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Povzetek 
VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN V LJUALJANI, samostojni visokošolski zavod, je bil ustanovljen 2005 leta. Triletni 
visokošolski strokovni študijski program I. stopnje »DIZAJN« je akreditiran 2006 leta in vpisan v razvid 
visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pod zaporedno številko 24.. 
Študijski program sodi v Iscd področje (21) - umetnost in ima tri smeri : Notranja oprema, Tekstilije in 
oblačila, Vizualne komunikacije, ki opravljajo izobraţevalno, znanstvenoraziskovalno in umetniško 
dejavnost s področja oblikovanja notranje opreme, tekstilij in oblačil in vizualnih komunikacij v širšem 
pomenu. Njihov temeljni cilj na področju izobraţevanja je v izobraţevanju oblikovalcev, ki so usposobljeni 
opravljati oblikovalske poklice (oblikovalec: notranje opreme, tekstilij, oblačil, grafični, vizualnih komunikacij v 
najširšem pomenu, ...).  
 
Ţelja VŠD je postati ena izmed prepoznavnejših institucij na področju dizajna kot stroke, znastvene in 
umetniške discipline. Pri tem VŠD razvija oblikovalsko teorijo, oblikovalsko znanost in umetnostne 
discipline. 

Strokovno delo VŠD je organizirano po strateško razvojnih področjih, ki jih določi Senat VŠD in sicer po 
projektih ali programih ter nalogah in raziskoval no-razvoj ni h skupinah. Delo na področju splošno-
administrativnih, finančno-poslovnih in vodstvenih zadev je organizirano v okviru organov, predvidenih z 
zakonom ter statutom. O organizaciji VŠD odločata Senat VŠD, komisije senata in Upravni odbor. 

Prednosti: 

> VŠD je majhen kolektiv z dobrimi medsebojnimi odnosi. Vodenje VŠD je dobro. Prav tako so določene 
pristojnosti, pooblastila in odgovornosti vseh zaposlenih. 

> VŠD zbira informacije o zanimanju kandidatov za vpis, organizira anketiranje študentov o kakovosti 
izobraţevalnega procesa, spremlja učne doseţke, prehodnost in dejansko trajanje študija. 

> Vpetost VŠD v mednarodni prostor se iz leta v leto izboljšuje. 
> VŠD omogoča ustrezno organiziranost študentov in njihovo sodelovanje v organih pri odločanju. 
> VŠD daje velik poudarek kakovosti izvedbe izobraţevalnega procesa. 
> VŠD v RS in tujini uspešno sodeluje z drugimi visokošolskimi zavodi, inštituti, podjetji in zdruţenji ter 

redno prijavlja študentska dela na razpisih. 

Priloţnosti za izboljšanje: 

- VŠD ima javno izraţeno poslanstvo vizijo in strateške cilje, ki pa so premalo jasno definirani. 

- Znanstveno raziskovalna dejavnost ponuja še moţnosti za razvoj znotraj VŠD 

- Rešitev prostorskih teţav, zdruţevanje lokacij 
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Uvod 

V okviru Senata Visoke šole za dizajn, deluje Komisija za ocenjevanje kakovosti. Komisija za ocenjevanje 
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 komisija za kvaliteto visokega šolstva, Pravilnikom o postopku samoevalvacije in evalvacije 
Visoke šole za dizajn (VŠD) in Poslovnikom kakovosti VŠD.  

Kakovost na VŠD spremlja in zagotavlja vodstvo šole. Komisija kot telo senata VŠD enkrat letno poroča 
senatu in akademskemu zboru o svojem delu in sestavi samoevalvacijskega poročila o stanju kakovosti 
izvajanja izobraţevalne in spremljajočih dejavnosti na VŠD. 

 



5 
 

1. ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ  
 

1.1 Vizija in strategija 
 

VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN, samostojni visokošolski zavod (v nadaljevanju VŠD) je pridruţena članica 
Univerze na Primorskem. Sedeţ ima v Ljubljani, Vojkova cesta 63. V svojem dveletnem delovanju izkazuje 
zelo velik napredek v izobraţevalni, znanstvenoraziskovalni in umetniški dejavnosti. S pridobitvijo 
koncesije, se je povečalo zanimanje kandidatov za vpis, s tem je bil veliko večji izbor kandidatov na 
sprejemnih izpitih. 
 
Poslanstvo, vizija, strateški cilji in načrt kakovosti VŠD se omenjajo v mnogih dokumentih in v različnih 
kontekstih. Nekateri so tudi javno dostopni na spletnih straneh VŠD www.vsd.si. V slovenskemu 
visokošolskemu prostoru razviti evropsko primerljiv visokošolski strokovni študijski program Dizajn in mladim 
oblikovalcem ponuditi prostor kjer se prepletajo znanje, izkušnje, inovativnost in sveţe ideje. Začrtanim 
ciljem, viziji in svojemu poslanstvu slediti znotraj začrtanih pedagoških praks ter z nenehnim vključevanjem 
sodobnih trendov v izobraţevalni proces. Razvoj graditi na izboljševanju povezave med izobraţevanjem, 
raziskavami in gospodarstvom, povečati obseg pretoka znanja, raziskovalnih inovacij in napredka, ki temelji 
na učeči se druţbi. Postati uspešen in zaţelen partner na področju dizajna tako v Sloveniji kot na 
mednarodnem trgu ter skrbeti za trajnostni razvoj druţbenega okolja. 
 

1.2 Organiziranost 

Akademski zbor 
Akademski zbor (v nadaljevanju: zbor) sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 
visokošolski sodelavci. 
Pri delu zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da njihovo število ne sme biti manjše 
od ene petine vseh članov zbora. 
Predstavnike študentov v zboru voli študentski svet VŠD. 

Senat: 
Senat je najvišji strokovni organ VŠD, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znastveni delavci, ki so 
zaposleni na VŠD oz. v pogodbenem razmerju z VŠD. Člane senata voli akademski zbor VŠD tako, da so 
enakopravno in ustrezno zastopane vse umetniške discipline in strokovna študijska področja VŠD. V senat 
so izvoljeni tudi predstavniki študentov. Mandatna doba članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev je dve leti, mandat članov iz vrst študentov je eno leto. Študente v senat izvoli študentski svet 
VŠD. Dekan je po svojem poloţaju predsedujoči član senata ter ga sklicuje in vodi. Za obravnavanje in 
proučevanje vprašanj in dajanje mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja Senata VŠD ima senat 
naslednje stalne komisije: 

> Komisija za študijske zadeve 
> Komisija za ocenjevanje kakovosti 
> Komisija za raziskovalno in razvojno delo 
> Komisija za umetniško dejavnost 
> Kadrovska komisija 

 

 

http://www.vsd.si/
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Dekan VŠD je doc. Nada Roţmanec Matičič, univ. dipl. inţ. arh., prodekani VŠD so: 

> Prodekanja za študijske zadeve doc. dr. Simona Jevšnik, in 
> Prodekanja za raziskovalno delo doc. dr. Jasna Hrovatin. 

Upravni odbor VŠD nadzira poslovanje VŠD v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme 
dekan pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih VŠD pridobiva v pravnem prometu v svojem imenu in 
za svoj račun. Člani Upravnega odbora so: predstaviki lastnika, predstavniki pedagoških delavcev, 
predstavniki drugih zaposlenih in predstavnik študentov. 

Študentski svet: 
Vloga študentskega sveta je obravnavanje in sklepanje o vprašanjih s študijskega področja, ki so pomembna 
za študente, sestavljajo ga predstavniki v vsakega letnika in po en član vsakega sveta letnika, ki ga izvolijo 
izmed svojih članov. 

Pedagoške in znanstvenoraziskovalne enote na VŠD 

Na VŠD delujejo naslednje znanstvenoraziskovalne enote: 
> Katedra za notranjo opremo, 
> Katedra za tekstilije in oblačila, 
> Katedra za vizualne komunikacije 

Katedre so oblikovane na določenem zaokroţenem delu študijskega področja zaradi usklajevanja in razvijanja 
izobraţevalnega in s tem povezanega znanstvenoraziskovalnega in umetniškega dela na tem področju in 
razvijanja znanstvenih disciplin in strok na tem področju. V katedre se povezujejo visokošolski učitelji in 
visokošolski sodelavci VŠD. 

Strokovne sluţbe VŠD: 
Strokovne sluţbe izvajajo in opravljajo upravno-administrativne Finančne in strokovno tehnične naloge VŠD 
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Preglednica 1-1 : Organi VŠD 
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1.3 Skrb za kakovost 

Na VŠD spremlja in zagotavlja kakovost izvedbe izobraţevalne dejavnosti Komisija za ocenjevanje kakovosti 
VŠD, ki jo imenuje Senat VŠD za dobo štirih let in je stalna komisija Senata VŠD. Komisija je sestavljena iz 
šestih članov in sicer po enega predstavnika vsake katedre eden nepedagoški delavec ter predstavnik 
študentov, ki ga imenuje študentski svet. 
Komisija obravnava in odloča o zadevah s področja spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na 
VŠD ter spremlja postopke samoevalvacije in evalvacije VŠD ter predlaga senatu VŠD ustrezne odločitve. 
Namen samoevalvacije izobraţevalne, raziskovalne in umetniške dejavnosti na VŠD je nenehno vzdrţevanje, 
spodbujanje ter izboljševanje kakovosti izobraţevalnega dela. Na institucinalni ravni pa zagotavlja racionalno 
podlago za strokovno odločanje in načrtovanje razvoja ter nudi podlago za stalno izboljševanje kakovosti.  
 
Samoevalvacija se na VŠD izvaja na različnih ravneh, in sicer na ravni predmeta, na ravni študijskega 
programa - smeri oz.katedre ter na ravni VŠD. Začne na ravni organizacijskih enot in je osredotočena na 
izobraţevalno in strokovno dejavnost. Samoevalvacijski ciklus se na ravni VŠD zaključi, ko se programske 
samoevalvacije vgradijo v samoevalvacijo na višji ravni (institucionalna samoevalvacija). V skupnem poročilu o 
institucionalni samoevalvaciji so povzetki samoevalvacijski h poročil dopolnjeni s pregledi dela administracije in 
vodstva VŠD, ki vključuje splošnejša področja. Komisija pripravi načrt evalvacije, ki vključuje elemente: 

> cilje samoevalvacije, 
> omejitve samoevalvacije, 
> pregled glavnih vidikov, ki jih bo zajela samoevalvacija, 
> kriteriji, 
> potrebne informacije, 
> časovni načrt, in 
> odgovornost in zadolţitve posameznikov. 

Pri samoevalvaciji na VŠD komisija ocenjuje: 
> namen, politiko, cilji, strategijo, organiziranost in vodenje VŠD, urejenost dokumentacije ter skrb za 

kakovost, 
> izobraţevanje - študijska dejavnost, 
> znanstvenoraziskovalna, umetniška in strokovna dejavnost, 
> visokošolski učitelji in sodelavci, znanstveni delavci in sodelavci, 
> upravni, strokovni in strokovno - tehnični delavci, 
> študenti, 
> prostori, oprema za izobraţevalno, znanstvenoraziskovalno in strokovno dejavnost, 
> financiranje izobraţevalne - študijske, znanstvenoraziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti, 
> sodelovanje z druţbenim okoljem na regionalni, drţavni in mednarodni ravni. 

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. 

Letno poročilo obravnava Senat VŠD in drugi organi VŠD. 

Študentska anketa 

Se izvaja vsako leto za vse učitelje in sodelavce, ki so sodelovali v tekočem pedagoškem procesu. 
Izpolnjevanje vprašalnika je za študenta prostovoljno in anonimno. Anketa se izvaja v skladu s pravili, s sklepi 
Senata VŠD. 
Za izvajanje in uporabo rezultatov ankete v skladu z navedenim je odgovoren dekan VŠD, ki za izvedbo 
pooblasti člane skupine za anketo. 
 
Predstavniki študentov, ki jih za to zadolţi študentski svet VŠD, pripravijo predlog mnenja o ocenjevanem na 
osnovi izpisov individualnih rezultatov iz večih let v reelekcijski dobi in ga predloţijo študentskemu svetu VŠD. 
študentski svet na tej osnovi sprejme mnenje o pedagoški usposobljenosti posameznega učitelja ali sodelavca, 
ki je potrebno v habilitacijskem postopku. Študentski svet dobi od dekana podrobnejše rezultate (izpise) o 
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posameznikih. Ocenjevani, dekan, predstavniki študentov in ustrezni organi VŠD dobijo podatke o povprečnih 
ocenah za VŠD/katedro, vrsto programa, način študija. Dekan na primeren način seznani s povprečnimi 
rezultati organe VŠD in Komisijo za kakovost. Na njihovi osnovi analizirajo stanje na VŠD/katedri ter pripravijo 
predloge za izboljšave pedagoškega dela. 

Strategija upravljanja kakovosti na VŠD je naslednja: 

Skladno z osnovno vizijo razvoja, ki je postati vodilni samostojni visokošolski zavod na področju dizajna v 
Sloveniji in postati prepoznaven in zanesljiv partner na področju visokošolskega izobraţevanja, raziskovanja in 
umetniškega dela v Evropi in širše v svetu, se na VŠD 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 VŠD, 
> vsaj enkrat letno izvajali samoevalvacije 
> občasno izvajali evalvacije s strani neodvisnih institucij, 
> o vseh rezultatih in dejavnostih obveščali zainteresirane, 
> predvsem, pa razvijali kulturo kakovosti. 

Pri vseh aktivnostih moramo upoštevati načela upravljanja kakovosti: 
> vodenje: vodstvo VŠD, mora zapisati poslanstvo in usmeritve ter skrb za primerno delovno okolje in 

medsebojne odnose zaposlenih in pogodbenih delavcev, 
> sodelovanje zaposlenih in pogodbenih delavcev: le popolna vključenost vseh zaposlenih in 

pogodbenih sodelavcev na vseh nivojih lahko doprinese k višji kakovosti izobraţevalnega procesa ter 
s tem učinkovitejšo prepoznanvnost VŠD, 

> procesni in sistemski pristop: odgovornosti in dolţnosti za uvajanje, vzdrţevanje in izvajanje sistema 
upravljanja kakovosti na VŠD, morajo pisno opredeliti. Z uvajanjem sistema upravljanja kakovosti bomo 
na VŠD laţje obvladovali procese na področju kakovosti izobraţevalnega procesa. S tem pristopom bo 
omogočeno tudi stalno izboljševanje vseh ostalih procesov, ki se izvajajo na VŠD. 

> stalno izboljševanje kakovosti mora postati jasen cilj vsakega posameznika na VŠD 
> odločanje o dejstvih: Smotrne odločitve je mogoče sprejeti samo na podlagikonkretnih rezultatov,  

 zato se moramo zavedati pomen a samoevalvacij, evalvacij, študentskih anket in drugih analiz za 
ugotavljanje stanja. 

 
 
 

1.4 Ocena stanja in usmeritve 
 
 

VŠD ima celo vrsto konkurenčnih prednosti, na katerih mora graditi nadaljnje usmeritve in razvoj : 
 

- samostojnost, fleksibilnost pri delovanju 
- interdisciplinarnost študijskega programa 
- aplikativnost 
- mlad in kreativen kader 

 

Pomanjkljivosti, ki so ugotovljene v poročilu preteklega obdobja in so delno odpravljene.  

Napredek je opaziti na področjih: 
> nadaljevani so postopki priznanja pomembnih umetniških del, 
> povečano število računalnikov na študenta, 
> izboljšana izvedba informativnih dnevov, 
> postopno uvajanje elektronskega indeksa, 
> pripravljena in oddana vloga na Nakvis za študijski program 2. stopnje, 
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> rast števila domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, 
> rast prepoznavnosti Visoke šole za dizajn. 

V bodoče bo potrebno ustrezno ukrepati na naslednjih področjih: 
> zaposliti nove visokošolske učitelje, 
> raziskovalno delo na VŠD je v povojih zato si moramo prizadevati vključitev večjega stavila pedagoških 

delavcev v raziskovalno delo, 
> VŠD si mora prizadevati za prepoznavnost izsledkov raziskovalnega in umetniškega dela (na področju 

notranje opreme, tekstilij in oblačil in vizualnih komunikacij) v slovenskem in mednarodnem prostoru. 
> pedagoške delavce je potrebno spodbuditi za bolj aktivno udeleţbo na pomembnih znanstvenih 

konferencah in umetniških dogodkih v tujini, 
> potrebno je poiskati ustrezni sistem motiviranja pedagoških delavcev za doseganje bolj kakovostnih 

raziskovalnih rezultatov, 
> potrebno je izvajati vse aktivnosti, ki bodo doprinesle k večji trţni atraktivnosti in prepoznavnosti VŠD 

doma in v tujini, 
> stalno je potrebno spremljati, dopolnjevati in izboljševati kakovost in učinkovitost izvajanja študijskih 

programov, 
> stalno spremljanje globalnih trendov v oblikovanju, kar je vedno posledica gospodarskih in političnih 

razmer, 
> stalno upoštevanje ekoloških principov, trajnostnega razvoja, dosledno uporabo in izrabo izrabo 

avtohtonih materialov za oblikovanje raznih produktov, stalno strmeti k manjši porabi energije in C02. 

Učinkovitost izvedbe posameznih temeljnih in podpornih procesov včasih ni takšna kot bi si jo ţeleli. Moţnost 
izboljšave je v natančnem popisu posameznih procesov in analizi soodvisnosti med njimi. Katedram je 
potrebno dati večjo veljavo pri izvajanju pedagoškega raziskovalnega in umetniškega dela predstojnikom 
kateder. 
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2. OCENA USPEHA IN ZADANI UKREPI PRI DOSEGANJU CILJEV V 2010 

Naloge in cilji so tvorili naše zastavljene prednostne cilje, ki so bili v veliki meri realizirani. Mnogo idej in predlogov, ki smo jih uspeli 
realizirati je plod naših skupnih prizadevanj. Cilji so zahtevali nujno spremembo v načinu dela. Izzivi, ki smo jih zaznali in jih realizirali kot 
cilje so naslednji: 

 

Projekt – pričakovani rezultati Razpisovalec / 
Nosilec 

rok za oddajo Realizacija v 2010  z obrazloţitvijo razlik  
- zadani ukrepi za izboljšanje 

Sodelovanje s podjetji 
 Notranja oprema 

 

   

EMA – grafično likovni predlogi za popevke – Eurovizija 2010 RTV, Ivo Koritnik   

 Mura City Fashion oblikovanje trgovine (image store) in prodajnega 
mesta (shop in shop) 

Kavčič L.    

Kino Šiška – idejna zasnova in izvedba projekta Urbani parazit 
(trgovina, striparnica, knjigarna) 

A.Vaupotič    

Pohorska vas – zasebni investitor Mag Jasna Kralj 
Pavlovec 

  

Prekmurska vas – zasebni investitor Doc . Nada Matičič   

Istrska vas – zasebni investitor Dr. Jasna Hrovatin  x- prestavili v naslednja obdobja 

zaradi finančne krize 
Mizarstvo Bolčič Dr. Jasna Hrovatin   

Lipa - kuhinje– stolarna Dr. Jasna Hrovatin   

Mizarstvo Erjavec Dr. Jasna Hrovatin   

Brest Dr. Jasna Hrovatin   

Steklarstvo Šiško   x- prestavili v naslednja obdobja 

zaradi finančne krize 
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Tapetništvo Klun   x- prestavili v naslednja obdobja 

zaradi finančne krize 
Sodelovanje s podjetjem IMP d.d. -  notranja oprema in unikatno 
oblikovanje za oskrbovana stanovanja za Medgeneracijski Center v 
Domţalah 

  x- prestavili v naslednja obdobja 

zaradi finančne krize 

Tekstilije in oblačila 

 

   

EHM Mura (kreiranje dopolnilne ponudbe eMurine kolekcije PP2010) 
Mura's total design by the Academy of Design 

Sonja Šterman   

Vizualne komunikacije    

Celostna podoba VSD usklajena s pogoji Primorske univerze VK  x- podpis pogodbe z UP izveden 

šele v jan 2011 
Celostna grafična podoba za B3 Dr. Jasna Hrovatin  x- prestavili v naslednja obdobja 

zaradi finančne krize 
Oblikovanje knjige Niko Kralj Dr. Jasna Hrovatin / 

Domen Fras 
  

Projekt – pričakovani rezultati Razpisovalec / 
Nosilec 

rok za oddajo Realizacija v 2010  z obrazloţitvijo razlik  
- zadani ukrepi za izboljšanje 

Razstave in dogodki 
Skupno 

 

   

Design week – pregledna razstava del študentov VŠD VK, NO, TO   

Mesečne razstave v izloţbi Maxi VK, NO, TO   

Mesec oblikovanja VK, NO, TO   

Notranja oprema 
 

   

Otvoritev trgovine (Image store) in prodajnega mesta (shop in shop) Lenka Kavčič   

Ljubljanski Pohištveni sejem (Bolčič, B3, Brest, Lipa, Erjavec, Klun) NO,VK  x- prestavili v naslednja obdobja 

zaradi finančne krize 
VŠD na Ljubljanskem pohištvenem sejmu VK, NO, TO  x- prestavili v naslednja obdobja 

zaradi finančne krize 



13 
 

Oblikovanje razstavnega prostora na novi lokaciji VŠD VK, NO, TO   

Razstava študentskih del: Medgeneracijski Center Domţale v Likovni 
Galeriji Domţale 

NO   

Razstava študentkih del na temo Local Communities, Lugano, Švica Lenka Kavčič   

Vlak (rezultati GIDE) Lenka Kavčič  x- prestavili v naslednja obdobja 

zaradi finančne krize 
Prelistaj opremo & misli na knjigo v okviru Ljubljana – svetovna 
prestolnica knjige 

Dr. Jasna Hrovatin   

Tekstilije in oblačila 
 

   

Modna revija Mura's total design TO   

Vizualne komunikacije 

 

   

Projekt – pričakovani rezultati Razpisovalec / 
Nosilec 

rok za oddajo Realizacija v 2010  z obrazloţitvijo razlik  
- zadani ukrepi za izboljšanje 

 

Delavnice 
Mobile Workshop Group , delavnica na temo turistična vas NO   

Prof. Vladimir Sacharow, delavnica na temo prodajni prostori NO   

delavnica z Ingrid Hulijev na temo kostumi za Design week - 

performance 

NO   

Projekt – pričakovani rezultati Razpisovalec / 
Nosilec 

rok za oddajo Realizacija v 2010  z obrazloţitvijo razlik  
- zadani ukrepi za izboljšanje 

Projekti – razpisi, natečaji 

 
Kompetenčni centri MVZT 2010  

Razpis za izdajanje revij Javna agencija za 

knjigo RS 

2010  

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2010 ARRS 29.01.2010  
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7. Okvirni program Šesti razpis tematske prioritete informacijske in 

komunikacijske tehnologije - IKT v 7OP  

ARRS 13.04.2010  

Muras´total design by Academ of design Mura in VŠD 3.2010  

Javni razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju 

druţbe za leto 2009 

Javni sklad 

republike Slovenije 

za razvoj kadrov in 

štipendij 

26. 2. 2010  

Teleportation Cite du design 

Saint Etienne 

17.11. -5.12. 

2010 

x- prestavili v naslednja obdobja 

zaradi finančne krize 
Socialna akcija DAM DAŠ (scenografija za bazar društva KORAK)  KORAK / Jasna 

Kralj Pavlovec 

11.2010  

Multi Local Communities – Vision for the future GIDE, Lugano 

(Švica) /Lenka 

Kavčič 

15.01.2010  

Projekt – pričakovani rezultati Razpisovalec / 
Nosilec 

rok za oddajo Realizacija v 2010  z obrazloţitvijo razlik  
- zadani ukrepi za izboljšanje 

Aktivna udeleţba na znanstvenih srečanjih 

 
Pomen dizajna v kontekstu trajnostnega razvoja – organizator VŠD notranja oprema: 

Nada Matičič, 

Jasna Hrovatin, 

Lenka Kavčič 

tekstil: Simona 

Jevšnik, Damjana 

Celcer 

1.2010  

Znanstveni kongres v okviru Ambiente Jasna Hrovatin 10.2010  

Simpozij raziskovalcev in skrbnikov dediščine Eda Mihevca 

Mihevc 100 

Organizatorji: 

VŠD, UL-FA, Univerza na Primorskem – Inštitut za dediščino 

Sredozemlja, Pokrajinski Arhiv Koper 

Jasna Kralj 

Pavlovec 

Nada MAtičič) 

04.06. 2010  

Znanstveni sestanek GIDE NO 7. - 9. 6. 2010  

41st International Symposium on Novelties in Textiles Simona Jevšnik 

Damjana Celcar 

27-29.5.2010  

Development tendecies in the textile industry – Design, Technologies 

and management 

Simona Jevšnik 

Damjana Celcar 

5.6.20210  

Izdaja knjige avtorice Jasne Hrovatin: NIKO KRALJ Jasna Hrovatin   

Oblikovanje predstavitvene brošure VŠD z moţnostjo dodajanja del NO,TO, VK   

Projekt – pričakovani rezultati Razpisovalec / 
Nosilec 

rok za oddajo Realizacija v 2010  z obrazloţitvijo razlik  
- zadani ukrepi za izboljšanje 

Izvedbene naloge v 2010 

 
Izvedbene naloge v 2010- Delavnice 
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MOBILE WORKSHOP GROUP (Nina Mršnik & Co.) delavnica o 

konceptu turistične vasi 

(2.letnik NO R+IZ)   

GIDE LUGANO(Švica)- zaključek mednarodnega natečaja na temo 

MULTI LOCAL COMMUNITIES – VISION FOR THE FUTURE, 

razstava in delavnica 

   

Delavnica na temo PRODAJNIH PROSTOROV prof. Vladimir 

Sanzharov 

  

A kultura (oblikovalka usnja) – planiran workshop - predavanje Alenka Globočnik -

– I. letnik / 

oblikovanje oblačil 

  

planirano predavanje ob oblikovanju pret a porter Alenka Traven 

(samostojna 

oblikovalka za 

Labod) –– II. letnik 

/oblikovanje oblačil 

  

workshop I. in II. letnik,  na temo kostumi za Design week - 

performance 

Ingrid Huljev 

(profesirica iz 

Srbije) 

  

workshop - predavanje: twists on my way (pletenine na moj način) – 

II. letnik/oblikovanje oblačil) 

Tina Perko ( 

oblikovalka 

pletenin) – planiran 

  

Izvedbene naloge v 2010- Razstave 

 
Razstava projekta MULTI GENERATION CENTRE (GIDE) v Občini 

Domţale 

   

Razstava študentkih del na temo Local Communities, Lugano, Švica    

Design week – pregledna razstava del študentov VŠD    

Otvoritev trgovine (Image store) in prodajnega mesta (shop in shop)    

Razstava projektov GIDE: MULTI LOCAL COMMUNITIES – VISION 

FOR THE FUTURE v prostorih VŠD 

   

Mobilna razstava GIDE: design train in waiting games v vlakih po 

Sloveniji 

   

Stalna razstava VŠD v vitrinah Maximarketa    

Mesec oblikovanja    

Pregledna razstava ob zaključku šolskega leta vseh letnikov in vseh 

oddelkov VŠD 

   

Modna revija Mura's total design    
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Izvedbene naloge v 2010- Konference 

 
Znanstvena konferenca na temo TRAJNOSTNEGA OBLIKOVANJA organizacija VŠD 

Ljubljana 

 izdaja zbornika           

Znanstveni sestanek GIDE    

Znanstveni simpozij raziskovalcev in skrbnikov dediščine Eda 

Mihevca in izdaja zbornika 

   

Izvedbene naloge v 2010- Operativne izboljšave 

 
Izdelava enotnih dopisnih listov z glavo in osnovnimi podatki VŠD za 

pošiljanje v elektronski obliki (template) 

Tajništvo VŠD Dec 2010  

Izdelava enotnih podpisov zaposlenih v e-mailih skupaj s CGP VŠD Tajništvo VŠD Okt 2010  

Aktivna udeleţba na znanstvenih srečanjih 
Pomen dizajna v kontekstu trajnostnega razvoja – organizator VŠD  Nada Matičič, 

Jasna Hrovatin, 

Lenka Kavčič 

Simona Jevšnik, 

Damjana Celcer 

1.2010  

Znanstveni kongres v okviru Ambiente Jasna Hrovatin 10.2010  

Simpozij raziskovalcev in skrbnikov dediščine Eda Mihevca 

Mihevc 100 Organizatorji: 

 

Jasna Kralj 

Pavlovec 

(udeleţenka in 

članica 

organizacijskega 

odbora) 

04.06. 2010   

Znanstveni sestanek GIDE NO 7. - 9. 6. 2010   

41st International Symposium on Novelties in Textiles Simona Jevšnik 

Damjana Celcar 

27-29.5.2010   

Development tendecies in the textile industry – Design, Technologies 

and management 

Simona Jevšnik 

Damjana Celcar 

5.6.20210   

Zaloţništvo 
Niko Kralj – znanstvena monografija Jasna Hrovatin   

Oblikovanje za trajnostni razvoj – učbenik ali monografija    

Znanstveno umetniška revija – možnost financiranja: kandidatura na razpis 

JAK za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij 

GIDE" east ,   

Predstavitvena brošura VŠD z moţnostjo dodajanja del    
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Zbornik izdan ob kongresu - Pomen dizajna v kontekstu trajnostnega 

razvoja 

   

Zbornik izdan ob kongresu – Znanstveni sestanek GIDE    

Zbornik prispevkov simpozija raziskovalcev in skrbnikov dediščine 

Eda Mihevca 
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2.1 IZOBRAŢEVALNA DEJAVNOST 

2.1.1 Visokošolsko izobraţevanje 

 

Kratkoročni prednostni cilji 
zavoda 

Izvedbene naloge v letu 2010 Pričakovani rezultati v letu 2010 
Realizacija v 2010  z 
obrazloţitvijo razlik  

- zadani ukrepi za izboljšanje 
Akreditacija 2. stopnje izobraţevanja 
(magistrski študij) 

Priprava novega  študijskega programa 
Dizajn 2. stopnje (notranja oprema, tekstilije 
in oblačila, vizualne komunikacije) 

Pridobiti pozitivno mnenje Agencije za 
evalvacijo visokega šolstva  

 - ni narejeno, se prestavi 
v plan za 2011 

Izboljšati pedagoški proces  
 

Priprava novih delavnic v okviru obstoječih 
učnih načrtov – v skladu z novimi 
oblikovalskimi trendi in upoštevajoč naravne 
vire 

Pridobljena dodatna znanja iz 
gospodarstva 

 

Posodobitev informacijskega sistema Elektronska oglasna deska; obveščanje, 
ocenjevanje, gradiva 

 
 

Posodabljanje spletnih strani 
www.vsd.si 

  
 

 
Kazalniki: 

Kazalnik 

Študijsko leto 2009/2010 
(Leto 2009) 

Pričakovani rezultati v študijskem letu 
2010/2011 
(Leto 2010) 

Doseţeni rezultati v študijskem letu 
2010/2011 
(Leto 2010) 

Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 
študijskih programih prve stopnje, sprejetih 
po 11. 6. 2004, v % 

92% 96% 90% 95% 84% 75% 

Odstotek ponavljavcev v visokošolskih 
študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 
2004 

      

Odstotek ponavljavcev v univerzitetnih 
študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 
2004 

      

Odstotek ponavljavcev v študijskih 
programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 
2004 

5% 2% 5% 5% 6% 8% 

Povprečno število let trajanja študija na 
študenta – v visokošolskih študijskih 
programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 

      

Povprečno število let trajanja študija  v       

http://www.vsd.si/
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univerzitetnih študijskih programih, sprejetih 
pred 11. 6. 2004 

Povprečno število let trajanja študija v  
študijskih programi prve stopnje, sprejetih po 
11. 6. 2004 

3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 

 
 
 
 

Kazalnik 
Študijsko leto 2008/2009 

(Leto 2009) 

Pričakovani rezultati v študijskem letu 
2009/2010 
(Leto 2010) 

Doseţeni rezultati v študijskem letu 
2009/2010 
(Leto 2010) 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 
gospodarstva na dodiplomskih študijskih 
programih  

15 15 20 20 18 18 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 
domačih raziskovalnih zavodov na 
dodiplomskih študijskih programih  

  7 7 5 5 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 
gospodarstva na podiplomskih študijskih 
programih  

      

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 
domačih raziskovalnih zavodov na 
podiplomskih študijskih programih 

      

 
 

Novosti za razpis : VŠD v študijskem letu 2010/2011 ni izvedlo novosti.  
 
 

2.1.2 Programi za izpopolnjevanje 

 

Kratkoročni prednostni cilji 
zavod 

Izvedbene naloge v letu 
2010 

Pričakovani rezultati v letu 
2010 

Predvideni viri 
financiranja 

Realizirano 

Notranja oprema stanovanjskih 
objektov 

15 kandidatov 15 kandidatov samoplačniki X - posledica fin.krize 

Notranja oprema javnih objektov 15 kandidatov 15 kandidatov samoplačniki X - posledica fin.krize 

Umetnost oblačenja - stilizem 15 kandidatov 15 kandidatov samoplačniki X - posledica fin.krize 

Modelar 15 kandidatov 15 kandidatov samoplačniki X - posledica fin.krize 
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2.1.3 Oblike neformalnega učenja 

 

Kratkoročni prednostni cilji 
zavoda 

Izvedbene naloge v letu 
2010 

Pričakovani rezultati v letu 
2010 

Predvideni viri 
financiranja 

Realizirano 

Izvedba vseh Modulov za 
vseţivljenjsko učenje 

Razpis izobraţevanja in vpis 
slušateljev ter začetek izvajanja  
izobraţevanja 

Začetek izvajanja z začetkom 
študijskega leta 2010/2011 

Šolnine slušateljev X - posledica fin.krize 

Izvedba tečajev za specialne 
računalniške programe 
(AUTOCAD) 

Razpis izobraţevanja in vpis 
slušateljev ter začetek izvajanja  
izobraţevanja 

Pred pričetkom novega 
študijskega leta 2010/2011 

Šolnine slušateljev  

Pripravljalni tečaji za sprejemne 
izpite 

Sobotna akademija Boljši rezultati na sprejemnih 
izpitih 

Šolnine slušateljev  

Šiviljski tečaj Razpis izobraţevanja in vpis 
slušateljev ter začetek izvajanja  
izobraţevanja 

Pred pričetkom novega 
študijskega leta 2010/2011 

Šolnine slušateljev  

 

2.2.RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

 

Kratkoročni prednostni cilji 
zavoda 

Izvedbene naloge v letu 
2010 

Pričakovani rezultati v letu 
2010 

Predvideni viri 
financiranja 

Realizirano 

Kompetenčni center za 

optimalno izrabo lesa – KC 

OIL 

Razvoj logistične infrastrukture (fizične in 
znanja) za zbiranje, sortiranje, predelavo 
in ponovno uporabo ostankov in 
odpadkov lesa. 
Razvoj osrednjega nacionalnega 
razvojno-testirnega centra za vse 
segmente lesne industrije. 
Formiranje laboratorija za kreativne 
industrije. 

Glavni cilj KC za optimalno izrabo lesa je 

povezati in bistveno nadgraditi obstoječo 

raziskovalno-razvojno in logistično 

infrastrukturo na področju 

lesnopredelovalne industrije, ter z 

razvojem nove zapolniti obstoječe vrzeli. 

MVZT /VSD 

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih 

sestankov v letu 2010 

Znanstvena konferenca Izvedba konference in izdaja publikacije ARRS  

7. Okvirni program 

Šesti razpis tematske prioritete 

informacijske in komunikacijske 

tehnologije - IKT v 7OP 

Spletni portal za področje : notranje 

opreme, oblikovanja, arhitekture, 

gradbeništva in nepremičnin 

Spletni portal ARRS  

Javni razpis za podelitev nagrad za 

prispevek k trajnostnemu razvoju druţbe 

za leto 2009 

Načrti in prototip nagrada Javni sklad republike Slovenije za 

razvoj kadrov in štipendij 
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Teleportation Načrti nagrada Cite du design Saint Etienne  

Socialna akcija DAM DAŠ (scenografija za 

bazar društva KORAK)  

Zasnova scenografije in dogodka Beli 

bazar  

Izvedba dogodka in scenografija KORAK  

Multi Local Communities – Vision for the 

future 

Projekti Postati član GIDE - najboljših Evropskih 

šol 

GIDE, Lugano (Švica)  

EMA – grafično likovni predlogi za 
popevke – Evrovizija 2010 
 

Zasnova in realizacija Izvedba scene RTV  

Mura City Fashion oblikovanje trgovine 
(image store) in prodajnega mesta (shop 
in shop) 
 

Načrti Oprema trgovine Mura  

Oprema - Kino Šiška (trgovina, striparnica, 
knjigarna) 
 

Načrti idejna zasnova in izvedba projekta Urbani 
parazit 

Kino šiška  

Pohorska vas 
 

Načrti, makete, prototipi Turistični objekti zasebni investitor  

Prekmurska vas  Načrti, makete, prototipi Turistični objekti zasebni investitor  

Istrska vas Načrti, makete, prototipi Turistični objekti zasebni investitor  

Sodelovanje s podjetjem EHM Mura  
 

kreiranje dopolnilne ponudbe eMurine 
kolekcije PP2010 

Mura's total design by the Academy of 
Design 

Mura  

Europapier in Elle 
 

Obleke iz papirja Obleke iz papirja Europapir  

Europapir Japonska 
 

Obleke iz papirja Obleke iz papirja Europapir  

Sodelovanje s podjetjem Odeja-Škofja 
Loka 
 

Kolekcija kolekcija Odeja-Škofja Loka  

Celostna podoba VSD usklajena s pogoji 
Primorske univerze 
 

Celostna podoba Celostna podoba VSD  

Celostna grafična podoba za B3 

 

Celostna podoba Celostna podoba B3  

Oblikovanje knjige Niko Kralj Grafično oblikovanje Grafično oblikovanje VSD  

 
Patenti 
 

 Kazalnik Leto 2009 Načrt za leto 2010 Realizacija 2010 

Število prijavljenih patentov / 2-3 1 

Število odobrenih patentov / 2-3 1 

Število prodanih patentov / 2-3 0 

Število prodanih blagovnih znamk / 2 0 

Število inovacij 3 5 0 
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Število projektov v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi 
uporabniki znanja in so krajši od enega leta 

25 26 9 

Število projektov v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi 
uporabniki znanja in so dolgi vsaj eno leto 

 3 1 

2.3 UMETNIŠKA DEJAVNOST 

 

Umetniška dejavnost predstavlja sodelovanje na projektih z izrazitim umetniškim, izraznim in konceptualnim pristopom pri katerem se dizajn uveljavlja 
kot druţbeno angaţirano področje delovanja in izobraţevanja. Zaradi svojega poslanstva, ki v srţi preţema celoten pedagoški in študijski proces na 
Visoki šoli za dizajn, je umetniško delovanje vključeno v vse predstavitve, razstave, raziskave, publikacije  in javno pojavnost.  
 

Kratkoročni prednostni cilji 
zavoda 

Izvedbene naloge v letu 
2010 

Pričakovani rezultati v letu 
2010 

Predvideni viri 
financiranja 

Realizirano 

Razstava izdelkov študentov 

vseh treh smeri na VŠD 
Priprava razstavnega prostora 
na Vojkovi 63 

Razstave del študentov vseh 
smeri 

VŠD, 
Gospodarstvo  

Razstava izdelkov v okviru 
Meseca oblikovanja 

Priprava izdelkov, prototipov in 
projektov 

Odmevnost in promocija VŠD VŠD 
 

Modna revija 
Modna revija oblačil oblikovanih 
za MURO 

 MURA 
 

 

2.4 MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH 

 

Kratkoročni prednostni cilji zavoda 
Izvedbene naloge v 

letu 2010 
Pričakovani rezultati v letu 2010 

Predvideni viri 
financiranja 

Realizirano  

Poraba odobrenih sredstev programa 
Erasmus 

Izmenjave študentov, 
predavateljev in 
strokovnega osebja  

Opravljene izmenjave  Evropski programi  

 

Povečanje zneska za izvedbo programa 
Erasmus  

Prijava na razpis 
Višji znesek odobrenih sredstev ter večje 
število mobilnosti  

Evropski programi  
 

Gostovanje priznanega tujega 
raziskovalca/pedagoškega sodelavca  

Prijava na razpis  
Gostovanje priznanega tujega 
raziskovalca/pedagoškega sodelavca  

Javni sklad RS za 
sofinanciranje in razvoj 
kadrov 

 

General motors Raziskovalna naloga 
študentov na določeno 
temo. Razpis za 
nacionalne in evropske 

Izbrani izdelki na tekmovanju, razstava in 
modna revija izdelkov 

Naročnik 
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nagrade GM 

 
 
Kazalniki: 
(vpišejo se podatki za univerzo) 

Kazalnik 

 
Dodiplomski študij 

 
Podiplomski študij 

Študijsko leto 
2008/2009 

 

Načrt za študijsko 
leto 2009/2010 

Realizacija leto 
2009/2010 

 

Študijsko leto 
2008/2009 

 

Načrt za študijsko 
leto 2009/2010 

 

Realizacija leto 
2009/2010 

Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini 6 8 10 7 10 0 

Število tujih študentov, ki opravijo del študija v Sloveniji 0 6 6  6 0 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri 
pedagoškem procesu 

4 4 8 4 4 0 

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri 
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči profesorji 

5 8 7 4 6 0 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se izobraţujejo v 
tujini 

5 6 7 4 6 0 

Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih 
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo 

5 8 0  4 0 

Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih 
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino 

0 1 0  4 0 

Komentar: 

Visoka šola za dizajn, Ljubljana, velik del svojih dejavnosti posveča in usmerja v mednarodno okolje. Posebno pozornost namen jamo mednarodnim izmenjavam 
študentov, predavateljev in zaposlenih na instituciji.  
Z akademskim letom 2010/11 poteka ţe četrto leto od vključitve VŠD v EU program Vseţivljenjsko učenje – sektorski program Erasmus Individualna mobilnost in 
vsako leto se procent mobilnosti poveča. Na primer, v primerjavi s preteklim akademskim letom se je mobilnost študentov z namenom študija povečala skoraj za 100 
% (akademsko leto 2009/2010 6 študentov, akademsko leto 2010/2011 10 študentov) – porast mobilnosti je razviden v Tabeli 12.  
 
Sredstva za mednarodno dejavnost črpamo tudi pri razpisih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. S pomočjo navedenih sredstev gostimo tuje 
strokovnjake s področja oblikovanja, ki aktivno sodelujejo pri pedagoškem procesu na posamezni katedri VŠD. S podobnim namenom smo si v preteklem 
akademskem letu zagotovili sredstva Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, s to razliko, da sredstva Ministrstva omogočajo krajše bivanje, medtem ko 
sredstva Javnega sklada zahtevajo daljše sodelovanje gostujočih predavateljev. V skladu s prijavljenim programom tuji strokovnjaki na VŠD sodelujejo pri učnem 
procesu na šoli s tedenskimi predavanji ali eno-tedenskimi delavnicami. Gostujoči predavatelji bogatijo študijski program na VŠD in omogočajo, da se študentje na šoli 
seznanijo tudi z drugačnimi pristopi ter metodami dela.   
 
Leta 2009 smo se priključili v mednarodni program EGP in Norveški finančni mehanizem, katerega namen je spodbuditi mednarodno sodelovanje na področju 
visokega šolstva in raziskovanja Slovenije z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom s ciljem spodbuditi pretok strokovnjakov ter mednarodno mobilnost študentov in 
visokošolskega ter raziskovalnega osebja. Na podlagi pridobljenih sredstev se je mobilnosti udeleţilo 6 predavateljev in strokovnih sodelavcev VŠD. Na mobilnost so 
odšli na Norveško in Islandijo.   
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Prisotnost v mednarodnem okolju smo si zagotovili tudi s članstvom v zdruţenju GIDE - Group of International Design Education (http://gide-net.eu/). Oktobra 2010 
smo na VŠD organizirali sestanek koordinatorjev zdruţenja in imeli tedensko mednarodno delavnico na letošnjo temo GIDE – »to exhibit«. V času dogodka smo bili 
tudi potrjeni kot nova članica zdruţenja. Zdruţenje šol GIDE omogoča vsakoletno udejstvovanje študentov in predavateljev v enem mednarodnem projektu. GIDE 
deluje na principu izmenjav študentov in osebja na podlagi programa Erasmus – vsako leto ena izmed članic v mesecu oktobru gosti sestanek koordinatorjev, ki imajo 
nato tudi gostujoča predavanja, in v mesecu februarju gosti študentske delavnice ter predstavitve končnih projektov. GIDE zdruţenje je primer zelo dobre prakse in 
uporabe obstoječega programa za sofinanciranje mobilnosti.  
 
V novembru 2010 je VŠD organizirala otvoritveno konferenco platforme ALICE (Architecture Landscape Interior Culture Emotions - http://www.vsd.si/alice/). S 
pozitivno izkušnjo v zdruţenju GIDE, smo se odločili ustanoviti platformo, zdruţenje šol, ki bi povezovala oziroma vključevala šole partnerice iz Vzhodnega Balkana in 
Rusije; iz drţav, ki niso v EU. Na konferenci je sodelovalo 17 strokovnjakov s področja oblikovanja, iz osmih različnih drţav. Konferenca je bila zelo uspešna in 
določena je bila osrednja tema za projekte v drugem semestru akademskega leta 2010/2011. V mesecu juniju 2011 načrtujemo razstavo prvih končnih izdelkov na 
temo »Show me your dream« in izbor najboljšega projekta po izboru mednarodne komisije. V mesecu novembru 2011 bo drugi sestanek članic platforme ALICE.  
 
Na Visoki šoli za dizajn v Ljubljani sodelujemo v Erasmus programu (Program Vseţivljenjsko učenje Evropske komisije) od akademskega leta 2006/2007.  
Od akademskega leta 2007/08 do 2010/11 smo sklenili 23 Erasmus bilateralnih pogodb z naslednjimi tujimi institucijami: 
 
  

2.5 KNJIŢNIČNA DEJAVNOST  

 

Kratkoročni prednostni cilji 
zavoda 

Izvedbene naloge 
Pričakovani rezultati v letu 

2010 
Predvideni viri 

financiranja 
Realizirano 

nadaljevati z vpisom 
študentov,  

vpisati vse redne in izredne 
študente  

100% vpisanih rednih študentov  
80% vpisanih izrednih študentov 

lastna sredstva, članarina Delno realizirano. V letu 
2011 potrebno povečati 

aktivnosti. 

nabavo in obdelavo 
knjiţničnega gradiva in 
vnosom del v bibliografijo 
raziskovalcev, 

nabava literature, 
naročilo periodike, 
vnos del v bibliografijo 
raziskovalcev 

 Lastna sredstva, 
razpisi 
donacije 
drugo 

 

izvesti ustrezno promocijo 
knjiţnice med študenti in po 
potrebi pripraviti izobraţevanja 
informacijskega 
opismenjevanja, 

med študenti izvesti 
promocijo knjiţnice 

včlanitev vseh študentov članarina 

Delno realizirano. V letu 
2011 potrebno povečati 

aktivnosti. 

pripraviti cenike za zunanje 
uporabnike (članarina, 

medknjiţnična izposoja), 

priprava cenika   

 

knjiţnico tehnično opremiti, preselitev knjiţnice  
postavitev novih računalnikov 

preselitev knjiţnice v nove 
prostore, postavitev treh novih 
računalnikov 

 

 

http://gide-net.eu/
http://www.vsd.si/alice/
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usposobiti zaposlenega za 
izposojo ali najeti študentsko 
pomoč ter povečati čas 
odprtosti knjiţnice 

   

 

Uporabniki knjižnice 

Kategorije uporabnikov Število v letu 2010 Načrt za leto 2011 

Študenti – dodiplomski, redni 42 238 

Študenti – dodiplomski, izredni 1 104 

Študenti – podiplomski - - 

Srednješolci - - 

Zaposleni 22 22 

Upokojenci - - 

Tuji drţavljani - - 

Drugi uporabniki 1 5 

Kazalniki 

Kazalnik Leto 2010 Načrt za leto 2011 

Število aktivnih uporabnikov knjiţnice 67 342 

Deleţ aktivnih uporabnikov z univerz (študenti, 
visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci in 
strokovni sodelavci) 

100% 100% 

Letni prirast tiskanih enot gradiva in število 
zakupljenih ali nabavljenih elektronskih enot  

335 120 

Število pregledanega gradiva v elektronski obliki  - - 

Število organiziranih izobraţevanj za uporabnike 1 2 

 
Knjiţnica je bila ustanovljena v letu 2009 in pri Narodni in Univerzitetni knjiţnici pridobila siglo 55852. Dne 3. 6. 2009 je knjiţnica postala polnopravna članica sistema 
COBISS. Segment COBISS2/Izposoja je bil implementiran konec meseca novembra 2009, takrat se je pričel vpis in izposoja. 
  
 
Preglednica:  Stanje zaloge na dan 31. 12. 2010 

Vrsta gradiva Število enot 
Monografske publikacije (inv. št. 0*) 730 

Dodiplomski in podiplomski izdelki (inv. št. 2*) 20 

Serijske publikacija (volumni) (inv. št. 1*) 183 

Neknjiţno gradivo (inv. št. 3*) 23 

SKUPAJ 956 
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Preglednica:  Stanje zaloge na dan 31. 12. 2009 

Vrsta gradiva Število enot 

Monografske publikacije (inv. št. 0*) 509 

Dodiplomski in podiplomski izdelki (inv. št. 2*) 16 

Serijske publikacija (volumni) (inv. št. 1*) 73 

Neknjiţno gradivo (inv. št. 3*) 19 

SKUPAJ 617 

 
V primerjavi z letom 2009 se je obseg knjiţnične zaloge v letu 2010 povečal za 55 %. 

Preglednica: Prirast knjiţničnega gradiva v letu 2010 

Način nabave 

Monografske 
publikacije 

Serijske  
publikacije 

Neknjiţno    
gradivo 

Skupaj 

Inv. 
enote 

Naslovi 
Inv. 

enote 
Naslovi 

Inv. 
enote 

Naslovi 
Inv. 

enote 
Naslovi 

Nakup 150 139 13 3 4 4 167 146 

Zamena 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dar 20 19 96 13 0 0 116 32 

Obvezni izvod 52 10 0 0 0 0 52 10 

Skupaj 222 168 109 16 4 4 335 188 

 
Preglednica:  Bibliografija raziskovalcev (vnos v letu 2010) 

Vrsta gradiva Kreirano Prevzeto Skupaj 

Monografije 32 18 50 

Članki in sestavni deli 72 89 161 

Izvedena dela 17 6 23 

SKUPAJ 121 113 234 

 
V letu 2010 smo pričeli z izposojo v sistemu COBISS in za izposojo usposobili enega zaposlenega, s čimer se je povečala odprtost knjiţnic na 10 ur tedensko. 
 
Preglednica:  Število uporabnikov v letu 2010 

Tip uporabnikov  

zaposleni v matični ustanovi 22 

študenti - redni 42 

študenti -izredni 1 

drugi 1 

Skupaj 66 
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Preglednica:  Izposoja v letu 2010 

Tip uporabnikov / Vrsta gradiva 
Monografske 

publikacije 
Serijske 

publikacije 
Neknjjiţni 
gradivo 

Skupaj 

zaposleni v matični ustanovi  161 4 4 169 

študenti - redni 174 0 0 174 

študenti - izredni 4 0 0 4 

drugi 2 0 0 2 

Skupaj 341 4 4 349 
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3. SKRB ZA KAKOVOST IZVAJANJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

3.1 ANKETE  

Z namenom spremljanja kakovosti izvedbe študijskega programa na VŠD izvajamo ankete v katerih slušatelji 
ocenjujejo delo pedagoških delavcev. V letu 2010 smo na ta način ocenili delo vseh pedagoških delavcev na 
VŠD. 
Rezultati teh anket so eden od pokazateljev, ki jih pri analizi kakovosti študijskega procesa moramo upoštevati. 
Rezultate anket pa je potrebno obravnavati z veliko mero previdnosti, saj je bil v nekaterih primerih vzorec 

anketiranih študentov premajhen in s tem nereprezentativen. 
V letu 2010 je opazen dvig zavesti med pedagoškimi delavci glede ustrezne izvedbe predavanj in vaj ter 
kakovosti študijskih gradiv. 
Pri planiranju pedagoškega dela se trudimo, da ne prihaja do prekrivanj, čeprav je zaradi prostorov to včasih 

problem. Izpitni roki se planirajo tako, daje pedagoški proces čim manj moten. 
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Preglednica 3-1  : Povprečne ocene predavateljev in skupna povprečna ocena šolsko leto 2010/2011 
 
 

Študentska anketa : Študijsko leto 2010/2011 , Povprečna ocena po vprašanjih: 

Skupaj 
povprečno 

1.    Na predavanja/vaje prihaja pripravljen/a, predava povezano in razumljivo: 4,39 

2.    Predavatelj/ica zna vzbuditi zanimanje študentov za predmet: 4,19 

3.    Predavanja/vaje ustrezajo vsebini predmeta in so na ravni, ki je primerna visokošolskemu študiju: 4,28 

4.    Menim, da ima predavatelj/ica veliko strokovnega znanja s področja predmeta: 4,61 

5.    Spodbuja k sodelovanju, izražanju mnenj, razmišljanju in samostojnemu delu: 4,23 

6.    Vprašanja in naloge postavlja jasno in razumljivo: 4,10 

7.    Pri seminarskih vajah/nalogah daje razumljiva navodila in po potrebi pomaga: 4,14 

8.    Drži se opredeljenega urnika, ne zamuja in nadomesti odpovedane obveznosti: 4,56 

9.    Pri tem predavatelju/ici bi želel/a poslušati še kakšen predmet: 4,15 

10.  Predavatelj/ica se trudi, da bi nas čim več naučil/a in bi snov čim bolj razumeli: 4,43 

11.  Je na voljo(dostopen/a) v primeru dodatnih vprašanj v zvezi s predmetom ipd. (preko e-maila, pred ali po predavanjih, govorilnih urah, 
ipd...): 

4,58 

12.  Ima ustrezen odnos do študentov: 4,47 

13.  Splošna ocena pedagoškega dela predavatelja/ice: 4,32 

skupaj povprečna ocena predavateljev 4,35 
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3.2 OCENA STANJA IN USMERITEV 

Ugotavljamo, da smo na VŠD v letu 2010, na področju kakovosti izvedbe študijskega programa izpeljali veliko 
število dejavnosti, ki so dale pozitivne učinke. Še vedno je potrebno nenehno preverjanje aţurnosti 
študijskih vsebin in vključevanje strokovnjakov iz prakse, ki so kompetentni za področje dizajna (notranja 
oprema, tekstilije in oblačila ter vizualni komunikacij). 
 
Ustvarili smo  pogoje, ki zagotavljajo moţnosti za povečano izmenjavo visokošolskih učiteljev s tujimi 
visokošolskimi zavodi. Kompletno poslovanje s študenti se je informatiziralo (ankete, prijave na izpite, 
obveščanje študentov in predavateljev, objavljanje študijskega gradiva ....) ter prešlo na elektronski indeks. 
Ankete se bodo v študijskem letu 2011/2012 izvajale elektronsko. 
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4. ŠTUDENTJE NA VŠD 

4.1 Delovanje študentov na VŠD 

Na VŠD povezuje študente Študentski svet, ki je glavni akter pri vseh študentskih aktivnostih. 

Študentski svet: 
Študentski svet VŠD obravnava študentske zadeve na svojih rednih in izrednih sejah. Seje potekajo v skladu s 
Poslovnikom o delu študentskega sveta VŠD. 
V letu 2010 je bilo v študentskem svetu VŠD devet članov. Predsedniki posameznih letnikov so hkrati člani 
Študentskega sveta. 

Sodelovanje študentskega sveta z vodstvom in ostalimi zaposlenimi na VŠD je bilo zelo dobro. 

Predstavniki študentov so aktivno sodelovali na sejah Senata VŠD in komisijah. 
Večina študentov je aktivno sodelovala pri izvajanju anket o kakovosti izvajanja študijskega programa in oceni 
predavateljev. 
 
V naslednjih letih je potrebno spodbuditi večjo angaţiranost predstavnikov študentov v študentskem svetu, 
pripraviti konkretni program obštudijskih dejavnosti. Potrebno je povečati samostojnost študentov pri akcijah, 
da ne bodo vedno čakali iniciativo s strani vodstva VŠD in učiteljev. 

Študenti VŠD so bili zastopani v organih in komisijah VŠD: 

> V akademskem zboru (6 članov) 
> V Senatu VŠD (2 člana) 

 

■ V komisiji za študijske zadeve (1 član) 
■ V komisiji za ocenjevanje kakovosti (1 član) 

 

Univerzitetni šport  
 
Hkrati s pridruţitvijo našega zavoda Primorski univerzi, se nam odpirajo nove moţnosti sodelovanja tudi na področju 
univerzitetnega športa, Zavod bo v letošnjem letu izvedel pregled aktivnosti UP in uskladil delovanje na tem področju. 
Na ta način bomo povečali moţnost izbire športa našim študentom. 
 
Interesna dejavnost študentov 
 
Interesne dejavnosti  študentov na našem zavodu povezujemo vsebinsko skladno s študijskim programom. Na ta 
način ţelimo študentom poleg rednega študija omogočiti, da se v okviru interesnih dejavnosti seznanijo z modernimi 
smernicami, ki trenutno veljajo na področju, za katerega se izučujejo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



32 
 

Preglednica 4-1 : S  študijem povezane interesne dejavnosti študentov  
 

 

Kratkoročni 
prednostni cilji 

zavoda 

Izvedbene naloge 
v letu 2010  

Pričakovani 
rezultati v letu 2010 

Predvideni viri 
financiranja 

Realizirano 

Obisk sejmov v SLO Ogledi sejmov Seznanitev z 

novostmi 

študenti Ne – finančna 

kriza 

Obisk sejma v Parizu 

2 dni 

Ogled sejma in 

znamenitosti 

Seznanitev z 

novostmi na 

področju modnega 

oblikovanja 

sponzorji, lastna 
sredstva 
študentov 

Ne – finančna 

kriza 

Obisk sejma v Milanu 

2 dni 

Ogled sejma in 

znamenitosti 

Seznanitev z 

novostmi na 

področju modnega 

oblikovanja 

, sponzorji, 
lastna sredstva 
študentov 

Ne – finančna 

kriza 

Obisk sejma v Padovi 

1 dan 

Ogled sejma Seznanitev z 

novostmi na 

področju interiera  

, sponzorji, 
lastna sredstva 
študentov 

Ne – finančna 

kriza 

Predstavitev novosti 

programska orodja 

Predstavitev 

grafičnih programov 

Izobraževanje  sponzorji, lastna 
sredstva 
študentov 

Ne – finančna 

kriza 

Delavnice na 

raziskovalno temo 

Izvedba delavnic na 

teme po katedrah 

Končni izdelki za 

razstave in 

predstavitev 

, sponzorji, 
lastna sredstva 
študentov 

Ne – finančna 

kriza 

Razstava na  sejmu 

pohištva v Ljubljani 

Izbor in priprava 

plakatov in izdelkov 

za predstavitev na 

sejmu 

Predstavitev na 

sejmu 

MVZT, sponzorji, 
lastna sredstva 
študentov 

Ne – finančna 

kriza 

Modna revija, MURA 

in zaključna modna 

revija 

Priprava kreacij in 

izdelava oblačil za 

modno revijo 

študentov 

Izvedba modne 

revije  

 sponzorji, lastna 
sredstva 
študentov 

Ne – finančna 

kriza 

 
 

Kazalniki: 

Kazalniki 
Študijsko leto 

2008/2009 
 

Načrt za 
študijsko leto  

2009/2010 

Realizacija 2010 
 

Število študentov na računalnik 3,7 3,3 2,8 

Odstotek elektronskih prijav na izpite 100% 100% 100% 
 

o Število študentov na računalnik: število študentov rednega dodiplomskega študija brez absolventov se deli s številom računalnikov, ki jih 
lahko uporabljajo študenti. 

4.2 Ocena stanja in usmeritve 

Študenti VŠD so vključeni v vse organe odločanja na VŠD: akademski zbor, senat kakor tudi v komisije 
senata. Zaradi tega laho račemo, da so študenti obveščeni o dogajanju na VŠD in lahko konstruktivno 
pripomorejo k razreševanju vseh problemov. Opaziti je, da zanimanja s strani študentov upadajo, zato si 
ţelimo čim več aktivnih študentk in študentov. 
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5. KADROVSKI POGOJI 
 
Z vizijo biti najboljši pedagoški zavod na področju dizajna v našem delu Evrope, dajemo strokovnosti naših 
kadrov velik pomen.  

5.1 Visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci 

Preglednica 5-1: Cilji in realizacija na področju kadrovskih zadev 

 

Kratkoročni prednostni cilji 

VŠD 
Pričakovani rezultati v letu 2010 

Realizacija v letu 2010 z 

obrazložitvijo razlik 
Dokončanje postopkov priznanja 
pomembnih umetniških del za 5 
kandidatov 

 

Končanje postopkov in pridobitev 
soglasja od Komisije za priznanje 
pomembnih umetniških del pri Senatu 
za habilitacije, pri Svetu za visoko 
šolstvo 

Začeti postopki za priznanje za 

pomembna umetniška dela 8 

kandidatov, predviden zaključek v 

letu 2011 

Izvolitve predstojnikov kateder Imenovanje predstojnikov realizirano 

 

Preglednica 5-2 : Izvolitve v naziv v letu 2010 

Naziv 

Število 

zaposlenih, ki 

jim bo v letu 

2010 potekla 

izvolitev v 

naziv 

Načrtovano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2010 

Realizirano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2010 

 

Redni profesor    

Znanstveni svetnik    

Izredni profesor    

Višji znanstveni sodelavec    

Docent    

Znanstveni sodelavec    

Višji predavatelj    

Predavatelj    

Asistent    

Učitelj veščin    

Strokovni svetnik    

Višji strokovni sodelavec    

Strokovni sodelavec    

Bibliotekar    

 
Za leto 2010 ni bilo planiranih novih izvolite. Le te se bodo izvedle v letu 2011. 
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Preglednica 5-3 : Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v 

letu 2010 

 

Pridobivanje 

formalne 

izobrazbe  

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja in 

tečaji 

Daljša 

usposabljanja 

(več kot 1 

mesec) v tujini 

Leto 2009 1 3 4  

Načrt 2010 0 5 3  

Realizacija 

2009 

0 5 4  

 

Preglednica 5-4 : Število registriranih raziskovalcev 

 

Št. vseh visokošolskih 

učiteljev, visokošolskih 

sodelavcev, 

raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev 

Število registriranih raziskovalcev 

Vsi 
od tega s statusom 

mladi raziskovalci 

Stanje 31. 12. 2009 9   

Načrt 31. 12. 2010 10 10  

Realizacija 31. 12. 2010 10 10  

5.2 Upravno-administrativni in strokovno-tehnicni delavci 
 
Poleg pedagoških delavcev so na VŠD zaposlleni 4 upravno administrativni in strokovno tehnični delavci. Ti 
delujejo na različnih delih, kot so: referat za študijske zadeve, administracija in strokovni sodelavci na 
katedrah. Ti delavci izvajajo aktivnosti, ki so ključnega pomena za nemoteno izvajanje pedagoške, umetniške 
in raziskovalne dejavnosti VŠD. 

Računovodske storitve opravlja zunanji računovodski servis. Tajniške posle opravlja zunanji sodelavec. 
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6. PROSTORSKI POGOJI IN OPREMA 

6.1 Prostori 
Prostorski pogoji - Lokacije Visoke šole za dizajn (Ljubljana): 
1 Vojkova cesta 63,  1000 Ljubljana 
2 Gerbičeva ul. 51, 1000 Ljubljana 
3 Studio Dob, Ulica 7 avgusta 1A, 1233 Dob   
 
 
V letu oktobru 2010, se je večina dejavnosti VŠD preselila  na novo lokacijo v Ljubljani, Vojkova 63, 1.328,5 
m2  prostora za delo s študenti in 456 m2 razstavnih prostorov na terasi. Na novi lokaciji je 18 predavalnic v 
skupni površini 689 m2, knjiţnica 40 m2, pisarniških prostorov v izmeri 396 m2, ostalih prostorov (WC, 
hodniki, skupni prostori) 203 m2 in terasa za postavitev razstav v izmeri 456 m2. Večina opreme iz prejšnjih 
lokacij se je preselila na novo lokacijo. Prvi del selitve je bil 01. 02. 2010 in preostali del 01. 10. 2010. 
 
Na lokaciji Gerbičeva 51 v Ljubljani (160m2), VŠD razpolaga s štirimi učilnicami (računalniško sobo, 
šivalnico, dve predavalnici), arhiv ter pisarno za predavatelje in strokovne sodelavce.   
Na lokaciji Dob (260m2) razpolaga s tremi predavalnicami ter pisarno za predavatelje.  
 
Opremljenost visokošolskega zavoda: 
 
Vse predavalnice na VŠD so opremljene za predavanja (z računalniki, projektorji, projekcijskimi platni in 
tablami) in praktične vaje posameznih smeri (po potrebi tudi druga audio – video oprema kot kamera, 
fotoaparat, audio oprema … ) so na voljo predavateljem v vsaki učilnici. Za delo z računalniki sta opremljeni 
dve predavalnici, kjer je, glede na posamezno smer študija, nameščena zahtevana programska oprema  za 
praktično delo študentov. Za potrebe katedre za tekstilije in oblačila je opremljen studio – šivalnica in 
krojilnica, kjer študentje opravljajo praktičen del pri predmetu Konstrukcije in modeliranje oblačil. V okviru 
sklopov posameznih predmetov, kjer je potrebna dodatna tehnična oprema ali posebne aparature, šola 
najema delavnice in posebne laboratorije, za praktično delo študentov, ki ga opravijo v studijih ali podjetjih, 
kjer so te tehnične zahteve zagotovljene. V ta namen je za vaje znotraj predmeta Fotografija najema studio 
poklicnega fotografa, za potrebe predmeta Razsvetljava se del pouka opravlja v raziskovalnih studijih v 
podjetjih, ki se ukvarjajo z razvojem razsvetljave ter na Inštitutu za razsvetljavo, v okviru predmeta 
Oblikovanje in tehnologije kovinskih izdelkov študentje opravijo praktičen del pouka v kovaški delavnici. Na 
podoben način opravljajo študentje delavnice v Steklarni Rogaška d.d. (izdelovanje steklenih izdelkov), 
Zlatarna Celje d.d. (izdelovanje nakita), Studio za kulturo oblačenja (praktično delo na področju stilizma), 
mizarska delavnica MDF, Ljubljana – za izdelovanje prototipov EKO produktov.  
 
Podatki o prostorskih pogojih in opremljenosti visokošolskega zavoda za študijsko leto 2010/2011: 
Predavalnice : 989.50 m2  
Razstavni prostor : 456,00 m2 
Pisarne:  369.00 m2 (16 + sejna soba)  
Sekundarni prostori (sanitarije, hodniki, arhiv, …): 370.00 m2 
Total: 2.184.50 m2 
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6.2 Oprema 

Preglednica 6-1: Pregled razpoloţljive študentov na en računalnik 

Kazalniki 
Študijsko leto 

2008/2009 
 

Načrt za 
študijsko leto  

2009/2010 

Realizacija 2010 
 

Število študentov na računalnik 3,7 3,3 2,8 

Odstotek elektronskih prijav na izpite 100% 100% 100% 

 

6.3 Informacijski sistem 

Študentje in učitelji imajo na razpolago spletno stran VŠD www.vsd.si, kjer dostopajo do vseh potrebnih 
informacij v zvezi s študijem, razpored predavanj in vaj, statut in drugi akti VSD, oglasna deska z 
informacijami, prijava na izpit. 

Pozna se napredek glede na leto 2009, vendar še nismo zadovoljni z obsegom in vsebino informacijskega 
sistema, zato smo se odločili za nadaljnjo prenovo in razširitev informacijskega sistema.  

 
  

http://www.vsd.si/
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7. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

7.1 Pridobivanje sredstev 

Grafični prikaz 7-1: Delitev prihodkov po viru prihodka v letu 2010 

 
 
Razdelitev celotnih prihodkov zavoda, po viru prihodka lahko ponazorimo z grafičnim prikazom. Razvidno, da v 
letu 2010, različno kot v preteklih letih, največji deleţ prihodkov ţe predstavljajo prihodki za izvajanje javne 
sluţbe v okviru koncesijske pogodbe. Zavod načrtuje, da se bo v letu 2011 deleţ javnih sredstev v manjšem 
obsegu še povečal, enako pa bi se moral povečati tudi obseg sredstev pridobljenih na trgu in s tem ohraniti 

razmerje med sredstvi za izvajanje javne sluţbe v okviru koncesijske pogodbe in sredstvi pridobljenimi na 
trgu, torej lastnimi sredstvi zavoda. 

7.2 Ocena stanja in usmeritve 

Izvajanje študijskega programa je zaradi specifike zelo dragO, tako da se s šolnino krijejo najnujnejši stroški 
predavateljev in del najemnin za prostore, za vse ostale aktivnosti pa zavod zagotavlja sredstva iz drugih virov 
in vloţkom ustanovitelja, svetovalnim delom. Za vse ostale aktivnosti, pa bo VŠD morala pridobivati sredstva iz 
drugih virov. 
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8. SODELOVANJE IN VKLJUČEVANJE DRUŽBENEGA OKOLJA 
 

Preglednica 8-1 : pregled ciljev in realizacija 

Kratkoročni prednostni 
cilji zavoda 

Izvedbene 
naloge v letu 

2010 

Pričakovani rezultati v 
letu 2010 

Predvideni 
viri 

financiranja 
Realizirano  

Poraba odobrenih sredstev 
programa Erasmus 

Izmenjave 
študentov, 
predavateljev in 
strokovnega 
osebja  

Opravljene izmenjave  Evropski 
programi  

 

Povečanje zneska za 
izvedbo programa Erasmus  

Prijava na razpis 
Višji znesek odobrenih 
sredstev ter večje število 
mobilnosti  

Evropski 
programi   

Gostovanje priznanega 
tujega 
raziskovalca/pedagoškega 
sodelavca  

Prijava na razpis  
Gostovanje priznanega 
tujega 
raziskovalca/pedagoškega 
sodelavca  

Javni sklad RS 
za 
sofinanciranje 
in razvoj kadrov 

 

General motors Raziskovalna 
naloga študentov 
na določeno 
temo. Razpis za 
nacionalne in 
evropske 
nagrade GM 

Izbrani izdelki na 
tekmovanju, razstava in 
modna revija izdelkov 

Naročnik 

 

 
 
Kazalniki: 
(vpišejo se podatki za univerzo) 

Kazalnik 

 
Dodiplomski študij 

 
Podiplomski študij 

Študijsko 
leto 

2008/2009 
 

Načrt za 
študijsko 

leto 
2009/2010 

Realizacija 
leto 

2009/2010 
 

Študijsko 
leto 

2008/2009 
 

Načrt za 
študijsko 

leto 
2009/2010 

 

Realizacija 
leto 

2009/2010 

Število študentov, ki opravljajo del 
študija v tujini 

6 8 10 7 10 0 

Število tujih študentov, ki opravijo del 
študija v Sloveniji 

0 6 6  6 0 

Število gostujočih visokošolskih 
učiteljev, ki sodelujejo pri pedagoškem 
procesu 

4 4 8 4 4 0 

Število visokošolskih učiteljev, ki 
sodelujejo pri pedagoškem procesu v 
tujini kot gostujoči profesorji 

5 8 7 4 6 0 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 
izobraţujejo v tujini 

5 6 7 4 6 0 

Število gostujočih raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli 
v Slovenijo 

5 8 0  4 0 

Število gostujočih raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 
Slovenije v tujino 

0 1 0  4 0 
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8.1 Sodelovanje z visokošolskimi zavodi v Sloveniji in tujini 

Po začetnih teţavah in neuspelih poskusih navezovanja uradnih stikov z visokošolskimi zavodi - univerzami v 
Sloveniji je v zadnjem letu prišlo do pozitivnih premikov. Povezovanje z drugimi izobraţevalnimi, raziskovalnimi 
in gospodarskimi organizacijami je zelo pomembno, česar se na VŠD zavedamo.. VŠD se aktivno pogovarja in 
sodeluje z zavodi iz Evrope, Hrvaške in Srbije. Pri vseh smo bili sprejeti in smo brez vsakih zapletov lahko 
navezali stike in dogovorili sodelovanje. VŠD se intenzivno vključuje v razna zdruţenja delodajalcev in 
platforme (Slovenska gozdno lesna platforma in tekstilna platforma), aktivno sodelujemo z gospodarskimi 
subjekti lesne in tekstilne panoge. Smo soustanovitelji Modeus-a Murska Sobota, za področje izobraţevanja v 
regiji. Na področju izmenjave študentov in učiteljev dogovarjamo in podpisujemo bilateralne pogodbe o 
izmenjavi študentov in učiteljev, izvajanju predavanj in praktičnega usposabljanja študentov. 

 

8.2 Mednarodna mobilnost visokošolskih predavateljev in študentov: 

Izvedene mednarodne mobilnosti v okviru programa Erasmus Individualna mobilnost od 2007/08 do 2010/11 
(predvidene številke): 

 

- na študijski izmenjavi: 22 študentov 

- na študijski praksi: 11 študentov 

- z namenom poučevanja: 18 profesorji   

- z namenom usposabljanja: 12 zaposleni 

- na pripravljalnem obisku: 1 profesor 

 

 Z namenom poučevanja smo gostili 8 tujih profesorjev.  

 Na študijski izmenjavi smo gostili 13 tujih študentov. 

Na Študijski obisk, mobilnost, ki je omogočena v okviru Prečnega programa v okviru programa Vseţivljenjsko 
učenje, bo v akademskem letu 2010/2011 na strokovno usposabljanje odšla ena oseba. 

8.3 Članstvo v slovenskih in mednarodnih zdruţenjih: 

 
EAIE, European Association for International Education (http://www.eaie.org/) 
ELIA, European League of Institutes of the Arts, Amsterdam (http://www.elia-artschools.org/) 
GIDE, Group of International Design Education (http://gide-net.eu/) 

V okviru GIDE zdruţenja in projektov sodelujemo z: 
Duncan of Jordanstone College of Art & Design / University Dundee, Škotska 
Hochschule Magdeburg-Stendal, Nemčija 
Leeds College of Art and Design, Anglija 
Katholieke Hogeschool Mechelen, Belgija 
SUPSI - Scuola Professionale Universitaria della Svizzera Italiana, Švica 
Politecnico di Milano, Italija 

CUMULUS, International Association of Universitiesand Collages of Art Design and Media (v fazi pristopa) 
CEEPUS, Central European Exchange Program for University Studies(v fazi pristopa) 
 

8.4 Ocena stanja in usmeritve 

V zadnjem letu smo zelo zadovoljni z razvojem na področju sodelovanja z gospodarstvom. Povečati je treba 
sodelovanje z ostalimi VŠ zavodi v Sloveniji. 

 

http://www.eaie.org/
http://www.elia-artschools.org/
http://gide-net.eu/

