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1 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA
1.1

Predgovor

Fakulteta za dizajn (v nadaljevanju FD), samostojni visokošolski zavod, pridružena članica
Univerze na Primorskem, je bila ustanovljena 4. oktobra 2005. Ustanoviteljica in edina
lastnica je izr. prof. Nada Rožmanec Matičič, u.d.i.a.. FD je vpisana v razvid visokošolskih
zavodov pod zaporedno številko 25 (dne 25.09.2007 in spremembe dne 30. 01. 2009, 4. 7.
2012, 6.1. 2014, 27.1. 2015 in 13.2.2015). Koncesija je bila zavodu dodeljena z odločbo
Vlade Republike Slovenije št. 01405-41/2007/5, z dne 27. december 2007, za redni študij po
bolonjskem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje »Dizajn«, in sicer od
študijskega leta 2008/2009 dalje.
FD izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »DIZAJN«, ki je
bil akreditiran na 13. seji Sveta RS za visoko šolstvo 6. julija 2006 ter dvoletni magistrski
študijski program druge stopnje "DIZAJN", ki je bil akreditiran na 48. seji Sveta
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, dne 24. 4. 2012.
Slednji nima koncesije.
Prva in druga stopnja študijskega programa »Dizajn« se izvajata na štirih smereh in sicer:
Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Tekstilije in oblačila ter Dizajn management
(pričetek izvajanja v l. 2015/2016).
26. januarja 2011 je bila podpisana pogodba o pridružitvi, s katero je FD postala pridružena
članica Univerze na Primorskem.
POSTOPKI AKREDITACIJE V LETU 2015
V decembru 2014 je FD prejela odločbo Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu
(NAKVIS) o soglasju k uvedbi nove smeri »dizajn management«. V študijskem letu
2015/2016 je FD razpisala 30 mest za izredni študij na smeri »dizajn management«.
V letu 2015 FD ni bila udeležena v postopkih akreditacije oz. evalvacije s strani
Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).
KLASIFIKACIJE ŠTUDIJSKEGA PODROČJA
Študijski program Fakultete za dizajn sodi po ISCED klasifikaciji na področje 21 –
umetnost, vendar pa program vključuje pri izobraževanju še naslednja področja:
humanistične vede (22), družboslovne vede (31), tehnične vede (52) in arhitekturo in
gradbeništvo (58). Temeljna znanstveno raziskovalna dejavnost na FD sodi po Frascati
lestvici na področje družboslovnih ved (5), podrobneje 5.12 Arhitektura in oblikovanje.
Poleg tega se odvija na FD še znanstveno raziskovalna dejavnost za področje Tehniške
vede (2), na naslednjih podpodročjih: Tehniške vede/ Konstruiranje in Specialna
konstrukcijska znanja ter Tekstilstvo in usnjarstvo- Konfekcioniranje in oblikovanje tekstilij.

7

Umetniške discipline po klasifikaciji Frascati so: slikanje, risanje, fotografija, vizualni jezik,
teorija barv, prostoročna risba, arhitekturna risba in modna skica.
Študijski program je razvrščen po klasifikaciji KLASIUS-SRV v ožjo skupino 16 tj.
visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), ter podrobneje visokošolska
strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 16203 – visokošolski študijski program, ki
spada v šesto raven izobraževanja, podraven 6/2 in v ožjo skupino 17 tj. sedma raven visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba
druge stopnje in podobna izobrazba 17003 – magistrsko izobraževanje (druga bolonjska
stopnja) /magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja).
Po klasifikaciji področij izobraževalnih aktivnosti KLASIUS-P spada študijski program v
področje skupine Umetnost in humanistika (2), v podskupino umetnost (21), v podskupino
oblikovanje (214) in v podskupino oblikovanje/podrobneje neopredeljeno (2140), ki združuje
tri smeri: Notranje oblikovanje 2144, Oblikovanje tekstilij in oblačil (modno oblikovanje) 2143,
Oblikovanje (drugo) 2149.
FD je vpisana v razvid raziskovalnih organizacij pri ARRS pod št. 2707 in raziskovalni skupini
pod številki:
002

Raziskovalna skupina za Kulturo bivanja

003

Raziskovalna skupina za Tekstilije in oblačila

ki sta razvrščeni po dejavnosti:
ARRS KLASIFIKACIJA
5.12.02 - Družboslovne vede / Arhitektura in oblikovanje / Oblikovanje (industrijsko,
vizualno)
5.12.00 - Družboslovne vede / Arhitektura in oblikovanje
6.09.00 - Humanistične vede / Umetnostna zgodovina
2.14.04 - Tehniške vede / Tekstilstvo in usnjarstvo / Konfekcioniranje in oblikovanje
tekstilij
CERIF KLASIFIKACIJA
H312 - Kiparstvo in arhitektura
H310 - Umetnostna zgodovina
T240 - Arhitektura, oblikovanje notranjosti
T470 - Tekstilna tehnologija
CORDIS KLASIFIKACIJA
2 - raziskovanje
3 - izobraževanje
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Od leta 2007, FD aktivno sodeluje v mednarodnih programih izmenjave Erasmus + in
Norveški finančni mehanizem (NFM) ter je vključena je v mednarodno mrežo CEEPUS. S
pomočjo programov mednarodnih finančnih spodbud je fakulteta vzpostavila visoko
kvalitetno mrežo mednarodnih povezav, ki omogoča študentom, predavateljem in
podpornemu osebju izmenjavo znanj, idej in praktičnih izkušenj iz strokovnega področja.
FD sestavlja mlad kolektiv akademsko in strokovno usposobljenih VS učiteljev in sodelavcev,
ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarja prihodnost naših študentov, bodočih
oblikovalcev. Tako pedagoška kot raziskovalna pot FD, temelji na kreativnih zamislih in
ustvarjalnih ljudeh, ki so sposobni uresničevati svoje zamisli – od ideje do izvedbe. FD ima
sklenjeno redno delavno razmerje za nedoločen čas z desetimi sodelavci. Večina redno
zaposlenih sodeluje v izobraževalnem procesu. Pedagoške obveznosti zavod izvaja tudi s
pogodbenimi sodelavci. Število pogodbenih sodelavcev je različno v določenih fazah
izobraževalnega procesa.
Poleg izobraževalnega dela FD izvaja strokovno - raziskovalno in umetniško delo na
področju oblikovanja interjera stanovanjskih in poslovnih objektov, oblikovanja tekstilij za
interier, oblikovanja tekstilij in oblačil za oblačilno industrijo ter vizualnih komunikacij v
najširšem pomenu. Na področju novo akreditirane študijske smeri Dizajn management, FD
izvaja poglobljene raziskave in analize na področju upravljanja z dizajnom in implementacije
dizajna v poslovanje podjetij.
Strokovno delo FD je organizirano po strateško razvojnih področjih, ki jih določi Senat FD in
sicer po projektih ali programih ter nalogah in raziskovalno-razvojnih skupinah. Delo na
področju splošno-administrativnih, finančno-poslovnih in vodstvenih zadev je organizirano v
okviru organov zavoda, predvidenih z zakonom ter statutom. O organizaciji FD odloča
Upravni odbor FD.

1.2

Zakonske in druge pravne podlage

FD deluje v skladu z: Ustavo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997,
66/2000, 24/2003, 69/2004 in 68/2006), Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07-ZŠtip, 15/08-Odl. US in 64/08), Zakonom o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-UPB1) (Uradni list, št. 22/06), Kolektivno pogodbo
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, Zakonom o priznavanju in vrednotenju
izobraževanja, Statutom FD, podzakonskimi akti, zunanjimi in internimi Merili ter Pravilniki, s
poudarkom na nenehnem izboljševanju kakovosti dela zavoda v skladu s strategijio, vizijo in
poslanstvom FD.

1.3

Organizacijska struktura zavoda

FD ima naslednjo organizacijsko strukturo:
1. organe zavoda
2. vodstvo zavoda
3. tajništvo zavoda
4. pedagoške in znanstveno-raziskovalne enote zavoda
Organi FD so:
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dekan,
direktor,
senat,
upravni odbor,
akademski zbor,
študentski svet.

Vodstvo zavoda predstavljajo vodstveni in vodilni delavci. Vodstvo zavoda sta dekan in
direktor, ki sta organa zavoda, vodilni delavci pa prodekani, tajnik, vodje kateder in vodje
NOE.
Direktor je poslovodni organ FD, ki vodi, zastopa in predstavlja FD ter odgovarja za
zakonitost dela na FD. Dekan je strokovni vodja zavoda in opravlja naloge v skladu z
zakonom, odlokom o ustanovitvi FD ter statutom in drugimi akti FD.
FD ima enega ali več prodekanov, izvoljenih za mandatno obdobje štirih let:
 Prodekan za študijske zadeve: prof. dr. dr. h.c. Nikolaj Torelli
 Prodekanja za raziskovalno delo: izr.prof.dr. Jasna Hrovatin
 Prodekanja za umetniško dejavnost: doc. dr. Petra Bole
 Prodekanja za kakovost in družbeno odgovornost: mag. Veronika Gruden
 Prodekanja za mednarodno dejavnost: doc. mag. Jasna Kralj Pavlovec (imenovana
na 2. korespondenčni seji Senata FD, dne 8.12. 2015)
Senat
-

-

je najvišji strokovni organ FD. Senat sestavlja 10 članov tako, da so v njem zastopani:
dekan je član senata po položaju, ga sklicuje in mu predseduje;
prodekan za študijske zadeve;
5 predstavnikov znanstvenih in umetniških disciplin (kateder) ter strokovnih področij, v
okviru katerih FD izvaja svoje študijske programe, ki so izvoljeni na akademskem
zboru FD izmed visokošolskih učiteljev izvoljenih v naziv docent, izredni ali redni
profesor, zaposlenih na FD - s polnim delovnim časom, krajšim delovnim časom,
dopolnilnim delovnim časom, so zaposleni v drugi organizaciji in so nosilci predmetov
na FD;
študentje izvolijo v senat eno petino članov oz. dva člana - predstavnika študentskega
sveta;
nepedagoški delavci izvolijo izmed sebe enega svojega predstavnika v senat.

Upravni odbor FD odloča o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno
poslovanje v okviru dejavnosti FD ter upravlja s premoženjem, pridobljenim v zvezi z
opravljanjem dejavnosti ter premoženjem pridobljenim iz naslova dediščin, volil in daril.
Upravni odbor ima 5 članov, ki jih imenuje ustanovitelj in sicer:
- direktorja FD
- 3 predstavnike ustanovitelja,
- 1 predstavnika zaposlenih.
Študentski svet FD je organ študentov FD. Študentski svet ima najmanj osem članov,ki jih
izmed sebe izvolijo študentje posameznih smeri študija na FD. Študenti FD imajo v
študentskem svetu FD po dva predstavnika študijske smeri.
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Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki
sodelujejo izobraževalni, raziskovalni ali umetniški dejavnosti FD in sicer so zaposleni ali
sodelujejo na podlagi pogodbe. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi strokovni delavci
in predstavniki študentov – slednji tako, da njihovo število ne sme biti manjše od ene petine
vseh članov zbora.
Tajništvo opravlja organizacijske in pravne zadeve, upravno-administrativna opravila s
študijskega, znanstveno-raziskovalnega, kadrovskega, gospodarsko-finančnega in
računovodskega področja, ter strokovno – tehnične naloge pri izvajanju visokošolskega
programa in raziskovalnega programa. Tajništvo opravlja tudi upravno-administrativne in
strokovno – tehnične naloge v zvezi z izvajanjem dejavnosti FD. FD ima v okviru tajništva
organizirane notranje organizacijske enote (NOE): kabinet dekana, službe, referate, pisarne,
knjižnico in druge NOE.
FD ima organizirane pedagoške in znanstveno-raziskovalne ter umetniške enote
zavoda, ki so katedre in laboratoriji.
FD ima naslednje organizacijske enote:
1. Katedro za notranjo opremo in arhitekturo prostora;
2. Katedro za oblikovanje pohištva;
3. Katedro za vizualne komunikacije;
4. Katedro za oblikovanje tekstilij;
5. Katedro za modo;
6. Katedra za vizualno kulturo;
7. Katedro za produktno oblikovanje;
8. Katedro za dizajn management.
Katedra je temeljna organizacijska enota pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega in
umetniškega ter strokovnega dela, ki ga izvaja FD. Glavna naloga katedre je skrb za nemoten
potek in razvoj izobraževalnih in znanstveno raziskovalnih programov in znanstvenih
oblikovalskih disciplin. V katedre se povezujejo visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci
FD.
Laboratorij FD deluje kot znanstveno-raziskovalna ter umetniška enota znotraj FD. FD ima
naslednje laboratorije:
1. Laboratorij za kreativne industrije,
2. Laboratorij za vizualne komunikacije,
3. Laboratorij za produktno oblikovanje.
Delovna telesa senata FD:
Stalna delovna telesa senata FD so:
 komisija za študijske zadeve,
 komisija za raziskovalno in umetniško dejavnost,
 habilitacijska komisija,
 komisija za priznanje pomembnih umetniških del,
 komisija za kakovost,
 komisija za intelektualno lastnino.
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Njihove naloge so določene v Statutu FD.
Znanstveno-raziskovalno programsko skupino ustanovi senat v soglasju z dekanom.
Znanstveno raziskovalna programska skupina ima naslednje naloge :
- nudi podporo razvojnemu delu kateder,
- izvaja poglobljeno raziskovanje povezano z delom kateder,
- spremlja svetovne trende na področju dizajna, znanosti o materialih in tehnologijah,
- pripravlja idejne študije in prototipe novih izdelkov z vidika estetike, funkcionalnosti,
tehnološke izvedljivosti, ekološke neoporečnosti in tržne zanimivosti,
- publicira izsledke in primere dobre prakse.
FD ima pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS vpisani dve raziskovalni skupini in
sicer: raziskovalno skupino za kulturo bivanja in raziskovalno skupino za tekstilije in oblačila.
Karierni center FD je bil ustanovljen z namenom, da študente in diplomante FD pripravi na
učinkovit vstop na trg dela tako, da jim že v času študija pomaga pri gradnji zaposlitvenih
kompetenc. Karierni center v okviru svoje dejavnosti pokriva naslednja področja: karierno
svetovanje, tutorstvo in vseživljenjsko učenje.
Alumni klub FD omogoča različnim generacijam naših diplomantov sodelovanje in
mreženje, vzpostavljanje in razvijanje sodelovanja med FD in fakulteto ter posledično z
okoljem v katerem ustvarjajo svoje kariere. Na ta način želi Alumni klub negovati pripadnost
šoli in promovirati dosežke članov kluba ter na ta način prispevati k večji prepoznavnosti
diplomantov tako doma kot v tujini.

1.4

Prostorski pogoji visokošolskega zavoda

FD izvaja študijski proces na naslednjih lokacijah:
1
2
3

Prevale 10, 1236 Trzin (sedež)
Gerbičeva ul. 51, 1000 Ljubljana ( Hiša za dizajn management in inovacije - dislocirana
enota)
Studio Dob, Ulica 7 avgusta 1A, 1233 Dob (arhiv - dislocirana enota)

FD nima v lasti stavb in zemljišč. Prostori za izvajanje programa in dejavnosti so najeti za
obdobje 10 let.
Na sedežu fakultete, v Trzinu, Prevale 10, je študentom in predavateljem ter strokovnemu
osebju na voljo 838,45 m2 prostorov.
V Hiši za dizajn management in inovacije (Gerbičeva 51, Ljubljana), FD razpolaga s studii,
arhivom ter pisarno za predavatelje in strokovne sodelavce, v izmeri 160m2.
Na dislocirani enoti, lokaciji Dob, razpolaga s tremi predavalnicami ter pisarno za
predavatelje. Na tej lokaciji se nahaja tudi arhiv in skladišče, v izmeri 260m2.
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1.5

Opremljenost visokošolskega zavoda

FD nepretrgoma vlaga v posodabljanje prostorov in opreme, z namenom da se izboljšujejo
razmere za študijsko, raziskovalno, umetniško dejavnost in druge dejavnosti.
FD je opremila vse prototipne studije (šivalnico in krojilnico, make-up studio za stilizem,
fotolaboratorij in prototipno delavnico za področje notranje opreme) in tako zagotovila
nemoten pedagoški proces na dodiplomskem in magistrskem študiju.
Za izvedbo študijskega programa na smeri tekstilije in oblačila so zagotovljeni delovni
pripomočki za izdelovanje tekstilij in oblačil, kot so šivalni stroji, statve, pletilni stroji ipd. in
računalniška oprema za risanje kolekcij, konstruiranje in modeliranje oblačil.
Za izvedbo študijskega programa na smeri notranja oprema, FD razpolaga s studijem za
redizajn izdelkov, za večja strokovna izobraževanja pa se sklenejo dogovori z lesarskimi
delavnicami in tudi podjetji. Na smeri vizualne komunikacije razpolagajo s studijem za
fotografiranje, ki je bil opremljen v akademskem letu 2010/2011. V vseh studijih je
nameščena sodobna računalniška oprema.
Znanstveno-raziskovalna dejavnost se na FD izvaja v okviru treh laboratorijev, ki so prav tako
opremljeni z ustrezno opremo.
Nabavo vseh sredstev je zavod izvedel izključno z lastnimi sredstvi, torej s sredstvi, ki jih je
pridobil na trgu. FD dobro sodeluje z gospodarskimi družbami, ki jih vključuje v pedagoški
proces, v tem primeru študenti uporabljajo delovno opremo in sredstva zavoda, deloma pa
opremo v lasti gospodarskih subjektov.

1.6

Informacijski sistem

Skladno z informacijsko – infrastrukturnim načrtom so vsi prostori FD v katerih poteka
pedagoški proces, informacijsko podprti. Za potrebe študijskega procesa FD uporablja
naslednje programe: Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Autodesk Maya,
Autodesk Autocad, Google Sketchup, Optitex, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects. Iz
posameznih učnih načrtov je razvidno uvajanje študentov za uporabo sodobne IKT v učnem
procesu. Študentje se seznanijo z možnostmi, z oblikami, s strategijami in z metodami
sodobnih učnih tehnologij, ozavestijo njihov pomen v sodobni informacijski družbi, razvijajo
kritičen odnos do različnih oblik dela, ki jih ponujajo nove informacijske tehnologije ter se na
podlagi teoretičnih osnov usposabljajo za praktično rabo novih učnih tehnologij pri učnem
procesu. V ta namen je za delo z računalniki opremljena večja predavalnica, kjer je, glede
na posamezno smer študija, nameščena zahtevana programska oprema za praktično delo
študentov. FD je v letu 2015 povečala število čitalniških mest, namenjenih študentom ter
posledično tudi dostop do spleta.
VS učitelji in sodelavci ter podporne službe pri delu uporabljajo Microsoft Office in Google
Apps for Education. FD je že v letu 2014 prenesla vse svoje informacijske storitve v oblak ter
s tem financno razbremenila potrebe po kompleksni infrastrukturi strezniskih postavitev
znotraj fakultetnih prostorov. Trendi, ki narekujejo računalništvo v oblaku so: - vedno bolj
porozna meja organizacij, v večjih organizacijah vedno težje določamo, kje so organizacijske
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meje; tudi v primerih, ko so podjetja sestavljena v skupine; računalništvo v oblaku v
tehničnem smislu preko oblaka presega problem mej oz. ga pomaga reševati; - mobilna
delovna sila, ki zaradi svojih informacijskih potreb zahteva dostop do podatkov kjerkoli in
kadarkoli; - med-oddelčno sodelovanje – za uspešnost organizacije je ključno tekoče
sodelovanje med oddelki, deljenje informacij ter hitrost njihove izmenjave. Zaradi
specifičnega pristopa k zasnovi IT sistemov računalništva v oblaku so ti v mnogih primerih
najboljši odgovor na zahteve sodobnih organizacij. Omogočajo stalno dostopnost, enostavno
in hitro izmenjavo podatkov ter možnost povezave različnih sistemov preko spletnih
tehnologij in standardov. Oblacne storitve omogocajo profesorjem in podporni sluzbi delo iz
poljubne lokacije, dostop in delo znotraj arhiva, tiskanje v oblaku, e-posta v oblaku, koledar v
oblaku.
Posebno pozornost na področju informatizacije FD namenja informacijskemu sistemu VIS, ki
ga uporablja za delo študentskega referata in mednarodne pisarne, neprestano pa skrbi tudi
za vzdrževanje informacijskega sistema za potrebe knjižnice. Knjižnica pri delu uporablja
program Cobiss 3, ki ga stalno posodablja.
Preko VIS študenti dostopajo do svojih podatkov, omogoča tudi dostop do prijave na izpite,
učna gradiva, urnike ter drugih pomembnih informacij fakultete. Komunikacija s študenti je
omogočena preko SMS sporočil, elektronske poste, elektronskega tedenskega novičnika in
spletne strani ter socialnih omrežij (Facebook, Twitter).
Po celotnem območju sole so razpeljani mrežni kabli, na specifičnih strateških točkah pa so
postavljene brezžične dostopne točke, da je pokritost s signalom najbolj optimalna.
Posamezna infrastruktura na soli je razdeljena v dve virtualni omrežji, ena za študente ter
ena za podporne službe, ki dostopajo do ločenih vsebin (skupno diskovno polje, tiskalniki in
skenerji).
Učilnice so opremljene z osebnimi računalniki-notesniki in LCD projektorji, po potrebi z video,
DVD predvajalniki in LCD televizijo.

1.7

Strategija, vizija in poslanstvo FD

FD je na svoji 2. korespondenčni seji, dne 8.12. 2015, sprejela dokument, ki opredeljuje
Strategijo, vizijo in poslanstvo FD od l. 2015 do l. 2020. S sprejetjem tega strateškega
načrta je FD naredila korak naprej pri temeljnih izhodiščih za nadaljnji uspešni razvoj.
Strategija, vizija in poslanstvo – strateški načrt Fakultete za dizajn za obdobje 2015-2020,
predstavlja temeljno izhodišče za razvoj v prihodnjem srednjeročnem obdobju in zavezo
vodstva in vseh zaposlenih na FD, da bodo tvorno prispevali k uresničitvi razvojne strategije, z
izvajanjem predlaganih ukrepov. Pri pripravi dokumenta je sodelovalo vodstvo FD, visokošolski
učitelji in sodelavci na katedrah, v laboratorijih, raziskovalci, študenti in predstavniki
gospodarstva.
Pri oblikovanju svoje vizije in strategije se je FD oprla na Srednjeročno razvojno strategijo
Univerze na Primorskem 2014 – 2020, hkrati pa v središče postavila svoje temeljno
področje, upoštevala lastno razvojno pot ter organizacijsko-pravni vidik delovanja.
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Dizajn je bistven spremljevalec novih tehnologij. Dobra patentna strategija in varovanje
zamisli ustvarjalcev ali podjetij so pomembni gradniki tehnološko naravnanih inovacij.
Prav zato, je poslanstvo Fakultete za dizajn, dejavno prispevati k razvoju družbe
znanja, s spodbujanjem človekove radovednosti in želje po znanju, raziskovanju in
ustvarjanju, na matičnem področju delovanja - področju oblikovanja, ter graditi
sinergije z drugimi združenji in institucijami doma in v tujini. Izobraziti želimo kritično
misleče in družbeno odgovorne oblikovalce, ki bodo usposobljeni za vodenje
najzahtevnejših oblikovalskih procesov, kajti dizajn je umetniška in znanstvena disciplina
ter ustvarjalno miselni proces, kot takšen, pa tudi element uspešnega poslovanja vsakega
podjetja. Je tudi način izražanja vrednosti blagovne znamke in orodje za vizualizacijo
strategije kreativnega procesa.
Z akreditacijo smeri dizajn management FD tako širi svoje delovanje na oblikovanje novih
poslovnih modelov in strategij, kot orodij za večjo osebno rast in prepoznavnost oblikovalcev,
podjetij, lokalnega okolja in širše regije. Tako želimo prispevati k dvigu gospodarske
razvitosti regije.
Hkrati temelji na principih umetniškega in na principih znanstvenega razvoja oblikovalskega
procesa in inkubacije ideje. Za razvoj fakultete je bistven dizajn thinking , usmerjen v
ekologijo in zeleno tehnologijo in razvoj odličnosti zelenih inovacij. Pri tem nas vodi
zavedanje o pomenu doseganja vrhunske pedagoške, znanstvene in umetniške dejavnosti,
upoštevaje edinstvenost posameznika ter spoštljiv odnos do njegovega dela in okolja v
katerem ustvarja.
Svoje poslanstvo fakulteta izvaja skozi naslednje dejavnosti:
- izvajanja visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje;
- izvajanja magistrskega študijskega programa druge stopnje;
- izvajanja študijskega programa za izpopolnjevanje in drugih oblik vseživljenjskega učenja;
- znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela;
- obštudijskih dejavnosti, ki so študentom v pomoč pri kreiranju lastne umetniške
prepoznavnosti in njihove karierne poti.

Pri doseganju svoje vizije bo FD upoštevala svoje poslanstvo in pet temeljnih vrednot, ki so:
poštenost, odličnost, odgovornost, dostojanstvo in odprtost.

1.8

Vizija

Fakulteta za dizajn bo, kot izobraževalni, raziskovalni in umetniško naravnani
visokošolski zavod, predstavljala stičišče v domačem in globalnem okolju, v katerem
se bodo v medkulturnem dialogu pretakale inovacije iz raziskovalne sfere v
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gospodarstvo in družbo, pobude iz okolja pa bodo smernice za nadaljnje delo na
akademskem področju. Vizija fakultete je postati v svetovnem merilu dobro
prepoznana institucija, s kakovostnimi pedagogi, raziskovalci in angažiranimi
študenti.

1.9

Strategija delovanja

Fakulteta za dizajn svojo vizijo gradi na strategiji intenzivne internacionalizacije, kjer se
povezuje z globalnimi združenji in platformami , katerih delovanje temelji na strateških
dokumentih, ki jih pripravljajo nacionalni in mednarodni akterji. Mednarodno delovanje
(prenos predvsem našega znanja in izkušenj v tujino ter umeščanje institucije v globalne
verige vrednosti) bomo širili tudi v druge države, predvsem v države BRICS ( Brazilija,
Rusija, Indija, Kitajska in JAR) ter ZDA. Naša glavna naloga bo intenzivnejše povezovanje,
ne le s sorodnimi, temveč tudi s tehnološko in poslovno naravnanimi VS zavodi, kjer lahko
ustvarjamo sinergijo. Prizadevali si bomo, da bodo učinki te sinergije v čim večji meri vidni in
implementirani v delovanje gospodarskih subjektov, s katerimi intenzivno sodelujemo,
saj bomo na ta način prispevali k večji vlogi in prepoznavnosti oblikovanja in področja dizajn
managementa. Ukrepi internacionalizacije bodo usmerjeni k dolgoročnemu povezovanju s
podjetji na način, da bomo skupaj razvijali nove storitve in proizvode, predvsem za tuje trge.
Posebno skrb želimo namenjati študentom. Spodbujali bomo njihovo kreativnost, jim
pomagali pri realizaciji njihovih načrtov, utrjevanju lastne prepoznavnosti in jim svetovali pri
karierni poti v gospodarstvo.
Krepili bomo pedagoško-andragoške kompetence naših predavateljev. V pedagoški
proces bomo še naprej in bolj poglobljeno uvajali različne metode v obliki D´ school
interdisciplinarnih povezav različnih strok. Še večji poudarek bomo namenjali tudi krepitvi
kompetenc diplomantov in preverjanju učnih izidov, preko projektnega dela, tako na 1.
kot tudi na 2. stopnji študijskega programa, z namenom lažjega vstopa na trg dela. Učni
proces bomo zasnovali na soodvisnosti od gospodarskih strategij na različnih področjih
(gozdni in lesni viri, turizem, trajnostni odnos do okolja). Veliko pozornost bomo namenjali
strategiji pametne specializacije. Hkrati bomo študijski proces bogatili s povečanim
številom samostojnih razstav, vključevanjem študentov v mednarodne projekte skozi
znanstvene in umetniške platforme FD , s tem bomo krepili umetniško in znanstveno
delovanje ter ustvarjali pogoje za izvedbo internacionalizacije doma. Povezovali se bomo
z vsemi članicami Univerze na Primorskem, zlasti pa z novo ustanovljenim Centrom za
umetnost in oblikovanje, ter z vsemi drugimi VS zavodi, stanovskimi društvi in centri.
Podpirali bomo preizkušanje inovativnih idej, katerih rezultat bodo neposredno aplikativni modeli, prototipi in makete.
Da bomo vizijo še lažje dosegli, sodi med prioritetne investicije za prihodnje petletno
obdobje,
vzpostavitev prototipne delavnice oz. razširitev delavnice za šivanje,
konstruiranje, pletenje in tridimenzionalni tisk. Prototipna delavnica nam bo v pomoč pri
realizaciji končnih izdelkov na področju produktnega oblikovanja.
Na podlagi navedenega bomo v prihodnjih petih letih pripravili nov, interdisciplinarno in
trajnostno naravnan, ekonomsko zanimiv ter mednarodno vpet doktorski študij, ki bo
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globalnemu trgu ponudil visoko strokovnega ter po načelih design-thinkinga, delujočega
doktoranda.
Vodstvo fakultete bo vse svoje znanje in napore usmerjalo v visoko prepoznavnost in
odličnost FD na globalni ravni. Še naprej si bo prizadevalo za stabilno financiranje
zavoda
in
zadovoljstvo svojih zaposlenih. Prizadevali si bomo iskati različne
štipendijske sheme za izredne študente.
Spoštovanje smernic in standardov na področju kakovosti, družbeno odgovorno ravnanje,
prijazni medosebni odnosi, spoštovanje vsakega in posebej vpletenega v pedagoški,
znanstveni ali umetniški proces, bo tudi v prihodnje glavno vodilo pri upravljanju in vodenju
Fakultete za dizajn.
Pri udejanjanju navedene vizije bo FD izhajala iz naslednjih strateških usmeritev:
1. zagotavljati visoko strokoven in pedagoško-andragoško podkovan kader, ki bo nudil
znanje za odgovorno, trajnostno naravnano in učečo se družbo;
2. krepiti znanstveno-raziskovalno dejavnost, katere inovativne in družbeno odgovorne
rešitve, bodo ustvarjale boljše življenjske pogoje;
3. zagotavljati razvoj teoretskih študij umetnosti in oblikovanja kot splošnih podlag za vse
zvrsti in ravni študija dizajna.
4. spodbujati umetniško ustvarjanje in delovanje ter povezovanje znanosti in umetnosti;
5. spodbujati visoko stopnjo motiviranosti in angažiranosti študentov, ob zagotavljanju
pogojev za vseživljenjsko izobraževanje;
6. krepiti izmenjavo znanja in dobrih praks med različnimi deležniki v domačem in tujem
okolju;
7. razvijati in ohranjati ustvarjalnost zaposlenih in študentov z osredinjenjem na kulturo
kakovosti;
8. zagotavljati optimalno in odgovorno vodenje VS zavoda.

1.10 Kakovost in družbena odgovornost
FD prepoznava svoje poslanstvo v pedagoški, znanstveni in umetniški dejavnosti, katerih
kakovost temelji na težnji po odličnosti, visokih etičnih standardih in skrbi za trajnostni razvoj.
Člani in članice skupnosti Fakultete za dizajn so zavezani predvsem naslednjim etičnim
vrednotam: poštenosti, odličnosti, odgovornosti, dostojanstvu in odprtosti. Prizadevajo
si za udejanjanje akademske svobode, kot temeljne pravice in odgovornosti, visokošolskih
učiteljev, sodelavcev in študentov.
Visokošolski učitelji in sodelavci uresničujejo akademsko svobodo s svojim pedagoškim,
znanstveno-raziskovalnim in umetniškim delom, ki ga podrejajo splošno sprejetim etičnim
vrednotam in poslanstvu FD. Akademska svoboda študentov se izraža v akademski
avtonomnosti, ki jih zavezuje k odgovornemu in samoiniciativnemu izpolnjevanju zastavljenih
študijskih ciljev.
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Pedagoška kakovost
Cilj pedagoškega dela je posredovanje znanja ter spodbujanje k ustvarjalnemu, kritičnemu in
odgovornemu mišljenju. Na FD si prizadevamo, da so naši visokošolski učitelji visoko
strokovno usposobljeni in motivirani posamezniki, ki predavalnice spreminjajo v prostor, kjer
se kali in krepi ustvarjalni duh.
Znanstvena kakovost
Znanstveno-raziskovalno delo temelji na akademski svobodi, svobodi znanstvenega
ustvarjanja in znanstveni poštenosti. Znanstvena poštenost se kaže v doslednem
spoštovanju avtorstva in korektnem priznavanju in navajanju tujih znanstvenih dosežkov, kot
tudi v dosledni uporabi korektnih znanstvenih metod, poštenem in strokovno neoporečnem
interpretiranju rezultatov znanstvenega dela ter objektivnem preverjanju znanstvenih hipotez.
Umetniška kakovost
Fakulteta za dizajn s svojo umetniško dejavnostjo sodeluje na projektih z izrazitim
umetniškim in konceptualnim pristopom, pri katerem se dizajn uveljavlja kot družbeno
angažirano področje delovanja in izobraževanja. Zaradi svojega poslanstva, ki v srži
prežema celoten študijski proces, je umetniško delovanje vključeno v najrazličnejše
predstavitve, razstave, publikacije in javno pojavnost.
Temeljni gradniki v procesu zagotavljanja kakovosti na FD
1. Sodelovanje s študenti – na FD se zavedamo, da so študenti primarni razlog našega
obstoja, zato želimo razumeti njihove potrebe in pričakovanja ter upoštevati mnenja, ki jih
posredujejo neposredno ali preko predstavnikov.
2. Vodenje z vizijo – vodje na FD oblikujejo prihodnost, jo udejanjajo, njihovo etično
ravnanje pa predstavlja zgled za ostale.
3. Spodbujanje kreativnosti in ustvarjalnosti – na FD celostno spodbujamo kreativnost in
ustvarjalnost študentov, visokošolskih učiteljev in ostalih sodelavcev.
4. Sodelovanje z okoljem – FD razvija in ohranja odnose, ki temeljijo na partnerstvu, ki
ustvarja dodano vrednost za družbo kot celoto.
5. Upravljanje procesov – upravljanje procesov poteka skladno z zakonodajo in internimi
akti zavoda.
6. Ustvarjanje prijetnega delovnega okolja – na FD cenimo svoje zaposlene in skupaj z
njimi ustvarjamo prijetno delovno vzdušje, ki se kaže v visoki motiviranosti in preseganju
delovnih rezultatov.
7. Skrb za trajnostni razvoj – na FD je skrb za trajnostno prihodnost del organizacijske
kulture in je kot taka vpeta v pedagoški, znanstveno-raziskovalni in umetniški proces.
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2 DOLGOROČNI CILJI FD
V okviru navedenih strateških usmeritev je FD opredelila naslednje dolgoročne strateške
cilje:
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST:
CILJ: Izvajanje študijskih programov s pedagoško-andragoško usposobljenimi VS
učitelji in sodelavci, s spodbujanjem notranje in zunanje izbirnosti, z nadgradnjo
sistema preverjanja obremenitev in učnih izidov študentov , ter povečanje deleža
zapolnjenih vpisnih mest na izrednem študiju.
CILJ: Priprava interdisciplinarnega doktorskega programa 3. stopnje.
RAZISKOVALNA DEJAVNOST:
CILJ: Povečanje znanstveno-raziskovalnih področij in večja znanstvena in teoretska
produkcija v svetovnem merilu, s privabljanjem in iskanjem novih projektnih
partnerjev in povečevanjem udeležbe v raziskovalno-razvojnih projektih, v povezavi z
gospodarstvom.
UMETNIŠKA DEJAVNOST:
CILJ: Spodbujanje umetniškega delovanja VS učiteljev in sodelavcev ter študentov v
okviru povečanega povezovanja z umetniškimi institucijami v domačem in
mednarodnem okolju ter prizadevanje za boljše povezovanje znanosti in umetnosti.
INTERNACIONALIZACIJA:
CILJ: Širjenje sodelovanja s tujimi institucijami, v okviru partnerstev in mrež ,
doseženo s povečanjem mobilnost zaposlenih in študentov, z namenom izmenjave
znanja in dobrih praks ter pedagoške, raziskovalne in umetniške infrastrukture.
CILJ: Povečanje prepoznavnosti in nadgradnja študijskega programa z namenom
internacionalizacije kurikuluma in vstopa na tuja študijska tržišča.
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE:
CILJ: Povezovanje programov za izpopolnjevanje, neformalnega izobraževanja,
priznavanja izobraževanja ter svetovanja, v koncept vseživljenjskega učenja.
ŠTUDENTI:
CILJ: Stalna in odprta komunikacija z vsemi študenti, ki bo omogočala večje
soupravljanje fakultete ter nadgradnja študijskih in obštudijskih vsebin, z namenom
opolnomočenja študentov (diplomantov) za učinkovit vstop na trg dela.
POVEZOVANJE Z OKOLJEM:
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CILJ:
Osredinjenje na socialne, okoljske in ekonomske izzive družbe, preko
sodelovanja z javnimi, gospodarskimi in nevladnimi organizacijami ter povečevanje
prenosa znanja med akademsko in gospodarsko sfero ter drugimi uporabniki znanja,
preko t.i. trikotnikov znanja.
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI:
CILJ: Delovanje v skladu z najvišjimi merili, smernicami in standardi za celovito
obvladovanje kakovosti ter izobraževanje in vključevanje vseh deležnikov v aktivnosti
razvoja kulture kakovosti;
UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE:
CILJ: Uspešno poslovanje fakultete, z doseganjem finančne vzdržnosti in povečane
diverzifikacije prihodkov, z učinkovitim obvladovanjem poslovnih procesov in
kadrovskih virov.

2.1

Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po
dejavnostih v letu 2015

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Izobraževalna dejavnost na FD je v letu 2015 potekala v dveh programih in sicer na
dodiplomskem visokošolskem strokovnem programu I. stopnje Dizajn in na magistrskem
programu II. stopnje Dizajn. V letu 2015 je vsak program obsegal štiri smeri : Notranja
oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije in Dizajn management.
V akademskem letu 2015/2016 je FD na dodiplomski stopnji obiskovalo 324 študentov, od
tega 265 redno vpisanih študentov in 59 izrednih študentov (od tega 4 izredni absolventi).
Rednih absolventov je bilo 49. Na drugi stopnji je bilo vpisanih 17 izrednih študentov, od
tega je bil 1 absolvent). Skupno število študentov je bilo v letu 2015/2016, 324.
Število vpisanih študentov v študijskem letu 2015/2016 (velja za leto 2015)

Redni

Izredni

Skupaj

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi
vpisani

SKUPAJ VPISANI
Dodiplomski programi
visokošolski strokovni št. programi
(pred 11. 6. 2004)
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Vsi brez
absolventov

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

Redni

Izredni

Skupaj

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

univerzitetni št. programi (pred 11.
6. 2004)

Visokošolski strokovni študijski
programi 1. stopnje

265

55

324

271

324

271

0

16

17

16

17

16

univerzitetni študijski programi 1.
stopnje
Podiplomski programi
Magistrski programi
magistrski št. programi (pred 11. 6.
2004)

Magistrski študijski program 2.
stopnje
Doktorski programi
doktorski št. programi (pred 11. 6.
2004)
doktorski študijski programi 3.
stopnje

Prehodnost študentov

Študijski programi s
koncesijo (redni
študij)

Kazalnik

Študijski programi
brez koncesije (redni
in izredni študij in
izredni študij
študijskih programov
s koncesijo)

Študijsko Študijsko Študijsko
leto
leto
leto
2014/2015) 2015/2016 2014/2015

Prehodnost
študentov iz 1. v
2. letnik v
visokošolskih
strokovnih
študijskih
programih 1.
stopnje

98%

98%

100%

Prehodnost
študentov iz 1. v

0

0

100%
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Definicije za izračun
kazalcev

Študijsko
leto
2015/2016

99,9%

100%

Ali poimensko glede na
študente, če tega podatka ni
pa po formuli: število prvič
vpisanih študentov 2. letnika,
brez vpisanih po merilih za
prehode, v letu n/število
študentov 1. letnika v letu n-1

2. letnik v
visokošolskih
študijskih
programih 2.
stopnje

Število diplomantov v letu 2015

Skupaj

Dodiplomski
– visokošolski
strokovni
študijski
programi
83

magistrski
študijski
programi 2.
stopnje
0

magistrski
študijski
programi,
sprejeti pred
11.6.2004
0

doktorski
študijski programi
3. stopnje in
doktorski
študijski programi,
sprejeti pred
11.6.2004
0

Število študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2014/2015, in načrt za
študijsko leto 2015/2016

Študijski programi
Univerzitetni študijski
programi, sprejeti
pred 11. 6. 2004

Študijsko
leto
2014/2015

Študijsko leto
2015/2016

Definicija
vsak študijski program se šteje le enkrat, ne
glede na število lokacij, kjer se izvaja in ne
glede na način izvajanja

Visokošolski strokovni
študijski programi 1.
stopnje
Dizajn (1)

vsak študijski program se šteje le enkrat, ne
glede na število lokacij, kjer se izvaja in ne
glede na način izvajanja

Dizajn (1)

Univerzitetni študijski
programi 1. stopnje

vsak študijski program se šteje le enkrat, ne
glede na število lokacij, kjer se izvaja in ne
glede na način izvajanja

Študijski programi 2.
stopnje

vsak študijski program se šteje le enkrat, ne
glede na število lokacij, kjer se izvaja in ne
glede na način izvajanja

Dizajn (1)

Dizajn (1)

Študijski programi za
pridobitev doktorata
znanosti, sprejeti pred
11. 6. 2004

vsak študijski program se šteje le enkrat, ne
glede na število lokacij, kjer se izvaja in ne
glede na način izvajanja
vsak študijski program se šteje le enkrat, ne
glede na število lokacij, kjer se izvaja in ne
glede na način izvajanja

Študijski programi 3.
stopnje
Število skupnih
študijskih programov
v sodelovanju s tujimi
visokošolskimi
institucijami
Število
interdisciplinarnih
študijskih programov
na univerzi

preštejejo se programi 1., 2. in 3. stopnje

preštejejo se programi 1., 2. in 3. stopnje pri
katerih sodeluje več članic iste univerze (velja
za UNG)
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upošteva se programe, ki so akreditirani in
vpisani v razvid

Programi za
izpopolnjevanje

Realizacija kratkoročnih ciljev za leto 2015 za področje izobraževalne dejavnosti
Dolgoročni cilj 1: Izvajanje študijskih programov s pedagoško-andragoško usposobljenimi VS
učitelji in sodelavci, s spodbujanjem notranje in zunanje izbirnosti, z nadgradnjo sistema
preverjanja obremenitev in učnih izidov študentov , ter povečanje deleža zapolnjenih vpisnih
mest na izrednem študiju.

Kratkoročni
letni cilj za leto
2015
Povečanje
vpisa
študentov na
magistrski
študijski
program II.
stopnje

Ime kazalnika

Izhodiščna
vrednost kazalnika
za leto 2014
2014:16

Ciljna vrednost
kazalnika za
leto 2015
2015: 18

Povečanje
števila
diplomantov na
I. stopnji
študija
Promocija
smeri Dizajn
management v
letu 2015/2016

Število diplomantov

2014:60

2015: 63

Število vpisanih v
1. letnik na 1. in 2.
stopnji

2014: 0

2015: 15

Število študentov
vpisanih na
program II. stopnje

Realizacija v
letu 2015
Delno
realizirano: 17
Obrazložitev: V
študijskem letu
15/16 je bilo na
2. stopnjo
študijskega
programa dizajn
vpisanih 17
študentov
Realizirano: 83

Realizirano: 15
Obrazložitev:
13 študentov DM
na 1. stopnji in 2
študenta na 2.
stopnji

Komentar: FD je v letu 2015/2016 razpisala študijski program Dizajn na I. in II. stopnji študija
in sicer 100 razpisanih mest na dodiplomskem študijskem programu Dizajn za redne
študente in enako število razpisanih študijskih mest za izredne študente. V letu 2015/2016 je
FD zapolnila število razpisanih mest na dodiplomskem programu in vpisala 55 izrednih
študentov na prvi stopnji študija (skupno s smerjo Dizajn management, ki se izvaja le kot
izreden študij). Na drugi stopnji je bilo skupno vpisanih 16 (izrednih) študentov.
V letu 2015/2016 je diplomiralo 83 študentov, kar je 38 % več kot v letu 2014, s čimer je FD
izpolnila cilj preteklega leta.
FD je v študijskem letu 2015/2016 vpisala prvo generacijo študentov dizajn managementa in
sicer 13 študentov na dodiplomski stopnji ter 2 študenta na magistrski stopnji. Študijski
program dizajn management se izvaja kot izredni študij.
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ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST
S sodelovanjem v različnih projektih, povezanih z raziskovalno in razvojno dejavnostjo,
želimo produktivno sodelovati in raziskovati v sferi, ki jo pokriva naš zavod. Cilji delovanja so
v proizvajanju novih idej in končni realizaciji le teh. Na ta način promoviramo našo dejavnost.
Sodelovanje v razvojno - raziskovalnih projektih
Št.

Projekt/razpis/natečaj

Sodelovanje z
drugo institucijo

Leto/
mesec

Predviden vir
financiranja

Realizacija
2015

1

Projekt Norveškega
finančnega
mehanizma Aktivno in kvalitetno
staranje (akronim
Aqua)

Zavod za
oskrbo na
domu Ljubljana

April 2015
–
December
2016

Norveški
finančni
mehanizem

Realizirano

3.4.5.6.7.
2015

Javni sklad
republike
Slovenije za
razvoj kadrov
in štipendij

Realizirano

Univerza na
Primorskem Znanstvenoraziskovalno
središče,
Inštitut za
kineziološke
raziskave
Univerza v
Ljubljani,
Zdravstvena
fakulteta
Mestna zveza
upokojencev
Ljubljana
Mestna občina
Ljubljana

2

Javni razpis za
sofinanciranje
projektov po
kreativni poti do
praktičnega znanja –
Večfunkcionalni
zunanji objekt za
sprostitev (akronim:
Rajska oaza)

Univerza Oslo
in Akershus,
Fakulteta za
zdravstvene
vede
Donkrit Jože Ilc
s.p.
GZS – Zavod
lesarski grozd
Ekonomska
fakulteta,
Univerza v
Ljubljani
UL, Biotehniška
fakultete,
Oddelek za
lesarstvo
UL, Strojna
fakulteta
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3

INNOVAWood
COST akcijo
Tema: »Design and
comfort of
multifunctional
furniture (elderly
people)

4

ERASMUS +
Design management
network for the
wood sector

5

Ergonomsko
oblikovano delovno
mesto za aktivno
sedeče delo v
pisarni
Raziskava
primernosti
delovnega okolja za
delo z računalnikom
za starejše

6

7

Creative Startup –
jačanje podjetniških
kapacitet sektorjev
kreativnih industrij
na čezmejnem
področju

8

Liveable Alpine
Space; Art, Wood
and Forest –
FORESTART

The Faculty of
Wood
Technology,
Poznan
University of
Life Sciences,
Sveučilište u
Zagrebu Šumarsi fakultet
Consorzio
Universitario di
Pordenone,
ISIA ROMA
Design
Univerza na
Primorskem Znanstvenoraziskovalno
središče
Univerza na
Primorskem Znanstvenoraziskovalno
središče
Inštitut za
neionizirana
sevanja
Partnerji
projekta: Grad
Rijeka,
Hrvatska
gospodarska
komora (HGK),
Agencija Porin,
Akademija
primijenjenih
umjetnosti u
Rijeci (APURI),
Znanstveno
raziskovalno
središče (ZRS
UP), RRA LUR
Vodilni partner:
LABA
Free
Academy
of
fine
arts,
Brescia;
partnerji:
Regional
Agency
for
Agricultural and
Forest
Services,
IT,
Zavod
za
gozdove,

2015

INNOVAWood
EU sredstva

Nerealizirano

2015

EU sredstva

Nerealizirano

2015

2015

Zavod za
zdravstveno
zavarovanje
Slovenije
ARRS

Nerealizirano

Nerealizirano

1.1. 2014 –
17.6. 2015

EU

Realizirano

14.12.2015
– 12.12.
2018

EU

PRIJAVLJEN
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Slovenija,
Designaustria –
knowledge
centre
&
interest
organization,
AT,
Austrian
Research and
Training Centre
for
Forests,
Natural
Hazards
and
Landscape, AT,
National
research
institute
of
science
and
technology for
enviroment and
agriculture,
Grenoble
regional centre,
FR, Faculty of
Architecture
Chair
of
Landscape
Architecture
and Industrial
Landscape, DE,
Faculty
of
Economics and
Management,
IT, Institute for
Traditional
Handicraft
of
the
Valle
dAosta Region,
IT,
German
Forest Society,
DE, Arte Sella
Association, IT,
Slow Food Ltd,
IT (13)
9

Innovative Alpine
Space – Alpine
Space Design
Management
Platform – ASDM

vodilni partner:
Univerza
na
Primorskem,
ZRS,
SI,
Consortium
POLI.design,
Politecnico
di
Milano,
IT,

1.12.2015
–
31.5.2018
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EU

PRIJAVLJEN

Pordenone
Technology
Park, IT, City of
Design,
FR,
Wood Cluster
Styria Ltd, AT,
Designaustriaknowledge
centre
&
interest
organisation,
AT, SUPSI –
University
of
applied
sciences
and
arts of southern
Switzerland, CH
(8).
10

Creative Europe –
Art and Design Hotel
with Concept

11

Javni razpis za
sofinanciranje
izdajanja
znanstvenih
monografij v letu
2015

12

Identifikacija,
klasifikacija in
potenciali razvoja
produktov
socialnega turizma v
Sloveniji, s
poudarkom na
programih za
seniorje
Znanstvena
konferenca The
value of design
research

13

14

Business design Lab
Transforming
observations

FD
(vodilni
partner) in drugi
mednarodni
partnerji
Znanstvena
monografija
"
Študija
prilagojenosti
kuhinjskega
pohištva
potrebam
starejših oseb"
Oblikovanje za
potrebe
socialnega
turizma,
s
poudarkom na
grafičnem
oblikovanju

2015

EU

2015

ARRS

Realizirano

CRP, ARRS

Realizirano

Strokovno
usposabljanje o
pomenu
znanosti
v
design
managementu
Obravnava
tematike:Design
management
decision,
Evaluation and
critical analysis,
additional food

2015

The European
Academy of
design

Realizirano

2015

EAD

Realizirano

2015-2016
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Prijavljen

for thought

Kazalniki
Kazalnik
Število prijavljenih raziskovalno-razvojnih
projektov
Število odobrenih raziskovalno-razvojnih
projektov
Število projektov v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in
so krajši od enega leta
Število projektov v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in
so dolgi vsaj eno leto
Število prijavljenih patentov
Število odobrenih patentov
Število prijavljenih modelov
Število odobrenih modelov
Število inovacij

Št.
9
4
1

2

10
10 v postopku
0
0
17

Realizacija kratkoročnih ciljev za leto 2015 za področje znanstveno-raziskovalne
dejavnosti
Dolgoročni cilj 2: Povečanje znanstveno-raziskovalnih področij in večja znanstvena in

teoretska produkcija v svetovnem merilu, s privabljanjem in iskanjem novih projektnih
partnerjev in povečevanjem udeležbe v raziskovalno-razvojnih projektih, v povezavi z
gospodarstvom.
Kratkoročni
letni cilj za leto
2015
Povečanje
števila
raziskovalnorazvojnih
projektov

Kazalnik
Število prijavljenih
raziskovalnorazvojnih projektov
Število odobrenih
raziskovalnorazvojnih projektov
Število projektov v
katerih sodeluje
gospodarstvo oz.
drugi uporabniki
znanja in so krajši
od enega leta
Število projektov v
katerih sodeluje
gospodarstvo oz.
drugi uporabniki
znanja in so dolgi
vsaj eno leto

Izhodiščna
vrednost kazalnika
za leto 2014
2014: 8

Ciljna vrednost
kazalnika v l.
2015
2015: 8

Realizacija v
letu 2015

2014: 1

2015: 3

Realizirano: 4

2014: 0

2015: 1

Realizirano:1

2014: 3

2015: 4

Delno
realizirano: 2
Obrazložitev:
FD je v letu 2015
sodelovala na
dveh projektih z
gospodarstvom,
ki so bili daljši od
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Realizirano:9

enega leta
Povečanje
števila
patentov,
modelov in
inovacij

Povečanje
kvalitetne in
relevantne
znanstvene
produkcije

Število prijavljenih
patentov

2014: 0

2015: 1

Realizirano: 10

Število odobrenih
patentov

2014: 0

2015: 1

Nerealizirano: 0;
Obrazložitev:
FD je v letu
2015 prijavila 10
patentov, vendar
do 31.12.2015
postopki o
odobreni prijavi
še niso bili
zaključeni

Število prijavljenih
modelov

2014: 0

2015: 0

Realizirano: 0
Obrazložitev:
FD v letu 2015 ni
prijavila
nobenega
modela

Število odobrenih
modelov

2014: 0

2015: 0

Realizirano: 0
Obrazložitev:
FD v letu 2014 ni
prijavila
nobenega
modela

Število inovacij

2014: 9

2015: 4

Realizirano: 17

Število znanstvenih
objav

2014: 31

2015: 34

Realizirano: 6

strokovnih objav VS
učiteljev FD
Število objav v
poljudnih revijah

Število izdanih knjig
(monografije idr,)

Število učbenikov in
skript

Realizirano: 12

2014: 6

2015: 8

Delno
realizirano: 1

2014: 5

2015: 3

Delno
realizirano: 1

2014: 0

2015:3

Delno
realizirano: 1
Obrazložitev: FD
je v letu 2015
pripravila 1
skripto
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Izvedba
znanstvenih
srečanj,
simpozijev in
konferenc

Število aktivnih
udeležb na
znanstvenih
konferencah,
srečanjih in
simpozijih

2014: 3

2015: 4

Realizirano: 16

Komentar: V letu 2015 je FD sodelovala v 4 razvojno-raziskovalnih projektih, kar je več kot v
letu 2014, ko je bil tak projekt le eden. Od teh projektov sta bila dva taka, v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so dolgi vsaj eno leto. V letu 2015 je FD prijavila
10 patentov, vendar do 31.12. 2015 še ni bila razrešena nobena vloga za odobritev, prav
tako je prijavila 17 inovacij.
V letu 2015 je FD izrazito povečala aktivnosti na področju znanstveno-raziskovalnega
dela, saj je oddala več projektnih prijav (kot vodilni ali projektni partner), ter prijavila več
patentov in inovacij kot pretekla leta. Sodelavci FD so se udeležili 16 konferenc in strokovnih
srečanj, pripravljena je bila 1 skripta.
V Letnem načrtu dela 2015 je FD zapisala, da bo realizirala dva dogodka, ki bosta
vključevala tudi mednarodno strokovno konferenco. Ob redefiniranju strateških ciljev se je
vodstvo FD odločilo, da bo planirane dogodke FD izvedla v letu 2016.

UMETNIŠKA DEJAVNOST
Umetniška dejavnost predstavlja sodelovanje na projektih z izrazitim umetniškim,
ekspresivnim in konceptualnim pristopom pri katerem se dizajn uveljavlja kot družbeno
angažirano področje delovanja in izobraževanja. Zaradi svojega poslanstva, ki v srži
prežema celoten pedagoški in študijski proces na Fakulteti za dizajn, je umetniško delovanje
vključeno v vse predstavitve, razstave, raziskave, publikacije in javno pojavnost.
Sodelovanje v umetniških projektih 2015
Št.

Razstava/dogodek

1

DESIGN MONTH 2015

2

DESIGN MONTH 2015
(Galerija KARIN KOŠAK)
DESIGN MONTH 15
(Izložba MAXI)
EXPO 2015 MILANO

3
4

Sodelovanje z drugo
institucijo
Hiša DMI in SEM
FD, študentje FD
FD, študentje FD
Mednarodno
združenja GIDE
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namen
Predstavitev
izdelkov –
pregledna razstava
Predstavitev
študentskih del FD
Predstavitev
študentskih del FD
razstava

Realizacija
2015
Realizirano

Realizirano
Realizirano
Realizirano

5

MODNA REVIJA študentov FD
in študentov dveh umetniških
akademij iz Zagreba in
Beograda

Slovenski etnografski
muzej

Razstava
umetniških inštalacij
študentov vseh treh
VS zavodov

Realizirano

6

DOCE VITA

Slovenski etnografski
muzej

Realizirano

7

SPREHOD NAVZGOR
RECYCLED HISTORY/
Reciklirana zgodovina

Slovenski etnografski
muzej

8
9

Čar lesa (Cankarjev dom,
Mestna hiša)
Razstava FABIANI 2015

10

MAX FABIANI

BF UL - oddelek za
lesarstvo
MOL/FD
Center arhitekture
Slovenije
Knjižnica Franceta
Bevka, Nova Gorica

ZGODOVINSKO
RECIKLIRANO
OBLAČILO
Vzporedna razstava
ob potujoči razstavi
DOLCE VITA v
Slovenskem
etnografskem
muzeju
predstavitev
izdelkov
Predstavitev
izdelkov Fabiani

Realizirano

11

RAZSTAVA CREATIVE
STARTUP

APURI, Mesto Rijeka

12

ČEVELJ

POKRAJINSKI
MUZEJ MARIBOR

13

POKRAJINSKI MUZEJ
MARIBOR
JUB – razstava študentskih del
iz delavnice
TRIMO_CUBE
razstava

POKRAJINSKI
MUZEJ MARIBOR
FD in JUB

RAZSTAVA
študentov FD TO;
tekstilna inštalacija
Mednarodno
sodelovanje v
okviru projekta
Creative Startup
RAZSTAVA
ŠTUDENTOV 2.
LETNIKA TO;
RAZSTAVA;

Realizirano

16

KOPALKE

FD

Oblačenje notranjih
prostorov
Predstavitev
projektov študentov
3. letnika NO FD.
RAZSTAVA 2.
LETNIKA TO;

17

TEKSTILIJE V OBLIKOVANJU
INTERIERJEV,

HDMI, FD

RAZSTAVA 2.
LETNIKA TO

Realizirano

18

Razstava prenove vizualne
podobe Slovenskega
etnografskega muzeja
Razstava oblikovnih rešitev za
serijo etiket Palmieri in
predstavitveni dogodek ob
lansiranju novega produkta
»Refoškov desert s tartufi«
Razstava »Izdelki iz papirja«

SEM – Slovenski
etnografski muzej

Predstavitev
študentskih rešitev

Realizirano

Palmieri, Biotehniška
fakulteta, Fakulteta za
dizajn

Razstava in
prestavitev rešitev
študentov

Realizirano

Inštitut za celulozo in
papir in FD

Razstava in
predstavitev
razmišljanj in
oblikovnih rešitev
za izdelke iz papirja
in kartona

Realizirano

14
15

19

20

TRIMO in študentje
FD

31

Realizirano

Realizirano
Realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

21

Otvoritev Hiše za dizajn
management in inovacije

FD in združenje DME
Award

Otvoritev in
razstava nagrajenih
projektov nagrad in
priznanj DME 2014

Realizirano

22.

Heimtextil, Frankfurt

FD

Razstava
študentskih del TO
FD

Realizirano

2. Družbeno odgovorni projekti
Št.

Projekt/razpis/natečaj

1.

DOROTHY WAXMAN
TEXTILE DESIGN PRIZE 2015

2.

Oblikovanje plakatov za učno
motnjo Disleksija

Sodelovanje z
drugo institucijo

namen
MEDNARODNI
ŠTUDENTSKI
NATEČAJ;

Društvo Bravo

Razstava
plakatov, ki
ozaveščajo o
problematiki
disleksije

Realizacija
2015
Realizirano

Realizirano

2. Kazalniki
Kazalnik
Število umetniških dogodkov
Število razpisov/natečajev
Število družbeno-odgovornih projektov

Št.
22
2
2

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2015 za področje umetniške dejavnosti
Dolgoročni cilj: Spodbujanje umetniškega delovanja VS učiteljev in sodelavcev ter
študentov v okviru povečanega povezovanja z umetniškimi institucijami v domačem in
mednarodnem okolju ter prizadevanje za boljše povezovanje znanosti in umetnosti.
Kratkoročni
letni cilj za leto
2015
Povečanje
števila
umetniških
projektov

Kazalnik
Število umetniških
projektov

Število družbeno
odgovornih
projektov

Izhodiščna
vrednost kazalnika
za leto 2014
2014: 27

Ciljna vrednost
kazalnika v letu
2015
2015: 29

Realizacija v
letu 2015

2014: 3

2015 : 4

Realizirano: 2
Obrazložitev: FD
je v letu 2015
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Delno
realizirano: 22
Obrazložitev: FD
je v letu 2015
sodelovala v 22
umetniških
projektih

izvedla dva
socialno
angažirana
projekta

Komentar: Na umetniškem področju je FD v letu 2015 delovala izrazito proaktivno, saj je
izvedla 22 projektov z umetniško konotacijo, med katerimi so prevladovale razstave
študentskih del. Pri le-teh je sodelovala tako z gospodarskimi kot javnimi organizacijami, ter
na ta način aktivno promovirala študente ter fakulteto. Velik poudarek je v letu 2015
namenjala arhitektu Maksu Fabianiju, predvsem v okviru zaključne prireditve Dizajn Month
2015. V okviru zaključne prireditve je izvedla tudi slavnostno podelitev diplom, ki jo je izvedla
v novo odprti Hiši za dizajn management in inovacije (HDMI). V HDMI je FD pridobila tudi
razstavni prostor – galerijo, ki je namenjena razstavljanju avtorskih del študentov in
sodelavcev fakultete. Skladno s svojo strateško usmeritvijo, FD spodbuja umetniške projekte
s trajnostno noto ter družbeno odgovorne projekte, ki vključujejo socialno ranljive skupine
prebivalstva. V letu 2015 je FD izvedla dva tovrstna umetniška projekta.

MEDNARODNA DEJAVNOST
Na FD stremimo h kvalitetnemu mednarodnemu sodelovanju. Osnovni cilji mednarodne
dejavnosti so:
sodelovanje med
fakulteto in tujimi izobraževalnimi institucijami
(partnericami) na področju mobilnosti ter tujimi podjetji, ki nudijo študentom možnost
praktičnega usposabljanja in s tem pridobivanje mednarodnih delovnih izkušenj.
Redefiniranje dolgoročnih ciljev nam je omogočilo, da potekajo izmenjave na kvalitetnejšem
nivoju, znotraj oblikovane mreže partnerstev se nadgrajujejo kompetence študentov,
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter podpornega osebja.
S pomočjo programa Erasmus + spodbujamo in krepimo mobilnost študentov in zaposlenih
na instituciji. Z vzpostavljeno mrežo partnerjev v Evropi skrbimo za pretok znanja. Mobilnost
posameznikov, ki se na tak način vključujejo v študijski proces, prispeva k obogatitvi učnega
procesa, ki na inovativen način nadgrajuje in dopolnjuje zadane študijske obveznosti. FD ima
podpisane bilateralne sporazume s 45 partnerskimi institucijami.
FD je vključena tudi v program Ceepus - srednjeevropski program za izmenjavo študentov
in profesorjev), ki je regionalni program in deluje na osnovi mrež. Tako imenovane "mreže"
morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dve iz
različnih držav. Ena od teh institucij je koordinator mreže. Mreža kot celota kandidira za
določeno število mesecev izmenjav, ki jih lahko nameni le za gostovanje tujih študentov in
profesorjev
v
skladu
s
potrjenim
predlogom
programa
izmenjave.
Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med
sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih
študijskih programov.
Partnerji v programu Ceepus:
1. Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, Bosna in Hercegovina
2. Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, Hrvaška
3. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Hrvaška

33

4. Ion Creanga"State Pedagogical University from Republic of Moldova, Faculty of Fine Arts
and Design, Moldavija
5. Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment – DTM, Beograd,
Srbija
6. Akademija lepih umetnosti, Beograd, Srbija
7. Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih Nauka, Grafičko inženjerstvo i dizajn, Novi
Sad, Srbija
8. Department of Furniture Design, Poznan University of Life Sciences, Poland
9. Univerza v Ljubljani, NTF, Ljubljana, Slovenija
FD je vključena tudi v program »Slovenski štipendijski sklad« iz EGP in Norveškega
finančnega mehanizma EEA GRANTS, ki so ga vzpostavile države Islandija, Lihtenštajn in
Norveška leta 2004 za podporo socialne in ekonomske kohezije v razširjenem evropskem
gospodarskem prostoru. Namen programa je podpora mednarodnemu sodelovanju,
transnacionalnim partnerstvom in izvajanju mobilnosti za povečanje internacionalizacije
visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti v Sloveniji v sodelovanju z državami EGP EFTA
(Islandija, Lihtenštajn, Norveška). Program je namenjen vsem akademskim področjem.
Članstva v mednarodnih združenjih
1. A.L.I.C.E.
Platforma A.L.I.C.E (Architecture | Landscape | Interiors | Culture | Emotions) je bila
ustanovljena z namenom promocije, ozaveščanja pomena in vloge oblikovanja v razvoju
trajnostne družbe in oblikovanja, kot interdisciplinarnega intelektualnega procesa, ki je
usmerjen k uporabi ter aplikaciji raziskovalnih rezultatov v končne produkte. Skupina
A.L.I.C.E. je namenjena tako strokovnjakom, profesorjem, pedagogom kot tudi študentom, ki
v njej sodelujejo na različnih nivojih, z različnimi prispevki in na različnih interdisciplinarnih
projektih.
2. BORDER-CROSSING
Katedra za notranjo opremo in arhitekturo prostora FD sodeluje na mednarodni platformi treh
univerz in treh fakultet iz Združenih držav Amerike, Škotske in Slovenije. Tri inštitucije, trije
državni koordinatorji, več smeri oblikovanja, čez 150 študentov in več kot 10 mentorjev
družno oblikuje skupne projekte in širi obzorja medkulturne komunikacije. Poleg temeljnjega
projekta se raziskuje tudi različne vrste identitet in medsebojne kulturne in identitetne
korelacije. V letu 2014 se je platformi pridružila tudi Univerza Jingjao Vuxhi iz Kitajske.
3. GIDE, Group of International Design Education
GIDE je mednarodni konzorcij visokošolskih zavodov s področja oblikovanja, ki sodelujejo z
namenom obogatiti izkušnje študentov na področju arhitekture in notranje opreme. Konzorcij
je bil ustanovljen leta 2003. Skupino sestavlja sedem partnerskih institucij iz VB, Belgije,
Nemčije, Italije, Švice, Slovenije in Škotske.
Institucije partnerice:





Slovenija - Fakulteta za dizajn, Trzin
Nemčija - Hochschule Magdeburg-Stendal, Magdeburg
Škotska - Duncan of Jordanstone College of Art and Design, Dundee
Anglija - Leeds College of Art and Design, Leeds
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Belgija - Thomas More, Mechelen
Švica - SUPSI – Scuola Professionale Universitaria della Svizzera Italiana, Lugano
Italija - Politecnico di Milano, Milano

4. EAIE, European Association for International Education
EAIE je neprofitna organizacija, ki spodbuja internacionalizacijo visokega šolstva tako v
Evropi kot po celem svetu. Člani organizacije, trenutno jih je več kot 1.800, so posamezniki,
strokovnjaki na področju mednarodnega izobraževanja, od rektorjev, profesorjev do
koordinatorjev mednarodnih izmenjav.
5. ELIA, European League of Institutes of the Arts
ELIA je neodvisna organizacija pomembnih likovno vzgojnih inštitutov in univerz. ELIA
združuje več kot 350 umetniških ustanov v 47 državah, ki skupaj predstavljajo več kot
250.000 študentov umetnosti. Združenje vsako leto pripravlja več odmevnih dogodkov z
namenom promocije študentskih del ter strokovno konferenco, ki se je udeležujejo tudi
sodelavci FD.
6. DME – Design Management Europe
Namen združenja je promocija področja design managementa, kot načina upravljanja z
dizajnom v gospodarstvu. Kot članica ima FD nalogo, da vsako leto izvede promocijo DME in
predlaga slovenska podjetja, ki izkazujejo visoko stopnjo inovativnosti na področju
upravljanja z dizajnom, za nagrado DME Award. FD je v letu 2013 postala polnopravna
članica DME, v letu 2014 pa je sodelovanje še poglobila z organizacijo znanstvene
konference »Bridges between design and management« ter z akreditacijo nove študijske
smeri dizajn management.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za l. 2015 za področje mednarodne dejavnosti
Dolgoročni cilj: : Širjenje sodelovanja s tujimi institucijami, v okviru partnerstev in
mrež , doseženo s povečanjem mobilnost zaposlenih in študentov, z namenom
izmenjave znanja in dobrih praks ter pedagoške, raziskovalne in umetniške
infrastrukture.
Kratkoročni
letni cilj za l.
2015

Ime kazalnika

Širitev
sodelovanja s
tujimi VS
institucijami
ter v okviru
združenj in
mrež (33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Število sklenjenih
meduniverzitetnih
sporazumov

Povečanje

Število včlanitev
v združenja in
mreže oz.
članstev
Število

Izhodiščna
vrednost
kazalnika v l.
2014
2014 - 45

Ciljna vrednost
kazalnika v l.
2015

Realizacija v l.
2015

2015 - 46

Realizirano: 50

2014 - 6

2015- 6

Realizirano: 6

2014- 13

2015-14

Delno
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mednarodne
mobilnosti
študentov in
kadrov (VS
učitelji in
sodelavci ter
strokovno
osebje)

študentov, ki
opravljajo del
študija v tujini

realizirano: 11

Število tujih
študentov, ki
opravijo del
študija v Sloveniji

2014- 22

2015- 22

Delno
realizirano : 19

Število gostujočih
visokošolskih
učiteljev, ki
sodelujejo pri
pedagoškem
procesu

2014- 11

2015 - 11

Delno
realizirano: 4

Število
visokošolskih
učiteljev FD, ki
sodelujejo pri
pedagoškem
procesu v tujini
kot gostujoči
predavatelji
Število
visokošolskih
sodelavcev, ki se
izobražujejo v
tujini

2014 - 5

2015 - 5

Delno
realizirano : 2

2014- 0

2015 - 0

Število gostujočih
raziskovalcev in
strokovnih
sodelavcev, ki
bodo prišli na FD
in ne bodo
sodelovali v
pedagoškem
procesu

2014 - 0

2015 - 2

Realizirano: 0
Obrazložitev: v
letu 2015 so se
VS učitelji in
sodelavci FD
udeleževali le
krajših
strokovnih
ekskurzij v tujini
Realizirano: 0
V letu 2015 na
FD ni gostoval
nihče izmed
podpornega
osebja

Število gostujočih
raziskovalcev in
strokovnih
sodelavcev, ki
bodo šli iz FD v
tujino in ne bodo
sodelovali v
pedagoškem

2014 - 1

2015 - 3
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Nerealizirano: 0

Povečanje
števila
mednarodnih
projektov s
področja
izobraževanja

procesu
Število prijav
projektov s
področja
izobraževanja na
mednarodne
razpise

2014 - 1

2015- 1

Realizirano : 1
Obrazložitev:
FD je v letu
2015 realizirala
prijavila na
razpis strateška
partnerstva K2
in sicer:
Aktivno in
kvalitetno
staranje
(akronim Aqua)

Komentar: Na področju mednarodnega sodelovanja je FD povečala število partneric na
področju mobilnosti, iz 45 v letu 2014, na 50 v letu 2015. V letu 2015 se je 11 študentov
udeležilo mobilnosti z namenom, da del študija opravijo v tujini (v letu 2014 je bilo takšnih
študentov 14), FD pa je sprejela 19 tujih študentov (v letu 2014 je bilo tujih študentov 22). V
letu 2015 so 4 tuji gostujočih predavatelji sodelovali v študijskem procesu. 3 predavatelji FD
so se udeležili delavnic v tujini. Daljših izobraževanj VS učiteljev in sodelavcev FD v tujini ni
bilo. FD v letu 2015 ni gostila podpornega osebja drugih fakultet iz tujine. Na področju
mednarodne dejavnosti je fakulteta pripravila 2 projektov oz. natečajev tj. razpis v okviru
Norveškega finančnega mehanizma.

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni
predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja. Na FD
izvajamo kakovostne, evropsko primerljive formalne, neformalne in priložnostne oblike
izobraževanja in usposabljanja od vseživljenjskih modulov, kjer gre za vsebinsko zaokrožen
nabor predmetov, ki je manj obsežen kot posamezen letnik študijskega programa, do
različnih oblik neformalnega izobraževanja (seminarji, delavnice, tečaje in okrogle mize).
Programi vseživljenjskega učenja so strukturirani po naslednjih vsebinskih sklopih: Notranja
oprema, Vizualne komunikacije, Oblikovanje tekstilij in oblačil, Računalniški programi.
S pomočjo vseživljenjskega izobraževanja ne bomo le pripomogli k razvoju atraktivnih
programov izobraževanja, ki jih gospodarstvo in družba vse bolj potrebujeta, ampak bomo
omogočili tudi mnogim zainteresiranim posameznikom, da razvijejo svoje študijske in
poklicne potenciale na čim višji ravni. Naš cilj je, da pri udeležencu vseživljenjskega
izobraževanja utrdimo samozaupanje, spodbudimo njegovo inovativnost in kreativnost.
Aktivnosti VŽU v l. 2015
Vrsta aktivnosti
Izvedba programov za
izpopolnjevanje

Naziv

Realizacija v letu 2015
Priprava novega programa za
izpopolnjevanje za I. stopnjo:
1. Oblikovanje prostorov
Izbirne smeri:
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- Stanovanjski objekti
- Javni objekti
2. Modular
Izbirne smeri:
- Tekstilje
- Oblačila
3. Vizualne komunikacije
Izbirne smeri:
- Ilustracija
- Načrtovanje viz.
Komunikacij
4. Dizajn managment
Priprava novega programa za
izpopolnjevanje za II. stopnjo:
1. Notranja oprema
Izbirne smeri:
- Oblikovanje pohištva
- Oblikovanje prostora
2. Tekstilje in oblačila
Izbirne smeri:
- Moda
- Tekstilje
3. Vizualne komunikacije
Izbirne smeri:
- Ilustracija
- Načrtovanje vizualnih
komunikacij
4. Dizajn managment
Izbirne smeri:
- Blagovna znamka
- Inovacija

Sodelovanje z javnimi
institucijami, fakultetami in
inštituti doma in v tujini
Delavnice

Tečaji

1. Lesnina Izvedba internega
izobraževanja za
prodajno osebje
1. Oblikovanje
nakita

1

1

2. Motivacijske
delavnice-DM

1

3. Sobotna
akademija –
pripravljalni
tečaji na
sprejemne
izpite

3

1. Oblikovanje
prostora
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Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2015 za področje VŽU
Dolgoročni cilj : Povezovanje programov za izpopolnjevanje, neformalnega
izobraževanja, priznavanja izobraževanja ter svetovanja, v koncept vseživljenjskega
učenja
Izhodiščna
vrednost
kazalnika v l.
2014
2014: 3

Ciljna vrednost
kazalnika v l.
2015

Realizacija v l.
2015

2015: 3

Število tečajev,
seminarjev,
delavnic

2014: 1

2015:4

Nerealizirano: 0
Obrazložitev:
FD v letu 2015
ni izvajala
programov za
izpopolnjevanje,
saj so le-ti v fazi
prenove
Realizirano:7

Število
slušateljev
modulov,
tečajev,
seminarjev,
delavnic
Število
slušateljev
pripravljalnega
tečaja Sobotna
akademija

2014 - 4

2015: 15

Realizirano: 56

2014: 43

2015: 45

Delno
realizirano:43

Kratkoročni
letni cilj za l.
2015

Ime kazalnika

Nadgradnja
ponudbe VŽU
in karierne
orientacije
(3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Število modulov

Komentar: FD je v letu 2015 dosegla večino zadanih ciljev na področju VŽU. Že v letih 2014
in 2015 je oblikovala nove programe za izpopolnjevanje, vendar jih še ni uspela poslati v
akreditacijo na NAKVIS, slednje bo prioritetni cilj v letu 2016. Na področju sodelovanja z
gospodarstvom je FD uspelo pridobiti za delavnico usposabljanja prodajnega osebja, večje
slovensko trgovsko podjetje. Zaradi dobrega odziva se bo sodelovanje nadaljevalo tudi v letu
2016. Zaradi pestre ponudbe delavnic in tečajev, se je povečalo tudi število udeležencev.
Pripravljalni tečaji na sprejemne izpite so bili dobro obiskani, kar kaže na to, da je na
področju vseživljenjskega učenja, FD storila velik korak v pravo smer.

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Knjižnica je bila ustanovljena v letu 2009 in pri Narodni in Univerzitetni knjižnici pridobila siglo
55852. Dne 3. 6. 2009 je knjižnica postala polnopravna članica sistema COBISS. Segment
COBISS2/Izposoja je bil implementiran konec meseca novembra 2009, takrat se je pričel
vpis in izposoja.
Knjižnico je vodila Helena Knap, za vnos v bazo COBIB.VSD je bila zadolžena mag. Maja
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Peteh, kot zunanja sodelavka. V letu 2015 je bila knjižnica, med študijskim letom, odprta 17
ur tedensko, sicer občasno. V letu je bila skupaj odprta 510 ur.
Stanje zaloge na dan 31. 12. 2015
Število enot
1.426
336
287
52
2.101

Vrsta gradiva
Monografske publikacije (inv. št. 0*)
Dodiplomski in podiplomski izdelki (inv. št. 2*)
Serijske publikacija (volumni) (inv. št. 1*)
Neknjižno gradivo (inv. št. 3*)
SKUPAJ

V primerjavi z letom 2014 se je obseg knjižnične zaloge povečal za 9 %, kar je podobno kot v
letu 2013. Inventarna knjiga trenutno popisuje 2.101 enoto. Vrednost knjižnične zbirke še ni
ovrednotena.
Prirast knjižničnega gradiva v letu 2015

Način nabave

Nakup
Zamena
Dar
Obvezni izvod
Skupaj

Monografske
publikacije
Inv.
enote
56
0
25
88
169

Naslovi
40
0
22
87
149

Serijske
publikacije
Inv.
enote
0
0
0
0
0

Naslovi
0
0
0
0
0

Neknjižno
gradivo
Inv.
enote
0
0
0
3
3

Naslovi
0
0
0
3
3

Skupaj
Inv.
enote
56
0
25
91
172

Naslovi
40
0
22
90
152

V letu 2014 je Fakulteta za dizajn sklenila dogovor z CTK o brezplačnem dostopu do 35
podatkovnih zbirk za študente in zaposlene, ki lahko geslo prevzamejo v knjižnici.
FD je v letu 2014 pristopila še v bazo Scopus in Pro Quest. Obe bazi sta na voljo študentom
in zaposlenim.
FD ima V skladu s 7. členom Pogodbe o pridružitvi med UP in FD pravico do:
- brezplačnega vpisa študentov in visokošolskih učiteljev in sodelavcev v knjižnice UP,
- brezplačne uporabe knjižničnega gradiva,
- uporabe elektronskih informacijskih virov UP v skladu s posebej sklenjenimi pogodbami.
S sklepom Senata UP z dne 21.3.2012 je FD pridobila dostop še do 1340 digitalnih baz.

Bibliografija raziskovalcev (vnos v letu 2015)
Vrsta gradiva
Monografije
Članki in sestavni deli
Izvedena dela
SKUPAJ

Kreirano
99
26
5
130

Prevzeto
18
18
0
36
40

Skupaj
117
44
5
166

V letu 2015 je bilo vnesenih skupaj 166 zapisov, katerih avtorji so zaposleni na FD.
Število uporabnikov v letu 2015 (STA801)
Tip uporabnikov
zaposleni v matični ustanovi
študenti - redni
študenti -izredni
drugi
Skupaj

10
36
1
6
53

Število uporabnikov se je, v primerjavi z letom 2014, zmanjšalo za 34 %, izposoja gradiva pa
posledično za 15 %. Na fakulteti je zaposlenih 10 oseb in 340 vpisanih študentov, od tega:
- 323 študentov na 1. stopnji visokošolskega strokovnega programa,
- 17 študentov na 2. stopnji visokošolskega strokovnega programa.
Izposoja na dom v letu 2015 (STA701)
Tip uporabnikov / Vrsta
gradiva
zaposleni v matični ustanovi
študenti - redni
študenti - izredni
drugi
Skupaj

Monografske
publikacije
33
115
2
9
159

Serijske
publikacije
0
0
0
0
0

Neknjižno
gradivo
0
0
0
0
0

Skupaj
33
115
2
9
159

Preko medknjižnične izposoje, se je v letu 2015 izposodilo 5 enot in posodilo 0 enot gradiva.
V letu 2014 je bi uveden obvezen tehnični pregled diplomskih in podiplomskih izdelkov
(individualno svetovanje uporabnikom). V letu 2015 je bilo vloženih 41,5 ur dela. Poleg tega
je bilo še dodatnih 2 uri individualnega svetovanja raziskovalcem. Organizirano ni bilo
nobeno skupinsko izobraževanje.
Konec leta 2015 se je knjižnično zbirko preselilo v druge prostore, ki znašaj 35 m2, v katerih
je 54 tekočih metrov polic in nudijo 4 čitalniška mesta.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2015 za področje knjižnične dejavnosti
Dolgoročni cilj: Povečanje znanstveno-raziskovalnih področij in večja znanstvena in
teoretska produkcija v svetovnem merilu, s privabljanjem in iskanjem novih projektnih
partnerjev in povečevanjem udeležbe v raziskovalno-razvojnih projektih, v povezavi z
gospodarstvom.
Kratkoročni
letni cilj za
leto 2015

Ime kazalnika

Povečanje
knjižnične

Št. izvodov gradiv

Izhodiščna
vrednost
kazalnika za leto
2014
2014: 1929
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Ciljna
Realizacija v
vrednost
letu 2015
kazalnika
za leto 2015
2015: 1980
Realizirano:
2101

zaloge

Bibliografija
raziskovalcev

2014: 192

2015: 194

Povečanje
uporabnikov
knjižničnih
storitev

Št. uporabnikov
knjižnice

2014: 80

2015: 90

Povečanje
sodelovanja z
drugimi
knjižnicami

Št. podpisanih
sporazumov

2014: 3

2015: 3

Delno
realizirano: 166
Obrazložitev: V
letu 2015 je bilo
v bazo COBISS
vnesenih
skupno 166 enot
Nerealizirano:53
Obrazložitev: V
letu 2015 se je
število
uporabnikov
knjižnice
zmanjšalo za
34%
Realizirano: 3

Komentar:
Knjižnica FD je v letu 2015 podpirala študijski proces tako, da je izvajala svojo knjižnično
dejavnost predvsem za študente in visokošolske učitelje in sodelavce. Storitve so se
nanašale na izposojo gradiva, posredovanje informacij in usposabljanje uporabnikov za
uporabo knjižnice. V okviru knjižnice se je v sistemu COBISS opravljalo vodenje bibliografij
za VS učitelje in sodelavce ter obvezni tehnični pregledi diplomskih in podiplomskih izdelkov.
Število uporabnikov se je, v primerjavi z letom 2014, zmanjšalo za 34 %, izposoja gradiva pa
posledično za 15 %, v zvezi s tem je FD v l. 2016 že sprejela nekaj ukrepov. Zmanjšanje
števila uporabnikov ter izposoje gre pripisati nestalnemu urniku knjižnice, predvsem zaradi
bolniške odsotnosti knjižničarke. Konec leta 2015 se je knjižnično zbirko preselilo v druge
prostore, povečalo se je število čitalniških mest (4), za delo v knjižnici se je usposobila
dodatna oseba.

KARIERNI CENTER
Zaradi izboljševanja zaposlitvenih možnosti svojih diplomantov je FD v letu 2013 ustanovila
lasten Karierni center, kjer študenti in diplomanti lahko pridobivajo nova znanja in krepijo
kompetence s področja komuniciranja s potencialnimi delodajalci, si delijo mednarodne
delovne izkušnje ter izkušnje pri ustanavljanju lastnih podjetij. Karierni center nudi študentom
tudi različna občasna dela oz. sodelovanja pri projektih z znanimi naročniki ter informacije o
projektih in natečajih.
Cilji, ki jih FD uresničuje z ustanavljanjem KC so predvsem:
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1. vzpostavitev uspešnega, učinkovitega centra, ki bo študentom in diplomantom FD nudil
vso potrebno podporo pri oblikovanju lastne karierne poti ter bo deloval kot ena izmed
ključnih spremljevalnih aktivnosti za podporo vsem vidikom razvoja kariere in iskanja
zaposlitve;
2. vzpostavitev strokovnega zaposlitvenega centra, ki bo kompetenten partner potencialnim
delodajalcem pri objavah prostih delovnih mest, študentskih del in mest za praktično
usposabljanje, pri objavah razpisov za kadrovske štipendije ter pri predstavitvah delodajalcev
in zaposlitvenih možnosti za diplomante FD;
3. vzpostavitev vodilnega, na trajnostnem razvoju temelječega, sodobnega inovativnega
dizajnerskega centra, ki bo generiral inovativne dizajnerske ideje na podlagi sodobnih
podjetniških praks.
Realizacija izvedbe aktivnosti Kariernega centra v l. 2015
Naziv podjetja

Zadeva povezovanja

mesec

Realizacija v l.
2015

Tekstina
Ajdovščina
Slo travel d.o.o.

marec

Realizirano

april

Realizirano

Športno društvo
Olimpiki
Kino Otok – Isola
Cinema

Predstavitev delodajalca –
strokovna ekskurzija
Predstavitev možnosti za
praktično usposabljanje
Predstavitev možnosti za
praktično usposabljanje
Predstavitev možnosti za
praktično usposabljanje

maj

Realizirano

marec

Realizirano

K&S Consulting

Predstavitev delodajalca na FD

april

Realizirano

Studio Signum

Predstavitev delodajalca na FD

maj

Neralizirano

Sodelovanje z javnimi institucijami, fakultetami in inštituti doma in v tujini
Naziv podjetja
Zavod Motovila
Zavod RS za
zaposlovanje
APURI, Akademija
primijenjenih
umjetnosti u Rijeci,
HR
Podjetniški inkubator
UP

Zadeva
povezovanja
Predstavitev
programov
Izvedba predavanja
»kako se zaposliti v
tujini«
Predstavitev
programov, izvedba
skupnih delavnic

mesec

Realizacija v l. 2015

maj

Realizirano

marec

Nerealizirano

maj

Realizirano

Projekt Podjetna
Primorska,
predstavitev
podpornega

november

Realizirano
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podjetniškega okolja
in KC UP
Organizacija
dogodka za študente
in karierne
svetovalce na
področju umetnosti
in humanistike

KC UL

Oktober - december

Realizirano;
udeležba karierne
svetovalke FD na 2
delavnicah

Zadeva
povezovanja
Koordinatorka
tutorjev FD
ZRS UP

mesec

Realizacija v l. 2015

februar

Realizirano

februar

Realizirano

Izvajalec FD –
prodekanja za
umetniško dejavnost
Univerzitetni
inkubator UP

marec

Nerealizirano

november

Realizirano

Delavnice
Domači izvajalci
Naziv podjetja
Pomen in koristi
tutorstva
Intelektualna lastnina
Priprava umetniškega
portfolia
Podjetna Primorska–
osnove podjetništva
za dizajnerje
Vabljena predavanja
Domači predavatelji
Naziv podjetja

Zadeva povezovanja

mesec

Predstavitev
praktičnega
usposabljanja v
okviru programa
Erasmus +
Načrtujte svojo
kariero – tudi v
tujini
Podjetno na trg
dela – predstavitev
sistema
praktičnega
usposabljanja na
FD

Vodja mednarodne pisarne FD

februar

Realizacija v l.
2015
Realizirano

Izvajalec FD/zunanji izvajalec
ZRSZ (EURES)

oktober

Nerealizirano

Koordinator prakse FD

oktober

Realizirano

Realizacija v l.
2015
Realizirano

Dogodki
Naziv podjetja

Zadeva povezovanja

mesec

Zaposlitveni sejem v
Zagrebu in na Rijeki

Predstavitev zavoda ter
kompetenc študentov

oktober
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(CMEPIUS in FD)
Kreativni bazar v Hiši
za dizajn
management in
inovacije

potencialnim delodajalcem
Predstavitev študentskih del
študentov TO; vzpostavitev
sodelovanja med študenti in
potencialnimi delodajalci oz.
končnimi kupci

december

Realizirano

Sodelovanje s podjetji v letu 2015
Stiki z gospodarstvom so za FD izjemnega pomena zaradi zagotavljanja informacij o
potrebah po določenem profilu kadrov. Na ta način lahko fakulteta določena znanja, ki se
pojavljajo na trgu dela vnaša v študijski proces in na ta način izboljšuje zaposljivost
diplomantov in posodablja učne programe.
V letu 2015 je FD sodelovala z naslednjimi podjetji:
JUB, kemična industrija d.o.o.,
BAUTA d.o.o. lesene skeletne hiše,
Trimo Trebnje d.d.,
Akripol d.o.o.,
Center arhitekture Slovenije,
Jelovica d.d,
Kalcer d.o.o.Trzin,
Baloh International, Trzin,
Schachermayer d.o.o., Trzin ,
VELUX Slovenija d.o.o.
Blažič, robni trakovi, d.o.o.,
Pohištvo-Mizarstvo Erjavec
Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola,
LESCOM, d.o.o. Filozofija hotela Nox
MAO, Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Palmieri d.o.o.,
Sabod d.o.o.
Evropska pravna fakulteta
RC31, razvojni center kreativne pohištvene industrije d.o.o.
Od leta 2014 je FD polnopravna članica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2015 na področju dejavnosti kariernega
centra
Dolgoročni cilj: Stalna in odprta komunikacija z vsemi študenti, ki bo omogočala večje
soupravljanje fakultete ter nadgradnja študijskih in obštudijskih vsebin, z namenom
opolnomočenja študentov (diplomantov) za učinkovit vstop na trg dela.
Kratkoročni
letni cilj za
leto 2015

Ime kazalnika

Izhodiščna
vrednost
kazalnika za
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Ciljna vrednost
kazalnika za
leto 2015

Realizacija v
letu 2014

Izvedba
aktivnosti na
področju
karierne
orientacije
študentov

leto 2014
2014: 1

2015: 10

Realizirano.
Obrazložitev: na
FD se je
predstavilo 5
delodajalcev, v
realnem okolju
je bilo izvedenih
10 predstavitev
delodajalcev.

Št. delavnic

2014: 2

2015: 4

Delno
realizirano: 3

Št. predavanj

2014: 3

2015: 3

Delno
realizirano: 2

Št. dogodkov

2014: 1

2015: 3

Realizirano: 3

Vzpostavljen
sistem
obveščanja v l.
2014

Realizirano.

Vzpostavljen
sistem epovpraševanja s
strani
potencialnih
delodajalcev

Realizirano.
Obrazložitev:
Obrazec za
povpraševanje
je dostopen
preko spletne
strani FD

Vzpostavljen
sistem
obveščanja v l.
2014

Delno
realizirano.
Obrazložitev:
sistem
centralnega
obveščanja
je
še
v
izgrajevanju

Št. predstavitev
delodajalcev

Informatizacija Spletni novičnik
dela na
področju
delovanja KC
e- povpraševanje
delodajalcev

Objava prostih
mest za praktično
usposabljanje
preko spletnega
novičnika

Komentar: Karierni center FD na je področju delovanja dosegel večino vseh zastavljenih
ciljev. Aktivnosti kariernega centra so bile usmerjene večinoma v organizacijo predstavitev
delodajalcev, v organizacijo delavnic in vabljenih predavanj, ki so bila namenjena študentom
za krepitev kompetenc, pri vključevanju na trg dela. Organizirani obiski v delovna okolja ter
predstavitve podjetij, so študentom omogočili vzpostavitev stika s potencialnimi delodajalci
ter jih seznanjali z možnostjo vključitve v posamezne projekte. Že v letu 2014 je Karierni
center pričel z izdajanjem spletnega novičnika, ki ga prejmejo vsi študenti, absolventi in
diplomanti FD. Namen novičnika je seznanitev s projekti, natečaji, prostimi delovnimi mesti in
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drugimi dogodki, povezanimi s karierno orientacijo študentov in diplomantov FD ter povezavo
FD z Alumni klubom. Novičnik FD prejemajo tudi udeleženci pripravljalnih tečajev in ostali
zainteresirani – tudi študenti drugih fakultet. V letu 2015 je KC FD pričel z izvajanjem
kariernega svetovanja in izvedel 2 svetovanj. Ob dejstvu, da študentom, za obštudijske
dejavnosti primanjkuje interesa, delovanje KC v l. 2015 ocenjujemo kot uspešno.

HIŠA ZA DIZAJN MANAGEMENT IN INOVACIJE
Hiša za dizajn management in inovacije (HDMI) je bila ustanovljena v letu 2015 z namenom
nuditi podporo študentom dizajn managementa, jim širiti obzorja in ustvariti prostor, kjer se
gospodarstvo lahko srečuje s strokovnjaki iz akademske sfere, na področju dizajna. Program
Dizajn management namreč študentom omogoča, da pridobijo bogato znanje na področju
podjetništva, ki jim v povezavi z ustvarjalnimi procesi pomaga razumeti dizajn v širšem
kontekstu managementa.
Hiša za dizajn management inovacije koordinira in združuje interese gospodarstva, ki
temeljijo na nacionalnih strateških ciljih in interese kreativnih industrij. HDMI prav tako
organizira razstave, okrogle mize, delavnice, kjer se lahko srečujejo podjetja in mladi talenti z
velikimi idejami. Hiša prav tako nudi izobraževanja za strokovno in širšo javnost, na katerih
sodelujejo domači in tuji strokovnjaki s področja dizajn managementa.
Realizacija izvedbe aktivnosti Hiše za dizajn management v l. 2015
1. Sodelovanje z gospodarstvom
Podjetje

Zadeva
mesec
povezovanja
Predstavitev junij
delodajalca

Lesnina d.d.

Realizacija
2015
Realizirano

2. Sodelovanje z javnimi institucijami, fakultetami in inštituti doma in v tujini
Naziv institucije,
fakultete, inštituta
Fakulteta za
management, UP
ZRS UP

Zadeva povezovanja

mesec

Alpin Space projekt, priprava in
organizacija skupnih sestankov
partnerjev
Alpin Space projekt, priprava in
organizacija skupnih sestankov
partnerjev

Oktober december
Oktober december

Realizacija
2015
Realizirano

Realizirano

3. Delavnice
Domači izvajalci
Delavnica
Izvajalec
Okvirji dizajn
managementa
Podjetna

Jordan Berginc
in Tanja
Devetak
Mag. Andrej

št. ur

mesec

12

Maj, september

Realizacija
2015
Realizirano

2

November -

Realizirano
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Primorska predstavitev
programa

Medved

december

4. Vabljena predavanja
Domači predavatelji
Naslov
Predavatelj
predavanja
Mladi podjetnik
Sodelavci FM UP

Tuji predavatelji
Naslov
predavanja
Implementacija DM
v malih podjetjih

mesec

Realizacija
2015
Realizirano

oktober

Predavatelj

mesec

Lynne Elvins, Cardiff
Metropolitan University

november

Realizacija
2015
Realizirano

5. Dogodki
dogodek

namen

mesec

Podelitev diplom na I.
in II. stopnji
Mesec oblikovanja na
FD

Slavnostna podelitev diplom

Maj, oktober,
december
Junij, oktober

razstava

Realizacija
2015
Realizirano
Realizirano

6. Razno/nerazporejeno
Slikarska razstava
Razstava
nagrajenih
projektov
Razstava
studijskih del

Več avtorjev
DME AWARDS

Stalna razstava

Realizirano

Več avtorjev

marec

Realizirano

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2015 na področju dejavnosti Hiše za
dizajn management in inovacije
Dolgoročni cilj: Osredinjenje na socialne, okoljske in ekonomske izzive družbe, preko
sodelovanja z javnimi, gospodarskimi in nevladnimi organizacijami ter povečevanje
prenosa znanja med akademsko in gospodarsko sfero ter drugimi uporabniki znanja,
preko t.i. trikotnikov znanja.

Kratkoročni
letni cilj za leto
2015

Ime kazalnika

Izhodiščna
vrednost
kazalnika za
leto 2014
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Ciljna vrednost
kazalnika za
leto 2015

Realizacija v
letu 2014

Izvedba
Št. organiziranih
aktivnosti na
dogodkov
področju
sodelovanja z
gospodarstvom

Izvedba
umetniških
dogodkov –
(prodajne)
razstave

Št. razstav

2014: 0

2015: 15

Realizirano: 8
Obrazložitev: V
HDMI se jev
letu 2015 odvilo
8 dogodkov.

2014: 0

2015: 3

Realizirano: 3

Komentar: V letu 2015 je Hiša za dizajn management in inovacije pripravila več aktivnosti
povezanih s promocijo področja dizajn managementa v slovenskem prostoru (delavnice,
razstave nagrajenih projektov ipd.). Prav tako je organizirala več drugih dogodkov, med njimi
podelitev diplom ter razstav študentov. Osrednja rdeča nit delovanja HDMI je izvedba
študijskega procesa na smeri dizajn management ter nekaterih aktivnosti VŽU. Glede na
pestro dogajanje v Hiši, lahko zaključimo, da je osnovni namen HDMI, v celoti izpolnjen.

PROMOCIJSKA DEJAVNOST
FD se predstavlja v okviru dogodkov, nastopov na sejmih in podobnih prireditev ter z
drugimi oblikami komuniciranja in aktivnosti na področju izobraževalne dejavnosti,
znanstveno-raziskovalne in razvojne ter umetniške dejavnosti, mednarodnega in
meduniverzitetnega sodelovanja.
Promocija FD je usmerjena v različne ciljne skupine: potencialne študente, bodoče
raziskovalce, strokovno javnost in druge, kakor tudi širšo javnost z namenom doseči večjo
prepoznavnost. Med pomembnejšimi dogodki, povezanimi s promocijo, velja izpostaviti tudi
Dan za kakovost na FD, kjer predstavljamo najpomembnejše dogodke povezane z
zagotavljanjem kakovosti tudi širši zainteresirani javnosti. Fakulteto uspešno promoviramo na
organiziranih predstavitvah študijskih programov srednješolcem.; promocijske aktivnosti so
vezane na informativne dneve za dodiplomski študij v februarju in v maju, juniju in
septembru za podiplomski študij.
FD uspešno nadgrajuje spletno stran FD in je aktivna na družabnem omrežju Facebook.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2015 za področje promocijske dejavnosti
Dolgoročni cilj: Osredinjenje na socialne, okoljske in ekonomske izzive družbe, preko
sodelovanja z javnimi, gospodarskimi in nevladnimi organizacijami ter povečevanje
prenosa znanja med akademsko in gospodarsko sfero ter drugimi uporabniki znanja,
preko t.i. trikotnikov znanja.
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Kratkoročni
letni cilj za
leto 2015

Ime kazalnika

Izhodiščna
vrednost
kazalnika za
leto 2014
2014: 5

Ciljna vrednost
kazalnika za
leto 2015

Realizacija v
letu 2015

Povečanje
promocijskih
dogodkov in
aktivnosti
zavoda

Št.
informativnih
dni

2015: 9

Realizirano: 9

2014: 8

2015: 10

Delno
realizirano: 8

Udeležba na
2014: 1
sejmih,
povezanih z
izobraževanjem
in kariero

2015: 2

Realizirano: 2
Obrazložitev:
FD se je
udeležila
izobraževalnih
sejmov na Rijeki
in v Zagrebu

Dogodek Dan
za kakovost

2014: 1

2015: 1

Realizirano: 1

Št. izdanih
publikacij

2014: 4

2015: 2

Realizirano: 2
Obrazložitev:
FD je
posodobila
zgibanki za dod.
in pod. študij

Udeležba na
kariernih
dnevih na
srednjih šolah

Komentar: Na področju promocijske dejavnosti je FD v letu 2015 izvedla 9 informativnih dni,
od tega 5 informativnih dni za magistrski študij. FD smo uspešno predstavili na 8 srednjih
šolah. Udeležili smo se dveh mednarodnih izobraževano-kariernih sejmov na Hrvaškem,
CMEPIUS pa je FD predstavil tudi na sejmu v Vietnamu. Stalno smo posodabljali spletno
stran ter izdali 3 publikacije, predstavitveno brušuro za HDMI, publikacijo »Bridges between
design and management« , posodobili pa smo tudi dve informativni zgibanki o študijskih
programih. FD se je predstavila tudi v dveh promocijskih brošurah pred vpisom na fakulteto,
z oblikovanimi oglasi..

UPRAVNA IN PRAVNA DEJAVNOST ZAVODA
Na področju upravnih, pravnih in drugih nalog zavoda je bil prednostni cilj zavoda v letu
2015, delovanje v skladu z zakonodajo ter uskladitev internih aktov skladno z veljavno
zakonodajo in statusnim preoblikovanjem. Senat FD je s sklepom določil rok za uskladitev
internih aktov in sicer do 31.12. 2014, kar je FD uspešno realizirala.
V letu 2015 je FD:
- posodobila Pravilnik za sprejemne izpite na FD;
- odpravila neskladnost Statuta z ustanovitvenim aktom (sprememba 12. člena Statuta);
- spremenila Pravilnik o volitvah organov na FD;
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- sprejela Pravilnik spremljanja dejanske obremenitve študentov FD;
- sprejela nova Merila za izvolitev v naziv;
- spremenila Statut v 52. členu ter posledično Poslovnik ŠS ter Pravilnik o načinu volitev ŠS;
- sprejela Pravilnik o vodenju Knjižnične zaloge.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev upravnih, pravnih in drugih nalog zavoda za leto

2015
Dolgoročni cilj: Uspešno poslovanje fakultete, z doseganjem finančne vzdržnosti in
povečane diverzifikacije prihodkov, z učinkovitim obvladovanjem poslovnih procesov
in kadrovskih virov.
Kratkoročni letni
cilj za leto 2015

Ime kazalnika

Izhodiščna
vrednost
kazalnika za
leto 2014
2014: 36

Ciljna vrednost
kazalnika za leto
2015

Realizacija v letu
2015

Uskladitev
notranjih aktov
skladno s
preoblikovanjem
in spremembo
zakonodaje
Nadgradnja in
posodobitev
Strateškega
načrta

Št. internih
aktov

2015: 41

Realizirano: 38

Strateški načrt

2014: 1

2015:1

Strokovni razvoj
in
izpopolnjevanje
zaposlenih

Plan
izobraževanja

2014:1

2015: 1

Realizirano
Obrazložitev:
Strategija, vizija in
poslanstvo FD
2015-2020 je bila
sprejeta na 2.
koresp. seji
Senata FD, 8.12.
15
Realizirano: 1

Reorganizacija
strokovnih služb
za učinkovito
izvajanje
dejavnosti
zavoda

Št. strokovnih
delavcev

2014: 8

2015: 5

Realizirano: 4

Komentar: FD je že v letu 2014 skladno s sklepom Senata FD uskladila interne akte ter jih
prilagodila glede na statusno preoblikovanje. Skupaj z navedenim je pri tem racionalizirala
poslovne procese in določene interne akte združila oz. jih posodobila. V letu 2015 je FD
posodobila oz. pripravila 8 internih aktov, sprejela pa je tudi nov strateški dokument tj.
Strategijo, vizijo in poslanstvo FD 2015-2020 in jo tudi javno predstavila na Akademskem
zboru, v decembru 2015. Skupaj z Letnim programom dela je pripravila plan izobraževanja
in usposabljanja zaposlenih. V okviru upravnega delovanja zavoda so bile enkrat mesečno
sklicane seje Senata FD, seje posameznih komisij pa po potrebi, prav tako se je po potrebi
sestal UO FD.
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INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
Interesne dejavnosti študentov na našem zavodu povezujemo vsebinsko skladno s
študijskim programom. Na ta način želimo študentom poleg rednega študija omogočiti, da se
v okviru interesnih dejavnosti seznanijo z modernimi smernicami, ki trenutno veljajo na
področju in poleg študijskih kompetenc, pridobijo tudi neformalne kompetence.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev na področju interesne dejavnosti študentov* za
leto 2015
Dolgoročni cilj: Stalna in odprta komunikacija z vsemi študenti, ki bo omogočala večje
soupravljanje fakultete ter nadgradnja študijskih in obštudijskih vsebin, z namenom
opolnomočenja študentov (diplomantov) za učinkovit vstop na trg dela.
Kratkoročni
letni cilj za
leto 2015

Ime
kazalnika

Izhodiščna
vrednost
kazalnika za
leto 2014
2014: 1

Ciljna vrednost
kazalnika v letu
2015

Realizacija v
letu 2015

Strokovna
ekskurzija v
tujino

Strokovna
ekskurzija

2015: 4

Razstava

2014: 1

2015: 2

Skupna
razstava v
okviru Design
Month

2014: 1

2015: 1

Realizirano: 2
Obrazložitev: V
letu 2015 je bila
izvedena
strokovna
ekskurzija v
Milano (Expo
2015) ter na
Rijeko (HR)
Realizirano: 2
Obrazložitev: v
letu 2015 je bila
izvedena
razstava
študentskih del
na sejmu
Heimtextil ter
skupinska
razstava
študentskih del
na sejmu
Creative startup
(HR)
Realizirano: 1

Strokovna
ekskurzija v
tujino

Skupna
razstava
oblikovalskih
projektov
vseh letnikov
vseh smeri
Organizacija
srečanja in
druženje
študentov
Raziskovalna
(teoretična)

Družabni
dogodek

2014: 1

2015: 1

Nerealizirano.

Organizacija
in izvedba

2014: 1

2015: 1

Realizirano: 1

52

delavnica s
področja
oblikovanja
in upravljanja
z dizajnom
* Program Interesnih dejavnosti študentov FD je sprejel Študentski svet FD na svoji 1. korespondenčni
seji dne 20.4. 2015.

Komentar: FD je v letu 2015 realizirala večino ciljev na področju interesnih dejavnosti
študentov in jih vsebinsko povezala s študijskim programom ter na ta način omogočila
pridobivanje tako strokovno tehničnih kompetenc kot tudi mehkih kompetenc, pomembnih pri
nadaljnji karierni poti študentov. Nerealizirano ostaja srečanje študentov v začetku
študijskega leta t.i. »brucovanje«.

2.2

Univerzitetni šport

S pridružitvijo zavoda UP in s preoblikovanjem v fakulteto, se nam odpirajo nove možnosti
sodelovanja tudi na področju univerzitetnega športa, FD je že v letu 2013 izvedla pregled
aktivnosti UP na področju univerzitetnega športa in uskladil delovanje na tem področju.
Študentom so bile ponujene različne možnosti športne aktivnosti v obliki obštudijske
dejavnosti. V letu 2015, v okviru FD, ni bila realizirana nobena športna aktivnost.

2.3

Nacionalno pomembne naloge

Skrb za slovenščino
FD nima lektoratov, ki se sofinancirajo iz proračuna RS ali drugih virov. Na zavodu s svojim
delovanjem krepimo skupni slovenski kulturni prostor ter skušamo ohranjati in razvijati
slovenski jezik. Skrb za slovenski jezik, njegovo rabo in razvoj omenjata Zakon o
uresničevanju javnega interesa za kulturo in Nacionalni program za kulturo.

2.4

Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih kratkoročnih ciljev
po katedrah v letu 2015

Poročilo o delu Katedre za notranjo opremo in arhitekturo prostora
1. Sodelovanje s podjetji

Naziv podjetja
BAUTA, d.o.o.
TRIMO d.d.,

Akripol, proizvodnja

Zadeva povezovanja
notranja oprema stanovanjskih
objektov_ študentski projekti
TRIMO_CUBE oblikovanje EU
zelene pisarne za specifične ciljne
skupine_študijski projekt
Oblikovanje inovativni svetlobnih
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mesec
februar-maj 2015

Realizacija 2015
Realizirano

februar-maj 2015

Realizirano

februar-maj 2015

Realizirano

in predelava
polimerov, d.o.o.

teles integriranih v pohištvo in/ali v
prostorske elemente TRIMO_CUBE

JUB, d.o.o.

Oblačenje notranjih prostorov

Maj 2015

Realizirano

2. Sodelovanje z javnimi institucijami, fakultetami in inštituti doma in v tujini
Naziv
institucije,
fakultete,
inštituta
University of
North Texas,
College of Visiual
Arts and Design,
Denton, ZDA
University of
Dundee, Dancun
of Jordanstone
College of Art &
Design, Škotska
Gerrit Rietveld
Academie,
Amsterdam, The
Netherland
OCAD
University,
Ontario College
of Art & Design,
Toranto, Canada

Zadeva povezovanja

mesec

Realizacija
2015

mednarodni in
interdisciplinarni projekt:
Border Crossing

februar – maj
2015

Realizirano

mednarodni in
interdisciplinarni projekt:
Border Crossing

februar – maj
2015

Realizirano

mednarodni in
interdisciplinarni projekt:
Border Crossing

februar – maj
2015

Realizirano

mednarodni in
interdisciplinarni projekt:
Border Crossing

februar – maj
2015

Realizirano

Slovenski
etnografski
muzej, Ljubljana

Organizacija in izvedba
delavnic in predavanj za
javnost v sklopu razstave in
dogodkov DOLCE VITA
Razstava del FD v okviru
mednarodnega projekta
RENEW SCHOOL

Maj - junij 2015

Realizirano

Marec 2015

Realizirano

Gospodarska
zbornica
Slovenije_
Združenje lesne
in pohištvene
industrije,
Ljubljana
3. Delavnice
Domači izvajalci
Delavnica
SO-ODTISI SO

MODA = ARHITEKTURA
= MODA
KOSTUMOGRAFIJA
PROSTORA
OBLAČENJE
NOTRANJIH
PROSTOROV

Izvajalec

št. ur

mesec

Doc. Jana Mršnik
Doc. mag. Jasna Kralj
Pavlovec
Almina Duraković, MA

4

Junij 2015

Realizacija
2015
Nerealizirano

10

Oktober 2015

Realizirano

Doc. Mojca Perše

30

Maj 2015

Nerealizirano
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Tuji izvajalci
Delavnica
GIDE_FEED
THE PLANET_
Milano

Izvajalec
Politecnico di
Milano, Italy

št. ur
40

mesec
Oktober 2015

Realizacija 2015
Realizirano

5. Vabljena predavanja
Domači predavatelji
Naslov predavanja

Predavatelj

mesec

FASHION=ARCHITECTURE=ART

Doc. Tanja Devetak

Oktober 2015

Realizacija
2015
Realizirano

IDENTITETA KOT
ARHITEKTURNA MODA/
IDENTITY AS AN
ARCHITECTURAL FASHION
Barvni vpliv prostora
EKO SREBRNA HIŠA
STUDIO MANGARD IN
SCENOGRAFIJA

Doc. mag. Jasna Kralj
Pavlovec

Oktober 2015

Realizirano

doc.dr. Tomaž Novljan
Arh. Marko Kramar
Arhitekt in filmski scenograf
Matjaž Pavlovec

Maj 2015
November 2015
Marec 2015

Realizirano
Realizirano
Realizirano

6. Ekskurzije
Lokacija ekskurzije
Ogled stanovanjske
soseske MED
LIPAMI, Mengeš

namen
Ogled lesenih skeletnih hiš in
priprava na izvedbo projekta pri
STUDIO II_ Notranja oprema
stanovanjskih objektov

mesec
Februar 2015

Realizacija 2015
Realizirano

Obisk in ogled
proizvodnje podjetja
JUB, d.o.o., Dol pri
Ljubljani
Sejem DOM

Predstavitev Jubovih izdelkov in
načinov obdelave

Maj 2015

Realizirano

Ogled sejma in seznanitev
študentov z novostmi
Ogled sejma in seznanitev
študentov z novostmi
Ogled sejma in seznanitev
študentov s svetovnimi novostmi v
oblikovanju

Marec 2015

Realizirano

november 2015

Realizirano

Oktober 2015

Realizirano

Sejem AMBIENT
EXPO Milano

7. Razstave in dogodki
Razstava/dogodek
SPREHOD NAVZGOR
RECYCLED HISTORY/
Reciklirana zgodovina
TRIMO_CUBE
DESIGN MONTH 15

namen
Vzporedna razstava ob potujoči
razstavi DOLCE VITA v
Slovenskem etnografskem
muzeju

mesec
Junij 2015

Realizacija 2015
Realizirano

Predstavitev projektov študentov
3. letnika NO_FD.
Predstavitev študentskih del FD

Maj 2015

Realizirano

Junij 2015

Realizirano
Realizirano

8. Razpisi in natečaji
Razpis,
natečaj

Sodelovanje z
drugo institucijo

namen

mesec
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Realizacija
2015

Living Lab
DOMHEM:
User Driven
Design in
Home
Environment

Kymenlaakson
ammattikorkeakoulu
(KYAMK / KUAS),
Finska
Saint-Petersburg
State university of
Technology and
Design, Rusija
Leeds Becket
University, Velika
Britanija

Sodelovanje na
ERASMUS +
razpisu za
pridobitev 3
letnega projekta

November 2014 marec 2015

Realizirano

Poročilo o delu Katedre za oblikovanje pohištva
1. Sodelovanje s podjetji doma in v tujini

Naziv podjetja
Donkrit Jože Ilc s.p.
Pohištvo Iskra,
d.o.o.
LESCOM, d.o.o.

Zadeva povezovanja
Rajska oaza
terenske vaje pri predmetu
Površinska obdelava
terenske vaje pri predmetu
Površinska obdelava

mesec
3.4.5.6.7. 2015
10. 2015

Realizacija 2015
Realizirano
Realizirano

10.2015

Realizirano

2. Sodelovanje z javnimi institucijami, fakultetami in inštituti doma in v tujini
Naziv institucije,
fakultete, inštituta
Ekonomska
fakulteta, Univerza v
Ljubljani
Zavod za oskrbo na
domu Ljubljana
Univerza na
Primorskem Znanstvenoraziskovalno
središče, Inštitut za
kineziološke
raziskave
Univerza v Ljubljani,
Zdravstvena
fakulteta
Mestna zveza
upokojencev
Ljubljana
Mestna občina
Ljubljana
Univerza Oslo in
Aarhus, Fakulteta za
zdravstvene vede
The Faculty of Wood
Technology, Poznan
University of Life

Zadeva povezovanja

mesec

Realizacija 2015

Rajska oaza

3.4.5.6.7. 2015

Realizirano

Projekt Norveškega finančnega
mehanizma
»Aktivno in kvalitetno staranje«
Projekt Norveškega finančnega
mehanizma
»Aktivno in kvalitetno staranje«

2015

Realizirano

2015

Realizirano

Projekt Norveškega finančnega
mehanizma
»Aktivno in kvalitetno staranje«
Projekt Norveškega finančnega
mehanizma
»Aktivno in kvalitetno staranje«
Projekt Norveškega finančnega
mehanizma
»Aktivno in kvalitetno staranje«
Projekt Norveškega finančnega
mehanizma
»Aktivno in kvalitetno staranje«
INNOVAWood COST akcija
Tema: »Design and comfort of
multifunctional furniture (elderly

2015

Realizirano

2015

Realizirano

2015

Realizirano

2015

Realizirano

2015

Nerealizirano
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Sciences, Poland
Sveučilište u
Zagrebu - Šumarski
fakultet
GZS – Zavod
lesarski grozd
UL, Biotehniška
fakultete, Oddelek za
lesarstvo
UL, Strojna fakulteta
Bergen, Academy of
Art and Design (DN)
Grad Rijeka,
Hrvatska
gospodarska komora
(HGK), Agencija
Porin, Akademija
primijenjenih
umjetnosti u Rijeci
(APURI), Znanstveno
raziskovalno
središče (ZRS UP),
RRA LUR
Consorzio
Universitario di
Pordenone, ISIA
ROMA Design
Univerza na
Primorskem Znanstvenoraziskovalno
središče
Univerza na
Primorskem Znanstvenoraziskovalno
središče
Inštitut za
neionizirana sevanja

people)
INNOVAWood COST akcija
Tema: »Design and comfort of
multifunctional furniture (elderly
people),
Rajska oaza

2015

Nerealizirano

3.4.5.6.7. 2015

Realizirano

Rajska oaza

3.4.5.6.7. 2015

Realizirano

Rajska oaza
Izmenjava pedagoškega kadra

3.4.5.6.7. 2015
2015

Realizirano
Nerealizirano

Creative Startup

1.1. 201417.6.2015

Realizirano

ERASMUS + Design management
network for the wood sector
(prijavljen projekt)

2015

Nerealizirano

Ergonomsko oblikovano delovno
mesto za aktivno sedeče delo v
pisarni
(prijavljen projekt)

2015

Nerealizirano

2015

Nerealizirano

2015

Nerealizirano

Raziskava primernosti delovnega
okolja za delo z računalnikom za
starejše
(prijavljen projekt)
Raziskava primernosti delovnega
okolja za delo z računalnikom za
starejše
(prijavljen projekt)

3. Delavnice
Domači izvajalci
Delavnica
Mednarodna
delavnica v
okviru skupine
GIDE

Izvajalec
Jasna Hrovatin,
Mojca Perše,
Petra Bole

št. ur
30

mesec
10. 2015

Realizacija 2015
Realizirano

mesec

Realizacija 2015

5. Vabljena predavanja
Domači predavatelji
Naslov predavanja

Predavatelj
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Kreativno recikliranje
iz ostankov preprog
Ambienta,
znanstvena
konferenca, Zagreb

Mojca Perše

5.2015

Realizirano

Jasna Hrovatin

10.2015

Nerealizirano

6. Ekskurzije
Lokacija ekskurzije
Nox hotel

namen
Priprava projekta za nastop na
sejmu »Heimtextil«
Trendi in prihodnost proizvodnje
ploskovnega pohištva
Strokovni ogled in spoznanje
produktov podjetja (talne obloge)
Strokovni ogled in spoznanje
produktov podjetja (suho
montažna gradnja)
Strokovni ogled in spoznanje
produktov podjetja (strešna okna)
Strokovni ogled in spoznanje
produktov podjetja (barve in laki)
Ambient Ljubljana – pohištveni
sejem

Blažič robni trakovi
Baloh International
Kalcer d.o.o.Trzin

VELUX Slovenija
d.o.o.
JUB kemična
industrija d.o.o
Gospodarsko
razstavišče

mesec
2. 2015

Realizacija 2015
Realizirano

11. 2015

Realizirano

10. 2015

Realizirano

10. 2015

Realizirano

10. 2015

Realizirano

11. 2015

Realizirano

11.2015

Realizirano

7. Razstave in dogodki
Razstava/dogodek
Čar lesa (Cankarjev
dom, mestna hiša)
Design month –
pregledna razstava del
študentov FD

namen
Predstavitev lesenih izdelkov

mesec
5. 2015

Realizacija 2015
Realizirano

Pregledna predstavitev ob
zaključku šolskega leta vseh
letnikov in vseh oddelkov FD

6.2015

Realizirano

8. Razpisi in natečaji
Razpis, natečaj
Feed the planet

Sodelovanje z drugo
institucijo
GIDE

namen

mesec

Realizacija 2015

Expo Milano

9. 2015

Realizirano

Poročilo o delu katedre za oblikovanje tekstilij
1. Sodelovanje s podjetji doma in v tujini
Naziv podjetja
ODEJA ŠKOFJA
LOKA

Zadeva povezovanja
PROJEKT ŠTUDENTOV FD;

mesec
Maj- november

Realizacija 2015
Realizirano

2. Sodelovanje z javnimi institucijami, fakultetami in inštituti doma in v tujini
Naziv institucije,
fakultete, inštituta

Zadeva povezovanja

mesec
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Realizacija 2015

TEHNOLOŠKA
FAKULTETA BANJA
LUKA
SEM Ljubljana

Akademija
primijenjenih
umetnosti u
Beogradu
Tekstilni fakultet u
Zagrebu

Povezovanje študentovinterdisciplinarni projekt

oktober

Nerealizirano

Organizacija in izvedba modne
revije v okviru razstave DOLCE
VITA
Modna revija študentov v skopu
dogodka v SEMU

Maj - junij 2015

Realizirano

Maj - junij 2015

Realizirano

Modna revija študentov v skopu
dogodka v SEMU

Maj - junij 2015

Realizirano

5. Vabljena predavanja
Domači predavatelji
Naslov predavanja
OBLIKOVANE IN
TRŽENJE
TEKSTILNIH
VZORCEV TUJIM
PODJETJEM
UNIKATNO
OBLIKOVANJE
TEKSTILNIH
IZDELKOV IN
NAČINI TRŽENJA
UNIKATNO
OBLIKOVANJE
TEKSTILNIH
IZDELKOV IN
NAČINI TRŽENJA
OBLIKOVANJE
OBLAČIL

Predavatelj
ANDREJA ŠPEGEL, MA,
oblikovalka tekstilij;

mesec
oktober

Realizacija 2015
Realizirano

EDITTA ZELOLEPO;

oktober

Realizirano

RENATA BEDENE;

november

Realizirano

PETER MOVRIN;

Oktober december

Nerealizirano

OBLIKOVANJE
OBLAČIL

NATAŠA ČAGALJ

Oktober december

Realizirano

OBLIKOVANJE
NAKITA

OLGA FACES ROK

Oktober december

Nerealizirano

OBLIKOVANJE
MODNIH
DODATKOV

NELI ŠTRUKELJ

Oktober december

Realizirano

Predavatelj
OLGA JAZEPOVA, Milano;

mesec
Oktober december

Realizacija 2015
Nerealizirano

Tuji predavatelji
Naslov predavanja
OBLIKOVANJE
ČEVLJEV
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6. Ekskurzije
Lokacija ekskurzije
TEKSTINA
AJDOVŠČINA

namen
Ogled podjetja in predstavitev
delodajalca

mesec
marec

Realizacija 2015
Realizirano

ODEJA ŠKOFJA
LOKA

Ogled podjetja in predstavitev
delodajalca

oktober

Nerealizirano

SVILANIT KAMNIK

Ogled podjetja in predstavitev
delodajalca

Oktober decemberr

Nerealizirano

TISKARSKO
PODJETJE CELJE

Ogled podjetja in predstavitev
delodajalca

Oktober - december

Nerealizirano

Kreativni sejem
(Rijeka, HR)

Ogled razstave

maj

Realizirano

7. Razstave in dogodki
Razstava/dogodek

HEIMTEXTIL
CAMPUS
FRANKFURT
Pokrajinski muzej
Maribor

namen
Razstava študentov 3. letnika
TO; doc. Jana Mršnik

mesec
januar

Razstava – doc. Tanja Devetak t junij - avgust

Realizacija 2015
Realizirano

Realizirano

Kreativni sejem;

PREDSTAVITEV PROJEKTA
HEIMTEXTIL – CAMPUS;

maj

Etnografski muzej

; Zgodovinsko reciklirano oblačilo
- Razstava študentov 3. letnika

junij

Realizirano

Etnografski muzej

Modna revija FD

junij

Realizirano
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MAX FABIANI,

RAZSTAVA 2. LETNIKA TO;

HDMI

Dva projekta: oblačila in tekstilna
inštalacija

RAZSTAVA EPILOG;

junij - oktober

Nerealizirano

RAZSTAVA IZDELKOV
ŠTUDENTOV TO 2012/2013;

junij

Nerealizirano

DVORANA UNION,
MARIBOR
MAX FABIANI

RAZSTAVA 2. LETNIKA TO;

Oktober december

Nerealizirano

BOSNA
KOPALKE

tekstilna inštalacija
RAZSTAVA 2. LETNIKA TO;

junij

Nerealizirano

Hiša za dizajn
management in
inovacije (HDMI)

RAZSTAVA 2. LETNIKA FD V
SODELOVANJU S
TEHNOLOŠKO FAKULTETO
BANJA LUKA;

Oktober december

Nerealizirano

* V letu 2015 je Katedra za modo delovala pod okriljem Katedre za oblikovanje tekstilij.

Poročilo o delu katedre za vizualne komunikacije
1. Sodelovanje s podjetji doma in v tujini
Naziv podjetja
SABOD d.o.o. –
Logistično podjetje

PALMERI d.o.o.

SLOVENSKONEMŠKA
GOSPODARSKA
ZBORNICA
SPIRIT
DONKRIT Jože Ilc
s.p.

Zadeva povezovanja
Oblikovanje celostne grafične
podobe podjetja: osnovni elementi
identifikacije, osnovne tiskovine,
osnovne aplikacije
Oblikovanje celostne grafične
podobe podjetja in serije etiket in
embalaž (primarnih in sekundarnih)
Refoškov liker
Oblikovanje in grafična priprava za
tisk letnega poročila za SNGZ

mesec
Januar - marec
2015

Realizacija 2015
Realizirano

Februar 2015

Realizirano

November,
december 2015

Nerealizirano

Spletno oblikovanje za SPIRIT
Rajska oaza

April – junij 2015
3.4.5.6.7. 2015

Realizirano
Realizirano

2. Sodelovanje z javnimi institucijami, fakultetami in inštituti doma in v tujini
Naziv institucije,
fakultete, inštituta
EVROPSKA
PRAVNA
FAKULTETA
SEM

Zadeva povezovanja

mesec

Realizacija 2015

Oblikovanje celostne grafične
podobe za Evropsko pravno
fakulteto
Prenova vizualne podobe

Marec- september
2015

Realizirano

Januar 2015

Realizirano
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Univerza na
PrimorskemZnanstveno raziskovalno
središče
Univerza na
PrimorskemZnanstveno raziskovalno
središče
Univerza na
PrimorskemZnanstveno raziskovalno
središče
Univerza na
PrimorskemZnanstveno raziskovalno
središče
Ekonomska
fakulteta, Univerza v
Ljubljani
Inštitut za celulozo in
papir

Slovenskega etnografskega muzeja
Think Twice: Tacking cyberbullying
and other covert violence types
amongst children

Maj – December
2015

Še ni odgovora

The right of movement –
Awareness-raising attached to the
rights to free movement in
European Union˝

Maj – December
2015

Še ni odgovora

Revenge Porn: Tackling nonconsensual sharing of sexually
explicit images in cyber space

Maj – December
2015

Še ni odgovora

NOT ALONE: Children's rights in
judicial proceedings stemming from
the family situations

Maj – December
2015

Še ni odgovora

Rajska oaza

3.4.5.6.7. 2015

Realizirano

Predavanje »Embalaža«

April, maj, junij
2015

Realizirano

3. Delavnice
Domači izvajalci
Delavnica
Sobotna
akademija:
Osnovni principi
vizualnega
izražanja,
barvne
kompozicije,
izdelava
lastnega znaka,
osnovni principi
skiciranja, kolaž
Tečaj risbe
Tečaj
načrtovanja
spletnih strani
Tečaj keramike
Tuji izvajalci
Delavnica
Uroš
Nedeljkovič,
Srbija

Izvajalec
Predavatelji FD

št. ur
16

mesec
Delavnica bo izvedena v
marcu, aprilu in maju
2015

Realizacija 2015
Realizirano

Dare Birsa
Domen Lo

20
20

Oktober 2015
Oktober 2015

Realizirano
Nerealizirano

Vesna Vidrih

20

Oktober 2015

Nerealizirano

Izvajalec
Tipografija

št. ur
8

mesec
November 2015

Realizacija 2015
Nerealizirano

5. Vabljena predavanja
Domači predavatelji
Naslov predavanja

Predavatelj

mesec
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Realizacija 2015

Video tečaji uporabe
aplikacij
Snovanje in
pozicioniranje
blagovne znamke

Domen Lo

Maj 2015

Nerealizirano

Vojka Žgavec

Oktober 2015

Realizirano

6. Ekskurzije
Lokacija ekskurzije
EGP – podjetje za
izdelovanje
embalaže
Ekskurzija po
Nemčiji, Italiji in
Avstriji
Voden ogled tiskarne
Voden ogled
Moderne galerije
Knjižni sejem

namen
Voden ogled tiskarne: izdelava
embalaže – Barbara Dovečar

mesec
Maj 2015

Realizacija 2015
Nerealizirano

Kulturna dediščina - dr. Peter
Krečič

Oktober 2015

Nerealizirano

Voden ogled tiskarne – Mitja
Košak
Voden ogled Moderne galerije Mojca Puncer
Dare Birsa

Oktober 2015

Realizirano

Oktober 2015

Nerealizirano

November 2015

Nerealizirano

7. Razstave in dogodki
Razstava/dogodek
SEM
Inštitut za celulozo in
papir
BIO 2015
SOF
Palmieri – FD -BF
Design month 15

Mesec oblikovanje

namen
Razstava prenove vizualne
podobe Slovenskega
etnografskega muzeja
Razstava »Embalaža in izdelki iz
papirja in kartona«
Ogled razstave
Udeležba na dogodku
Razstava in predstavitev
oblikovanih rešitev za serijo etiket
Predstavitev kvalitetnih projektov
študentov FD, oblikovanje
plakatov, prezentacije
Udeležba in sodelovanje na
Mesecu oblikovanja

mesec
Januar 2015

Realizacija 2015
Realizirano

April 2015

Realizirano

Marec 2015
Marec 2015

Nerealizirano
Nerealizirano
Realizirano

Junij 2015

Realizirano

November 2015

Nerealizirano

8. Razpisi in natečaji
Razpis,
natečaj
Feed the
planet

Sodelovanje z
drugo institucijo
GIDE

namen

mesec

EXPO Milano

September 2015

Realizacija
2015
Realizirano

Družbeno odgovorni projekti
Projekt, razpis,
natečaj
SEM

Sodelovanje z
drugo institucijo
Razstava prenove
vizualne podobe
Slovenskega
etnografskega
muzeja

namen

Realizacija 2015

Januar 2015

Realizirano
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Univerza na
PrimorskemZnanstveno raziskovalno
središče
Univerza na
PrimorskemZnanstveno raziskovalno
središče

Univerza na
PrimorskemZnanstveno raziskovalno
središče
Univerza na
PrimorskemZnanstveno raziskovalno
središče
Športno društvo
Olimpiki za pomoč
otrokom

Think Twice:
Tacking
cyberbullying and
other covert violence
types amongst
children
The right of
movement –
Awareness-raising
attached to the
rights to free
movement in
European Union˝
Revenge Porn:
Tackling nonconsensual sharing
of sexually explicit
images in cyber
space
NOT ALONE:
Children's rights in
judicial proceedings
stemming from the
family situations
Oblikovanje logotipa

Maj – December 2015

Še ni odgovora

Maj – December 2015

Še ni odgovora

Maj – December 2015

Še ni odgovora

Maj – December 2015

Še ni odgovora

april

Realizirano

Poročilo o delu katedre za produktno oblikovanje
1. Sodelovanje s podjetji
Naziv podjetja
Plastika Skaza d.o.o

Projekt – zadeva povezovanja
V okviru projekta Izdelki iz biopolimernih
materialov

Realizacija 2015
Realizirano v l. 2014

2. Sodelovanje z javnimi institucijami, fakultetami in inštituti
Naziv institucije,
fakultete, inštituta
Visoka šola za
tehnologijo polimerov
Slovenj Gradec
Mednarodna fakulteta za
družbene in poslovne
študije (MFDPŠ) Celje
Creative Startup

Projekt – zadeva povezovanja

Realizacija 2015

Izdelki iz biopolimernih materialov

Realizirano v l. 2014

Izdelki iz biopolimernih materialov

april-september

Mestna občina Rijeka
Regionalna razvojna agencija Porin
Hrvatska gospodarska komora –
Županijska komora Rijeka
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
Znanstveno raziskovalni center UP
Regionalna razvojna agencija ljubljanske
urbane regije
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Realizirano

Poročilo o delu katedre za vizualno kulturo
1. Projekti, razpisi in natečaji
Projekt, razpis,
natečaj
Priprave za izdajo
zbornika Ljubljana i
njeni mostovi ob 10.
obletnici
mednarodnega
foruma GIDE 2013
Javna predstavitev
zbornika GIDE

Sodelovanje z
drugo institucijo
Mestna občina
Ljubljana

namen

Realizacija 2015

Izdaja zbornika Ljubljana
in njeni mostovi

Aprila 2014 do junija 2014;
septembra 2014 do
novembra 2014

Predstavitev
predstavnikom MOL,
sodelavcem FD in
mednarodnim
udeležencem srečanja na
GZS

5. november 2014

Poročilo o delu katedre za dizajn management
1. Sodelovanje s podjetji
Naziv podjetja
Lesnina d. d.

Projekt – zadeva povezovanja
Predstavitev delovanja

Realizacija 2015
Realizirano

2. Sodelovanje z javnimi institucijami, fakultetami in inštituti
Naziv institucije,
fakultete, inštituta
Zavod Motovila
ZRS UP
Podjetniški inkubator

Projekt – zadeva povezovanja

Realizacija 2015

Predstavitev projekta Ustvarjalna Evropa
Predstavitev projektov in razpisov
Predstavitev podpornega podjetniškega
okolja in natečaja Podjetna Primorska

Realizirano
Realizirano
Realizirano

Predavatelj
Vito Mihalič

Realizacija 2015
Realizirano

Predavatelj
Lynne Elvins – Design Rally, UK

Realizacija 2015
Realizirano

namen

Realizacija 2015

3. Vabljena predavanja
Domači predavatelji
Naslov predavanja
Design Thinking

Tuji predavatelji
Naslov predavanja
Theoretical Framework
and research
design_Design
Management for Micro
Businesses

4. Razstave in dogodki
Razstava/dogodek
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Okvirji dizajn
managementa
Festival inovativnosti in
Podjetna Primorska

Brezplačna delavnica za bodoče študente
DM
Udeležba na podjetniškem festivalu, Koper

Realizirano
Realizirano

5. Projekti, razpisi in natečaji
Projekt, razpis,
natečaj
Projekt
Alpine Space
Design
Management
platform

Sodelovanje z
drugo institucijo
ZRS UP in
mednarodni partnerji

namen

Realizacija 2015

Financiranje iz Evropskih
strukturnih skladov

Še ni odgovora

Projekt Art and
Design Hotel with
Concept

ZRS UP in
mednarodni partnerji

Financiranje iz Evropskih
strukturnih skladov

Še ni odgovora

2.5

Pregled doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v 2015 in poročilo o
realizaciji na področju delovanja kateder:

Kratkoročni prednostni cilji na področju delovanja kateder v letu 2015 so bili naslednji:
1. Sodelovanje z okoljem - Spodbujanje sodelovanja s podjetji, javnimi institucijami,
fakultetami in inštituti;
2. Spodbujanje aktivnosti na področju povezovanja z gospodarstvom in negospodarstvom–
prijava na projekte, razpise in natečaje
3. Spodbujanje promocije umetniške dejavnosti zavoda - organizacija razstav in dogodkov v
okviru kateder;
4. Spodbujanje VŽU – izvedba delavnic in tečajev;
5. Izboljšanje kakovosti pedagoške dejavnosti – izvedba ekskurzij
6. Izboljšanje kakovosti pedagoške dejavnosti – izvedba predavanja tujih predavateljev
Realizacija kratkoročnih prednostnih ciljev na področju delovanja kateder v letu 2015:
kratkoročni
letni cilj
Za leto 2015
Sodelovanje s
podjetji, javnimi
institucijami ,
fakultetami in
inštituti

Ime kazalnika

Št. sodelovanj s podjetji, javnimi
institucijami, fakultetami, inštituti

Razstave in
dogodki

Število razstav in dogodkov;

Izvedbe delavnic
in tečajev

Št. delavnic in tečajev;
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Izhodiščna
vrednost
kazalnika v
letu 2014

Ciljna
vrednost v
letu 2015

Realizacija v
letu 2015

83

83

50

24

25

20

24

26

19

Prijavljeni
projekti, razpisi
in natečaji

Št. Projektov, razpisov, natečajev:

Izvedba
ekskurzij
Predavanja tujih
predavateljev

7

7

15

Št. ekskurzije

21

22

14

Št. predavanj tujih predavateljev

12

14

9

Komentar: V letu 2015 je FD ohranjala število sodelovanj z okoljem tj. s podjetji in javnimi
institucijami. Velik poudarek je namenila strokovnim ekskurzijam, kjer študenti na pridobijo
praktično znanje , kar priča, da FD teži k nenehnemu izboljšanju študijskega procesa. V letu
2015 je FD pričela z aktivnim delovanjem katedra za dizajn management.

3 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
V letu 2015 smo nadaljevali z realizacijo vseh sprejetih ukrepov za dvig kakovosti v skladu s
Poslovnikom kakovosti, ki je podlaga vse potrebne aktivnosti vezane na nenehni dvig
kakovosti pedagoškega, umetniškega in znanstveno-raziskovalnega dela na fakulteti.

3.1

Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje upravljanja s
kakovostjo

FD izkazuje proaktiven odnos do strateškega načrtovanja in zagotavljanja ter razvoja
kakovosti delovanja kot del temeljnih procesov in posebej funkcije vodenja. Ključno
navedeno izkazuje prenovljen strateški dokument Strategija, vizija in poslanstvo FD 20152020, ki ima jasne naloge in ambiciozne, a dosegljive dolgoročne cilje.
FD ima oblikovano komisijo za kakovost, že v letu 2012 se je s spremembo notranje
organiziranosti oblikovala služba za pedagoško, znanstveno in umetniško kakovost, v
akademskem letu 2012/2013 je bila imenovana prodekanja za področje kakovosti.
Na ta način FD že od svoje ustanovitve dalje posebno pozornost namenja skrbi za kakovost
v širšem pomenu besede in si prizadeva vzpostaviti učinkovit sistem kakovosti poslovanja, ki
bo vključeval vsa pomembna področja dejavnosti visokošolskega zavoda. O ukrepih,
postopkih in strategiji za stalno izboljševanje kakovosti, v okviru svojih pristojnosti, odločajo
predvsem dekan, senat, upravni odbor, komisija za kakovost in študentski svet. Vodstvo FD
redno in sproti seznanja zaposlene in študente s svojimi odločitvami preko spletnih strani,
zapisnikov sej, objav, organiziranih strokovnih srečanj. Vsi interni akti, ki so vezani na ukrepe
in postopke, so javno objavljeni.
V študijskem letu 2012/2013 sta začela delovati Karierni center in Alumni klub FD.
Na področju zagotavljanja kakovosti FD izvaja še naslednje aktivnosti:
- spremlja podatke o vpisu ter podatke o izvedbi študijskih programov,
- ažurno informira vse zaposlene in jih vključuje v soodločanje o razvoju članice,
- vključuje študente v proces upravljanja in evalvacije kakovosti,
- uvaja tutorstvo, kot obliko pomoči in svetovanja študentom,
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- zavzema se za enake možnosti za študente s posebnimi potrebami,
- spodbuja učinkovito komuniciranje med NOE,
- skrbi za razvoj, izobraževanje in dodatno usposabljanje zaposlenih,
- ohranja članstvo v organizacijah na nacionalni in mednarodni ravni,
- obvešča širšo javnost o dejavnostih FD,
- povezuje FD z gospodarstvom in drugimi uporabniki.

3.2

Komisija za kakovost

Kakovost na FD spremlja in zagotavlja vodstvo šole. Komisija za kakovost deluje v skladu z
Merili za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih
programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela, ki jih je sprejela
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in Poslovnikom
kakovosti FD.
Komisija kot telo senata FD enkrat letno poroča senatu in akademskemu zboru o svojem delu.
Naloge komisije so:
1. spremlja kakovost izobraževalne, znanstveno-raziskovalne, umetniške in strokovne
dejavnosti na FD,
2. pripravlja predloge za spremljanje in izboljševanje delovanja izobraževalne, znanstvenoraziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti na FD,
3. sodeluje pri pripravi letnih samoevalvacijskih poročil, poročil o kakovosti in ostalih poročil,
4. opravlja druge naloge, ki jih določa statut FD ali jih določi senat FD.
Strokovno podporo komisiji zagotavlja Služba za pedagoško, znanstveno in umetniško
kakovost.
V letu 2015 se je Komisija za kakovost sestala na seji, dne 10.6. 2015, kjer je obravnavala
Samoevalvacijsko poročilo za l. 2014, rezultate študentskih anket o pedagoškem delu ter
izvedla evalvacijo študijskih programov 1. In 2. Stopnje ter izsledke poslala v nadaljnjo
obravnavo pristojnim organom zavoda.

3.3

Samoevalvacija

Na FD se samoevalvacije izvajajo sistematično, s statističnim zbiranjem in obdelavo
podatkov, s posebnim tipiziranim vprašalnikom in usmerjenimi razpravami, zaradi česar
nenazadnje pri samoevalvaciji sodelujejo vsi zaposleni, ki zbirajo podatke s svojega
področja. Rezultati samoevalvacije in predlogi za izboljšave so zaposlenim posredovani
preko e-pošte in zapisnikov. Na FD so vsi zaposleni sodelovali pri obsežni pripravi Strategije,
vizije in poslanstva 2015 - 2020. Prek internega postopka lahko vsi zaposleni podajajo
predloge in pripombe tudi na vse pravne akte, ki jih sprejema Senat FD.
Samoevalvacija se na FD izvaja na različnih ravneh, in sicer na ravni predmeta, na ravni
študijskega programa - smeri oz.katedre ter na ravni zavoda. Samoevalvacija je osredotočena
na izobraževalno in strokovno dejavnost. Samoevalvacijski ciklus se na ravni FD zaključi, ko se
programske samoevalvacije vgradijo v samoevalvacijo na višji ravni (institucionalna
samoevalvacija). V skupnem poročilu o institucionalni samoevalvaciji so povzetki
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samoevalvacijskih poročil dopolnjeni s pregledi dela administracije in vodstva FD, ki vključuje
splošnejša področja.
Rezultati samoevalvacijskih postopkov predstavljajo izhodišče za razpravo o načinu izvedbe
programov in posameznih predmetov na različnih organih in telesih FD. Neposredno
preverjanje doseganja ciljev, FD opravlja ob pripravi vsakoletnih samoevalvacijskih poročil,
saj primerjava rezultatov preteklih let po isti metodologiji omogoča ustrezne ugotovitve. FD
pri tem večinoma dosega zastavljene cilje, tako v razmerju do študentov (vpisi, realizacija ur
predavanj in drugih organiziranih oblik dela ter preverjanje znanja, število diplomskih del itd.),
kot raziskavah (pridobljeni in izvedeni projekti in sredstva), upravljanju (število sej delovnih
teles) in ostalih kazalnikih. V primerih odstopanja od zastavljenih ciljev, pa organi sprejmejo
ustrezne ukrepe.
V procesu samoevalvacije komisija zbere določene informacije, ki so povezane s področjem in
cilji samoevalvacije. V samoevalvaciji so informacije gradivo, s pomočjo katerega se pripravi
dokumentacija, s katero se ugotavlja utemeljenost ugotovitev samoevalvacije.
Samoevalvacijsko poročilo obravnava komisija za kakovost, ŠS FD ter Senat FD. Poročilo je
javno in je objavljeno na spletni strani fakultete.

3.4

Študentska anketa o pedagoškem delu

Študentska anketa se na FD izvaja vsako leto, za vse učitelje in sodelavce, ki so v preteklem
letu (semestru) sodelovali v učnem procesu. Iz ankete je razvidno kako študenti ocenjujejo
svoje obremenitve pri posameznih predmetih. Anketa se izvaja pred vpisom v višji letnik ali
absolventski staž. Potek izvajanja ankete je določen s Statutom FD in Pravili o izvajanju
študentskih anket o pedagoškem delu učiteljev in sodelavcev. Rezultati ankete se objavijo v
Samoevalvacijskem poročilu.
Za izvajanje in uporabo rezultatov ankete v skladu z navedenim je odgovoren dekan FD, ki za
izvedbo pooblasti člane skupine za anketo.

3.5

Strategija upravljanja s kakovostjo na FD

Skladno s poslanstvom fakultete, ki je dejavno prispevati k razvoju družbe znanja, s
spodbujanjem človekove radovednosti in želje po znanju, raziskovanju in ustvarjanju,
na matičnem področju delovanja - področju oblikovanja, ter graditi sinergije z
drugimi združenji in institucijami doma in v tujini. Izobraziti želimo kritično misleče in
družbeno odgovorne oblikovalce, ki bodo usposobljeni za vodenje najzahtevnejših
oblikovalskih procesov,
se na FD zavezujemo, da bomo:

- v proces izvajanja kakovosti vključevali vse zainteresirane: visokošolske učitelje,
študente, nepedagoške delavce, gospodarstvo in ostalo zainteresirano javnost,
- stalno izvajali dejavnosti za področje kakovosti glede na kazalnike kakovosti v okviru FD,
- vsaj enkrat letno izvajali samoevalvacije,
- občasno izvajali evalvacije s strani neodvisnih institucij,
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- o vseh rezultatih in dejavnostih obveščali zainteresirane, predvsem, pa razvijali kulturo
kakovosti.
Pri vseh aktivnostih moramo upoštevati načela upravljanja kakovosti:
 vodenje: vodstvo FD mora zapisati poslanstvo in usmeritve ter skrb za primerno delovno
okolje in medsebojne odnose zaposlenih in zunanjih sodelavcev,
 sodelovanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev: le popolna vključenost vseh zaposlenih in
zunanjih sodelavcev na vseh nivojih lahko doprinese k višji kakovosti izobraževalnega procesa
ter s tem večji prepoznavnosti FD,
 procesni in sistemski pristop: odgovornosti in dolžnosti za uvajanje, vzdrževanje in izvajanje
sistema upravljanja kakovosti na FD, moramo pisno opredeliti. Z uvajanjem sistema upravljanja
kakovosti bomo na FD lažje obvladovali procese na področju kakovosti izobraževalnega
procesa. S tem pristopom bo omogočeno tudi stalno izboljševanje vseh ostalih procesov, ki se
izvajajo na FD,
 stalno izboljševanje kakovosti mora postati jasen cilj vsakega posameznika na FD,
 odločanje o dejstvih: smotrne odločitve je mogoče sprejeti samo na podlagi konkretnih
rezultatov, zato se moramo zavedati pomena samoevalvacij, evalvacij, študentskih anket in
drugih analiz za ugotavljanje stanja.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev v letu 2015 na področju zagotavljanja kakovosti
in družbene odgovornosti
Dolgoročni cilj: Delovanje v skladu z najvišjimi merili, smernicami in standardi za
celovito obvladovanje kakovosti ter izobraževanje in vključevanje vseh deležnikov v
aktivnosti razvoja kulture kakovosti.
Kratkoročni
letni cilj za
leto 2015

Kazalnik

Nadgradnja
sistema
kakovosti in
kulture
kakovosti na
FD

Poslovnik
kakovosti

Vrednost
kazalnika za
izhodiščno
leto 2014
2014: 1

Ciljna vrednost
kazalnika 2015

Realizacija v
letiu 2015

2015: 1

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Poslovnik
kakovosti bo FD
posodobila v letu
2016

Samoevalvacijsko
poročilo

2014: 1

2015: 1

Realizirano: 1

Dogodek »Dan
za kakovost«

2014: 1

2015: 1

Realizirano: 1

Seja Komisije za
kakovost

2014: 1

2015: 1

Realizirano: 1

Pedagoškoandragoško
izpopolnjevanje

2014: 1

2015: 1

Nerealizirano.
Obrazložitev:
V letu 2015 FD ni
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Povečanje
števila
družbeno
odgovornih
projektov

Št. družbenoodgovornih
projektov

2014: 3

2015: 4

Izboljšanje
evalvacij in
anketiranja
študentov

Št. anket

2014: 3

2015: 5

uspela realizirati
pedagoškoandragoškega
izpopolnjevanja
za zaposlene. Ta
cilj bo izpolnila v
l. 2016
Realizirano: 4
Obrazložitev:
FD je v letu 2015
izvedla 2 socialno
angažirana
umetniška
projekta in 2
raziskovalna
projekta
Realizirano: 3

Komentar: FD je v letu 2015 realizirala večino zadanih ciljev, nerealizirana sta ostala
posodobitev Poslovnika kakovosti, ki ga bo FD posodobila v letu 2016 ter pedagoškoandragoško izpopolnjevanje zaposlenih. Glede slednjega si bo FD prizadevala pridobiti
sredstva nacionalnega ali evropskega razpisa ter poiskati ustreznega izvajalca. Konkretno je
fakulteta že navezala stik s Pedagoško fakulteto UP, vendar je bila realizacija, zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev, premaknjena za nedoločen čas oz. v prihodnje akademsko
leto. FD je v letu 2015 izvedla več anket in sicer: študentsko anketo o pedagoškem delu,
evalvacijo informativnih dni ter evalvacijo delavnice za dizajn management v okviru VŽU.
Izsledki anket bodo objavljeni v Samoevalvacijskem poročilu.
Nadaljnji postopki in ukrepi v zagotavljanju kakovosti na FD:
 raziskovalno delo na FD je v pozitivnem zagonu, zato si moramo prizadevati vključitev
večjega števila pedagoških delavcev v raziskovalno delo ter za prepoznavnost izsledkov
raziskovalnega in umetniškega dela (na področju notranje opreme, tekstilij in oblačil,
vizualnih komunikacij in dizajn managementa) v slovenskem in mednarodnem prostoru,
 pedagoške delavce je potrebno spodbuditi za bolj aktivno udeležbo na pomembnih
znanstvenih konferencah in umetniških dogodkih v tujini,
 potrebno je izvajati vse aktivnosti, ki bodo doprinesle k večji prepoznavnosti FD doma in v
tujini,
 stalno je potrebno spremljati, dopolnjevati in izboljševati kakovost in učinkovitost izvajanja
študijskih programov,
 stalno je potrebno spremljati globalne trende v oblikovanju, ki so posledica gospodarskih in
političnih razmer,
 dosledno je potrebno upoštevati ekološke principe, trajnostni razvoj, dosledno uporabo in
izrabo avtohtonih materialov za oblikovanje raznih produktov.
Učinkovitost izvedbe posameznih temeljnih in podpornih procesov včasih ni takšna kot bi si
jo želeli. Možnost izboljšave je v natančnem popisu posameznih procesov in analizi
soodvisnosti med njimi.
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4 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin
FD ni planirala in izvajala investicij kot so gradnja, obnova ali nakup nepremičnin. Vse
nepremičnine so v najemu.

4.1

Pregled doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v 2015 in poročilo o
realizaciji na področju gradnje, obnove ali nakupa nepremičnin:

Kratkoročni cilj na področju gradnje, obnove ali nakupa nepremičnin v letu 2015 je bil
naslednji:
1. Zagotavljati primerne prostore za kakovostno izvajanje dejavnosti
FD izvaja študijski proces na naslednjih lokacijah:
4
5
6

Prevale 10, 1236 Trzin (sedež)
Gerbičeva ul. 51, 1000 Ljubljana (Hiša za dizajn management in inovacije, dislocirana
enota)
Studio Dob, Ulica 7 avgusta 1A, 1233 Dob (arhiv, dislocirana enota)

FD nima v lasti stavb in zemljišč. Prostori za izvajanje programa in dejavnosti so najeti za
obdobje 10 let.
Na sedežu fakultete, v Trzinu, Prevale 10, je študentom in predavateljem ter strokovnemu
osebju na voljo 838,45 m2 prostorov.
Na dislocirani enoti na Gerbičevi 51 v Ljubljani, FD razpolaga s studii, arhivom ter pisarno za
predavatelje in strokovne sodelavce, v izmeri 160m2.
Na dislocirani enoti, lokaciji Dob, razpolaga s tremi predavalnicami ter pisarno za
predavatelje. Na tej lokaciji se nahaja tudi arhiv in skladišče, v izmeri 260m2.
2. Nakup opreme, investicijsko vzdrževanje in drugo
Investicije v letu 2015 so bile izvedene iz lastnih sredstev in sicer je bilo izvedenih nekaj
investicij v študijsko opremo:
- nakup projektorjev (3) in notesnikov (4)
- nakup programske opreme ( 40 windows, 25 adobe creative cloud (photoshop, illustrator,
indesign, ...) licenc.,
- nakup softverja za izdelavo in dinamicno objavo urnikov.

5 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA
Z vizijo biti najboljši pedagoški zavod na področju dizajna v našem delu Evrope, dajemo
strokovnosti naših kadrov velik pomen.
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5.1

Pregled kratkoročnih prednostnih ciljev na področju kadrovske politike in
poročilo o realizaciji za leto 2015:

Dolgoročni cilj: Uspešno poslovanje fakultete, z doseganjem finančne vzdržnosti in
povečane diverzifikacije prihodkov, z učinkovitim obvladovanjem poslovnih procesov
in kadrovskih virov.

Kratkoročni
letni cilj za
leto 2015
Povečanje
pedagoškega
kadra oz.
prerazporeditve
glede na
potrebe
pedagoškega
procesa

5.2

Ime kazalnika
število izvajalcev
pedagoškega
procesa

Izhodiščna
vrednost v
letu 2014
2014: 54

Ciljna vrednost v
letu 2015
2015: 55

Realizacija v letu
2015
58
Obrazložitev: V letu
2015 se FD izvajala
pedagoški proces s
58 VS učitelji in
sodelavci.

Obrazložitev kadrovskega načrta

V letu 2015 je FD povečala število vseh sodelujočih v študijskem procesu in sicer na račun
pričetka izvedbe nove smeri dizajn management. Število redno zaposlenih sodelavcev je
ostalo na enaki ravni kot v letu 2015 in sicer deset redno zaposlenih na dan 31.12. 2015.
Število pogodbenih sodelavcev fakultete sicer niha v različnih obdobjih (semestrih), glede na
študijski program in planirane učne obveznosti.
V letu 2015 je ena delavka zaključila koriščenje porodniškega dopusta, ena delavka pa je
odšla na porodniški dopust.
V letu 2015 je FD izvedla 1 postopek ponovne izvolitve v naziv in sicer v naziv docenta.
Kadrovsko poročilo za leto 2015 se nahaja v prilogi.

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
6.1

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri
izvajanju programa dela

V letu 2015 na FD nismo ugotovili negativnih posledic izvedenih nalog. Za preveritev
pravilnosti izkazovanja knjigovodskih in računovodskih postavk, smo najeli zunanjo revizijsko
hišo. Poročilo prilagamo v prilogi računovodskega poročila za leto 2015.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Na FD smo si v študijskem letu 2015/2016 zastavili ambiciozne cilje. Lahko ugotovimo, da
nam jih je uspelo skoraj v celoti uresničiti. Realizirali smo nekaj pomembnejših ciljev in
sicer:
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1. Pričetek izvedbe nove študijske smeri Dizajn management v letu 2015/2016
Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji 86. seji, dne 18.12. 2014
sprejel soglasje k uvedbi nove smeri »Dizajn management« v študijska programa prve in
druge stopnje »Dizajn« Fakultete za dizajn. V študijskem letu 2015/2016 je bilo na 1. stopnjo
vpisanih 13 študentov, na drugo stopnjo pa 2 študenta.
2. Otvoritev Hiše za dizajn management in inovacije
V marcu 2015 je bila odprta prenovljena dislocirana enota FD, in sicer Hiša za dizajn
management in inovacije. Hiša za dizajn management in inovacije je bila ustanovljena z
namenom nuditi podporo študentom dizajn managementa, jim širiti obzorja in ustvariti
prostor, kjer se gospodarstvo lahko srečuje s strokovnjaki iz akademske sfere, na področju
dizajna. HDMI si je za leto 2015 zadala ambiciozne cilje, večino jih je uspela realizirati.
3. Sprejetje Strategije, vizije in poslanstva FD 2015 – 2020
Decembra 2015 je Senat FD sprejel prenovljen strateški dokument Strategijo, vizijo in
poslanstvo FD 2015-2020, pri kateri so sodelovali vsi zaposleni in študenti. Dokument je bil
javno predstavljen na seji Akademskega zbora, 11.12. 2015.
Podrobneje je realizacija kratkoročnih ciljev opisana v predhodnih poglavjih. Vendar v
splošnem ugotavljamo, da smo cilje v povprečju delno ali v celoti realizirali.

6.2

Ocena uspeha doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v letu 2015

Večina prednostnih kratkoročnih ciljev, postavljenih za leto 2015 je bilo doseženih.
- na področju IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI je FD uspešno pričela z izvedbo nove
študijske smeri Dizajn management. Svojo študijsko pot je na tej smeri pričelo 13
dodiplomskih študentov in 2 magistrska študenta. Število vpisanih študentov v primerjavi z
letom 2014 ostaja na enaki ravni, povečala se je prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik na
obeh programih. Prav tako se je povečalo število diplomantov na dodiplomski stopnji študija.
V letu 2015 ni magistriral noben študent magistrskega programa.
- uspešno smo zasledovali cilje na znanstveno-raziskovalnem in umetniškem področju
delovanja. Naši visokošolski učitelji in sodelavci so bili aktivni pri publiciranju svojih
znanstvenih dognanj in umetniških dosežkih, prav tako pri inoviranju in patentiranju svojih
izdelkov.na področju ZNANSTVENO-RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI je FD pridobila oz.
uspešno nadaljevala 4 razvojne projekte, prijavila je 9 projektov, med katerimi do 31.12. 2015,
na nekatere vloge, še ni dobila odgovora. V juniju 2015 smo uspešno zaključili projekt
Creative Startup ( vodilni partner: Mestna občina Rijeka, HR). Prijavila je 10 patentov in 17
inovacij, kar kaže na izrazito povečano aktivnost na področju znanstveno-raziskovalnega
dela.
- na področju UMETNIŠKE DEJAVNOSTI je realizirala 22 umetniških projektov, med njimi
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dva družbeno angažirana projekta. Kljub zadanemu cilju izvedbe Slavnostne akademije, FD ni
uspela realizirati tega dogodka, kar ostaja cilj v letu 2016, ko bo Slavnostna akademija, skupaj
s konferenco A.L.I.C.E, združena v dogodek GoinGreenGlobal.
- na področju MEDNARODNE DEJAVNOSTI je bila le delno uspešna, saj ni uspela pridobiti
Erasmus sredstev, kljub temu pa je gostila 19 tujih študentov in v tujino na lastna sredstva
študentov poslala 11 študentov. Ob tem je uspešno črpala sredstva iz mreže CEEPUS in
NFM in v študijski proces vključila 4 tuje predavatelje. V tujino so v okviru sodelovanja v
združenju GIDE odšle tri visokošolske predavateljice in sicer v Milano (IT), z udeležbo na
EXPO 2015.
- na področju VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA je FD uspešno pričela z izvedbo tečaja
Oblikovanje prostora v trajanju 120 ur, ter izvedla dva krajša tečaja. Uspešno je izvedla
pripravljalni tečaj Sobotna akademija, število slušateljev je ostalo na enaki ravni kot v letu
2014. Na področju VŽU ni izpolnila cilja akreditacije programa za izpopolnjevanje, ki bo
prednostni cilj v letu 2016.
- na področju KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI je bilo zaznano, da se je število uporabnikov
zmanjšalo, prav tako posledično izposoja gradiva. V ta namen je FD že sprejela nekaj
sanacijskih ukrepov. Povečala pa se je zaloga gradiva, predvsem na področju upravljanja z
dizajnom.
- uspešno smo sodelovali z nacionalnim, lokalnim in mednarodnim okoljem ter izsledke
teh sodelovanj uspešno prenašali na študente, ki so bili aktivni udeleženci vseh znanstvenoraziskovalnih in umetniških dogodkov na področju. Tudi na področju DEJAVNOSTI
KARIERNEGA CENTRA IN HIŠE ZA DIZAJN MANAGEMENT IN INOVACIJE je bilo
planiranih več dogodkov. Žal nekatere, zaradi pomanjkanja interesa pri študentih niso bile
izvedene. V okviru KC je bila izvedena še strokovna ekskurzija v Koper na Festival
Inovativnosti ( FESTIINO). V letu 2015 je KC pričel s kariernim svetovanjem in izvedel dve
svetovanji.
FD je uspešno izvajala KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO preko informativnih dni,
promocije študija in zavoda na srednjih šolah. V letu 2015 smo se udeležili dveh kariernih
sejmov v tujini (Rijeka in Zagreb) v organizaciji CMEPIUS. Posodobili smo promocijski
material in izdali dve poblikaciji ( Bridges between design and management in HDMI).
- FD uspešno zagotavlja stik s študenti preko ŠTUDENTSKEGA SVETA. Študentom so na
voljo različni kanali komuniciranja tako z visokošolskimi učitelji kot tudi z vodstvom zavoda.
Študenti aktivno delujejo na področju obštudijskih dejavnosti, področje športa pa na zavodu
še ni zaživelo. V letu 2015 so na FD potekale nadomestne volitve v ŠS, študenti so
imenovali svoje predstavnike v organe zavoda.
- FD je uspešno integrirala svojo kadrovsko strukturo v pedagoški proces in izvedla
vse potrebne postopke imenovanja v naziv in poskrbela, da so v pedagoški proces vpeti
kompetentni visokošolski učitelji in sodelavci – akademsko in strokovno podkovani na svojem
področju. V letu 2015 FD ni uspelo realizirati pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja za
zaposlene, kar ostaja prioritetni cilj v letu 2016.
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- FD je bila uspešna v organizaciji dela na zavodu, saj je za vsa področja in oddelke
imenovala ustrezne in kompetentne vodje, med drugim je imenovala predstojnico katedre za
dizajn management in prodekanjo za mednarodno dejavnost.
- FD je uspešno stimulirala študente: zavedamo se pomembnosti širokega znanja, ki
našim študentom odpira nova obzorja in nova poznanstva. Študente želimo spodbujati k
dodatnem delu, osvajanju dodatnih znanj, spodbujati k tekmovanju ter k mednarodni
izmenjavi študentov. V letu 2015 je bilo študentom posredovanih več razpisov in natečajev,
ki so vključevali aktivno raziskovanje in delo študentov, nekateri med njimi so bili tudi
finančno ovrednoteni.
- FD zagotavlja primerne prostore in opremljenost prostorov. V letu 2015 je zavod
izvedel nekaj investicij v delovne pripomočke, ki jih študenti potrebujejo pri študiju in sicer so
bili zamenjani 3 projektorji ter kupljena programska oprema (40 windows licenc, 25 adobe
creative cloud (photoshop, illustrator, indesign, ...) licenc). Pridobili pa smo tudi autodesk
(autocad , maya) licence. Kupljen je bil tudi softver za izdelavo in dinamicno objavo urnikov
in 4 sedalne vreče.
- FD daje velik poudarek pedagoškemu procesu, zato želi nenehno izboljševati program
znotraj predmetov s prenosi dobre prakse iz drugih fakultetah. FD se zaveda, da je
pomembno tudi medsebojno sodelovanje predavateljev znotraj katedre in medsebojno
sodelovanje med katedrami, kar odpira nove možnosti interdisciplinarnega ustvarjanja. V
letu 2015 je fakulteta pričela z izvedbo interdisciplinarnega projekta, ki vključuje
sodelovanje študentov vseh kateder – t. i. Art & Design Hotel. Realizacija projekta bo
znana v letu 2016.

6.3

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene
standarde in merila pristojnega ministrstva in ukrepi za izboljšanje
učinkovitosti ter kakovosti poslovanja

Z učinkovitostjo poslovanja z vidika prenove poslovnih procesov se ukvarjamo skladno s
kadrovskimi in finančnimi zmožnostmi. Večja prenova procesov posledično predstavlja večji
začetni finančni strošek. V letu 2015 smo pripravili nekaj posodobitev poslovnih procesov,
kar predstavlja nove možnosti v izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti poslovanja, predvsem
na področju nenehnega zagotavljanja kakovosti.
Te posodobitve so sledeče:
- finančni vložek v IKT in posodobitve sistemov in programske opreme,
- investicije v študijske delovne pripomočke,
- ustrezna kadrovska popolnitev kateder in podpornih služb,
- priprava oz. prenova promocijskega materiala,
- ustrezna prerazporeditev študijskih prostorov (knjižnica),
- posodobitve izvedbe anketiranja študentov in evalviranja dogodkov.
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6.4

Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ

FD kot samostojni visokošolski zavod izvaja stalno kontrolo nad porabo javnih sredstev v
obliki interne kontrole, ki je zasnovana na principu ločevanja sredstev na posebnem
transakcijskem računu po načelu vira prihodka. Vse transakcije izvaja pooblaščena oseba, ki
vsak posamezen strošek opredeli po, v naprej določenem, stroškovnem mestu. V
nadaljevanju se vsi stroški knjigovodsko zavedejo. Knjigovodstvo izvaja obdelavo
dokumentov po posameznih fazah dela: priprava in oprema dokumentov za knjiženje, samo
knjiženje, vnos v računovodske programe in stalne kontrole vnesenih podatkov. Za
posamezne postopke dela so zadolženi različni, strokovno usposobljeni delavci, kar omeji
možnost napake pri obdelavi.
Računovodski izkazi so izdelani v skladu z načeli in obliko, ki jo predpisujejo Slovenski
računovodski standardi. Zasnovani so tako, da so primerni tako za notranje kot tudi za
zunanje uporabnike. Glede na velikost in status pravne osebe zasebnega prava smo izdelali
bilanco stanja ter izkaz prihodkov in odhodkov, skupaj s pojasnili posameznih pomembnih
računovodskih
postavk.

Računovodski izkazi so izdelani v skladu z načeli in obliko, ki jo predpisujejo Slovenski
računovodski standardi (SRS36). Sestavljeni so na podlagi knjigovodenja in računovodenja,
ki je zasnovano na temeljnih računovodskih predpostavkah kot so, upoštevanje nastanka
poslovnih dogodkov in upoštevanja časovne neomejenosti delovanja.
Pri vrednotenju posameznih postavk je upoštevano načelo resnične in poštene vrednosti
prikazovanja računovodskih postavk.
Upoštevane so temeljne računovodske usmeritve, kot so: razumljivost, ustreznost,
zanesljivost in primernost.
Vse gospodarske kategorije prikazane v poslovnih poročilih, torej vsa sredstva in obveznosti
do virov sredstev, so vrednotene po njihovi izvirni vrednosti, ki predstavlja pošteno vrednost
denarnega nadomestila, danega v trenutku nakupa. Pri materialu in nabavljenih storitvah je to
nabavna vrednost, oziroma pri količinski enoti nabavna cena.
Zavod je izdelal in podpisal Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ na podlagi
izpolnjenega samoocenitvenega vprašalnika in predpisani metodologiji za pripravo Izjave o
oceni notranjega nadzora financ. Izjava je priložena v prilogah računovodskega poročila.
Po zaključku poslovnega leta 2015, je vodstvo zavoda naročilo izvedbo notranje revizije
poslovanja. Naročeni revizijski pregled naj bi obsegal:
- pregled in računske kontrole podatkov zajetih iz bruto bilanc in vnos podatkov v
obrazce Letnega poročila za leto 2015 Agencije RS za javnopravne evidence in
storitve
- pregled in računske kontrole podatkov zajetih iz bruto bilanc pri vnosu podatkov
pridobitne in nepridobitne dejavnosti v Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za
obdobje od 01.01.2015 do 31.12.2015
Računovodsko poročilo prilagamo v prilogi.
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6.5

Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na nekaterih področjih ostaja nekaj ciljev nerealiziranih. V ta namen smo že sprejeli nekaj
sanacijskih ukrepov in sicer:
1. ažurna priprava vsebin in odziv na potrebe odjemalcev in podjetij,
2. učinkovitejša promocija obeh področij,
3. strokovno izpopolnjevanje vodij področij oz. kadrovska popolnjenost

6.6

Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje
prostora

FD sodi med pomembnejše soustvarjalce slovenskega gospodarskega in družbenega
življenja na svojem področju delovanja, zato je s svojim ravnanjem v okolju, v katerem živi in
posluje, pogosto za zgled. Za gospodarstvo in družbo je izrednega pomena znanje, ki se iz
FD prenaša v slovenske gospodarske subjekte preko inovacij, patentov in razvojnih
projektov, ki prinašajo podjetjem dodano vrednost pri oblikovalskih in tehnoloških rešitvah in
izvedbi novih izdelkov kot tudi novih delovnih mest ter preko študentov, ki se v teh subjektih
zaposlijo in svoja znanja uporabijo kot razvojni potencial. Številna sodelovanja z domačimi in
tujimi podjetji in partnerji so dokazljiva skozi sklenjene pogodbe o projektih oz. o sodelovanju.
V izvajanje študijskega programa FD intenzivno vključuje in strokovnjake iz gospodarskih
panog ter jih uspešno povezuje s študenti, prav tako krepi mednarodno sodelovanje.
Zaradi interdisciplinarnosti znanj, ki jih pridobijo diplomanti FD, so jim omogočene široke
zaposlitvene možnosti v projektivnih birojih za vrhunsko oblikovanje, pri oblikovanju novih,
tržno zanimivih izdelkov, grafičnih podjetjih, papirno predelovalnih podjetjih, tekstilnih
podjetjih ter nasploh vseh podjetjih, ki so oblikovalsko (in umetniško) naravnana. Kajti
temeljni cilj naših študijskih programov je usposobiti oblikovalce s strokovnimi znanji,
potrebnimi za pripravo inovativnih dizajnerskih rešitev, ki bodo povečale možnosti prodora in
razvoja slovenskega oblikovanja.
Posebej je treba poudariti zaposlitvene priložnosti v gozdno lesnem sektorju. Kvalitetni,
večinoma naravni gozdovi pokrivajo skoraj 60% Slovenije, medtem ko znaša letni lesni
prirastek kar 8 mio m3. Žal posekamo le 3,4 mio m3 lesa oz. 2/3 z gozdno-gospodarskimi
načrti dovoljene količine. Prav z vrhunskim oblikovanjem in diverzifikacijo izdelkov je mogoče
lesu dodati največ vrednosti in pospešiti njegovo rabo, še posebej, če upoštevamo njegovo
raslo obnovljivost CO2-nevtralnosti in okolju prijazen življenjski cikel. Dolga leta zanemarjen,
nekoč pa izjemno uspešen gozdno lesni sektor mora spet dobiti svoj nacionalni in strateški
pomen. Tudi znanja s področja oblikovanja tekstilij in oblačil postajajo vse bolj deficitarna,
zaradi krčenja tekstilne panoge v preteklosti. Trendi pa kažejo, da se tekstilna panoga v
evropskem merilu ponovno krepi, zato bodo povpraševanja podjetij po teh poklicih zopet vse
pogostejša.
Razvoj FD vidimo predvsem znotraj razvoja družbenega okolja, v izboljševanju pretoka
znanj, v povezovanju med izobraževalnim, raziskovalnim delom in gospodarstvom (t.i.
trikotniki znanja). Naše delo je zasnovano za potrebe okolja, v katerega smo vpeti in iz
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katerega izhajajo potrebe, ki jih pridobljena znanja lahko uresničujejo. Predvsem si želimo,
da bi se naše okolje zavedalo pomena dizajna in same filozofije ars vivendi, saj bi lahko
preko povezovanj inštitucij (tako državnih kot zasebnih) oblikovali slovenski Center dizajna,
kjer bi se srečevali tako mladi, kot že uveljavljeni ustvarjalci sodobnega evropskega prostora.
Pridobljena dodana vrednost tovrstnega centra se ne bi zrcalila samo v razvoju šole, temveč
znotraj gospodarskega razvoja celotne regije.
Menimo, da t.i. »trikotniki znanja« dolgoročno prepletajo raziskovalni in poslovni sektor, ter
tako krepijo moč in vlogo raziskovalnega dela. Cilj vsake naše raziskave je razvijati
inovacijski potencial ter, posledično, realizacija le- tega na globalnem gospodarskem trgu.
Inovacije morajo biti podprte s strani gospodarstva in izobraževanje mora biti usmerjeno v
potrebe trga. Le tako lahko resnično razvijamo uspešen trikotnik odličnosti, ki bo pripomogel
k preboju slovenskega znanja na globalnem raziskovalnem trgu.

6.7

Izvajanje varčevalnih in proti kriznih ukrepov

V letu 2013/ 2014 smo študijski proces pričeli na lokaciji Prevale 10, v Trzinu, kjer smo s
selitvijo privarčevali nekaj sredstev. Tudi pri poslovanju smo bili zaradi razmer na trgu
prisiljeni upoštevali varčevalne in proti krizne ukrepe. Tudi v letu 2015, na osnovi izračuna iz
izkazanega rezultata, zavod ni imel razpoložljivih sredstev za plačilo delovne uspešnosti,
investirali smo le v del študijskih pripomočkov, del investicij v opremo smo preložili na leto
2015.
Povečali smo aktivnosti pri pridobivanju sponzorskega materiala za izvedbo vaj pri
posameznih predmetih. Donatorska in sponzorska sredstva pridobivamo tudi pri različnih
dogodkih, ki terjajo večji finančni vložek (zaključna modna revija študentov ipd.).Prav tako
nismo izvedli več planiranih strokovnih izletov v tujino, kjer bi študentom omogočili
pridobivanje dodatnih znanj.

Druga pojasnila
Drugih pojasnil ni.

6.8

PRILOGA 1: Kadrovsko poročilo za leto 2015

6.9

PRILOGA 2: Računovodsko poročilo za leto 2015
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