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1 PREDGOVOR
Samoevalvacija predstavlja enega najpomembnejših instrumentov sistema kakovosti
visokošolskih zavodov, jim zagotavlja okvir za oblikovanje lastne definicije kakovosti, služi
kot pomoč pri oceni dosežkov lastnega poslanstva in strateških ciljev ter jim omogoča
pripravo akcijskega načrta za nadaljnje delo.
Fakulteta za dizajn pripravlja samoevalvacijsko poročilo že vse od ustanovitve dalje, saj z
rednim spremljanjem svojega razvoja na posameznih področjih lahko pravočasno odkriva (in
odpravlja) pomanjkljivosti v delovanju. V pripravo in obravnavo samoevalvacijskih poročil so
vključeni vsi deležniki, ki jih zadeva razvoj VS zavoda, zlasti zaposleni in študenti. Za
zagotavljanje kakovosti je formalno odgovorno vodstvo zavoda, vendar je kultura kakovosti
odvisna predvsem od motiviranosti in kakovostnega dela vsakega posameznika.

1.1

Predstavitev visokošolskega zavoda

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, univ. dipl. inž. arh. FD je vpisana v razvid
visokošolskih zavodov pod zaporedno številko 25 (dne 25.09.2007 in spremembe dne 30.
01. 2009, 4. 7. 2012 in 6.1. 2014). 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.
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.
26. januarja 2011 je bila podpisana pogodba o pridružitvi, s katero je Fakulteta za dizajn
postala pridružena članica Univerze na Primorskem.
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. 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
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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 pa spada 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
003

Raziskovalna skupina za Kulturo bivanja
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
Poleg rednega študijskega programa so akreditirani enoletni programi za
izpopolnjevanje: Notranja oprema – stanovanjski objekti, Notranja oprema – javni objekti in
Modelar. Moduli za vseživljenjsko učenje nimajo koncesije.
V osmih letih obstoja smo zvesto sledili temeljnemu cilju študijskega programa, ki stremi k
usposabljanju oblikovalcev s strokovnimi znanji, potrebnimi za pripravo inovativnih
dizajnerskih
rešitev.
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Od leta 2007 aktivno sodelujemo v evropskem programu Vseživljenjsko učenje, sektorskemu
programu Erasmus. S pomočjo programa je šola vzpostavila visoko kvalitetno mrežo
mednarodnih povezav, ki omogoča študentom in predavateljem izmenjavo znanj, idej in
praktičnih
izkušenj
iz
sveta
dizajna.
FD sestavlja mlad kolektiv akademsko in strokovno usposobljenih predavateljev, 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 z osmimi sodelavci. Večina redno zaposlenih sodeluje v izobraževalnem
procesu. Preostale obveznosti zavod izvaja tudi s pogodbenimi sodelavci. Število
pogodbenih sodelavcev je različno v določenih fazah izobraževalnega procesa (od dvajset
do osemintrideset: v veliki meri so to predavatelji – nosilci posameznih študijskih predmetov,
ter nekaj strokovnih sodelavcev, ki pokrivajo vaje pri določenih predmetih.
Z vizijo biti najboljši pedagoški zavod na področju dizajna v našem delu Evrope, dajemo
strokovnosti naših kadrov velik pomen.
V letu 2012/2013 je FD izvajala študijski proces s 36 pogodbenimi izvajalci.

Prostorski pogoji FD
1
2
3

Prevale 10, 1236 Trzin (sedež) od 1.8. 2013; do 31.7. 2013 – Vojkova 31, Ljubljana
Gerbičeva ul. 51, 1000 Ljubljana (dislocirana enota)
Studio Dob, Ulica 7 avgusta 1A, 1233 Dob (dislocirana enota)

FD nima v lasti stavb in zemljišč. Prostori za izvajanje programa in dejavnosti so najeti za
obdobje 10 let.
V avgustu 2013, se je FD preselila na novo lokacijo v Trzinu, Prevale 10, kjer je študentom
in predavateljem ter strokovnemu osebju na voljo 838,45 m2 prostorov.
Na lokaciji Gerbičeva 51 v Ljubljani (160m2), FD razpolaga s studii, arhivom ter pisarno za
predavatelje in strokovne sodelavce. Na lokaciji na Gerbičevi 51 v Ljubljani se v letih
2012/2013 in 2013/2014 ni vršila pedagoška dejavnost, zaradi prenove. V dislocirani enoti na
Gerbičevi 51 se bo v letu 2013/2014 izvajala dejavnost House of Design (društvo študentov
FD).
Na lokaciji Dob (260m2) razpolaga s tremi predavalnicami ter pisarno za predavatelje. Na tej
lokaciji se nahaja tudi arhiv in skladišče.
Podatki o prostorskih pogojih in opremljenosti visokošolskega zavoda za študijsko
leto 2012/2013 (do 31.7. 2013) – VOJKOVA 31, LJUBLJANA:
Predavalnice : 989.50 m2
Razstavni prostor : 456,00 m2
Pisarne: 369.00 m2 (16 + sejna soba)
Sekundarni prostori (sanitarije, hodniki, arhiv, …): 370.00 m2
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Skupaj: 2.184.50 m2
Podatki o prostorskih pogojih in opremljenosti visokošolskega zavoda za študijsko
leto 2012/2013 (od 1.8. 2013) – PREVALE 10, TRZIN:
Predavalnice – Prevale 10, Trzin: 838,45 m2
Gerbičeva ul. 51, 1000 Ljubljana (dislocirana enota) - 160 m2
Studio Dob, Ulica 7 avgusta 1A, 1233 Dob (dislocirana enota) – 260m2.

V letu 2012/2013 (1.8. 2013) je zavod izvedel selitev sedeža na lokacijo Prevale 10, Trzin,
kjer je zavod pridobil primernejše prostore za izvajanje dejavnosti ter se tudi na ta način
prilagodil izvajanju varčevalnih in kriznih ukrepov.

Opremljenost visokošolskega zavoda
FD nepretrgoma vlaga v posodabljanje prostorov in opreme, z namenom da se izboljšujejo
razmere za študij, raziskovanje, umetnost in druge dejavnosti. FD ima prostore ti. studije na
posameznih smereh za izvajanje izobraževalne dejavnosti na strokovnem in umetniškem
področju. Katedra za tekstilije in oblačila poseduje stroje in naprave za izdelovanje tekstilij in
oblačil, kot so šivalni stroji, statve, pletilni stroji ipd. in računalniško opremo za risanje
kolekcij, konstruiranje in modeliranje oblačil. Katedra za notranjo opremo ima studio za
redizajn izdelkov, za večja strokovna izobraževanja pa se sklenejo dogovori z lesarskimi
delavnicami in tudi podjetji. Katedra za vizualne komunikacije razpolaga s studijem za
fotografiranje, ki je bil opremljen v akademskem letu 2010/2011. V vseh studijih je
nameščena sodobna računalniška oprema, ki omogoča dostop do elektronskih komunikacij.
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.

Informacijski sistem
Na podlagi informacijsko- infrastrukturnih načrtov se je povečala pokritost FD za dizajn z
informacijsko opremo, predvsem z osebnimi računalniki in LCD projektorji, ki so sedaj že
osnova za izvedbo pedagoškega procesa. Vsi prostori v katerih poteka pedagoški proces, so
informacijsko dobro podprti, učitelji si lahko pri predavanjih pomagajo z računalniki, z LCDprojektorji, video in DVD- predvajalniki, s televizorjem in drugo opremo. 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.
Posebno pozornost na področju informatizacije je FD namenila informacijskemu sistemu, ki
ga uporablja za delo študentskega referata in mednarodne pisarne, neprestano pa skrbi tudi
za vzdrževanje informacijskega sistema za potrebe knjižnice. Iz posameznih učnih načrtov je
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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 sta za
delo z računalniki opremljeni dve predavalnici, kjer je, glede na posamezno smer študija,
nameščena zahtevana programska oprema za praktično delo študentov.

Študijsko leto 2012/2013

Kazalniki
Število študentov na računalnik

9,0

Odstotek elektronskih prijav na izpite

100%

Študenti in visokošolski učitelji imajo na razpolago visokošolski informacijski sistem VIS, kjer
dostopajo do vseh potrebnih informacij v zvezi s študijskim procesom, dostopen je razpored
predavanj in vaj, oglasna deska z informacijami, možna je prijava na izpit. Širši javnosti je na
voljo spletna stran FD (www.fd.si).

Organizacijska struktura na FD
FD ima naslednjo organizacijsko strukturo:
1. organe zavoda
2. vodstvo zavoda
3. tajništvo zavoda
4. pedagoške in znanstveno-raziskovalne enote zavoda
Organi FD so:
 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. Petra Bole
Prodekanja za mednarodno dejavnost: Petra Bevek
Prodekanja za kakovost in družbeno odgovornost: mag. Veronika Gruden
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Senat je najvišji strokovni organ FD. Senat sestavlja 11 članov tako, da so v njem zastopani:
-

-

dekan je član senata po položaju, ga sklicuje in mu predseduje;
7 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 devet članov,ki jih
izmed sebe izvolijo študentje posameznih smeri študija na FD. Študenti FD imajo v
študentskem svetu FD po tri predstavnike študijske smeri.
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 in oblačil;
5. Katedra za vizualno kulturo;
6. Katedro za produktno oblikovanje;
7. Katedro za dizajn management.
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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 tekstilij in oblačil.
Delovna telesa senata FD:
Stalna delovna telesa senata FD so:
 komisija za študijske zadeve,
 komisija za raziskovalno in razvojno delo,
 komisija za umetniško dejavnost,
 habilitacijska komisija,
 komisija za priznanje pomembnih umetniških del,
 komisija za priznavanje izobrazbe,
 komisija za kakovost.
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.
V decembru 2012 je FD pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS vpisala dve novi
raziskovalni skupini in sicer: raziskovalno skupino za Kulturo bivanja in raziskovalno skupino
za Tekstilije in oblačila.
FD je ustanovila Karierni center in Alumni klub na 19. dopisni seji Senata FD, dne
1.6.2012. Namen Kariernega centra je, 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
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šoli in promovirati dosežke članov kluba ter na ta način prispevati k večji prepoznavnosti
diplomantov tako doma kot v tujini.

Poslanstvo FD
Poslanstvo FD je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem človekove
radovednosti in želje po znanju ter raziskovanju predvsem na matičnem področju delovanja –
na področju umetnosti, ter graditi sinergije z drugimi visokošolskimi zavodi doma in v tujini.
Naloga FD je prenesti pobude, ki se oblikujejo v stiku sredozemskega in srednjeevropskega
sveta v mednarodni univerzitetni prostor in tako prispevati k trajnostnemu družbenemu
razvoju lokalnega in širšega regionalnega okolja, hkrati pa izboljševati pretok znanja s
povezovanjem izobraževalnega, umetniškega in raziskovalnega dela in gospodarstva (t.i.
trikotniki znanja).
FD po pridružitvi k Univerzi na Primorskem prevzema tudi vizijo univerze, ki je »postati
center odličnosti v ustvarjanju in prenosu znanja, z namenom enakopravnega in
partnerskega sodelovanja v plemenitenju akademske in družbene sfere sredozemskega
sveta in širšega prostora, v katerega je vpeta«.
Kot izobraževalna, raziskovalna in umetniška ustanova želi FD predstavljati forum, na
katerem se bodo v medkulturnem dialogu pretakale inovacije iz raziskovalne sfere v
družbeno, kulturno in gospodarsko življenje, pobude iz okolja pa bodo smernice za nadaljnje
delo na akademskem področju.
Pri doseganju svoje vizije bo FD upoštevala svoje poslanstvo in pet temeljnih vrednot, ki so
tudi vrednote UP: kakovost, avtonomija, svoboda, pripadnost in odprtost.
V letu 2012 je bil sprejet Strateški načrt z vizijo, poslanstvom in dolgoročnimi cilji 20122017. S sprejetjem tega dokumenta, je zavod naredil velik korak naprej pri temeljnih izhodiščih
za nadaljnji uspešni razvoj. Vizija, poslanstvo in vrednote – strateški načrt Visoke šole za dizajn
(VŠD) za obdobje 2012-2017, 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.
V letu 2014 FD načrtuje sprejetje novega, posodobljenega Strateškega načrta, ki bo odražal
vse spremenjene okoliščine v katerih zavod deluje in cilje, ki si jih je zadal na področju
izobraževanja, raziskovanja in umetnosti. Prav tako bo zavod do konca leta 2014 vse interne
akte uskladil glede na statusno preoblikovanje v fakulteto (po sklepu Senata FD).

Vizija FD
FD po pridružitvi Univerzi na Primorskem prevzema tudi vizijo univerze, ki je »postati center
odličnosti v ustvarjanju in prenosu znanja, z namenom enakopravnega in partnerskega
sodelovanja v plemenitenju akademske in družbene sfere sredozemskega sveta in širšega
prostora, v katerega je vpeta«. Kot izobraževalna, raziskovalna in umetniška ustanova želi
FD predstavljati forum, na katerem se bodo v medkulturnem dialogu pretakale inovacije iz
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raziskovalne sfere v družbeno, kulturno in gospodarsko življenje, pobude iz okolja pa bodo
smernice za nadaljnje delo na akademskem področju.
FD na mednarodni rani razvija inovativno in raziskovalno kulturo in nove pristope
razmišljanja pri ustvarjanju novih smernic v oblikovanju. S hitrim odzivom na potrebe ter
glede na smernice mednarodnih trgov, z orientiranostjo na konkretne rezultate oblikovalskih
rešitev, podajanje multidisciplinarnih znanj ter z inovativno- kreativnim pristopom želi
prispevati oz. soustvarjati razvoj oblikovanja med slovenskimi podjetji ter jih spodbujati, da bi
uvajali nove, konkurenčne izdelke.
FD daje poudarek na integracijo ekspertnih znanj s področja dizajna, poznavanja
tradicionalnih in sodobnih materialov, izbora optimalnih tehnologij in tehnoloških postopkov
za zagotavljanje visoke produktivnosti dela in ponudb velike palete izdelkov, prilagojenih
specifičnim potrebam različnih segmentov trga, posameznikom ter kreativnem trženju novih
izdelkov in blagovnih znamk.

Dolgoročni cilji FD
Ob izvedeni analizi in upoštevanju identificiranih prednosti in slabosti FD ter izzivov in
nevarnosti v okolju, je za namen spremljanja doseganja postavljene vizije oblikovanih devet
strateških ciljev s pripadajočimi merili in ukrepi za njihovo uresničevanje, ki so usklajeni tudi z
dolgoročnimi cilji UP, katere pridružena članica je FD:
1. cilj:

Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in

poučevanju.
FD si bo prizadevala za odličnost v učenju in poučevanju na področju dejavnosti, ki ga FD
izvaja. Osnovni cilj je zagotoviti pogoje in načine pedagoškega dela, ki bodo prispevali k
učinkovitosti in uspešnosti študijske poti študentov na vseh stopnjah študija.
2. cilj: Postati odličen raziskovalni in umetniški visokošolski zavod.
FD si bo prizadevala za razvoj raziskovalne in umetniške podstati, ki ji bo omogočal
oblikovanje in sooblikovanje centrov odličnosti na posameznih področjih raziskovanja. S tem
namenom bo spodbujala zaposlene k raziskovalnemu in umetniškemu delu in objavljanju
mednarodno primerljivih rezultatov svojega dela.
3. cilj: Oblikovati prihodnost zavoda in jo udejanjati ter dajati zgled za uveljavljanje
vrednot zavoda in etike ter vseskozi zbujati zaupanje.
Vodstvo bo prožno in bo zavodu omogočalo, da predvidi dogodke in se nanje hitro odziva, s
čimer zagotavlja stalni uspeh.
4. cilj: Uresničevati svoje poslanstvo in vizijo z razvijanjem na deležnike
osredotočene Strategije.
Za izvajanje Strategije, vizije in poslanstva, bo FD pospeševala, udejanjala in širila ustrezne
politike, načrte in procese.
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5. cilj: Prispevati in ustvarjati takšno organizacijsko in delovno ter partnersko
kulturo, ki bo omogočala doseganje ciljev zavoda, pa tudi osebnih ciljev
zaposlenih in študentov ter ceniti in spoštovati svoje zaposlene in študente.
Za svoje zaposlene in študente bo vodstvo FD skrbelo, z njimi komuniciralo, jih nagrajevalo
in priznavalo tako, da jih bo spodbujalo, krepilo njihovo zavezanost ter jim omogočalo
uporabljati lastne veščine in znanje.
6. cilj: Dosegati materialne standarde, primerljive s sodobnimi in vrhunsko
opremljenimi visokošolskimi zavodi v svetovnem merilu.
FD si bo prizadevala za zagotavljanje primernih delovnih pogojev, materialnih pogojev in
infrastrukture za zaposlene in študente FD, ki bodo primerljivi s tistimi, ki jih dosegajo
sodobni in odlični visokošolski zavodi, zato bo FD delovala v smeri pridobivanja potrebnih
sredstev ter pridobitve primernih prostorov in ustreznih prostorov za študijsko, raziskovalno
in umetniško dejavnost. FD si bo prizadevala izpolniti vse pogoje za pridobitev koncesije s
strani države na vseh stopnjah študija, ki jih bo izvajala.
7. cilj: Snovati, obvladovati in izboljševati procese in storitve, z namenom povečanja
vrednost za odjemalce in druge deležnike; FD bo učinkovit, sodobno organiziran in
v odličnost usmerjen visokošolski zavod.
FD bo razvijala model upravljanja, ki temelji na sodobnih procesih in merilih, ki zagotavljajo
zavodu razvoj v smeri odličnosti. FD bo razvila in sprejela množico kazalnikov ter ključnih
finančnih in nefinančnih rezultatov, da bi ugotovila uspešnost udejanjanja in razširjanja svoje
strategije na podlagi potreb in pričakovanj ključnih deležnikov. FD bo postavljala jasne cilje
za ključne rezultate, ter predvidevala delovanje in rezultate v prihodnosti, jih razčlenjevala in
uporabila.
8. cilj: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega in nacionalnega okolja.
Poslanstvo FD je povezano tudi z vsestranskim razvojem širše slovenske regije – na
področju dizajna: notranje opreme, vizualnih komunikacij ter tekstila in oblačil. Z namenom,
da bi zavod postal nacionalno prepoznaven dejavnik razvoja tako v lokalnem, kot tudi širšem
geografskem – nacionalnem področju, FD teži k vzpostavitvi vzajemnega sodelovanja s
pomembnejšimi regionalnimi akterji. FD bo načrtovala in obvladovala partnerstva, dobavitelje
in notranje vire v podporo strategiji in politiki. Skupaj z gospodarskimi in drugimi subjekti tega
prostora bo FD oblikovala študijske programe, ki bodo upravičili zaupanje gospodarstva, in s
tem tudi ˝zaposljivega diplomanta˝. Poleg tega bo vzpostavila pogoje za sodelovanje z
lokalno skupnostjo na področju raziskovanja. S tem bo FD zagotavljala uspešno
obvladovanje svojega vpliva na okolje in družbo.
Posebno pozornost bo FD namenila učinkoviti in odlični komunikaciji z javnostmi ter
promociji dela in dosežkov zavoda.
9. cilj: Postati referenčni visokošolski zavod JV Evrope in širšega mednarodnega
prostora.
Vpetost FD v širši geografsko-politični prostor in njena mednarodna prepoznavnost nudi
temelje za razvoj specifične raziskovalne, pedagoške in umetniške dejavnosti v sodelovanju
z univerzami v tujini. FD bo suveren partner pri postavljanju smernic raziskovanja in
sodelovanja, pri ustvarjanju in posredovanju znanja, ki se vpenja v mednarodni prostor - tako
14

v akademskem, kot v širšem družbenem prostoru. V ta namen si bo prizadevala za
sodelovanje na mikro ravni, preko izmenjave raziskovalcev, umetnikov in predavateljev, z
drugimi univerzami omenjenega geografskega prostora, ter na makro ravni preko
institucionalnega povezovanja.

2 SKRB ZA KAKOVOST
FD ima že od ustanovitve dalje dobro izdelan in delujoč sistem kakovosti o čemer izpričujejo
predvsem naslednja dejstva:
-

FD ima oblikovane in sprejete notranje akte, ki jasno opredeljujejo poslanstvo, vizijo
ter dolgoročne cilje in ukrepe za njihovo uresničitev ter notranjo organiziranost
zavoda. V začetku leta 2012 je Senat FD sprejel Strateški načrt, z vizijo, poslanstvom
in dolgoročnimi cilji Visoke šole za dizajn 2012-2017. V Statutu FD in Pravilniku o
sistemizaciji in notranji organizaciji FD so natančno določene naloge posameznih
notranjih organizacijskih enot in vodstvenih delavcev ter pristojnosti zaposlenih na
konkretnih delovnih mestih. Ker se je FD po preoblikovanju znašla pred novimi razvojnimi
izzivi bo v letu 2014/2015 pripravila nov Strateški načrt do leta 2020, prav tako pa bo
pristopila k prenovi Statuta FD in Pravilnika o sistemizaciji in notranji organizaciji.

-

FD vsako leto sprejme Letni program – načrt dela s finančnim načrtom ter Letno
poročilo FD s finančnim poročilom. V obeh dokumentih so natančno opredeljeni
organiziranost, usmeritve in kratkoročni – letni cilji ter izvedbene naloge in ukrepi za
njihovo dosego.

-

FD je v letu 2011 sprejela Poslovnik kakovosti, ki ga bo v letu 2013/2014 posodobila.
V Poslovnik kakovosti bodo na novo uvrščeni in na podlagi ciljev določeni konkretni
kazalniki za spremljanje posameznega cilja. V Poslovnik kakovosti bodo umeščene tudi
nove vsebine, vezane na samoevalvacijo zavoda, na zunanjo evalvacijo zavoda ter na
izvajanje anket različnih deležnikov (študenti, zaposleni, partnerji), kot tudi na
metodologijo preverjanja obremenitve študentov.

-

FD je že v letu 2011 ustanovila Komisijo za kakovost, v letu 2013 pa je ustanovila tudi
strokovno službo za področje pedagoške, znanstvene in umetniške kakovosti. V
letu 2012 je bila imenovana prodekanja za kakovost in družbeno odgovornost.

-

FD ima vzpostavljen sistem samoevalvacije in kontinuiranega uvajanja izboljšav oz.
za spodbujanje kulture kakovosti. V letu 2012/2013 je bila na FD izvedena zunanja
evalvacija s strani strokovnjakov NAKVIS, v povezavi s postopkom ponovne akreditacije
VS zavoda in študijskega programa. FD vsako leto sprejme Samoevalvacijsko poročilo
(SP). V njem so natančno opredeljeni: poslanstvo, vizija in organiziranost. Opredeljeni so
kratkoročni cilji v tekočem letu in njihova realizacija s pojasnilom o morebitnih razlikah
merila ter kazalniki za posamezne dolgoročne in kratkoročne cilje. FD svoje delovanje
spremlja preko kazalnikov, analizira morebitna odstopanja od zastavljenih ciljev in
ustrezno ukrepa.
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-

FD spremlja podatke o vpisu ter podatke o izvedbi študijskih programov in
učinkovitosti študija, pri čemer daje velik poudarek analizi prehodnosti, realizaciji
študijskih programov, kakovosti izvedbe praktičnega usposabljanja, kakovostnemu
delovanju knjižnice, referata za študentske zadeve, pisarne za mednarodne dejavnosti,
VŽU in Kariernega centra.

-

FD spremlja mnenja pomembnih deležnikov o kakovosti študijskih programov. FD
vsako leto anketira študente, periodično pa pripravlja analize zaposljivosti študentov.

-

FD redno informira zaposlene in jih vključuje v soodločanje o njenem razvoju.
Zaposleni na FD so vključeni v organe in komisije ter na ta način aktivno sodelujejo pri
soodločanju.

-

FD vključuje študente v proces upravljanja in evalvacije kakovosti. Študenti so
preko svojih predstavnikov vključeni v organe in komisije FD, kar omogoča sprotno
evalviranje FD s strani uporabnikov.

-

FD na podlagi Pravilnika o tutorskem sistemu organizira delovanje tutorskega
sistema. FD zagotavlja sistem tutorstva za svoje študente, za tuje študente in študente s
posebnimi potrebami.

-

FD ima organizirano delovanje Kariernega centra in vseživljenjskega učenja (VŽU).
FD žal v letu 2013 ni pridobila sredstev iz projekta »Karierno načrtovanje in svetovanje za
učinkovit vstop na trg dela«, vendar zagotavlja študentom, preko povezovanja z
gospodarskimi subjekti, lažji vstop na trg dela.

-

FD se zavzema za enake možnosti za študente s posebnimi potrebami. Na FD deluje
tutor za študente s posebnimi potrebami.

-

FD skrbi za izobraževanje, razvoj in dodatno usposabljanje zaposlenih. FD
spodbuja svoje zaposlene k izobraževanju in dodatnemu usposabljanju. V letu 2012/2013
je FD sofinancirala študij trem zaposlenim, v okviru finančnih zmožnosti pa spodbuja
zaposlene k prijavi v programe izmenjave.

-

FD spodbuja kakovostno delo in nagrajuje zaposlene za uspešno delo. FD nagrajuje
zaposlene za posebne dosežke, za znanstveno, umetniško in pedagoško odličnost na
osnovi Pravilnika o nagradah in priznanjih FD. Nagrajevanje zaposlenih ureja tudi
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja na FD.

-

FD sodeluje z okoljem. FD se povezuje z gospodarstvom in drugimi organizacijami, saj
se zaveda da je povezovanje z uporabniki znanja temelj za kakovosten razvoj študijske,
raziskovalne in umetniške ponudbe fakultete, hkrati pa fakulteta s tem prispeva k razvoju
gospodarstva. V ta namen je FD ustanovila Razvojni svet, ki nudi podporo vodstvu FD pri
udejanjanju strateških odločitev na pedagoškem, znanstvenem in umetniškem področju.
Neposredno povezavo z gospodarstvom pa FD udejanja preko Razvojnega centra RC31,
katerega soustanoviteljica je ter preko številnih projektov, ki so vključeni v pedagoški
proces.
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-

FD izvaja posvete in delavnice s področja kakovosti. FD že od leta 2012 vsako leto
organizira dogodke na katerih udeleženci razpravljajo o aktualnih temah s področja
kakovosti. FD je junija 2012 v okviru tradicionalnega Tedna oblikovanja – Dizajn week,
prvič izvedla tudi posvet »Dan za kakovost na FD«, na katerem so strokovnjaki
posredovali svoja znanja in dognanja glede kakovosti v visokem šolstvu. Dogodek »dan
za kakovost na FD« je bil izveden tudi v juniju 2013.

-

FD je članica v različnih organizacijah na nacionalni in mednarodni ravni. FD je prek
svojih predstavnikov vključena v različna delovna telesa na nacionalni in mednarodni
ravni. Več informacij o članstvih je dostopnih na spletni strani FD.

-

FD ažurno obvešča širšo javnost o dejavnostih fakultete. FD redno seznanja širšo
javnost o svojih dejavnostih, nagradah, patentih, študijskih programih ipd. preko spletne
strani, informativnih publikacij in informativnih dni. Več informacij o nagradah in
podeljenih patentih fakultete je dostopno na spletni strani FD.

2.1

Komisija za kakovost

Komisija za kakovost je bila ustanovljena na 4. redni seji Senata FD, dne 27.9. 2011 in deluje v
skladu z Merili za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov,
študijskih programov ter znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela, ki jih
je sprejela Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in skladno
s Poslovnikom kakovosti FD.
Komisija kot delovno 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.

2.2

Samoevalvacija

Na FD se samoevalvacija izvaja 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 Strateškega načrta VŠD
2012 - 2017. Prek internega postopka lahko vsi zaposleni podajajo predloge in pripombe
tudi na vse pravne akte, ki jih sprejema Senat FD.

17

Samoevalvacija se na FD izvaja na različnih ravneh, in sicer na ravni predmeta, na ravni
študijskega programa - smeri oz. katedre ter na institucionalni ravni. Samoevalvacija se začne
na ravni organizacijskih enot in 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 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. Prav z namenom merljivosti ciljev in možnosti spremljanja doseganja le teh
preko kazalnikov, bo FD svoje cilje preoblikovala in na tej podlagi bo posodobila tudi
kazalnike.

Samoevalvacijsko poročilo vsebuje:
> namen, politiko, cilji, strategijo, organiziranost in vodenje FD, urejenost dokumentacije ter
skrb za kakovost,
>
>
>
>
>
>
>

izobraževalno dejavnost,
znanstveno-raziskovalno in umetniško dejavnost,
delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
delo upravnih, strokovnih in strokovno - tehničnih delavcev,
dejavnost študentov in študentskega sveta,
prostore, opremo za izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in strokovno dejavnost,
sodelovanje z družbenim okoljem na regionalni, državni 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 samoevalvacijsko poročilo sprejme Senat FD.

Študentska anketa
Študentska anketa se na FD izvaja vsako leto, za vse učitelje in sodelavce, ki so v
študijskem letu sodelovali v učnem procesu. Študenti v anketi ocenjujejo svoje zadovoljstvo z
izvedbo študijskega programa. Anketa se izvaja v mesecu avgustu za tekoče akademsko
leto. Potek izvajanja ankete je določen s Statutom FD in Pravili o izvajanju študentskih anket
o pedagoškem delu učiteljev in sodelavcev, ki jih je Senat FD sprejel na 6. redni seji, dne
27.2.2012. Rezultati ankete se objavijo v Samoevalvacijskem poročilu.

18

Za izvajanje in uporabo rezultatov ankete v skladu z navedenim je odgovoren dekan FD.

2.3

Strategija upravljanja s kakovostjo na FD

Skladno z osnovno vizijo razvoja, ki je postati vodilni samostojni visokošolski zavod na področju
oblikovanja v Sloveniji ter prepoznaven in zanesljiv partner na področju visokošolskega
izobraževanja, raziskovanja in umetniškega dela v Evropi in širše v svetu, se na FD
zavezujemo, da bomo:
> v proces izvajanja kakovosti vključevali vse zainteresirane deležnike:
visokošolske učitelje, študente, nepedagoške delavce, gospodarstvo in ostalo
zainteresirano javnost,
> stalno izvajali dejavnosti na področju zagotavljanja kakovosti glede na sprejete
kazalnike v okviru FD,
> vsaj enkrat letno izvajali samoevalvacije,
> občasno izvajali evalvacije s strani neodvisnih institucij,
> o vseh rezultatih in dejavnostih VS zavoda obveščali deležnike, 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.

Na področju zagotavljanja kakovosti
aktivnosti:

je FD v letu 2012/2013 izvajala naslednje

- spremljala je podatke o vpisu, ter podatke o izvedbi študijskih programov; uspešno je
izvedla študentsko anketo o kakovosti izvajanja študijskih programov,
- uspešno je izvedla informativna dneva za vpis na študijski program I. stopnje ter več
informativnih dni za vpis na študijski program II. stopnje,
- ažurno je informirala vse zaposlene in jih vključevala v soodločanje o razvoju članice, preko
zapisnikov oz. sodelovanja v organih in delovnih telesih FD,
- vključevala je študente v proces upravljanja in evalvacije kakovosti; izvedla je nadomestne
volitve članov ŠS FD,
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- imenovala je predstavnike tutorjev učiteljev in tutorjev študentov, ter s tem pripomogla k
uvedbi tutorstva kot obliki pomoči in svetovanja študentom;
- zavzemala se je se enake možnosti za študente s posebnimi potrebami; imenovala je
tutorja za študente s posebnimi potrebami,
- spodbujala je učinkovito komuniciranje med strokovnimi službami in katedrami; periodično
je izvajala kolegije dekana in razširjene kolegije, nadgradila je VIS in posodobila je spletno
stran,
- skrbela je za razvoj, izobraževanje in dodatno usposabljanje zaposlenih; financirala je
nadaljnje formalno izobraževanje trem strokovnim delavkam ter v okviru finančnih
zmožnosti spodbujala izmenjave pedagoškega in strokovnega osebja,
- ohranjala je članstvo v organizacijah na nacionalni in mednarodni ravni; spodbujala se
aktivno udeležbo na dogodkih povezanih s članstvom v organizacijah in sama organizirala
te dogodke,
- obveščala je širšo javnost o dejavnostih FD; izvedla je zaključni dogodek Design Week ter
slavnostno podelitev diplom ter vrsto drugih dogodkov, ki jih je vključila v pedagoški proces,
- uspešno se je povezovala z gospodarstvom in drugimi organizacijami, preko različnih
projektov, razstav, dogodkov KC in praktičnega usposabljanja.
V juniju 2013 je v okviru tradicionalnega visokošolskega dogodka Dizajn Week, FD že drugič
organizirala posvet »Dan za kakovost«, kjer je študentom in ostali zainteresirani javnosti
predstavila primere dobrih praks študijskih obiskov pedagoških in strokovnih delavcev.
Izsledki primerov dobrih praks so bili v posameznih elementih uspešno implementirani v
delovanje FD.

3 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST V LETU 2012/2013
Izobraževalna dejavnost na Fakulteti za dizajn poteka v dveh programih in sicer na
dodiplomskem visokošolskem strokovnem programu I. stopnje Dizajn in na magistrskem
programu II. stopnje Dizajn. Vsak program obsega tri smeri : Notranja oprema, Tekstilije in
oblačila in Vizualne komunikacije.
V akademskem letu 2012/2013 je FD obiskovalo 361 študentov, od tega 283 redno vpisanih,
78 izrednih študentov.
Število diplomantov v letu 2012/ 2013
V letu 2012/2013 je na FD diplomiralo 44 diplomantov, kar je 3 več kot v letu 2011/2012.
Prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih programih

Kazalnik

Študijski programi
brez koncesije (redni
in izredni študij in
izredni študij študijskih
Študijski programi s
programov s
koncesijo (redni študij)
koncesijo)
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Definicije za izračun
kazalcev

Študijsko Študijsko Študijsko Študijsko
leto
leto
leto
leto
2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014
(Leto
(Leto
(Leto
(Leto
2012)
2013)
2012)
2013)
Prehodnost
študentov iz 1.
v 2. letnik v
visokošolskih
strokovnih
študijskih
programih 1.
stopnje
Delež
študentov
skupaj
Delež
diplomantk
skupaj

3.1

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

96%

96,5%

96%

96,5%

392

361

16

19

Število študentk/število
vseh študentov

41

44

0

0

Število diplomantk/število
vseh diplomantov

Kazalniki za izobraževalno dejavnost

Kazalnik
Vrednost v letu 2012/2013
Vpisani študenti
- na študijski program I. stopnje redni
382
- na študijski program I. stopnje izredni
92
- na študijski program II. stopnje redni
- na študijski program II stopnje izredni
16
- diplomanti na študijskem programu I. 44
stopnje
- diplomanti na študijskem programu II. 0
stopnje
- prehodnost iz 1. v 2. letnik
96,5 %

4 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST V LETU 2012/2013
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 razvojnoraziskovalnih projektih
Projekt/razpis/natečaj

Sodelovanje z drugo
intitucijo
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namen

mesec

»Comfort living for elderly
people« The Strategic
Project on Trans-national
Commercial activities in
Research & Innovation,
Clusters and in SME –
Networks

Univerza na Primorskem Znanstveno-raziskovalno
središče

Razvoj pohištva za
starejše

11. in 12. 2013

The Faculty of Wood
Technology, Poznan
University of Life Sciences,
Polanda
Konzorcij partnerjev iz
Baltske regije

RC 31 – Development
centre of creative furniture
industry, vodja projekta Razvoj novih produktov

RC 31 konzorcij 13-ih
partnerjev iz gorenjske
regije

pohištvo in oprema
za različne
starostne skupine

2013

INTEH-LES - Development
centre of interdisciplinary
technologies and products
in the Wood Industry.

INTEH-LES
konzorcij 14-ih partnerjev iz
notranjsko kraške regije

Razvoj
interdisciplinarnih
tehnologij in
produktov za lesno
industrijo

2013

Razvoj in prijava patentov /modelov
Patent /model
Večfunkcionalna postelja : patent SI
23864 (A)
Cevasti gradniki za oblikovanje
sedežnih in ležalnih elementov : patent
SI 23865.
Drugi izdelki za razvedrilo in zabavo :
evropski model št. 002368134-0001
Modulani pohištveni elementi, Stoli :
evropski model št. 002368530-0001
Otroško pohištvo, otroški stoli :
evropski model št. 002368506-0001
Otroško pohištve postelje, Otroško
pohištvo, Postelje kombinirane z
drugim pohištvom : evropski model št.
002368316-0001
Otroško pohištvo, sedežno pohištvo :
evropski model št. 002368431-0001

4.1

avtor
TKAVC, Branko Franček,
HROVATIN, Jasna, PERŠE,
Mojca
KOŠAK, Jana, HROVATIN,
Jasna, PERŠE, Mojca

mesec
9. 2013

HROVATIN, Jasna,
POGAČAR, Simona
HROVATIN, Jasna, BOŽIČ,
Petra
TRČEK, Gregor,
HROVATIN, Jasna
PERŠE, Mojca,
CVIJANOVIĆ, Suzana

12. 2013

EL HABASHY, Gea,
HROVATIN, Jasna

12. 2013

3. 2013

12. 2013
12. 2013
12. 2013

Kazalniki za znanstveno raziskovalno dejavnost

Kazalnik
Število prijavljenih raziskovalno-razvojnih
projektov
Število odobrenih raziskovalno-razvojnih
projektov
Število projektov v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in

Vrednost v letu 2012/2013
5
2
0
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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

2

2
2
5
5
27

BIBLOGRAFIJA v letu 2012/2013
Izvirni znanstveni članek
Jasna Hrovatin
1. HROVATIN, Jasna, PREKRAT, Silvana, BERGINC, Jordan, ŠERNEK, Milan, ZUPANČIČ, Anton,
OBLAK, Leon, MEDVED, Sergej. Strength comparison of joints at window frames. Drewno, ISSN
1644-3985, 2013, vol. 56, nr. 189, str. 128-135. [COBISS.SI-ID 2128009], [JCR, Scopus do 20. 8.
2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih
citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: SCI; tipologijo je verificiral OSICT
točke: 8.19, št. avtorjev: 7
2. HROVATIN, Jasna, ZUPANČIČ, Anton, ŠERNEK, Milan, OBLAK, Leon. Usporedba momenta loma
kutnog spoja izvedenoga upotrebom različitih ljepila = The fracture moment of corner joints bonded by
different glues. Drvna industrija, ISSN 0012-6772, 2013, vol. 64, no. 4, str. 335 - 340.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=166365. [COBISS.SI-ID 1024376672],
[JCR, SNIP]
kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 14.24, št. avtorjev: 4

Damjana Celcar
1. CELCAR, Damjana. Influence of phase-change materials on thermo-physiological comfort in warm
environment. Journal of Textiles (Online), ISSN 2314-6044, 2013, article ID 757319, [9 str.].
http://dx.doi.org/10.1155/2013/757319, doi: 10.1155/2013/757319. [COBISS.SI-ID 1024354912]
kategorija: 1NK (S); tipologijo je verificiral OSICT
točke: 5, št. avtorjev: 1

Strokovni članek
Jasna Hrovatin
1. HROVATIN, Jasna. Stopnice. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2013, letn. 45, št. 1, str. 62-63, ilustr.
[COBISS.SI-ID 1024336224]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
2. HROVATIN, Jasna. Izbira elementov za kopalnico. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2013, letn. 45,
št. 2, str. 62-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024341600]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
3. HROVATIN, Jasna. Zavese. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2013, letn. 45, št. 3, str. 62-63, ilustr.
[COBISS.SI-ID 1024343904]
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kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
4. HROVATIN, Jasna (avtor, fotograf). Delovna površina v kuhinji. Moj mali svet, ISSN 0580-8197,
2013, letn. 45, št. 4, str. 62-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024346208]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
5. HROVATIN, Jasna. Terasa - lega in zaščita pred soncem in dežjem. Moj mali svet, ISSN 05808197, 2013, letn. 45, št. 5, str. 62-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024349536]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
6. HROVATIN, Jasna. Barve vplivajo na vzdušje v prostoru. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2013,
letn. 45, št. 6, str. 62-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024349280]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
7. HROVATIN, Jasna. Obdelava stropa in sten. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2013, letn. 45, št. 7,
str. 62-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024354144]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
8. HROVATIN, Jasna. Oblazinjeno sedežno pohištvo. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2013, letn. 45,
št. 8, str. 62-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024353888]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
9. HROVATIN, Jasna. Soba za šolarja. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2013, letn. 45, št. 9, str. 6263, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024353376]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
10. HROVATIN, Jasna. Kuhinjski niz. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2013, letn. 45, št. 10, str. 64-65,
ilustr. [COBISS.SI-ID 1024353632]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
11. HROVATIN, Jasna. Peči in kamini. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2013, letn. 45, št. 11, str. 6263, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024360032]

kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
12. HROVATIN, Jasna. Oblazinjeno sedežno pohištvo. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2013, letn. 45,
št. 12/13, str. 62-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024369504]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1

Jasna Kralj

1. KRALJ-PAVLOVEC, Jasna. Kozolec v Ljubljani. Življenje in tehnika, ISSN 0514-017X, 2013, letn.
64, št. 11, str. 58-66, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024372576]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
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Poljudni članek
Jasna Hrovatin
1. HROVATIN, Jasna. Majhna dnevna soba : opremljena s premislekom in po načrtu. Kmečki glas,
ISSN 0350-4093, 29. maj 2013, letn. 70, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024356448]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1

Damjana Celcar
1. CELCAR, Damjana, KAVČIČ, Lenka. Mednarodni teden oblikovanja GIDE in modna revija
študentov Visoke šole za dizajn. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2013, letn. 56, št. 2, str. 182-183, ilustr.
[COBISS.SI-ID 1024357216]
kategorija: SU (S)
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
2. CELCAR, Damjana, DEVETAK, Tanja. Razstava študentov Fakultete za dizajn : Ovratnik - okras ali
funkcija?. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2013, letn. 56, št. 3, str. 293-294, ilustr. [COBISS.SI-ID
1024357472]
kategorija: SU (S)
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
3. CELCAR, Damjana. Zaključna modna revija Fakultete za dizajn 2013. Tekstilec, ISSN 0351-3386,
2013, letn. 56, št. 3, str. 295, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024357728]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
4. CELCAR, Damjana, DEVETAK, Tanja. Modna revije Fakultete za dizajn v okviru projekta
Čokoljana. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2013, letn. 56, št. 4, str. 385, ilustr. [COBISS.SI-ID
1024377696]
kategorija: SU (S)
točke: 2.5, št. avtorjev: 2

Intervju
Jasna Hrovatin
1. POHLEVEN, Franc, HUMAR, Miha, HROVATIN, Jasna, et al. Izzivi slovenskega lesarstva. Lesarski
utrip, ISSN 1318-7732, 2013, katalog Lesarski almanah, str. 52-57. [COBISS.SI-ID 1024355680]
kategorija: SU (S)
točke: 0.09, št. avtorjev: 13
2. HROVATIN, Jasna (intervjuvanec), MATIČIČ, Nada (intervjuvanec). Oblikovanje nima meja. Moj
dom, ISSN 1318-9239, 24. april 2013, leto 18, št. 299, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024355168]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 2
3. HROVATIN, Jasna (intervjuvanec). Dr. Jasna Hrovatin : if Yugoslavia had five Niko Kralj, it would
become a design superpower. Sinfo, ISSN 1854-0805, november 2013, 11, str. 17-20, portret.
[COBISS.SI-ID 1024371808]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1

Mojca Perše
1. PERŠE, Mojca (intervjuvanec). En kos, več uporabnosti. Podjetnik, ISSN 1318-1025. [Tiskana izd.],
Maj 2013, str. 21-23, portret. http://www.podjetnik.si/clanek/en-kos-ve%C4%8D-uporabnosti25

20131305. [COBISS.SI-ID 1024348512]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1

Strokovna monografija
1. CELCAR, Damjana (avtor, urednik), PUC, Sabina, DEVETAK, Tanja, ŠTERMAN, Sonja, KLANČIČ,
Anda, BENEDETTI, Mateja, ŠUŠTERŠIČ, Martina, BOLE, Petra, PLAJH, Lara. Start : projekti
študentov oblikovanja tekstilij in oblačil 2011/12 = projects of students of textile and clothing design. V
Ljubljani: Visoka šola za dizajn, 2013. ISBN 978-961-92619-6-5.
http://www.vsd.si/pdf/ALMINA/VSDkatalog2013final.swf. [COBISS.SI-ID 265268992]
kategorija: SU (S)
točke: 5.56, št. avtorjev: 9

Radijski ali TV dogodek
1. KRALJ-PAVLOVEC, Jasna (intervjuvanec), BOŽIČ, Irena (intervjuvanec). Klub en Korak več :
[predstavljeno v oddaji Dobra dela na programu Radio Slovenija 1. program, 12.november 2013].
2013. [COBISS.SI-ID 1024368992]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2

5 UMETNIŠKA DEJAVNOST v letu 2012/2013
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
Razstave in dogodki

1.

Razstava/dogodek
GIDE

namen
sodelovanje med izobraževalnimi institucijami,
delavnice in skupni projekti
University of Dundee, Dancun of Jordanstone
College of Art & Design, Škotska;
Thomas More School for Higher Education,
Mechelen, Belgium; SUPSI University of Applied
Sciences of Southern Switzerland; MagdeburgStendal University of Applied Sciences, Germany;
Politecnico di Milano, Italy; Leeds College of Art,
England

mesec
oktober 2012januar 2013

2.

BORDERCROSSING

februar-maj
2013

3.

MESEC
OBLIKOVANJA

sodelovanje med izobraževalnimi institucijami,
delavnice in skupni projekti
University of Dundee, Dancun of Jordanstone
College of Art & Design, Škotska;
University of North Texas, College of Visiual Arts and
Design, Denton, ZDA
Zavod Big, predstavitev FD na Design Expo
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oktober,
november
2013

MESEC
OBLIKOVANJA
ČAR LESA- Cankarjev
dom

Predstavitev nagrad in dosežkov FD, svečana
podlitev diplom, nagrad in priznanj
Predstavitev izdelkov nastalih v okviru študijskega
programa

6.11.2013

6.

Retrospektivna
razstava ČAR LESA

Izbor najboljših izdelkov 10-ih let (Mojca Perše,
Jasna Hrovatin)

november
2013

7.

AMBIENT 2013

Sodelovanje s študentskimi deli

8.

modna revija FD –
2013: Festivalna
dvorana, Ljubljana
modna revija v okviru
Fashion Camp-a na
Bledu
modna revija v okviru
projekta
Čokoljana,
Cirkus, Ljubljana
razstava
v
okviru
Design week-a na FD
razstava Ovratnik –
okras ali funkcija?
Slovenski etnografski
muzej, Ljubljana in
Pokrajinski muzej
Maribor, Maribor,
Razstava in modna
predstavitev
oblačil
»When brigdes talk
dresses walk« na LJ
gradu v okviru Gide
dogodka
Razstava tekstilnih
izdelkov na LJ gradu v
okviru Gide dogodka
Razstava izdelkov na
FD v okviru Gide
dogodka in info dnevov

Predstavitev kreacij katedre za oblikovanje tekstilij in
oblačil: http://www.fd.si/zakljucna-modna-revija-fd/

november
2013
6.6.2013

4.
5.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

Razstava kolekcij
oblačil
Predstavitev projektov
in izdelkov iz papirja
EPK mladi Maribor
Oline razstav NEW
/NOW
Udeležba na 12.
Vseslovenskem festival
NVO
CUTE-modni kotiček
British Council Slovenia

maj 2013

Predstavitev kreacij katedre za oblikovanje tekstilij in
oblačil: http://www.fd.si/modna-revija-studentov-vsdbled-5-in-11-7-2013/
Predstavitev kreacij 2. letnika TO:
prispevek o projektu in FD: http://www.fd.si/modnarevija-cokoljana/
Predstavitev izdelkov in projektov študentov
oblikovanja tekstilij in oblačil
Razstava ovratnikov-projekt 2. letnika TO:
http://www.fd.si/razstava-studentov-ovratnik-okrasali-funkcija/;
prispevek v 30. Oddaji ŠKL(20.4.2013):
http://www.skl.si/TV/Arhiv%20oddaj/Arhiv%20%20Clip/archiveID=256/clipID=1010
Postavitev razstave oblačil na lutkah in modna revija
oblačil – 2. letnik TO.

5. in
11.7.2013

Razstava tekstilij in tekstilij v interjerju na LJ gradu v
okviru dogodka Gide: 2. (polsteni pogrinjki) in 3.
letnik (zračna čipka) TO, 11.2. do 14.2.2013
razstava oblačil in tekstilij ter drugih izdelkov 1.
semestra na FD v okviru dogodka GIDE, od 11.
februarja 2013 naprej: 1. letnik-teorija barve, 2.
letnik: sodobna moda (epilog in ovratniki), tekstilije v
oblikovanju interjerjev (pogrinjki), 3. letnik-reciklirana
zgodovinska oblačila in zračna čipka.
Razstava kolekcij oblačil (3. letnikov) v izložbi Maxi
marketa v LJ
predstavitev projektov in izdelkov iz papirja na
konferenci Eco Paper Loop na NTF, 14. Februar
2013
Ilustracije na INFO točki EPK
Predstavitev del študentov Jernej Orhini in Luka Kern

11.2. do 14.2.
2013

predstavitev pohištva in opreme za starejše občane
Razstava in prodaja oblikovanih –tiskanih rutic
Mednarodna delavnica in gostujoče predavanje v
sklopu Fashion weeka

27

26.10.2013

3.-7.6.2013
11.4.7.5.2013
In
9.5.30.5.2013.
11.2. do 14.2.
2013

11.2. do 15.2.
2013

avgust 2013
14.2.2013

april 2013
november
2013
november
2013
januar-marec
9. in 10. april
2013

Projekti, razpisi in natečaji na umetniškem področju

1.

Projekt, razpis,
natečaj
VIPAVA 1894 d.d.

2.

Mednarodni
projekt: Svetlobna
gverila

3.

AA FINANCE
d.o.o.

4.

MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE
ZADEVE IN
ENAKE
MOŽNOSTI

5.

Zasnova in
oblikovanje
kataloga katedre
START
Natečaj Young
Creative Chervolet
– General Motors

6.

Sodelovanje z drugo
institucijo

7.

Natečaj Modna
Burja 2013

8.

Natečaj mesta
Dunaj

ComPRess-PR
d.o.o. | Agencija za stike
z mestom Dunaj

9.

Natečaj za
oblikovanje
oblačilnega videza
informatorjev v
promocijskoinformativnih
središčih Pomurja

Krajinski park Goričko
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namen

mesec

Sodelovanje pri
kreiranju
blagovne
znamke vin iz
vinske kleti
Vipava 1894
Oblikovanje
svetil
In razstava
projekta
Natečaj za
telefonsko
aplikacijo »Potni
stroški«
Sodelovanje na
natečaju rešitev
vizualne podobe
projekta
»Uravnotežimo
odnose moči
med spoloma«

december 2013

oblikovanje
kataloga katedre
START in
START 001
Sodelovanje
študentov na
natečaju Young
Creative
Chervolet –
General Motors
Sodelovanje
študentov na
natečaju Modna
burja ; 2.
nagrada:
Anamarija Pirc
Sodelovanje
študentke na
natečaju na
Dunaju: 2.
nagrada: Kaja
Julia Hrovat
sodelovanje
študentov 2.
letnika na
natečaju za
oblikovanje
oblačilnega
videza
informatorjev v
promocijskoinformativnih

januar 2013
septemberdecember 2013

maj 2013

marec 2013

november 2013

april-junij

junij-julij

september-oktober

oktober-december
2013

središčih
Pomurja
10.

Spirit - Sektor za
turizem

11.
12.

ELIA Neu now
Krajinski park
Goričko

13.

Čipkarska šola
Idrija

14.

Višja strokovna
šola za fotografijo
iz Sežane
Management
Group

15.

16.

17.

SLOVENSKONEMŠKA
GOSPODARSKA
ZBORNICA
ŽITO d.o.o.

18.

JAVOR
LAMELIRANI
PROGRAM d.o.o.

19.

PRME / CEEMAN

20.

MEHTA
PUBLISHERS,
INDIJA

Projekt oblikovanja,
razvoja in izdelave
uniform za informatorje
in strežnike
Collection nostalgia
Sodelovanje v
mednarodnem projektu
Rokodelska akademija
2 v sklopu katerega
poteka natečaj za
oblikovanje oblačilnega
videza informatorjev v
promocijskoinformativnih središčih
Pomurja: Krajinski park
Grad na gradu Grad,
Pomelaj Mala Nedelja,
Pokrajinski muzej M.
Sobota, Center DUO
Veržej
Sodelovanje v projektu
''Be unique within
Europe'' - oblikovanje
modnih dodatkov v
tehniki klekljane čipke
Fotografiranje projekta
zgodovinskih oblačil

septemberdecember 2013
natečaj

november 2013
oktober-december
2013

oktober-december
2013

marec-april 2013

Sodelovanje v projektu
Čokoljana
- oblikovanje oblačil za
modno revijo Čokoljana
Oblikovanje in grafična
priprava za tisk letnega
poročila za SNGZ

september-oktober
2013

Sodelovanje pri
nagradnem natečaju
»Gorenjka«:
Prenovljena podoba
embalaže za višji
cenovni razred čokolade
Sodelovanje pri
predstavitvi skupnih
projektov FD in JLP na
mednarodnem
razstavnem prostoru v
Angliji, izdelava dveh
vecjih posterjev

april 2013

Izdelava posterjev,
skatel, vizualizacije
skatel, reklamnih
napisov za mednarodni
dogodek na Bledu
Ilustriranje karakterja

september 2013
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februar 2013

september 2013

november 2012

5.1

Kazalniki za umetniško dejavnost

Kazalnik
Število umetniških projektov
Število projektov, razpisov in natečajev

Vrednost v letu 2012/2013
22
20

6 MEDNARODNA DEJAVNOST v letu 2012/2013
Na FD stremimo h kvalitetnemu mednarodnemu sodelovanju. Osnovni cilji so sodelovanje
med izobraževalnimi institucijami, med visoko šolo in podjetji, gospodarskimi institucijami
(poučevanje strokovnjakov iz EU podjetij), sodelovanje z institucijami partnericami na
študentskih projektih in delavnicah ter organizacija praktičnega usposabljanja za gostujoče
študente. Definiranje ciljev nam je omogočilo, da potekajo izmenjave na kvalitetnejšem
nivoju, znotraj oblikovane mreže partnerstev se nadgrajuje znanje predavateljev,
usposabljanje študentov pa smo zastavili projektno.
S pomočjo programa Erasmus (sektorski program Lifelong Learning Programme)
spodbujamo in krepimo mobilnost študentov in zaposlenih na instituciji. Z vzpostavljeno
mrežo partnerjev v Evropi skrbimo za pretok znanja in za spoznavanje z novostmi na
področju dizajna. Mobilnost posameznikov, ki se na tak ali drugačen način vključujejo v
študijski proces, prispeva k drugačnem, inovativnem učnem procesu, ki nadgrajuje in
dopolnjuje zadane akademske obveznosti. FD ima podpisane bilateralne sporazume s 34
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
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
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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.
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, je Fakulteta za dizajn iz
Ljubljane ustanovila interesno skupino z imenom A.L.I.C.E (Architecture | Landscape |
Interiors | Culture | Emotions). Skupina A.L.I.C.E. je namenjena tako strokovnjakom,
profesorjem, pedagogom kot tudi študentom, ki bodo v njej sodelovali na različnih nivojih, z
različnimi prispevki in na različnih interdisciplinarnih projektih. Več na alice.fd.si
2. BORDER-CROSSING
Od leta 2011 Fakulteta za dizajn, smer Notranja oprema in Katedra za notranjo opremo in
arhitekturo prostora, 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, več kot 10 mentorjev družno oblikujemo projekt in
medkulturno komunikacijo, ki nas spremljana na, za javnost zaprti, spletni straniBorder
Crossing. Poleg glavnega projekta raziskujemo tudi različne vrste identitet in medsebojne
kulturne in identitetne korelacije. Glavni koordinator in projektni vodja je viš.pred.mag. Jasna
Kralj Pavlovec.
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 3D, 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
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
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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, ustanovljena leta 1990, 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.
6. DME – Design Management Europe
Namen združenja je promocija design managementa, kot načina dela v gospodarstvu. Vloga
FD, je da vsako leto v spomladanskih mesecih izvede promocijo DME in nominira slovenska
podjetja, ki bi kandidirala za DME nagrado. FD je v letu 2013 postala polnopravna članica
DME.
Projekti, razpisi/natečaji
Projekt/razpis/natečaj
ERASMUS IM 2013
GIDE - Group for
International Design
Education
Javni razpis Ministrstva za
izobraževanje, znanost in
šport
EEA/NFM greants
Udeležba na študijskem
obisku
Javni sklad za razvoj kadrov
in štipendij – Javni razpis
štipendij za mobilnost v
okviru Erasmus (št. 60/13)
ELIA –NEU/NOW Festival

6.1

namen
Mobilnost študentov in zaposlenih
Organizacija delavnice v okviru
združenja GIDE v Ljubljani

mesec
Študijsko leto 2013/2014
11.2.-15.2.2013

Internacionalizacija visokega šolstva

September 2013

Mobilnost študentov in zaposlenih
Izmenjava dobrih praks

2013/2014
April 2013
Maj 2013
Avgust 2013

Dodelitev sredstev za štipendiranje
študentov, ki gredo na mobilnost v
okviru Erasmus programa.
Tekmovanje študentov na online
festivalu (www.neunow.com)

2013

Kazalniki za mednarodno dejavnost
Dodiplomski študij
Kazalnik

Študijsko leto
2012/2013

Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini
Število tujih študentov, ki opravijo del študija v Sloveniji
Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo
pri pedagoškem procesu
Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se izobražujejo v
tujini
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Podiplomski študij
Študijsko leto
2012/2013

12
16
7

0
0
0

5

0

4

0

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

4

0

0

0

7 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE v letu 2012/2013
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.
Pregled kratkoročnih prednostnih ciljev na področju vseživljenjskega
izobraževanja in poročilo o realizaciji v letu 2012/2013
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Kvalitetna
študijskih

Izhodiščna
kazalnika
kazalnika,
vrednost)

vrednost
(ime
leto
in

Ciljna vrednost v letu
2013

Realizacija
v
letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Nerealizirano;
Obrazložitev:
- potrebno izboljšati
promocijo VŽU,
- prenova programa
VŽU
Nerealizirano;
Obrazložitev:
- potrebno izboljšati
promocijo VŽU,
- prenova programa
VŽU
Nerealizirano;
Obrazložitev:
- potrebno izboljšati
promocijo VŽU,
- prenova programa

ponudba
programov

za izpopolnjevanje
Izvedba
modula
Notranja
oprema
stanovanjskih objektov

Število
2012: 6

slušateljev,

20

Izvedba
modula
Notranja oprema javnih
objektov

Število
2012:6

slušateljev,

20

Izvedba
Modelar

Število
2012:6

slušateljev,

20

modula
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VŽU

Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Kvalitetna

Izhodiščna
kazalnika
kazalnika,
vrednost)

vrednost
(ime
leto
in

Ciljna vrednost v letu
2013

Realizacija
v
letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

ponudba

krajših
oblik
izobraževanja (tečaji,
delavnice, seminarji)
Izvedba tečajev za
specialne
računalniške
programe
PHOTOSHOP
ZAČETNI TEČAJ
Izvedba tečajev za
specialne
računalniške
programe
PHOTOSHOP
NADALJEVALNI
TEČAJ
Začetni šiviljski tečaj

Število
2012:4

slušateljev,

6

Delno realizirano;
Obrazložitev:
- potrebno izboljšati
promocijo VŽU.

Število
2012:4

slušateljev,

6

Delno realizirano;
Obrazložitev:
- potrebno izboljšati
promocijo VŽU.

Število
2012:3

slušateljev,

6

Delno realizirano;
Obrazložitev:
- potrebno izboljšati
promocijo VŽU.

Nadaljevalni
tečaj

šiviljski

Število
2012:3

slušateljev,

6

Delno realizirano;
Obrazložitev:
- potrebno izboljšati
promocijo VŽU.

Tečaj
oblikovanja
nakita iz kovine

Število
2012:0

slušateljev,

6

Nerealizirano;
Delno realizirano;
Obrazložitev:
- potrebno izboljšati
promocijo VŽU,

Pripravljalni tečaji za
sprejemne
izpite
Sobotna akademija

Število
2012:49

slušateljev,

100

Realizirano;
Število slušateljev
letu 12/13 - 112

7.1

Kazalniki za vseživljenjsko učenje

Kazalnik
- izvajanje modulov za izpopolnjevanje

vrednost
1
34

v

-

število
izvedenih
drugih
oblik
neformalnega izobraževanja
število slušateljev na pripravljalnih tečajih
– Sobotna akademija

4
112

Področje Vseživljenjskega učenja je v letu 2012 /2013 doživelo upad, deloma zato, ker je bilo
namenjenih premalo sredstev za promocijo VŽU, deloma pa zato, ker je področje kadrovsko
podhranjeno. Vsebine bo potrebno prenoviti in jih narediti privlačnejše.

8 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST v letu 2012/2013
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.

Stanje zaloge na dan 31. 12. 2013
Število enot
1235
187
271
45
1.738

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 2012 se je obseg knjižnične zaloge povečal za 11 %. Od ustanovitve
knjižnice je opazen stalna 10-15 % rast zaloge.
Prirast knjižničnega gradiva v letu 2013

Način nabave

Nakup
Zamena
Dar
Obvezni izvod
Skupaj

Monografske
publikacije
Inv.
enote
23
0
20
62
105

Naslovi
19
0
19
58
96

Serijske
publikacije
Inv.
enote
3
0
6
2
11

Naslovi
1
0
3
2
6

Neknjižno
gradivo
Inv.
enote
1
1
1
8
11

Bibliografija raziskovalcev (vnos v letu 2013)
Vrsta gradiva
Monografije
Članki in sestavni deli
Izvedena dela
SKUPAJ

Kreirano
46
86
18
150

Prevzeto
11
48
6
65

V letu 2013 je bila knjižnica odprta 19 ur tedensko.
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Skupaj
57
134
24
215

Naslovi
1
1
1
8
11

Skupaj
Inv.
enote
27
1
27
72
127

Naslovi
21
1
23
68
113

Število uporabnikov v letu 2013 (STA801)
Tip uporabnikov
zaposleni v matični ustanovi
študenti - redni
študenti -izredni
drugi
Skupaj

20
48
0
1
69

Izposoja na dom v letu 2013 (STA701)
Tip uporabnikov / Vrsta
gradiva
zaposleni v matični ustanovi
študenti - redni
študenti - izredni
drugi
Skupaj

Monografske
publikacije
88
93
0
13
194

Serijske
publikacije
0
0
0
0
0

Neknjižno
gradivo
0
0
0
0
0

Skupaj
88
93
0
13
194

Preko medknjižnične izposoje, se je v letu 2013 izposodilo 6 enot in posodilo 3 enote gradiva.
V skladu s 7. členom Pogodbe o pridružitvi med UP in FD ima 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.
Elektronski viri, ki so prosto dostopni ali pa imamo dostop preko Univerze na Primorskem:
1. JSTOR paket več kot 1000 naslovov e-revij v polnem besedilu s področij antropologije,
arheologije, ekonomije in podjetništva, filozofije, glasbe, izobraževanja, jezikoslovja in
književnosti, matematike, naravoslovnih znanosti, politologije, prava, sociologije, umetnosti in
umetnostne zgodovine, zgodovine, itd.
Dostop: http://www.jstor.org/
2. DOAJ (Directory of Open Access Journals) je servis, ki omogoča brezplačen dostop do
znanstvenih in strokovnih časopisov v polnem tekstu.
Dostop: http://www.doaj.org/
3. Wiley InterScience omogoča dostop do e-revij založbe Wiley in Blackwell. Na spletni strani
lahko brskamo po vseh revijah iz ponudbe založnika, vendar so polna besedila dostopna le
iz tistih, do katerih smo v okviru konzorcija upravičeni.
Dostop: http://www3.interscience.wiley.com/
4. Digitalna knjižnica Slovenije (DLib) ponuja več kot tri milijone digitaliziranih strani, prosto
dostopnih, ki predstavljajo del slovenske pisne kulturne dediščine.
Dostop: http://www.dlib.si/
S sklepom UP z dne 21.3.2012 je FD pridobila dostop še do 1340 digitalnih baz.
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8.1

Kazalniki za knjižnično dejavnost

Kazalnik
- stanje zaloge na dan 31. 12. 2013
- prirast knjižničnega gradiva
- bibliografija razsikovalcev
- število uporabnikov
- izposoja na dom

vrednost
1.738
127
215
69
194

9 DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI ZAVODA, PREGLED
DOSEGANJA KRATKOROČNIH CILJEV v l. 2012/ 2013 in
POROČILO O REALIZACIJI:
Dolgoročni cilj 1: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in
poučevanju.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Povečanje kakovosti in
spodbujanje
znanstvene odličnosti
visokošolskih učiteljev
na FD
Povečanje kakovosti
pedagoškega dela na
FD

Povečanje mobilnosti
med raziskovalci in
visokošolskimi učitelji s
ciljem
prepletanja
raziskovalnega
in
pedagoškega dela

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime
kazalnika,
leto
in
vrednost)
Število
vabljenih
predavanj
visokošolskih učiteljev
FD na domačih in tujih
izobraževal. institucijah
v letu 2012: 10
Število predavanj tujih
predavateljev na FD,
leto 2012: ni podatka

Ciljna vrednost v letu
2013

Realizacija
v
letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Povečanje
vabljenih
predavanj na domačih
in tujih izobraževal.
institucijah

Izvedbe delavnic in
tečajev v letu 2012: 19

Povečanje števila
delavnic in tečajev :20

Izvedba strokovnih
ekskurzij v letu 2012: ni
podatka

Povečanje števila
strokovnih ekskurzij :6

Število gostujočih
visokošolskih učiteljev,
ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v
letu 2012: 14

Povečanje
števila
gostujočih
visokošolskih učiteljev,
ki
sodelujejo
pri
pedagoškem procesu

Realizirano.
Obrazložitev:
Število
vabljenih
predavanj na domačih
in
tujih
izobraž.
institucijah: 15
Realizirano.
Obrazložitev:
Dejansko realizirano: 7
Realizirano;
Obrazložitev:
Dejanska realizacja: 20
Realizirano.
Obrazložitev:
Dejansko realizirano:
18
Delno realizirano.
Obrazložitev:
števila gostujočih
visokošolskih učiteljev,
ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v
letu 2013: 7

Število visokošolskih
učiteljev, ki sodelujejo
pri pedagoškem
procesu v tujini kot
gostujoči profesorji v
letu 2012: 6

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

Povečanje števila
predavanj tujih
predavateljev na FD
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Delno realizirano.
Obrazložitev:
število visokošolskih
učiteljev, ki sodelujejo
pri pedagoškem
procesu v tujini kot
gostujoči profesorji v
letu 2013: 5

Število visokošolskih
sodelavcev, ki se
izobražujejo v tujini v
letu 2012: 7

Povečanje
števila
visokošolskih
sodelavcev,
ki
se
izobražujejo v tujini

Število gostujočih
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev,
ki bodo prišli v
Slovenijo v letu 2012: 0

Povečanje
števila
gostujočih
raziskovalcev
in
strokovnih sodelavcev,
ki
bodo
prišli
v
Slovenijo

Delno realizirano.
Obrazložitev:
število visokošolskih
sodelavcev, ki se
izobražujejo v tujini v
letu 2013: 4
Realizirano.
Obrazložitev:
število gostujočih
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev,
ki bodo prišli v
Slovenijo v letu 2013: 4

Število gostujočih
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev,
ki bodo šli iz Slovenije
v tujino v letu 2012: 0

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

Nerealizirano.
Obrazložitev:
število gostujočih
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev,
ki bodo šli iz Slovenije
v tujino v letu 2013:0

Dolgoročni cilj 2: Postati odličen raziskovalni in umetniški visokošolski zavod.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Povečanje
raziskovalcev

števila

Povečanje
števila
prijav in pridobljenih
projektov na razpisih
ARRS ter na drugih
nacionalnih
in
mednarodnih razpisih

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime
kazalnika,
leto
in
vrednost)
Število raziskovalcev v
letu 2012: 1

Ciljna vrednost v letu
2013

Realizacija
v
letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Povečanje FTE na
znanstveno
raziskovalnih
del.
mestih

Število prijavljenih
raziskovalno-razvojnih
projektov v letu 2012: 5

Povečanje
števila
prijavljenih
raziskovalno-razvojnih
projektov

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2013 je bila na
FD
zaposlena
en
(1)oseba
na
znanstvenoraziskovalnem
del.
mestu.
Realizirano.
Obrazložitev:
Število prijavljenih
raziskovalno-razvojnih
projektov v letu 2013:
5

Število odobrenih
raziskovalno-razvojnih
projektov v letu 2012: 2

Povečanje
števila
odobrenih
raziskovalno-razvojnih
projektov

Število projektov v
katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja in so
krajši od enega leta v
letu 2012:0

Povečanje
števila
projektov v katerih
sodeluje gospodarstvo
oz. drugi uporabniki
znanja in so krajši od
enega leta

38

Realizirano.
Obrazložitev:
število odobrenih
raziskovalno-razvojnih
projektov v letu 2013:
2
Nerealizirano.
Obrazložitev:
število projektov v
katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja in so
krajši od enega leta v
letu 2013:

Povečanje
števila
patentov, modelov in
inovacij

Povečanje
znanstvenih
sodelavcev

števila
objav

Povečanje
števila
umetniških projektov,
prijav na razpise in na
umetniške natečaje

Povečanje števila
umetniških
predstavitev
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev FD

Število projektov v
katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja in so
dolgi vsaj eno leto v
letu 2012: 2

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

Število prijavljenih
patentov v letu 2012: 0

Povečanje
števila
prijavljenih patentov

Število odobrenih
patentov v letu 2012: 0

Povečanje
števila
odobrenih patentov

Število prijavljenih
modelov v letu 2012: 3

Povečanje
števila
prijavljenih modelov

Število odobrenih
modelov v letu 2012: 3

Povečanje
števila
odobrenih modelov

Število inovacij v letu
2012: 30

Povečanje
inovacij

Število znanstvenih
objav sodelavcev FD v
letu 2012: 12

Povečanje
števila
znanstvenih
objav
sodelavcev za 2%

Število umetniških
projektov v letu 2012:
18

Povečanje
števila
umetniških projektov

Število umetniških
razpisov in natečajev v
letu 2012: ni podatka

Povečanje
števila
prijav na umetniške
razpise in natečaje

Število umetniških
predstavitev v letu
2012: 4

Povečanje
umetniških
predstavitev

števila

števila

0
Realizirano.
Obrazložitev:
število projektov v
katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja in so
dolgi vsaj eno leto v
letu 2013:
2
Realizirano.
Obrazložitev:
Število prijavljenih
patentov v letu 2013:
2
Realizirano.
Obrazložitev:
Število odobrenih
patentov v let 2013:
2
Realizirano.
Obrazložitev:
število prijavljenih
modelov v letu 2013:
5
Realizirano.
Obrazložitev:
število podobrenih
modelov v letu 2013
5
Realizirano.
Obrazložitev:
Število inovacij v letu
2013:
27
RealiziranoObrazložitev:
Število znanstvenih
objav sodelavcev FD v
letu 2013: 16
Realizirano.
Obrazložitev:
število umetniških
projektov v letu 2013:
22
Realizirano:
Obrazložitev:
število prijav na
umetniške razpise in
natečaje v letu 2013:
20
Realizirano.
Obrazložitev:
Število umetniških
predstavitev v letu
2013: 9

Dolgoročni cilj 3: Oblikovati prihodnost zavoda in jo udejanjati ter dajati zgled za uveljavljanje
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vrednot zavoda in etike ter vseskozi zbujati zaupanje.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime
kazalnika,
leto
in
vrednost)
Postopek podaljšanja
akreditacije zavoda (v
letu 2012)

Ciljna vrednost v letu
2013

Realizacija
v
letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Pripravljena, sprejeta
in oddana vloga za
podaljšanje akreditacije
zavoda

Podaljšanje
akreditacije programa
Dizajn

Postopek podaljšanja
dodiplomskega
programa Dizajn

Pripravljena, sprejeta
in oddana vloga za
podaljšanje akreditacije
dodiplomskega
programa Dizajn

Akreditacija statusnega
preoblikovanja

Postopek akreditacije
statusnega
preoblikovanja
(prva
akreditacija zavoda)

Akreditacija
spremembe
zavoda

Postopek akreditacije
spremembe sedeža in
lokacije izvedbe ped.
procesa (akreditacija
spremembe)

Pripravljena, sprejeta
in oddana vloga za
preoblikovanje Visoke
šole za dizajn v
Ljubljani v Fakulteto za
dizajn
Pripravljena, sprejeta
in oddana vloga za
akreditacijo
spremembe sedeža in
lokacije za izvajanje
ped.
dejavnosti
zavoda)

Realizirano.
Obrazložitev:
NAKVIS je podaljšal
akreditacijo FD
za
obdobje 7 let.
Realizirano.
Obrazložitev:
NAKVIS je podaljšal
akreditacijo
dodiplomskemu
študijskemu programu
za obdobje 3 let
Realizirano.
Obrazložitev:
NAKVIS
je
podal
soglasje
k
preoblikovanju visoke
šole v fakulteto.
Realizirano.
Obrazložitev:
NAKVIS
je
podal
soglasje k akreditaciji
spremembe lokacije.

Podaljšanje
akreditacije zavoda

lokacije

Dolgoročni cilj 4: Uresničevati svoje poslanstvo in vizijo z razvijanjem na deležnike
osredotočene Strategije.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Razvoj
interdisciplinarnih
študijskih programov z
drugimi VS zavodi

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime
kazalnika,
leto
in
vrednost)
Število
interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikujeta
in izvajata več VS
zavodov v l. 2012: 0

Ciljna vrednost v letu
2013

Realizacija
v
letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Število
interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikujeta
in izvajata več VS
zavodov v l. 2013: 0

Nerealizirano.
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Obrazložitev:
FD pripravlja vlogo za
akreditacijo
nove
študijske smeri v okviru
obstoječega programa
Dizajn, ki jo bo izvajala
v sodelovanju z UP in
Visoko
šolo
za
tehnologijo polimerov.
Vloga bo oddana v l.
2014.

Povečanje
števila
družbeno odgovornih
projektov

Število
družbeno
odgovornih projektov v
letu 2012: 2

Število
družbeno
odgovornih projektov v
letu 2013: 4

Realizirano.

Dolgoročni cilj 5: Prispevati in ustvarjati takšno organizacijsko in delovno ter partnersko
kulturo, ki bo omogočala doseganje ciljev zavoda, pa tudi osebnih ciljev zaposlenih in
študentov ter ceniti in spoštovati svoje zaposlene in študente.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Strokovni razvoj
izpopolnjevanje
zaposlenih na FD

in

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime
kazalnika,
leto
in
vrednost)
Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje
zaposlenih v letu 2012:
ni podatka

Ciljna vrednost v letu
2013

Realizacija
v
letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje
zaposlenih
v
letu
2013:7

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2013 je 7
zaposlenih nadaljevalo
formalno izobraževanje
za
pridobitev
višje
stopnje izobrazbe

Dolgoročni cilj 6: Dosegati materialne standarde, primerljive s sodobnimi in vrhunsko
opremljenimi visokošolskimi zavodi v svetovnem merilu.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Informatizacija dela na
področju
študentske
problematike
(vpis
ocen, prijava na izpite
idr.)

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime
kazalnika,
leto
in
vrednost)
Vzpostavljena.

Informatizacija dela na
področju mednarodne
mobilnosti

Vzpostavljena.

Informatizacija dela na
kadrovskem področju.

Ni vzpostavljena.

Ciljna vrednost v letu
2013

Realizacija
v
letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Posodobitev
informacijske podpore.
na področju študentske
problematike
(vpis
ocen, prijava na izpite
idr.)
Posodobitev
informatizacije dela na
področju mednarodne
mobilnosti.
Vzpostavitev
informacijske podpore
na
kadrovskem
področju.

Realizirano.

Realizirano.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2013 je bil
vzpostavljen
sistem
elektronskega
beleženja
delovnega
časa na FD.

Dolgoročni cilj 7: Snovati, obvladovati in izboljševati procese in storitve, z namenom povečanja
vrednost za odjemalce in druge deležnike; FD bo učinkovit, sodobno organiziran in v odličnost
usmerjen visokošolski zavod.
Kratkoročni letni cilj

Izhodiščna

vrednost

Ciljna vrednost v letu
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Realizacija

v

letu

za leto 2013

Usklajevanje
in
prenova notranjih aktov
FD
glede
na
spremenjeno
zakonodajo in statusno
preoblikovanje

kazalnika
(ime
kazalnika,
leto
in
vrednost)
Število notranjih aktov,
sprejetih v letu 2012:
22

2013

2013 z obrazložitvijo
razlik

Prenova
notranjih
aktov
skladno
z
zakonodajo
in
statusnim
preoblikovanjem

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Notranji
akti
FD,
sprejeti v letu 2013. 14
Po
statusnem
preoblikovanju
v
fakulteto je Senat FD
sprejel sklep, da se
notranji akti ustrezno
spremenijo do 31. 12.
2014.

Dolgoročni cilj 8: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega in nacionalnega okolja.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Izboljšanje sodelovanja
FD z okoljem

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime
kazalnika,
leto
in
vrednost)
Sodelovanje
FD
s
podjetji v letu 2012:34

Ciljna vrednost v letu
2013

Realizacija
v
letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Povečanje
podjetij
s
sodeluje FD

Sodelovanje
FD
z
javnimi
institucijami,
fakultetami in inštituti v
letu 2012: ni podatka

Povečanje
števila
javnih institucij, fakultet
in inštitutov s katerimi
sodeluje FD

Vzpostavitev
Razvojnega sveta FD

Realizacija
vzpostavitve
Razvojnega sveta FD,
kot podporne institucije
vodstvu
FD
na
področju sodelovanja z
gospodarstvom

Delno realizirano.
Obrazložitev:
število
podjetij
s
katerimi sodeluje FD v
letu 2013: 26
Realizirano.
Obrazložitev:
število javnih institucij,
fakultet in inštitutov s
katerimi sodeluje FD v
letu 2013:20
Realizirano.

števila
katerimi

Dolgoročni cilj 9: Postati referenčni visokošolski zavod JV Evrope in širšega mednarodnega
prostora.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Povečati
število
bilateralnih sodelovanj

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime
kazalnika,
leto
in
vrednost)
Število
bilateralnih
sodelovanj na področju
mobilnosti študentov v
letu 2012: 34

Ciljna vrednost v letu
2013

Realizacija
v
letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Povečanje
števila
bilateralnih sodelovanj
na področju mobilnosti
študentov

Realizirano.
Obrazložitev:
število
bilateralnih
sodelovanj na področju
mobilnosti študentov v
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9.1

Število
bilateralnih
sodelovanj na področju
praktičnega
usposabljanja
študentov v tujini v letu
2012: 4

Povečanje
števila
bilateralnih sodelovanj
na
področju
praktičnega
usposabljanja
študentov v tujini

Število
mednarodnih
združenj v katere je
včlanjena FD v letu
2012: 6

Povečanje članstev v
mednarodnih
združenjih

letu 2013: 34
Realizirano.
Obrazložitev:
število
bilateralnih
sodelovanj na področju
praktičnega
usposabljanja
študentov v tujini: 11
Realizirano.
Obrazložitev:
Število
mednarodnih
združenj v katere je
včlanjena FD v letu
2013: 6

Pregled doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v l. 2012/2013 in
poročilo o realizaciji na področju delovanja kateder:

Kratkoročni prednostni cilji na področju delovanja kateder v letu 2013 so bili naslednji:
1. Sodelovanje z okoljem - Spodbujanje sodelovanja s podjetji, javnimi institucijami,
fakultetami in inštituti;
2. Spodbujanje promocije zavoda - organizacija razstav in dogodkov;
3. Spodbujanje VŽU – izvedba delavnic in tečajev;
4. Spodbujanje aktivnosti iz naslova tržne dejavnosti – prijava na projekte, razpise in
natečaje;
5. Izboljšanje kakovosti pedagoške dejavnosti – izvedba ekskurzij
6. Izboljšanje kakovosti pedagoške dejavnosti – predavanja tujih predavateljev

kratkoročni
letni cilj
Za leto 2013

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika, leto
in vrednost)

Ciljna vrednost v
letu 2013

Realizacija v letu 2013 z
obrazložitvijo razlik

Sodelovanje
s podjetji,
javnimi
institucijami ,
fakultetami in
inštituti

Podjetja, javne institucije,
fakultete, inštituti, ki so
sodelovali s FD;
leto 2012: 31

32

Realizirano;
Dejanska realizacija:41

Razstave in
dogodki

Število razstav in dogodkov;
Leto 2012: 36

37

Delno realizirano;
Dejanska realizacija: 21

Izvedbe
delavnic in
tečajev
Prijavljeni
projekti,
razpisi in
natečaji

Delavnice in tečaji;
Leto 2012: 19

20

Realizirano;
Dejanska realizacja: 20

Projekti, razpisi, natečaji:
Leto 2012: 23

30

Delno realizirano;
Dejanska realizacija: 14

Ekskurzije, leto 2012: ni
podatka

6

Dejansko realizirano: 18

Izvedba
ekskurzij
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Predavanja
tujih
predavateljev

Predavanja, leto 2012: ni
podatka

0

Dejansko realizirano: 7

V letu 2013 je FD povečala sodelovanje z okoljem tj. s podjetji in javnimi institucijami, s
projekti vpetimi v pedagoški proces in s tržnimi projekti. Velik poudarek je namenila
delavnicam in ekskurzijam , ter razstavam in drugim dogodkom, kar priča, da FD teži k
nenehnemu izboljšanju študijskega procesa.

10 UPRAVNE, PRAVNE IN DRUGE NALOGE ZAVODA v letu
2012/2013
V letu 2013 smo nadaljevali z realizacijo vseh sprejetih ukrepov za dvig kakovosti v skladu s
sprejetim Poslovnikom kakovosti, ki je zaokrožil vse potrebne aktivnosti vezane na nenehni
dvig kakovosti izobraževanja.
S preoblikovanjem visoke šole v fakulteto sledijo tudi aktivnosti pri usklajevanju poslovnih
aktov.

10.1 Pregled doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v 2013 in poročilo o
realizaciji na področju upravnih, pravnih in drugih nalog zavoda:
Kratkoročni cilji na področju upravnih, pravnih in drugih nalog zavoda v letu 2013 so bili
naslednji:
1. Spodbujanje promocije zavoda - izvedba promocijskih aktivnosti zavoda;
2. Spodbujanje kulture kakovosti v zavodu – izvedba dogodkov povezanih s kakovostjo;
3. Spodbujanje kulture kakovosti v zavodu – posodobitev in uskladitev internih aktov
4. Spodbujanje karierne orientacije študentov – izvedba aktivnosti na področju karierne
orientacije študentov
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Priprava in uskladitev
internih pravnih
aktov
Izvedba
dogodkov
povezanih
s
kakovostjo na zavodu
Izvedba promocijskih
aktivnosti zavoda

Izvedba aktivnosti na
področju
karierne
orientacije študentov

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime
kazalnika,
leto
in
vrednost)
posodobitev
in
uskladitev
internih
aktov; leto 2012: 22
»Dan za kakovost«;
Leto 2012: 1

Ciljna vrednost v letu
2013

Realizacija
v
letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

V letu 2013 je FD
prenovila in uskladila
14 internih aktov.
1

Realizirano;

Obisk
institucij
srednješolskega
izobraževanja
z
namenom
promocije
vpisa na FD:
Leto 2012: 3
Predavanja, delavnice
o načrtovanju kariere:
Leto 2012 – ni podatka

6

Realizirano;
Realizacija: 6 obiskov

5

Delno realizirano:
Realizacija: 3
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Realizirano;

Na področju upravnih, pravnih in drugih nalog zavoda je prednostni cilj zavoda uskladitev
internih aktov skladno z veljavno zakonodajo (ZUJF) in statusnim preoblikovanjem. Senat FD
je s sklepom določil rok za uskladitev internih aktov in sicer do 31.12. 2014.
FD si bo še naprej prizadevala za izvedbo dogodkov povezanih s kakovostjo in promocijo
zavoda, predvsem pri komuniciranju programa Dizajn na srednjih šolah po Sloveniji. V letu
2015 FD načrtuje promocijo v tujini.

10.2 Promocijska dejavnost
Za učinkovito promocijsko dejavnost je na FD skrbelo vodstvo ter ostali zaposleni in študenti.
Komuniciranje z javnostmi je potekalo vse leto prek različnih dogodkov (podeljevanje diplom,
pred-informativni dnevi, informativni dnevi, predstavitve na sejmih, namenjenih
srednješolcem, mednarodni dogodki, aktivnosti v tednu UP, izdaja publikacij ipd.). FD je v
letu 2012/2013 postavila novo spletno stran. Organizirali smo več lastnih prireditev in
dogodkov ter v sodelovanju z drugimi institucijami, med drugim tudi nekaj družbeno
odgovornih projektov.

Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje promocijske dejavnosti FD
Promocija FD je bila usmerjena v potencialne študente, kakor tudi širšo javnost z namenom
doseči večjo prepoznavnost. V prihodnjem študijskem letu bomo namenili še več pozornosti
bodočim študentom, predvsem z namenom promocije magistrskega študija. Načrtujemo tudi
izdajo skupne predstavitvene publikacije vseh treh smeri, s prerezom dosedanjega dela,
strategije in vizije zavoda.

10.3 Družbena odgovornost FD
Na Fakulteti za dizajn krepimo družbeno odgovornost, saj se zavedamo naše zavezanosti
širši družbi in tudi odgovornosti, da vlagamo v lokalno okolje, v katerem delujemo ter hkrati
sobivamo. To je naša posebna dolžnost, ki jo opravljamo z veseljem in posebnim ponosom,
kajti razvoj FD je tesno povezan z razvojem družbenega okolja, z izboljševanjem pretoka
znanj, s povezovanjem izobraževalnega ter raziskovalnega dela in gospodarstva. Naše delo
je zasnovano za potrebe okolja, v katerega smo vpeti in iz katerega izhajajo potrebe , ki jih
pridobljena znanja lahko uresničujejo.
Pomembna komponenta delovanja FD je poleg spoštovanja standardov, transparentnosti
poslovanja in etičnosti zagotovo tudi družbena in okoljska skrb, ki jo vključujemo v svoje
izobraževalne, umetniške in znanstvene aktivnosti, pa tudi v odnose z vsemi deležniki.
Usmerjeni smo v trajnostni razvoj, ki upošteva vse zakonitosti trajnostnega oblikovanja v
smislu zavedanja, kako pomemben je ta vidik za našo prihodnost. Poudarek študijskega
procesa je na uporabi sodobnih, ekoloških materialov. Navedeno izkazujejo številne

nagrade in priznanja naših študentov, na področju oblikovanja ekoloških in
trajnostnih produktov.
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Družbeno odgovorni projekti

1.

Projekt, razpis,
natečaj
Razstava plakatov
»Večni spomin«

2.

Razstava znamk
in okrogla miza:
Umanotera

3.

Razstava plakatov
»Disleksija«
Sodelovanje pri
projektu:
»Uravnotežimo
odnose moči med
spoloma«

4.

Sodelovanje z
drugo institucijo

Pedagoška
fakulteta
MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE
ZADEVE IN
ENAKE
MOŽNOSTI

namen

mesec

Razstava plakatov ob
mednarodnem dnevu
spomina na žrtve
holokavsta
Oblikovanje znamke na
temo »Trajnostni razvoj«
Okrogla miza in razstava

februar 2013

Oblikovanje plakatov in
vabil za dogodek
Sodelovanje na natečaju
rešitev vizualne podobe
projekta »Uravnotežimo
odnose moči med
spoloma«

november 2013

oktober 2013

novemeber 2013

Kazalnik za družbeno odgovornost
Kazalnik
- št. družbeno odgovornih projektov

vrednost
4

11 ŠTUDENTI
11.1 Študentski svet
Na FD so študenti skladno s Statutom FD organizirani v Študentski svet, ki je enakopraven
organ fakultete in kot tak sodeluje v procesih odločanja. Senat FD je na svoji 6. redni seji dne
27.2.2012 ugotovil, da je ŠS na svoji 2. korespondenčni seji dne 27.2.2012, imenoval svoje
predstavnike v Senat in ostala delovna telesa FD. Člani Študentskega sveta, ki so študentje
posameznih študijskih smeri, so tako predstavniki:

- Akademskega zbora (12 študentov),
- Senata (2 študenta),
- Komisije za študijske zadeve (1 študent),
- Komisije za kakovost (1 študent).
Dne 24. in 25. maja 2012 so na FD potekale volitve v ŠS FD, na katerih je bilo izbranih 6 od
9 članov ŠS. Za manjkajoče 3 člane ŠS so se v novembru 2012 izvedle, skladno s
Pravilnikom o načinu volitev ŠS na FD, nadomestne - izredne volitve.
Predstavniki študentov so aktivno sodelovali na sejah Senata FD in komisijah.
Večina študentov je aktivno sodelovala pri izvajanju anket o kakovosti izvajanja študijskega
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programa in oceni predavateljev.
Študentje se seznanjajo z delom Študentskega sveta preko rednih sej sveta, ki so javne
narave. Ker so člani Študentskega sveta predstavniki vseh letnikov in vseh smeri, se z
delovanjem Študentskega sveta seznanjajo tudi na raznih vsebinsko raznolikih srečanjih.
Komunikacija poteka preko spletne strani in preko obveščanja z e-pošto oz. preko
visokošolskega
informacijskega
sistema
(VIS).
11.2 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.

Interesna dejavnost študentov v letu 2012/2013

Kratkoročni
prednostni cilji
zavoda

Izvedbene naloge
v letu 2013

Pričakovani
rezultati v letu
2013

Strokovna
ekskurzija v tujino

Ogled muzejev in
izobraževalnih
institucij s
področja
oblikovanja

Seznanitev in
spoznavanje tujih
pristopov k
oblikovanju

Izvedba srečanja
mednarodne
skupine GIDE v
Ljubljani

Pomoč pri
organizaciji in
aktivna udeležba
na mednarodni
delavnici,
konferenci in
razstavi.
Organizacija in
izvedba razstave.

Spoznavanje tujih
študentov in
profesorjev,
pridobivanje novih
znanj

Ogled sejma

Seznanitev o
novostih na
področju Notranje
opreme
(neformalno
učenje)
Pridobivanje novih
znanj (neformalno
učenje)

Skupna razstava
oblikovalskih
projektov vseh
letnikov vseh smeri
Obisk pohištvenega
sejma

Obisk Meseca
oblikovanja

Udeležba na
dogodkih
(konference,
predavanja,
razstave...)

Seznanitev
javnosti in interesne
stroke o delu
študentov FD
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Predvideni viri
financiranja

Realizacija v
2013 z
obrazložitvijo
razlik
Nerealizirano;

MIZKŠ, lastna
sredstva,
sponzorska
sredstva in
lastna sredstva
študentov
MIZKŠ, lastna Realizirano;
sredstva,
sponzorska
sredstva in
lastna sredstva
študentov
MIZKŠ, lastna
sredstva,
sponzorska
sredstva in
lastna sredstva
študentov
MIZKŠ, lastna
sredstva,
sponzorska
sredstva in
lastna sredstva
študentov
MIZKŠ, lastna
sredstva,
sponzorska
sredstva in
lastna sredstva
študentov

Realizirano;

Nerealizirano;
Udeležba v lastni
režiji
Realizirano;

Organizacija
srečanj in druženje
študentov

Izvedba
spoznavnih
srečanj in
družabnih
dogodkov

Večja povezanost
študentov,
izboljšanje
sodelovanja med
študenti (mreženje)

Organizacija
okroglih miz

Organizacija
okroglih miz na
specifično
študentsko
problematiko

Raziskovalna
delavnica na
področju
oblikovanja

Organizacija in
izvedba

Iskanje možnih
rešitev za
reševanje
študentske
problematike,
pridobivanje novih
znanj
Povezovanje
študentov skozi
izkušnjo dela,
pridobivanje novih
znanj

MIZKŠ, lastna Nerealizirano;
sredstva,
sponzorska
sredstva in
lastna sredstva
študentov
MIZKŠ, lastna Realizirano;
sredstva,
sponzorska
sredstva in
lastna sredstva
študentov
MIZKŠ, lastna Realizirano;
sredstva,
sponzorska
sredstva in
lastna sredstva
študentov

V letu 2012/2013 ni bilo izvedene strokovne ekskurzije v tujino, kot tudi ne obisk strokovnega
sejma. Te aktivnosti bodo po dogovoru prenesene v leto 2013/ 2014.

11.3 Univerzitetni šport
S pridružitvijo zavoda UP in s preoblikovanjem v fakulteto, se nam odpirajo nove možnosti
sodelovanja tudi na področju univerzitetnega športa, FD je 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.

Pregled doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v 2013 in poročilo o
realizaciji na področju interesnih dejavnosti študentov in univerzitetnega
športa:
Kratkoročni cilji na področju interesnih dejavnosti študentov in univerzitetnega športa v letu
2013 so bili naslednji:
1. Spodbujanje udeležbe študentov v obštudijski dejavnosti
2. Spodbujanje udeležbe v športnih aktivnostih
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Izhodiščna
kazalnika
kazalnika,
vrednost)

Spodbujanje
udeležbe študentov v
obštudijski dejavnosti
Spodbujanje
udeležbe v športnih
aktivnostih-povečati

vrednost
(ime
leto
in

Ciljna vrednost v letu
2013

Realizacija
v
letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Izvedba dogodkov
obštudijske
dejavnosti;
leto 2012: 9

9

Delno realizirano:
Dejanska realizacija:
5 dogodkov

Izvedba
dogodkov;
Leto 2012: 0

4

Nerealizirano:
Obrazložitev:
- študenti FD

športnih
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niso

izbiro
dejavnosti

športnih

izkazali interesa po
organiziranju športnih
dogodkov ali dejavnosti

Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje dejavnosti študentov FD
Študenti FD so vključeni v vse organe odločanja na FD: akademski zbor, upravni odbor in senat
ter v komisije senata. Na ta način so študenti obveščeni o dogajanju na fakulteti in lahko
konstruktivno pripomorejo k razreševanju vseh problemov. Opaziti je, da zanimanje za dogajanje
v visokošolskem zavodu s strani študentov počasi raste, zato si želimo še več aktivnih študentk
in študentov. V
naslednjih letih je tako potrebno spodbuditi še večjo angažiranost
predstavnikov študentov v študentskem svetu.
Študentskemu svetu vodstvo FD namenja še posebno skrb in mu nudi vso potrebno
strokovno podporo, ter ga spodbuja pri svojem delovanju, z različnimi ukrepi in predlogi.
Vodstvo in Študentski svet tvorno sodelujeta tudi pri osnovanju nekaterih drugih oblik
združevanja npr. Alumni klub in drugih društev, ki bodo študentom v korist pri bogatenju
socialnih in strokovnih kompetenc, zbliževanju z gospodarstvom ter povečevanju
možnosti zaposlovanja.

12 SKRB ZA KAKOVOST IZVAJANJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV v
letu 2012/2013
12.1 Ankete
Študentska anketa se na FD izvaja vsako leto, za vse učitelje in sodelavce, ki so v
študijskem letu sodelovali v učnem procesu. Iz ankete je razvidno kako študenti ocenjujejo
svoje obremenitve pri posameznih predmetih. Anketa se izvaja v mesecu avgustu – 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, ki jih je
Senat VŠD sprejel na 6. redni seji, dne 27.2.2012 in so dostopni na spletni strani. Rezultati
ankete se objavijo v Samoevalvacijskem poročilu.
V letu 2012/13 smo na ta način ocenili delo vseh pedagoških delavcev na FD. Anketiranje je
potekalo v programu VIS ob prijavi študentov na izpite. Anketo je oddalo 260 študentov.
Rezultati teh anket so eden od pokazateljev, ki jih pri analizi kakovosti študijskega procesa
moramo upoštevati.
V letu 2012/13 je opazen minimalni padec (0,09) povprečne ocene predavateljev napram letu
2011/2012 (4, 26), vendar je zadovoljstvo z visokošolskimi učitelji in sodelavci še vedno zelo
visoko.
Pri planiranju pedagoškega dela se trudimo, da ne prihaja do prekomernih obremenitev
študentov, predvsem v izpitnih obdobjih, tudi izpitni roki se planirajo tako, da je pedagoški
proces čim manj moten.
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Predloge za spremembo števila kreditnih točk pri posameznem predmetu, posreduje
pedagog z ustrezno utemeljitvijo, na podlagi formalne in neformalne evalvacije, ustreznim
organom visokošolskega zavoda, ki predlog obravnavajo in se o njem izrečejo. Rezultat
vsakoletne evalvacije posameznega predmeta in realne ocene študentovih obremenitev
predstavlja tudi manjše spremembe programov. Do sedaj tovrstnih sprememb na programu
prve stopnje še nismo naredili, ker se je izkazalo, da je študijski program prve stopnje
pripravljen premišljeno in ustrezno pridobivanju kompetenc, ki so bile zapisane v programu.
V procesu ponovne akreditacije programa v letu 2012, so bile pripravljene tudi ustrezne
korekcije, popravki, izboljšave – vse na podlagi predlogov in pripomb študentov ter ustrezno
oblikovanjih sprememb programa.
Študentska anketa - povprečna ocena po vprašanjih po predavateljih

Skupaj
povprečno

1. Na predavanja/vaje prihaja pripravljen/a, predava povezano in razumljivo:
2. Predavatelj/ica zna vzbuditi zanimanje študentov za predmet:
3. Predavanja/vaje ustrezajo vsebini predmeta in so na ravni, ki je primerna visokošolskemu študiju:
4. Menim, da ima predavatelj/ica veliko strokovnega znanja s področja predmeta:
5. Spodbuja k sodelovanju, izražanju mnenj, razmišljanju in samostojnemu delu:
6. Vprašanja in naloge postavlja jasno in razumljivo:
7. Pri seminarskih vajah/nalogah daje razumljiva navodila in po potrebi pomaga:
8. Drži se opredeljenega urnika, ne zamuja in nadomesti odpovedane obveznosti:
9. Pri tem predavatelju/ici bi želel/a poslušati še kakšen predmet:
10. Predavatelj/ica se trudi, da bi nas čim več naučil/a in bi snov čim bolj razumeli:
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...):
12. Ima ustrezen odnos do študentov:
13. Splošna ocena pedagoškega dela predavatelja/ice:

4,22
4,03
4,13
4,35
4,12
4,08
4,11
4,27
3,84
4,13

skupaj povprečna ocena predavateljev

4,14

Legenda:
1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam, niti ne strinjam, 4 – se
strinjam, 5 – v celoti se strinjam
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4,17
4,23
4,10

Snov pri predmetu se mi zdi zahtevna:

Vsebina predmeta je bila zanimiva:

Vaje so zanimive, koristne in dobro pripravljene:

Menim, da mi bo to pridobljeno znanje koristilo na poklicni
poti:

Na predavanja in vaje sem vedno prišla dobro pripravljena
(predelal/a sem priporočena gradiva):

Predmet za katerega opravljate anketo, je ovrednoten s
primernim številom kreditnih točk ETCS:

povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje

Obveznosti pri predmetu so dobro pojasnjene na začetku
izvedbe:

3D oblikovanje in simulacija tekstilinih izdelkov
Arhitekturna risba in 3d dizajn
Blagovne znamke
Digitalno oblikovanje I.
Digitalno oblikovanje II.
Dizajn v založništvu
Ergonomija
Feng Shui - vzhodnoazijska bivalna kultura
Fotografija I.
Fotografija II.

Gledano na splošno sem s predmetom zadovoljen/a:

Predmet

Študijsko gradivo je pripravljeno tako, da mi je v pomoč pri
študiju:

Študentska anketa - povprečna ocena po vprašanjih po predmetih

4,00
4,25
3,36
4,23
3,50
4,67
4,89
4,50
3,45
4,30

4,50
3,89
3,07
3,85
3,75
4,67
4,56
4,41
3,74
4,25

4,50
4,33
3,19
3,77
3,75
4,67
4,89
4,50
3,80
4,42

5,00
3,00
3,44
3,85
3,50
3,33
3,56
3,85
3,04
3,67

5,00
4,00
2,93
4,00
3,75
5,00
4,44
4,38
3,86
4,42

4,50
4,22
2,96
3,46
3,75
4,33
4,67
4,45
3,70
4,39

4,00
4,63
3,27
3,92
3,75
4,67
4,89
4,26
3,64
4,35

5,00
4,56
3,53
4,15
4,13
4,33
5,00
4,55
4,20
4,32

5,00
4,44
3,24
4,17
4,00
4,33
4,38
4,35
3,98
4,17

Ilustracija
Ilustracija (vaje)
Inteligentne tekstilije in oblačila
Komunikacijske strategije
Konstrukcija in modeliranje oblačil I.
Konstrukcije in modeliranje oblačil II.
Konstrukcije in modeliranje oblačil III.
Konstrukcije in modeliranje oblačil III. (vaje)
Kritična analiza vizualnih medijev
Kulturna dediščina
Likovno izražanje
Management inovativnosti in tehnologij
Materiali in postopki za oblikovanje interijerjev
Miselne invencije v umetnosti, arhitekturi in
oblikovanju
Modna ilustracija
Modni stilizem
Modni stilizem (vaje)
Načrtovanje vizualnih komunikacij I.
Načrtovanje vizualnih komunikacij I. (vaje)
Načrtovanje vizualnih komunikacij II.
Načrtovanje vizualnih komunikacij II. (vaje)
Načrtovanje vizualnih komunikacij III.
Notranja oprema javnih objektov
Notranja oprema javnih objektov (vaje)
Notranja oprema stanovanjskih objektov
Notranja oprema stanovanjskih objektov (vaje)
Oblikovanje in tehnologije kovinskih izdelkov
Oblikovanje oblačil I.

povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje

4,08
4,25
5,00
4,20
3,18
4,31
3,83
4,17
3,71
3,38
3,00
3,21
3,26

4,17
4,25
5,00
3,95
3,00
4,17
3,67
3,67
3,79
3,40
2,67
2,98
3,16

3,96
4,29
5,00
4,36
3,18
4,08
3,50
3,83
4,00
3,78
3,00
3,18
3,73

4,26
4,00
4,50
3,57
3,45
3,85
3,83
4,33
4,43
3,33
2,33
3,32
2,73

4,50
4,21
5,00
3,77
2,90
4,00
3,17
3,50
4,07
3,59
3,00
3,03
3,33

4,29
4,13
5,00
3,95
3,45
4,00
3,67
3,83
3,71
3,55
3,00
3,07
3,17

4,30
4,29
4,00
4,11
4,27
4,62
3,83
3,83
3,43
3,43
2,67
3,22
3,38

4,13
4,33
5,00
3,97
3,64
4,23
3,50
3,33
4,00
3,93
4,00
3,52
4,00

4,19
4,14
5,00
4,08
3,71
4,27
3,80
3,80
4,00
3,75
3,33
3,35
3,85

povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje

4,14
3,60
3,00
3,67
3,76
4,35
4,22
4,31
4,10
3,24
3,94
4,82
4,83
3,93
4,18

3,86
3,40
3,29
3,67
4,00
4,22
4,43
4,23
4,18
3,19
3,82
4,76
4,80
3,77
4,36

4,57
4,00
3,29
3,50
4,44
4,44
4,39
4,30
4,36
3,11
3,88
4,76
4,83
4,10
4,27

3,86
2,70
2,71
3,50
2,72
3,06
3,73
3,74
3,91
3,18
3,71
3,94
4,23
3,13
3,18

4,07
3,80
3,29
3,83
4,17
4,28
4,45
4,35
4,23
3,31
4,03
4,65
4,80
3,77
4,27

4,00
3,70
3,14
3,83
3,94
4,44
4,35
4,30
4,14
3,09
3,90
4,68
4,83
3,80
4,18

3,86
4,00
3,29
3,83
3,94
4,50
4,57
4,50
4,32
3,47
4,03
4,88
4,93
3,80
4,36

4,50
3,60
4,00
3,83
3,50
4,28
4,32
4,37
4,27
3,97
4,25
4,50
4,70
4,17
3,73

4,29
3,75
3,40
3,60
4,36
4,46
4,50
4,52
4,26
3,83
4,07
4,78
4,83
4,08
3,88
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Oblikovanje oblačil II.
Oblikovanje oblačil II. (vaje)
Oblikovanje oblačil III.
Oblikovanje oblačil III. (vaje)
Oblikovanje tekstilij I.
Oblikovanje tekstilij II.
Oblikovanje tekstilij II. (vaje)
Oblikovanje tekstilij III.
Osnove vektorske grafike in računalniška
obdelava slike
Površinska obdelava lesa
Projektni management
Računalniška podpora oblikovanju I.
Računalniški mediji v oblikovanju
Računalniški mediji v oblikovanju (vaje)
Razsvetljava
Razvoj interijerjev in oblikovanje I.
Razvoj interijerjev in oblikovanje II.
Risanje in slikanje I.
Risanje in slikanje I. (vaje)
Risanje perspektive interierjev
Risanje perspektive interierjev (vaje)
Sociologija urbanega prostora
Sodobna moda
Sodobne tehnike izdelovanja oblačil
Sodobni tekstilni materiali
Strokovna terminologija v tujem jeziku
Studio - oblikovanje oblačil 1
Studio I - Arhitektura prostora

povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje

4,62
4,69
4,14
4,33
4,20
4,62
4,69
3,14

4,62
4,77
3,86
4,17
3,80
4,54
4,31
3,43

4,62
4,77
4,43
4,17
4,00
4,54
4,46
3,00

3,46
3,77
3,57
3,83
3,60
3,85
3,62
3,00

4,54
4,77
4,00
4,33
3,30
4,54
4,54
3,14

4,69
4,62
4,00
4,17
3,60
4,54
4,46
3,00

4,69
4,85
4,00
4,33
4,00
4,62
4,54
3,14

4,38
4,77
4,29
4,17
3,80
4,62
4,54
3,29

4,46
4,77
4,33
4,00
4,00
4,46
4,38
2,80

povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje

3,94
4,70
4,00
3,64
3,02
3,45
4,17
4,48
3,91
3,61
3,79
4,62
4,61
4,21
4,54
5,00
4,00
4,13
4,50
5,00

4,06
4,50
4,00
3,52
3,12
3,48
4,20
4,29
4,23
3,71
3,89
4,67
4,63
4,00
4,77
4,50
4,25
4,02
4,50
5,00

4,22
4,60
4,67
3,96
3,19
3,43
4,23
4,45
3,91
3,73
3,89
4,63
4,67
4,50
4,77
4,50
4,50
4,38
4,50
5,00

3,44
3,77
4,00
3,59
2,93
3,26
3,55
3,71
3,54
3,00
3,18
3,70
3,74
4,00
3,85
5,00
4,25
3,58
4,50
4,33

4,22
4,30
4,33
3,78
3,23
3,52
4,29
4,35
4,40
3,79
3,84
4,74
4,65
4,21
4,69
5,00
4,50
3,80
4,50
5,00

4,22
4,53
4,00
3,73
3,18
3,52
4,06
4,32
4,11
3,59
3,77
4,68
4,67
4,08
4,69
4,50
4,50
4,05
4,00
5,00

4,67
4,47
3,67
4,04
3,12
3,39
4,45
4,39
4,18
4,11
4,21
4,77
4,75
3,86
4,62
4,00
3,75
4,29
4,00
5,00

4,06
4,55
4,33
4,14
3,75
3,91
4,48
4,45
4,26
3,83
3,88
4,19
4,42
4,31
4,46
5,00
5,00
4,07
5,00
5,00

4,36
4,41
4,00
4,21
3,40
3,77
4,37
4,44
3,93
3,91
4,11
4,42
4,41
4,46
4,54
5,00
5,00
4,09
4,00
5,00

53

Studio I - Dizajn korporativne identitete II
Tehnologija grafičnih procesov
Tekstilije v oblikovanju interierjev
Tekstilni materiali
Teorija barv
Tipografija I.
Tipografija I. (vaje)
Tipografija II (vaje)
Tipografija II.
Tipografija III. (vaje)
Umetniške zasnove
Ustvarjalnost
Video v oblikovanju
Video v oblikovanju (vaje)
Vizualni jezik
Vpliv in razvoj sodobnih globalnih modnih
trendov
Zgodovina in teorija umetnosti in oblikovanja
Zgodovina oblačenja
Zgodovina pohištva in notranje opreme
Zgodovina vizualnih komunikacij
Zgradba, lastnosti in raba lesa

povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje

5,00
4,38
3,90
4,20
4,16
4,56
4,53
4,56
4,48
4,30
4,00
3,88
3,12
3,32
4,33

5,00
4,52
3,59
3,70
4,21
4,56
4,50
4,56
4,48
4,36
3,33
4,27
3,28
3,21
4,27

5,00
4,33
3,93
3,90
4,39
4,56
4,61
4,56
4,57
4,48
3,67
4,06
3,54
3,53
4,51

3,50
3,80
2,95
3,60
3,42
3,56
3,39
4,04
3,95
3,71
3,67
3,02
3,54
3,79
3,44

4,50
4,24
3,54
3,30
4,07
4,67
4,61
4,64
4,67
4,43
3,67
4,22
3,61
3,53
4,29

5,00
4,40
3,66
3,80
4,20
4,72
4,56
4,64
4,52
4,32
3,67
3,83
3,37
3,47
4,29

5,00
4,45
3,68
4,20
4,38
4,72
4,72
4,72
4,64
4,45
3,67
3,72
3,56
3,90
4,40

4,50
4,32
4,28
3,90
4,18
4,06
4,17
4,46
4,52
4,41
4,33
4,06
3,98
3,95
4,33

5,00
4,17
3,97
3,75
4,33
4,42
4,38
4,50
4,37
4,11
4,00
4,14
3,79
3,65
4,38

povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje
povprečje

5,00
3,86
4,09
3,81
4,06
4,40
4,10

4,50
3,93
4,27
3,62
3,78
4,23
4,04

4,50
4,50
4,36
4,15
3,83
4,40
4,17

3,50
4,79
3,73
3,69
3,11
4,23
3,63

5,00
4,43
4,36
3,54
3,78
4,03
4,10

4,50
4,08
4,36
3,48
3,75
4,20
4,05

4,50
3,93
4,27
4,00
3,83
4,30
4,14

5,00
4,15
4,18
3,71
3,76
4,45
4,22

4,50
3,77
4,00
3,70
4,42
4,42
4,17

Obrazložitev:
Rezultati študentske ankete, izvedene v l. 2012/2013 kažejo na zadovoljstva z izvedbo študijskega procesa, določene trditve so sicer
dosegle rahel padec, vendar so obdržane vrednost 4, ki je se strinjam.. Trditev »študijsko gradivo je pripravljeno tako, da mi je v pomoč pri
študiju« je ocenjena z vrednostjo 4,10 (v l. 11/12 – 4, 57), trditev »gledano na splošno sem s predmetom zadovoljen/a« je dosegla vrednost
4,04 (v l. 11/12 – 4,50), trditev »obveznosti pri predmetu so dobro pojasnjene na začetku izvedbe" je ocenjena z vrednostjo 4,17 (v l. 11/12 –
5,0), trditev »snov pri predmetu se mi zdi zahtevna« je dosegla vrednost 3, 63 (v l. 11/12 – 4,0), trditev » vsebina predmeta se mi zdi zanimiva«
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je ocenjena z vrednostjo 4,10 (v l. 11/12 – 4,50), trditev »vaje so zanimive, koristne in dobro pripravljene« je dosegla vrednost 4, 05 (v l. 11/12 –
4, 43), trditev »menim, da mi bo to pridobljeno znanje koristilo na poklicni poti« je bila ocenjena z vrednostjo 4,14 (v l. 11/12 – 4, 75), trditev »na
predavanja in vaje sem vedno prišla dobro pripravljena« je bila ocenjena z vrednostjo 4,22 (v l. 11/12 – 4, 80) in trditev »predmet je ovrednoten
s primernim številom kreditnih točk je dosegla vrednost 4,17 (v l. 11/12 – 4, 78).
Legenda:
1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam, niti ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – v celoti se strinjam
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Študenti FD so ocenjevali še zadovoljstvo s storitvami referata, povprečna vrednost teh
odgovorov je 4,06, kar 44,7%
anketirancev je ocenilo delo referata kot odlično.
Zadovoljstvo s storitvami knjižnice so ocenili z oceno 3,88, pri tem je 21,15 %
anketirancev storitve knjižnice ocenilo z odlično. Študenti so ocenjevali še zadovoljstvo s
storitvami pisarne za mednarodno dejavnost in jo v povprečju ocenili z oceno 3,92, z
oceno odlično je delovanje slednje ocenilo 16,54 % študentov. Opremljenost knjižnice s
študijsko literaturo so študenti ocenili z oceno 3,32, 10,0 % vprašanih študentov je
opremljenost knjižnice ocenilo z zelo dobro. Prostorske in materialne pogoje za študij so
študenti ocenili z oceno 2, 96, 8, 85 % vprašanih je pogoje za študij ocenilo z oceno dobro.
Študentski informacijski sistem so študenti ocenili z oceno 3,78.
Ocenjevalna lestvica je bila naslednja: 5 - odlično, 4 - zelo dobro, 3 - dobro, 2 - slabo, 1 zelo slabo, N - ni odgovora

Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje kakovosti izvajanja
študijskih programov
Ugotavljamo, da smo na FD v letu 2012/2013, na področju kakovosti izvedbe študijskega
programa izpeljali veliko število dejavnosti, ki so dale pozitivne učinke. Še vedno je potrebno
nenehno preverjanje ažurnosti študijskih vsebin in vključevanje strokovnjakov iz prakse, ki so
kompetentni za področje dizajna (notranja oprema, tekstilije in oblačila ter vizualne
komunikacije). V letu 2013/2014 se bomo pripravili na akreditacijo programa Dizajn
management.
Kompletno poslovanje s študenti se je informatiziralo (ankete, prijave na izpite, obveščanje
študentov in predavateljev, objavljanje študijskega gradiva ....) ter prešlo na elektronski indeks.

13 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
13.1 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje skrbi za kakovost
FD je v letu 2012/2013 izkazovala proaktiven odnos do strateškega načrtovanja in
zagotavljanja ter razvoja kakovosti delovanja kot del temeljnih procesov in posebej funkcije
vodenja. Ključno navedeno izkazuje Strateški načrt VŠD za obdobje 2012 — 2017. Strategija
ima jasne naloge in ambiciozne, a dosegljive cilje, določa organizacijske spremembe,
prednostne razvojne cilje ter načrt investicij v kadre, opremo in prostore, kakor tudi področje
upravljanja in razvoja kakovosti. FD ima oblikovano komisijo za kakovost, v letu 2012 se je s
spremembo notranje organiziranosti oblikovala služba za pedagoško, znanstveno in
umetniško kakovost, v letu 2013 pa je Senat FD imenoval prodekanjo za področje kakovosti
in družbene odgovornosti.
Na institucionalni ravni je FD v letu 2012/2013 izvedla naslednje postopke akreditacije:

Akreditacija preoblikovanja
Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji 65. seji, dne 10.5. 2013
dal soglasje k preoblikovanju Visoke šole za dizajn v Ljubljani v Fakulteto za dizajn.
Podaljšanje akreditacije zavoda
Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji 65. seji, dne 10.5. 2013
podaljšal akreditacijo Fakulteti za dizajn, za sedem let.
Podaljšanje akreditacije študijskega programa
Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji 65. seji, dne 10.5. 2013
podaljšal akreditacijo visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu prve stopnje
»Dizajn« za tri leta.
Fakulteta za dizajn je dne 10.7. 2013 vložila pritožbo zoper odločbo NAKVIS št. 01418/2012/2 z dne 10.5. 2013.
Akreditacija spremembe lokacije
Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji 71. seji, dne 19.9. 2013
sprejel soglasje k spremembi naslova sedeža visokošolskega zavoda Fakultete za dizajn.

13.2 Ocena uspeha doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v letu 2013
Večina prednostnih kratkoročnih ciljev,
preseženih.

postavljenih za leto 2013 je bilo doseženih in

- 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.
- 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.
- uspešni smo bili tudi na področju mednarodne mobilnosti, tako pri študentih, kot tudi pri
pedagoških in strokovnih sodelavcih. Sredstva za mednarodno mobilnost so bila v celoti
realizirana. Zavod je obiskalo tudi več gostujočih predavateljev iz tujine, ki so s svojim
znanjem bogatili študijski proces na FD.
- FD je uspešno izvedla več dogodkov, ki so bili tudi mednarodno zastopani (GIDE,
konferenca ALICE. Mesec oblikovanja idr.) in pri tem aktivno promovirala svoje dosežke na
znanstveno-raziskovalnem in umetniškem področju.
- FD je uspešno izvajala komuniciranje z javnostjo preko informativnih dni, promocije študija in
zavoda na srednjih šolah, s prenovo spletne strani in nadgradnjo informacijskega sistema
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VIS.
- FD je uspešno integrirala svojo kadrovsko strukturo v pedagoški proces in izvedla vse
postopke imenovanja v naziv in poskrbela, da so v pedagoški proces vpeti kompetentni
visokošolski učitelji in sodelavci – akademsko in strokovno podkovani na svojem področju.
- FD je uspešna v organizaciji dela na zavodu, saj je za vsa področja in oddelke imenovala
ustrezne in kompetentne vodje.
- 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.
- FD uspešno stimulira 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.
- FD zagotavlja primerne prostore in opremljenost prostorov. V letu 2012/ 2013 je zavod
izvedel selitev v manjše a bolj funkcionalne prostore, ki so tudi primerno opremljeni, kar
izboljšuje pogoje za študij in delo.
- FD daje velik poudarek pedagoškemu procesu, zato želi nenehno izboljševati program
znotraj predmetov s prenosi dobre prakse iz drugih fakultetah: ideje, prinesene iz francoske,
dunajske, nizozemske, ter berlinskih šol, s predavatelji oblikovanja smo večkrat prevetrili in s
tem dali svoj pečat vsebinam, ki jih izvajamo. Vse ideje so dobrodošle tudi v prihodnje. FD se
zaveda, da je pomembno tudi medsebojno sodelovanje predavateljev znotraj katedre in
medsebojno sodelovanje med katedrami, kar odprira nove možnosti interdisciplinarnega
ustvarjanja.
- FD se zaveda, da je za študente izrednega pomena neformalno znanje, ki ga lahko kasneje
integrirajo v delovno okolje, zato spodbuja aktivnosti vseživljenjskega učenja, kariernega
centra in alumni kluba. Na področju vseživljenjskega učenja bo potrebno narediti korak
naprej in realizirati zadane cilje, za kar je FD že poskrbela s sanacijskimi ukrepi. Velik
poudarek bo potrebno nameniti tudi praktičnemu usposabljanju študentov – v ta namen je FD
podpisala sporazume s podjetji ter ustanovila Razvojni svet, kot podporno telo vodstvu FD.

13.3 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ
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
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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.
Po zaključku poslovnega leta 2013, 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 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013

13.4 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
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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 našega visokošolskega strokovnega študijskega programa 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
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.

13.5 Nadaljnji postopki in ukrepi v zagotavljanju kakovosti na FD:
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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> znanstveno-raziskovalno delo na FD je v pozitivnem zagonu, zato si moramo
prizadevati vključitev večjega števila pedagoških delavcev v raziskovalno delo,
Aktivnosti:
- organizacija mednarodne znanstvene konference ALICE v l. 2013/2014,
- povečanje aktivnosti na področju pridobivanja raziskovalnih projektov, predvsem kot
pridruženi partner,
- spodbujanje znanstvenih objav v publikacijah z visokim indeksom vpliva in
posledično k izvolitvi v znanstvene nazive,
> FD 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.
Aktivnosti:
- spodbujanje udeležbe na mednarodnih znanstvenih in umetniških dogodkih
študentov in visokošolskih učiteljev in sodelavcev – v letu 2013/2014 črpati dane
možnosti programa Erasmus +,
> potrebno je izvajati vse aktivnosti, ki bodo doprinesle k večji prepoznavnosti FD doma
in v tujini,
Aktivnosti:
- povečane promocijske aktivnosti (promocijski material, obiski srednjih šol, izvedba
dni odprtih vrat, udeležba na dogodkih VŽU, kariernih in izobraževalnih sejmih…)
> stalno je potrebno spremljati, dopolnjevati in izboljševati kakovost in učinkovitost
izvajanja študijskih programov,
Aktivnosti:
- dopolnitev anketnega vprašalnika z anketiranjem o obremenitvah študentov,
- izvedba krajšega pedagoško –andragoškega usposabljanja
- izvedba osvežitvenega seminarja o uporabi VIS,
- pravočasna organizacija študijskega procesa (urniki),
- pregled možnosti o uvedbi e- izobraževanja,
> stalno je potrebno spremljati globalne trende v oblikovanju, ki so posledica
gospodarskih in političnih razmer,
Aktivnosti:
- večja udeležba na mednarodnih strokovnih sejmih in drugih strokovnih dogodkih
> študentom VŠD je potrebno ponuditi možnost kariernega svetovanja,
Aktivnosti:
- dodatno izobraževanje zaposlenih na področju kariernega svetovanja,
- večje aktivnosti Kariernega centra (dogodki, predavanja, delavnice, povezovanje z
gospodarstvom),
- organizacija Alumni srečanja,
> dosledno je potrebno upoštevati ekološke principe, trajnostni razvoj, dosledno
uporabo in izrabo avtohtonih materialov za oblikovanje raznih produktov ter stalno
strmeti k manjši porabi energije in C02.
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Aktivnosti:
- kontinuirano vključevanje trajnostnega razvoja v pedagoški, umetniški in
znanstveno-raziskovalni aspekt dejavnosti na FD,
- dosledno ločevanje odpadkov, varčevanje z energijo

14 ZAKLJUČEK
FD je v letu 2012/2013 realizirala večino načrtovanih aktivnosti. Leto 2012/2013 je bilo
zaznamovano s postopkom preoblikovanja VŠD v Fakulteto za dizajn ter na postopek
ponovne akreditacije zavoda in študijskega programa I. stopnje »Dizajn«. Kljub dejstvu, da
je FD relativno mlad zavod, je skrb za zagotavljanje kakovostnega in mednarodno
primerljivega pedagoškega, znanstvenega in umetniškega dela, ena izmed temeljnih
vodil naše visokošolske ustanove. FD spremlja in ocenjuje kakovost na podlagi Poslovnika
kakovosti,
ki
ga
je
sprejel
Senat
VŠD
dne
1.8.
2011.
FD kot pridružena članica UP sledi Srednjeročni razvojni strategiji Univerze na Primorskem
2009-2013 in ima jasno opredeljeno poslanstvo, vizijo ter vrednote in konkretno določene
dolgoročne cilje in ukrepe za njihovo uresničitev. Vse navedeno združuje v strateški razvojni
dokument, ki je bil sprejet na Senatu FD v začetku leta 2012 kot Strateški načrt, z vizijo,
poslanstvom
in
dolgoročnimi
cilji
Visoke
šole
za
dizajn
2012-2017.
Na FD krepimo družbeno odgovornost, saj se zavedamo naše zavezanosti širši družbi in
tudi odgovornosti, da vlagamo v lokalno okolje, v katerem delujemo ter hkrati sobivamo. To
je naša posebna dolžnost, ki jo opravljamo z veseljem in posebnim ponosom, kajti razvoj FD
je tesno povezan z razvojem družbenega okolja, z izboljševanjem pretoka znanj, s
povezovanjem izobraževalnega ter raziskovalnega dela in gospodarstva.
Pomembna komponenta delovanja FD je poleg spoštovanja standardov, transparentnosti
poslovanja in etičnosti zagotovo tudi družbena in okoljska skrb, ki jo vključujemo v svoje
izobraževalne, umetniške in znanstvene aktivnosti, pa tudi v odnose z vsemi deležniki.
Usmerjeni smo v trajnostni razvoj, ki upošteva vse zakonitosti trajnostnega oblikovanja v
smislu zavedanja, kako pomemben je ta vidik za našo prihodnost. Poudarek študijskega
procesa je na uporabi sodobnih, ekoloških materialov. Navedeno izkazujejo številne nagrade
in priznanja naših študentov, na področju oblikovanja ekoloških in trajnostnih produktov.
Aktivno se vključujemo v izvedbo različnih aktivnosti na izobraževalnem in kulturnoumetniškem področju, sodelujemo pa tudi pri humanitarnih akcijah. Na znanstveno
raziskovalnem področju se raziskovalci FD vključujejo v različne domače in
mednarodne projekte, ki se ukvarjajo z izboljševanjem kvalitete življenja in bivanja
ranljivih družbenih skupin.
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