodelovanja na mednarodni
ravni s poudarkom na projektih
Erasmus+ KA2.

2. Vključevanje delodajalcev v
procese prenove in
posodobitev študijskih
programov in kurikulumov.

3.Pripravljena je bila vloga
možnosti za vzpostavitev
medinstitucionalnega
sodelovanja na mednarodni
ravni s poudarkom na projektih
Erasmus+ KA2. Oblikovani so
bili osnutki projektnih idej (npr.
Master in European studies).
Preučena je bila nadgradnja
programa Erasmus+ na ravni
NU.
1.EVRO-PF je uspešno sklenila
dve novi partnerstvi v obliki
pisem o nameri.
2.Delodajalci niso dovolj aktivni
pri procesu prenove in
posodobitev študijskih
programov in kurikulumov.

3.Sklenjen bo vsaj en nov
sporazum za praktično
udejstvovanje študentov.

3.EVRO-PF je sklenila en nov
sporazum za praktično
udejstvovanje študentov (DS
RS).

1.Na podlagi ukrepov 2017 bo
EVRO-PF pripravila, sprejela in
implementirala plan promocije

1.V letu 2018 je EVRO-PF
pripravila in sprejela plan
promocije za leto 2018 in

DOLGOROČNI CILJI

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

REALIZACIJA 2018

visokošolskega zavoda in strategijo
internacionalizacije.

fakultete in njenega članstvu v NU.

za leto 2018.

2. Uspešno bodo izpeljane vse
predvidene promocijske aktivnosti.

2.Na podlagi promocijskega
plana bodo izvedene vse
promocijske aktivnosti.

skladno s planom izvedla
promocijske aktivnosti.

Obveščanje medijev o delu in razvoju
zavoda ter odpiranje širši javnosti.

1.Ohranilo se bo obveščanje medijev
o delu in razvoju EVRO-PF.

1.Iskanje ustreznih načinov za
promocijo dejavnosti EVRO-PF
(npr. akademski forumi).

1.EVRO-PF je v letu 2018
izvedla številne PR in medijske
aktivnosti (akademski forumi,
predstavitve izdanih
monografij, promocije
programov v elektronskih in
tiskanih medijih ipd.),z
namenom promoviranja EVROPF širši javnosti.

Organizacija dogodkov namenjenih
informiranju javnosti.

1.Uspešna organizacija informativnih
dni in odprtih vrat s ciljem večje
prepoznavnosti fakultete.

1.Uspešno bodo organizirani
informativni dnevi in dnevi
odprtih vrat s ciljem večje
prepoznavnosti fakultete.

1.Organiziran je bil dan odprtih
vrat ter informativni dnevi
posebej s poudarki na
dodiplomskih in programih in
podiplomskih študijskih
programih.

Sodelovanje na domačih in
mednarodnih sejmih ter izvajanje
aktivnosti za zagotavljanje uspešno
promocijo doma in v tujini.

1. EVRO-PF bo še dodatno razširila
aktivnosti promocije na domačih in
mednarodnih sejmih. Interesne
države so vse članice EU ter države
partnerice programa Erasmus+.

1.Promocija EVRO-PF bo
potekala na domačih in
mednarodnih sejmih.

1.EVRO-PF se je uspešno
promovirala na domačih in
mednarodnih sejmih (udeležba
mednarodnih sejmov v Zagrebu
in Reki ter sodelovala na
domačem sejmu Informativa).

(DO LETA 2021)
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2.EVRO-PF je po planu
promocije izvedla aktivnosti.

2.26 SKRB ZA KAKOVOST
Ključni strateški cilj v okviru Strategije razvoja EVRO-PF 2018 - 2021 na področju kakovosti je: Zagotoviti
učinkovit sistem odločanja, izvajanja razvojne strategije in uresničevanje nujnih sprememb za
doseganje odličnosti in prepoznavnosti.
2.26.1 DELOVANJE SISTEMA KAKOVOSTI
Spremljanje delovanja in zavzemanja za kakovost na EVRO-PF izhaja poslanstva, vizije in vrednost ter
strateških ciljev fakultete, ki so vodilo njenega delovanja. Osrednji dokument, ki opredeljuje delovanje
sistema kakovosti fakultete je Poslovnik kakovosti EVRO-PF, s katerim fakulteta določa postopke
samoevalvacije, pristojnosti, način dela ter ukrepe za spremljanje in izboljševanje kakovosti svojega
delovanja.
Sistem kakovosti na EVRO-PF je zasnovan na modelu Demingovega kroga (PDCA): načrtovanje (PlanP), izvajanje (Do – D), preverjanje (Check – C) in ukrepanje (Act – A). Dejavnosti in procesi se izboljšujejo
po vzorcu stalnega izboljševanja. EVRO-PF zagotavlja organizacijo povratne zanke kakovosti, katere
namen je, da se ugotovitve oz. neželena stanja, ugotovljena pri preverjanju, odpravijo tako, da se v
prihodnosti ne ponavljajo več.
Namen sistema kakovosti je zagotavljanje kakovosti vseh dejavnosti in temeljnih procesov EVRO-PF.
Cilj sistema kakovosti je določitev in vzpostavitev procesov spremljanja, presojanja in zagotavljanja
kakovosti z vključevanjem vseh deležnikov fakultete na področju vseh dejavnosti in temeljnih procesov
na fakulteti. Pomembni cilji sistema kakovosti je tudi opredelitev in predstavitev Sistema kakovosti
temelječega na modelu PDCA, njegovo uvajanje, usposabljanje in komuniciranje ter motiviranje in
razvijanje v smeri kulture kakovosti.
Sistem kakovosti zagotavlja oz. vsebuje:
- ključne postopke samoevalvacije po dejavnostih in temeljnih procesih;
- področja presoje kakovosti in kazalnike kakovosti;
- postopke in instrumente za spremljanje, presojanje in zagotavljanje kakovosti;
- obliko in vsebino analiz in poročil o kakovosti na fakulteti;
- dinamiko izvajanja aktivnosti spremljanja, presojanja in zagotavljanja kakovosti;
- pristojnosti in odgovornosti za izvajanje aktivnosti spremljanja, presojanja in zagotavljanja
kakovosti;
- postopke za sprejemanje ukrepov za izboljšave ter njihovo načrtovanje;
- postopke za spremljanje izvajanja ukrepov za izboljšave.
2.26.2 SPREMLJANJE KAKOVOSTI
Sistem kakovosti EVRO-PF opredeljuje kazalnike za presojo kakovosti ter instrumente spremljanja in
zagotavljana kakovosti. Sistem kakovosti temelji na rednem in sistematičnem preverjanju delovanja
EVRO-PF ter analizah in poročilih kot osnovi za celovito načrtovanje njegovega delovanja ter
sprejemanje in preverjanje ukrepov za večjo kakovost. Napake in pomanjkljivosti se odpravlja sproti,
ali pa se preko pristojnih organov sprejema ustrezne dolgoročne ukrepe.
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2.26.2.1 Področja presoje kakovosti
Kakovost izobraževalnega procesa se ugotavlja večstopenjsko. EVRO-PF presoja kakovost z vsakoletno
samoevalvacijo ter zunanjimi evalvacijami in akreditacijami. Težnja EVRO-PF je, da bi v prihodnosti
kakovost fakultete presodili tudi mednarodni evalvatorji. Področja, ki so predmet presoje kakovosti, so
usklajena z nacionalno presojo kakovosti in vključujejo: (1) Področje organiziranosti, (2) Področje
izobraževalne dejavnosti, (3) Področje raziskovalne dejavnosti, (4) Področje študentov, (5) Področje
kadrov, (6) Področje prostorov in opreme (prostorski in materialni pogoji), (7) Področje financiranja
dejavnosti, (8) Področje sodelovanja z okoljem in (9) Področje splošne skrbi za kakovost.
2.26.2.2 Pristojnosti in odgovornosti za spremljanje, presojanje in zagotavljanje kakovosti:
Skrb za kakovost na EVRO-PF izvajajo različni organi. Skladno s Poslovnikom kakovosti EVRO-PF so za
spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti fakultete zadolženi dekan, senat, UPRAVNI odbor,
Komisija za kakovost in evalvacije Nove univerze, Komisija za kakovost EVRO-PF, Študentski svet EVROPF in Akademski zbor EVRO-PF.
2.26.2.3 Spremljanje, presojanje in zagotavljanje kakovosti
Spremljanje in presojanje kakovosti delovanja se izvaja letno v skladu z internim Akcijskim načrtom, ki
določa izvedbo postopkov in instrumentov kakovosti v študijskem letu.
V Tabeli 42 sledi izpis anket in kazalcev kakovosti, ki jih EVRO-PF izvaja med študenti in pedagoškim
osebjem. Študentske ankete se izvedejo s pomočjo visokošolskega izobraževalnega sistema (VIS). Poleg
anketne metode študenti lahko svoje predloge za izboljšanje kakovosti izobraževalnega procesa podajo
preko Študentskega sveta EVRO-PF, referata oziroma tajništva ali pa neposredno v pogovoru z
dekanom. Predstavniki študentov so občasno vabljeni tudi na seje kolegija dekana, kjer lahko podajo
svoje mnenja in predloge.
Tabela 42: Spremljanje kakovosti na EVRO-PF in kazalci kakovosti
Vrsta ankete

Kazalec kakovosti

Študentska anketa o zadovoljstvu s predmeti in
izvajalci

-

Študentska anketa o študijskem procesu na
EVRO-PF

Pravočasnost in ustreznost informacij v zvezi z
izvajanjem predmeta in obveznosti študenta;
ustreznost študijske literature;
zahtevnost oz. upoštevanje sprotnega dela;
pregled pridobljenega strokovnega znanj;
način izvedbe in obsega organiziranih oblik
pedagoškega dela;
kakovost predavanj/vaj/seminarjev;
spodbujanje razprav;
odnos, dostopnost za pogovor in pomoč ;
kvalitativni komentarji študentov.
Analiza splošnih vidikov študijskega procesa:
- pravočasnost informiranja o splošnih zadevah;
- ustreznost prostorov in opreme;
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Vrsta ankete

Kazalec kakovosti
razpored ur predavanj in vaj;
nudenje študentske pomoči;
informiranje o mednarodnem sodelovanju;
delo/odnos zaposlenih v referatu za študijske zadeve;
delo/odnos vodstva fakultete do študentov;
ugled in podoba EVRO-PF;
knjižnične storitve;
zadovoljstvo s sistemom prijave na izpite (VIS) ter z
dostopom do informacij preko oglasne desk in preko
spletne stani;
- zadovoljstvo z organizacijo projektov;
- zadovoljstvo z delom KC;
- zadovoljstvo z izvedbo e-izobraževanja (eUniverza);
kvalitativni komentarji študentov glede predlog za
izboljšave.
Analiza različnih vidikov študijskih programov:
- demografski podatki;
- podatki o študijskem programu;
- pogostost obiskovanja predavanj in vaj;
- način ocenjevanja znanja;
- število izpitov;
- pogoji za prehod med letniki;
- zadovoljstvo s posameznim študijskim programom;
- kvalitativni komentarji študentov.
Analiza različnih vidikov:
- Splošni sklop (leto vpisa na EVRO-PF, študijski
program);
- ocena delovanja EVRO-PF po posameznih področjih
(organizacija študija, izvedbe vsebin predmetov,
predavateljski kader, zagotavljanje podpore
študentom, delovanje Študijske komisije in
Študentskega sveta, uporabna vrednost in aktualnost
spletni strani, e-študent, informiranost študentov,
ipd);
- zastopanost v organe fakultete;
- prepoznavnost EVRO-PF;
- kvalitativni komentarji glede predlogov za izboljšave
in pobude ter videnja ključnih prednosti EVRO-PF.
Analiza različnih vidikov:
- Splošni sklop (št. let sodelovanja s EVRO-PF,
habilitacijski naziv, vrsta vključenosti v pedagoški
proces, vpetost v raziskovalni proces);
- ocena delovanja EVRO-PF po posameznih področjih
(organizacija študija, priprava urnika, predavalnice,
informacijska podpora pri predavanjih, informiranost
AZ, informiranost študentov o študiju, e-študenta,
spletne strani, delo referata, senata, knjižnica,
računovodstvo, akti, promocija, delovanje komisij);
- skrb za osebe z gibalnimi in drugimi ovirami;
- primeri dobrih praks;
-

Študentska anketa o kakovosti študijskih
programov na vseh treh študijskih stopnjah

Študentska anketa o kakovosti študija na EVROPF

Anketa akademskega zbora o kakovosti študija na
EVRO-PF
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Vrsta ankete

Kazalec kakovosti
-

-

ocena vsebine habilitacijskih meril, spremembe
pravilnika o študiju in sprememba tehničnih navodil
za pisanje zaključnih nalog;
kvalitativni komentarji pedagogov glede predlogov za
izboljšave in pobud ter videnja ključnih prednosti
EVRO-PF .

Ključne ugotovitve:
Zadovoljstvo študentov s predmeti in izvajalci študijskega programa: Spletne anketne vprašalnike o
izvedbi izobraževanja študenti prejmejo ob vpisu v višji letnik. Študenti v anketi ocenjujejo predmete
in izvajalce posameznega študijskega programa in letnika. Zadovoljstvo študentov se je merilo na
lestvici, in sicer: 1 – zelo slabo, 2 - slabo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro, 5 – odlično in N – nimam dovolj
potrebnih informacij. Povprečena ocene zadovoljstva študentov glede na posamezne kategorije za
zadnja tri študijska leta so prikazane v Tabeli 43.
Tabela 43: Zadovoljstvo študentov s predmeti in izvajalci študijskega programa
Kazalnik
Zadovoljstvo študentov s predmeti
Pravočasnost in ustreznost informacij v zvezi z izvajanjem
predmeta in obveznosti študenta.
Študijska literatura za predmet (ustreznost učbenikov, skript in
drugih gradiv)
Pri predmetu se zahteva sprotno delo (zahteva se sprotno delo
upoštevanje sprotnega dela pri končni oceni).
Pridobljeno strokovno znanje pri predmetu (teoretično znanje,
usposobljenost za razumevanje in reševanje strokovnih
problemov).
Način izvedbe organiziranih oblik pedagoškega dela v blokih po
5 pedagoških ur je ustrezno.
Obseg organiziranih oblik pedagoškega dela pri predmetu
(predavanj) je dovolj.
Zadovoljstvo študentov z izvajalci študijskega programa
Kakovost predavanj/vaj/seminarjev (pripravljenost,
razumljivost, povezanost, razločnost govorjenja, praktični
primeri).
Spodbujanje razprave (spodbujanje izražanja mnenj, razprave,
razmišljanja).
Odnos, dostopnost za pogovor in pomoč (prijaznost,
pripravljenost pomagati, dovolj govorilnih ur, točnost,
dostopnost,...).
Ali bi želeli pri tem profesorju izbrati še kak predmet, delati
diplomsko/magistrsko nalogo, sodelovati pri strokovnih
projektih?

Vir: VIS 2019
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Povprečna ocena
2017/18
2016/17

2015/16

4,00

4,36

4,00

4,10

4,12

4,00

4,14

3,72

4,13

4,00

4,20

4,34

3,35

4,29

4,00

3,50

3,69

3,85

4,43

4,48

4,23

4,37

4,43

4,29

4,47

4,54

4,22

3,00

3,33

4,06

Zadovoljstvo študentov s študijskim procesom: Spletne anketne vprašalnike o zadovoljstvu študentov
s študijskim procesom študenti prejmejo ob vpisu v višji letnik. Študenti v anketi ocenjujejo vidike
študijskega procesa, ki jih prikazuje tabela 44. Zadovoljstvo študentov se je merilo na lestvici, in sicer:
1 – zelo slabo, 2 - slabo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro, 5 – odlično in N – nimam dovolj potrebnih informacij.
Povprečena ocene zadovoljstva študentov glede na posamezne kategorije za zadnja tri študijska leta
so prikazane v Tabeli 44.
Tabela 44: Zadovoljstvo študentov s študijskim procesom
Kazalnik
Pravočasnost informiranja o splošnih zadevah
Ustreznost prostorov in opreme za izvajanje pedagoškega dela
Razpored ur predavanj in vaj
Nudenje študentske pomoči
Informiranje o mednarodnem sodelovanju in možnosti
opravljanja mednarodne prakse
Delo/odnos referata do študentov
Delo/odnos vodstva fakultete do študentov
Ugled in podoba EVRO-PF
Založenost knjižnične z literaturo
Zadovoljstvo s sistemom prijave na izpite (VIS)
Dostopom do informacij preko spletne strani
Zadovoljstvo z organizacijo projektov
Zadovoljstvo z delom Študentskega sveta.
Zadovoljstvo z delom KC
Zadovoljstvo z izvedbo e-izobraževanja (eUniverza)

Povprečna vrednost
2017/18
2016/17

2015/16

4,06
3,94
3,83
3,94

3,82
3,88
3,75
3,85

3,39
3,41
3,39
3,30

3,91

3,84

3,07

3,83
4,14
3,81
4,01
4,50
4,22
3,94
3,65
3,97
3,46

3,90
4,05
3,73
3,63
4,39
4,12
3,87
3,60
3,93
3,80

3,36
3,41
3,24
3,13
3,64
3,48
3,35
3,09
3,36
3,20

Vir: VIS 2019
Zadovoljstvo predavateljev (akademskega zbora) s kakovostjo študija: Spletna anketa, ki je potekala
z uporabo orodja Mojaanketa.si, je bila izvedena v letu 2018. Anketa je bila posredovana
akademskemu zboru EVRO-PF. Vprašanja so bila razdeljena v devet glavnih sklopov. Strinjanje
anketirancev s posameznimi trditvami oz ocena stanja se je merila s petstopenjsko Likertovo lestvico
1 - slabo, 2 - zadovoljivo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro, 5 - odlično.
- Glede na posamezna področja delovanja fakultete so predavatelji z najvišjo oceno ocenili
organizacijo študija, pripravo urnika, predavalnice, delo referata in senata. Slabše je bila ocenjena
promocija fakultete.
- Pri skrbi za študente z gibalnimi in drugimi ovirami se je več kot polovica anketirancev strinjalo,
da je za študente s posebnimi potrebami dobro poskrbljeno, ostaja pa odprt problem za
slabovidne in gluhoneme.
- Kot primer dobre prakse oz izboljšav v pedagoški proces je podana konzultacija s študenti pred in
po predavanjih ter možnost opravljanja individualnih izpitov.
- Predavatelji so informirani in zadovoljni s ključnimi vsebinami in spremembami na fakulteti.
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2.26.3 NAGRAJEVANJE ODLIČNOSTI ŠTUDENTSKEGA DELA
EVRO-PF vsako leto podeli nagrade za nadpovprečna zaključna dela na fakulteti. V študijskem letu
2017/18 so bile nagrade podeljene 16 študentom. Med njimi je nagrado prejelo 7 študentov
diplomskega študijskega programa Pravo, 7 študentov magistrskega študijskega programa Pravo in 2
študentki magistrskega študijskega programa Pravo in management nepremičnin.
2.26.4 NAGRAJEVANJE ODLIČNOSTI PEDAGOŠKEGA IN STROKOVNEGA DELA
V letu 2018 je bil v naziv Častni doktor Nove univerze imenovan g. Peter Florjančič za izjemne dosežke
na področju pravic industrijske in intelektualne lastninite, inovatorstva ter patentiranih izumov na
domači in svetovni ravni.
V letu 2018 je so bili v naziv Zaslužnega profesorja (Professor Emeritus) Nove univerze in njenih članic
imenovani: prof. Dr. Peter Jambrek, prof. dr. Ernest Petrič, prof. dr. Dimitrij Rupel, prof. dr. Albin Igličar;
prof. dr. Andrej Anžič, prof. dr. Arne Marjan Mavčič, prof. dr. Franc Grad, prof. dr. Krešimir Puharič,
prof. dr. Lovro Šturm in Prof. dr. Viktor Papež.
Listino odličnosti za strokovno in kakovostno opravljanje dela so prejeli:
- dr. Ines Vodopivec za vzpostavitev Univerzitetne knjižnice in Založbe Nove univerze ter
prispevek k delovanju in razvoju EVRO-PF in FDŠ;
- Ga. Kristina Slejko za prispevek k delovanji in razvoju EVRO-PF;
- Ga. Nataša Kolavčič za uspešno razvijanje mednarodnih projektov in kariernega centra ter za
prispevek k delovanju EVRO-PF;
- Ga. Tina Besednjak za uspešno vzpostavitev in organizacijo delovanja Nove univerze ter za
prispevek k delovanju in razvoju EVRO-PF;
- Ga. Tjaša Čufer za prispevek k delovanji in razvoju EVRO-PF.
Ključne spremembe in prednosti ter njihov vpliv na kakovost na področju kakovosti so podani v Tabeli
45. Slabosti, ki jo prepoznavamo ter predlogi za izboljšanje na področju kakovosti so podani v Tabeli
46.
Tabela 45: Ključne spremembe in prednosti na področju kakovosti
Vsebina sprememb in prednosti

Vpliv na kakovost

Izvedena je bila samoevalvacija EVRO-PF in študijskih
programov.

-

Zaključena je bila zanka kakovosti EVRO-PF.

-
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Sprotno merjenje doseganja ciljev Strategije
razvoja EVRO-PF 2018-2021 in odpravljanje
pomanjkljivosti;
natančnejše spremljanje izvedbe študijskih
programov in potreb po spremembah;
vključenost rezultatov anket v samoevalvacijsko
poročilo.
Prepoznavanje problemskih stanj, ki služijo kot
osnova za izboljšanje ocenjenih stanj;

Vsebina sprememb in prednosti

Vpliv na kakovost
-

V okviru izvedbe študijskega procesa so bile izvedene
naslednje ankete: Anketa o kakovosti predmetov,
Anketa o kakovosti zaposlenih – pedagoških sodelavcev,
Anketa o kakovosti študijskih programov na vseh treh
študijskih stopnjah, Anketa o študijskem procesu na
EVRO-PF.
Izvedene so bile tudi druge ankete, npr. izvedena je bila
evalvacija izobraževanj in spremljano je bilo mnenje
študentov in udeležencev o izvedenih izobraževanjih v
organizaciji KC.
Oddane so bile vloge za spremembo študijskih
programov na podlagi ugotovitev pri evalvaciji.
Ustanovljena je bila posebna komisija za reakreditacijo
NU.
Ponovna in nova imenovanja članov v Komisijo za
kakovost.

-

-

-

poleg kvantitativnih podatkov zbiramo tudi
kvalitativne podatke, kombinacija obojih
podatkov še bolj pripomore k uvedbi izboljšav;
razvoj zanke kakovost.
Prepoznavanje problemskih stanj in možnosti za
izboljšave pri posameznih predmetih, izvajalcih in
izvedbi študijskega procesa;
kombiniranje kvantitativnih in kvalitativnih
podatkov omogoča boljše razumevanje
konteksta.
Prepoznavanje problemskih stanj, ki služijo kot
osnova za izboljšanje izobraževanj.

-

Večja konkurenčnost študijskih programov.

-

Večji vpliv na uvedbo ukrepov za boljše delovanje
posameznih članic in NU.
Večja spodbuda zaposlenih in pedagoških
sodelavcev k zagotavljanju kakovosti in večje
razumevanje pomena kakovosti.

-

Tabela 46: Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju kakovosti
Slabosti

Predlogi za izboljšanje

Bolj aktivno delovanje Komisije za kakovost.

-

Med pripadniki fakultete in NU še ni popolnoma
vzpostavljeno vzdušje zaupanja in odgovornosti.

-

Povečati število rednih srečanj sestankov
Komisije za kakovost.
Med pripadniki EVRO PF in NU vzpostaviti
vzdušje zaupanja in odgovornosti.

2.27 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU SPLOŠNE SKRBI ZA KAKOVOST
V okviru strategije spremljanja kakovosti je EVRO-PF v študijskem letu 2011/12 sprejela Akcijski načrt
za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF, ki vsebuje dolgoročne in kratko ročne cilje in strategijo za
njihovo doseganje. Aktivno je začela sodelovati s Študentskim svetom, na njegovo pobudo je bil
ustanovljen Karierni center, pridobljeni so bili prostori za knjižnico, med študenti je bila izvedena
anketa o kakovosti študija. EVRO-PF si bo na področju skrbi za kakovost prizadevala za doseganje
standardov kakovosti, ki jih predvidevajo NAKVIS ter mednarodnimi standardi ESG (European
Standards and Guidelines for Quality Assurance). EVRO-PF si bo prizadevala za dvig kakovosti z
uresničitvijo postavljenih ciljev ter svojega poslanstva in vizije.
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Tabela 47: Uresničevanja doseganja ciljev Strategij razvoja EVRO-PF v študijskem letu 2017/18 na področju sodelovanja z okoljem
DOLGOROČNI CILJI

DOLGOROČNA STRATEGIJA

CILJI V LETU 2018

KRATKOROČNA STRATEGIJA

REALIZACIJA 2018

Oblikovati celoviti sistem notranjega
institucionalnega spremljanja in
zagotavljanja kakovosti, ki bo sledil
doseganju strateških prioritet

1. Izveden bo postopek
samoevalvacije po sistemu
Zanke kakovosti.

1.Izvedena bo samoevalvacija
EVRO-PF in študijskih
programov, tako, da bo
sklenjena zanka kakovost.
Merjenje kakovosti bo
izvedeno preko anketnih
vprašalnikov.

1.Izvedena je bila samoevalvacija EVRO-PF
in študijskih programov, tako, da je
sklenjena zanka kakovost.

Izvajanje stalnih institucionalnih in
programskih evalvacij ter akreditacij, ki
bodo omogočile večjo mednarodno
prepoznavnost EVRO-PF in NU.

1.Izvedene bodo evalvacije vseh
obstoječih študijskih programov
z namenom izvedbe akreditacije
morebitnih potrebnih
sprememb.

1.S seznanitvijo in
ugotavljanjem pomanjkljivosti
bodo le-te sprotno
odpravljene.

1.Izvedena je bila evalvacija EVRO-PF in
študijskih programov. Oddane so bile
vloge za spremembo študijskih programov
na podlagi ugotovitev pri evalvaciji (na
prvostopenjskih programih je bila
odpravljena izdelava diplomske naloge,
spremenili so se prehodi za napredovanje,
dodanih je bilo nekaj novih izbirnih
predmetov ipd.).

(DO LETA 2021)
1. Zagotoviti
učinkovit sistem
odločanja, izvajanja
razvojne strategije in
uresničevanje nujnih
sprememb za
doseganje odličnosti
in prepoznavnosti.

2.Merjenje kakovosti EVRO-PF.

2.Ustanovljena je bila posebna komisija za
reakreditacijo NU.
Krepiti delovanje Komisije za kakovost v
smeri večje prepoznavnosti, vključenosti
in aktivnejše vloge.

1.Komisija za kakovost bo
okrepljena predvsem z vidika
aktivnejšega delovanja.

1.EVRO-PF bo spodbujala
predsednika komisije in ostale
člane ter obravnavala njihove
predloge za izboljšanje
delovanje že tekom leta.

1.Pregledana in posodobljena je bila
sestava Komisije za kakovost, katere
delovanje mora biti aktivnejše.

Krepiti svobodno in ustvarjalno vzdušje
zaupanja in odgovornosti, ki je nujno za
vzpostavitev avtonomije znotraj NU in
fakultete.

1.Vzpostavljena bo avtonomija
NU in fakultete ter svobodno in
ustvarjalno vzdušje kadra, z
vzpostavljenim zaupanjem in
občutkom odgovornosti.

1.Skladno s smernicami
razvoja in vrednotami EVROPF in se bo krepilo svobodno
in ustvarjalno vzdušje
zaupanja in odgovornosti tako
na ravni EVRO-PF kot tudi NU.

1.Med pripadniki EVRO-PF se vzpostavlja
zaupanje v NU ter svobodno in ustvarjalno
vzdušje vseh pripadnikov. Na tem
področju je potrebno nadaljevati z ukrepi.
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II. DEL: SAMOEVALVACIJA POSAMEZNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
EVRO-PF je v študijskem letu 2017/18 izvajala osem akreditiranih študijskih programov:
1. Univerzitetni študijski program Pravo, ki se izvaja kot redni (koncesioniran) ali kot izredni
(nekoncesioniran) način študija.
2. Visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture nepremičnin
fakulteta, ki se izvaja kot izredni (nekoncesioniran program) način študija.
3. Magistrski študijski program Pravo, ki se izvaja kot redni (koncesioniran) ali kot izredni
(nekoncesioniran) način študija.
4. Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo, ki se izvaja kot izredni
(nekoncesioniran program) način študija.
5. Magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov, ki se izvaja kot izredni
(nekoncesioniran program) način študija.
6. Magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin, ki se izvaja kot redni
(koncesioniran) ali kot izredni (nekoncesioniran) način študija.
7. Doktorski študijski program Pravo, ki se izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način študija.
8. Doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin, ki se izvaja kot izredni
(nekoncesioniran) način študija.
Študij na vseh treh stopnjah upošteva sodobne smernice in imperative razvoja visokega šolstva v
Republiki Sloveniji in v skladu s temi temelji na naslednjih izhodiščih in zastavljenih ciljih:
- predmetnik in učni načrti upoštevajo sedanje in bodoče evropske razsežnosti slovenskega
pravnega sistema;
- poudarjen je pomen povezanosti pravne teorije s pravno prakso, in sicer z vključevanjem
prakse v zasnovani kreditni sistem na ravni dodiplomskega in podiplomskega programa;
- fakulteta želi zagotoviti popolno mobilnost študentov na nacionalni in mednarodni ravni z
jasno zasnovano strukturo kreditnega sistema, v celoti izhajajočo iz evropskega kreditnega
sistema (ECTS);
- poudarjen je pomen samostojnega študijskega in raziskovalnega dela ob mentorstvu.

3 PRVOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
3.1 UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO
Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo temelji na načelih bolonjske deklaracije. Povezuje
se s podiplomskima študijskima programoma Pravo, ki ju izvaja fakulteta in skupaj z njima predstavlja
zaokrožen študijski cikel. Program je namenjen usposabljanju študentov za vse vrste pravnih poklicev
in zagotavlja pridobivanje znanj, ki jih diplomirani pravnik (UN) potrebuje na katerikoli izbrani poklicni
poti, bodisi v pravosodju, gospodarstvu, negospodarstvu ali državni upravi. Diplomant lahko
nadaljujejo akademsko izobraževanje na različnih drugostopenjskih programih v Sloveniji ali v tujini.
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Po izpolnjenih pogojih za dokončanje univerzitetnega študijskega programa Pravo pridobi študent
strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) / diplomirana pravnica (UN), z okrajšavo dipl. prav. (UN).
Prva generacija študentov je bila vpisana v študijskem letu 2006/07.
Univerzitetni dodiplomski študijski program Pravo se izvaja kot redni in kot izredni način študija. Izredni
študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti pri posameznih
predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim načrtom in z načrtom
pedagoškega dela. Izredni študenti imajo enake pravice in obveznosti kot redni študenti in morajo
opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega študija.
Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu.
Študijski program poteka tudi preko programa VTI v obliki franšize. Prvo generacijo tujih študentov
franšiznega VTI študijskega programa je EVRO-PF vpisala v študijskem letu 2014/15. Tuji študenti
prihajajo iz Turčije in Kosova.
3.1.1
3.1.1.1

VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM
Vsi vpisani študenti (vsi letniki)

Na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu Pravo je bilo v študijskem letu 2017/18 skupno
vseh vpisanih 1.037 rednih in izrednih študentov s statusom in brez v vseh letih, vključujoč tudi
študente franšiznega VTI študijskega programa. Med njimi je bilo 481 (46,4 %) redno vpisanih in 556
(53,6 %) izredno vpisanih študentov. Glede na strukturo študentov po spolu v študijskem letu 2017/18
prednjačijo ženske, 650 (62,7 %), moških je 387 (37,3 %).
V zadnjih treh študijskih letih je opazen trend izjemno majhnega nihanja v številu vseh vpisanih
študentov. V študijskem letu 2017/18 se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom, število vseh
vpisanih rednih in izrednih študentov znižalo za 1,25 % oz. 13 študentov (Tabela 48 in Slika 5).
Tabela 48: Število vseh vpisanih rednih in izrednih študentov v vseh letnikih s statusom in brez glede na
spol
Redni študij

Izredni študij

Študijsko leto

Spol
Ženski

Moški

Ženski

Moški

2015/2016

329

148

224

2016/2017

337

153

322
317

2017/2018

332

149

318

238

Vir: VIS, 14.02.2019

89

243

Slika 4: Število vseh vpisanih rednih in izrednih študentov v vseh letih s statusom in brez glede na način
študija

Št. študentov

Število vseh vpisanih študentov (s statusom in brez)
580
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520
500
480
460
440
420

560

546

556

490

477

2015/16

481

2016/17

2017/18

Študijsko leto
Redni študenti

Izredni študenti

Vir: VIS, 14.02.2019
3.1.1.2

Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti

V študijskem letu 2017/18 je bilo 81 prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega študija,
vključujoč tudi študente franšiznega VTI študijskega programa. Med njimi je bilo vpisanih 42 (51,9 %)
študentov na redni študij in 39 (48,1 %) študentov na izredni študij. Med prvič vpisanimi študenti je
bilo na redni in izredni študij vpisanih več žensk, 58 (71,6 %), kot moških, 23 (28,4 %). Zaznati je rahel
padec vpisa prvič vpisanih študentov, kar lahko pripisujemo manjšim generacijam študentov.
V študijskem letu 2017/18 je bil, v primerjavi s predhodnimi študijskimi leti, delež prvič vpisanih
študentov glede na razpisna mesta nizek tako na rednem kot izrednem študiju. Na rednem študiju je
bil delež 60 % (42 študentov na 70 razpisnih mest), v predhodnih letih je bil ta delež vedno nad 90 %
(100 % v š. l. 2015/16 in 91,4 % v š. l. 2016/17). Na izrednem študiju je bil ta delež 39 % (39 študentov
na 100 razpisnih mest), v predhodnih letih je bil ta delež nad 70 % (73 % v š. l. 2015/16 in 71 % v š. l.
2016/17) (Tabela 49 in Slika 6).
Tabela 49: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega
študija glede na spol
Študijsko leto

Redni študij
Razpis

Vpisani

Izredni študij
Spol

Razpis

Ženski

Moški

Vpisani

Spol
Ženski

Moški

2015/16

70

71

57

14

100

73

40

33

2016/17

70

64

43

21

100

71

34

37

2017/18

70

42

32

10

100

39

26

13

Vir: VIS, 14.02.2019
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Slika 5: Število prvič vpisanih študentov v 1. letnik glede na način študija

Št. študetnov
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Vir: VIS, 14.02.2019
3.1.1.3

Struktura študentov glede na vrsto zaključene srednje šole

V študijskem letu 2017/18 se je na univerzitetni študijski program Pravo vpisalo več študentov s
končano gimnazijo (52 %) kot s končano katerikoli drugo srednjo strokovno šolo (48 %). Na rednem in
izrednem študiju je imelo splošno maturo opravljenih 66,7 % študentov, poklicno maturo 16 %
študentov, mednarodno maturo 2,5 %, s srednješolsko diplomo ali zaključnim izpitom se je vpisalo 14,8
% študentov.
3.1.2

PREHODNOST PRI ŠTUDIJU

V študijskem letu 2017/18 je bila prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik na rednem študiju 58 % (v
predhodnem letu 71 %). Na izrednem študiju je bila prehodnost študentov višja, in sicer 63 % (v
predhodnem letu 55 %). Višja prehodnost študentov je bila pri prehodu iz 2. v 3. letnik, v primerjavi s
prehodom iz 1. v 2. letnik, in sicer na rednem študiju 78 % (v predhodnem letu 81 %) in na izrednem
študiju 86 % (v predhodnem letu 84 %). Pri prehodnosti študentov franšiznega VTI programa je iz 1. v
2. letnik napredovalo 78 % študentov (v predhodnem letu 7 %), iz 2. v 3. letnik so napredovali vsi
študenti, 100 % prehodnost (v predhodnem letu 64 %). Iz podatkov ugotavljamo, da se je prehodnost
študentov franšiznega VTI programa izrazito povečala tako iz 1. v 2. letnik, kot tudi iz 2. v 3. letnik
(Tabeli 50 in 51).
Tabela 50: Prehodnost študentov iz 1. v 2. in v 3. letnik
Študijsko leto

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik
(v %)*

Prehodnost študentov iz 2. v 3. letnik
(v %)*

2015/16
2016/17
2017/18

Redni
71
71
58

Redni
56
81
78

Izredni
55
55
63

Vir: VIS, 14.02.2019
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Izredni
51
84
86

Tabela 51: Prehodnost študentov VTI študijskega programa iz 1. v 2. in v 3. letnik
Študijsko leto

Prehodnost VTI študentov iz 1. v 2.
letnik (v %)*

Prehodnost VTI študentov iz 2. v 3.
letnik (v %)*

2015/16
2016/17
2017/18

Izredni
55
7
78

Izredni
103,3 **
64
100

Vir: VIS, 14.02.2019
* Izračun prehodnosti: število študentov 2. letnika rednega/izrednega študijskega programa, ki so se v 2. letnik
vpisali v tekočem študijskem letu (v štetje so vključeni študenti s statusom, ponavljavci in študenti, ki so
napredovali po merilih za prehode v štetje niso vključeni), se deli s številom vseh vpisanih študentov v 1. letnik
rednega/izrednega študijskega programa predhodnega študijskega leta v štetje so vključeni vsi študenti s
statusom, študenti brez statusa v štetje niso vključeni).
** 103,3 % prehodnost beležimo zaradi možnosti hitrejšega napredovanja in vpisa po merilih za prehode.

3.1.3

ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje triletnega univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnje
pridobi diplomant strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) / diplomirana pravnica (UN). Okrajšava:
dipl. prav. (UN).
3.1.3.1

Dokončevanje študija

Diplomanti generacije 2012/13 so v povprečju študirali 3,53 let. Povprečno trajanje študija
diplomantov vpisanih v študijskih letih 2013/14, 2014/15 in 2015/16 se vidno skrajšuje. Študenti, ki so
bili v študijski program vpisani kasneje, študija še niso zaključili (Tabela 52). Čas trajanja študija je krajši
pri študentih franšiznega programa VTI, in sicer je prva generacija vpisanih študentov (generacija
2014/15) v povprečju študirala 2,73 let. Tudi tukaj je vidno, da se je povprečno trajanje študija
naslednje generacije, glede na predhodno generacijo, skrajšalo (Tabela 53).
Tabela 52: Dokončevanja študija glede na generacijo in število let dokončanja
Generacija/
Število let dokončanja
Zaključili v 2 letih ali manj (zaradi hitrejšega
napredovanja in vpisa po merilih za prehode)
Zaključili v 3 letih
Zaključili v 4 letih
Zaključili v 5 letih
Zaključili v več kot 5 letih
Povprečno trajanje študija v letih

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

5

3

15

12

27
22
18
3
3,53

14
13
8
1
3,50

22
13

21
1

2,70

2,45

Vir: VIS, 18.02.2019
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Tabela 53: Dokončevanja študija glede na generacijo in število let dokončanja- študenti VTI študijskega
programa
Generacija VTI/Število let dokončanja

2014/15

2015/16

Zaključili v 2 letih ali manj (zaradi hitrejšega
napredovanja in vpisa po merilih za prehode)
Zaključili v 3 letih
Zaključili v 4 letih
Zaključili v 5 letih
Zaključili v več kot 5 letih
Povprečno trajanje študija v letih

6

6

3
1
2

5
1

2,73

2,06

Vir: VIS, 18.02.2019
3.1.3.2

Diplomanti

V študijskem letu 2017/18 je diplomiralo 75 študentov na rednem in izrednem študiju, med njimi je
bilo 34 (45,3 %) diplomantov rednega študija in 41 (54,7 %) diplomantov izrednega študija. Glede na
strukturo diplomantov po spolu je v študijskem letu 2017/18 na rednem in izrednem študiju
diplomiralo več žensk, 49 (65,3 %) kot moških, 26 (34,7 %). V primerjavi s predhodnim študijskim letom
je bilo podeljenih 11 diplom manj rednim in izrednim študentom (Tabela 54).
Tabela 54: Število diplomantov glede na način študija
Študijsko leto
2015/16
2016/17
2017/18

Način študija

Število diplomantov
M

Ž

Redni

17

38

Izredni

8

38

Redni

6

33

Izredni

17

30

Redni

10

24

Izredni

16

25

Vir: VIS, 18.02.2019

3.2 POVZETEK STANJA
Spremembe/premiki:


rahel padec vpisa prvič vpisanih študentov;



delež prvič vpisanih študentov študijskega programa je glede na razpisna mesta nižji tako na
rednem kot izrednem študiju;



priprava spremembe predmetnika, in sicer bo iz predmetnika ukinjeno diplomsko delo;



priprava spremembe pogojev za izbiro v primeru omejitve vpisa na študijski program.

Prednosti:


Opazen je trend izjemno majhnega nihanja v številu vseh vpisanih študentov v posameznem
študijskem letu;



študijski program se redno posodablja in prilagaja potrebam trga dela.
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Slabosti:


Vpis na študijski program je v primerjavi s preteklim letom upadel.

Predlogi za izboljšanje


Povečanje trženjskih aktivnosti za boljšo prepoznavnost študijskega programa;



povečanje interakcije z gospodarstvom;



predstavitev študijskega programa na srednjih šolah ter vzpostavitev tesnejših povezav s
srednjimi šolami.

3.3 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT
INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN
Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in
nepremičnin (PMIN) temelji na načelih bolonjske deklaracije. Povezuje se s podiplomskima študijskima
programoma Pravo in management nepremičnin, ki ju EVRO-PF izvaja in skupaj z njima predstavlja
zaokrožen študijski cikel. Študijski program PMIN je namenjen vsem tistim, ki želijo pridobiti osnovno
znanje interdisciplinarnih ved s področja prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin.
Diplomanti lahko nadaljujejo akademsko izobraževanje na različnih drugostopenjskih programih v
Sloveniji ali v tujini.
Študijski program PMIN študentom poleg osnovne pravne izobrazbe nudi široko interdisciplinarno
znanje s področja managementa nepremičnin in različnih področij managementa infrastrukture. V
predmetnik so poleg pravnih, gradbenih, arhitekturnih, infrastrukturnih in managerskih predmetov
vključeni tudi predmeti s področja financ in ekonomije. Študijski program PMIN se izvaja se izvaja kot
redni nekoncesioniran študij in kot izredni študij.
Študijski program poteka tudi preko programa VTI v obliki franšize. Prvo generacijo tujih študentov
franšiznega VTI študijskega programa je EVRO-PF vpisala v študijskem letu 2014/15. Tuji študenti
prihajajo iz Turčije in Kosova.
3.3.1
3.3.1.1

VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM
Vsi vpisani študenti (vsi letniki)

Na dodiplomski visokošolski strokovni študijski programu PMIN je bilo v študijskem letu 2017/18
skupno vseh vpisanih 135 študentov s statusom in brez v vseh letnikih. Med njimi je bilo tudi 66 (48,9
%) študentov franšiznega VTI študijskega programa. Glede na strukturo po spolu je bilo vpisanih 68
(50,4 %) žensk in 67 (49,6 %) moških.
V zadnjih treh študijskih letih je opazen trend povečanja v številu vseh vpisanih študentov na
študijskem programu PMIN. V študijskem letu 2017/18 se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom,
število vseh rednih in izrednih vpisanih študentov povečalo za 8,9 % oz. 11 študentov. Največji porast
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je zaznan pri študentih franšiznega VTI študijskega programa, in sicer za 22,2 % oz. 12 študentov
(Tabela 55 in Slika 7).
Tabela 55: Število vseh vpisanih študentov v vseh letnikih s statusom in brez glede na spol
Redni študij
(nekoncesioniran študij)

Študijsko leto/
Vpisani študenti

Izredni študij (VTI)

Izredni študij
Spol

Ženski

Moški

Ženski

Moški

Ženski

Moški

2015/16

4

2

24

25

30

2016/17

3

4

31
34

29

33

21

2017/18

3

4

31

31

34

32

Vir: VIS, 18.02.2019
Slika 6: Število vseh vpisanih študentov v vseh letnikih s statusom in brez glede na način študija
Št. vseh vpisanih študentov v vseh letih (z statusi in brez)
70

63
55

Št. študentov

60

66

62
55

54

50
40
30
20
10

6

7

7

0
Redni študij

Izredni študij

Izredni študij (VTI)

Študijsko leto
2015/16

2016/17

2017/18

Vir: VIS, 18.02.2019
3.3.1.2

Število razpisnih mest in prvič vpisani študenti

V študijskem letu 2017/18 je bilo v 1. letnik rednega in izrednega študija 29 prvič vpisanih študentov,
med vsemi prvič vpisanimi študenti je bilo 17 (58,6 %) študentov franšiznega VTI študijskega programa.
Glede na strukturo po spolu je bilo prvič vpisanih več moških 19 (65,5 %) kot žensk 10 (34,5 %).
V študijskem letu 2017/18 je bil delež prvič vpisanih študentov glede na razpisna mesta enak, kot v
predhodnem študijskem letu, in sicer 29 % (29 študentov na 100 razpisnih mest, vključujoč tudi
študente franšiznega VTI študijskega programa). Bolj podroben pogled pokaže, da se je za 140 % oz. 7
študentov povečal vpis prvič vpisanih študentov v študijskih centrih v Sloveniji, medtem ko se je vpis
študentov franšiznega VTI študijskega programa zmanjšal za 32 % oz. 8 študentov (Tabela 56 in Slika
8).
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Tabela 56: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega
študija glede na spol
Redni študij
(nekoncesioniran študij)

Študijsko leto

Razpis

Vpisani

2015/16

70

2016/17
2017/18

Izredni študij

Spol

Izredni študij (VTI)

Razpis

Vpisani

1

100

0

1

0

0

Ž

M

2

1

70

1

70

0

Spol

Spol

Ž

M

Vpisani

Ž

M

9

4

5

31

19

12

100

4

1

3

25

15

10

100

12

8

4

17

2

15

Vir: VIS, 18.02.2019
Slika 7: Število prvič vpisanih študentov v 1. letnik glede na način študija
Število prvič vpisanih študentov v 1. letnik
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Vir: VIS, 18.02.2019
3.3.1.3

Struktura študentov glede na vrsto zaključene srednje šole

V študijskem letu 2017/18 se je na študijski program PMIN vpisalo 55,2 % rednih in izrednih študentov
s končano srednjo strokovno šolo in 44,8 % študentov s končano gimnazijo. 51,7 % študentov je imelo
opravljeno mednarodno maturo, 20,7 % študentov je imelo opravljeno splošno in poklicno maturo, s
srednješolsko diplomo ali zaključnim izpitom pa se je vpisalo 6,9 % študentov.
Na študijski program PMIN se je v zadnjih treh zaključenih študijskih letih vpisalo največ študentov iz
Šolskega centra Krško Sevnica, Ekonomske šole Ljubljana in iz Gimnazije Ledina. Glede na geografsko
lokacijo srednjih šol in gimnazij je vidno, da študenti prvega letnika prihajajo iz cele Slovenije (Slika 9).
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Slika 8: Srednje šole in gimnazije iz katerih prihajajo študenti študijskega programa PMIN v š.l. 2015/16
in 2016/17 in 2017/18

Vir: Referat za študijske in študentske zadeve, 2019
3.3.2

SODELOVANJE V OKVIRU FRANŠIZNEGA VTI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Študenti študijskega programa se vključujejo v različne oblike internacionalizacije doma in v tujini, na
voljo so poletne in jesenske šole ter programi mobilnosti, ki nudijo, da del študijskega procesa študenti
opravijo na tuji partnerski univerzi. Internacionalizacija študijskega programa poteka tudi preko VTI
programa v obliki franšize s fakulteto European School of Low and Governance Veternik, Kosovo. Prvo
generacijo tujih študentov franšiznega VTI študijskega programa je fakulteta vpisala v študijskem letu
2014/15. V obdobju 2014/15 - 2017/18 je bilo na fakulteto vpisanih 96 tujih študentov, 42 (43,8 %)
žensk in 54 (56,3 %) moških v okviru franšiznega VTI študijskega programa. Tuji študenti prihajajo iz
Turčije in Kosova. V obdobju 2014/15 – 2017/18 je opazen trend zniževanja števila tujih vpisnih
študentov. V študijskem letu 2017/18 se je, v primerjavi s predhodnim študijskim letom, število tujih
študentov zmanjšalo za 32 % oz 8 študentov (Slika 10).
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Slika 9: Število redno vpisanih tujih študentov
Število redno vpisanih tujih študetnov
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Vir: VIS, 18.02.2019
3.3.3

NAPREDOVANJE PRI ŠTUDIJU

V študijskem letu 2017/18 so iz 1. v 2. letnik napredovali vsi študenti, 100 % prehodnost. Na izrednem
študiju je bila prehodnost študentov nižja, in sicer 67 % (v predhodnem letu 56 %). Pri prehodu iz 2. v
3. letnik so tako na rednem kot izrednem študiju napredovali vsi študenti. Pri prehodnosti študentov
franšiznega VTI programa je iz 1. v 2. letnik napredovalo 36 % študentov (v predhodnem letu 42 %), iz
2. v 3. letnik je bila prehodnost 85 % (Tabeli 57 in 58).
Tabela 57: Prehodnost študentov iz 1. v 2. in v 3. letnik
Študijsko leto

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik (v
%)

Prehodnost študentov iz 2. v 3. letnik
(v %)

2015/16
2016/17
2017/18

Redni
100
100
100

Redni
/
100
100

Izredni
43
56
67

Izredni
57
60
100

Vir: VIS, 18.02.2019
Tabela 58: Prehodnost študentov VTI študijskega programa iz 1. v 2. in v 3. letnik
Študijsko leto

Prehodnost VTI študentov iz 1. v 2.
letnik (v %)

Prehodnost VTI študentov iz 2. v 3.
letnik (v %)

Izredni
2015/16

/

0

2016/17
2017/18

42
36

0
85

Vir: VIS, 18.02.2019
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3.3.4

OBVEZNA PRAKSA

Strokovna praksa je obvezna in vnaprej načrtovana prvina študijskega programa PMIN. Praksa se
opravlja po predmetniku in učnih načrtih študijskih programov članic NU, skladno z Merili NAKVIS za
kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS. Slednja izhaja iz splošnega pravila, da en teden
praktičnega usposabljanja, ki je ekvivalent 40 uram, predstavlja 2 KT. Praksa se praviloma izvaja v
obdobju, ki je za to predviden v študijskem programu. Za neposredno izvedbo prakse so zadolženi
strokovna služba, mentor na fakulteti in mentor v delovnem okolju. Dogovor o opravljanju prakse
izvede študent samostojno. V primeru, da si študent ne more zagotoviti mesta za prakso, mu pri tem
pomaga fakulteta. O primernosti izbranega podjetja se morata strinjati mentor na fakulteti in mentor
v delovnem okolju. Pristop k opravljanju prakse je študentu odobren, ko sporazum popišejo
organizacija, fakulteta in študent. Navajamo nekaj primerov, kjer so študenti opravljali prasko, in sicer:
v občini Jesenice je študent skrbel za pregled sprejetih planskih in prostorskih ureditvenih aktov ter se
seznanil z delom oziroma funkcijami na oddelku za okolje in prostor, s prostorsko ureditvijo pogojev
ter sodeloval pri postopku sprejemanja predloga občinskega prostorskega načrta za Občino Jesenice;
v podjetju BDO Revizija d.o.o. je študent pregledoval in se seznanil s cenitvenimi poročili; v občini
Šmarje pri Jelšah je delo opravljal v pravni pisarni, s poudarkom na področju javnih naročil, koncesij in
hipotek ter spoznal delo oddelka za gospodarstvo, okolje in prostor in oddelka družbene dejavnosti in
financ. Na praksi v Ljubljanskem urbanističnem zavodu d.d. je študent delal na projektu evidence
nepremičninskega premoženja Mestne občine Ljubljana; v podjetju Tenit d.o.o. je študent spoznal delo
upravnika in obseg njegovih zadolžitev. Študent je sodeloval pri analizi dveh primerov, kako rešiti spor
glede izbire izvajalca za obnovo ter se spoznal z delom na terenu; praktično usposabljanje študenta na
Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), natančneje na Zbornici za poslovanje z nepremičninami (ZPN), je
obsegalo pisarniško administrativno delo vodenja poslov oddelka družbe ter pomoč pri organizaciji
izobraževalnega seminarja ''Gradbena zakonodaja v praksi''.
Mentor v delovnem okolju, oseba, ki jo med strokovno usposobljenimi delavci v organizaciji izbere
izvajalec prakse, je dolžna pojasniti in spremljati posamezna dela, svetovati študentu in skrbeti za
ustrezno izvedbo prakse. Na podlagi izpolnjenega in podpisanega obrazca za prijavo prakse strokovna
služba pripravi sporazum o opravljanju prakse, ki ga podpišejo organizacija, fakulteta in študent.
Mentor na fakulteti je visokošolski učitelj, ki izvaja pedagoško dejavnost na študijskem programu.
Dolžnost visokošolskih učiteljev je, da mentorstva sprejmejo. Pri iskanju mentorja mora študent
upoštevati področje, na katerem dela visokošolski učitelj. Kakovost prakse ocenjujejo tako mentorji
kakor tudi študentje z vprašalniki o delovni praksi. Za analizo rezultatov anket poskrbi strokovna služba
v sodelovanju z mentorji prakse. Analizo anket strokovna služba fakultete posreduje komisiji za
kakovost, da poda mnenje in predloge, ki se upoštevajo pri organizaciji in izbiri prakse v novem
študijskem letu. Posebnosti priznavanja praktičnega izobraževanja:
- Študent, ki že ima delovne izkušnje, lahko študijsko komisijo fakultete zaprosi za priznavanje
prakse.
- Študent lahko opravlja prakso tudi v delovnem okolju organizacijskih enot NU.
- Študent lahko prakso opravlja v tujini v okviru razpisanih programov mobilnosti študentov
(Erasmus, CEEPUS ipd.). Prakso opravlja skladno s pravili izvajalca v tujini in pravili programov
mobilnosti. Sporazum o opravljanju prakse v tujini nadomesti Sporazum o praksi.
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-

Praksa študenta s posebnimi potrebami se izvaja po individualnem programu in ob ustreznih
prilagoditvah ter podporah, ki so v skladu s potrebami študenta ter so potrebne za doseganje
izobraževalnih ciljev prakse. Enako velja za študenta, ki iz zdravstvenih razlogov ne more opravljati
samo določenega dela predpisane prakse.

Zadovoljstvo udeležencev praktičnega izobraževanja NU ocenjujejo tako mentorji kakor tudi študentje
z vprašalniki o delovni praksi.
Strokovno prakso je v obdobju 2015/16 – 2017/18 opravilo in/ali imeli priznano 53 študentov, med
njimi je bilo tudi 44 študentov franšiznega VTI študijskega programa. Študenti so obvezno strokovno
prakso opravljali tako v javnih kot zasebnih institucijah (Tabela 59).
Tabela 59: Število študentov, ki je opravljalo obvezno prakso
Študijsko leto
2015/16
2016/17
2017/18

Način študija

Število opravljenih/priznanih praks

Redni (nekoncesioniran)

0

Izredni

26

Redni (nekoncesioniran)

1

Izredni

14

Redni (nekoncesioniran)

2

Izredni

10

Vir: VIS, 18.02.2019
3.3.5

ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje triletnega visokošolskega strokovnega študijskega programa
Pravo in managementa infrastrukture in nepremičnin pridobi diplomant strokovni naslov diplomant/ka
prava in managementa infrastrukture in nepremičnin (VS).
3.3.5.1

Dokončevanje študija

Diplomanti prve generacije študijskega programa so v povprečju študirali 2,01 leti. Povprečna dolžina
študija diplomantov vpisanih v študijskih letih 2013/14 in 2014/15 se je podaljšala. Študenti, ki so bili
v študijski program vpisani kasneje, študija še niso zaključili (Tabela 60). Čas trajanja študija je krajši pri
študentih franšiznega programa VTI, in sicer je prva generacija vpisanih študentov (generacija 2014/15)
v povprečju študirala 1,78 let. Pri naslednji generaciji se je povprečno trajanje študija, glede na
predhodno generacijo, podaljšalo. Razlog za razmeroma hiter zaključek dokončevanja študijskega
programa je v možnosti hitrejšega napredovanja (Tabela 61).
Tabela 60: Dokončevanja študija glede na generacijo in število let dokončanja
Generacija/
Število let dokončanja

2012/13

2013/14

2014/15

Zaključili v 2 letih ali manj (zaradi hitrejšega
napredovanja in vpisa po merilih za prehode)
Zaključili v 3 letih

8

1

1

5
100

1

Generacija/
Število let dokončanja
Zaključili v 4 letih
Zaključili v 5 letih
Povprečno trajanje študija v letih

2012/13

2013/14

2014/15

2
1
2,01

1

2
1
2,98

2,55

Vir: VIS, 18.02.2019
Tabela 61: Dokončevanja študija glede na generacijo in število let dokončanja - študenti VTI študijskega
programa
Generacija VTI/
Število let dokončanja
Zaključili v 2 letih ali manj (zaradi hitrejšega
napredovanja in vpisa po merilih za prehode)
Zaključili v 3 letih
Zaključili v 4 letih
Povprečno trajanje študija v letih

2014/15

2015/16

21

13

1,78

1
2
1,86

Vir: VIS, 18.02.2019
3.3.5.2

Diplomanti

V študijskem letu 2017/18 je diplomiralo 13 diplomantov na rednem in izrednem študiju, med njimi je
bilo 11 diplomantov franšiznega VTI študijskega programa. Glede na strukturo diplomantov po spolu,
je v študijskem letu 2017/18 na rednem in izrednem študiju diplomiralo več žensk, 9 (69,2 %) kot
moških, 4 (30,8 %). V primerjavi s predhodnim študijskim letom je bila podeljena 1 diploma manj
rednim in izrednim študentom (Tabela 62).
Tabela 62: Število diplomantov glede na način študija
Študijsko leto

2015/16

2016/17

2017/18

Število diplomantov

Način študija
Redni (nekoncesioniran)
Izredni
Izredni (VTI)
Redni (nekoncesioniran)
Izredni
Izredni (VTI)
Redni (nekoncesioniran)
Izredni
Izredni (VTI)

Vir: VIS, 18.02.2019
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Moški
0
2
17
0
0
6
1
0
3

Ženske
0
2
7
0
3
5
0
1
8

3.3.6

POVZETEK STANJA

Premiki:


Povečalo se je število vseh rednih in izrednih vpisanih študentov v vseh letih;



največji porast števila vseh vpisanih študentov je zaznan pri študentih franšiznega VTI
študijskega programa;



delež prvič vpisanih študentov glede na razpisna mesta je enak kot v predhodnem študijskem letu;



vidno se je povečal vpis prvič vpisanih študentov v študijskih centrih v Sloveniji, medtem ko se je
vpis študentov franšiznega VTI študijskega programa nekoliko zmanjšal;



opazen je trend zniževanja števila tujih študentov (študentov franšiznega programa VTI);



prehodnost in dokončevanje študija sta zadovoljiva.

Prednosti:


Interdisciplinarnost in strokovnost študijskega programa je privlačna za širšo populacijo
študentov;



študijski program je zanimiv za srednješolce s strokovno izobrazbo;



povečano zanimanje prvič vpisanih študentov v študijskih centrih v Sloveniji.

Slabosti:


Na vpis vpliva trenutno stanje na področju gradbeništva in nepremičnin, razmere v gospodarstvu,
demografski upad in manjšanje generacij ter za splošno večje zanimanje dijakov za univerzitetne
študijske programe.

Predlogi za izboljšanje


povečanje trženjskih aktivnosti za boljšo prepoznavnost študijskega programa;



povezovanje z gospodarstvom;



večje vključevanje domačih tujih predavateljev v pedagoški proces;



povečanje števila tujih študentov;



še več povezav s srednjimi šolami.

102

3.4 RAZVOJ PRVOSTOPENJSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
Tabela 63: Ključne spremembe in prednosti na študijskem programu v š.l. 2017/18
Predmet spremembe

Predmetnik

Cilj programa

Učni načrti

Preverjanje učnih
izidov in kompetenc

Priznavanje
pridobljenega znanja

Pogoji za
napredovanje in
dokončanje

Pogoji za vpis v
študijski program
Zaposljivost

Vsebina sprememba
V študijskem letu 2017/18 je EVRO-PF skrbela za uspešno posodabljanje predmetnika
na obeh prvostopenjskih študijskih programih. Na podlagi primerjave sorodnih
programov na drugih univerzah, je bil v študijskem letu 2017/18 pripravljena
sprememba predmetnika, obeh prvostopenjskih študijskih programov.
Cilji obeh študijskih programov ostajajo enaki, saj se tekom samoevalvacije, izvedene
do zaključka študijskega leta 2017/18 niso pokazale potrebe za spremembe.
Priprava učnega načrta obeh študijskih programov je bila temeljita že ob samem
začetku. Z nosilci predmetov in s strokovnjaki iz prakse so bila izvedena srečanja, na
katerih so se pogovarjali o konceptu, medsebojnem usklajevanju vsebine glede na
potrebna znanja in kompetence diplomantov, uglaševale so se predstave in
razumevanja celotnega programa. Specifična znanja, ki niso del obveznih predmetov,
so ponujena v izbirnih predmetih. Učni načrti predmetov se v svoji zasnovi niso
spreminjali, razen ob spremembi nosilcev predmetov ali ob dopolnitvah in/ali
spremembi literature. Nosilci predmetov so vsako leto pozvani k vsakoletnim
prenovam in posodobitvam učnih načrtov. V študijskem letu 2017/18 so bili učni načrti
študijskega progama posodobljeni.
Učni izidi in kompetence študentov se od začetka izvajanja študijskih programov
preverjajo prek preverjanja znanja študentov, med izobraževalnim procesom ter v
okviru priprave samoevalvacijskega in letnega poročila fakultete. Presojanje in
spremljanje kompetenc študentov in diplomantov poteka predvsem tekom
študijskega procesa, in sicer visokošolski učitelji študente spremljajo in usmerjajo na
celotni študijski poti. Ta način preverjanja kompetenc se je ohranil čez vsa leta
izvajanja študijskega programa. Prav tako je fakulteta ohranila zbiranje podatkov o
njihovih osvojenih kompetencah tudi prek anket. Kompetence študentov se preverjajo
tudi v okviru Kariernega centra, ki poleg drugih aktivnosti spremlja študente na njihovi
poklicni poti in presoja njihovo uspešnost tako tekom, kot tudi po zaključku študija.
Podatke Karierni center pridobiva tako od študentov samih, ter neposredno od
delodajalcev.
V celotnem obdobju izvajanja študijskega programa se je obstoječi sistem priznavanja
pridobljenega znanja pokazal za ustreznega.
V času od začetka izvajanja študijskega programa pa do zaključka š. l. 2012/13 se niso
pokazale potrebe po spremembi pogojev za napredovanje in dokončanje študijskega
programa. EVRO-PF je pogoje za napredovanje po programu spremenila v š. l.
2013/14, in sicer je bila sprejeta sprememba, ki je študentom omogočala, da se sami
odločijo na kakšen način bodo zbrali zahtevanih 38 KT za napredovanje. Sprememba
je začela veljati s š. l. 2014/2015. Pripravljajo se spremembe pogojev napredovanja, in
sicer je bil podan predlog, da se pogoji zaostrijo in zahteva višje število doseženih
kreditnih točk kot pogoj za napredovanje (implementacija v š.l. 2018/19).
V študijskem letu 2017/18 se na obeh študijskih programov pripravljajo spremenjeni
pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa.
Eno od poslanstev Kariernega centra je spremljanje študentov na njihovi študijski in
poklicni poti ter presojanje njihove uspešnost, tako tekom kot tudi po zaključku študija.
Zaposljivost študentov se preverja tudi v okviru študentske ankete o kakovosti
študijskih programov, ki se izvaja na vseh treh študijskih stopnjah.
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4 DRUGOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
4.1 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO
Magistrski študijski program Pravo temelji na načelih bolonjske deklaracije. Navezuje se na
dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo in skupaj z njim predstavlja zaokrožen petletni študij.
Študent, ki zaključi magistrski program Pravo, lahko pristopi k potrebni praksi in nato k pravniškemu
državnemu izpitu, če je pred tem končal univerzitetni študijski program Pravo v obsegu 180 kreditnih
točk po ECST. Prva generacija študentov se je v program vpisala v š.l. 2006/07.
Diplomanti magistrskega študijskega programa Pravo lahko nadaljujejo akademsko izobraževanje na
različnih doktorskih študijskih programih, ki temeljito na teoretskem in praktičnem znanju s področij
pravnih znanosti.
Magistrski program traja dve leti oziroma štiri semestre in obsega 120 kreditnih točk ECTS. Prvi trije
semestri so namenjeni obiskovanju predavanj, seminarjev in študijskih delavnic. Četrti semester je v
celoti namenjen izdelavi in obrambi magistrske naloge, ki je ovrednotena s 30 kreditnimi točkami ECTS.
Magistrski program Pravo se izvaja kot redni in kot izredni študij. Izredni študij se izvaja po istem
študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti pri posameznih predmetih glede
zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim načrtom in z načrtom pedagoškega dela.
Izredni študenti imajo enake pravice in obveznosti kot redni študenti ter morajo opraviti vse s
študijskim programom predpisane obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega študija. Izredni študij
je po zahtevnosti enak rednemu.
4.1.1
4.1.1.1

VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM
Vsi vpisani študenti (vsi letniki)

Na magistrski študijski program Pravo je bilo v študijskem letu 2017/18 skupno vseh vpisanih 632
rednih in izrednih študentov s statusom in brez v vseh letnikih. Med njimi je bilo 502 (79,4 %) redno
vpisanih in 130 (20,6 %) izredno vpisanih študentov. Glede na strukturo po spolu je bilo v študijskem
letu 2017/18 vpisanih več žensk, 407 (64,4 %) kot moških, 225 (35,6 %).
V zadnjih treh študijskih letih je opazen trend povečanja v skupnem številu vseh vpisanih rednih in
izrednih študentov. V študijskem letu 2017/18 se je, v primerjavi s predhodnim študijskim letom,
število vseh vpisanih rednih in izrednih študentov povečalo za 1,3 % oz. 8 študentov. Vidno povečanje
je zaznati pri redno vpisanih študentih, in sicer se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom, število
vseh vpisanih študentov povečalo za 3,7 % oz. 18 študentov. Na izreden študij je vpisanih 7,1 % oz. 10
študentov manj kot v preteklem študijskem letu (Tabela 64).
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Tabela 64: Število vseh vpisanih študentov v vseh letnikih s statusom in brez glede na spol
Študijsko leto/
Vpisani študenti

Redni študij

Izredni študij
Spol

Skupaj

Ženski

Moški

Skupaj

Ženski

Moški

2015/16

458

298

160

138

61

2016/17

484

316

168

140

77
80

2017/18

502

335

167

130

72

58

60

Vir: VIS, 18.02.2019
4.1.1.2

Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti

V študijskem letu 2017/18 je bilo 79 prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega
magistrskega študija. Med njimi je bilo vpisanih 70 (88,6 %) študentov na redni študij in 9 (11,4 %)
študentov na izredni študij. Med prvič vpisanimi študenti je bilo v študijskem letu 2017/18 na redni in
izredni študij vpisanih več žensk, 56 (70,9 %) kot moških, 23 (29,1 %).
V študijskem letu 2017/18 pri vpisih v prvi letnik magistrskega programa ni bilo zaznati velikih
odstopanj. Redna prosta mesta za vpis v 1. letnik so bila v celoti zasedena. Delež prvič vpisanih
študentov glede na razpisna mesta na izrednem študiju je bil nizek, in sicer 9 % (9 študentov na 100
razpisnih mest), kar je malce nižji delež kot v predhodnem študijskem letu in enak delež, kot v letu
poprej (13 % v š. l. 2015/16 in 9 % v š. l. 2016/17) (Tabela 65).
Tabela 65: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega
študija glede na spol
Redni študij
Študijsko leto

Razpis

Vpisani

2015/16

70

2016/17
2017/18

Izredni študij
Spol

Razpis

Vpisani

20

100

49

21

51

19

Ženski

Moški

70

50

70

70

70

70

Spol
Ženski

Moški

9

4

5

100

13

8

5

100

9

5

4

Vir: VIS, 18.02.2019
4.1.2

NAPREDOVANJE PRI ŠTUDIJU

V študijskem letu 2017/18 je prehodnost iz 1. v 2. letnik znašala 84 % na rednem študiju (v predhodnem
letu 69 %) in 8 % prehodnost na izrednem študiju (v predhodnem letu 10 %) (Tabela 66).
Tabela 66: Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik
Študijsko leto
2015/16
2016/17
2017/18

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik (v %)
Redni
78
69
84

Izredni
21
10
8

Vir: VIS, 18.02.2019
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4.1.3

ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega magistrskega študija Pravo pridobi študent
strokovni naslov magister/magistrica prava (za imenom in priimkom). Okrajšava naslova: mag. prav.
4.1.3.1

Dokončevanje študija

Diplomanti generacije 2012/13 so v povprečju študirali 3,97 let. Povprečno trajanje študija
diplomantov vpisanih v kasnejših študijskih letih se je skrajšalo (Tabela 67).
Tabela 67: Dokončevanja študija glede na generacijo in število let dokončanja
Generacija/
Število let dokončanja
Zaključili v 2 letih ali manj (zaradi
hitrejšega napredovanja in vpisa po
merilih za prehode)
Zaključili v 3 letih
Zaključili v 4 letih
Zaključili v 5 letih
Zaključili v več kot 5 letih
Povprečno trajanje študija v letih

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

1

2

3

2

11
11
9
11
3,97

12
13
5

13
13
4

12
8

3,19

2,93

2,90

Vir: VIS, 18.02.2019
4.1.3.2

Diplomanti

V študijskem letu 2017/18 je diplomiralo 49 študentov na rednem in izrednem študiju, med njimi je
bilo 44 (89,8 %) diplomantov rednega študija in 5 (10,2 %) diplomantov izrednega študija. Glede na
strukturo diplomantov po spolu, je v študijskem letu 2017/18 na rednem in izrednem študiju
diplomiralo več žensk, 44 (65,3 %) kot moških, 15 (34,7 %). V primerjavi s predhodnim študijskim letom
so bile podeljene 3 diplome manj rednim in izrednim študentom (Tabela 68).
Tabela 68: Število diplomantov glede na način študija
Študijsko leto
2015/16
2016/17
2017/18

Število diplomantov

Način študija

Ženski

Moški

Redni

29

10

Izredni

3

3

Redni

27

16

Izredni

5

4

Redni

32

12

Izredni

2

3

Vir: VIS, 18.02.2019
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4.1.4

POVZETEK STANJA

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji iz leta 2017/18:


Opazen trend povečanja v skupnem številu vseh rednih in izrednih vpisanih študentov;



glede na strukturo po spolu je na študijski program več vpisanih več žensk;



redna prosta mesta za vpis v 1. letnik so bila v celoti zasedena;



delež prvič vpisanih študentov na izrednem študiju je, v primerjavi z rednimi študenti, precej nižji;



obseg število diplomantov je bil malce manjši, a zadovoljiv;



delež prehodnosti študentov se je vidno povečal na rednem študiju z razliko od izrednega študija,
kjer se je zmanjšal;



povprečno trajanje študija se skrajšuje.

Prednosti:


Študijski program je prepoznan in konkurenčen ostalim sorodnim študijskim programom;



študijski program se stalno posodablja in prilagaja potrebam na trgu dela;



veliko zanimanje za vpis na študijski program.

Predlogi za izboljšavo:


Povečanje trženjskih aktivnosti za boljšo prepoznavnost študijskega programa v slovenskem in
mednarodnem okolju;



povečanje zanimanja tujcev za vpis na ta študijski program;



izboljšanje finančnih pogojev za vpis na izredni študij.

4.2 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM CIVILNO IN GOSPODARSKO PRAVO
Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo se izvaja kot izredni študij. Program traja dve
leti in je razdeljen na štiri semestre. Ovrednoten je s 120 KT. Študijski program je namenjen vsem tistim,
ki jih zanima področje civilistike in v njem prepoznajo potencial za novo, dodatno znanje, ki bo v
prihodnosti vsekakor bolj iskano in dragoceno.
4.2.1

VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM

4.2.1.1

Vsi vpisani študenti (vsi letniki)

V študijskem letu 2017/18 je bilo skupno vseh vpisanih 12 študentov s statusom in brez. Glede na
strukturo po spolu je bilo vpisanih več žensk, 10 (83,3 %) kot moških, 2 (16,7 %). V študijskem letu
2017/18 se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom, število vseh vpisanih študentov povečalo za 8
študentov (Tabela 69).
Tabela 69: Število vseh vpisanih izrednih študentov v vseh letnikih s statusom in brez glede na spol
Študijsko leto

Vpisani

2016/17
2017/18

Spol
Ženski

Moški

4

2

2

12

10

2

Vir: VIS, 18.02.2019
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4.2.1.2

Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti

V študijskem letu 2017/18 je bilo 7 prvič vpisanih študentov v 1. letnik izrednega študija. Vseh 7 prvič
vpisanih študentov je bilo ženskega spola. V primerjavi s predhodnim študijskim letom se je število
prvič vpisanih študentov povečalo za 42,9 % oz. 3 študente. Delež prvič vpisanih študentov glede na
razpisna mesta je bil 7 % (7 študentov na 100 razpisnih mest), v predhodnem letu je bil ta delež nižji,
in sicer 4 % (Tabela 70).
Tabela 70: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik glede na spol
Spol

Študijsko leto

Razpis

Vpisani

Ženski

Moški

2016/17

100

4

2

2

2017/18

100

7

7

0

Vir: VIS, 18.02.2019
4.2.2

ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega magistrskega študija Civilno in gospodarsko pravo
pridobi študent strokovni naslov magister/magistrica civilnega in gospodarskega prava (za imenom in
priimkom), z okrajšavo mag. civ. gosp. pav. V študijskem letu 2017/18 diplomantov še ni bilo.
4.2.3

POVZETEK STANJA

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji:


zaznan je trend povečanja vseh vpisanih študentov;



zaznan je trend povečanja števila prvič vpisanih študentov;



glede na strukturo po spolu je bilo vseh 7 prvič vpisanih študentov ženskega spola.

Prednosti:


študijski program je namenjen vsem tistim, ki jih zanima področje civilistke in v njem prepoznajo
potencial, zlasti za področje gospodarskega prava;



študij se izvaja kot izredni način študija, kar omogoča večjo prilagoditev.

Slabosti:


majhno število prvič vpisanih študentov - pripisujemo dejstvu, da se večina diplomantov zanima
za nadaljevanje študija na področju prava, kar jim omogoča nadaljevanje poklica v pravosodju.



študijski program še nima diplomantov.

Predlogi za izboljšavo:


povečanje trženjskih aktivnosti za boljšo prepoznavnost študijskega programa v slovenskem
okolju.
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4.3 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV
Podiplomski magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov usposablja za akademske in
praktične poklice na področju alternativnega reševanja sporov. Omogoča pa tudi nadaljevanje študija
na tretji stopnji in s tem poglabljanje strokovnih znanj za vse te poklice. Prva generacija študentov se
je vpisala v š. l. 2015/16.
Študijski program zagotavlja tako temeljno pravno kot tudi interdisciplinarno (antropologija,
psihologija, politologija, kulturologija) in specialistično izobrazbo na podiplomski ravni, primerljivo v
mednarodnem okviru. Takšna integralna zasnova združuje teoretske, metodološke in aplikativne
discipline ter zagotavlja postopnost razvijanja interdisciplinarnih znanj in hkrati kontinuiteto v
izobraževanju.
Temeljni namen programa je oblikovanje poklicnih profilov za najzahtevnejša dela na vseh področjih,
ki so povezana z alternativnim reševanjem sporov, še posebej pa na evropskem in mednarodnem
področju. Diplomant bo pridobil sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic
pojavov na področju reševanja sporov in konfliktov; sposobnost uporabe znanj s področja konfliktov,
reševanja konfliktov in sporov, postopkov alternativnega reševanja sporov, mediacije, arbitraže in
pogajanj; razumevanje in obvladovanje pravnih znanj, ki so tesno povezana s področjem reševanja
konfliktov in pogajanj na različnih področjih (sodno reševanje sporov, reševanje sporov pred sodišči
Sveta Evrope, reševanje civilnih, gospodarskih, delovnih sporov).
Študijski program Alternativno reševanje sporov je v slovenskem prostoru ponujen kot prvi, saj se na
slovenskih fakultetah podoben študijski program s celovito ponudbo predmetov iz naslova
alternativnega reševanja sporov, do sedaj še ni izvajal.
Magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov se izvaja kot izredni študij. Študijski
program traja dve leti in je razdeljen na štiri semestre. Ovrednoten je s 120 KT. Študijski program je
namenjen vsem tistim, ki jih navedeno področje zanima in v njem prepoznajo potencial za novo,
dodatno znanje, ki bo v prihodnosti vsekakor bolj iskano in dragoceno, saj so namreč konflikti v našem
življenju nekaj vsakdanjega in neizogibnega.
4.3.1
4.3.1.1

VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM
Vsi vpisani študenti (vsi letniki)

V študijskem letu 2017/18 je bilo na magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov skupno
vseh vpisanih 13 izrednih študentov s statusom in brez. Glede na strukturo po spolu je vpisanih 13
žensk (100 %).
V študijskem letu 2017/18 se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom, število vseh vpisanih izrednih
študentov povečalo za 38,5 % oz. 5 študentov. Na izrednem študiju je število vseh vpisanih študentov
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v stalnem porastu. V primerjavi s preteklim študijskim letom se je število vseh vpisanih izrednih
študentov povečalo za 50 % oz. 5 študentov (Tabela 71).
Tabela 71: Število vseh vpisanih študentov v vseh letnikih s statusom in brez glede na spol
Študijsko leto

Izredni študij
Vpisani

Spol
Ženski

Moški

2015/16

5

5

0

2016/17

8

8

0

2017/18

13

13

0

Vir: VIS, 18.02.2019
4.3.1.2

Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti

V študijskem letu 2017/18 sta bili le 2 prvič vpisani študentki v 1. letnik izrednega študija. V primerjavi
s predhodnim študijskim letom, se je število prvič vpisanih študentov povečalo za 1 študenta. Delež
prvič vpisanih študentov glede na razpisna mesta na izrednem študiju je bil skromen (2 %), in sicer sta
se vpisala samo 2 študenta na 100 razpisnih mest, v predhodnih letih je bil ta delež enak ali nižji (2 % v
š. l. 2015/16 in 1 % v š. l. 2016/17) (Tabela 72).
Tabela 72: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega
glede na spol
Študijsko leto

Izredni študij
Razpis

Vpisani

Spol
Ženski

Moški

2015/16

100

5

5

0

2016/17

100

1

1

0

2017/18

100

2

2

0

Vir: VIS, 18.02.2019
4.3.2

ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega magistrskega študija Alternativno reševanje
sporov pridobi študent strokovni naslov magister/magistrica alternativnega reševanja sporov (za
imenom in priimkom), z okrajšavo mag. alt. reš. spor. V študijskem letu 2017/18 diplomantov še ni bilo.
4.3.3

POVZETEK STANJA

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji 2017/18:


beležen je porast števila vseh vpisanih izrednih študentov;



glede na strukturo po spolu je beležen 100 % delež vpisanih žensk;



število prvič vpisanih študentov se je v primerjavi s predhodnim študijskim letom povečalo za
zgolj 1 študenta;



delež prvič vpisanih študentov glede na razpisna mesta je bil skromen (2 %).
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Prednosti:


edinstven interdisciplinaren št. program, ki je zanimiv za strokovnjake iz področja alternativnega
reševanja sporov;



v slovenskem prostoru gre za edini študijski program, ki usposobi študenta s temeljnimi
pravnimi znanji kot tudi z interdisciplinarnimi in specialističnimi znanji s področja
infrastrukture, ekonomije, arhitekture, tehničnih in družboslovnih ved.



v pedagoški proces je vključenih veliko na praktičnih primerov s slovenskega in mednarodnega
področja.

Slabosti:


majhno število prvič vpisanih študentov pripisujemo dejstvu, da se večina diplomantov zanima
za nadaljevanje študija na področju prava, kar jim omogoča nadaljevanje poklica v pravosodju;



študijski program še nima diplomantov.

Predlogi za izboljšavo:


povečanje trženjskih aktivnosti za boljšo prepoznavnost študijskega programa v slovenskem in
mednarodnem okolju.

4.4 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN
Podiplomski magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin se navezuje na
dodiplomski visokošolski študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin ter
delno na dodiplomski študijski program Pravo. Program predstavlja zaključen drugostopenjski študij, v
katerega se lahko vpišejo tudi kandidati iz drugih študijskih programov. Prva generacija študentov se
je vpisala v š. l. 2007/08. Diplomanti magistrskega študijskega programa Pravo in management
nepremičnin lahko nadaljujejo akademsko izobraževanje na različnih doktorskih študijskih programih,
ki temeljito na teoretskem in praktičnem znanju s področij družboslovnih ter tehničnih znanosti.
Magistrski program traja dve leti oziroma štiri semestre in obsega 120 kreditnih točk ECTS. Prvi trije
semestri so namenjeni obiskovanju predavanj, seminarjev in študijskih delavnic. Četrti semester je v
celoti namenjen izdelavi in obrambi magistrske naloge, ki je ovrednotena s 30 kreditnimi točkami ECTS.
Magistrski program Pravo in management nepremičnin se izvaja kot redni in kot izredni študij. Izredni
študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti pri posameznih
predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim načrtom in z načrtom
pedagoškega dela. Izredni študenti imajo enake pravice in obveznosti kot redni študenti ter morajo
opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega študija.
Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu.
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4.4.1

VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM

4.4.1.1

Vsi vpisani študenti (vsi letniki)

V študijskem letu 2017/18 je bilo na magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin
skupno vseh vpisanih 302 rednih in izrednih študentov s statusom in brez. Med njimi je bilo 255 (84,4
%) študentov na rednem študiju in 47 (15,6 %) študentov na izrednem študiju. Glede na strukturo po
spolu je bilo na rednem in izrednem študijskem programu vpisanih več žensk, 172 (57,0 %), kot moških
130 (43,0 %).
V študijskem letu 2017/18 se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom, število vseh vpisanih rednih
in izrednih študentov zmanjšalo za 109 študentov. Znaten porast števila vseh vpisanih študentov je bilo
zaznati pri vseh vpisanih rednih študentih, in sicer se je, v primerjavi s preteklim letom, število redno
vpisanih študentov povečalo za 61,4 % oz. za 97 študentov (Tabela 73).
Tabela 73: Število vseh vpisanih študentov v vseh letnikih s statusom in brez glede na spol
Redni študij
Študijsko leto

Izredni študij
Spol

Vpisani

Ženski

Moški

Spol

Vpisani

Ženski

Moški

2015/16

249

144

105

35

20

15

2016/17

289

148

106

35

19

16

2017/18

255

147

108

47

25

22

Vir: VIS, 18.02.2019
4.4.1.2

Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti

V študijskem letu 2017/18 je bilo 27 prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega študija.
Med njimi je bilo 25 (92,6 %) redno vpisanih študentov in 2 (7,4 %) izredno vpisna študenta (Tabela
74).
Tabela 74: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega
študija glede na spol
Študijsko leto

Redni študij
Razpis

Vpisani

Izredni študij
Spol

Razpis

Ženski

Moški

Vpisani

Spol
Ženski

Moški

2015/16

70

28

31

16

100

0

0

0

2016/17

70

31

20

11

100

0

0

0

2017/18

70

25

14

11

100

2

1

1

Vir: VIS, 18.02.2019
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4.4.2

NAPREDOVANJE PRI ŠTUDIJU

V študijskem letu 2017/18 je prehodnost iz 1. v 2. letnik znašala 58 % (v predhodnem letu 50 %) (Tabela
75).
Tabela 75: Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik
Študijsko leto
2015/16
2016/17
2017/18

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik (v %)
Redni
32
50
58

Izredni
/
/
/

Vir: VIS, 18.02.2019
4.4.3

ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega magistrskega študija Pravo in management
nepremičnin pridobi študent strokovni naslov magister/magistrica prava in managementa
nepremičnin (za imenom in priimkom). Okrajšava naslova: mag. prav. in manag. neprem.
4.4.3.1

Dokončevanje študija

Diplomanti generacije 2012/13 so v povprečju študirali 3,28 let. Povprečno trajanje študija
diplomantov vpisanih v študijskih letih 2013/14, 2014/15 in 2015/16 se je vidno skrajševalo (Tabela
76).
Tabela 76: Dokončevanja študija glede na generacijo in število let dokončanja
Generacija/
Število let dokončanja
Zaključili v 2 letih ali manj (zaradi
hitrejšega napredovanja in vpisa po
merilih za prehode)
Zaključili v 3 letih
Zaključili v 4 letih
Zaključili v 5 letih
Zaključili v več kot 5 letih
Povprečno trajanje študija v letih

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

3
1

4

2,93

2,64

4

3
6
3

2
3
4
1
3,10

3,28

Vir: VIS, 18.02.2019
4.4.3.2

Diplomanti

V študijskem letu 2017/18 je bilo podeljenih 15 diplom na rednem študiju. V primerjavi s predhodnim
študijskim letom so bile rednim študentom podeljene 3 diplome manj (Tabela 77).
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Tabela 77: Število diplomantov glede na način študija
Študijsko leto
2015/16
2016/17
2017/18

Način študija

Število podeljenih diplom

Redni

14

Izredni

1

Redni

17

Izredni

1

Redni

15

Izredni

0

Vir: VIS, 18.02.2019
4.4.4

POVZETEK STANJA

Premiki v času po samoevalvaciji 2017/18:


V primerjavi s preteklim študijskim letom se je število vseh vpisanih rednih in izrednih študentov
vidno povečalo;



beležen je znaten porast števila vseh vpisanih rednih študentov, porast je bil tudi pri vseh
vpisanih izrednih študentih, vendar v manjšem obsegu;



glede na število vseh vpisanih študentov po spolu je bil večji delež žensk;



delež prvič vpisanih študentov glede na razpisna mesta je bil v primerjavi s prehodnim študijskim
letom malce nižji;



povečal se je delež prvič vpisanih študentov glede na razpisna mesta na izrednem študiju;

Prednosti:


trend vidnega povečanja števila vseh vpisanih rednih in izrednih študentov v vseh letnikih;



delež prehodnosti se je povečal;



povprečno trajanje študija se vidno skrajšuje.



obseg magistrskih zagovorov je zadovoljiv.

Predlogi za izboljšavo:


povečanje trženjskih aktivnosti za boljšo prepoznavnost študijskega programa;



povečanje števila tujih študentov;

večje vključevanje domačih tujih

4.5 RAZVOJ DRUGOSTOPENJSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
Tabela 78: Ključne spremembe in prednosti na študijskem programu v š.l. 2017/18
Predmet spremembe
Predmetnik
Cilj programa
Učni načrti

Vsebina sprememba
Predmetniki drugostopenjskega študijskega programa v študijskem letu 2017/18 niso
doživel večjih sprememb.
Cilji vseh štirih študijskih programov ostajajo enaki, saj se tekom samoevalvacije,
izvedene do zaključka študijskega leta 2017/18 niso pokazale potrebe za spremembe.
Priprava učnih načrtov vseh štirih študijskih programov je bila temeljita že ob samem
začetku. Z nosilci predmetov in s strokovnjaki iz prakse so bila izvedena srečanja, na
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Predmet spremembe

Preverjanje učnih
izidov in kompetenc

Izvedba predavanj

Priznavanje
pridobljenega znanja

Pogoji za
napredovanje in
dokončanje

Pogoji za vpis v
študijski program

Zaposljivost



Vsebina sprememba
katerih so se pogovarjali o konceptu, medsebojnemu usklajevanju vsebine glede na
potrebna znanja in kompetence diplomantov, uglaševale so se predstave in
razumevanja celotnega programa. Specifična znanja, ki niso del obveznih predmetov,
so ponujena v izbirnih predmetih. Učni načrti predmetov se v svoji zasnovi niso
spreminjali, razen ob spremembi nosilcev predmetov ali ob dopolnitvah in/ali
spremembi literature. Nosilci predmetov so vsako leto pozvani k vsakoletnim
prenovam in posodobitvam učnih načrtov. V študijskem letu 2017/18 so bili učni
načrti vseh štirih študijskih programov posodobljeni.
Učni izidi in kompetence študentov se od začetka izvajanja študijskih programov
preverjajo prek preverjanja znanja študentov, med izobraževalnim procesom ter v
okviru priprave samoevalvacijskega in letnega poročila fakultete. Presojanje in
spremljanje kompetenc študentov in diplomantov poteka predvsem tekom
študijskega procesa, in sicer visokošolski učitelji študente spremljajo in usmerjajo na
celotni študijski poti. Ta način preverjanja kompetenc se je ohranil čez vsa leta
izvajanja študijskega programa. Prav tako je fakulteta ohranila zbiranje podatkov o
njihovih osvojenih kompetencah tudi prek anket, ki jih med študente razpošlje enkrat
letno. Kompetence študentov se preverjajo tudi v okviru Kariernega centra, ki poleg
drugih aktivnosti spremlja študente na njihovi poklicni poti in presoja njihovo
uspešnost tako tekom, kot tudi po zaključku študija. Podatke Karierni center pridobiva
tako od študentov samih, ter neposredno od delodajalcev.
Morebitne posebnosti pri posameznih predmetih na drugostopenjskih študijskih
programih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnimi načrti
in z načrtom pedagoškega dela. Izredni študenti imajo enake pravice in obveznosti kot
redni študenti in morajo opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti,
ki so zahtevane v okviru rednega študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak
rednemu. Glede na okoliščino, da so študenti magistrskih programov praviloma že
zaposleni, EVRO-PF temu dejstvu prilagaja izvajanje pedagoškega dela. Predavanja
tako potekajo predvidoma v popoldanskem času. V študijskem letu 2017/18 je bilo
pri nekaterih izbirnih predmetih zaradi nizkega števila študentov, ki so izbrali
posamezni izbirni predmet, izveden zmanjšan obseg predavanj.
V celotnem obdobju izvajanja študijskega programa se je obstoječi sistem priznavanja
pridobljenega znanja pokazal za ustreznega.
V času od začetka izvajanja posameznih drugostopenjskih študijskih prog ramov pa
do zaključka študijskega leta 2017/18 se niso pokazale potrebe po spremembi
pogojev za napredovanje in dokončanje študijskega programa. EVRO-PF je tudi v tem
študijskem letu spodbuja študente k sprotnemu delu, s ciljem večje prehodnosti.
Prav tako je študente, ki so študij prekinili za več kot dve leti pozvala k nadaljevanju
in dokončanju študija.
Pogoji za vpis, pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa in pogoji o prehodih med
programi se v celotnem obdobju izvajanja drugostopenjskih študijskih programov
niso spremenili.
Eno od poslanstev Kariernega centra je spremljanje študentov na njihovi študijski in
poklicni poti ter presojanje njihove uspešnost, med in po zaključku študija.
Zaposljivost študentov se preverja tudi v okviru študentske ankete o kakovosti
študijskih programov, ki se izvaja na vseh treh študijskih stopnjah.

predavateljev v pedagoški in raziskovalni proces.
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5 TRETJESTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
5.1 DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO
Podiplomski doktorski študijski program Pravo temelji na načelih bolonjske deklaracije. Navezuje se na
dodiplomski in magistrski študijski program Pravo, ki ju izvaja fakulteta in skupaj z njima predstavlja
zaokrožen študijski cikel. Prva generacija študentov se je v program vpisala v š. l. 2008/09.
Doktorski študij je usmerjen v teoretično raziskovanje prava z analizo domače in tuje zakonodaje ter
sodne judikature, pri čemer se upošteva v svetu uveljavljeno pedagoško prakso, ki temelji na
razumevanju pravnih fenomenov v povezavi z dognanji primerjalno-pravnih in teoretičnih raziskav. Cilj
doktorskega študija je poglobljena obravnava določenega pravnega vprašanja ali instituta, z možnostjo
nadaljnje interdisciplinarne obravnave raziskovanega področja ob uporabi različnih znanstvenoraziskovalnih metod.
Diplomanti doktorskega študijskega programa Pravo lahko nadaljujejo akademsko izobraževanje na
različnih post-doktorskih programih v Sloveniji ali v tujini, ki temeljijo na teoretskem in praktičnem
znanju s področja pravnih znanosti.
Doktorski študij Pravo se izvaja kot izredni študij. Doktorski program traja tri leta oziroma šest
semestrov in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Od tega so trije semestri namenjeni obiskovanju
predavanj, seminarjev in študijskih delavnic, trije pa v celoti namenjeni izdelavi dispozicije in kasnejše
doktorske disertacije, ki je ovrednotena s 60 kreditnimi točkami po ECTS.
5.1.1

VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM

5.1.1.1

Vsi vpisani študenti (vsi letniki)

V študijskem letu 2017/18 je bilo na doktorski študijski program Pravo skupno vseh vpisanih 135
doktorskih študentov s statusom in brez. Glede na strukturo po spolu je bilo vpisanih 74 žensk (54,8 %)
in 61 (45,2 %) moških.
V zadnjih treh študijskih letih je opazen trend vidnega povečanja števila vseh vpisanih izrednih
doktorskih študentov v vseh letih. V študijskem letu 2017/18 se je, v primerjavi s preteklim študijskim
letom, število vseh vpisanih doktorskih študentov povečalo za 8 % oz. 10 študentov (Tabela 79).
Tabela 79: Število vseh vpisanih doktorskih študentov v vseh letnikih s statusom in brez glede na spol
Izredni študij
Študijsko leto

Spol

Vpisani

Ženski

Moški

2015/16

112

57

55

2016/17

125

64

61

2017/18

135

74

61

116

Vir: VIS, 18.02.2019
5.1.1.2

Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti

V študijskem letu 2017/18 je bilo 11 prvič vpisanih študentov v 1. letnik doktorskega študija. Delež prvič
vpisanih študentov glede na razpisna mesta je bil 36,7 % (10 študenta na 30 razpisnih mest), v
predhodnih letih je bil ta delež 60 % v š. l. 2016/17 in 30 % v š. l. 2015/16 (Tabela 80).
Tabela 80: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik doktorskega študija glede
na spol
Izredni študij
Študijsko leto

Spol

Razpis

Vpisani

Ženski

Moški

2015/16

30

9

2

6

2016/17

30

18

10

8

2017/18

30

11

6

5

Vir: VIS, 18.02.2019
5.1.2

NAPREDOVANJE PRI ŠTUDIJU

V študijskem letu 2017/18 je prehodnost doktorskih študentov iz 1. v 2. letnik znašala 89 % (v
predhodnem letu 69 %). Iz 2. v 3. letnik je napredovalo 50 % doktorskih študentov, kar je enako kot v
predhodnem študijskem letu in več kot leto poprej (Tabela 81).
Tabela 81: Prehodnost doktorskih študentov
Študijsko leto

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik
(v %)

Prehodnost študentov iz 2. v 3. letnik
(v %)

2015/16

54

44

2016/17

69

50

2017/18

89

50

Vir: VIS, 18.02.2019
5.1.3

ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega doktorskega študija Pravo, pridobi kandidat
znanstveni naslov: doktor/doktorica znanosti. Okrajšava: dr.
5.1.3.1

Dokončevanja študija

Doktoranti generacije 2012/13 so v povprečju študirali 4,52 let. Povprečno trajanje študija se je v
študijskih letih 2013/14 in 2014/15 vidno skrajšalo (Tabela 82).
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Tabela 82: Dokončevanja študija glede na generacijo in število let dokončanja
Generacija/
Število let dokončanja

2012/13

Zaključili v 2 letih ali manj (zaradi hitrejšega
napredovanja in vpisa po merilih za prehode)
Zaključili v 3 letih
Zaključili v 4 letih
Zaključili v 5 letih
Zaključili v več kot 5 letih
Povprečno trajanje študija v letih

2013/14

2014/15

1

1

1
1

1

1
2

3
4,52

1
3,37

2,55

Vir: VIS, 18.02.2019
5.1.3.2

Doktorji znanosti

V študijskem letu 2017/18 je bilo imenovanih 6 doktorjev znanosti, kar je enako kot v letu poprej
(Tabela 83).
Tabela 83: Število doktorjev znanosti glede na način študija
Študijsko leto

Način študija

2015/16
2016/17

Število podeljenih diplom
8

Izredni

2017/18

6
6

Vir: VIS, 18.02.2019
5.1.4

POVZETEK STANJA

Premiki v času po samoevalvaciji 2017/18:


Opazen je bil trend vidnega povečanja števila vseh vpisanih doktorskih študentov v vseh letih;



glede na število vseh vpisanih študentov po spolu se je povečal deležen vpisa žensk;



delež prvič vpisanih študentov glede na razpisna mesta je bil v primerjavi s prehodnim študijskim
letom malce nižji.

Prednosti:


Viden je trend povečanja števila vseh vpisanih doktorskih študentov v vseh letih;



visok delež prehodnosti doktorskih študentov predvsem iz 1. v 2. letnik;



povprečno trajanje študija se vidno skrajšuje;



obseg doktorskih zagovorov ostaja zadovoljiv, in sicer je bilo v š. l. letu 2017/18 imenovanih 6
novih doktorjev znanosti;



pričakovan je trend povečanja doktorjev znanosti.

Slabosti:


Predmeti še niso podprti v e-okolju; eUniverza.

Predlogi za izboljšavo:
118



Povečanje zainteresiranost magistrskih študentov za vpis na doktorski študij;



povečanje trženjskih aktivnosti za boljšo prepoznavnost doktorskih študijskih programov;



izboljšanje komercialnih pogojev za vpis na doktorski študij;



spodbuda k večji vključenosti doktorskih študentov v programe mednarodne mobilnosti;



povečanje števila tujih doktorskih študentov;



večje vključevanje tujih predavateljev v pedagoški in raziskovalni proces;



izvedbo predmetov v prihodnosti podpreti v e-okolju – eUniverza;



izvesti poziv tudi doktorskih študentom k tesnejšemu sodelovanju in vključevanju v raziskovalno
delo in k skupnim objavam raziskovalnih rezultatov.

5.2 DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN
Doktorski študij Pravo in management nepremičnin se izvaja kot izredni študij. Program traja tri leta in
je razdeljen v šest semestrov. Ovrednoten je s 180 KT.
5.2.1

VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM

5.2.1.1

Vsi vpisani študenti (vsi letniki)

V študijskem letu 2017/18 je bilo na doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin
skupno vseh vpisanih 62 doktorskih študentov s statusom in brez. Glede na strukturo po spolu je bilo
vpisanih 30 žensk (48,4 %) in 32 (51,6 %) moških.
V zadnjih treh študijskih letih je opazen trend vidnega povečanja števila vseh vpisanih doktorskih
študentov v vseh letih. V študijskem letu 2017/18 se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom,
število vseh vpisanih doktorskih študentov povečalo za 3,3 % oz. 2 študenta (Tabela 84).
Tabela 84: Število vseh vpisanih doktorskih študentov v vseh letnikih s statusom in brez glede na spol
Izredni študij
Študijsko leto

Spol

Vpisani

Ženski

Moški

2015/16

53

28

25

2016/17

60

29

31

2017/18

62

30

32

Vir: VIS, 18.02.2019
5.2.1.2

Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti

V študijskem letu 2017/18 so bili 4 prvič vpisanih študenti v 1. letnik doktorskega študija. Delež prvič
vpisanih študentov glede na razpisna mesta na rednem študiju je bil 13,3 % (4 študenti na 30 razpisnih
mest), v predhodnih letih je bil ta delež 16,7 % v š. l. 2016/17 in 3,3 % v š. l. 2015/16. V primerjavi s
predhodnim študijskim letom pri številu prvič vpisanih študentov ni zaznati večjih odstopanj (Tabela
85).
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Tabela 85: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik doktorskega študijskega
programa glede na spol
Izredni študij
Študijsko leto

Razpis

Vpisani

2015/16

30

2016/17

30

2017/18

30

Spol
Ženski

Moški

1

0

1

5

1

4

4

4

0

Vir: VIS, 18.02.2019
5.2.2

NAPREDOVANJE PRI ŠTUDIJU

V študijskem letu 2017/18 je prehodnost iz 1. v 2. letnik znašala 67 % (Tabela 86).
Tabela 86: Prehodnost doktorskih študentov
Študijsko leto

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik
(v %)

Prehodnost študentov iz 2. v 3. letnik
(v %)

2015/16

25

/

0

400*

67

0

2016/17 (vpisa po
merilih za prehode)
2017/18

Vir: VIS, 18.02.2019
*400 % prehodnost je vezana na vpise po merilih za prehode.
5.2.3

ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega doktorskega študija Pravo in management
nepremičnin pridobi kandidat znanstveni naslov: doktor/doktorica znanosti. Okrajšava: dr.
5.2.3.1

Dokončevanja študija

Povprečno trajanje študija v letih generacije 2014/15 je bilo 3,51 let, naslednja generacija je povprečno
študirala 2,42 let.
5.2.3.2

Doktorji znanosti

V študijskem letu 2017/18 so bili v naziv doktorja znanosti imenovani 3 doktorski študenti (Tabela 88).
Tabela 87: Število doktorjev znanosti glede na način študija
Študijsko leto

Način študija

Število podeljenih doktoratov

2015/16
2016/17

3
Izredni

4

2017/18

3

Vir: VIS, 18.02.2019
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5.2.4

POVZETEK STANJA

Premiki v času po samoevalvaciji 2017/18:


opazen je bil trend vidnega povečanja števila vseh vpisanih doktorskih študentov v vseh letih;



pri deležu prvič vpisanih študentov glede na razpisna mesta na rednem študiju je delež vpisanih
študentov zadovoljiv in ni bilo zaznati večjih odstopanj.

Prednosti:


Opazen je trend vidnega povečanja števila vseh vpisanih doktorskih študentov v vseh letih;



obseg doktorskih zagovorov ostaja zadovoljiv, in sicer so bili v letu 2016/17 imenovani 3 novi
doktorji znanosti;



pričakovan je trend povečanja doktorjev znanosti.

Slabosti:


Predmeti še niso podprti v e-okolju; eUniverza.

Predlogi za izboljšavo:


Povečanje zainteresiranost magistrskih študentov za vpis na doktorski študij;



povečanje trženjskih aktivnosti za boljšo prepoznavnost doktorskih študijskih programov;



izboljšanje komercialnih pogojev za vpis na doktorski študij;



spodbuda k večji vključenosti doktorskih študentov v programe mednarodne mobilnosti



povečanje števila tujih doktorskih študentov;



večje vključevanje tujih predavateljev v pedagoški in raziskovalni proces;



izvedba predmetov v prihodnosti podprta v e-okolju – eUniverza.



izvedba poziva tudi doktorskih študentom k tesnejšemu sodelovanju in vključevanju v
raziskovalno delo in k skupnim objavam raziskovalnih rezultatov.

5.3 SPREMEMBE TRETJESTOPENJSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
Tabela 88: Ključne spremembe in prednosti na študijskem programu v š.l. 2017/18
Predmet spremembe
Predmetnik
Cilj programa

Učni načrti

Preverjanje učnih
izidov in kompetenc

Vsebina sprememba
Predmetnika tretjestopenjskih študijskih programov v študijskem letu 2017/18 nista
doživela večjih sprememb.
Cilji programa obeh študijskih programov ostajajo enaki.
Priprava učnih načrtov obeh študijskih programov je bila temeljita že ob samem
začetku. Z nosilci predmetov in s strokovnjaki iz prakse so bila izvedena srečanja, na
katerih so se pogovarjali o konceptu, medsebojnem usklajevanju vsebine glede na
potrebna znanja in kompetence diplomantov, uglaševale so se predstave in
razumevanja celotnega programa. Specifična znanja, ki niso del obveznih predmetov,
so ponujena v izbirnih predmetih. Učni načrti predmetov se v svoji zasnovi niso
spreminjali, razen ob spremembi nosilcev predmetov ali ob dopolnitvah in/ali
spremembi literature. Nosilci predmetov so vsako leto pozvani k vsakoletnim
prenovam in posodobitvam učnih načrtov. V študijskem letu 2017/18 sta bila učna
načrta obeh študijskih programov posodobljenja.
Pričakovani učni izidi doktorskih kandidatov se preverjajo na izpitih, s pregledom
dispozicije ter pregledom in zagovorom doktorske disertacije. Individualni napredek
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Predmet spremembe

Izvedba predavanj

Priznavanje
pridobljenega znanja
Pogoji za
napredovanje in
dokončanje

Pogoji za vpis v
študijski program

Zaposljivost

Vsebina sprememba
študenta spremlja tudi njegov mentor. Poleg tega se pričakovani izidi preverjajo tudi
z anketami med študijem in po končanem študiju oz v okviru priprave
samoevalvacijskega in letnega poročila. Presojanje in spremljanje kompetenc
študentov in diplomantov je na začetku potekalo predvsem med študijskim
procesom, preko visokošolskih učiteljev, ki so študente spremljali in usmerjali na
celotni študijski poti. Ta način preverjanja kompetenc se je ohranil čez vsa leta
izvajanja študijskega programa. Prav tako je fakulteta ohranila zbiranje podatkov o
njihovih osvojenih kompetencah tudi prek anket, ki jih med študente razpošlje enkrat
letno, ob pripravi samoevalvacijskega poročila. Kompetence se preverjajo tudi prek
kariernega centra, ki poleg drugih aktivnosti spremlja študente in diplomante na
njihovi poklicni poti in presoja njihovo uspešnost tako tekom, kot tudi po zaključku
študija. KC podatke pridobiva od študentov, Zavoda za zaposlovanje in neposredno
od delodajalcev.
Doktorska študijska programa se izvajata kot izredni študij. S študijskim letom
2014/15 sta se oba študija začela izvajati na dislocirani enoti v Ljubljani. Glede na
okoliščino, da so študenti doktorskih programov praviloma že zaposleni in upoštevaje
način izvedbe študija, fakulteta temu prilagaja izvajanje pedagoškega dela.
Predavanja tako potekajo predvidoma v popoldanskem času.
V celotnem obdobju izvajanja študijskega programa se je obstoječi sistem priznavanja
pridobljenega znanja pokazal za ustreznega.
V času izvajanja študijskega programa se niso pokazale potrebe po spremembi
pogojev za napredovanje in dokončanje študijskega programa. Fakulteta je tudi v
tem študijskem letu spodbuja študente k sprotnemu delu, ki bi pripomoglo k večji
prehodnosti.
V času izvajanja študijskega programa so se pokazale potrebe po spremembi pogojev
za vpis, pogojev za izbiro v primeru omejitve vpisa in pogojev o prehodih med
programi. Obstoječi pogoji so bili v primerjavi z drugima dvema pravnima fakultetama
diskriminatorni in niso sledili ciljem zakonodajalca, ki je želel z Zakonom o visokem
šolstvu implementirati bolonjski študij, tako v vertikali kot tudi v horizontali. Zaradi
slednjega je bila leta 2009 vložena vloga za spremembo akreditacije. Sprememba
je začela veljati z naslednjim študijskim letom. V š. l. 2017/1 se pogoji niso spremenili.
Eno od poslanstev Kariernega centra je spremljanje študentov na njihovi študijski in
poklicni poti ter presojanje njihove uspešnost, tako tekom kot tudi po zaključku
študija. Zaposljivost študentov se preverja tudi v okviru študentske ankete o kakovosti
študijskih programov, ki se izvaja na vseh treh študijskih stopnjah.
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