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1 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA
1.1

Predgovor

Fakulteta za dizajn (v nadaljevanju: FD) uresničuje svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstvenoraziskovalnim, strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije
v regiji, Evropi in v svetu. Na obeh stopnjah študija izobražuje kompetentne in kritično misleče diplomante,
ki se vključujejo v trajnostni razvoj slovenskega in evropskega okolja. V sodelovanju z zunanjimi deležniki
prenaša spoznanja raziskovalnega in izobraževalnega dela v gospodarstvo in družbeno dejavnost ter s
tem prispeva k njenemu razvoju (t.i. »trikotniki znanja«).
Pedagoško, strokovno - raziskovalno in umetniško delo na FD poteka na področju oblikovanja interiera
stanovanjskih in poslovnih objektov, oblikovanja tekstilij za interier, oblikovanja tekstilij in oblačil za
oblačilno industrijo, vizualnih komunikacij v najširšem pomenu ter nakita. Na področju študijske smeri
Dizajn management, FD izvaja poglobljene raziskave in analize na področju upravljanja z dizajnom in
implementacije dizajna v poslovanje podjetij.
Strokovno delo FD je organizirano po strateško razvojnih področjih, ki jih določi Senat FD in sicer po
projektih ali programih ter nalogah in/ali raziskovalno-razvojnih skupinah. Delo na področju splošnoadministrativnih, finančno-poslovnih in vodstvenih zadev je organizirano v okviru organov zavoda,
predvidenih z zakonom ter statutom. O organizaciji FD odloča Upravni odbor FD. Za svoje kakovostno
delovanje je prejela tako domače nagrade (HORUS) kot tudi mednarodna priznanja.
FD sestavlja kolektiv akademsko in strokovno usposobljenih predavateljev, ki s svojim znanjem ter
ustvarjalnostjo soustvarja prihodnost 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. Večina redno zaposlenih sodeluje v izobraževalnem procesu. Preostale obveznosti zavod
izvaja tudi s pogodbenimi sodelavci.
Od leta 2007, FD aktivno sodeluje v mednarodnih programih izmenjave (npr. Erasmus + in Norveški
finančni mehanizem (NFM) ter je vključena je v mednarodno mrežo CEEPUS. S pomočjo programov
mednarodnih finančnih spodbud (Ad Futura) je fakulteta vzpostavila kakovostno mrežo mednarodnih
povezav, ki omogoča študentom, predavateljem in zaposlenim izmenjavo znanj, idej in praktičnih izkušenj
iz širšega strokovnega področja. FD je članica mnogih domačih in tujih združenj, preko katerih krepi
kompetence svojih študentov in zaposlenih ter širi področja lastne prepoznavnosti.

1.2

Predstavitev zavoda

FD je bila ustanovljena 4. oktobra 2005. Ustanoviteljica fakultete je prof. Nada Rožmanec Matičič, u.d.i.a.
FD je vpisana v razvid visokošolskih zavodov pod zaporedno številko 25 (dne 25.09.2007 in spremembe
dne 30. 01. 2009, 4. 7. 2012 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.
Prva in druga stopnja študijskega programa »Dizajn« se izvajata na štirih smereh in sicer:
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Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Tekstilije in oblačila ter Dizajn management (pričetek izvajanja v
l. 2015/2016).
V letu 2018/2019 smo akreditirali novo, peto študijsko smer Nakit, na dodiplomskem strokovnem študijskem
programu.
26. januarja 2011 je bila podpisana pogodba o pridružitvi, s katero je Fakulteta za dizajn postala pridružena
članica Univerze na Primorskem.
POSTOPKI AKREDITACIJE IN EVALVACIJE V LETU 2020
Zavod je v letu 2018 pričel s temeljito pripravo delovnih in študijskih procesov na ponovno akreditacijo. V
ta namen je bila pripravljena temeljita revizija vseh delovnih (in študijskih) procesov na fakulteti, v
sodelovanji z notranjimi in zunanjimi deležniki.
V letu 2019 je Fakulteta za dizajn pripravila vlogo za PONOVNO AKREDITACIJO ZAVODA. Vloga je bila
na Nacionalno agencijo za kakovost ( NAKVIS) oddana 28.6. 2019.
FD je posodobila dodiplomski in magistrski študijski program Dizajn in vse spremembe in posodobitve
implementirala skladno z Merili za akreditacijo in evalvacijo VS zavodov ter potrdila na ustreznih organih
zavoda. Spremembe študijskih programov so pričele veljati v akademskem letu 2019/2020 tj. 1.10. 2019.
Skladno s postopkom ponovne akreditacije zavoda je FD na NAKVIS oddala še vloge za spremembo
študijskega programa:
- sprememba študijskega programa 1. stopnje Dizajn – oddano dne 16.5.2019
- sprememba študijskega programa 2. stopnje Dizajn – oddano dne 16.5. 2019
Evalvacijo zavoda in študijskih programov na lokaciji fakultete Prevale 10, Trzin je NAKVIS opravil 23.10.
in 24.10. 2019. Fakulteta je poročilo o opravljeni evalvaciji prejela 29.11.2019 in nanj odgovorila
17.12.2019.
V letu 2020 (januar) je skupina strokovnjakov pripravila ugotovitveno poročilo o podaljšanju akreditacije
visokošolskega zavoda, s katerim je določil ponovni evalvacijski obisk skupine strokovnjakov in sicer v
juniju 2020. Obisk je bil izveden preko platforme Zoom. Komisija je končno poročilo presoje visokošolskega
zavoda oddala 24. 8. 2020.
Na podlagi odgovorov FD je Svet Nakvis na svoji 154.seji, dne 17.9. 2020 sprejel naslednjo odločbo in
sicer je podaljšal akreditacijo VS zavodu, Fakulteta za dizajn, pridružena članica UP, za obdobje
treh (3) let. FD se zoper odločbo ni pritožila.

KLASIFIKACIJE ŠTUDIJSKEGA PODROČJA
Študijski program FD 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 usnjarstvoKonfekcioniranje in oblikovanje tekstilij. Umetniške discipline po klasifikaciji Frascati so: slikanje, risanje,
fotografija, vizualni jezik, teorija barv, prostoročna risba, arhitekturna risba in modna skica.
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Študijski program je razvrščen po klasifikaciji KLASIUS-SRV v ožjo skupino 16 tj. visokošolsko strokovno
izobraževanje (prva bolonjska stopnja), ter podrobneje visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska
stopnja) 16203 – visokošolski študijski program, ki spada v šesto raven izobraževanja, podraven 6/2 in v
ožjo skupino 17 tj. sedma raven - visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno
izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba 17003 – magistrsko
izobraževanje (druga bolonjska stopnja) /magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja).
FD je na 8. korespondenčni seji Senata FD, dne 26.5.2017 sprejela sklep o spremembi KLASIUS – P v
KLASIUS P -16 in sicer se obstoječi KLASIUS P (2140) pretvori v KLASIUS -P -16 (0288) tj.
Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, z dopolnitvijo KLASIUS
– P: 0211 (avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja), 0212 (modno oblikovanje,
oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje), 0214 (domača in umetnostna obrt; unikatni in umetniški
izdelki), 0413 (poslovanje in upravljanje, menedžment), 0723 (tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska
tehnologija) ter 0731 (arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem).
FD je vpisana v razvid raziskovalnih organizacij pri ARRS pod št. 2707 in raziskovalni skupini pod številki:
002

Raziskovalna skupina za Kulturo bivanja

003

Raziskovalna skupina za Tekstilije in oblačila

ki sta razvrščeni po dejavnosti:
ARRS KLASIFIKACIJA
5.12.02 - Družboslovne vede / Arhitektura in oblikovanje / Oblikovanje (industrijsko,vizualno)
5.12.00 - Družboslovne vede / Arhitektura in oblikovanje
6.09.00 - Humanistične vede / Umetnostna zgodovina
2.14.04 - Tehniške vede / Tekstilstvo in usnjarstvo / Konfekcioniranje in oblikovanje tekstilij
CERIF KLASIFIKACIJA
H312 - Kiparstvo in arhitektura
H310 - Umetnostna zgodovina
T240 - Arhitektura, oblikovanje notranjosti
T470 - Tekstilna tehnologija
CORDIS KLASIFIKACIJA
2 - raziskovanje
3 – izobraževanje

1.3

Zakonske in druge pravne podlage

FD deluje v skladu z: Ustavo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003,
69/2004 in 68/2006), Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo,
59/07-ZŠtip, 15/08-Odl. US in 64/08) in njegovimi spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS št. 75/16)
, Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-UPB1) (Uradni list, št. 22/06), Kolektivno pogodbo
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, Statutom
FD, podzakonskimi akti, zunanjimi in internimi Merili ter Pravilniki, s poudarkom na nenehnem izboljševanju
kakovosti dela zavoda v skladu s Poslovnikom kakovosti ter Strategijo, vizijo in poslanstvom FD 2017 –
2022 oz. novim strateškim dokumentom, ki ga je FD osnovala za desetletno obdobje 2021 - 2030.
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1.4

Organizacijska struktura zavoda

FD ima naslednjo organizacijsko strukturo:
1. organe zavoda
2. vodstvo zavoda
3. tajništvo zavoda
4. pedagoške in znanstveno-raziskovalne enote zavoda (katedre in laboratoriji)
5. knjižnico
6. druge podporne enote (Karierni center, Hiša za dizajn management in inovacije, Akademija za VŽU,
Alumni klub))
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.
Direktor FD: Miha Matičič,
V.d. dekanje FD: prof. Nada Rožmanec Matičič, u.d.i.a.
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 znanstveno - raziskovalno dejavnost za področje Kultura bivanja : prof. dr. Jasna
Hrovatin
➢ Prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost za področje Tekstilije in oblačila: izr. prof. dr.
Damjana Celcar
➢ Prodekanja za mednarodno dejavnost: Manca Matičič Zver, mag.diz., asist.
➢ Prodekanja za umetniško dejavnost: doc. Mojca Perše
➢ Prodekan za vizualno kulturo: prof. dr. Peter Krečič
➢ Prodekanja za kakovost in družbeno odgovornost: mag. Veronika Gruden Bole

Senat
-

-

je najvišji strokovni organ FD. Senat sestavlja 10 članov tako, da so v njem zastopani:
dekan je član senata po položaju, ga sklicuje in mu predseduje;
prodekan za študijske zadeve po položaju;
5 predstavnikov znanstvenih in umetniških disciplin (kateder) ter strokovnih področij, v okviru
katerih FD izvaja svoje študijske programe, ki so izvoljeni na akademskem zboru FD izmed
visokošolskih učiteljev izvoljenih v naziv docent, izredni ali redni profesor, zaposlenih na FD - s
polnim delovnim časom, krajšim delovnim časom, dopolnilnim delovnim časom, so zaposleni v
drugi organizaciji in so nosilci predmetov na FD;
študentje izvolijo v senat eno petino članov oz. dva člana predstavnika študentskega sveta;
nepedagoški delavci izvolijo izmed sebe enega svojega predstavnika v senat.
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Upravni odbor FD odloča o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje v
okviru dejavnosti FD ter upravlja s premoženjem, pridobljenim v zvezi z opravljanjem dejavnosti ter
premoženjem pridobljenim iz naslova dediščin, volil in daril.
Upravni odbor ima 5 članov, ki jih imenuje ustanovitelj in sicer:
- direktorja FD
- 3 predstavnike ustanovitelja
- 1 predstavnika zaposlenih
Študentski svet FD je organ študentov FD. Študentski svet ima najmanj osem članov, ki jih izmed sebe
izvolijo študentje posameznih smeri študija na FD. Študenti FD imajo v študentskem svetu FD po dva
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 in druge NOE.
FD ima organizirane pedagoške in znanstveno-raziskovalne ter umetniške enote zavoda, ki so katedre
in laboratoriji.
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.
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. Katedro za nakit;
6. Katedro za dizajn management.
Laboratorij FD deluje kot znanstveno-raziskovalna ter umetniška enota znotraj FD. FD ima naslednje
laboratorije:
1. Laboratorij za kreativne industrije,
2. Laboratorij za vizualne komunikacije,
3. Laboratorij za produktno oblikovanje.
Delovna telesa senata FD:
Stalna delovna telesa senata FD so:
➢ komisija za študijske zadeve,
➢ komisija za raziskovalno in umetniško dejavnost,
➢ habilitacijska komisija,
➢ komisija za priznanje pomembnih umetniških del,
➢ komisija za intelektualno lastnino,
➢ komisija za kakovost
➢ komisija za mobilnost
10
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Njihove naloge so določene v Statutu FD.
.
Znanstveno raziskovalna skupina ima naslednje naloge :
- sodeluje v raziskovalnih projektih,
- nudi podporo razvojnemu delu kateder,
- izvaja poglobljeno raziskovanje povezano z delom kateder,
- pripravlja idejne študije in prototipe novih izdelkov z vidika estetike, funkcionalnosti, tehnološke
izvedljivosti,
- ekološke neoporečnosti in tržne zanimivosti,
- spremlja svetovne trende na področju dizajna, znanosti o materialih in tehnologijah,
- publicira izsledke in primere dobre prakse.
V decembru 2012 je FD pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS vpisala dve raziskovalni skupini in
sicer: raziskovalno skupino za Kulturo bivanja in raziskovalno skupino za Tekstilije in oblačila.
Karierni center nudi študentom in diplomantom FD informacije, ki jih potrebujejo za učinkovit vstop na trg
dela in jim na ta način že v času študija pomaga pri iskanju nadaljnje zaposlitve . Karierni center v okviru
svoje dejavnosti izvaja še karierno svetovanje, sodeluje z gospodarstvom pri organizaciji kariernih
dogodkov na zavodu in upravlja s spletno karierno platformo Kariera.fd.
Alumni klub FD omogoča različnim generacijam diplomantov sodelovanje in mreženje, hkrati pa
vzpostavlja in razvija sodelovanje med FD in diplomanti ter posledično z okoljem v katerem le-ti ustvarjajo
svoje kariere. Na ta način želi Alumni klub negovati pripadnost šoli in promovirati dosežke članov kluba,
kar lahko prispeva k večji prepoznavnosti diplomantov (in fakultete) tako doma kot v tujini.
Hiša za dizajn management in inovacije (HDMI) ustvarja prostor, kjer se predstavniki gospodarstva
srečujejo s strokovnjaki iz akademske sfere in študenti, na področju dizajna in / ali sorodnih področij. HDMI
koordinira in združuje interese akademske sfere in gospodarstva, ki temeljijo na nacionalnih strateških ciljih
in interese kreativnih industrij. HDMI deluje kot galerijski prostor in organizira razstave, okrogle mize in
delavnice. Hiša prav tako nudi izobraževanja za strokovno in širšo javnost, na katerih sodelujejo domači in
tuji strokovnjaki s področja dizajn management. V HDMI poteka izobraževalni proces za študijski program
prve in druge stopnje ter Akademije VŽU. Je tudi galerijski prostor FD.
Knjižnica FD je namenjena zlasti študentom in zaposlenim visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter
znanstvenim delavcem in raziskovalnim sodelavcem, odprta pa je tudi za zunanje uporabnike. Knjižnica
redno posodablja nabor in ponudbo temeljne literature ter podpira študijski program, ki ga izvaja fakulteta.
Posebno pozornost knjižnica namenja številnim znanstvenim in strokovnim revijam, ki so dostopne v
spletnih bazah podatkov, v odprtokodnih sistemih. Upravlja tudi s sistemom REVIS, kjer se povezuje z
drugimi VS knjižnicami.
Akademija za vseživljenjsko učenje (Akademija VŽU) pripravlja različne programe strokovnega
usposabljanja in ponudbe delov študijskih programov, izobraževanj, seminarjev, tečajev, delavnic in drugih
dejavnosti nudi možnosti pridobivanja dodatnih kompetenc različnim skupinam deležnikov. Pri ponudbi
vseživljenjskega učenja sodeluje FD tudi z gospodarstvom iz lokalnega okolja in širše.

1.5

Prostorski pogoji visokošolskega zavoda

FD izvaja študijski proces na naslednjih lokacijah:
•

Prevale 10, 1236 Trzin (sedež)
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•
•

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

FD nima v lasti stavb in zemljišč. Prostori za izvajanje programa in dejavnosti so najeti za obdobje 10 let.
Na sedežu fakultete, v Trzinu, Prevale 10, je študentom in predavateljem ter strokovnemu osebju na voljo
838,45 m2 prostorov.
V Hiši za dizajn management in inovacije (Gerbičeva 51, Ljubljana), FD razpolaga s studii, arhivom, pisarno
za predavatelje in strokovne sodelavce, ter galerijo v izmeri 250m2.
Na dislocirani enoti, lokaciji Dob se nahaja arhiv in skladišče fakultete, v izmeri 220m2.

1.6

Opremljenost visokošolskega zavoda

FD nepretrgoma vlaga v posodabljanje prostorov in opreme, z namenom da se izboljšujejo razmere za
pedagoško delo, raziskovanje, umetniško dejavnost ter druge študijske dejavnosti. FD ima prostore ti.
studije na posameznih smereh za izvajanje izobraževalne dejavnosti. Katedra za tekstilije in oblačila
poseduje opremo za izdelovanje tekstilij in oblačil, kot so šivalni stroji, statve, pletilni stroji ipd. in
računalniško opremo za risanje kolekcij, konstruiranje in modeliranje oblačil (Optitex). Katedra za notranjo
opremo in katedra za oblikovanje pohištva imata na voljo studio za redizajn izdelkov in hitro prototipiranje
ter manjšo maketno delavnico. Za večja strokovna izobraževanja ima fakulteta sklenjen dogovor z lesarsko
delavnico oz. z različnimi podjetji, ki delujejo na področju prototipiranja (npr. Roglab). Katedra za vizualne
komunikacije razpolaga s studijem za fotografiranje. Strokovna dejavnost se na FD izvaja v okviru treh
laboratorijev, ki so prav tako opremljeni z ustrezno računalniško opremo. FD dobro sodeluje z
gospodarskimi družbami, ki jih vključuje v pedagoški proces, v tem primeru študenti uporabljajo delovno
opremo in sredstva zavoda, deloma pa opremo v lasti gospodarskih subjektov.

1.7

Informacijski sistem

Skladno z informacijsko – infrastrukturnim načrtom so vsi prostori FD v katerih poteka pedagoški proces,
informacijsko podprti. Kompetence za uporabo IKT so razvidne že iz posameznih učnih načrtov, v okviru
katerih se študentje 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.
Za potrebe študijskega procesa FD uporablja naslednje programe: Adobe Illustrator, Adobe Indesign,
Adobe Photoshop, Autodesk Maya, Autodesk Autocad, Google Sketchup, Optitex, Adobe Premiere Pro,
Adobe After Effects, V letu 2019 je FD pridobila tudi licenco za programsko opremo Archicad BIM.
FD se je v letu 2020 intenzivno digitalizirala, saj je večina visokošolskih učiteljev izvajala svoje pedagoške
obveznosti preko video konferenc. Za predavanja uporabljajo programe – t.i. elektronsko okolje: Google
Meet, Google Hangouts, Webex ali Zoom. Nekatera predavanja (pri nekaterih predavateljih) so potekala
tudi na način, da se predavatelji posnamejo, posnetek pa posredujejo preko spletne učilnice (e-učilnice),
e-maila ali zaprte skupine na Facebooku.
Visokošolski učitelji so za študente in njihova vprašanja dostopni tudi preko aplikacij Viber, Skype, po
mobilnem telefonu ali e-mailu. Gradiva se študentom pošiljajo po e-mailu, WeTransferju ali pa se vso
gradivo naloži na VIS – odvisno od gradiva in dogovora VŠ učitelj - študent.
VS učitelji in sodelavci ter podporne službe pri delu uporabljajo Microsoft Office in Google Apps for
12
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Education. V letu 2014 je FD prenesla vse svoje informacijske storitve v oblak ter s tem finančno
razbremenila potrebe po kompleksni infrastrukturi strežniških postavitev znotraj fakultetnih prostorov.
Oblačne storitve omogočajo stalno dostopnost, enostavno in hitro izmenjavo podatkov ter možnost
povezave različnih sistemov preko spletnih tehnologij in standardov. Oblacne storitve omogocajo
profesorjem in podporni sluzbi delo iz poljubne lokacije, dostop in delo znotraj arhiva, tiskanje v oblaku, eposta v oblaku, koledar v oblaku.
Za podporo študentom in nemoteno delovanje referata za študentske zadeve ter mednarodne pisarne
uporablja FD VS informacijski sistem (VIS), za potrebe knjižnice pa Cobiss 3.
Preko VIS študenti dostopajo do svojih podatkov, omogoča tudi dostop do prijave na izpite, učna gradiva,
urnike ter drugih pomembnih informacij fakultete. Komunikacija s študenti je omogočena preko SMS
sporočil, elektronske poste, elektronskega tedenskega novičnika in spletne strani ter socialnih omrežij.
Za študijsko delo študentov je na FD opremljena ena predavalnica, kjer je, glede na posamezno smer
študija, nameščena zahtevana programska oprema. V letu 2021 pa bo dodatno opremljena še čitalnica ter
prostor na dislocirani enoti HDMI.
Po celotnem območju fakultete so razpeljani mrežni kabli, na specifičnih strateških točkah pa so postavljene
brezžične dostopne točke, da je pokritost s signalom najbolj optimalna. Posamezna infrastruktura je
razdeljena v dve virtualni omrežji, ena za študente ter ena za podporne službe, ki dostopajo do ločenih
vsebin (skupno diskovno polje, tiskalniki in skenerji).
Učilnice so opremljene z osebnimi računalniki-notesniki in LCD projektorji, po potrebi z DVD predvajalniki
in televizijo.

1.8

Strategija, vizija in poslanstvo FD

Fakulteta za dizajn (FD) je na svoji 1. redni seji Senata, dne 26.11. 2020 sprejela nov, trajnostno zasnovan
strateški načrt, ki opredeljuje globalni razvoj fakultete v obdobju od leta 2021 do leta 2030.
Nov strateški načrt FD, poimenovan »Znanje, kreativnost in inovacije za trajnostni svet«, temelji na Strategiji
FD 2017-2022 in v ospredje postavlja položaj FD, kot institucije znanja z jasno in zavezujočo integracijo
visokošolskega poučevanja, raziskovanja in umetniškega ustvarjanja, katerih končna dognanja, rezultati,
produkti in storitve ustvarjajo trajnostne spremembe.
Strateški načrt FD predstavlja razvojno dejavnost zavoda v prihodnjem desetletju ter pomeni zavezo vodstva,
vseh zaposlenih in študentov, da bodo tvorno prispevali k uresničitvi razvojne strategije, z izvajanjem
predlaganih ukrepov. Pri pripravi dokumenta je sodelovalo vodstvo FD, visokošolski učitelji in sodelavci na
katedrah, v laboratorijih, raziskovalci, študenti in predstavniki gospodarstva.
Pri snovanju strateškega načrta za novo desetletje smo se oprli na Strategijo razvoja Slovenije 2030, na
Strategijo pametne specializacije ter na Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so jo sprejeli svetovni
voditelji na zgodovinskem vrhu Združenih narodov septembra 2015. V veliki meri smo upoštevali tudi druge
nacionalne in mednarodne dokumente.

1.1

Vizija

Z znanjem, ki ga predajamo študentom, z ustvarjalnostjo, ki jo spodbujamo v njih in z inovacijami,
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ki nastajajo v naših partnerstvih z okoljem, lahko ustvarimo boljši svet.
Postali bomo osrednja oblikovalska, umetniško in raziskovalno orientirana fakulteta, odprta za vse, ki bodo
želeli izkoristiti visokošolsko izobraževanje za ustvarjanje trajnostnih in pametnih oblikovalskih rešitev ter
soustvarjanje boljših življenjskih pogojev. VS izobraževanje na FD bo ponudilo zdravo in s pametno
tehnologijo podprto študijsko in delovno okolje, ki ponuja vrhunske pogoje za ustvarjanje in inoviranje,
odlično interdisciplinarno povezovanje, intenzivno sodelovanje z gospodarstvom , izkustveno
izobraževanje in družbeno angažiranost. Poskrbeli bomo za vključujoče in podporno učno okolje, ki bo
študentom omogočilo, da v polnosti razvijejo svoje potenciale.

1.2

Strategija delovanja

Delovanje FD usmerjajo nacionalni program visokega šolstva, nacionalni raziskovalno-razvojni program,
strateški dokumenti Republike Slovenije ter smernice razvoja enotnega evropskega visokošolskega in
raziskovalnega prostora.
Temelji delovanja fakultete imajo korenine v sinergijah med ustvarjalnostjo, inovativnostjo in močnimi
mednarodnimi povezavami, ki so gonila trajnostnega gospodarskega razvoja. Razvoj FD temelji na
strategiji intenzivne internacionalizacije, v okviru katere se povezuje z globalnimi združenji in platformami.
Podlaga za delovanje so strateški dokumenti, ki jih pripravljajo nacionalni in mednarodni akterji.
Družbeni izzivi današnjega časa zahtevajo takojšnje in globalne rešitve. S pomočjo nacionalnih in
mednarodnih partnerstev, v katere je in bo vključena FD, bomo dosegli večjo kolektivno povezanost in
način, da vplivamo na reševanje le-teh. V prihodnjem dolgoročnem obdobju se je FD zavezala, da bo
prevzela odgovornost za reševanje teh izzivov: z izobraževanjem visoko usposobljenih diplomantov, z
izvajanjem temeljnih raziskav, z družbeno angažiranim umetniškim delovanjem in prizadevanjem, da
tovrstno znanje preide v praktično uporabo.
Nadaljnji strateški razvoj na področju izobraževanja, raziskovanja in umetniškega ustvarjanja bo temeljil na
visoki strokovni usposobljenosti predavateljev, še naprej bomo podpirali interdisciplinarno sodelovanje in
utrjevali povezavo med raziskovanjem in poučevanjem. Krepili bomo pedagoško-andragoške kompetence
naših predavateljev. V pedagoški proces bomo še naprej in bolj poglobljeno uvajali prožne oblike
poučevanja in učenja v obliki D´ school interdisciplinarnih povezav različnih strok. Še večji poudarek bomo
namenjali tudi krepitvi kompetenc diplomantov in preverjanju učnih izidov, preko projektnega dela, tako na
1. kot tudi na 2. stopnji študijskega programa, z namenom hitrejšega zaključka študija in lažjega nastopa
na trg dela.
S širjenjem in uporabo znanja preko svojih meja, bo FD spodbujala razvoj novih idej in pobud za izboljšanje
izdelkov in storitev ter reševanje družbenih izzivov. FD bo postala platforma za inovacije in podjetništvo.
Spodbujali bomo mobilnost in izmenjave študentov in zaposlenih v okviru različnih programov, ki bodo na
voljo.
Pri tem so in bodo tudi v prihodnje, študenti, osrednji del naše akademske skupnosti. Spodbujali bomo
njihovo kreativnost, jim pomagali pri realizaciji njihovih načrtov, utrjevanju lastne prepoznavnosti in jim
svetovali pri karierni poti v gospodarstvo. Omogočili jim bomo spodbudno in s pametno tehnologijo podprto
študijsko okolje, ki bo ponujalo vrhunske pogoje za ustvarjanje in inoviranje.
Ne le študenti, tudi vsi zaposleni na FD bodo vključeni v spodbudno, varno, zdravo in pozitivno akademsko
in učno okolje. To vključuje aktivno politiko enakih možnosti in prakso zaposlovanja, ki ustvarja raznolikost
in zagotavlja enake pravice. Za FD bodo značilne kolegialna podpora, kreativna interakcija in dobro
upravljanje.
V okviru visokošolskega poučevanja bomo nadaljevali z učinkovitim vseživljenjskim učenjem, ki bo
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ohranjalo intelektualno vitalnost družbe. S predvideno širitvijo programov se bo FD odzvala na potrebe
družbe po nadaljnjem visokošolskem izobraževanju v disciplinah, kjer imamo posebno prednost.
Ohranjali bomo učinkovito in tesno interakcijo med študenti, zaposlenimi in vodstvom. Razvoj novih
kompetenc, novih veščin in etične zavesti je pomemben za našo sposobnost izvajanja delovnih procesov
na fakulteti, predvsem pri spoprijemanju s spremembami na področju delovnih praks, izvajanja študijskega
procesa in razvoju strokovnih področij.
Pri udejanjanju navedene vizije bo FD izhajala iz naslednjih strateških usmeritev:
1. zagotavljati visoko strokoven in pedagoško-andragoško podkovan kader, ki bo nudil znanje za
odgovorno, trajnostno naravnano in učečo se družbo;
2. krepiti znanstveno-raziskovalno dejavnost, katere inovativne in družbeno odgovorne rešitve, bodo
ustvarjale boljše življenjske pogoje;
3. zagotavljati razvoj teoretskih študij umetnosti in oblikovanja kot splošnih podlag za vse zvrsti in ravni
študija dizajna.
4. spodbujati umetniško ustvarjanje in delovanje ter povezovanje znanosti in umetnosti;
5. spodbujati visoko stopnjo motiviranosti in angažiranosti študentov, ob zagotavljanju pogojev za
vseživljenjsko izobraževanje;
6. krepiti izmenjavo znanja in dobrih praks med fakulteto in gospodarskimi subjekti v domačem in tujem
okolju;
7. razvijati in ohranjati ustvarjalnost zaposlenih in študentov z osredinjenjem na kulturo kakovosti;
8. zagotavljati optimalno in odgovorno vodenje VS zavoda.
Naša glavna naloga bo intenzivnejše povezovanje, ne le s sorodnimi, temveč tudi s tehnološko in poslovno
naravnanimi VS zavodi, kjer lahko ustvarjamo sinergijo. Prizadevali si bomo, da bodo učinki te sinergije v
čim večji meri vidni in implementirani v delovanje gospodarskih subjektov, s katerimi intenzivno
sodelujemo, saj bomo na ta način prispevali k večji vlogi in prepoznavnosti oblikovanja in tudi področja
dizajn managementa. Ukrepi internacionalizacije bodo usmerjeni k dolgoročnemu povezovanju z
organizacijami in podjetji na način, da bomo skupaj razvijali nove storitve in proizvode ter pomagali pri
oblikovanju politik, ki bodo pripomogle k večji prepoznavnosti pomena dizajna za svetovno gospodarstvo.
Učni proces bomo zasnovali na soodvisnosti od gospodarskih strategij na različnih področjih (upravljanje
z gozdnimi in lesnimi viri, razvoj turizma in turističnih nastanitvenih kapacitet, trajnostni odnos do okolja,
digitalizacija). Veliko pozornost bomo namenjali Strategiji pametne specializacije, predvsem pa novo
oblikovanim nacionalnim strateškim dokumentom tj. Strategiji razvoja Slovenije 2030 in Slovenski
industrijski strategiji 2021-2030, kjer prav dizajn management zaseda pomembno mesto - kar je za
FD izrednega pomena..
Hkrati bomo študijski proces bogatili z razstavami študentov in sodelavcev FD, vključevanjem študentov v
mednarodne projekte skozi znanstvene in umetniške platforme FD , s tem bomo krepili umetniško in
znanstveno delovanje ter ustvarjali pogoje za izvedbo internacionalizacije doma. Povezovali se bomo
z vsemi članicami Univerze na Primorskem, zlasti pa s Centrom za razvoj in prenos znanja, s Centrom
za umetnost in oblikovanje, s Centrom odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih
materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE) ter z vsemi drugimi VS zavodi,
stanovskimi društvi in centri.
Podpirali bomo preizkušanje inovativnih idej v skladu z metodo design thinkinga, katerih rezultat bodo
neposredno aplikativni - modeli, prototipi, makete in / ali storitve oz. novi poslovni modeli ter inovacije
in patenti.
Da bomo vizijo še lažje dosegli, sodi med prioritetne investicije za prihodnje obdobje, vzpostavitev
kakovostne prototipne delavnice za tridimenzionalni tisk in oblikovanje nakita. Prototipna delavnica
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nam bo v pomoč pri realizaciji končnih izdelkov na področju produktnega oblikovanja.
Vodstvo fakultete bo vse svoje znanje in napore usmerjalo v visoko prepoznavnost in odličnost FD na
globalni ravni. Še naprej si bo prizadevalo za stabilno financiranje zavoda in zadovoljstvo svojih
zaposlenih. Prizadevali si bomo iskati različne štipendijske sheme za izredne študente ter štipendijske
sheme za socialno ogrožene študente (Ad Futura in drugi finančni mehanizmi). V največji meri bomo
podprli študente s posebnimi potrebami.
Spoštovanje smernic in standardov na področju kakovosti, družbeno odgovorno ravnanje, prijazni
medosebni odnosi, spoštovanje vsakega in posebej vpletenega v pedagoški, znanstveni ali umetniški
proces, bo tudi v prihodnje glavno vodilo pri upravljanju in vodenju Fakultete za dizajn.

1.3

Strategija internacionalizacije

Mednarodna dejavnost FD temelji na strategiji internacionalizacije, ki jo opredeljujeta dva ključna
dokumenta: ECHE listina in listina Erasmus Policy Statement.
Strategija internacionalizacije se povezuje s strateškim načrtom zavoda in zagotavlja kontekst za
vključevanje internacionalizacije znotraj institucije. Internacionalizacija je na FD prepoznana kot ključna
za razvoj kakovosti visokega šolstva in jo razumemo kot proces integracije mednarodne, medkulturne ali
globalne razsežnosti v namene, funkcije in izvajanje visokošolskega izobraževanja.
Med oblike internacionalizacije FD prišteva mednarodno izmenjavo študentov in akademskega osebja,
učenje tujih jezikov, internacionalizacijo vsebine izobraževanja, študij in delo v tujini, gostovanje tujih
študentov, programe mobilnosti, gostujoča predavanja, skupne raziskovalne projekte, mednarodne
konference in seminarje, publikacije člankov ter raziskovalne izmenjave.
EPS vključuje naslednje dolgoročne cilje :

-

1. Povečati sodelovanje s tujimi institucijami:
povečati mobilnost raziskovalcev in visokošolskih profesorjev z namenom prepletanja raziskovalnega,
umetniškega in pedagoškega dela;
povečati mobilnost študentov;
povečati število dvostranskega sodelovanja.

-

2. Povečati prepoznavnost in nadgraditi študijski program z namenom internacionalizacije
kurikuluma in vstopa na tuje trge:
povečati promocijske dogodke in druge promocijske aktivnosti;

-

1.4

Skrb za kakovost in družbeno odgovornost zavoda

FD prepoznava svoje poslanstvo v pedagoški, znanstveni in umetniški dejavnosti, katerih kakovost temelji
na težnji po odličnosti, visokih etičnih standardih in skrbi za trajnostni razvoj.
Pedagoška kakovost
Cilj pedagoškega dela je posredovanje znanja ter spodbujanje k ustvarjalnemu, kritičnemu in odgovornemu
mišljenju. Na FD si prizadevamo, da so naši visokošolski učitelji visoko strokovno usposobljeni in motivirani
posamezniki, ki predavalnice spreminjajo v prostor, kjer se kali in krepi ustvarjalni duh.
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Znanstvena kakovost
Znanstveno-raziskovalno delo temelji na akademski svobodi, svobodi znanstvenega ustvarjanja in
znanstveni poštenosti. Znanstvena poštenost se kaže v doslednem spoštovanju avtorstva in korektnem
priznavanju in navajanju tujih znanstvenih dosežkov, kot tudi v dosledni uporabi korektnih znanstvenih
metod, poštenem in strokovno neoporečnem interpretiranju rezultatov znanstvenega dela ter objektivnem
preverjanju znanstvenih hipotez.
Umetniška kakovost
Na FD je umetniško delovanje vključeno v najrazličnejše predstavitve, razstave, publikacije in javno
pojavnost nasploh. Vse svoje aktivnosti izvaja z izrazitim umetniškim in konceptualnim pristopom, pri
katerem se dizajn uveljavlja kot družbeno angažirano področje delovanja.
Najpomembnejši dejavniki zagotavljanja kakovosti so:
1. oblikovanje ter spremljanje izvajanja programa dela;
2. oblikovanje in sprotno spremljanje enotnih vhodnih kazalnikov (podatkov) za ocenjevanje
kakovosti fakultete;
3. izvajanje samoevalvacije ter kontinuirano uvajanje izboljšav študijskih programov;
4. spremljanje podatkov o vpisu ter podatkov o izvedbi študijskega programa in učinkovitosti
študija;
5. spremljanje mnenj déležnikov;
6. uvajanje tutorstva ter drugih oblik pomoči in svetovanja domačim in tujim študentom;
7. zavzemanje za enake možnosti za študente s posebnimi potrebami in drugimi statusi;
8. skrb za zaposlene, spodbujanje kakovostnega dela in nagrajevanje za uspešno
delo ter vključevanje zaposlenih v odločanje;
9. strategije za povezovanje fakultete z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja;
10. redni posveti in delavnice s področja kakovosti;
11. članstvo v organizacijah na nacionalni in mednarodni ravni;
12. obveščanje širše javnosti o dejavnostih fakultete
Prizadevamo si vzpostaviti takšen sistem delovanja in poslovanja, ki vključuje vse pomembne deležnike in
smernice tega področja. Visokošolski učitelji in sodelavci so odgovorni za kakovostno izobraževanje,
znanstveno-raziskovalno, umetniško in strokovno delo. Z odgovornim delom utrjujejo zaupanje širše
družbene skupnosti pri izvajanju teh pomembnih nalog.
Nagrade FD na področju kakovosti
FD je prejemnica treh prestižnih mednarodnih nagrad na področju kakovosti:
2013 – Nagrada »Best University«, ki jo podeljuje Europe Business Assembly – Socrates Comitee, s
sedežem v Oxfordu, VB
2014 – Nagrada »Arch of Europe«, ki jo podeljuje združenje BID (Business Initiative Directions), s
sedežem v Madridu, Španija
2014 - Nagrada združenja ESQR (European Society for Quality Research).
2019 – nagrada The International Diamond Prize for Excelence in Quality 2019 in the Platinum
Category (nagrada združenja ESQR, december 2019).

Na področju družbene odgovornosti spoštujemo načela:
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-

-

preglednosti: naše odločitve so pregledne, informacije so dostopne deležnikom in jih odlikuje
razumljivost, pravočasnost, jasnost in objektivnost;
etičnega ravnanja: v naših dokumentih navajamo in v praksi izvajamo ključne vrednote in načela
organizacije, imamo razvite in delujoče vodilne strukture, ki pomagajo spodbujati etično ravnanje
znotraj organizacije in pri odločanju ter sodelovanju z drugimi, imamo vzpostavljene mehanizme
za poročanje o neetičnem ravnanju in ukrepanje v zvezi s tem (etično obnašanje so poštenost,
enakopravnost, celovitost, skrbnost do ljudi, živali in okolja ter zavezanost upoštevati vpliv
dejavnosti in odločitev na interese deležnikov);
spoštujemo interese deležnikov: upoštevamo interese in pravice naših deležnikov, sodelujemo
z njimi in upoštevamo njihova mnenja (ne samo mnenj lastnikov);
spoštujemo vladavino prava ter mednarodne norme delovanja: ravnamo v skladu z veljavnimi
zakoni in predpisi;
spoštujemo človekove pravice: upoštevamo in priznavamo pomen ter univerzalnost človekovih
pravic, ščitimo človekove pravice tudi v okoliščinah, kjer človekove pravice niso zaščitene,
upoštevamo zakonodajo in predpise ter mednarodne norme delovanja.

V letu 2020 se je FD uvrstila med finaliste v kategoriji Strateška nagrada Horus 2020 ter v kategoriji
Priznanje za projekt Horus 2020. V tej kategoriji je dosegla največje število točk in sicer za projekt, ki je
bil izpeljan v okviru projekta PKP 2017 – 2020 in sicer Kuhinja prilagojena potrebam starejših.
Projekt je nastal v sodelovanju s podjetjem Pohištvo Erjavec, proizvodnja in prodaja pohištva d.o.o.,
prof. dr. Jasno Hrovatin, izr. prof. dr. Jordanom Bergincem ter študenti smeri Notranja oprema,
Vizualne komunikacije in Dizajn management – tako je postala prejemnica:
prestižne nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2020 in sicer:
- HORUS nagrade za projekt 2020 in
- HORUS priznanja za strateško celovitost na področju družbene odgovornosti 2020.
Podelitev nagrad in priznanj Horus 2020 je 3. decembra 2020 potekala virtualno.

2 DOLGOROČNI in SREDNJEROČNI CILJI
V okviru sprejetih strateških usmeritev je FD v letu 2020 opredelila naslednje dolgoročne strateške cilje
do leta 2030:
1. Študenti naj s pomočjo inovativnih pedagoških praks pridobijo znanje in kompetence, da
bodo pripravljeni ustvarjati boljši svet.
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2. Raziskovanje in umetniško ustvarjanje naj temelji na interdisciplinarnem sodelovanju, kar
prinaša dodano vrednost gospodarstvu in vodi razvoj v smeri trajnostne družbe.
3. Namen povezovanja s partnerji iz okolja naj bo pretok znanja, novih idej in konceptov ter
krepitve kompetenc študentov. Pri tem naj se znanje uporabi na način, ki bo vodil v boljšo
zaposljivost diplomantov.
4. V ospredje postavimo ljudi – študente, zaposlene, alumnije in druge deležnike. Skupne
sinergije bodo ustvarile inovativno VS institucijo in privlačen kraj dela in študija.

ter srednjeročne strateške cilje do leta 2025 za posamezna področja delovanja:

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST :
CILJ 1: Izvajanje študijskih programov z inovativnimi načini poučevanja ob vključenosti IKT, ki bo v celoti
podpirala izvedbo študijskih vsebin v t. i. kombiniranem načinu študija in poučevanja.
CILJ 2: Stalno posodabljanje študijskih programov, študentovih kompetenc in učnih izidov, ki bodo skladni
s potrebami družbe hkrati pa bodo upoštevali trajnostni in družbeno odgovorni princip.
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST:
CILJ 3: Povečanje znanstveno-raziskovalnih področij in večja znanstvena in teoretska produkcija v
mednarodnem merilu, s privabljanjem in iskanjem novih projektnih partnerjev in povečevanjem
udeležbe v raziskovalno-razvojnih projektih, v povezavi z gospodarstvom.
CILJ 4: Interdisciplinarno sodelovanje med institucijami in povezovanje zn otraj študijskih področij ,
katerih končni rezultat bodo novi produkti, patenti, modeli, koncepti in storitve s trajnostno
vrednostjo.
UMETNIŠKA DEJAVNOST:
CILJ 5: Spodbujanje umetniškega delovanja VS učiteljev in sodelavcev ter študentov v okviru povečanega
povezovanja s kreativnim sektorjem v domačem in mednarodnem okolju ter prizadevanje za boljše
povezovanje znanosti in umetnosti.
MEDNARODNA DEJAVNOST:
CILJ 6: Širjenje sodelovanja s tujimi VS institucijami, ki v okviru partnerstev in mrež, ustvarjajo medkulturni
dialog, izmenjavo znanja in dobrih praks ter pedagoškega in podpornega osebja ter študentov.
CILJ 7: Nadgradnja študijskega programa z namenom internacionalizacije kurikuluma in vstopa na tuja
študijska tržišča.
DEJAVNOST VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA:
CILJ 8: Učinkovito povezovanje programov za izpopolnjevanje, neformalnega izobraževanja, priznavanja
izobraževanja ter svetovanja, v koncept kreativnega vseživljenjskega učenja, ki bo ohranjal intelektualno
vitalnost družbe.
POVEZOVANJE Z OKOLJEM IN KARIERNI RAZVOJ ŠTUDENTOV:
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CILJ 9: Osredinjenje na sodelovanje z javnimi, gospodarskimi in nevladnimi organizacijami, kar omogoča
prenos znanja med akademsko, raziskovalno in gospodarsko sfero ter drugimi uporabniki znanja in oblikuje
t.i. trikotnike znanja.
CILJ 10: Razvijanje programov in vsebin, ki bodo dopolnjevali oz. nadgrajevali študentove kompetence in
jim olajšali vstop na trg dela ter povečali njihovo zavest o lastni sposobnosti in družbi okoli njih.
UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE:
CILJ 11: Stalna in odprta komunikacija z vsemi študenti in zaposlenimi, ki bo omogočala večje soupravljanje
fakultete.
CILJ 12: Delovanje v skladu z najvišjimi merili, smernicami in standardi za celovito obvladovanje sistema
kakovosti ter izobraževanje in vključevanje vseh deležnikov v aktivnosti razvoja kulture kakovosti;
CILJ 13: Uspešno poslovanje fakultete, z doseganjem finančne vzdržnosti in povečane diverzifikacije
prihodkov, z učinkovitim obvladovanjem poslovnih procesov in kadrovskih virov.

2.1 Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih kratkoročnih
ciljev po dejavnostih v letu 2020
Zaradi lažjega spremljanja realizacije ciljev smo v Letnem poročilu za leto 2020 še uporabili cilje in kazalnike
iz strateškega dokumenta za obdobje od 2017 – 2022. Nove kazalnike, kot izhajajo iz strateškega
dokumenta 2021 – 2030, bomo uporabili za pripravo Letnega poročila za leto 2021.
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IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Izobraževalna dejavnost na FD je v letu 2020 potekala v dveh programih in sicer na dodiplomskem
visokošolskem strokovnem programu I. stopnje Dizajn in na magistrskem programu II. stopnje Dizajn.
V letu 2020 je dodiplomski program obsegal pet smeri: smer Notranja oprema, smer Tekstilije in oblačila,
smer Vizualne komunikacije, smer Dizajn management in smer Nakit. Magistrski program je obsegal štiri
smeri in sicer : smer Notranja oprema, smer Tekstilije in oblačila, smer Vizualne komunikacije in smer
Dizajn management.
V akademskem letu 2020/2021 se je na Fakulteto za dizajn na prvo stopnjo skupno vpisalo 411 študentov.
Od tega je bilo 287 vpisanih na redni študij in 124 na izredni. Absolventov na rednem študiju je 71, na
izrednem pa 15.
Na drugo stopnjo je bilo vpisanih skupno 30 izrednih študentov in 4 absolventi. Študentov s podaljšanim
statusom absolventa ni bilo. Skupno število študentov na prvi in drugi stopnji v letu 2020/2021 je 411.
Prehodnost študentov v letu 2020
Skladno s podatki visokošolskega informacijskega sistema (VIS) FD je bila prehodnost študentov na 1.
stopnji 98% na 2. stopnji 98%.
Število diplomantov v letu 2020
Na dan 31.12. 2020 je bilo stanje diplomantov naslednje: 63 diplomantov na 1. stopnji študija in 6
magistrskih diplomantov na 2. stopnji študija.

Realizacija kratkoročnih ciljev za leto 2020 za področje izobraževalne dejavnosti (po
kazalnikih iz Strategije 2017-2022)
Dolgoročni cilj 1: Izvajanje študijskih programov s pedagoško-andragoško usposobljenimi VS učitelji
in sodelavci, s spodbujanjem notranje in zunanje izbirnosti, z nadgradnjo sistema preverjanja
obremenitev in učnih izidov študentov , ter povečanje deleža zapolnjenih vpisnih mest na izrednem
študiju.
Kratkoročni letni
cilj za leto 2020

Ime kazalnika

Izhodiščna
vrednost
kazalnika za leto
2019
2019: 100

Ciljna vrednost
kazalnika za
leto 2020

Realizacija v
letu 2020

Povečanje
deleža
zapolnjenih
vpisnih mest na
izrednem študiju
Povečanje vpisa
študentov na
magistrski
študijski
program II.
stopnje
Povečanje
števila
diplomantov na I.
stopnji študija
Povečanje

Število vpisanih
študentov na
izrednem študiju I.
stopnje

2020: 110

Realizirano: 124

Število študentov
vpisanih na
program II. stopnje

2019:24

2020: 26

Realizirano: 30

Število
diplomantov na I.
stopnji

2019:61

2019: 63

Realizirano: 63

Število

2019:2

2020: 4

Realizirano: 6
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števila
diplomantov na
II. stopnji študija
Promocija smeri
Dizajn
management v
letu 2019/2020 in
2020/2021
Promocija smeri
Nakit v letu
2019/2020 in
2020/2021

diplomantov na II.
stopnji študija
Število prvič
vpisanih v 1. letnik
na 1. in 2. stopnji

2019: 13

2020: 15

Realizirano: 8

Število prvič
vpisanih v 1. letnik
na 1. stopnji

/

/

Realizirano: 0

Obrazložitev: FD je v letu 2020/2021 razpisala študijski program Dizajn na I. stopnji študija in sicer 70
razpisanih mest za redne študente. Na II. stopnji študijskega programa Dizajn je razpisala 70 študijskih
mest za izredne študente. Na študijski smeri Dizajn management je razpisala 20 mest na I. stopnji ter 30
mest na II. stopnji, za izredni študij.
Na izredni študij je vpisala 48 izrednih študentov na smer Notranja oprema, 37 izrednih študentov na smer
Vizualne komunikacije ter 4 izrednih študentov na smer Tekstilije in oblačila. Na smer Dizajn management,
ki se izvaja le kot izreden študij je vpisala 20, kar je več kot v letu 2019/2020, ko je bilo vpisanih 10
študentov.
Na prvi stopnji je bilo 86 absolventov in na drugi stopnji 4 absolventi.
Na drugi stopnji je bilo skupno v 1. letnik vpisanih 9 izrednih študentov, kar je malo manj kot v letu
2019/2020, ko je bilo na drugo stopnjo vpisanih 13 izrednih študentov.
V letu 2020 je diplomiralo 63 študentov na dodiplomskem študijskem programu Dizajn ter 6 magistrskih
študentov.
FD je v študijskem letu 2020/2021 vpisala šesto generacijo študentov na smer dizajn management in sicer
20 študentov.
Študijska smer Nakit, ki se je pričela izvajati v akademskem letu 2018/2019, se v študijskem letu 2020/2021
ni izvajala.
V decembru 2020 je Akademski zbor Fakultete za dizajn obravnaval Strateški načrt zavoda za obdobje
2021 – 2030.

Ponovna akreditacija zavoda in študijskih programov I. in II. stopnje:
Skupina strokovnjakov Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je sklep o
imenovanju in gradivo za presojo prejela septembra 2019. Vsebinsko je uskladila strokovno mnenje in
pripravila ugotovitveno poročilo o izpolnjevanju meril za podaljšanje akreditacije VS zavoda in ga oddala
svetu 15.1. 2020. Svet NAKVIS je na seji dne 31.1. 2020 , na podalgi ugotovitvenega poročila , sprejel
sklep, da skupina strokovnjakov opravi na drugem obisku evalvacijo študijskih programov prve in druge
stopnje »Dizajn«.

22

23

Poslovno poročilo za l. 2020 – Fakulteta za dizajn, pridružena članica UP

Skupina strokovnjakov je postopek evalvacije programov opravila na drugem obisku, ker je ob presoji,
jeseni 2019, prejela in zato preučila napačna gradiva. Drugi obisk FD, ki je bil načrtovan za mesec marec
2020, je zaradi nastalih razmer COVID-19, prestavljen na junij 2020. Natančneje, opravljen je bil 22. in 23.
6. 2020, preko platforme ZOOM. Končno poročilo zavoda je skupina strokovnjakov oddala 24.8.2020.
Na podlagi odgovorov FD je Svet Nakvis na svoji 154.seji, dne 17.9. 2020 sprejel naslednjo odločbo in sicer
je podaljšal akreditacijo VS zavodu, Fakulteta za dizajn, pridružena članica UP, za obdobje treh (3) let.
FD se zoper odločbo ni pritožila.
Odprava neskladij in priporočila skupine strokovnjakov:
Po navedbah skupine strokovnjakov mora FD v roku od dokončnosti odločbe, odpraviti naslednje
pomanjkljivosti:
- splošne in predmetno specifične kompetence mora opredeliti tako, da bodo odražale pridobljeno znanje
diplomantov, opremljenih z veščinami za celovito izpeljavo projektov in znanjem za vključitev na trg dela,
- izogibati se mora navzkrižju interesov v habilitacijskih postopkih,
- zagotoviti mora, da bodo študenti spoznali delo s primerno opremo in materiali, da ne bo to ovira pri
njihovem profesionalnem delu in kreativnosti,
- zagotoviti mora dovolj prostora za kreativno delo študentov.
Vsi nadaljnji postopki glede implementacije priporočil skupine strokovnjakov NAKVIS bodo pojasnjeni v
Programu dela za leto 2021 ter v Samoevalvacijskem načrtu za leto 2020.
Prehod v on – line poučevanje, zaradi razglašene epidemije COVID 19, po posameznih področjih:
FD je od razglasitve epidemije, tj. od marca 2020 dalje, svoje pedagoške aktivnosti prilagodila on – line
poučevanju ter o tem redno, skladno z zahtevami, obveščala pristojno ministrstvo.
Predavanja: Predavanja so potekala preko video konferenc, v t.i. elektronskem okolju: Google Meet,
Google Hangouts, Webex ali Zoom. Nekatera predavanja (pri nekaterih predavateljih) so potekala tudi
preko predavateljevih lastnih posnetkov, ki so jih le-ti posredovali preko spletnih učilnic (e-učilnice), e-maila
ali zaprte skupine na Facebooku, študentom. Vse videokonference so se izvajale takrat, ko je predvideno
srečanje po urniku, v enakem predvidenem terminu. Gradiva so se študentom pošiljala po e-mailu,
WeTransferju ali pa se je vso gradivo naložilo na VIS – odvisno od gradiva in dogovora VŠ učitelj - študent.
Visokošolski učitelji in sodelavci so bili za študente in njihova vprašanja dostopni tudi preko aplikacij Viber,
Skype, po mobilnem telefonu ali e-mailu.
Vaje in individualne korekture: Visokošolski učitelji in sodelavci so tudi vaje in korekture izvajali preko
video konferenc. Nekateri vaje in korekture so se izvajale tudi po mailu. Gradiva in navodila za vaje so bila
poslana po e-mailu, WeTansferju ali so bila naložena v VIS.
Omejitve pri izvedbi določenih vaj: v nekaterih ozirih je bilo vendarle potrebno upoštevati specifiko
študijskega procesa in sicer predvsem na smeri Tekstilije in oblačila, kjer študij na daljavo ni mogel v celoti
nadomestiti fizične pristonosti študentov in profesorjev. Zaradi narave dela ni bilo mogoče, v okviru veljavnih
urnikov, izvesti praktičnega dela npr. razvoja krojev, izdelave tekstilnih izdelkov in oblačil, tiskanja, pletenja,
računalniških vaj s programi, katerih licenec študenti nimajo, oblikovanja na lutki in razvoj prototipov,
terenskih vaj, fotografiranja na terenu itd. Predvsem pri razvoju krojev in izdelavi prototipov je že v osnovi
potrebna strokovna pomoč in vodenje študentov, kar na daljavo ni bilo mogoče izvesti. Vse navedeno so
študenti opravili naknadno, izven rednega študijskega procesa, po koncu razglasitve epidemije, pri čemer
je mišljena tudi izdelava končnih izdelkov zadanih projektnih nalog. Študenti so tako pridobili vse potrebne
in v skladu z učnimi načrti predpisane kompetence - poleg razumevanja principov in elementov oblikovanja,
analiziranja, preoblikovanja in uporabe tekstilnih in drugih umetniških referenc pri razvoju in oblikovanju
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izdelkov, tudi praktično razviti idejo oz. jo prenesti v konkretne oblikovalske rešitve/produkte.
Oddaja seminarskih in drugih nalog: Visokošolski učitelji in sodelavci so seminarske naloge korigirali po
e- pošti. Korekture poslanih seminarjev so se poslale študentom v povratnih mailih, v katerih jasno razložijo
in podajo pripombe, navodila, popravke.
Mentoriranje diplomskih nalog in dispozicij: Mentorstvo je potekalo po ustaljeni praksi po e-mailu, kot
je delno že potekalo pred nastalo situacijo.
Omejitve pri izvedbi zaključnih nalog/dispozicij: te so se izkazale predvsem pri dostopu do ustrezne
literature, kljub dejstvu, da je knjižnica FD delovala v omejenem dostopu.
Delo s študenti s posebnimi statusi: Glede študentov s posebnimi potrebami je bilo dodatno poskrbljeno
na način, da je posamezen VŠ učitelj zadeve (npr. korekture) popravljal dnevno, dnevno so se tudi pošiljala
navodila, obremenitve pa so bile prilagojene, saj določeni študenti niso sledili tekoči dnevni količini
študijskega dela.
Preverjanje znanja na daljavo: Glede preverjanja znanja na daljavo je bil sprejet sklep, da se le-to
prilagodi situaciji in sicer so:
študenti prezentirali svoje naloge (projekte in seminarske naloge) ter odgovarjali na izpitna
vprašanja po videokonferenci. Naloge so poslali po e-mailu v obliki pdf-jev, ppt-jev, itd.
se v nekaterih primerih izpitne obveznosti prilagodile (izvedba seminarskih nalog, projektov ipd.)
na način, da se je izvedel teoretični del preko oddaljenega dostopa, praktični del pa naknadno, po sprostitvi
ukrepov.
bili razpisani roki za praktične predstavitve, po zaključku epidemije oz. v obdobju sproščanja
ukrepov.
Komunikacija s študenti in zaposlenimi na FD v času dela v oddaljenem dostopu: Fakulteta za dizajn
je vse svoje zaposlene in študente redno obveščala o tekočih zadevah, preko elektronske pošte, z objavami
na spletu in pošiljanja/obveščanja preko VIS-a. Referat za študentske zadeve ter zunanja pravna služba je
bila v rednem kontaktu tako s Študentskim svetom, s posameznimi študenti, kot tudi z vsemi VŠ učitelji in
sodelavci. Vsi sodelujoči in kakorkoli povezani s Fakulteto za dizajn so bili nemudoma, preko vseh
navedenim medijev obveščeni o:
- začasnem zaprtju FD in izvajanju pedagoškega procesa on-line, kjer je to mogoče, pri čemer je bil
vključen tudi seznam predmetov, ki jih bo potrebno nadomeščati,
- 1. podaljšanju ukrepov do 29. 3. 2020
- začasni odredbi (delo na domu) in načinu rednega poročanja
- pobudi, da VŠ učitelji in študenti podajo svoje mnenje o delu/predavanjih/vajah ipd., ki se izvajajo
(opažanja/pohvale/pripombe/predlogi)
- 2. podaljšanju ukrepov do preklica
- načinu oddaje dispozicij/diplomskih nalog
Senat Fakultete za dizajn je dne 31. 3. 2020 zaključil z dopisno sejo, na kateri so bili sprejeti ukrepi:
- podaljšanje sklepa za temo in mentorstvo (diplomske naloge)
- navodila za oddajo dispozicij v času epidemije.
Sprejemni izpiti v času epidemije: so se izvajali skladno s Priporočili pristojnega ministrstva ter ukrepi za
zajezitev epidemije COVID-19 Vlade RS.
Zadovoljstvo s študijskim delom v oddaljenem dostopu: Vsa prisotnost na predavanjih in vajah je bila
sproti beležena in sicer so VŠ učitelji beležili zelo visoko prisotnost (nad 90%). Nekateri VŠ učitelji so
ocenili, da je interaktivno, on - line delo, v določenih delih (npr. korigiranje projektnih nalog) celo boljše kot
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analogno oziroma fizično korigiranje, saj poleg korekture projekta omogoča tudi prenos znanja določenega
programa na študenta in pa hitro razumevanje rešitve. Glede na vsa poročila, ki so jih VS učitelji redno
pošiljali vodstvu zavoda ter glede na odzive študentov, s katerimi je redno potekala komunikacija,
ocenjujemo, da je bil tovrsten študijski proces med študenti in predavatelji dobro sprejet.
Podrobnejši rezultati anket, ki jih je FD opravila med študenti in profesorji, z namenom, da preveri
zadovoljstvo z on – line načinom poučevanja, bodo predstavljeni v Samoevalvacijskem poročilu za leto
2020.

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Različni znanstveno-raziskovalni projekti, v katerih sodeluje FD so pretežno usmerjeni v proizvajanje
inovativnih produktov, storitev in sistemov in v končno realizacijo le teh. Specifična področja raziskovanja
pa nudijo možnosti sodelovanja študentom druge, pa tudi prve stopnje, da pridobijo kompetence na tistih
strokovnih področjih, ki jih posebej zanimajo in jih kasneje lahko uporabijo ali pri pripravi zaključnega dela
ali pri svojem nadaljnjem kariernem razvoju.

Sodelovanje v razvojno - raziskovalnih projektih v letu 2020
1. Sodelovanje v razvojno - raziskovalnih projektih
Št.

Projekt/razpis/nateča
j

1

ARRS - Javni razpis
za (so)financiranje
raziskovalnih projektov
za leto 2020
Projektno delo z
negospodarskim in
neprofitnim sektorjem študentski inovativni
projekti za družbeno
korist 2016 – 2020 ŠIPK
Projektno delo z
negospodarskim in
neprofitnim sektorjem študentski inovativni
projekti za družbeno
korist 2016 – 2020 ŠIPK
Projektno delo z
negospodarskim in
neprofitnim sektorjem študentski inovativni
projekti za družbeno
korist 2016 – 2020 ŠIPK
Projektno delo z
gospodarstvom in
negospodarstvom v
lokalnem in
regionalnem okolju po kreativni poti do
znanja 2017 – 2020 PKP

2

3

4

5

Sodelovanj
e z drugo
institucijo
DOBA
fakulteta

namen

obdobj
e

Predviden vir
financiranja

7.2020 7 2023

ARRS

Lutkovno
gledališče
Ljubljana

Analiza
nakupnih
odločitev
potrošnikov
Lutkovna pot
na Ljubljanski
grad

2 - 6.
2020

Javni
štipendijski,
razvojni,
invalidski in
preživninski
sklad RS

NE

Center
arhitekture
Slovenije

Kreativne
otroške
delavnice

2 - 6.
2020

Javni
štipendijski,
razvojni,
invalidski in
preživninski
sklad RS

DA

Muzeji
radovljiške
občine

Čebelarski
muzej v
prenovi

3 - 6.
2020

Javni
štipendijski,
razvojni,
invalidski in
preživninski
sklad RS

NE

Pohištvo
Erjavec
d.o.o.

Kuhinja
prilagojena
potrebam
starejših

2 - 6.
2020

Javni
štipendijski,
razvojni,
invalidski in
preživninski
sklad RS

DA

Studio
podjetništva,
poslovne
storitve,
25

Realizacij
a
Da/ne
NE
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6.

Projektno delo z
gospodarstvom in
negospodarstvom v
lokalnem in
regionalnem okolju po kreativni poti do
znanja 2017 – 2020 PKP

Jordan
Berginc s.p.
URTP,
Svetovanje v
turizmu,
Andrej
Šumer s.p.
Poslovna in
promocijska
darila Primož
Čemažar
s.p.
Znanstvenoraziskovalno
središče
Koper in 14
drugih
partnerjev

Turistični
izdelki
Zasavja Premog kot
material
prihodnosti v
sodobnem
oblikovanju

3 - 8.
2020

Javni
štipendijski,
razvojni,
invalidski in
preživninski
sklad RS

Migrant
Children and
Communities
in a
Transforming
Europe.
(MiCREATE)

2020

Evropski
projekt

DA

NE

7.

MIGRATION-05-20182020 TOPIC: Mapping
and overcoming
integration challenges
for migrant children

8.

COST akcija
Tema: Indoor living
space improvement:
Smart Habitat for the
ELDerly

22 partnerjev
Koordinator
CETEM
(Centro
Tecnologica
del Mueble y
la Madera)

Znanstveni
sestanki
(sodelovanje
raziskovalcev
, ki se
ukvarjajo z
istim
področjem)

2020

INNOVAWoo
d
EU sredstva

DA

9.

Javni razpis za izbiro
raziskovalnih projektov
Ciljnega
raziskovalnega
programa CRP 2020

Znanstvenoraziskovalno
središče
Koper

Oprema
delovnega
prostora za
starejše

2020

ARRS

NE

10
.

Norveški finančni
mehanizem

Znanstvenoraziskovalno
središče
Koper

Razvoj
mobilnih
stanovanjskih
enot za
starejše iz bio
betona

2020

Norveški
finančni
mehanizem

NE

2. Razvoj in prijava patentov /modelov
Št.
1

2

Patent
/model/inovacija
Patent P-201900214
PODPORNIK
POHIŠTVENIH
ELEMENTOV Z
VEZNIMI MOZNIKI
(QUADRO 44) – drugi
Patent P-201900203
(MODULARNI
POHIŠTVENI
ELEMENTI Z VEZNIMI

avtor

obdobje

Realizacija

Nada Matičič, Janez
Rožmanec, Tamara Hajdu,
Manca Matičič Zver

2020

DA

Nada Matičič, Janez
Rožmanec, Tamara Hajdu,
Manca Matičič Zver

2020

DA
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MOZNIKI (QUADRO
44))
Patent – čebelja omara

4

Patent - urbani
informativni čebelnjak
Beenfo

Karin Čerin, Matija
Kunstelj,Damjana Celcar,
Gorazd Trušnovec
Maja Cvelbar, Lucija Draginić,
Damjana Celcar, Gorazd
Trušnovec

5

PATENT 25779
Modularni pohištveni
elementi s
povezovalnimi elementi

Rožmanec Matičič
Nada,Rožmanec Janez,
Hajdu Tamara,
Matičič Zver Manca

OBJAVA
31.08.2020

DA

6

PATENT 25761
POVEZOVALNI
ELEMENT ZA
MEDSEBOJNO
POVEZOVANJE
ZAMAKNJENIH
MODULARNIH
POHIŠTVENIH
ELEMENTOV
PATENT 201100126
VEČNAMENSKI
NOSILNI STEBER

Rožmanec Matičič
Nada,Rožmanec Janez,
Hajdu Tamara,
Matičič Zver Manca

OBJAVA
31.07.2020

DA

PODALJŠANJE
DO 11.04.2020

DA

8

P-201700225
Modularno sestavljiva
vrtljiva klop

Rožmanec Matičič Nada,
Hajdu Tamara

PODALJŠANJE
DO 31.07.2021

DA

9

P-201700226
Klop z modularno
sestavljivimi miznimi
enotami

Rožmanec Matičič Nada,
Hajdu Tamara

PODALJŠANJE
DO 31.07.2021

DA

10

P-201700230
Stena s pomično
dvostransko polico

Rožmanec Matičič Nada,
Hajdu Tamara

PODALJŠANJE
DO 04.08.2021

DA

3

7

Rožmanec Matičič Nada

2020

V postopku
prijave

2020

NE, ker študenti
ne želijo prijave

Znanstveni članki
Št.
1

2

Naslov članka/ revija
Biotechnical and Natural
Products with Potential in
Wooden Furniture
Industry / Drvna Industrija
A RESEARCH OF
SUBJECTIVE
EVALUATIONS OF THE
THERMAL COMFORT
OF BUSINESS
CLOTHING EVALUATED
IN WARM AND
SLIGHTLY COLD
ENVIRONMENT
Tekstilna industrija

avtor
Karin Hrovatin, Jasna Hrovatin

obdobje
2020

Realizacija
DA

Damjana Celcar

2020

DA
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4. Konference
Št.
1

Konferenca
Konferenca ALICE

2

City Forum Pordenone
»How to generate a large
former industrial area – a
cotton mill into a new
urban design place?«
International conference
CONTEPORARY
TRENDS AND
INNOVATIONS IN THE
TEXTILE INDUSTRY,
Beograd

Prof. Nada Rožmanec Matičič,
doc. Inge Kalan Lipar

marec 2020

Izr. prof. dr. Damjana Celcar

sept 2020

Da, september
2020

Simpozij o novostih v
tekstilstvu, NTF,
Ljubljana

Izr. prof. dr. Damjana Celcar

2020

Ne, ker je
simpozij
odpadel *

3

4

obdobje
oktober 2020

Realizacija
Ne (bo v letu
2021)
* neizvedene
aktivnosti zaradi
Covid 19

Naslov prispevka:

STEPS TOWARDS A MORE
SUSTAINABLE FASHION

DODATNO IZVEDENE AKTIVNOSTI na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti v
letu 2020, ki niso bile planirane:
Št.

Projekt/razpis/natečaj

Online simpozij:
PRETEKLOST
OBLIKUJE
SEDANJOST
Prispevek:
izr. prof. dr. Damjana
Celcar: Trajnost in
tehnologija v modni
industriji
izr. prof. Tanja
Devetak: Kontekst
slovenske oblačilne
industrije

Sodelovanje
z drugo
institucijo
Muzeji
Radovljiške
občine,
Center za
raziskave
dizajna

namen

obdobje

Predviden vir
financiranja

Simpozij v
sklopu
razstave
Almirapreteklost
oblikuje
sedanjost

3.12.2020

Ne

Realizacija kratkoročnih ciljev za leto 2020 za področje znanstveno-raziskovalne
dejavnosti (po kazalnikih iz Strategije 2017-2022)
Dolgoročni cilj 2: Povečanje znanstveno-raziskovalnih področij in večja znanstvena in teoretska
produkcija v svetovnem merilu, s privabljanjem in iskanjem novih projektnih partnerjev in
povečevanjem udeležbe v raziskovalno-razvojnih projektih, v povezavi z gospodarstvom.
Kratkoročni prednostni cilji za leto 2020 za znanstveno-raziskovalno dejavnost:
Kratkoročni
letni cilj za
leto 2020

Ukrepi za
dosego cilja

Kazalnik

Vrednost
kazalnika za
izhodiščno
leto 2019
28

Ciljna
vrednost
kazalnika
za leto 2020

Realizacija v
letu 2020

29
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Povečanje
števila
raziskovalnorazvojnih
projektov

Povečanje
števila
patentov,
modelov in
inovacij

Priprava vloge
Iskanje
partnerjev v
projektu
Izvedba
projektnih
nalog
Poročanje

Zagotovitev
ustreznih
pogojev za
znanstvenoraziskovalno
delo

Število
prijavljenih
raziskovalnorazvojnih
projektov

2019: 11

2020: 11

Realizirano: 10

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

2019: 6

2020: 9

Realizirano: 4

2019: 4

2020: 6

Realizirano: 2

2019: 2

2020: 5

Realizirano: 4

2019: 3

2020: 4

Realizirano: 5

2019: 1

2020: 4

Realizirano: 4

2019: 0

2020: 0

Realizirano: 0

2019: 0

2020: 0

Realizirano: 0

Število
znanstvenih
objav

2019: 9

2020: 9

Realizirano: 2

Končno poročilo
o rezultatih
raziskav

2019 : 4

2020: 6

Realizirano: 2

Število objav v
strokovnih
revijah

2019: 11

2020: 12

Realizirano: 20

Število
odobrenih
patentov
Število
prijavljenih
modelov
Število
odobrenih
modelov

Povečanje
kvalitetne in
relevantne
znanstvene
produkcije

Zagotovitev
ustreznih
pogojev za
znanstvenoraziskovalno
delo
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Izvedba
znanstvenih
srečanj,
simpozijev in
konferenc

Zagotovitev
kadrovskih in
materialnih
pogojev za
izvedbo
Promocija

Število izdanih
knjig
(monografije
idr.)

2019: 2

2020: 2

Realizirano:0

Število
učbenikov in
skript

2019: 0

2020: 1

Realizirano: 4

Število aktivnih
udeležb na
konferenci

2019: 23

2020: 10

Realizirano: 5

Predavanje
strokovnjakov
FD na tuji
univerzi
Število
izvedenih
znanstvenih
konferenc,
srečanj in
simpozijev

2019: 2

2020: 4

Realizirano: 1

2019: 4

2020: 4

Realizirano: 1

Komentar: V letu 2020 je FD prijavila 10 razvojno - raziskovalnih projektov, pri realizaciji pa je bila uspešna
pri 4 projektih. Od teh sta bila dva projekta daljša od enega leta in sicer mednarodna projekta operacije
COST in MiCREATE. FD je pridobila 2 projekta, financirana s strani Javnega štipendijskega, razvojnega,
invalidskega in preživninskega sklada RS (ŠIPK in PKP).
V letu 2020 je FD priglasila 5 patentov.
V letu 2020 so sodelavci FD realizirali 2 znanstveni objavi in 20 strokovnih objav. VS učitelji FD so aktivno
sodelovali na petih znanstvenih oz. strokovnih srečanjih, od tega je bil en dogodek v tujini. Pripravila je štiri
ućbenike oz. skripte na področju konstrukcij ženskih oblačil.
FD je pripravila in oddala vlogo za pridobitev sredstev za Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih
programov ARRS , skupaj z DOBA fakulteto na temo: Razvoj in empirično preverjanje modela
nakupnega vedenja potrošnikov do okolju prijaznih tekstilnih izdelkov. Žal projekt ni bil izbran za
sofinanciranje.

Izdala je naslednje učbenike, skripte:
CELCAR, Damjana. Gradiranje kroja ženskega krila : gradivo za predmet Konstrukcija in modeliranje
oblačil I. Trzin: Fakulteta za dizajn, 2020. 6 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41151747]
kategorija: SU (S)
CELCAR, Damjana. Konstruiranje osnovnega kroja hlač brez stranskega šiva - pajkic : gradivo za predmet
Digitalno oblikovanje I. Trzin: Fakulteta za dizajn, 2020. 4 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41152003]
kategorija: SU (S)
CELCAR, Damjana. Konstruiranje osnovnega kroja oprijete ženske majice iz elastične tekstilije (pletiva):
gradivo za predmet Digitalno oblikovanje I. Trzin: Fakulteta za dizajn, 2020. 10 f., ilustr. [COBISS.SI-ID
41152515]
kategorija: SU (S)
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CELCAR, Damjana. Modeliranje puli majice in majice na preklop z nabranimi rokavi : gradivo za predmet
Digitalno oblikovanje I. Trzin: Fakulteta za dizajn, 2020. 7 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 41152259]
kategorija: SU (S)

Končna poročila projektov:
HROVATIN, Jasna. Kuhinja prilagojena potrebam starejših : končno poročilo o doseženih ciljih : javni razpis
"Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju -po kreativni poti
do znanja 2017 -2020, 3. odpiranje. Trzin: Fakulteta za dizajn, 2020. 17 f. [COBISS.SI-ID 28297987],
kategorija: SU (S)
DEVETAK, Tanja. Preteklost oblikuje sedanjost: Zbornik ob razstavo Alpska modna industrija Almira;
Preteklost oblikuje sedanjost. Radovljica: Muzeji radovljiške občine, 2020

Objave VS učiteljev in sodelavcev:
Celcar, Damjana: A RESEARCH OF SUBJECTIVE EVALUATIONS OF THE THERMAL COMFORT OF
BUSINESS CLOTHING EVALUATED IN WARM AND SLIGHTLY COLD ENVIRONMENT, Tekstilna
industrija, no. 4, 2020
Hrovatin, Jasna in Karin Hrovatin: Biotechnical and Natural Products with Potential in Wooden Furniture
Industry / Drvna Industrija
Strokovne objave VS učiteljev in sodelavcev:
CELCAR, Damjana. Zero waste competition. Start ... : projekti katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil ISSN
2350-5672,
2020,
vol.
4,
str.
33-34.
https://fd.si/wpcontent/uploads/2020/02/start_004_FD_katalog_2020_final.pdf. [COBISS.SI-ID 27148803]
kategorija: SU (S)
CELCAR, Damjana, MRŠNIK, Jana. Čebelarstvo : izziv za sodobno oblikovanje. Start ... : projekti katedre
za oblikovanje tekstilij in oblačil ..., ISSN 2350-5672, 2020, vol. 4, str. 35-37. https://fd.si/wpcontent/uploads/2020/02/start_004_FD_katalog_2020_final.pdf. [COBISS.SI-ID 27470851]
kategorija: SU (S)
BENEDETTI, Mateja, CELCAR, Damjana. Recycled couture. Start ... : projekti katedre za oblikovanje
tekstilij in oblačil ..., ISSN 2350-5672, 2020, vol. 4, str. 40-41. https://fd.si/wpcontent/uploads/2020/02/start_004_FD_katalog_2020_final.pdf. [COBISS.SI-ID 28104451]
kategorija: SU (S)
CELCAR, Damjana. Kreativno krojenje = Subtraction cutting. Start ... : projekti katedre za oblikovanje
tekstilij in oblačil ..., ISSN 2350-5672, 2018, vol. 3, str. 18-21. http://www.fd.si/wpcontent/uploads/2013/12/start_003_FD_katalog_2018_final.pdf. [COBISS.SI-ID 1024661856]
kategorija: SU (S)
CELCAR, Damjana. Fakulteta za dizajn z obuvali v slovenskem etnografskem muzeju. Embalaža, okolje,
logistika : strokovna specializirana revija za embalažo, okolje in logistiko, ISSN 1855-4849, feb. 2020, št.
146, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 26665731]
kategorija: SU (S)
CELCAR, Damjana. Benedetti Life dobitnica trajnostne Eluxe nagrade 2020. Embalaža, okolje, logistika :
strokovna specializirana revija za embalažo, okolje in logistiko, ISSN 1855-4849, mar. 2020, št. 147, str.
13, ilustr. [COBISS.SI-ID 26668803]
kategorija: SU (S)
CELCAR, Damjana. Razstava čebelarstvo in izzivi v oblikovanju. Embalaža, okolje, logistika : strokovna
specializirana revija za embalažo, okolje in logistiko, ISSN 1855-4849, jun. 2020, št. 149-150, str. 25, ilustr.
[COBISS.SI-ID 26641667]
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kategorija: SU (S)
CELCAR, Damjana. Design talk : trajnostno oblikovanje v modi - trend ali izziv?. Tekstilec : glasilo
slovenskih tekstilcev, ISSN 0351-3386. [Tiskana izd.], 2020, letn. 63, priloga, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SIID 26699779], [SNIP]
kategorija: SU (S)
CELCAR, Damjana. Modna revija Moda in mladi v okviru Meseca mode v muzeju v Pokrajinskem muzeju
Maribor. Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev, ISSN 0351-3386. [Tiskana izd.], 2020, letn. 63, priloga,
str. 24, ilustr. [COBISS.SI-ID 26701571], [SNIP]
kategorija: SU (S)
CELCAR, Damjana. Modna revija Fakultete za dizajn na ljubljanskem tednu mode - LJFW 2019. Tekstilec
: glasilo slovenskih tekstilcev, ISSN 0351-3386. [Tiskana izd.], 2020, letn. 63, priloga, str. 25-26, ilustr.
[COBISS.SI-ID 26702339], [SNIP]
kategorija: SU (S)
CELCAR, Damjana. Razstava Recycled Couture - reciklirana moda na 10. Green Festu v Beogradu.
Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev, ISSN 0351-3386. [Tiskana izd.], 2020, letn. 63, priloga, str. 27,
ilustr. [COBISS.SI-ID 26707715], [SNIP]
kategorija: SU (S)
HROVATIN, Jasna. Oprema domače pisarne. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, jun. 2020, letn. 51, št. 6, str.
[60]-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 17795587]
kategorija: SU (S)
HROVATIN, Jasna. Vpliv barve na človeka in njegovo počutje. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, jul. 2020,
letn. 51, št. 7, str. [61]-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 21143555]
kategorija: SU (S)
HROVATIN, Jasna. Ureditev sobe za novorojenčka. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, avg. 2020, letn. 51,
št. 8, str. [60]-63, ilustr., sep. 2020, letn. 51, št. 9, str. [60]-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 26715907]
kategorija: SU (S)
HROVATIN, Jasna (avtor, fotograf). Vrt in dekorativni elementi. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, mar. 2020,
letn. 52, št. 3, str. 61-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024745568]
kategorija: SU (S)
HROVATIN, Jasna (avtor, fotograf). Industrijski slog in beton v interjerju. Moj mali svet, ISSN 0580-8197,
apr. 2020, letn. 52, št. 4, str. 61-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024747360]
kategorija: SU (S)
HROVATIN, Jasna (avtor, fotograf). Shranjevanje živil in kuhinjskih pripomočkov. Moj mali svet, ISSN 05808197, maj 2020, letn. 52, št. 5, str. 60-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 14047235]
kategorija: SU (S)
HROVATIN, Jasna (avtor, fotograf). Veliki bivalni prostori. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, okt. 2020, letn.
52, št. 10, str. 61-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 31657987]
kategorija: SU (S)
HROVATIN, Jasna (avtor, fotograf). Naj bo spalnica popolna. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, nov. 2020,
letn. 52, št. 11, str. 60-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 35059971]
kategorija: SU (S)
DEVETAK Tanja. Art Influence on Sloveniam Fashion v Zbornik 16 Muzej primenjenih umetnosti. Beograd:
Muzej primenjene umetnosti. 2020.

Udeležbe na znanstvenih konferencah in srečanjih:
CELCAR, Damjana. Steps towards a more sustainable fashion. V: UROŠEVIĆ, Snežana (ur.). Proceedings
= Zbornik radova. Belgrade: Union of Engineers and Technicians of Serbia. 2020, str. 321-329.
[COBISS.SI-ID 31657219]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
CELCAR, Damjana. Trajnost in tehnologija v modni industriji. ZborniK. Simpozij Preteklost oblikuje
sedanjost, 3.12.2020. še ni vnosa v Cobiss, ker je bil izdan 17.12.2020
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HROVATIN, Jasna. Kozolec - spomenik preteklega obdobja. V: LAMOVŠEK, Alenka (ur.), KOSTELEC,
Andrej Martin. Kraljevi kozolci : ob 100-letnici rojstva Nika Kralja : dokumentarno gradivo terenskega dela
Nika Kralja med leti 1970 in 1980. Šentrupert: Zavod Dežela kozolcev. 2020, str. [10]-11, ilustr. [COBISS.SIID 29160451]
kategorija: SU (S)
MATIČIČ ZVER, Manca. Prispevek na mednarodni konfernci DOBA 11.11.2020: The Future of Global
Business and Marketing: How will Smart Companies Deal with Challenges and Opportunities?
DEVETAK, Tanja. Nastanek slovenske mode ali kako je nastala slovenska fashioneasta. Pretekost oblikuje
sedanjost, online simpozij, Muzeji radovljiške občine, Fakulteta za dizajn in Center za raziskave dizajna, 3.
12. 2020

Druga poročila/projekti:
MATIČIČ, Nada, HAJDU, Tamara. Urban4furniture : razvojni projekt. Ljubljana: Fakulteta za dizajn, 2020.
[25 ] f. [COBISS.SI-ID 34024451]
kategorija: SU (S)
Prijavljeni so bili naslednji patenti:
Patent P-201900214: Podpornik pohištvenih elementov z veznimi mozniki (Quadro44 – drugi); Nada
Matičič, Janez Rožmanec, Tamara Hajdu, Manca Matičič Zver
Patent P-201900203: Modularni pohištveni elementi z veznimi mozniki (Quadro 44): Nada Matičič, Janez
Rožmanec, Tamara Hajdu, Manca Matičič Zver
Patent – Čebelja omara: Karin Čerin, Matija Kunstelj,Damjana Celcar, Gorazd Trušnovec
Patent 25779: Modularni pohištveni elementi s povezovalnimi elementi; Nada Matičič, Janez Rožmanec,
Tamara Hajdu, Manca Matičič Zver
Patent 25761: Povezovalni element za medsebojno povezovanje zamaknjenih modularnih pohištvenih
elementov; ); Nada Matičič, Janez Rožmanec, Tamara Hajdu, Manca Matičič Zver
Obnovljeni so bili naslednji patenti:
P - 201100126 Večnamenski nosilni steber
P - 201700225 Modularno sestavljiva vrtljiva klop
P-201700226 Klop z modularno sestavljivimi miznimi enotami
P-201700230 Stena s pomično dvostransko polico

V letu 2020 je izvedla naslednje projekte:
iz naslova operacije »Po kreativni poti do znanja (PKP)«, ki so bili financirani s strani Javnega
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS in sicer:
- FD, Pohištvo Erjavec d.o.o. in Studio podjetništva, poslovne storitve, Jordan Berginc s.p - Kuhinja
prilagojena potrebam starejših
FD je izvedla tudi naslednje projekte iz naslova operacije »Študentski inovativni projekti za družbeno
korist (ŠIPK)«, prav tako financirani s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in
preživninskega sklada RS:
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- FD in Center arhitekture Slovenije: Kreativne otroške delavnice
Mednarodni projekti v letu 2020:
1. COST akcija; Tema: Indoor living space improvement: Smart Habitat for the ELDerly; 22 partnerjev,
koordinator CETEM (Centro Tecnologica del Mueble y la Madera); INNOVAWOOD (EU sredstva)
2. MIGRATION-05-2018-2020 TOPIC: Mapping and overcoming integration challenges for migrant children
– Migrant Children and Communities in a Transforming Europe. (MiCREATE) - različni mednarodni
partnerji
V letu 2020 ( oktober 2020) je FD pripravila strokovno srečanje »GoinGreenGlobal dizajn dialog –
Housing for all – a better urban future«, v sklopu Svetovnega dneva habitata (World Habitat day), ki
poteka pod okriljem Meseca prostora in ga v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, obeležuje tudi
FD. S svojimi strokovnimi prispevki so sodelovali: Prof. Nada Rožmanec Matičič, dekanja FD, Lynne Elvins,
Design Rally, UK: »Designing for a little life«, Gilles Rougon, EDF Pulse Explorer team, WDO regional
advisor:«The essential need to consider ‘time’ as our priority and key KPI to design more sustainable
ecosystems«, Piet Vandewalle,Thomas More University of Applied Sciences, Belgija, prof. dr. Dragan
Ćalović, Faculty of Contemporary Arts, Serbia: »Towards a socially responsible urban development, doc.
dr. Peter Lipar, Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Ljubljani in doc. Inge Kalan Lipar, Fakulteta za
dizajn:»New Paradigm in Urban Design«, Martin Lovrečič, ALFA NATURA: »Wood – construction material
for the future«, Benjamin Hafner, Hafner Architects d.o.o.: » Flexible Interiors«, presentation of students’
work: Jakob Vrečko & Damir Černec : »Vertical City«, Ivana Rajko, mag., Fakulteta za dizajn: »Conceptual
Development of Glamping Resort in Croatian Istria«
Svetovni dan habitata, ki ga je razglasila OZN prvi ponedeljek v oktobru, je posvečen razvoju mest in
naselij, izboljšanju življenjskih pogojev v njih ter prizadevanjem za zagotovitev osnovne pravice ljudi do
primernega bivališča.
FD je tudi v letu 2020 sodelovala s Podjetniškim inkubatorjem v Sežani pri tekmovanju Nasa Space
Apps Chalange.
Sodelavci in sodelavke FD so se v okviru znanstveno-razsiokovalne dejavnosti udeležili prvega dne
Slovenskega lesarstva, ki ga je pripravil Lesarski grozd.

UMETNIŠKA DEJAVNOST
Umetniška dejavnost FD predstavlja sodelovanje na projektih, z izrazitim ekspresivnim in konceptualnim
pristopom, pri katerem se dizajn uveljavlja kot družbeno angažirano področje delovanja. Umetniško
delovanje je vključeno v celoten pedagoški proces FD in zajema predstavitve, razstave, raziskave,
publikacije in celotno javno pojavnost.

Sodelovanje v umetniških projektih 2020
1. Razstave in umetniški dogodki
Št

Razstava/dogodek

1

Svečana podelitev
diplomskih listin za
študijsko leto 2019
12. INFORMATIVA

2

Sodelovanje z
drugo
institucijo
Ljubljanski grad,
Ljubljana
Gospodarsko
34

namen

obdobje

Realizacija
DA/NE

Slavnostni dogodek
podelitev diplomskih
listin
razstava

21. januar

DA

24.in 25.

DA
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3

4

5

6

2020
Razstava idejnih
projektov stanovanj
»Peca«
FD INFO DAN
pregledna razstava
del študentov FD
Idejne rešitve
ureditve avle in
vhoda v UK Maribor

razstavišče
Korotan

GIDE
Radovljica - SLO
Mednarodne
delavnice »Green
tourism-Api village
communities for
sustainable world«

FD
GOSTITELJICA
in mesto
Radovljica
organizator
dogodka ter
Muzej
Radovljiške
občine,
Radovljica

Mednarodna
razstava »Mobile
Museum«

Razstava vseh
smeri
FD
UKC Maribor

Ljubljana,
(Slovenia)
Mechelen, (Belgium)
Magdeburg,
(Germany)
Milano, (Italy)
Lugano,
(Switzerland)
Dundee, (Scotland/
UK)
Wuxi, (China)
Funchal, Madeira,
(Portugal)

7

Teden UP

UP,
FD,
HDMI,
Mesto
oblikovanjaBig Arhitektura

sejem, promocija FD
Razstava na objektu
in spletna razstava,
2 NO
Promocija študija
vseh smeri

januar
februar

14. in 15.
februar

DA

Razstave idejnih
rešitev
Študentov na
skupnem projektu
3 NO in 3VK
Mednarodni dogodki
Razstava »Mobile
Museum«
Delavnice
konferenca
različni dogodki,
ekskurzije….

do
februarja

DA

16. – 20.
marec

SPLETNA
OBJAVA
* NE
Covid 19

18.- 22.
marec

DA razstavo
na HDMI in
FD

maj

* NE
Covid 19

NE

*Dogajanja na
mednarodni delavnici
GIDE so tudi del
dogodkov Tedna UP

Razstave
študentskih del smeri
VK, TO, NO, DM
Na različnih lokacija
Predstavitev
uspešnih
študentskih projektov
Dogajanja na
mednarodni delavnici
GIDE so tudi del
dogodkov Tedna UP
Razstava
promocija FD

8

FD v
MO-Mestu
oblikovanja

Zavod Big
Big Arhitektura

9

Mednarodna
razstava »Mobile
Museum«

MAO, Ljubljana

Razstava vseh
projektov držav
članic GIDE

maj

* NE
Covid 19

10

Razstava/modna
revija v okviru
Meseca mode v
muzeju

Pokrajinski
muzej Maribor

Maj-junij

11

Razstava del
študentov FD
vizualnih

Razstavni
prostor
Domžale-

Razstava
Modna revija
Predstavitev
uspešnih
študentskih projektov
Pregledna razstava
MiCreate VK dela

DA
Deloma. Le
virtualna
razstava 1.
letnika
* NE
Covid 19
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komunikacij
Tekstilni bienale
Kranj

Slamnik
Leyerjeva hiša Kranj

13

Design Explosion
Pregledna razstava
FD

14

12

Razstava tekstilnih
izdelkov

Maj
junij

DA

HDMI,
FD

Pregledna Razstava,
pregled del
študijskega procesa
in dela študijskega
Leta 2019/2020

Junij

* NE
Covid 19
SPLETNA
OBJAVA

Poletna šola
prostoročnega
risanja –arhitekturna
risba z
Živo Slavec

HDMI
Živa Slavec

Razstava del
udeležencev poletne
šole

Junij in
julij

* NE
Covid 19

15

ŠIPK 1 projekt

predstavitev idejnih
rešitev projekta

ŠIPK 2 projekt

Ob
zaključku
projekta
Ob
zaključku
projekta

NE projekta
nismo dobili

16

Lutkovno
gledališče
Ljubljana
Center
arhitekture
SlovenijeCAS Rimska 1.

17

ŠIPK 3 projekt

predstavitev idejnih
rešitev

18

Projekt PKP 1

Čebelarski
muzej
Radovljica
Kuhinje Erjavec

19

Projekt PKP 2

predstavitev idejnih
rešitev

20

Projekt PKP 3

21

Pregledna razstava
spominek Ita Rina

23

»Čebelarstvo in
izziv v oblikovanju «

Družabne igre
namenjene
starejšim
UTRIP
svetovanje in
turizem
Muzej
slovenskega
filma Divača
Galerija ITA
RINA Divača
MOL stekleni
atrij

24

»Torbice«

Lokacija v
dogovoru

25

Modna revija del
študentov
1, 2. in 3. letnika TO

26

SVETOVNI DAN
HABITATA,
Mesec prostora
risarska delavnica
na/ ob Ljubljanici
»Zeleni prostor
povezuje«
MESEC
OBLIKOVANJA

28

predstavitev idejnih
rešitev razstava
HDMI ali CAS
Rimska 1.

predstavitev idejnih
rešitev

predstavitev idejnih
rešitev
Pregledna razstava
projektov in izdelkov
NO in VK

Ob
zaključku
projekta
Ob
zaključku
projekta
Ob
zaključku
projekta
Ob
zaključku
projekta
Maj junij

* NE
Covid 19
JE V
PRIPRAVI
ZA 2021
DA

DA

DA

PROJEKTA
NISMO
DOBILI
DA

Razstava del
študentov na temo
čebel, promocija FD
Predstavitev del
študentov TO

Maj junij

DA

V
dogovoru
2020

* NE
Covid 19

LJFW –
Modna revija
2020

Modna revija

Oktober
november

* NE
Covid 19

FD
(Živa Slavec)

Delavnica
Razstava delavnice
Zeleni prostor
povezuje
»Zeleni prostor
povezuje«

Oktober

Zavod BIG

Razstave
predstavitve

13.
oktober

36

DA

Covid 19
SPLETNA
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perspektivni
delavnica

13.
november

OBJAVA

29

ALICE 2020

FD

razstave
predstavitve
perspektivni
delavnica

5 -10
oktober

SPLETNA
OBJAVA
* NE
Covid 19

30

15. obletnica FD

FD
HDMI

Pregledna razstava
najpomembnejših del
FD

oktober

* NE
Covid 19

31

Razstava del
študentov vizualnih
komunikacij FD

Spomeniško
varstveni center

Pregledna razstava

November

* NE
Covid 19

32

Green Fest v
Beogradu

Razstava del
študentov TO

Oktober
november

* NE
Covid 19

33

KAR=IN
Tekstilije in oblačila
2. razstavi

11. mednarodni
festival Green
Fest, Dom
omladine
Beograd
Razstava del
študentov
tekstilij in oblačil

Januar do
decembra

* NE
Covid 19

34

Poljska Krakov

December

DA

35

Razstava v
Radovljiških muzejih
»Vzorci Almira in
Rašica«
Festival lesa z.o.o.,
so. p

Predstavitev
MiCreate
Radovljiški
muzej

KAR=IN
Razstava del
študentov
Namen razstav v
galeriji KAR=IN je
povezava sodobnega
designa, pohištva,
likovnih umetnin in
modnih ustvarjalcev,
Poudarek je na
slovenskem
oblikovanju, kjer pa
so prisotni tudi
študenti FD obeh
kateder, s svojo
kreativnostjo
Pregledna razstva
MiCreate
Razstava Tekstilije in
oblačila

2020

DA

PRASTOL
idejne rešitve

Razstava študentov
NO 2 letnik

2. polovica
2020

DA

Slovenski
etnografski
muzej, Ljubljana
Srce za srce,
Koper

Razstava obuval
študentov TO v
sklopu razstave
Dobrodelni dogodek
in razstava DM

Do
decembra
2020

DA

Predstavitev del
študentov na
Mesecu mode v
Pokrajinskem
muzeju Maribor

Predstavitev del TO

maj junij

36

37

Bosi Obuti Sezuti

38

Srce za srce,
oblikovanje ilustracij
in publikacije
Razstava/modna
revija Meseca mode
v muzeju

39

2. Sodelovanje v umetniških projektih

37

DA

Deloma le
1. letnik,
Virtualna
razstava

38
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Št.

Projekt/razpis/natečaj

1

GIDE /Group for International
Design Education

Sodelovanje z
drugo institucijo
Muzej Radovljiške
občine - Radovljica
Ljubljana, (Slovenia)
Mechelen, (Belgium)
Magdeburg,
(Germany)
Milano, (Italy)
Lugano, (Switzerland)
Wuxi, (China)
Funchal, Madeira,
(Portugal )

namen

obdobje

Realizacija

povezovanje
mreženje
delavnice
razstave

Marec

Covid 19
SPLETNA
OBJAVA

2

Tekstilni bienale Kranj

Leyerjeva hiša Kranj

Razstava
tekstilnih čipk

Maj
junij

DA

3

Green Fest v Beogradu

10 mednarodni
festival Green Fest,
Dom omladine
Beograd

Razstava del
študentov TO

Oktober
november

DA

1. Družbeno odgovorni projekti
Št.

Projekt/razpis/natečaj

1

Ponovna uporaba

2

Srce za srce

3

Praksa

Sodelovanje z drugo
institucijo
Društvo verjamem
vate - združenje
staršev z izkušnjami
in znanjem, otrok z
motnjo v telesnem in
duševnem razvoju,
Domžale
Srce za srce

Zavod Pelikan Karitas

namen

obdobje

Realizacija

Sodelovanje

Februar –
Junij

DA

Dobrodelni
dogodek in
razstava DM
Sodelovanje

V dogovoru

DA

V dogovoru

SPLETNA
OBJAVA

Razstave visokošolskih učiteljev FD (samostojne in skupinske razstave v 2020)
Št
.

avtor

Razstava
Naslov

Lokacija, galerija
povezava

1.

Doc.
Mojca
Perše

10th PAINTING &

Exhibition at Lessedra Gallery,
Sofia, Bulgaria
http://www.lessedra.com/mixed_
media.php

MIXED MEDIA
COMPETITION
2019-2020

samostojn
a
skupinska
skupinska

obdob
je

Realizac
ija

11.
Decemb
er
2019 do
38.
Februar
2020

DA

DODATNO IZVEDENE AKTIVNOSTI na področju umetniške dejavnosti v letu 2020, ki niso bile
planirane:
Št.

Projekt/razpis/natečaj

1.

RAZSTAVA

Sodelovanje
z drugo
institucijo
DLUL

38

namen

obdobje

Promocija FD

26.8.-13.9

Predviden
vir
financiranja
FD
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3

Čebelarstvo in izziv v
oblikovanju

Breg
Ljubljana
Urbani
čebelar in
Ljubljanski
zapori
Botanični vrt
Univerze v LJ

4

Modifikacija filma FD

ne

5

Razstava
URBAN4FURNITURE
SVETOVNI DAN
HABITATA- Mesec
prostora

ne

2

USTVARJALNI
PREPLETI
Čebelnjaki v zaporih

2020
Družbeno
odgovorni
projekti

11. 2020

FD

Predstavitev
projekta PKP
Urban Bee
Promocija FD

2020

FD

December
2020

FD

predstavitev
projekta Nada

Oktoberdecember
2020

FD
FD KC

Matičič,
Tamara Hajdu
, Karin
ArzensekKošak

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2020 za področje umetniške dejavnosti (po
kazalnikih iz Strategije 2017-2022)
Dolgoročni cilj: Spodbujanje umetniškega delovanja VS učiteljev in sodelavcev ter
študentov v okviru povečanega povezovanja z umetniškimi institucijami v domačem in
mednarodnem okolju ter prizadevanje za boljše povezovanje znanosti in umetnosti.
Kratkoročni prednostni cilji za leto 2020 za umetniško dejavnost:
Kratkoročni
letni cilj za
leto 2020
Povečanje
števila
umetniških
dogodkov
in projektov

Ukrepi za
dosego cilja

Kazalnik

Spodbujanje
umetniškega
delovanja
študentov,
VS učiteljev
in sodelavcev

Število
umetniških
dogodkov in
projektov

Vrednost
kazalnika za
izhodiščno leto
2019: 31

Ciljna
vrednost
kazalnika
2020: 37

2019: 6

2020: 6

2019: 3

2020: 4

Realizacija v
letu 2020
Realizirano: 30

Realizirano: 0
Število
umetniških
natečajev, kjer
je sodelovala
FD
Število
družbeno
odgovornih
projektov FD

Realizirano: 5

Komentar: FD je na umetniškem področju je FD v letu 2020 izvedla 30 umetniških projektov oz.
dogodkov, med katerimi so prevladovale razstave študentskih del. Pri le-teh je sodelovala tako z
gospodarskimi kot javnimi organizacijami, ter na ta način aktivno promovirala študente, predavatelje ter
39
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fakulteto. Glede na sprejete epidemiološke ukrepe so določeni dogodki (razstave) potekali preko spletni
objav oz. virtualno.
Zaradi širjenja epidemije je žal odpadel osrednji dogodek GIDE na temo » Green tourism – Api village
communities for sustainable world«, ki naj bi potekala v sodelovanju s Čebelarskim muzejem mesta
Radovljica. FD je v tem oziru pripravila spletno objavo razstave »Mobile Museum«.
Zaradi enakega razloga so odpadli vsi dogodki Tedna UP, FD je pripravila razstavo na lokaciji fakultete.
Prav tako je preko spleta tj. virtualno potekala zaključna razstava študentskih del Design Explosion, v
Hiši za dizajn management in inovacije, v juniju 2020.
Razstave so spremljale tudi izvedbe študentskih projektov PKP in ŠIPK.
V juliju 2020 je FD v Šivčevi hiši (Muzeji radovljiške občine) pripravila razstavo na temo vzorcev Almire in
Rašice (smer Tekstilije in oblačila), v okviru Tekstilnega bienala Kranj (BIEN 2020) je potekala razstava
tekstilnih izdelkov v Leyerjevi hiši v Kranju in sicer so študenti, znotraj krovne teme semestra “Dvajseta!”, v
tehniki laserskega reza, oblikovali izdelek za interier, v povezavi s svetlobo. Rezultat je bilo lahko svetilo ali
paravan (zavesa, roleta…). Vsi so izhajali iz istega materiala, ki je bil Trevira CS, ognjevarni material v beli
barvi, priljubljen v oblikovanju interierjev.
V galeriji Društva likovnih umetnikov (DLUL) je potekala razstava Ustvarjalni prepleti, ki je nastala na
stičišču kreativnih smeri, kjer se porajajo ideje prostorov, oblike vizualnih zapisov in vizije tkanin. Na razstavi
izbranih del študentov Fakultete za dizajn, so predstavljena dela študentov smeri Notranja oprema (NO),
Vizualne komunikacije (VK), Tekstilije in oblačila (TO) in Dizajn management-a (DM).
Predvidene razstave, ki bi spremljale dogodke Meseca oblikovanja (Zavod BIG) in konference ALICE, so
bile predstavljene kot spletne objave.
FD je izvedla še tri predstavitve projektov z družbeno odgovorno tematiko, v sodelovanju z Društvom
Verjamem vate!, Srce za srce ter zavoda Pelikan (spletna objava).
Ob Svetovnem dnevu habitata je bila postavljena razstava Urban4furniture, kot predstavitev projekta v
izvedbi prof. Nade Rožmanec Matičič, doc. Tamare Hajdu in doc. Karin Košak Arzenšek.
V januarju 2020 je FD izvedla še slavnostno podelitev diplomskih listin, ki jo je spremljala razstava
umetniških dosežkov predavateljev FD ter kulturno-umetniški program.
Pregledne študentske razstave so bile postavljene tudi v okviru informativnih dni FD.
V letu 2020 so bili študenti, pod mentorstvom predavateljev in sodelavcev FD prejemniki naslednjih
nagrad in priznanj s področja umetniškega ustvarjanja:
1.

2.
3.

ARCHITECTURE MASTER PRIZE 2020, HONORABLE MENTION (Student category), LA, ZDA;
prejemniki: Domen Poljanšek, Damir Černec, Jakob Vrečko, Tina Štefančič; mentor: pred.
Benjamin Hafner
(Pra)stol 2020/ Čar lesa: prejemnik: Amadej Brezovšek (1. nagrada); mentorica: prof. dr. Jasna
Hrovatin
Mesec oblikovanja - Zavod Big (nagrade PERSPEKTIVNI za nadarjene mlade oblikovalce)

PERSPEKTIVNI - področje INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE
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Prejemniki: Bajec Teja, Slimšek Jana, Kresal Sara, Čolić Suzana, Andreja Terčelj; mentorica: prof. dr.
Jasna Hrovatin
PERSPEKTIVNI - področje MODNO OBLIKOVANJE
1. Prejemnica: Maja Vranjek; mentorica: doc. Jana Mršnik
2. Prejemnica: Valentina Kolander; mentorica: izr.prof. Tanja Devetak
4.

Nagrada društva oblikovalcev Slovenije – Daljnogled ( za perspektivne oblikovalce do 30
let):
1. Maja Vranjek ( mentorstvo: doc. Jana Mršnik)
2. Valentina Kolander ( mentorstvo: izr.prof. Tanja Devetak)
3. Lan Krebs (mentorstvo: doc. Jana Mršnik)

5.

Finalistka natečaja IYDC – International Young Designers Contest, Kijevo: Valentina
Kolander; mentorica: izr.prof. Tanja Devetak

6.

Finalistka natečaja STYLO: Valentina Kolander; mentorica: izr.prof. Tanja Devetak

Razstave in umetniško delovanje pedagogov in sodelavcev FD:
1. Doc. Mojca Perše: 10th PAINTING & MIXED MEDIA COMPETITION 2019-2020 – med.
skupinska razstava (dec. 2019 – feb. 2020); Exhibition at Lessedra Gallery, Sofia, Bulgaria
http://www.lessedra.com/mixed_media.php
V letu 2020 (februar) je FD podelila tudi Rozmanove nagrade, priznanja in pohvale.

MEDNARODNA DEJAVNOST
Na FD poteka intenzivno mednarodno sodelovanje. Osnovna cilja mednarodne dejavnosti sta: sodelovanje
med fakulteto in tujimi izobraževalnimi institucijami (partnericami) na področju mobilnosti študentov in
osebja ter tujimi institucijami in podjetji, ki nudijo študentom možnost praktičnega usposabljanja in s tem
pridobivanje mednarodnih delovnih izkušenj.
Druga raven mednarodnega sodelovanja obsega
sodelovanje FD in tujih organizacij, v okviru platform, kjer se ustvarjajo nove mednarodne mreže, sicljem
pretoka znanja in izkušenj ter novih spoznanj, na širšem področju dizajna.
Mednarodna dejavnost FD temelji na dveh ključnih dokumentih: ECHE listini in listini Erasmus Policy
Statement, ki opredeljuje in nadomešča strategijo internacionalizacije zavoda. Redefiniranje dolgoročnih
ciljev nam je odprlo nove poti razvoja področja internacionalizacije, tako da potekajo izmenjave študentov
in osebja na bolj kakovostnem nivoju , znotraj oblikovane mreže partnerstev pa se nadgrajujejo
kompetence študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter podpornega osebja. Že v letu 2017 smo
začrtali tudi smernice za izvajanje ukrepov t.i. internacionalizacije doma.
S pomočjo programa Erasmus + spodbujamo in krepimo mobilnost študentov in zaposlenih na instituciji.
Z vzpostavljeno mrežo Erasmus partnerjev skrbimo za pretok znanja, izkušenj in dobrih praks. Mobilnost
posameznikov prispeva k obogatitvi študijskega procesa in pridobitvi medkulturnih kompetenc, ki na
inovativen način nadgrajuje in dopolnjuje zadane študijske obveznosti.
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
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le za gostovanje tujih študentov in profesorjev v skladu s potrjenim predlogomprogramaizmenjave. 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
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, vendar od leta 2015, do nadaljnjega, ni več aktiven.
FD je vključena tudi v financiranje AD Futura, kjer so štipendije namenjene spodbujanju izobraževanja
mladih v tujini ter izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji. Štipendije AD futura razpisuje vsako leto Javni
štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.
Za dodatno financiranje si prizadeva tudi v okviru programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših
okolij, ki ga financira MIZŠ za namen pomoči socialno šibkejšim študentov pri financiranju študentskih
izmenjav. V letu 2020 je program prešel neposredno pod okrilje Erasmus +.
Članstva v mednarodnih združenjih
1. A.L.I.C.E.
Platforma A.L.I.C.E (Architecture | Landscape | Interiors | Culture | Emotions) je bila ustanovljena z
namenom promocije, ozaveščanja pomena in vloge oblikovanja v razvoju trajnostne družbe in oblikovanja,
kot interdisciplinarnega intelektualnega procesa, ki je usmerjen k uporabi ter aplikaciji raziskovalnih
rezultatov v končne produkte. Skupina A.L.I.C.E. je namenjena tako strokovnjakom, profesorjem,
pedagogom kot tudi študentom, ki v njej sodelujejo na različnih nivojih, z različnimi prispevki in na različnih
interdisciplinarnih projektih.
2.GIDE, Group of International Design Education
GIDE je mednarodni konzorcij visokošolskih zavodov s področja oblikovanja, ki sodelujejo z namenom
obogatiti izkušnje študentov na področju arhitekture in notranje opreme. Konzorcij je bil ustanovljen leta
2003. Skupino sestavlja sedem partnerskih institucij iz VB, Belgije, Nemčije, Italije, Švice, Slovenije in
Škotske. V letu 2014 se je platformi pridružila tudi Univerza Jingjao Vuxhi iz Kitajske.
Institucije partnerice:
•
•

Slovenija - Fakulteta za dizajn, Trzin
Nemčija - Hochschule Magdeburg-Stendal, Magdeburg
42
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•
•
•
•
•
•

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
Wuxi – School of Design Jiangnagn University, Kitajska

3. DME – Design Management Europe
Namen združenja je promocija področja design managementa, kot načina upravljanja z dizajnom v
gospodarstvu. Kot članica ima FD nalogo, da vsako leto izvede promocijo DME in predlaga slovenska
podjetja, ki izkazujejo visoko stopnjo inovativnosti na področju upravljanja z dizajnom, za nagrado DME
Award. FD je v letu 2013 postala polnopravna članica DME.
4. WDO - World Design Organization
Z januarjem 2017 je FD vstopila v globalno nevladno organizacijo, ki promovira pomembnost oblikovanja
in s tem sposobnost ustvarjanja boljših proizvodov, storitev in izkušenj, trajnostno naravnano poslovno
okolje in gospodarske subjekte in ne nazadnje trajnostno družbo. WDO ima v Organizaciji Združenih
narodov poseben svetovalni status. Sestavlja jo 140 članov iz 40 držav po svetu.
5. BEDA – The Bureau of European Design Associations
BEDA je neprofitna organizacija, ki ima 46 članov iz 28 držav članic v Evropi. Člani so oblikovalska
združenja in druge javno financirane organizacije, ki spodbujajo oblikovanje na nacionalni ali regionalni
ravni, pa tudi strokovna in trgovinska združenja za oblikovalce iz vse Evrope. Združenje predstavlja
400.000 oblikovalcev iz vse Evrope. BEDA ima sedež v Bruslju. Članstvo FD v organizaciji je bilo potrjeno
v maju 2019.
Bilateralne pogodbe ( Erasmus +)
St.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Država in kraj
Anglija
Anglija
Belgija
Danska
Estonija
Finska
Francija
Hrvaška
Hrvaška
Hrvaška
Hrvaška
Hrvaška
Irska
Italija
Italija
Italija
Latvija
Litva
Litva
Madžarska
Nemčija

Naziv VS institucije
Leeds college of Art and Design
University of Dundee
Thomas More Mechelen
Kolding School Of Design
Tallinn University, Haalpalu College
Lahti University of Applied Arts
ENSAD Ecole Nationale superieure des arts decoratis
Sveučilište u Splitu
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Međimursko veleučilište u Čakovcu
University of Zadar
The National College of Art and Design, Dublin
University di Bologna, Alma Mater Studiorum
Academia di Belle Arti di Bologna
Politecnico di Milano
Art Academy of Latvia
Vilnius Academy of Arts
Vilnius College od Design
BKF, University of Applied Sciences
Hochshule Magdeburg – Stendal

22.
23.
24.
25.
26.

Norveška
Poljska
Poljska
Poljska
Poljska

Oslo National Academy of the Arts
Academy of Fine Arts in Gdansk
Lodz University of Technology
Strzeminski Academy of Fine Arts Lodz
Poznan University of Life Sciences
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Poljska
Poljska
Portugalska
Portugalska
Portugalska
Portugalska
Portugalska
Portugalska
Romunija
Srbija
Srbija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Španija
Švedska
Švedska
Švica
Turčija
Turčija
Turčija
Turčija
Turčija
Turčija
Turčija
Turčija
Turčija
Turčija

Viamoda industrial University
Faculty of Architecture
ESAD Escola Superior de Artes e Design
IADE Universidade Europeia
Instituto Politecnico de Castelo Branco
Instituto Politecnico de Lisboa
ESTAL Escola Superior de technologias eartes de Lisboa
Universidade de Madeira
Universitatea din Oradea
Faculty of Conteporary Arts Novi Sad
University of Arts, Belgrade
EINA, Centre Universitari de Disseny i Art, Barcelona
Universidad de Sevilla
EASD Valencia, Escuela de Arte y Superior de Diseno
EASDA Escola d' Art i Superior de Disseny d'Alacant
Universidad del Pais Vasco
Universidad de Navarra
Escuela Superior de diesno de Madrid
Escuela de Arte de Sevilla
The Swedish School of Textiles, University of Boras
Goeteborg Universitet, Academy of Design and Crafts
SUPSI
Amasy University
Istanbul Technical University
Mimar Sinan Fine Arts University
Isik University
Yeni Yuzyil University
Nisantasi University
Izmir University of Economics
Yasar University
Mersin University
Istanbul Medipol University

Kratkoročni prednostni cilji za leto 2020 za mednarodno dejavnost :
Projekti, razpisi/natečaji v letu 2020
Št.

Projekt/razpis/natečaj

namen

obdobje

1

Erasmus+

2020/21

2

AdFutura

Mobilnost,
izmenjava
študentov in
profesorjev
Dodatno
financiranje
Erasmus+
izmenjav

3

Mobilnost študentov iz
socialno šibkejših okolij

Pomoč socialno
šibkejšim
študentov pri
finanficarnju
študentskih
izmenjav

2020

2020
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predvideni viri
financiranja
EU

Realizacija
(Da/Ne)
da

Javni
štipendijski,
razvojni,
invalidski in
preživninski
sklad Republike
Slovenije
Ministrstvo za
izobraževanje,
znanost in šport

Čakamo
rezultate – smo
se prijavili na
razpis

Za leto 2020 je
štipendiranje
socialno
šibkejših
študentov
prevzel direktno
Erasmus+
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4

CEEPUS

5

Delavnice GIDE Radovljica 2020

6

Mednarodna
znanstvena konferenca
A.L.I.C.E.

Spodbujanje
sodelovanja
med državami v
CEEPUS rediji
Razstava,
sestanek
partnerjev,
izpeljava
delavnic s tujimi
študenti iz vseh
sodelujočih
izobraževalnih
institucij pod
vodstvom
domačin
mentorjev
Srečanje vseh
partnerjev
A.L.I.C.E.
mreže,
organizacija
workshopov (
Steinar,
Boccieto, idr.)

2020

CMEPIUS

marec 2020

lastni

Oktober
2020

CEEPUS,
Erasmus, lastni

projekt 2020
15.1.2021
bomo podaljšali
A.L.I.C.E.
mrežo
ne

Ne
(prestavljeno na
februar 2021)

Realizacija kratkoročnih prednostnih cilji za leto 2020 za mednarodno dejavnost (po kazalnikih iz
Strategije 2017-2022):
Dolgoročni cilj: : Širjenje sodelovanja s tujimi institucijami, v okviru partnerstev in mrež ,
doseženo s povečanjem mobilnost zaposlenih in študentov, z namenom izmenjave znanja in
dobrih praks ter pedagoške, raziskovalne in umetniške infrastrukture.
Kratkoročni
letni cilj za
leto 2020

Ukrepi za
dosego cilja

Kazalnik

Širitev
sodelovanja
s tujimi VS
institucijami
ter v okviru
združenj in
mrež

Navezovanje
stikov s tujimi
institucijami in
sklenitev novih
sporazumov
ter podaljšanje
poteklih
sporazumov

Število
sklenjenih
bilateralnih
sporazumov

Povečanje
mednarodne
mobilnosti
študentov in
kadrov (VS
učitelji in

Promocijske
aktivnosti,
povezovanje
na strokovnem
področju
Podaljšanje
starih in
sklenitev novih
sporazumov
za mobilnost
(Erasmus +)

Vrednost
kazalnika za
izhodiščno
leto
2019: 54

Ciljna
vrednost
kazalnika

Realizacija v
letu 2020

2020: 55

Realizirano: 58

2019: 5

2020: 7

2019: 14

2020: 16

Realizirano: 5
Članstvo v
mednarodnih
združenjih
Število
študentov, ki
opravljajo del
študija v tujini

45

Realizirano: 6
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sodelavci ter
strokovno
osebje)

Sodelovanje v
drugih
programih in
oblikah
mednarodne
mobilnosti
Priprava in
izvedba
razpisa za
mobilnost
Izvedba
postopka
razdelitve
sredstev za
mobilnost

Ponudba
predmetov v
angleškem
jeziku za tuje
študente
Pomoč pri
zagotavljanju
nastanitev za
tuje študente

Število tujih
študentov, ki
opravijo del
študija v
Sloveniji

2019: 19

2020: 22

Realizirano: 8

Število
študentov, ki
opravljajo
praktično
usposabljanje v
tujini

2019: 5

2020: 6

Realizirano: 0

Število
gostujočih
visokošolskih
učiteljev, ki
sodelujejo pri
pedagoškem
procesu

2019: 3

2020: 7

Realizirano: 5

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

2019: 2

2020: 3

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

2019: 3

2020: 3

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

2019: 5

2020: 5

Število prijav
projektov s
področja
Erasmus +

2019: 2

2020: 6

Realizirano:0

Realizirano: 0

Priprava in
izvedba
informativnih
dni »International
week FD«

Realizirano: 0

Vzpostavitev
kontaktov s
podjetji v tujini

Realizirano:
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Komentar: Na področju mednarodnega sodelovanja z namenom mobilnosti je imela FD v letu 2020
sklenjenih 58 bilateralnih sporazumov, kar je štiri več kot preteklo leto.
V letu 2020 se je število študentov iz naslova mobilnosti občutno zmanjšalo, predvsem zaradi ukrepov, ki
so jih sprejemale posamezne države za preprečitev širjenja epidemije.
V letu 2020 je FD gostila 5 tujih predavateljev, ki so sodelovali v študijskem procesu v Sloveniji in sicer na
delavnicah ter dogodku GoinGreenGlobal dialog, ki je potekal on – line. Druge Erasmus izmenjave so bile,
zaradi epidemije Covid-19 močno okrnjene oz. se niso izvajale. Fakulteta pripravila pridobila nov razpis v
okviru programa Erasmus za izvedbo mobilnosti študentov in VS učiteljev ter osebja t.i. »Erasmus+« ter
razpis za mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, ki se od leta 2020, prav tako izvaja v okviru
Erasmus + projekta.
V letu 2020 je FD obnovila ECHE listino za obdobje od leta 2021 do leta 2027.
Fakulteta se je prijavila tudi na razpis Ad Futura, za štipendiranje nadarjenih študentov, rezultati bodo znani
v letu 2021.
Dogodki, vezani na pripravo in organizacijo mednarodne znanstvene konference A.L.I.C.E, so prestavljeni
v leto 2021.
Odpadel je dogodek zdrauženja GIDE, ki ga je FD nameravala organizirati v Radovljici. V ta namen je bila
postavljena on – line razstava.
Druge aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja:
- FD je v okviru programa Erasmus + podprla izvedbo GoingGreenGlobal Design Dialog »Housing for all
– a better urban future«, v sklopu Svetovnega dneva habitata (World Habitat day). V okviru tega dogodka
je gostila štiri gostujoče predavatelje: Lynne Elvins, Design Rally, UK, Gilles Rougon, EDF Pulse Explorer
team, WDO regional advisor, Piet Vandewalle,Thomas More University of Applied Sciences, Belgija, prof.
dr. Dragan Ćalović, Faculty of Contemporary Arts, Serbia;
- v sklopu mednarodnega sodelovanja je izvedel on – line delavnico s področja oblikovanja oblačil Julian
Roberts, UK;
V septembru 2020 je FD za tuje študente izvedla informativne dneve za mobilnost v okviru Erasmus +, v
oddaljenem dostopu.

AKADEMIJA ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
FD v okviru Akademije za VŽU pripravlja različna krajša usposabljanja s pomočjo katerih želimo razviti oz.
nagraditi programe formalnega izobraževanja, ki jih gospodarstvo in družba vse bolj potrebujeta ter
omogočiti 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.
Na FD izvajamo kakovostne, neformalne in priložnostne oblike izobraževanja in usposabljanja (seminarji,
delavnice, tečaje in okrogle mize).
Programi vseživljenjskega učenja so strukturirani po vsebinskih sklopih, ki smiselno sledijo posameznim
smerem študija, vendar se ne izvajajo v polnem obsegu kreditnih točk. Gre za krajše in aplikativno
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naravnane vsebine posameznih študijskih smeri, ki jih izvajamo za slušatelje z ali brez predznanja, v okviru
tečajev. Slušatelji pridobijo listino o opravljenem tečaju, ki ni javno veljavna listina.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2020 za področje VŽU
Dolgoročni cilj : Povezovanje programov za izpopolnjevanje, neformalnega izobraževanja,
priznavanja izobraževanja ter svetovanja, v koncept vseživljenjskega učenja
Kratkoročni
letni cilj za leto
2020

Ukrepi za
dosego cilja

Kazalnik

Povečanje
kvalitetne
ponudbe
študijskih
programov za
izpopolnjevanje

Nadgradnja oz.
posodobitev
obstoječih
modulov za
vseživljenjsko
izobraževanje

Število modulov

Povečanje
ponudbe
krajših oblik
neformalnega
izobraževanja

Akreditacija
novih modulov
za
vseživljenjsko
učenje
Nadgradnja,
posodobitev
oz. oblikovanje
vsebin krajših
oblik
izobraževanja
Promocija
(udeležba na
dogodkih,
promocijski
material)
Povezovanje z
gopodarskimi
in javnimi
subjekti z
namenom
priprave
izobraževanja
po meri

Vrednost
kazalnika za
izhodiščno
leto
2019: /

Ciljna
vrednost
kazalnika

Realizacija

2020 : v
pripravi

/

Število tečajev,
seminarjev,
delavnic

2019: 5

2020: 7

Realizirano:
3

Število
slušateljev
(skupaj)

2019: 159

2020: 160

Realizirano:
142

2019: 86

2020: 95

Realizirano:
99

Število
slušateljev
pripravljalnega
tečaja Sobotna
akademija

Komentar: FD je v letu 2020 izvedla naslednje aktivnosti na področju VŽU in sicer:
-

tečaj Oblikovanje prostora (deloma on – line);
tečaj Oblikovanje nakita (deloma on – line);
pripravljalni tečaj za sprejemne izpite t.i. Sobotne akademije (deloma on – line);

Pripravljalni tečaji na sprejemne izpite t.i. Sobotne akademije so bolj obiskani, kot v letu 2019. V letu 2020
je FD izvedla:
- Sobotno akademijo za arhitekturno risbo prostora,
- Sobotno akademijo za risanje in slikanje z elementi ilustracije,
- Sobotno akademijo za notranjo opremo prostora,
48
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- Sobotno akademijo za celostno grafično podobo vizualnih komunikacij,
- Sobotno akademijo za tekstilije v prostoru,
- Sobotno akademijo za eko-inovacije in trajnostno oblikovanje ter dizajn thinking.
Za zaposlene je bilo pripravljenih več internih tečajev s področja napredne uporabe IKT, kot inovativnih
metod pri poučevanju na daljavo.
Izvedene evalvacije VŽU dogodkov kažejo, da so udeleženci zadovoljni s ponujenimi vsebinami, tudi dobra
obiskanost dogodkov vseživljenjskega učenja kaže na to. Žal je dejavnost VŽU deloma zastala, zaradi
ukrepov pri zajezitvi epidemije Covid-19.

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Knjižnica je bila ustanovljena v letu 2009 in pri Narodni in Univerzitetni knjižnici pridobila siglo 55852. Dne
3. 6. 2009 je knjižnica postala polnopravna članica sistema COBISS (akronim VSD):
- celotna knjižnična zbirka se vodi v inventarni knjigi s programom COBISS3/Zaloga;
- celotna knjižnična zbirka je vnesena v knjižnični katalog COBIB.VSD in je sestavni del
nacionalnega vzajemnega knjižničnega informacijskega sistema COBISS:SI;
- izposoja se izvaja s segmentom COBISS3/Izposoja;
- v letu 2017 je bil izvedena inventura knjižnične zbirke skladno z Zakonom o računovodstvu (Ur. l.
RS št. 23/1999, člen 36 in 38).
Preglednica:
Stanje zaloge na dan 31. 12. 2020
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*) / drugače razporejeno gradivo
SKUPAJ

Število enot
1.894
623
333
82 /2
2.934

V primerjavi z letom 2019 se je obseg knjižnične zaloge povečal za 3,1 %, kar je manj kot prejšnje leto
(4,9%). Inventarna knjiga trenutno popisuje 2934 (v letu 2019: 2.845) enot. Zadnja inventura je bila
izvedena v letu 2016, naslednja je predvidena v letu 2021 (inventuro knjižničnega gradiva je potrebno
izvajati vsakih pet let (Zakon o računovodstvu Ur. l. RS št. 23/1999, člen 36 in 38).
Preglednica:

Prirast knjižničnega gradiva v letu 2020

Način nabave

Nakup
Zamena
Dar
Obvezni izvod
Skupaj

Monografske
publikacije

Serijske
publikacije

Neknjižno
gradivo

Skupaj

Inv.
enote

Naslovi

Inv.
enote

Naslovi

Inv.
enote

Naslovi

Inv.
enote

Naslovi

48
0
9
29
86

42
0
0
29
71

0
0
0
0
0

0
0
0
2
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

48
0
9
29
86

42
0
0
31
73

V letu 2014 je Fakulteta za dizajn sklenila dogovor z CTK o brezplačnem dostopu do 35 podatkovnih zbirk
za študente in zaposlene.
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Preglednica:
Bibliografija raziskovalcev (vnos v letu 2020)
Vrsta gradiva
Kreirano
Prevzeto
Monografije
120
39
Članki in sestavni deli
39
0
Izvedena dela
2
0
SKUPAJ
161
39

Skupaj
159
39
2
200

V letu 2020 je bilo v bazo COBIB vnesenih skupaj 200 zapisov.
Preglednica:
Število uporabnikov v letu 2020
Tip uporabnikov
zaposleni v matični ustanovi
študenti - redni
študenti -izredni
drugi
Skupaj

Št. potencialnih uporabnikov

Št. članov
9
39
-

12
287
124
423
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Za čitalniško uporabo knjižničnega gradiva knjižnica ne vodi evidence.
Preglednica:

Izposoja na dom v letu 2020
Monografske
Tip uporabnikov
publikacije
zaposleni v matični ustanovi
18
študenti - redni
študenti - izredni
drugi
Skupaj

Serijske
publikacije
0

Neknjižni gradivo
0

Skupaj
18

0
0
0
0

0
0
0
0

359
377

359
377

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2020 za področje knjižnične dejavnosti
Dolgoročni cilj: Povečanje znanstveno-raziskovalnih področij in večja znanstvena in teoretska
produkcija v svetovnem merilu, s privabljanjem in iskanjem novih projektnih partnerjev in
povečevanjem udeležbe v raziskovalno-razvojnih projektih, v povezavi z gospodarstvom.
Kratkoročni
letni cilj za leto
2020
Povečanje
knjižnične
zaloge

Povečanje
uporabnikov
knjižničnih
storitev
Povečanje
sodelovanja
drugimi

z

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika

Št. izvodov gradiv

Realizacija v letu
2020

2019: 2845

Ciljna
vrednost
kazalnika
2020: 2950

Bibliografija
raziskovalcev

2019: 159

2020: 170

Realizirano: 200

Št.
uporabnikov
knjižnice

2019: 98

2020: 150

Realizirano: 48

Medknjižnična
izposoja

2019: 0

2020: 1

Realizirano: 0
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Realizirano: 2934
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knjižnicami
Komentar:
Knjižnico je vodil Domen Lo, za vnos v bazo COBIB.VSD je bil od 1.9. 2019 zadolžen dr. Andrej Pogorelec,
kot zunanji sodelavec. V letu 2020 naj bi bila knjižnica, med študijskim letom, odprta 11 ur tedensko, vendar
je bila, zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije Covod – 19 odprta izmenično oz. skrajšano oz. dostopna
uporabnikom preko pošte ali e- pošte.
Knjižnična zbirka je postavljena v prostor, ki znaša 35 m2, v katerem je 54 tekočih metrov polic in ponuja 4
čitalniška mesta.
V letu 2014 je bi uveden obvezen tehnični pregled diplomskih in podiplomskih izdelkov (individualno
svetovanje uporabnikom), v letu 2016 pa tudi tehnični pregled dispozicij (v okviru predmeta Diplomski
seminar). S septembrom 2019 smo v smislu preprečevanja plagiatov začeli z detekcijo vsebin diplom in
njihovim vnosom v repozitorij. V letu 2020 je vnos potekal brez težav. Trenutno je vpisanih 71 diplom.
V primerjavi z letom 2019 se je obseg knjižnične zaloge povečal. Inventarna knjiga trenutno popisuje 2.934
enot. Zadnja inventura je bila izvedena v letu 2016, naslednja je predvidena v letu 2021 (inventuro
knjižničnega gradiva je potrebno izvajati vsakih pet let (Zakon o računovodstvu Ur. l. RS št. 23/1999, člen
36 in 38).
V letu 2020 se je število uporabnikov knjižnice korenito zmanjšalo, zmanjšala pa se je tudi izposoja gradiva
na dom, ki je bila v letu 2019, 521 izposoj, v letu 2020 pa 377.
Medknjižnične izposoje v letu 2020 ni bilo.
Vse zgoraj navedeno je posledica ukrepov za preprečevanje epidemije virusa Covid -19.

KARIERNI CENTER
FD je ustanovila lasten Karierni center, da bi svojim študentom že v času študija omogočila izboljšanje
zaposlitvenih možnosti. V sklopu aktivnosti, ki jih pripravlja Karierni center lahko študenti in diplomanti
pridobivajo nova znanja in krepijo kompetence s področja komuniciranja s potencialnimi delodajalci, si delijo
mednarodne delovne izkušnje ter izkušnje pri ustanavljanju lastnih podjetij. Karierni center nudi študentom
tudi različna občasna dela oz. sodelovanja pri projektih z znanimi naročniki ter informacije o
projektih in natečajih.
Cilji, ki jih FD uresničuje z ustanavljanjem KC so predvsem:
1. vzpostavitev uspešnega, učinkovitega centra, ki bo študentom in diplomantom FD nudil
vso potrebno podporo pri oblikovanju lastne karierne poti ter bo deloval kot ena izmed ključnih
spremljevalnih aktivnosti za podporo vsem vidikom razvoja kariere in iskanja zaposlitve;
2. vzpostavitev strokovnega zaposlitvenega centra, ki bo kompetenten partner potencialnim delodajalcem
pri objavah prostih delovnih mest, študentskih del in mest za praktično usposabljanje, pri objavah razpisov
za kadrovske štipendije ter pri predstavitvah delodajalcev
in zaposlitvenih možnosti za diplomante FD;
3. vzpostavitev vodilnega, na trajnostnem razvoju temelječega, sodobnega inovativnega dizajnerskega
centra, ki bo generiral inovativne dizajnerske ideje na podlagi sodobnih
podjetniških praks.
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Realizacija izvedbe aktivnosti Kariernega centra v l. 2020
1. Sodelovanje s podjetji doma in v tujini*
Sodelovanje s podjetji v okviru Kariernega centra
Naziv podjetja

Zadeva povezovanja

mesec

Realizacija

Akron d.o.o.

Predstavitev inkubatorja in
projektov; sodelovanje s podjetji
inkubiranci
Predstavitev možnosti za
praktično usposabljanje

november

Prestavljeno v l. 2021

november

Prestavljeno v l. 2021

Predstavitev delodajalca za
praktično uposabljanje
Predstavitev delodajalca

november

Prestavljeno v l. 2021

november

Prestavljeno v l. 2021

Zavod BIG

Predstavitev delodajalca za
praktično usposabljanje

november

Prestavljeno v l. 2021

Studio Ljudje

Predstavitev delodajalca za
praktično usposabljanje

november

Prestavljeno v l. 2021

Danfoss Trata

Predstavitev delodajalca za
praktično usposabljanje

november

Prestavljeno v l. 2021

Muzej za
oblikovanje in
arhitekturo (MAO)
Podjetje NUMO
Lesnina d.o.o.

*Predstavitev delodajalcev bo potekalo v okviru dogodka Karierni dan na FD;
2. Sodelovanje z javnimi institucijami, fakultetami in inštituti v okviru Kariernega centra
Naziv institucije
Podjetniški inkubator
UP
Inkubator Sežana

Center za povezovanje
z gospodarstvom UP

Zadeva povezovanja
Podjetniška delavnica za
študente; predstavitev natečaja
Podjetna Primorska
Predstavitev aktivnosti
inkubatorja in projektov oz.
možnosti sodelovanja z
inkubiranci

mesec
marec

Realizacija
Ne

Marec

DA

Predstavitev programa Erasmus
za mlade podjetnike

Marec

Ne, prestavljeno v l.
2021

mesec
September oktober
Marec
junij

Realizacija
Da

3. Delavnice
Delavnica
Kaj pomeni biti tutor?
Intelektualna lastnina
Posvet »Mladi
oblikovalci o svoji
karierni poti« – okrogla
miza

Izvajalec
Koordinatorka
tutorjev FD
ZRS UP
Študenti FD,
alumniji,
predstavniki
delodajalcev ter
fakultete

št. ur
2
2
3
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4. Vabljena predavanja
Naslov predavanja
Predstavitev
programov
izmenjave,
praktičnega
usposabljanja v
okviru programa
Erasmus + ter
štipendiranja
Podjetno na trg dela
– predstavitev
sistema praktičnega
usposabljanja na FD
in možnosti za
opravljanje prakse

Predavatelj
Vodja mednarodne pisarne FD in
Prodekanja za mednarodno
dejavnost

mesec
Oktober/
november
April/maj

Realizacija
Da

Koordinatorji prakse FD

Oktober/
november
Marec/april

Da

mesec
januar

Realizacija
Da

Oktober december
December
ali junij

Ne – prestavljeno v l.
2021
Ne – prestavljeno v l.
2021

5. Dogodki
dogodek
Sejem študija in
poklicev Informativa
2020
Karierni dan na FD
Umetniški bazar v Hiši
za dizajn management
in inovacije

namen
Predstavitev zavoda, študijskih
programov ter kompetenc
študentov potencialnim
delodajalcem
Predstavitev kariernih možnosti
študentom 2. in 3. letnikov
Predstavitev študentskih
izdelkov; vzpostavitev
sodelovanja med študenti in
potencialnimi delodajalci

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2020 na področju dejavnosti kariernega centra
Dolgoročni cilj: Stalna in odprta komunikacija z vsemi študenti, ki bo omogočala večje
soupravljanje fakultete ter nadgradnja
študijskih in obštudijskih vsebin, z namenom
opolnomočenja študentov (diplomantov) za učinkovit vstop na trg dela.

Kratkoročni
letni cilj za
leto 2020

Ukrepi za
dosego cilja

Kazalnik

Izvedba
aktivnosti na
področju
karierne
orientacije
študentov

Aktivna
promocija
aktivnosti
med študenti
FD in
komuniciranje
pomena teh
aktivnosti

Št.
predstavitev
delodajalcev

Vrednost
kazalnika
za
izhodiščno
leto
2019: 8

Ciljna
vrednost
kazalnika

Realizacija

2020: 8

Realizirano:
prestavljeno v l.
2020/2021

Št. delavnic

2019: 2

2020: 3

Realizirano: 3

Št. predavanj

2019: 1

2020: 2

Realizirano: 2

Št. dogodkov

2019: 4

2020: 4

Realizirano: 1
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Informatizacija
dela na
področju
delovanja KC

Vzpostavitev
ažurnega
sistema
obveščanja o
dogodkih
povezanih s
področjem
dela in objavo
prostih del.
mest
Vzpostavitev
ažurnega
sistema
obveščanja o
možnostih
praktičnega
usposabljanja

Spletni
novičnik

Nadgradnja
sistema
obveščanja
v l. 2017

epovpraševanj
e
delodajalcev

Vzpostavlje
n sistem epovpraševa
nja s strani
potencialni
h
delodajalce
v

Objava
prostih mest
za praktično
usposabljanje
preko
spletnega
novičnika

Nadgradnja
sistema
obveščanja
v l. 20182020
Raziskati
možnosti
za
vzpotavitev
e-platforme
za objavo
e- portfoliev

Posodobitev
sistema
obveščanja v l.
2018 skladno
z GDPR
Vzpostavljen
sistem epovpraševanja
s strani
potencialnih
delodajalcev

Nadgradnja
sistema
obveščanja v l.
2020
Raziskati
možnosti za
vzpotavitev eplatforme za
objavo eportfoliev

Realizirano.

Realizirano

Realizirano.

V fazi razvoja,
do leta 2022.

Sodelovanje s podjetji v letu 2020
Stiki z gospodarstvom so za FD izjemnega pomena zaradi zagotavljanja informacij o potrebah po
določenem profilu kadrov. Na ta način lahko fakulteta potrebna znanja, ki se pojavljajo na trgu dela vnaša
v študijski proces in na ta način izboljšuje zaposljivost diplomantov in posodablja učne programe.
V letu 2020 je FD sodelovala z naslednjimi podjetji, organizacijami, združenji:
Alfa Natura, Inlas, Gimnazija Šiška, Biotehniška fakulteta – oddelek za krajinsko arhitekturo UL, UKC
Maribor, OŠ Domžale, Gospodarsko razstavišče, Zener d.o.o., COGreen, MAO, Steklarna Hrastnik, Zavod
BIG, Pohištvo Iskra d.o.o., Lescom d.o.o., Kalcer, Baloh, Schachermayer, Velux,, Gen studio, Inachi,
intelektualne storitve, TIC Ljubljana, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Javni zavod za kulturo in
turizem Kočevje, Hoteli Bernardin d.o.o., Printloop, digitalno tiskanje, Mumino d.o.o., galerija Kar=IN,
Pokrajinski muzej Maribor, tiskarna Solos, Mona Lisa d.o.o., Maori d.o.o., Zavod Medtem, Slovenski
etnografski muzej, Muzeji radovljiške občine – Čebelarski muzej Radovljica, Gorenjska predilnica d.d.,
Layerjeva hiša, Gorenjski muzeji, Andrej Šumer s.p., Kuolmi, Marjeta Hribar s.p., Revija Gloss – Image
management d.o.o., Ream d.o.o., Studio tipoRenesansa, tiskarna EGP, tiskarna R-tisk, Alpina d.d., AST
PLUS d.o.o., Center Arhitekture Slovenije, Zavod Pelikan, Lutkovno gledališče, GZS – Lesarski grozd,
Hafner arhitekti d.o.o., Studio podjetništva, Jordan Berginc s.p., društvo Srce za srce, Galerija Divača,
Zlatarski atelje Mengeš, Inkubator Sežana .
Komentar: Karierni center FD je v letu 2020 deloval zelo okrnjeno iz razloga sprejetja ukrepov za
preprečevanje epidemije Covid – 19.
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Iz tega razloga FD ni izvedla aktivnosti KARIERNI DAN, so pa bile vse informacije o potencialnih ponudnikih
praktičnega usposabljanja oz. zaposlitev, študentom posredovane preko e – pošte, Kariernega novičnika
ter tudi ustno, ob predstavitvi praktičnega usposabljanja, v predavalnici.
Karierni center FD je v letu 2020 sodeloval z VS učitelji in sodelavci pri pripravi študijskih vsebin. Študenti
FD so sodelovali v hekatonu Nasa Space Apps, ki je 48 – urni mednarodni tehnološki maraton, za
inovativno, kreativno, predvsem pa sodelovalno reševanje globalnih izzivov, na podlagi javno dostopnih
podatkov vesoljske agencije NASA.
V letu 2020 smo vzpostavili sodelovanje s podjetjem Klun ambienti d.o.o. na projektu C19 CHAIR.ity. V
podjetju so se odločili prevzeti iniciativo pri uveljavljanju družbene odgovornosti v pohištveno industrijo v
Sloveniji. Pripravili so natečaj za študente FD, kjer bi izbrali tri študente za opravljanje enomesečnega
praktičnega usposabljanja v njihovem podjetju. Projekt je bil zasnovan v letu 2020, vendar se je zaradi
epidemioloških ramer, premaknil v leto 2021.
Konec leta 2020 je pričela delovati spletna karierna platforma Kariera.fd, ki ponuja informacije o priložnostih
za zaposlitev, prakso ali študentsko delo. Namenjena je tako študentom FD, ki si želijo že v času študija
pridobiti delovne izkušnje s področja študijskih vsebin, kot tudi diplomantom, ki iščejo stalno zaposlitev. Na
karierni platformi FD objavlja še aktualne vsebine s področja karierne orientacije, natečaje in novice o
možnostih sodelovanja v projektih ali na razpisih.
V letu 2020 je FD sodelovala na kariernem sejmu Informativa 2020.

HIŠA ZA DIZAJN MANAGEMENT IN INOVACIJE
Hiša za dizajn management in inovacije (HDMI) je bila ustanovljena v letu 2015, da bi nudila podporo
študentom FD, jim širila obzorja in ustvarila prostor, kjer bi se gospodarstvo srečevalo s strokovnjaki iz
akademske sfere in poiskalo sinergije na področju dizajna. Program Dizajn management študentom
omogoča, da pridobijo bogato znanje ne le na področju dizajna, temveč tudi managementa in podjetništva.
Hiša za dizajn management inovacije koordinira in združuje interese gospodarstva, ki temeljijo na
nacionalnih strateških ciljih in interese kreativnih industrij. HDMI prav tako organizira razstave, okrogle
mize, delavnice, kjer se lahko srečujejo podjetja in mladi talenti z velikimi idejami. Hiša prav tako nudi
izobraževanja za strokovno in širšo javnost.
V letu 2020 je HDMI podpirala:
- izvedbo študijskega procesa na smeri dizajn management ter tečaji in delavnice Akademije za VŽU – do
sprejetja ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa.
HDMI je tudi galerijski prostor fakultete, kjer so bili v letu 2020 razstavljeni projekti študentov in sodelavcev
fakultete, v okviru dogodka Design Explosion (zaključna pregledna razstava študentov). Razstava je
bila na ogled na voljo v virtualni obliki.
V HDMI je skozi vse leto razstavljena stalna pregledna razstava študentskih del . Razstave pa so bile
postavljene še:
- ob tednu Univerze na Primorskem ( spletna objava),
- ob zaključku študijskega leta, kot pregledna razstava študentskih del (design Explosion) (spletna
objava)
- v okviru Poletne šole prostoročnega risanja – arhitekrurna risba z Živo Slavec.
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Pregledna razstava najpomembnejših dosežkov FD, ob počastitvi 15. obletnice FD, bo prestavljena na leto
2021.
V letu 2020 je FD pričela z delno prenovo poslopja HDMI.

PROMOCIJSKA DEJAVNOST
FD se predstavlja v okviru dogodkov, nastopov na sejmih in podobnih prireditev ter z drugimi oblikami
komuniciranja in aktivnosti na področju izobraževalne dejavnosti, znanstveno-raziskovalne in razvojne ter
umetniške dejavnosti in mednarodnega sodelovanja.
Promocija FD je usmerjena v različne ciljne skupine: potencialne študente, bodoče raziskovalce, strokovno
javnost in druge, kakor tudi širšo javnost z namenom doseči večjo prepoznavnost. Med pomembnejšimi
dogodki, povezanimi s promocijo, velja izpostaviti pregledno razstavo študentskih del Design Explosion,
kjer predstavljamo dosežke študentov in njihovih mentorjev tudi širši zainteresirani javnosti. Fakulteto
uspešno promoviramo na organiziranih predstavitvah študijskih programov srednješolcem.; promocijske
aktivnosti so vezane na informativne dneve za dodiplomski študij v februarju in v maju, juniju, juliju, avgustu
in septembru za podiplomski študij. Uspešno sodelujemo na sejmu Informativa, glede na razpoložljive
možnosti pa je fakulteta zastopana tudi na podobnih sejmih v tujini, tudi v okviru programa Study in
Slovenia.
FD objavlja oglase, ki promovirajo študijske programe v tiskanih in spletnih medijih (Dijak,
Študent, Absolvent idr.), v strokovni reviji HIŠE ter v popularni reviji za modni stilizem GLOSS. Za
promocijske namene izdaja zloženke (tudi v angleškem jeziku).

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2020 za področje promocijske dejavnosti
Dolgoročni cilj: Osredinjenje na socialne, okoljske in ekonomske izzive družbe, preko sodelovanja
z javnimi, gospodarskimi in nevladnimi organizacijami ter povečevanje prenosa znanja med
akademsko in gospodarsko sfero ter drugimi uporabniki znanja, preko t.i. trikotnikov znanja.
Kratkoročni
letni cilj za
leto 2020

Ukrepi za dosego
cilja

Kazalnik

Povečanje
promocijskih
dogodkov in
aktivnosti
zavoda

Izvedba oz. obiski
srečanj,
predavanj,
predstavitev,
delavnic,
mednarodnih
simpozijev,
konferenc,
kolokvijev na
konferencah,
raziskovalnih
obiskov, sejmov,
delovanje v
združenjih

Št.
informativnih
dni

Vrednost
kazalnika
za
izhodiščno
leto
2019: 14

Ciljna
vrednost
kazalnika

Realizacija

2020: 14

Realizirano: 9

Udeležba na
kariernih
dnevih na
srednjih šolah

2019: 4

2020: 6

Realizirano: 4

Udeležba na
sejmih,
povezanih z
izobraževanjem
in kariero

2019: 2

2020: 2

Realizirano: 1

Sporočila za
javnost, novinarske
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konference

Št. izdanih
publikacij

2019: 1

2020: 2

Realizirano: 0

Komuniciranje
preko spletne strani
in družabnih omrežij
Priprava publikacij,
promocijski material
Celostna grafična
podoba

Komentar: Na področju obveščanja javnosti o aktivnostih fakultete je FD v letu 2020 izvedla:
- 9 predstavitev na informativnih dneh za vpis na dodiplomski študijski program,
- devet informativnih dni ( predstavitev) za vpis na magistrski študijski program,
- predstavitve na srednjih šolah Gimnazija Ljubljana – Vegova, Biotehnični center Naklo, Gimnazija
Šiška, Ljubljana, Gimnazija Ormož, Gimnazija in srednja šola Kočevje, Šolski center Velenje, Šolski
center Celje
V letu 2020 smo sodelovali na karierno-izobraževalnem sejmu Informativa 2020, ki se je izkazal za
zelo uspešno sredstvo promocije fakultete.
Oglaševali smo v publikacijah Dijak, Študent, Absolvent, Fax vpisnik, Hiše in Gloss ter pripravili
spletne predstavitve za te publikacije.
Fakulteta je izvajala promocijsko dejavnost preko svojih umetniških dogodkov, kamor sodijo tudi
predstavitve projektov PKP in ŠIPK na različnih lokacijah ter druge predstavitve mednarodnih projektov
(več informacij v poglavju UMETNIŠKA DEJAVNOST). Večina teh dogodkov se je odvila v virtualnih
predstavitvah.
FD je svoje aktivnosti učinkovito komunicirala na spletni platformi organizacije BEDA (The Bureau of
European Design Associations) ter preko platforme WDO (World Design Organization).
FD je bila učinkovita pri promociji in predstavitvah na družabnih omrežjih (Facebook), predvsem uspešni
so bili predstavniki Študentskega sveta FD ( Instagram).

UPRAVNA IN PRAVNA DEJAVNOST ZAVODA
Na področju upravnih, pravnih in drugih nalog zavoda je bil prednostni cilj zavoda v letu 2020, delovanje in
izvedba vseh aktivnosti v skladu z zakonodajo, koncesijsko pogodbo ter drugimi področnimi akti.
V letu 2020 je senat FD sprejel naslednje sklepe:
Dne 10.1.2020 je Senat FD sprejel :
- razpise za vpis na dodiplomski in magistrski študijski program Dizajn ter
- podal soglasje o podelitvi Rozmanovih pohval, nagrad in priznanj
Dne 20.2.2020 je Senat FD sprejel Letno poročilo za leto 2019 ter Program dela za leto 2020.
Dne 31.3.2020 je Senat FD sprejel:
- spremembo načina oddaje dispozicije za študente – elektronska oddaja;
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- izredno podaljšanje veljavnosti sklepa o veljavnosti diplomske/magistrske teme zaradi preprečevanja
ukrepov COVID – 10.
Dne 23.4.2020 je Senat FD sprejel:
- Samoevalvacijsko poročilo za leto 2019.
Dne 27.5. 2020 je Senat FD sprejel:
- Razvojne cilje za obdobje 2021 – 2024
- Študijski koledar za študijsko leto 2020 / 2021
Dne 11.6.2020 je Senat FD sprejel:
- sklep o imenovanju članov krovne komisije za sprejemne izpite
Dne 8.9. 2020 je Senat FD sprejel:
- Pravilnik o vsebini in obliki diplom FD – za objavo v Ur. L. RS
Dne 26.11. 2020 je Senat FD sprejel:
- Strateški načrt za obdobje 2021 - 2030
Ob navedenih sklepih je Senat FD izvajal še:
- redne potrditve razpisov za vpis na dodiplomski in magistrski študij, za koncesionirane in
nekoncesionirane smeri,
- sprejel sklep o omejitvi vpisa na dodiplomski študijski program Dizajn, na smereh Notranja
oprema, Vizualne komunikacije, Tekstilije in oblačila,
- potrjeval sklepe habilitacijske komisije za potrditev poročevalcev v postopkih izvolitve v naziv
oz. potrdil izvolitve v naziv,
- potrjeval sklepe drugih delovnih teles FD.
Komentar: FD je že v letu 2014 skladno s sklepom Senata FD uskladila interne akte ter jih prilagodila
glede na statusno preoblikovanje. Skupaj z navedenim je pri tem racionalizirala poslovne procese in
določene interne akte združila oz. jih posodobila. V letu 2020 je dekanat FD sledil vsem aktivnostim
posameznih kateder in obštudijskih dejavnosti in izvajal tekoče naloge s področja pravnih in upravnih
postopkov. Na MIZŠ smo posredovali vse zahtevane dokumente, ki jih zavod letno pripravlja ( Letno
poročilo, skupaj s kadrovskim in računovodskim poročilom, Letni program dela, skupaj s kadrovskim
načrtom in računovodskim načrtom, Polletno poročilo), prav tako smo na MIZŠ poročali vse zahtevane
dokumente, ki so bili povezani z izvedbo študijske dejavnosti na daljavo (prilagoditve pedagoškega
procesa, zadovoljstvo deležnikov ipd.), prav tako smo poročali statistične podatke na SURS.
Primarna osredinjenost FD na področju upravnih in pravnih nalog je bila:
- organizacija ter koordinacija evalvacijskega obiska skupine strokovnjakov Nakvis (junij 2020);
- koordinacija ter usklajevanje navodil v zvezi s pedagoškim, znanstvenim in umetniškim delom
študentov na daljavo;
- organizacija delovnih procesov zaposlenih, v primeru dela od doma;
- koordinacija vseh vpisnih postopkov, glede na epidemiološke ukrepe in navodila MIZŠ;
- organizacija zaščite na delovnem mestu ter koordinacija pedagoških obveznosti študentov,
povezana s preprečevanjem širjenja virusa.
V letu 2020 smo pripravili tudi zaključno poročilo o izvajanju Aneksa k pogodbi o financiranju študijske
dejavnosti javnih VS zavodov in zasebnih VS zavodov za koncesionirane študijske programe.
V letu 2020 smo koordinirali drugi obisk skupine strokovnjakov Nakvis ter pripravili ustrezno dokumentacijo
(odgovore na poročilo strokovnjakov). Zaključno poročilo smo prejeli v mesecu oktobru 2020.
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V februarju 2020 sta fakulteto obiskala direktor NAKVIS, dr. Franci Demšar ter dr. Boris Dular, predsednik
Sveta NAKVIS, v sklopu rednih mesečnih obiskov VS zavodov.
V okviru upravnega delovanja zavoda so bile vsaj enkrat mesečno sklicane seje Senata FD, seje
posameznih komisij pa po potrebi, prav tako se je po potrebi sestal UO FD. Pripravljenih je bilo več pogodb
in sporazumov za različne dejavnosti fakultete.
Uspešno smo komunicirali s ŠS FD, z rektoratom UP in drugimi članicami UP ter ostalimi deležniki fakultete.
Dekanat je administrativno podprl vse postopke izvolitve v naziv ter izvedel vse obveznosti, povezane s
članstvom FD v domačih in tujih združenjih.
Nacionalno pomembne naloge
FD nima lektoratov, ki se sofinancirajo iz proračuna RS ali drugih virov. Na zavodu s svojim delovanjem
krepimo skupni slovenski kulturni prostor ter skušamo ohranjati in razvijati slovenski jezik. Skrb za slovenski
jezik, njegovo rabo in razvoj omenjata Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Nacionalni
program za kulturo.

3 Razvojni cilji zavoda za obdobje 2017 – 2020, skladno z Aneksom o
financiranju študijske dejavnosti
Pri identifikaciji razvojnih ciljev se je fakulteta oprla na potrebo po še kakovostnejšem visokošolskem
izobraževanju, ki bi ustrezalo ne le potrebam študentov oz. diplomantov, za učinkovitejši prehod na trg
dela, temveč tudi podjetjem, ki želijo konkurirati v globalnem gospodarstvu. Identificirani razvojni cilji so bili
naravnani h krepitvi povezovanja izobraževalnega (visokošolskega) prostora in gospodarstva, z namenom
spodbujanja odličnosti in tudi povečanja inovacij. Glede na navedeno smo želeli našim študentom ponuditi
več priložnosti za pridobivanje dodatnih znanj in spretnosti – tudi krepitve »mehkih« veščin, s pomočjo
kakovostnega sistema praktičnega usposabljanja (tako doma kot v tujini). V sodelovanju z drugimi VS
zavodi, smo jim, preko sistema zunanje izbirnosti študijskih predmetov, želeli omogočiti pridobivanje
dodatnih ali komplementarnih znanj oz. učnih izidov. Na področju študija oblikovanja je namreč
interdisciplinarno povezovanje nuja, saj je brez upoštevanja tako tehničnih oz. konstrukcijskih zakonitosti
ter družbeno ekonomskih, socioloških, kulturoloških idr. vidikov, uporabnost končnih izdelkov, storitev ali
sistemov, nizka.
FD je skladno z opredeljenimi pomanjkljivostmi ter s svojimi strateškimi cilji opredelila štiri razvojne
cilje,ki jih bo realizirala do leta 2020 in so vezani na naslednje področje:
1. KAKOVOST ŠTUDIJA, ki je ena izmed razvojnih prioritet v strateškem obdobju :
a.) Izboljšanje kakovosti izvedbe študijskih programov
Predlog FD: Ukrepi za boljšo prehodnost in dokončanje študija – vzpostavljen sistem za kakovostno
izdelavo zaključnih del (diplome); uvedba sistema za pregledovanje skladnosti oz. plagiatorstva (kazalec:
uveden sistem za učinkovitejše pregledovanje zaključnih del).
Ukrep bo zagotavljal OPTIMALNI OBSEG ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI ter povečeval UČINKOVITOST
ŠTUDIJA z učinkom na: 1.) skrajšanje študijskega procesa, 2.) izboljšanje razmerja med vpisanimi
študenti in diplomanti. Poleg sistemskih sprememb bo ukrep usmerjen v bolj individualno obravnavo
(pristop) študentov, ki predvideva aktivnejši proces spremljanja študenta (z usmerjanjem tematike
diplomskega dela), od pričetka študija do njegovega zaključka.
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b.) Posodabljanje vsebin študijskih programov
Predlog FD: Posodobitev sistema praktičnega usposabljanja (kazalec: posodobljen sistem za praktično
usposabljanje)
Ukrep bo zagotavljal KAKOVOSTNO POSODABLJANJE VSEBIN ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ter bo
naslavljal IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI PEDAGOŠKEGA PROCESA z učinkom na: 1.) profiliranje
študijskega področja glede na potrebe trga dela, 2. ) posodobitev študijskega programa v sodelovanju z
delodajalci in mednarodnimi eksperti. Predlog FD predvideva uporabo IKT v sklopu praktičnega
usposabljanja, ki bo omogočila boljše in transparentnejše povezovanje študentov in ponudnikov
praktičnega usposabljanja, z namenom pridobivanja dodatnih kompetenc, za hitrejši vstop na trg dela.
c.) Sodelovanje z drugimi pedagoškimi (predvsem VS) institucijami
Predlog FD: Ukrepi za spodbujanje zunanje izbirnosti študijskih predmetov/modulov na drugih VS zavodov
( UL, UP, NG, MB, samostojni) ter na FD in razvoj novih oz. posodobljenih izbirnih vsebin ( kazalec: število
novih in/ali posodobljenih izbirnih vsebin na 1. stopnji na smereh NO, VK, TO)
Ukrep bo zagotavljal KAKOVOSTNO POSODABLJANJE VSEBIN ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ter bo
naslavljal IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI PEDAGOŠKEGA PROCESA z učinkom na: 1.) profiliranje
študijskega področja glede na potrebe trga dela, 2. ) posodobitev študijskega programa v sodelovanju z
delodajalci in mednarodnimi eksperti. Predlog FD predvideva uporabo IKT v sklopu praktičnega
usposabljanja, ki bo omogočila boljše in transparentnejše povezovanje študentov in ponudnikov
praktičnega usposabljanja, z namenom pridobivanja dodatnih kompetenc, za hitrejši vstop na trg dela.
č) Sodelovanje s strokovnjaki / z okoljem
Ukrepi spodbujanja in diseminacije znanja na področju novih učnih metod in okolij, kompetenc ter
delovnih karier na področju kreativnih industrij, z izvedbo mednarodne konference. Mednarodna
konferenca predvideva udeležbo akademskega osebja, predstavnikov gospodarstva in panožnih združenj
ter alumnijev in študentov, z namenom, da se ozavesti pomen kompetenc za nova delovna mesta v
kreativnih industrijah.

Realizacija kratkoročnih ciljev za leto 2020 za področje Razvojnih ciljev zavoda skladno z
Aneksom
Kratkoročni prednostni cilji za leto 2020 za področje Razvojnih ciljev:
Kratkoročni
letni cilj za
leto 2020

Ukrepi za dosego
cilja

Kazalnik

Izboljšanje
kakovosti
izvedbe
študijskih
programov

Ukrepi za bolj
kakovostno
izdelavo
zaključnih del
(diplome,
magisteriji): uvedba sistema
za pregledovanje
skladnosti oz.
plagiatorstva

Sistem za
pregledovanje
zaključnih del
(diplome/magisterij
i)
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Vrednost
kazalnika
za
izhodiščn
o leto 2017
Priprava
vsebin oz.
pravnih
podlag za
uvedbo
sistema
vstopa v
Repozitorij

Ciljna
vrednost
kazalnika za
leto 2020

Realizacija v
letu 2020

Vpeljan
sistem epregledovanja
zaključnih del

Realizirano:
Že v letu
2019 je na
fakulteti
pričel
delovati
sistem
elektronskeg
a
pregledovanj
a podobnosti
vsebin
zaključnih
del.
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Posodobitev
sistema
praktičnega
usposabljanja:Analiza stanja in
priprava izhodišč
za izvedbo,Priprava pravnih
podlag (interni akt,
navodila, obrazci),
- priprava oz.
prenova učnega
načrta za študijski
predmet PU, Izvedba aktivnosti,
- vpeljava esistema PU, Evalvacija učinkov

- Pripravljene
pravne podlage (
Pravilnik o
praktičnem
usposabljanju
študentov FD;
- Navodila za
izvedbo PU
študentov FD,
obrazci, predloga
poročila, anketni
vprašalnik)

Analiza
stanja in
priprava
programski
h izhodišč,
Priprava
osnutkov
pravnih
podlag za
izvedbo

- Izvedba
seminarjev,
delavnic na temo
vseživljenjske
karierne orientacije
z domačimi in
tujimi strokovnjaki,
izvedba
seminarjev za
krepitev "mehkih"
veščin z domačimi
in tujimi
strokovnjaki;

- Vpeljan
posodobljen
sistem PU,

- delujoča IKT
platforma

- usposabljanje
delovnih
mentorjev,

- obiski v realna
delovna okolja,
- izvedba
evalvacije
Ukrepi za
spodbujanje
zunanje izbirnosti
študijskih
predmetov/modulo
v drugih VS
zavodov ( UL, UP,
NG, MB,
samostojni)

- Identifikacija
izbirnih vsebin na
FD in na drugih VS
zavodih;

Analiza
stanja in
priprava
programski
h izhodišč

- Priprava
sporazuma
(pravne podlage),
- Evalvacija
učinkov

Sodelovanj

Sodelovanje s

Mednarodna

Priprava
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Izvedeno; v
letu 2019
smo izvedli
več ekskurzij
v realna
delovna
okolja; v letu
2020
ekskurzij ni
bilo
Izvedeno:
izvedba
evalvacij
praktičnega
usposabljanj
a s strani
študentov ter
ter evalvacij s
strani
delodajalcev.

- izvedba aktivnosti
"Karierni dan",

Sodelovanj
e z drugimi
pedagoški
mi
institucijam
i

Realizirano:
Že v letu
2019 smo
celovito
posodobili
Pravilnik o
praktičnem
usposabljanj
u, skupaj z
Navodili ter
pripadajočimi
obrazci

Vpeljan
sistem za
izvedbo
zunanje
izbirnosti, v
sodelovanju z
drugimi VS
zavodi, na
podlagi
pripravljenih
pravnih
podlag

- Pripravljen

Izvedeno:
IKT plaforma
za objave
delovnih
priložnosti tj.
PU t.i.
Kariera.fd
Realizirano:
pripravljene
izbirne
vsebine
Realizirano:
pripravljeni
sporazumi
oz. dogovori
s
posameznimi
VS zavodi o
možni
vpeljavi
izbirnih
predmetov
Realizirano: v
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es
strokovnjak
i / z okoljem

strokovnjaki:
organizacija in
izvedba
mednarodne
konference na
temo novih učnih
metod in okolij,
kompetenc ter
delovnih karier na
področju
kreativnih industrij

konferenca z
udeležbo
akademskega
osebja,
predstavnikov
gospodarstva in
panožnih združenj
ter alumnijev in
študentov

vsebin za
izvedbo
konference

zbornik s
povzetki
prispevkov
konferenc;
implementacij
a učinkov v
študijski
proces

letu 2019
smo pripravili
zbornik
konference

Izvedeno
med.
strokovno
srečanje (on
– line)

- boljša
prehodnost
študentov, večji odstotek
diplomantov)

Obrazložitev: FD je v letu 2020 izvedla še vse ostale zastavljene aktivnosti, vezane na Aneks k pogodbi o
financiranju študijske dejavnosti javnih visokošolskih zavodov in zasebnih VS zavodov za koncesionirane
študijske programe za obdobje 2017-2020 in sicer je :
1. Izvedla celoten pregled obstoječih pravnih podlag ter uskladila interese notranjih deležnikov (vodja
knjižnice, mentorji – VS učitelji, predstavniki študentov). O uvedbi sistema pregledovalnika
podobnosti vsebin je razpravljala tudi Komisija za kakovost. Že v letu 2019 je zavod pripravil
Navodila o preverjanju podobnosti vsebine zaključnih del. Sistem e- pregledovanja podobnosti
vsebin je pričel delovati v oktobru 2019. V letu 2019 je FD vstopila v Repozitorij samostojnih
viskošolskih zavodov (REVIS). Trenutno se v njem nahaja 71 diplom FD. Za izvedbo slednjega
smo usposobili ustrezno strokovno osebo. Po izvedeni evalvaciji sistem deluje dobro, do konca
leta 2020, ni bilo zaznanih nepravilnosti v zvezi z oddajo zaključnih nalog.
2. Posodobila sistem praktičnega usposabljanja (PU) in opravila evalvacijo praktičnega
usposabljanja med študenti ter med delovnimi mentorji. V letu 2020 je pričela delovati karierna
platforma Kariera.fd, ki ponuja informacije o priložnostih za zaposlitev, prakso ali študentsko delo.
Namenjen je tako študentom FD, ki si želijo že v času študija pridobiti delovne izkušnje s področja
študijskih vsebin, kot tudi diplomantom, ki iščejo stalno zaposlitev. Na Karieri.fd boste lahko našli
še aktualne vsebine s področja karierne orientacije, natečaje in novice o možnostih sodelovanja v
projektih ali na razpisih. Kariera.fd deluje na: https://kariera.fd.si/
3. Pripravila nabor izbirnih predmetov ter pričela dogovore z namenom vzajemne izmenjave
izbirnih vsebin, z naslednjimi VS institucijami: Turistika Portorož, UP in Fakulteta za humanistične
študije UP; Na ta način smo želeli študentom omogočiti širši nabor študijskih vsebin, s katerimi bi
lahko obogatili nabor kompetenc.
4. Izvedla mednarodno strokovno srečanje GoinGreenGlobal Design Dialog (oktober 2020) na
katerem so sodelovali: Prof. Nada Rožmanec Matičič, dekanja FD, Lynne Elvins, Design Rally,
UK: »Designing for a little life«, Gilles Rougon, EDF Pulse Explorer team, WDO regional
advisor:«The essential need to consider ‘time’ as our priority and key KPI to design more
sustainable ecosystems«, Piet Vandewalle,Thomas More University of Applied Sciences, Belgija,
prof. dr. Dragan Ćalović, Faculty of Contemporary Arts, Serbia: »Towards a socially responsible
urban development, doc. dr. Peter Lipar, Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Ljubljani in doc.
Inge Kalan Lipar, Fakulteta za dizajn:»New Paradigm in Urban Design«, Martin Lovrečič, ALFA
NATURA: »Wood – construction material for the future«, Benjamin Hafner, Hafner Architects d.o.o.:
» Flexible Interiors«, presentation of students’ work: Jakob Vrečko & Damir Černec : »Vertical
City«, Ivana Rajko, mag., Fakulteta za dizajn: »Conceptual Development of Glamping Resort in
Croatian Istria«. Mednarodno srečanje je potekalo na temo »Housing for all – a better urban
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future«, v sklopu dogodka so se odvile tudi delavnice s študenti in mednarodnimi strokovnjaki,
z namenom prenosa znanja in dobrih praks.

4 KAKOVOST IN DRUŽBENA ODGOVORNOST ZAVODA
FD že od svoje ustanovitve dalje posebno pozornost namenja skrbi za kakovost v širšem pomenu besede
in si prizadeva vzpostaviti učinkovit sistem kakovosti poslovanja, ki bo vključeval vsa pomembna področja
dejavnosti visokošolskega zavoda. O ukrepih, postopkih in strategiji za stalno izboljševanje kakovosti, v
okviru svojih pristojnosti, odločajo predvsem dekan, senat, upravni odbor, komisija za kakovost in
študentski svet. Vodstvo FD redno in sproti seznanja zaposlene in študente s svojimi odločitvami preko
spletnih strani, zapisnikov sej, objav, organiziranih strokovnih srečanj. Vsi interni akti, ki so vezani na ukrepe
in postopke, so javno objavljeni.
Tako smo v letu 2020 izvajali vse potrebne aktivnosti, da bi povečevali kakovost pedagoškega,
umetniškega in znanstveno-raziskovalnega dela na fakulteti.
V letu 2020 je FD na svoji 1. redni seji Senata, dne 26.11. 2020 sprejela nov, trajnostno zasnovan strateški
načrt, ki opredeljuje globalni razvoj fakultete v obdobju od leta 2021 do leta 2030.
Nov strateški načrt FD, poimenovan »Znanje, kreativnost in inovacije za trajnostni svet«, temelji na Strategiji
FD 2017-2022 in v ospredje postavlja položaj FD, kot institucije znanja z jasno in zavezujočo integracijo
visokošolskega poučevanja, raziskovanja in umetniškega ustvarjanja, katerih končna dognanja, rezultati,
produkti in storitve ustvarjajo trajnostne spremembe.
Strateški načrt FD predstavlja razvojno dejavnost zavoda v prihodnjem desetletju ter pomeni zavezo vodstva,
vseh zaposlenih in študentov, da bodo tvorno prispevali k uresničitvi razvojne strategije, z izvajanjem
predlaganih ukrepov. Pri pripravi dokumenta je sodelovalo vodstvo FD, visokošolski učitelji in sodelavci na
katedrah, v laboratorijih, raziskovalci, študenti in predstavniki gospodarstva.
Pri snovanju strateškega načrta za novo desetletje smo se oprli na Strategijo razvoja Slovenije 2030, na
Strategijo pametne specializacije ter na Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so jo sprejeli svetovni
voditelji na zgodovinskem vrhu Združenih narodov septembra 2015. V veliki meri smo upoštevali tudi druge
nacionalne in mednarodne dokumente.

Komisija za kakovost
Kakovost na FD spremlja in zagotavlja vodstvo šole. Komisija za kakovost deluje v skladu z Merili za
spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter
znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela, ki jih je sprejela Nacionalna agencija
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in Poslovnikom kakovosti FD.
V letu 2020 se je Komisija za kakovost sestala na seji, dne 27.10.2020, kjer je obravnavala
naslednje točke:
1. Obravnava osnutka Strategije FD, s pripombami in dopolnitvami zaposlenih in študentov;
2. Obvestilo o ocenah pedagoškega dela in dela podpornih služb v letu 2019/2020;
3. Seznanitev s Poročilom Nakvis o podaljšanju akreditacije zavoda in programov;
4. Seznanitev z dopolnitvami Razvojnih ciljev 20 – 24 in potekom postopka;
5. Poročilo o izvedbi ukrepov Covid 19 na FD, s poudarkom na pedagoškem procesu;
6. Razno
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Ugotovitve Komisije za kakovost so bile posredovane v nadaljnjo obravnavo pristojnim službam oz. vodstvu
FD.

Samoevalvacija fakultete
Na FD se samoevalvacije izvajajo sistematično, s statističnim zbiranjem in obdelavo podatkov, s posebnim
tipiziranim vprašalnikom in usmerjenimi razpravami, zaradi česar nenazadnje pri samoevalvaciji sodelujejo
vsi zaposleni, ki zbirajo podatke s svojega področja. Rezultati samoevalvacije in predlogi za izboljšave so
zaposlenim posredovani preko e-pošte in zapisnikov. Prek internega postopka lahko vsi zaposleni podajajo
predloge in pripombe tudi na vse pravne akte, ki jih sprejema Senat FD.
V letu 2020 je bila opravljena samoevalvacija zavoda, izsledki so bili zbrani v Samoevalvacijskem poročilu
za leto 2019/2020. Pri izvedbi, sprejetju in potrditvi Samoevalvacijskega poročila so sodelovali študenti,
zaposleni in vodstvo zavoda. Samoevalvacijsko poročilo je sprejel Senat FD na svoji 5. redni
korespondenčni seji., 23.4. 2020.

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev v letu 2020 na področju zagotavljanja kakovosti in
družbene odgovornosti
Dolgoročni cilj: Delovanje v skladu z najvišjimi merili, smernicami in standardi za celovito
obvladovanje kakovosti ter izobraževanje in vključevanje vseh deležnikov v aktivnosti
razvoja kulture kakovosti.
Kratkoročni
letni cilj za
leto 2020
Nadgradnja
sistema
kakovosti in
kulture
kakovosti na
FD

Povečanje
števila
družbeno
odgovornih
projektov
Izboljšanje
evalvacij in
anketiranja
študentov

Kazalnik

Vrednost
kazalnika za
izhodiščno
leto

Ciljna vrednost
kazalnika

Realizacija v letiu
2020

Dogodek »Dan
za kakovost«

2019: /

2020: 1

Realizirano: 1

Seja Komisije za
kakovost

2019: 1

2020: 1

Realizirano: 1

Pedagoškoandragoško
izpopolnjevanje

2019: 1

2020: 1

Št. družbenoodgovornih
projektov

2019: 6

2019: 8

Realizirano:različno
Obrazložitev:
V letu 2020 so se
zaposleni FD kot
partnerji udeležili
pedagoškoandragoških
delavnic projekta
INOVUP (več o
tem v Poročilu o
usposabljanju
zaposlenih)
Realizirano: 4

Št. Izvedenih
anket (evalvacij)

2019: 6

2020: 8

Realizirano: 5
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Komentar: FD je v letu 2020, na področju zagotavljanja kakovosti osrednji poudarek namenila izvedbi in
koordinaciji evalvacijskega obiska skupine strokovnjakov NAKVIS.
Zaradi izrednih epidemioloških razmer, ki so terjale hitre prilagoditve na področju poučevanja in učenja na
daljavo, smo stalno spremljali in evalvirali zadovoljstvo vseh deležnikov. FD je skrbela tudi za
usposabljanja in izobraževanja VS učiteljev in sodelavcev na področju on – line poučevanja ter v
vzajemni komunikaciji, iskala nove rešitve za kakovostno izvedbo teoretičnega in praktičnega študijskega
dela v času epidemije Covid-19.
Vse spremembe v pedagoškem procesu smo ustrezno arhivirali.
V letu 2020 je FD pripravila dogodek Dan za kakovost in sicer on – line delavnico v izvedbi dr. Sonje Rutar
(UP) in dr. Šarlote Godnič Vičič (UP) na temo »Na študenta osredinjeno načrtovanje in organizacija
študijskega procesa«. Dogodek je bil odprt tudi za udeležence drugih VS zavodov.
Vse dogodke, ki jih je izvajala FD ( informativni dnevi, pripravljalni tečaji na sprejemne izpite, VŽU) smo
evalvirali. Prav tako je bila pripravljena anketa za udeležence praktičnega usposabljanja ter posebna
anketa za njihove mentorje. Izsledke teh evalvacij bomo podrobneje analizirali v Samoevalvacijskem
poročilu za leto 2020.
VS učitelji, sodelavci in podporno osebje so se udeležili različnih usposabljanj (predvsem pedagoško –
andragoških usposabljanj projekta INOVUP), ki so navedena pod poglavjem Kadrovsko poročilo.
Usposabljanja so večinoma potekala on – line.
V letu 2020 je fakulteta v sklopu študijskega procesa izvedla več družbeno angažiranih projektov, med
njimi:
-

PKP in ŠIPK projekti, vezani na problematiko trajnosti in družbeno podhranjenih skupin
prebivalstva;
strokovni posvet Design Dialog na temo trajnostnih urbanih rešitev,
sodelovanje z društvom Verjamem vate, zavodom Pelikan (Karitas) in Srce za srce,
drugi študijski projekti, ki so bili zasnovani na principu ponovne uporabe oz. uporabe ekoloških
materialov oz. so opozarjali na ekološko in družbeno odgovorno problematiko.

Na področju zagotavljanja kakovosti FD je izvajala še naslednje aktivnosti:
-

spremljala podatke o vpisu ter podatke o izvedbi študijskih programov,
ažurno informirala vse zaposlene in jih vključevala v soodločanje o razvoju zavoda,
ažurno informirala študente in jih vključevala v proces upravljanja in evalvacije
kakovosti,
skrbela za izvedbo tutorstva, kot oblike pomoči in svetovanja študentom,
se zavzemala se za enake možnosti za študente s posebnimi potrebami,
spodbujala učinkovito komuniciranje med NOE,
skrbela za razvoj, izobraževanje in dodatno usposabljanje zaposlenih,
opravljala vse naloge iz naslova članstva v organizacijah na nacionalni in mednarodni
ravni,
obveščala širšo javnost o dejavnostih FD,
povezovala FD z gospodarstvom in drugimi uporabniki.

FD je skupaj z organizacijama BEDA (The Bureau of European Design Associations) in WDO (World
Design Organization) iskala možne rešitve na področju učinkov dizajna ter epidemije Covid – 19.
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V letu 2020 je postala prejemnica nagrade in priznanja HORUS 2020 za družbeno odgovornost in
sicer:
- HORUS nagrade za projekt 2020 in
- HORUS priznanja za strateško celovitost na področju družbene odgovornosti 2020.

5 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
Interesne dejavnosti študentov koordiniramo na način, da so povezane s študijskim programom. Na ta
način želimo študentom, poleg študijskih vsebin, ki jih pridobijo v rednem študijskem procesu, omogočiti,
da v okviru interesnih dejavnosti pridobijo komplementarne ali dodatne kompetence.
Program interesnih dejavnosti študentov je bil potrjen na 1. seji ŠS FD, dne 21.1.2020.
Januar
- Sodelovanje na Informativi 2020 (24.-25.1. 2020) - realizirano
Februar
- Seja ob zaključku zimskega izpitnega obdobja (24. 2. 2020 ob 13.00 – Trzin KC )
- Sodelovanje na informativnih dnevih (15. in 16. februar) - realizirano
Marec
- Priprava večernega dogodka s tujimi študenti / PROJEKT GIDE / na aktualne teme dizajna.
– odpadlo (epidemiološki ukrepi)
- Idejna zasnova ekskurzije (ponudbe, ideje, plan) – odpadlo (epidemiološki ukrepi)
April
- Seja študentskega sveta
- Idejna zasnova ekskurzije (razpis in zbiranje prijav) – odpadlo (epidemiološki ukrepi)

Maj
- Realizacija ekskurzije ob določenem številu prijav študentov – odpadlo (epidemiološki ukrepi)
- Seja študentskega sveta pred začetkom poletnega izpitnega obdobja in plan dela za novo študijsko leto.
Junij
- Priprava promocijskega materiala ob pričetku novega študijskega leta 2020 / 2021
- Sodelovanje na Design Explosion – odpadlo (epidemiološki ukrepi)
- Zaključno druženje in mreženje – odpadlo (epidemiološki ukrepi)
September
- Priprava na pričetek študijskega leta 2020/2021
- Seja študentskega sveta
- Priprava na brucevanje študentov Fakultete za dizajn
- Priprava aktivnosti ob pričetku študijskega leta - realizirano
- Sestanek z dekanatom in pregled aktivnosti študentskega sveta - realizirano
Oktober
- Pozdrav brucev ob pričetku študijskega leta 2020/2012 - realizirano
- Izvedba brucevanja študentov Fakultete za dizajn – odpadlo (epidemiološki ukrepi)
- Seja ŠS v študijskem letu 2020/2021
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November
- sodelovanje na konferenci ALICE - ŠTUDENTSKI FORUM – odpadlo (epidemiološki ukrepi)
- priprava na novoletni dogodek I Božični bazar – odpadlo (epidemiološki ukrepi)
- MODNA REVIJA ŠTUDENTOV TO – odpadlo (epidemiološki ukrepi)
December
- organiziranje novoletnega voščila študentom FD - realizirano
- novoletni dogodek I Božični bazar I izvedba – odpadlo (epidemiološki ukrepi)

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev na področju interesne dejavnosti študentov za leto
2020
Dolgoročni cilj: Stalna in odprta komunikacija z vsemi študenti, ki bo omogočala večje
soupravljanje fakultete ter nadgradnja študijskih in obštudijskih vsebin, z namenom
opolnomočenja študentov (diplomantov) za učinkovit vstop na trg dela.
Kratkoročni
letni cilj za
leto 2020

Ukrepi za dosego
cilja

Kazalnik

Strokovna
ekskurzija v
tujino

Organizacija
ogleda razstave (
dogodek, bienale,
sejem)
Organizacija in
izvedba razstave

Strokovna
ekskurzija

Skupna
razstava
oblikovalskih
projektov
vseh
študentov
Design
Explosion
Modna revija
študentov
TO
Obisk
domačih
strokovnih
sejmov
(pohištveni)
Udeležba na
strokovnih
dogodkih

Organizacija
srečanja in
druženje
študentov
Delavnica,
okrogla
miza,
predavanje s
področja

Vrednost
kazalnika za
izhodiščno
leto
2019: 1

Ciljna
vrednost
kazalnika

Realizacija
2020

2020: 1

Realizirano: 0

Skupna
razstava

2019: 1

2020: 1

Realizirano: 1

Organizacija
modne revije

Modna
revija

2019: 1

2020: 1

Realizirano: 0

Organizacija
ogleda sejma

Ogled
sejma

2019: 1

2020: 1

Realizirano: 0
(ogled v
virtualni obliki)

Organizacija
udeležbe na
dogodkih
(konference,
predavanja,
razstave...)
Izvedba
spoznavnega
srečanja in
družabnih
dogodkov
Organizacija in
izvedba

Udeležba
na dogodkih

2019: 4

2020: 4

Realizirano: 1

Družabni
dogodek**

2019: 1

2020: 1

Realizirano: 0

Delavnica/
okrogla
miza

2019: 1

2020: 1

Realizirano: 0
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oblikovanja
in
upravljanja z
dizajnom ter
karierne
orientacije

Komentar: Februarja 2020 se je ŠS FD sestal na svoji konstitutivni seji, kjer so novoizvoljeni člani
prevzeli nove funkcije, v mandatnem obdobju februar 2020 – marec 2022. Študentski svet FD v letu 2020
ni realiziral vseh svojih ciljev na področju interesnih dejavnosti študentov. Razlog za navedeno je širjenje
epidemije COVID – 19 ter posledično sprejetje ukrepov, ki so preprečevali nadaljnje stike med študenti.
Študenti so sicer aktivno sodelovali tako pri izvedbi umetniških dogodkov, kot tudi drugih strokovnih srečanj
npr. GoinGreenGlobal Design Dialog ter pri oblikovanju strateškega dokumenta zavoda in drugih aktov
(Letno poročilo, Program dela idr.). Prav tako so bili aktivni v komunikaciji s pedagogi in vodstvom pri
prehodu fakultete na sistem poučevanja in učenja na daljavo.

Univerzitetni šport
S pridružitvijo zavoda UP in s preoblikovanjem v fakulteto, se nam odpirajo nove možnosti sodelovanja tudi
na področju univerzitetnega športa, FD je že v letu 2013 izvedla pregled aktivnosti UP na področju
univerzitetnega športa in uskladil delovanje na tem področju.
V letu 2020, v okviru FD, ni bila realizirana nobena športna aktivnost.

6 Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih kratkoročnih
ciljev po katedrah v letu 2020
Poročilo o delu Katedre za notranjo opremo in arhitekturo prostora in
Poročilo o delu Katedre za oblikovanje pohištva
1. Sodelovanje s podjetji doma in v tujini

Naziv podjetja

Zadeva povezovanja

obdobje

Pohištvo Iskra,
d.o.o.
Lescom, d.o.o.

terenske vaje pri predmetu Površinska
obdelava
terenske vaje pri predmetu Površinska
obdelava
Projektno delo z gospodarstvom in
negospodarstvom v lokalnem in
regionalnem okolju - po kreativni poti do
znanja 2017 - 2020 (Kuhinja prilagojena
potrebam starejših)
Projektno delo z negospodarskim in
neprofitnim sektorjem - študentski
inovativni projekti za družbeno korist 2016
- 2020 (Kreativne delavnice za različne
starostne skupine otrok)
Projektno delo z gospodarstvom in
negospodarstvom v lokalnem in
regionalnem okolju - po kreativni poti do

5. 2020

Realizacija (da /
ne)
NE

5 2020

NE

3 - 6. 2020

DA

3 - 6. 2020

DA

3 - 6. 2020

DA

Mizarstvo Erjavec

Center arhitekture
Slovenije

Studio
podjetništva,
poslovne storitve,
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Jordan Berginc
s.p.
Hafner arhitekti
d.o.o.
Koschany +
Zimmer
Architekten GmbH
TV3 Kisovec
ALFANATURA

Makro 5 Gradnje

Stolpnica Peca Lanel invest d.o.o.
Zavod Pelikan Karitas
Zavod Big, so.p.
Center za
kreativno
gospodarstvo
jugovzhodne
Evrope

znanja 2017 - 2020 (Kuhinja prilagojena
potrebam starejših)
Praktično usposabljanje

celo leto

DA

Praktično usposabljanje

celo leto

* neizvedene
aktivnosti zaradi
Covid 19

Predstavitev študija na FD
Strokovna ekskurzija na gradbišče
Stražišče pri Kranju-Lesena gradnja 2. let
NO
Strokovna ekskurzija na gradbišče
AGRFT Ljubljana
3. let NO
Strokovna ekskurzija na gradbišče
stolpnica Peca
Praktično usposabljanje

Februar 2020
Februar marec

NE
DA

Marec april

*neizvedene

2.2020

aktivnosti zaradi
Covid 19
DA

v dogovoru

DA

Sodelovanje na prireditvah (Big
arhitektura, Mesec oblikovanja, Design
Expo, Lesena ikona, Kreativni turizem

10.2020

* neizvedene
aktivnosti zaradi
Covid 19

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

Zadeva povezovanja

obdobje

Realizacija

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov
Ciljnega raziskovalnega programa CRP 2020

druga
polovica
2020

NE

Znanstvenoraziskovalno
središče Koper
Lutkovno gledališče
Ljubljana

Norveški finančni mehanizem - NFM

druga
polovica
2020
3 - 6. 2020

NE

UL, Biotehniška
fakulteta , oddelek
za krajinsko
arhitekturo

Sodelovanje pri projektu ŠIPK, Lutkovna pot na
Ljubljanski grad

3 - 6. 2020

UL, Pedagoška
fakulteta
The Faculty of Wood
Technology, Poznan
University of Life
Sciences, Poland
Sveučilište u
Zagrebu - Šumarski
fakultet
CETEM

Sodelovanje pri projektu ŠIPK, Kreativne
delavnice za različne starostne skupine otrok
INNOVAWood COST akcijo
Tema: Indoor living space improvement: Smart
Habitat for the ELDerly

3 - 6. 2020

NE nismo
dobili
projekta
smo pa
sodelovali
pri pripravi
NE nismo
dobili
projekta
smo pa
sodelovali
pri pripravi
DA

2020

DA

INNOVAWood COST akcijo
Tema: Indoor living space improvement: Smart
Habitat for the ELDerly
INNOVAWood COST akcijo

2020

DA

2020

DA

Projektno delo z negospodarskim in
neprofitnim sektorjem - študentski inovativni
projekti za družbeno korist 2016 - 2020
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Centro Tecnologico
del Mueble y la
Madera de la Region
de Murcia
GZS – Zavod
lesarski grozd
MAO
UL, Biotehniška
fakulteta, oddelek za
lesarstvo
SAZU, Slovenska
akademija znanosti
in umetnosti
OŠ Domžale
Občina Domžale
TV Ambienti
Revija Hiše
Revija Home
University of
Dundee, Dancun of
Jordanstone College
of Art & Design,
Škotska
Thomas More
University, College
Mechelen, Belgium
SUPSI University of
Applied Sciences of
Southern
Switzerland
Magdeburg-Stendal
University of Applied
Sciences, Germany
Politecnico di
Milano, Italy

Universade de
Madeira Portugalska
School of Design
Jingnan University
Kitajska

Tema: Indoor living space improvement: Smart
Habitat for the ELDerly

Sodelovanje pri prijavi na projekte znotraj SRIP

2020

DA

KKC , sodelovanje v okviru Centra za
kreativnost
Sodelovanje prof Torellija pri raziskovalnem
delu

2020

DA

2020

DA

Sodelovanje v svetu za varovanje okolja

2020

DA

OŠ Domžale
Občina Domžale
TV Ambienti
Revija Hiše
Revija Home
GIDE project GREEN TOURISM API VILLAGE

Celo leto
Celo leto
Celo leto
Celo leto
Celo leto
3. 2020

DA
DA
NE
DA
DA
DA

GIDE project GREEN TOURISM API VILLAGE

3. 2020

DA

GIDE project GREEN TOURISM API VILLAGE

3. 2020

DA

GIDE project GREEN TOURISM API VILLAGE

3. 2020

DA

GIDE project GREEN TOURISM API VILLAGE

3. 2020

DA

GIDE project GREEN TOURISM API VILLAGE

3. 2020

DA

GIDE project GREEN TOURISM API VILLAGE

3. 2020

DA

3. Delavnice
Domači/ tuji izvajalci
Delavnica
GIDE

Izvajalec
FD

št. ur
20 ur

obdobje
3. 2020

Realizacija

Maketiranje 1 letnik
Design thinking
Towards a socially
responsible urban
development

Inge Kalan Lipar
Lynne Elvins

10
5
5

4. 2020
10. 2020
10. 2020

DA
DA
DA

Prof. Dragan
Ćalović,
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* neizvedene
aktivnosti
zaradi Covid
19
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WHD

Piet
Vandewalle

5

10. 2020

DA

4. Vabljena predavanja
Domači / tuji predavatelji
Naslov predavanja
Strokovno predavanje o
bazenski tehniki v okviru
predmeta Studio III, NO
Predstavitev biobetona (konopljin
beton) in možnosti aplikacij
Strokoven predavanje za
študente 3 letnika NO v okviru
STUDIO III

Predavatelj
Zener d.o.o.

obdobje
11. 2020

Realizacija
DA

CoGreen

1. polovica 2020

DA

10. 2020

DA

Designing for a little life

Lynne Elvins
10. 2020

DA

The essential need to consider
‘time’ as our priority and key KPI
to design more sustainable
ecosystems

Gilles Rougon

10. 2020

DA

Towards a socially responsible
urban development

Prof. Dragan
Ćalović
10. 2020

DA

New Paradigm in Urban Design

Assist. Prof. Peter
Lipar, PhD
10. 2020

DA

Wood – construction material for
the future

Martin Lovrečić
10. 2020

DA

Vertical City

Benjamin Hafner
10. 2020

DA

Conceptual Development of
Glamping Resort in Croatian
Istria

Ivana Rajko, mag

5. Strokovne ekskurzije in vodeni ogledi
Lokacija
Baloh International

namen
Strokovni ogled in
spoznanje produktov
podjetja (talne obloge)

obdobje
10. 2020

Kalcer d.o.o.Trzin

Strokovni ogled in
spoznanje produktov
podjetja (suho montažna
gradnja)
Strokovni ogled in
spoznanje produktov
podjetja (strešna okna)
Strokovni ogled in
spoznanje produktov
podjetja (barve in laki)

10. 2020

Velux Slovenija d.o.o.
JUB kemična industrija d.o.o

71

Realizacija
* neizvedene
aktivnosti
zaradi Covid
19
* neizvedene
aktivnosti
zaradi Covid
19

10. 2020

DA

11. 2020

* neizvedene
aktivnosti
zaradi Covid
19
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Gospodarsko razstavišče
Ambient Ljubljana

Ambient Ljubljana –
pohištveni sejem
Strokovna ekskurzija na
sejem Ljubljana
1, 2.3. let NO
Sejem DOM
Strokovna ekskurzija na
sejem Ljubljana
1, 2.3. let NO
Strokovni ogled in
spoznanje produktov
podjetja (okovje)

11.2020

* neizvedene
aktivnosti
zaradi Covid
19

3. 2020

* neizvedene
aktivnosti
zaradi Covid
19

11.2020

Bienale industrijskega oblikovanja
MAO

Ogled BIO
Vodeni strokovni ogled

4. 2020

Stolpnica Peca - Lanel invest d.o.o.

Strokovna ekskurzija na
gradbišče stolpnica Peca
Strokovna ekskurzija na
gradbišče Stražišče pri
Kranju-Lesena gradnja 2. let
NO
Strokovna ekskurzija na
gradbišče AGRFT Ljubljana
3. let NO

2.2020

* neizvedene
aktivnosti
zaradi Covid
19
* neizvedene
aktivnosti
zaradi Covid
19
DA

Gospodarsko razstavišče
Sejem DOM

SCH - Trzin

ALFANATURA

Makro 5 gradnje

Sejem pohištva Ambient Ljubljana

DA

* neizvedene
aktivnosti
zaradi Covid
19
* neizvedene
aktivnosti
zaradi Covid
19

Strokovna ekskurzija na
gradbišče sejem Ljubljana
1, 2.3. let NO

6. Razstave in dogodki (več glej pod umetniško dejavnost)
Razstava/dogodek
ČEBELARSKI MUZEJ
Radovljica
MAO - Ljubljana

namen
GIDE projekti MOBILE
MUSEUM
GIDE projekti MOBILE
MUSEUM

obdobje
3. 2020

Realizacija
DA

5. 2020

* neizvedene
aktivnosti
zaradi Covid 19

Razstava
URBAN4FURNITURE

Prikaz del

9 . - 12.. 2020

DA

7. Razpisi in natečaji
Razpis,
natečaj
(PRA)STOL.
mednarodni
natečaj
industrijskega
oblikovanja
Mesec
oblikovanja priznanja
Perspektivni
za najboljše
študente

Sodelovanje z
drugo
institucijo
Festival lesa
z.o.o., so.p

namen

obdobje

Realizacija

Udeležba na
natečaju in
sodelovanje na
razstavi

druga polovica 2020

DA
SPLETNA RAZSTVA
IN DOGODEK

Zavod BIG

Udeležba na
natečaju in
sodelovanje na
razstavi
PERSPEKTIVNI

2020
oktober november

DA
SPLETNI
DOGODEK
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Young
Balkan
Designers
2019:
Circular
Design

Udeležba na
natečaju

platforma Young
Balkan
Designers

2020

NE

8. Družbeno odgovorni projekti (več glej pod umetniško dejavnost)
Projekt, razpis,
natečaj
Mednarodni
natečaji, razpisi
in nagrade
Idejna prenova
vhoda ter
osrednje avle in
celostna
grafična podoba
Podporniki 10-ih
zahtev gibanja
za družbeno
odgovornost

Sodelovanje z
drugo
institucijo
Farmani Group,
Los Angeles

namen

obdobje

Realizacija

aktivnost na
mednarodnem nivoju

Celo leto

DA

Maribor UKC

Idejna prenova

2020

DA

članstvo

2020

V pripravi

Gibanje
družbeno
odgovornost

za

9. Razno/nerazporejeno
Član komisije na
mednarodnem
natečaju Pra Stol

Član komisije
Mojca Perše

Festival lesa

10. 2020

DA

DODATNE AKTIVNOSTI ( KI NISO BILE PLANIRANE, so pa bile izvedene v l. 2020)
Št.

Projekt/razpis/natečaj

1

Delavnica Rog lab

2

Slovenska nagrada za
družbeno odgovornost
2020, za projekt v
kategorijoi neprofitnih
organizacij
NEPREMIČNINE

3

Sodelovanje
z drugo
institucijo
Rog lab
IRDO

Strokovna
ekskurzija na
objekt
dvojček v
TACNU
2 NO

namen

obdobje

Laserski
razrez
Kuhinja za
starejše

Januar
2020
2/2 2020

Oktober
2020

DA

Predviden
vir
financiranja
FD
FD

FD

Domači / tuji predavatelji
Naslov predavanja
Predstav jedkanega in
brušenega betona, beton z
barvnim posipom, štokanega

Predavatelj
Renova d.o.o

obdobje
2. polovica 2020
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Realizacija
DA
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betona, relijefnega beton (valčki,
tiskanje…), terazza…

Poročilo o delu Katedre za tekstilije in oblačila
1. Sodelovanje s podjetji doma in v tujini
Naziv podjetja
URTP,
Svetovanje v
turizmu, Andrej
Šumers.p.
Poslovna in
promocijska
darila Primož
Čemažar s.p.
Maori d.o.o.
AST PLUS
d.o.o.

Zadeva povezovanja
PKP projekt: Turistični izdelki Zasavja Premog kot material prihodnosti v
sodobnem oblikovanju

obdobje
Marec-avgust

Realizacija
Ne, ker nismo dobili
projekta

PKP projekt: Turistični izdelki Zasavja Premog kot material prihodnosti v
sodobnem oblikovanju

Marec-avgust

Ne, ker nismo dobili
projekta

Predstavitev tekstilij v interjerju:
Drapilux in Gerriets
Oblikovanje nogavic za blagovno
znamko MonkeyFreek

Oktober-december

Da, online

Marec-junij

Da

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

Zadeva povezovanja

obdobje

Realizacija

ŠIPK projekt: Čebelarski muzej
v prenovi
Gostovanje izr.prof. Metod
Črešnar
Gostovanje izr.prof. Tanje
Devetak
Mednarodne delavnice
oblikovanja – gostovanje
izr.prof. Tanje Devetak

Marec-julij

Ne, ker nismo
dobili projekta
Da

Pokrajinski muzej Maribor

Mesec mode v muzeju –
razstava/modna revija

Maj-junij

Slovenski etnografski muzej,
Ljubljana

Razstava Bosi.Obuti.Sezuti –
razstava obuval študentov TO
v sklopu pregledne razstave
Zasnova in postavitev razstav
Razstava in projekti
povezovanja, delavnica, ogled
muzejev in arhiva

Do decembra
2020

Tekstilni bienale

Januardecember

Tehnološka fakulteta Banja Luka,
BiH
TTF – Sveučilište u Zagrebu
ULUPUH, Hrvatska udruga
likovnih
umjetnikaprimijenjenihumjetnosti
, Zagreb

Galerija Kar=In
Muzeji Radovljiške občine

Layerjeva hiša

74

2020
marecdecember
Oktoberdecember

2020
2020

Ne
Da, online
izvedba
delavnice
vendar le s
študenti FD 1.TO
Deloma. Le
virtualna
razstava 1.
letnika
Da, do konca
leta 2020
Ne *
Deloma
Razstava da
Delavnica in
ogledi pa ne *
Da
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3. Delavnice
Domači/ tuji izvajalci
Delavnica
Zerowaste
design

Izvajalec
Sanah Sharma

št. ur
10 ur

obdobje
Oktober-december

Realizacija
Ne *

4. Vabljena predavanja
Domači / tuji predavatelji
Naslov predavanja
Tekstilni vzorci in sejmi
Podporni materiali v proizvodnji
oblačil
Vrste in vloga stilista, trendi
sodobne ulične mode

Predavatelj
Alenka Marsh
Darja Franko

obdobje
Maj-december
Marec-maj

Realizacija
Da, online
Da, online

Petra Windschnurer

Januar-december

Drapilux in Gerriets tekstilije v
interjerju
Trajnostni vidiki pridelave
bombaža
Buying in merchandising
Podjetniške priložnosti v turizmu

Tanja Pilar

Oktober-december

Da, januarja 2020 in
online še januarja
2021
Da, online

Ariana Ferfila

Marec-maj

Da, online

Nina Lenček
Andrej Šumer

Marec-december
Marec-junij

Portfolio in predstavitev
modnega sistema
Reinkarmika –
secondhand&upcycling
Delo stilista za modne blagovne
znamke
Kuolmi- nakit iz premoga

Peter Movrin

Marec-december

Ne*
Ne, ker niso dobili
projekta
Ne*

Karmen Koren

Marec-december

Ne*

Andrej Skok

Marec-december

Ne*

Marjeta Hribar

Marec-maj

Ne, ker niso dobili
projekta

5. Strokovne ekskurzije in vodeni ogledi
Lokacija
Muzeji Radovljiške občine

Beltinka Beltinci Tovarna pletenin
d.o.o., Beltinci

ECC ESCADA – COMPETENSCENTRUM, Razvojnoproizvodno podjetje d.o.o.,
Gornja Radgona

Muminod.o.o., Linhartova 11a,
1000 Ljubljana

namen
Ogled muzejev in
arhiva tekstilij ter
oblačil - Almira
Strokovna
ekskurzija:
predstavitev
podjetja in ogled
proizvodnje
pletenin
Strokovna
ekskurzija:
predstavitev
podjetja, ogled
proizvodnje oblačil
in razvoja kolekcije
Ogled studia za
tekstilni tisk in
seznanitev z
razvojem sit,
75

obdobje
Marec-maj

Marecdecember

Realizacija
Delno, ogled arhiva tekstilij
in Galerije Šivčeva hiš,
muzeja pa ne
Ne*

April-maj

Ne*

Marecdecember

Da, februar 2020
Ne* -december 2020

76

Poslovno poročilo za l. 2020 – Fakulteta za dizajn, pridružena članica UP

Tekstinad.d., Ajdovščina

AquafilSLOd.o.o. Ljubljana

Steklarna Hrastnik

tiskanjem na tekstil
in pastami za tisk
Strokovna
ekskurzija:
predstavitev
podjetja in ogled
proizvodnje
Ogled proizvodnih
procesov in
pridelave vlaken
ECONYL®
Ogled proizvodnih
procesov

Oktoberdecember

Ne*

Marecdecember

Ne*

Marecdecember

Ne*

6. Razstave in dogodki
Razstava/dogodek
INFO DAN, Fakulteta za dizajn

namen
Razstava-predstavitev del
študentov smeri TO
Razstava- predstavitev del
študentov smeri TO
Pregledna razstava del študentov
smeri TO
Razstava obuval v sklopu razstave
Bosi.Obuti.Sezuti
Razstava in predstavitev del
študentov.
Namen razstav v galeriji KAR=IN je
povezava sodobnega designa,
pohištva, likovnih umetnin in
modnih ustvarjalcev.
Predstavitev del študentov na
Mesecu mode v Pokrajinskem
muzeju Maribor

obdobje
februar

Realizacija
da

Marec

Ne*

junij

Ne*

December 2019december 2020
2020

Da

Maj-junij

Modna revija del študentov 1.,
2. in 3. letnika na Ljubljanskem
tednu mode (LJFW)
Razstava na mednarodnem
zelenem kulturnem festivalu
GreenFest v Beogradu
Mesec oblikovanja, Mesto
oblikovanja Ljubljana
Razstava oblačil in tekstilij v
Radovljiških muzejih

Predstavitev kreacij oblačil na
LJFW

Oktobernovember

Deloma le
1. letnik,
Virtualna
razstava
Ne*

Predstavitev trajnostnih rešitev
študentov na GreenFest v
Beogradu
Razstava in predstavitev del
študentov
Razstava in predstavitev del
študentov

Oktobernovember

Ne*

Oktobernovember
Junij-september

Ne*

Razstava čebelarskih projektov
v Mestni občini Ljubljana

Razstava študentskih čebelarskih
projektov ob svetovnem dnevu
čebel

Maj-junij

Razstava torbic

Razstava študentskih projektov

Marecdecember

Teden UP, Fakulteta za dizajn
Razstava Design Explosion,
HDMI
Razstava v Slovenskem
etnografskem muzeju, Ljubljana
Galerija Kar=In
Razstava A la table
Dvajseta - razstava kolekcij
oblačil in tekstilnih izdelkov
Razstava/modna revija Meseca
mode v muzeju

7. Razpisi in natečaji

76

Ne*

Da,
razstava
Almira
Ne, ker
nismo
dobili
projekta
Ne*
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Razpis,
natečaj
PKP

ŠIPK

Sodelovanje z
drugo institucijo
URTP,
Svetovanje v
turizmu, Andrej
Šumers.p. in
Poslovna in
promocijska
darila Primož
Čemažar s.p.
Muzeji radovljiške
občine

namen

obdobje

Realizacija

PKP projekt:
Turistični izdelki
Zasavja - Premog
kot material
prihodnosti v
sodobnem
oblikovanju

Marec-avgust

Ne, ker nismo dobili
projekta

ŠIPK projekt:
Čebelarski muzej v
prenovi

Marec-avgust

Ne, ker nismo dobili
projekta

8. Razno/nerazporejeno

START 04
Design Talk

Letna publikacija
smeri TO
Strokovni posvet

Januar-junij

Realizacija
Da, februar 2020

2020

Ne*

DODATNE AKTIVNOSTI ( KI NISO BILE PLANIRANE, so pa bile izvedene v l. 2020)
Št.

Projekt/razpis/natečaj

Razstava Ustvarjalni prepleti v
Galeriji DLUL v Ljubljani

Sodelovanje
z drugo
institucijo
DLUL

namen

obdobje

Predviden vir
financiranja

Predstavitev
študentskih
del, 26.8.13.9.2020

Avgustseptember
2020

ne

Marec-julij
2020

da

Oktober
2020februar
2021
Maj-junij
2020

Ne

razstava
PKP in
ŠIPK ter
ostalih
projektov

Septemberoktober
2020

ne

Gostujoče
predavanje

november
2020

ne

ŠIPK - Kreativne delavnice za
različne starostne skupine otrok
– sodelovanje študenta iz smeri
TO v projektu
Sodelovanje v projektu Urbana
celica - Čebelarjenje v zaporih

Center za
arhitekturo
Društvo
Urbani
čebelar

Koordinacija
projekta

Razstava ob svetovnem dnevu
čebel – ČEBELARSTVO IN
IZZIVI V OBLIKOVANJU, Mestna
hiša Ljubljana

Mestna
občina
LjubljanaOddelek za
varstvo
okolja,
Odsek za
razvoj
podeželja
Mestna
občina
LjubljanaOddelek za
varstvo
okolja,
Odsek za
razvoj
podeželja
Zavod
Carnica in

razstava
PKP in
ŠIPK ter
ostalih
projektov

Razstava ČEBELARSTVO IN
IZZIVI V OBLIKOVANJU, Avla
rastlinjaka Botaničnega vrta v
Ljubljani.

Gostujoče predavanje Klemen
Markelj v sklopu projekta BIEN

77

ne
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Layerjeva
hiša iz
Kranja,
NTF UL

Online
Simpozij
Preteklost
oblikuje
sedanjost
kot
del
programa razstave Almira
Gostujoče predavanje Lynne
Elvins

Muzeji
radovljiške
občine

Gostujoče online predavanje
Julian Roberts
Predstavitev FD in smeri TO v
Celju, Srednja šola za storitvene
dejavnosti in logistiko
Uvodno predavanje o nekdanji
tovarni Almira

ne

Delavnica modeliranja in izdelave
obleke (študenti 1. Letnika FD,
TO)

NE

Delavnice – uvod v šivanje s
študenti 1. Letnika FD-TO

ne

Delavnica tiskanja s študenti 2.
Letnika FD-TO

ne

Delavnica laserskega reza s
študenti FD-2. Letnik TO in NO

RogLab

na temo
Kranjskih
rovov ter
Savskega
otoka kot
izhodišče za
projekte
Bien
simpozij

Online
izvedba
predavanj
Online
predstavitev

Muzeji
radovljiške
občine

Uvodno
predavanje
o tovarni
Almira in
predstavitev
arhivskih
izdelkov
Dodatne
praktične
delavnice iz
modeliranja
in izdelave
obleke
Praktične
delavnice z
novimi
študentiuvod v delo
s šivalnim
strojem in
osnove
šivanja
Praktična
delavnica
sito tiska
Delavnica
laserskega
reza

3.12.2020

ne

Oktober
2020
24. April
2020
Januar
2020

ne

28.2.2020

ne

September
2020

ne

Septemberoktober
2020

ne

September
2020

ne

Januar
2020

FD

ne

Poročilo o delu katedre za vizualne komunikacije
1. Sodelovanje s podjetji doma in v tujini
Naziv podjetja

Zadeva povezovanja

obdobje

Društvo Srce za
srce
AST PLUS d.o.o.

Oblikovanje ilustracij in knjige –
otroške pravljice
Oblikovanje ilustracij za proizvajalca
nogavic

februar – maj 2020

Realizacija (da/
ne)
DA

marec 2020

DA
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PKP - Projektno
delo z
gospodarstvom in
negospodarstvom
v lokalnem in
regionalnem
okolju po kreativni poti
do znanja 2017 2020

Pohištvo Erjavec d.o.o., Studio
podjetništva, poslovne storitve, Jordan
Berginc s.p. - Kuhinja prilagojena
potrebam starejših,

februar – junij
2020

DA

PKP - Projektno
delo z
gospodarstvom in
negospodarstvom
v lokalnem in
regionalnem
okolju po kreativni poti
do znanja 2017 2020

URTP, Svetovanje v turizmu, Andrej
Šumer s.p.
Poslovna in promocijska darila Primož
Čemažar s.p. - Turistični izdelki
Zasavja - Premog kot material
prihodnosti v sodobnem oblikovanju

februar – junij
2020

DA

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

Zadeva povezovanja

obdobje

Realizacija

MIGRATION-05-2018-2020 TOPIC:
Mapping and overcoming integration
challenges for migrant children

februar –
december
2020

DA

ŠIPK - Javni
štipendijski,
razvojni, invalidski
in preživninski
sklad RS
ŠIPK - Javni
štipendijski,
razvojni, invalidski
in preživninski
sklad RS
ŠIPK - Javni
štipendijski,
razvojni, invalidski
in preživninski
sklad RS

Lutkovno gledališče Ljubljana - Lutkovna
pot na Ljubljanski grad

februar – junij
2020

DA

Center arhitekture Slovenije - Kreativne
otroške delavnice

februar – junij
2020

DA

Muzeji radovljiške občine - Čebelarski
muzej v prenovi

februar – junij
2020

DA

3. Delavnice
Domači/ tuji izvajalci
Delavnica
Tipo renesansa
tisk s premičnimi
črkami

Izvajalec
Marko Drpič
studio
tipoRenesansa

št. ur
3 šolske ure

obdobje
marec 2020

Realizacija
NE (CORONA)

Spletni
marketing

Adstar d.o.o ali
Mitja Košak

3 šolske ure

april 2020

NE (CORONA)
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Delavnica 3D
printanje

RogLab

3 šolske ure

marec 2020

NE (CORONA)

Predavatelj
Anže Lomm

obdobje
april 2020

Realizacija
NE (CORONA)

Martin Korošec

maj 2020

NE (CORONA)

obdobje
april 2020

Realizacija
NE (CORONA)

april 2020

NE (CORONA)

november 2020

NE (CORONA)

20.2. - 30.5.2020
V sklopu predmetov:
Risanje in slikanje,
Ilustracija,
Načrtovanje

NE (CORONA)

4. Vabljena predavanja
Domači / tuji predavatelji
Naslov predavanja
Družbeni omrežji FB in
Instagram
Digitalni marketing - strategije

5. Strokovne ekskurzije in vodeni ogledi
Lokacija
Ekskurzija EGP –
proizvodnja embalaže

Tiskarna R-Tisk

Tiskarna Solos

Galerije - razne

namen
Obisk tiskarne, ki je
specializirana za
embalažo in različne
dodelave tiskovin voden ogled po tiskarni
Obisk klasične offset
tiskarne (tisk in
grafična priprava za
tisk) - voden ogled
Obisk tiskarne, ki je
specializirana za
digitalni tisk –
prihodnost tiska
Ogled aktualnih razstav
s študenti: Mestna
galerija, Galerija
Jakopič, Cankarjev
dom, MAO, Moderna
galerija, Narodna
galerija

6. Razstave in dogodki
Razstava/dogodek
Univerzitetni klinični
center Maribor

12. INFORMATIVA
2020
GIDE - Radovljica

Teden UP

namen
Razstava
projektov
študentov
»Idejna
prenova
osrednje hale
UKC Maribor«
GR - razstava
sejem,
promocija FD
Delavnica in
razstava
»Moving
Museums«
Razstava
mednarodnega

obdobje
januar 2020

Realizacija
DA

24. in 25. 1. 2020

DA

marec 2020

NE (CORONA)

18.- 22. 3. 2020

DA
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Galerija Domžale

Design Explosion
Spomeniško varstveni
center

Poljska - Krakow

MAO

Razstavni prostor –
Galerija Divača

Mesto oblikovanja

projekta
MiCreate
Razstava
Del študentov
vizualnih
komunikacij
FD – projekt
MiCreate
Pregledna
razstava
Razstava
Del študentov
vizualnih
komunikacij
FD
Razstava
mednarodnega
projekta
MiCreate
Razstava
projekta GIDE
2020 – Moving
Museums
Razstava del
študentov VK
in NO nastalih
pri predmetu
Kulturna
dediščina – Ita
Rina
Sodelovanje
na razstavi
Mesec
oblikovanja

maj 2020

NE (CORONA)

junij 2020

NE (CORONA)

november 2020

NE (CORONA)

oktober 2020

NE (CORONA)

oktober 2020

NE (CORONA)

oktober 2020

DA

oktober 2020

7. Razpisi in natečaji
Razpis,
natečaj
Be the
Best in
Design
2020

Sodelovanje z
drugo institucijo
Zlin Design Week

namen

obdobje

Realizacija

Sodelovanje na
natečaju v
kategoriji grafično
oblikovanje in
ilustracija

januar 2020

DA

8. Družbeno odgovorni projekti
Projekt, razpis,
natečaj
Društvo Srce za
srce

Sodelovanje z
drugo institucijo
Oblikovanje
ilustracij in knjige
– otroške
pravljice

ZRS Koper

MIGRATION-052018-2020

namen

obdobje

Realizacija

Družbeno angažiran
projekt v katerem
študenti oblikujejo
otroško knjigo in
dobrodelen
dogodek
Družbeno angažiran
projekt v katerem
študenti VK

februar – maj 2020

DA

februar –
december 2020

DA
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TOPIC: Mapping
and overcoming
integration
challenges for
migrant children
ŠIPK - Javni
štipendijski,
razvojni,
invalidski in
preživninski
sklad RS
ŠIPK - Javni
štipendijski,
razvojni,
invalidski in
preživninski
sklad RS
ŠIPK - Javni
štipendijski,
razvojni,
invalidski in
preživninski
sklad RS

Lutkovno
gledališče
Ljubljana Lutkovna pot na
Ljubljanski grad
Center
arhitekture
Slovenije Kreativne otroške
delavnice
Muzeji
radovljiške
občine Čebelarski muzej
v prenovi

oblikujejo ilustracije
in aplikacijo
namenjeno otrokom
migrantom za lažje
vključevanje v
družbo
Projekt na katerem
sodelujejo študenti
VK, NO in TO z
naslovom Lutkovna
pot na Ljubljanski
grad
Projekt na katerem
sodelujejo študenti
VK, NO in TO z
naslovom Kreativne
otroške delavnice
Projekt na katerem
sodelujejo študenti
VK, NO in TO z
naslovom –
čebelarski muzej v
prenovi

februar – junij 2020

DA

februar – junij 2020

DA

februar – junij 2020

DA

DODATNE AKTIVNOSTI ( KI NISO BILE PLANIRANE, so pa bile izvedene v l. 2020)
Št.

Projekt/razpis/natečaj

1.

RAZSTAVA Daljnogled

2.

PLAKATIVAT (natečaj
in izbran plakat
študentke Patricije
Rantiša)
BUBBLE BITE

3.

4.

Natečaj/nagrada
študentki Lari Puc v
študentski kategoriji

5.

1.mesto na natečaju
študentu Ianu Polaku
Rožanc

6.

1.mesto na natečaju
Študentu Črtu Vućko

Sodelovanje
z drugo
institucijo
Cakarjev
dom Daljnnogled
TAM-TAM

namen

Ozaveščanje
korona

Marec-maj
2020

Podjetje
Bubble Bitestartup
The
International
Reggae
Poster
Contest, 7th
Contest
Winners
Najboljša
poslovna
ideja, Tržič,
2020
Strings
konkurs,
1.mesto,
Leskovac,
Srbija

Cgp in
embalaža

December
2020

Oblikovanje
plakata

Marec maj 2020

Poslovna
ideja

2020

String
konkurs

2020

82

obdobje

December
2020

Predviden vir
financiranja
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Poročilo o delu katedre za nakit
1. Sodelovanje s podjetji doma in v tujini
Študijska smer Nakit se v letu 2020 ni izvajala.
1. Sodelovanje s podjetji doma in v tujini
Naziv podjetja
Zlatarski atelje
Mengeš
Livarstvo
Acrytech d.o.o.

Zadeva povezovanja
Najem delavnih miz

obdobje
Oktober - oktober

Ulivanje srebrnih izdelkov
Laserski izrez

Oktober - maj
Oktober - maj

Realizacija (da/ne)
Da – zgolj v sklopu
tečaja
ne
ne

2. Sodelovanje z javnimi institucijami, fakultetami in inštituti doma in v tujini
Naziv
institucije,
fakultete,
inštituta
Rog LAB
Zlatarna Celje
Muzej
radovljiške
občine

Zadeva povezovanja

obdobje

Realizacija

Izdelava prototipov
Ogled zlatarskih delavnic in procesa
dela
Razno

Oktober - maj
Oktober - maj

ne
ne

Oktober - maj

ne

3. Delavnice
Domači/ tuji izvajalci
št. ur
20

obdobje
November, december

Realizacija
ne

Zgodbe v nakitu

Izvajalec
Aleksandra
Atanasovski
Huberto Široka

20

Oktober

Odrezovanje, kovanje

David Kramarič

30

Januar - marec

Da – zgolj v
sklopu tečaja
Da – zgolj v
sklopu tečaja

Delavnica
Odlitki iz srebra

4. Vabljena predavanja
Domači / tuji predavatelji
Naslov predavanja
Odlitki iz srebra
Zgodbe v nakitu

Predavatelj
Aleksandra
Atanasovski
Huberto Široka

obdobje
November,
december
Oktober

Odrezovanje, kovanje

David Kramarič

Januar - marec

83

Realizacija
ne
Da – zgolj v sklopu
tečaja
Da – zgolj v sklopu
tečaja
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5. Strokovne ekskurzije in vodeni ogledi
Lokacija
Razne zlatarne

namen
Ogled

Muzej za arhitekturo in
oblikovanje
Studio Christoph Steidl

Ogled

obdobje
Marec maj
Marec maj
Marec maj

Ogled

Realizacija
ne
ne
ne

6. Razstave in dogodki
Razstava/dogodek
Koncepti in nakit
Zaključna razstava

namen
Predstavitev izdelkov
Predstavitev izdelkov

obdobje
Junij
Junij

Realizacija
ne
ne

Poročilo o delu katedre za dizajn management
1. Sodelovanje s podjetji doma in v tujini
Naziv podjetja
Dr. Robert
Ličen
Delta
Ekologi brez
meja
Reinkarmika
Alpina
Zavod BIG

Zadeva povezovanja
Work shop, vodenje tima

obdobje
marec

Realizacija (da/ ne)
da

Javno nastopanje
Work shop

maj
April

Ne*
Ne*

Predstavitev
predstavitev
Konferenca, razstave, workshop

April
Marec
oktober

Ne*
Ne*
da

2. Sodelovanje z javnimi institucijami, fakultetami in inštituti doma in v tujini
Naziv
institucije,
fakultete,
inštituta
Inkubator
Tehnološki park
Inkubator
Sežana
Verjamem vate

Zadeva povezovanja

obdobje

Realizacija

Projektno sodelovanje

Jesenski semester

Ne*

Projektno sodelovanje

Jesenski semester

da

Projektno sodelovanje

Spomladanski
semester

da

3. Delavnice
Domači/ tuji izvajalci
Delavnica
Metodology of
DM
Teorija dizajn
managementa

Izvajalec
Sertaç Ersayın

št. ur
15

obdobje
februar

Realizacija
da

Gill Rougon

5

oktober

da
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4. Vabljena predavanja
Domači / tuji predavatelji
Naslov predavanja
Dizajn management
Partnerships for the UN
Sustainable Goals

Predavatelj
sertaç ersayın
Amland Stainer

obdobje
februar
oktober

Realizacija
da
da

obdobje
november
marec

Realizacija
da
da

5. Strokovne ekskurzije in vodeni ogledi
Lokacija
Steklarna Hrastnik
Predelovalnica Moste

Namen
Ogled proizvodnje
ogled

6. Razstave in dogodki
Razstava/dogodek
Design explosion
Podelitev diplomskih
listin
Arhitekturne risbe
ALICE
WHD
Svečana akademija
Quadro 44 in 66
Industrial Design Day
Informativa

Namen
Razstava
Razstava in dogodek
Poletna šola
Mednarodna konferenca
Design talk
15.obletnica, podelitev
GGG listin
Razstava Istanbul
Razstava
Razstava in promocija

obdobje
Junij
Januar

Realizacija
ne
da

oktober
oktober
oktober

da
ne
da
ne

Oktober, november
junij
februar

ne
ne
da

7. Razpisi in natečaji
Razpis, natečaj

Sofinanciranje
znanstveno
raziskovanega
dela
Natečaj
Projektno delo z
negospodarskim
in neprofitnim
sektorjem študentski
inovativni projekti
za družbeno
korist 2016 2020
Projektno delo z
gospodarstvom in
negospodarstvom
v lokalnem in
regionalnem
okolju -

Sodelovanje
z drugo
institucijo
DOBA, MFDŠ

Namen

obdobje

Realizacija

Znanstveno
raziskovalno
delo

2020.2030

Nismo dobili
sredstev

Srce za Srce

Ilustracija,
video
Lutkovna pot
na Ljubljanski
grad

Februarmaj
2 - 6.
2020

da

Kuhinja
prilagojena
potrebam
starejših

2 - 6.
2020

Lutkovno
gledališče
Ljubljana

Pohištvo
Erjavec d.o.o.
Studio
podjetništva,
poslovne
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Javni
štipendijski,
razvojni,
invalidski in
preživninski
sklad RS

da

Javni
štipendijski,
razvojni,
invalidski in
preživninski
sklad RS

da
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po kreativni poti
do znanja 2017 2020

storitve,
Jordan
Berginc s.p.

8. Družbeno odgovorni projekti
Projekt,
razpis,
natečaj
Srce za Srce

Sodelovanje z
drugo institucijo

Namen

obdobje

Realizacija

Scenografija
dogodka

Maj, Junij

ne

Pregled doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v 2020 in poročilo o
realizaciji na področju delovanja kateder:
Kratkoročni prednostni cilji na področju delovanja kateder v letu 2020 so bili naslednji:
1. Sodelovanje z okoljem - Spodbujanje sodelovanja s podjetji, javnimi institucijami, fakultetami in inštituti;
2. Spodbujanje aktivnosti na področju povezovanja z gospodarstvom in negospodarstvom– prijava na
projekte, razpise in natečaje
3. Spodbujanje promocije umetniške dejavnosti zavoda - organizacija razstav in dogodkov v okviru
kateder;
4. Spodbujanje VŽU – izvedba delavnic in tečajev;
5. Izboljšanje kakovosti pedagoške dejavnosti – izvedba ekskurzij
6. Izboljšanje kakovosti pedagoške dejavnosti – izvedba predavanja tujih predavateljev

Realizacija kratkoročnih prednostnih ciljev na področju delovanja kateder v letu 2020:

Ime kazalnika

Izhodiščna
vrednost
kazalnika v letu
2019

Ciljna
vrednost v
letu 2020

Realizacija
v letu 2020

Sodelovanje s
podjetji, javnimi
institucijami ,
fakultetami in
inštituti

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

59

60

46

Razstave in
dogodki

Število razstav in drugih umetniških
dogodkov;

43

36

21

Prijavljeni
projekti, razpisi
in natečaji

Št. projektov, razpisov, natečajev:

20

17

14

Izvedba
ekskurzij

Št. ekskurzije

21

28

5

Predavanja tujih
predavateljev

Št. predavanj tujih predavateljev

3

9

5

kratkoročni
letni cilj
za leto 2020

Komentar: V letu 2020 so katedre FD žal sodelovale z manj zunanjimi deležniki, kot načrtovano. Vzrok za
to je delno zaprtje fakultete ter selitev aktivnosti na splet (pedagoške, znanstvene in umetniške dejavnosti).
Kljub temu je FD ohranila razmeroma visok nivo izvedbe npr. projekti ŠIPK in PKP, izvedla je on – line
predavanja domačih in tujih strokovnjakov, žal pa je nekaj dogodkov odpadlo oz. so bili prestavljeni v
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naslednje leto – ob predpostavki sproščanja ukrepov. Predvidene razstave oz. dosežki študentov so se
izvedle v on – line okolju, npr. vsakoletna zaključna pregledna razstava študentov FD – Design Explosion,
razstava združenja GIDE, Tedna UP in druge.

7 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
7.1

Pregled doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v 2020 in poročilo o
realizaciji na področju investicij in investicijskega vzdrževanja

Kratkoročni cilj na področju investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2020 je bil
naslednji:
1. Zagotovitev primernih prostorov za kakovostno izvajanje pedagoške, znanstvene,
umetniške in strokovne dejavnosti
FD izvaja študijski proces na naslednjih lokacijah:
•
•
•

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

FD nima v lasti stavb in zemljišč. Prostori za izvajanje programa in dejavnosti so najeti za obdobje 10 let.
Na sedežu fakultete, v Trzinu, Prevale 10, je študentom in predavateljem ter strokovnemu osebju na voljo
838,45 m2 prostorov.
Na dislocirani enoti na Gerbičevi 51 v Ljubljani, FD razpolaga s studii, arhivom, pisarno za predavatelje in
strokovne sodelavce ter galerijo, v izmeri 250m2.
Na dislocirani enoti, lokaciji Dob se nahaja arhiv in skladišče fakultete, v izmeri 220m2.

1. Zagotovitev primerne opremo za kakovostno izvajanje študijskega procesa in za
nemoteno delovanje fakultete
FD nepretrgoma vlaga v posodabljanje prostorov in opreme, z namenom da se izboljšujejo razmere za
študij, raziskovanje, umetnost in druge dejavnosti.
V letu 2020 je bila delno prenovljena lokacija HDMI na Gerbičevi 51 v Ljubljani, kjer je bila opremljena
hibridna učilnica, hkrati pa je bila zamenjana dotrajana oprema (računalniki, tabla, laptopi).
V letu 2020 je FD izvedla investicije v delovno opremo, ki so obsegale:
- nov strežnik,
- 4 prenosne računalnika in 4 stacionarne računalnike,
- skener za knjižnico,
- 3 šivilne stroje in pletilni stroj,
- stiskalnico za tisk,
- mrezni kontroler za wifi/kamere in dve novi dostopni točki.
FD na letni osnovi izvede nabavo vsega potrošnega materiala glede na potrebe študijskega procesa. Letno
se tudi obnavljajo vse licence za računalniške programe (26 licenc za Adobe Creative Cloud).
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8 KADROVSKO POROČILO IN KADROVSKA POLITIKA
Vizija fakultete je postati v svetovnem merilu dobro prepoznana institucija, s kakovostnimi pedagogi,
raziskovalci in angažiranimi študenti, zato dajemo strokovnosti naših kadrov velik pomen.

8.1

Pregled kratkoročnih prednostnih ciljev na področju kadrovske politike in
poročilo o realizaciji za leto 2020

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

Kratkoročni
letni cilj za
leto 2020
Povečanje
pedagoškega
kadra oz.
prerazporeditve
glede na
potrebe
pedagoškega
procesa
Prerazporeditev
strokovnih
delavcev glede
na potrebe
delovnega
procesa

8.2

Ime kazalnika
število izvajalcev
pedagoškega
procesa

Št. zaposlenih
strokovnih
delavcev

Izhodiščna
vrednost v
letu 2019
2019: 70

2020: 71

69

2019:4

2020:3

3

Ciljna vrednost v
letu 2020

Realizacija v letu 2020

Obrazložitev kadrovskega poročila

V letu 2020 je FD izvajala študijski proces s 69 VS učitelji in sodelavci. Od teh bo devet redno zaposlenih,
ter 60 zunanjih pogodbenih sodelavcev.
Pedagoški proces je v letu 2020 izvajalo:
-

12 rednih profesorjev
11 izrednih profesorjev
23 docentov
7 višjih predavateljev
6 predavateljev in 3 asistenti

Poleg navedenih so k realizaciji pripomogli še: učiteljica veščin (1), strokovni svetnik (1) ter pet (5)
strokovnih sodelavcev.
Poleg dvanajstih zaposlenih, je pedagoški proces na prvi stopnji študija izvajalo 54 zunanjih pogodbenih
izvajalcev ter 26 zunanjih pogodbenih izvajalcev na drugi stopnji.
Na fakulteti so redno zaposleni še: direktor (1), vodja študentskega referata (1) ter vodja mednarodne
pisarne (1), pogodbeno pa zavod sodeluje še z vodjo službe za kakovost (1), knjižničarjem (1) ter pravno
svetovalko (1).
V letu 2020 je FD zaposlila vodjo katedre za vizualne komunikacije, do menjave kadra pa je prišlo tudi v
88
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mednarodni pisarni.
Izvolitve v naziv v letu 2020:
Senat FD je izvolil v naziv:
3. seja senata:
1. ALMINA DURAKOVIČ, 20. 2. 2020 V DOC
2. DOMEN LO, 20. 2. 2020 V DOC.
3. GORAZD KRNC, 20. 2. 2020 PONOVNO V DOC.
4. ANŽE VERŠNIK, 20. 2. 2020 V PREDAVATELJ
5. MATJAŽ TOMAŽIČ, 20. 2. V DOC.
6. MATEJA BENEDETTI, 20. 2. 2020 PONOVNO V IZR. PROF.
7. seja senata:
7. MARTINA KAČ NEMANIČ, 11. 6. 2020 V IZR. PROF.
8. TAMARA HAJDU, 11. 6. 2020 V DOC.
9. MOJCA JANŽELJ TOMAŽIČ, 11. 6. 2020 V VIŠ. PRED.

8.3

Realizacija načrta usposabljanja zaposlenih

V letu 2020 so se zaposleni na FD usposabljali v naslednjih formalnih in neformalnih oblikah
izobraževanja:
Oblika in vrsta izobraževanja /
usposabljanja
Pridobitev formalne izobrazbe:
- za III. stopnjo ( doktorat znanosti)
- za II. stopnjo izobrazbe ( mag.
stroke)
Neformalne oblike usposabljanja:
- pedagoško – andragoško
usposabljanje – odvisno od
ponudnika
- Cmepius delavnice s
pedagoškega področja
Krajše delavnice s strokovnih
področji
Konference in simpoziji
Udeležba na sejmih in drugih
predstavitvah

Predvideno število
zaposlenih

Realizacija v letu 2020

4 zaposleni

1 zaključeno
izobraževanje

2 zaposlena

Še traja

6 zaposlenih oz. akademski
zbor

realizirano

6 zaposlenih
različno

Realizirano; glej
obrazložitev
Realizirano; glej
obrazložitev
Realizirano; glej
obrazložitev

različno
različno

Usposabljanje VS učiteljev in sodelavcev v letu 2020:
Naziv usposabljanja,
konference/sejma/dogo
dka v letu 2020

Izvajalec

Trajanje (
št. ur) in
termin

zaposleni

Uspeh na Youtubu

Žan Nekrep

1

Vodja
katedre za
VK
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Mikro šola trajnostnih
komunikacij – iz prakse v
prakso

Mag. Vanesa Čanji, Fit media d.o.o./
Zelena Slovenija

2

Tečaj Adobe Illustrator

GO TEL d.o.o. Ljubljana

E. USPOSABLJANJE
»FACEBOOK OGLAŠEVANJE OSNOVNO« Z JURETOM
VEBERJEM

Kompetentna Slovenija

12
pedagoški
h ur
3 ure

Motivacijska edelavnica »Naj novoletne
zaobljube trajajo« s Sašo
Einsiedler
Online simpozij Preteklost
oblikuje sedanjost ter
okrogla miza Izzivi in
priložnosti slovenske
mode; predstavitev
prispevka Trajnost in
tehnologija v modni
industriji
Online konferenca: 3rd
International Scientific
Conference
Contemporary Trends
Innovations in the Textile
Industry; prispevek z
naslovom: STEPS
TOWARDS A MORE
SUSTAINABLE FASHION
Performance days:
Fuctional fabric fair:
udeležba na spletnem
sejmu in online konferenci
sustain&innovate
conference
Z igrifikacijo do
zastavljenih ciljev''

Kompetentna Slovenija

2,5 ure

Vodja
katedre za
TO

Muzeji Radovljiške občine

5 ur

Vodja
katedre za
TO

UNION OF ENGINEERS AND TEXTILE
TECHNICIANS OF SERBIA in ostali

3 ure

Vodja
katedre za
TO

Functional fabric fair produced by Design
and Development GMbh

10 ur

Vodja
katedre za
TO

Center za prenos tehnologij in inovacij v
okviru evropskega projekta Co-Create

2h

“Celovit strateški projekt
razogličenja Slovenije
preko prehoda v krožno
gospodarstvo”
simpozij Niko Kralj

COST konferenca

4h

Vodja
katedre za
NO
Vodja
katedre za
OP

Slovenska matica

2h

Strokovni posvet »NA
POTI K SLOVENSKEMU
ZELENEMU
DOGOVORU –
izkoriščanje potencialov
biomase z novimi
tehnološkimi rešitvami in
poslovnimi modeli«
Prenos veščin – spletno
predavanje Nike Zupanc

Biotehniška fakulteta

4h

Center za kreativnost, MAO

2h
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Vodja
katedre za
VK, vodja
katedre za
TO
Vodja
katedre za
TO
Vodja
katedre za
TO

Vodja
katedre za
OP
Vodja
katedre za
OP

Vodja
katedre za
OP
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Modeli trajnostnega
gradbeništva
Simpozij Velux

2h

Velux d.o.o.

2h

Vodja
katedre za
OP
Vodja
katedre za
OP

Usposabljanja strokovnih služb v letu 2020:
Naziv usposabljanja,
konference/sejma/dogodka
v letu 2020
Kreativna promocija
dogodkov
Jesenska šola

Izvajalec

Trajanje ( št. ur) in
termin

zaposleni

CMEPIUS

2

CMEPIUS

16

Spletnega sestanek za
pogodbenike projektov
mobilnosti v visokošolskem
izobraževanju med državami
programa Erasmus+ KA103
Letna CMEPIUS
valorizacijska konferenca z
naslovom 3x7
Spletno srečanje za nosilce
Univerzitetne listine Erasmus
(ECHE listine)
Spletno srečanje za
pogodbenike in koordinatorje
projektov mobilnosti v
visokem šolstvu KA103 in
KA107
Annual Conference
Webinar1: Strenght in
numbers – can University
Alliances change the game?
Annual Conference
Webinar3: Making a
difference through
partnerships
Kea issues in effective
curriculum design
Inovativna raba IKT v VS:
Izzivi in priložnosti - posvet

CMEPIUS

2

Vodja službe za
med. dejavnost
Vodja službe za
med. dejavnost
Vodja službe za
med. dejavnost

CMEPIUS

3

Vodja službe za
med. dejavnost

CMEPIUS

10

Vodja službe za
med. dejavnost

CMEPIUS

3

Vodja službe za
med. dejavnost

European University
association (EUA)

4

Vodja službe za
kakovost

European University
association (EUA)

4

Vodja službe za
kakovost

European University
association (EUA)
NAKVIS

4

Vodja službe za
kakovost
Vodja službe za
kakovost

4

Zaposleni FD so se v letu 2020 udeležili naslednjih pedagoško – andragoških usposabljanj v okviru
projekta Inovativne in prožne oblike poučevanja ( INOVUP):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kako sta povezana spremljanje in ocenjevanje znanja z učenjem in poučevanjem na daljavo;
Preverjanje in ocenjevanje znanja v VS izobraževanju;
Ustvarjanje prožnega modela za kreativno učenje v živo in na daljavo;
Snovalsko razmišljanje (design thinking v VS prostoru;
Inovativnost na Univerzi v Manchestru: koncept trajnostnega in e- učenja: multiplikatorski projekt;
Sodobna spoznanja edukacijskih ved – prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec;
Odprta razprava o prilagodljivih kombiniranih modelih – dr. Heather Clayton Staker;
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8. Dimenzije prožnega učenja in poučevanja (Izzivi pri izvajanju pedagoškega procesa na daljavo)
UP, Fakulteta za turistične študije – Turistica v sklopu projekta INOVUP;
9. Izvajanje izpitov na daljavo z uporabo apolikacij Exam.net in Moodle: Filozofska fakulteta, UL v
sklopu projekta INOVUP.

9 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
9.1

Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let

Na FD smo si v letu 2020 zastavili ambiciozne cilje, vendar nekateri izmed teh niso bili doseženi, iz
razloga širjenja epidemije korona virusa. Zaradi slednjega smo morali določene aktivnosti
odpovedati oz. prestaviti na naslednje leto oz. v obdobje, ko bo veljalo sproščanje ukrepov za
zajezitev epidemije.
Uspešno izvedene aktivnosti, ki so pomembno vplivale na nadaljnji razvoj fakultete so bile:
-

uspešno zaključeni drugi evalvacijski obisk skupine strokovnjakov NAKVIS;

V letu 2020 (januar) je skupina strokovnjakov pripravila ugotovitveno poročilo o podaljšanju akreditacije
visokošolskega zavoda, s katerim je določil ponovni evalvacijski obisk skupine strokovnjakov in sicer v
juniju 2020. Obisk je bil izveden preko platforme Zoom. Komisija je končno poročilo presoje visokošolskega
zavoda oddala 24. 8. 2020.
Na podlagi odgovorov FD je Svet Nakvis na svoji 154.seji, dne 17.9. 2020 sprejel naslednjo odločbo in sicer
je podaljšal akreditacijo VS zavodu, Fakulteta za dizajn, pridružena članica UP, za obdobje treh (3) let. FD
se zoper odločbo ni pritožila.

-

uspešna prilagoditev pedagoškega (znanstvenega, umetniškega in strokovnega) procesa
novim okoliščinam in prehod iz fizičnega v on – line poučevanje in učenje;

FD se je v letu 2020 intenzivno digiztalizirala in skoraj celotno pedagoško delo prenesla v način oddaljenega
dostopa. Vsa predavanja, vaje in druge pedagoške obveznosti so potekala preko video konferenc, v t.i.
elektronskem okolju: Google Meet, Google Hangouts, Webex ali Zoom. Nekatere študijske in pedagoške
obveznosti so potekala tudi preko predavateljevih lastnih posnetkov, ki so jih le-ti posredovali preko spletnih
učilnic (e-učilnice), e-maila ali zaprte skupine na Facebooku, študentom. Predavatelji in VS sodelavci so
bili v stalnem kontaktu s študenti preko vseh IKT orodij. Intenzivno je potekala tudi komunikacija z
vodstvom, zaposlenimi in študenti. Vsi procesi so bili ustrezno evalvirani, prav tako smo primerno arhivirali
spremembe učnih načrtov, kjer je bilo to potrebno.

-

uspešno zaključeno razvojno obdobje v skladu z Aneksom k pogodbi 2017-2020;

FD je v letu 2020 izvedla še vse ostale zastavljene aktivnosti, vezane na Aneks k pogodbi o financiranju
študijske dejavnosti javnih visokošolskih zavodov in zasebnih VS zavodov za koncesionirane študijske
programe za obdobje 2017-2020 in sicer je: izvedla celoten pregled obstoječih pravnih podlag ter uskladila
interese notranjih deležnikov za učinkovit vstop v Repozitorij ter uvedbo pregledovalnika podobnosti
vsebin zaključnih del. Posodobila je sistem praktičnega usposabljanja (PU) in opravila evalvacijo
praktičnega usposabljanja med študenti ter med delovnimi mentorji. V letu 2020 je pričela delovati karierna
platforma Kariera.fd, ki ponuja informacije o priložnostih za zaposlitev, prakso ali študentsko delo.
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Pripravila je nabor izbirnih predmetov ter pričela dogovore z namenom vzajemne izmenjave izbirnih
vsebin, z naslednjimi VS institucijami: Turistika Portorož, UP in Fakulteta za humanistične študije UP.
Izvedla mednarodno strokovno srečanje GoinGreenGlobal Design Dialog (oktober 2020) . V sklopu
dogodka so se odvile tudi delavnice s študenti in mednarodnimi strokovnjaki, z namenom prenosa znanja
in dobrih praks.
-

sprejetje strateškega razvojnega dokumenta za obdobje 2021-2030

Fakulteta za dizajn (FD) je na svoji 1. redni seji Senata, dne 26.11. 2020 sprejela nov, trajnostno zasnovan
strateški načrt, ki opredeljuje globalni razvoj fakultete v obdobju od leta 2021 do leta 2030.
Nov strateški načrt FD, poimenovan »Znanje, kreativnost in inovacije za trajnostni svet«, temelji na
Strategiji FD 2017-2022 in v ospredje postavlja položaj FD, kot institucije znanja z jasno in zavezujočo
integracijo visokošolskega poučevanja, raziskovanja in umetniškega ustvarjanja, katerih končna dognanja,
rezultati, produkti in storitve ustvarjajo trajnostne spremembe.
Strateški načrt FD predstavlja razvojno dejavnost zavoda v prihodnjem desetletju ter pomeni zavezo vodstva,
vseh zaposlenih in študentov, 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.

9.2

Ocena uspeha doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v letu 2020

Uspešnost realiziranih ciljev v letu 2020 je bila sledeča:
- na področju IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI je FD na izredni študij je vpisala 48 izrednih študentov na
smer Notranja oprema, 37 izrednih študentov na smer Vizualne komunikacije ter 4 izrednih študentov na
smer Tekstilije in oblačila. Na smer Dizajn management, ki se izvaja le kot izreden študij je vpisala 20, kar
je več kot v letu 2019/2020, ko je bilo vpisanih 10 študentov. Na prvi stopnji je bilo 86 absolventov in na
drugi stopnji 4 absolventi. Na drugi stopnji je bilo skupno v 1. letnik vpisanih 9 izrednih študentov, kar je malo
manj kot v letu 2019/2020, ko je bilo na drugo stopnjo vpisanih 13 izrednih študentov.
V letu 2020 je diplomiralo 63 študentov na dodiplomskem študijskem programu Dizajn ter 6 magistrskih
študentov.
- na področju ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA je v letu 2020 prijavila 10 razvojno raziskovalnih projektov, pri realizaciji pa je bila uspešna pri 4 projektih. Od teh sta bila dva projekta daljša
od enega leta in sicer mednarodna projekta operacije COST in MiCREATE. FD je pridobila 2 projekta,
financirana s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (ŠIPK
in PKP). V letu 2020 je FD priglasila 5 patentov.
V letu 2020 so sodelavci FD realizirali 2 znanstveni objavi in 20 strokovnih objav. VS učitelji FD so aktivno
sodelovali na petih znanstvenih oz. strokovnih srečanjih, od tega je bil en dogodek v tujini. Pripravila je štiri
ućbenike oz. skripte na področju konstrukcij ženskih oblačil
V letu 2020 smo pričeli z aktivnim sodelovanjem s Centrom za razvoj in prenos znanja UP.
- na področju UMETNIŠKE DEJAVNOSTI je FD v letu 2020 izvedla 30 umetniških projektov oz. dogodkov,
med katerimi so prevladovale razstave študentskih del. Pri le-teh je sodelovala tako z gospodarskimi kot
javnimi organizacijami, ter na ta način aktivno promovirala študente, predavatelje ter fakulteto. Glede na
sprejete epidemiološke ukrepe so določeni dogodki (razstave) potekali preko spletni objav oz. virtualno.
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Zaradi širjenja epidemije je žal odpadel osrednji dogodek GIDE na temo » Green tourism – Api village
communities for sustainable world«, ki naj bi potekala v sodelovanju s Čebelarskim muzejem mesta
Radovljica. FD je v tem oziru pripravila spletno objavo razstave »Mobile Museum«.
Zaradi enakega razloga so odpadli vsi dogodki Tedna UP, FD je pripravila razstavo na lokaciji fakultete.
Prav tako je preko spleta tj. virtualno potekala zaključna razstava študentskih del Design Explosion, v Hiši
za dizajn management in inovacije, v juniju 2020.
Razstave so spremljale tudi izvedbe študentskih projektov PKP in ŠIPK.
V juliju 2020 je FD v Šivčevi hiši (Muzeji radovljiške občine) pripravila razstavo na temo vzorcev Almire in
Rašice (smer Tekstilije in oblačila), v okviru Tekstilnega bienala Kranj (BIEN 2020) je potekala razstava
tekstilnih izdelkov v Leyerjevi hiši v Kranju in sicer so študenti, znotraj krovne teme semestra “Dvajseta!”, v
tehniki laserskega reza, oblikovali izdelek za interier, v povezavi s svetlobo. Rezultat je bilo lahko svetilo ali
paravan (zavesa, roleta…). Vsi so izhajali iz istega materiala, ki je bil Trevira CS, ognjevarni material v beli
barvi, priljubljen v oblikovanju interierjev.
V galeriji Društva likovnih umetnikov (DLUL) je potekala razstava Ustvarjalni prepleti, ki je nastala na
stičišču kreativnih smeri, kjer se porajajo ideje prostorov, oblike vizualnih zapisov in vizije tkanin. Na razstavi
izbranih del študentov Fakultete za dizajn, so predstavljena dela študentov smeri Notranja oprema (NO),
Vizualne komunikacije (VK), Tekstilije in oblačila (TO) in Dizajn management-a (DM).
Predvidene razstave, ki bi spremljale dogodke Meseca oblikovanja (Zavod BIG) in konference ALICE, so
bile predstavljene kot spletne objave.
FD je izvedla še tri predstavitve projektov z družbeno odgovorno tematiko, v sodelovanju z Društvom
Verjamem vate!, Srce za srce ter zavoda Pelikan (spletna objava).
Ob Svetovnem dnevu habitata je bila postavljena razstava Urban4furniture, kot predstavitev projekta v
izvedbi prof. Nade Rožmanec Matičič, doc. Tamare Hajdu in doc. Karin Košak Arzenšek.
V januarju 2020 je FD izvedla še slavnostno podelitev diplomskih listin, ki jo je spremljala razstava
umetniških dosežkov predavateljev FD ter kulturno-umetniški program.
Pregledne študentske razstave so bile postavljene tudi v okviru informativnih dni FD.
- na področju MEDNARODNE DEJAVNOSTI je imela FD v letu 2020 sklenjenih 58 bilateralnih sporazumov,
kar je štiri več kot preteklo leto.
V letu 2020 se je število študentov iz naslova mobilnosti občutno zmanjšalo, predvsem zaradi ukrepov, ki
so jih sprejemale posamezne države za preprečitev širjenja epidemije.
V letu 2020 je FD gostila 5 tujih predavateljev, ki so sodelovali v študijskem procesu v Sloveniji in sicer na
delavnicah ter dogodku GoinGreenGlobal dialog, ki je potekal on – line. Druge Erasmus izmenjave so bile,
zaradi epidemije Covid-19 močno okrnjene oz. se niso izvajale. Fakulteta pripravila pridobila nov razpis v
okviru programa Erasmus za izvedbo mobilnosti študentov in VS učiteljev ter osebja t.i. »Erasmus+« ter
razpis za mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, ki se od leta 2020, prav tako izvaja v okviru
Erasmus + projekta.
V letu 2020 je FD obnovila ECHE listino za obdobje od leta 2021 do leta 2027.
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Fakulteta se je prijavila tudi na razpis Ad Futura, za štipendiranje nadarjenih študentov, rezultati bodo znani
v letu 2021.
Dogodki, vezani na pripravo in organizacijo mednarodne znanstvene konference A.L.I.C.E, so prestavljeni
v leto 2021.
Odpadel je dogodek zdrauženja GIDE, ki ga je FD nameravala organizirati v Radovljici. V ta namen je bila
postavljena on – line razstava.

- na področju VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA je FD v letu 2020 izvedla naslednje aktivnosti na področju
VŽU in sicer:
tečaj Oblikovanje prostora (deloma on – line);
tečaj Oblikovanje nakita (deloma on – line);
pripravljalni tečaj za sprejemne izpite t.i. Sobotne akademije (deloma on – line);
Prav tako je izvedla pripravljalne tečaje na sprejemne izpite t.i. Sobotne akademije.
Za zaposlene je bilo pripravljenih več internih tečajev s področja napredne uporabe IKT, kot inovativnih
metod pri poučevanju na daljavo.
- na področju KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI se je, primerjavi z letom 2019, obseg knjižnične zaloge povečal.
Inventarna knjiga trenutno popisuje 2.934 enot. Zadnja inventura je bila izvedena v letu 2016, naslednja je
predvidena v letu 2021. V letu 2020 se je število uporabnikov knjižnice korenito zmanjšalo, zmanjšala pa se
je tudi izposoja gradiva na dom, ki je bila v letu 2019, 521 izposoj, v letu 2020 pa 377.
Medknjižnične izposoje v letu 2020 ni bilo.
Vse zgoraj navedeno je posledica ukrepov za preprečevanje epidemije virusa Covid -19.

- uspešno smo sodelovali z nacionalnim, lokalnim in mednarodnim okoljem ter izsledke teh sodelovanj
uspešno prenašali na študente, ki so bili aktivni udeleženci vseh znanstveno-raziskovalnih in umetniških
dogodkov na področju. Tudi na področju DEJAVNOSTI KARIERNEGA CENTRA IN HIŠE ZA DIZAJN
MANAGEMENT IN INOVACIJE je bilo planiranih in delno izvedenih več dogodkov. Karierni center in HDMI
sta morala žal nekatere aktivnosti odpovedati ali prestaviti v prihodnje obdobje. V decembru 2020 je pričela
delovati nova spletna platforma Kariera.fd.

- FD je uspešno izvajala KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO preko informativnih dni, promocije študija in
zavoda na srednjih šolah. V letu 2020 smo sodelovali na karierno-izobraževalnem sejmu Informativa 2020,
ki se je izkazal za zelo uspešno sredstvo promocije fakultete.
Oglaševali smo v publikacijah Dijak, Študent, Absolvent, Fax vpisnik, Hiše in Gloss preko spletnih
predstavitev.
- FD je uspešno zagotavlja stik s študenti preko ŠTUDENTSKEGA SVETA. Študentom so bili na voljo
različni kanali komuniciranja tako z visokošolskimi učitelji kot tudi z vodstvom zavoda.
- FD je uspešno integrirala svojo kadrovsko strukturo v pedagoški proces in izvedla vse potrebne
postopke imenovanja v naziv in poskrbela, da so v pedagoški proces vpeti kompetentni visokošolski učitelji
in sodelavci – akademsko in strokovno podkovani na svojem področju. Zaposleni sodelavci FD so se
intenzivno individualno usposabljali na različnih pedagoško – andragoških delavnicah v sklopu projekta
INOVUP ter na drugih konferencah in seminarjih.
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- FD je bila uspešna v organizaciji dela na zavodu, saj je za vsa področja in oddelke imenovala ustrezne
in kompetentne vodje.
- FD zagotavlja primerne prostore in opremljenost prostorov. V letu 2020 je zavod izvedel več investicij
v opremo, namenjeno digitalizaciji pedagoškega dela ter pričel z delno prenovo HDMI, za namen postavitve
hibridne učilnice.
- FD daje velik poudarek pedagoškemu procesu, zato želi nenehno izboljševati program znotraj predmetov
s prenosi dobre prakse iz drugih fakultetah in institucij znanja. FD se zaveda, da je pomembno tudi
medsebojno sodelovanje predavateljev znotraj kateder in medsebojno sodelovanje med smermi,
kar odpira nove možnosti interdisciplinarnega ustvarjanja. V letu 2020 so se nadaljevali dogovori za
sodelovanja z VS zavodi: Turistika, Portorož, UP, Fakulteta za humanistične študije UP ter Center za razvoj
in prenos znanja (CRPZ UP).
- na področju realizacije RAZVOJNIH CILJEV za leto 2020 je FD izvedla vse zastavljene aktivnosti,
vezane na Aneks k pogodbi o financiranju študijske dejavnosti javnih visokošolskih zavodov in zasebnih
VS zavodov za koncesionirane študijske programe za obdobje 2017-2020.

9.3

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju
programa dela

V letu 2020 na FD nismo ugotovili nedopustnih ali nepričakovanih posledic izvedenih nalog. Za preverbo
pravilnosti izkazovanja knjigovodskih in računovodskih postavk, smo najeli zunanjo revizijsko hišo. Poročilo
prilagamo v prilogi računovodskega poročila za leto 2020.

9.4

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

Z učinkovitostjo poslovanja z vidika prenove poslovnih procesov se ukvarjamo skladno s kadrovskimi in
finančnimi zmožnostmi. V letu 2020 smo pripravili nekatere posodobitve poslovnih procesov, predvsem
zaradi prilagoditve sprejetim ukrepom za preprečevanje epidemije virusa COVID -19.
Te posodobitve so sledeče:
-

-

9.5

prilagoditve vseh postopkov, na področju oddaje zaključnih nalog, pregledovanja zaključnih nalog,
vpisnih postopkov, sprejemnih postopkov in drugih pravno-upravnih postopkov, ki zajemajo
študentsko delo v sistemu VIS ter posledično postopkov v študentskem referatu in v mednarodni
pisarni;
prilagoditve delovnih procesov v knjižnici, mednarodni pisarni ter referatu za študentske zadeve,
vzpostavitev spletne platforme Kariera.fd;
finančni vložek v IKT in stalne posodobitve sistemov in programske opreme,
investicije v študijske delovne pripomočke.

Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ

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

Sestavljeni so na podlagi knjigovodenja in računovodenja, ki je zasnovano na temeljnih računovodskih
predpostavkah kot so, upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanja časovne neomejenosti
delovanja.
Pri vrednotenju posameznih postavk je upoštevano načelo resnične in poštene vrednosti prikazovanja
računovodskih postavk. Upoštevane so temeljne računovodske usmeritve, kot so: razumljivost, ustreznost,
zanesljivost in primernost.
Vse gospodarske kategorije prikazane v poslovnih poročilih, torej vsa sredstva in obveznosti do virov
sredstev, so vrednotene po njihovi izvirni vrednosti, ki predstavlja pošteno vrednost denarnega nadomestila,
danega v trenutku nakupa. Pri materialu in nabavljenih storitvah je to nabavna vrednost, oziroma pri
količinski enoti nabavna cena.
Zavod je izdelal in podpisal Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ na podlagi izpolnjenega
samoocenitvenega vprašalnika in predpisani metodologiji za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora
financ. Izjava je priložena v prilogah računovodskega poročila.
Po zaključku poslovnega leta 2020, 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 2020 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 01.01.2020 do
31.12.2020.
Računovodsko poročilo za leto 2020 prilagamo v prilogi.

9.6

Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2020 so nekateri cilji po posameznih področjih delovanja kateder oz. posameznih notranjih
organizacijskih enot ostali nerealizirani. Razlog za navedeno je okrnjeno delovanje fakultete v času
epidemije in ukrepov za preprečevanje virusa COVID-19. Nerealizirane aktivnosti bo FD prenesla v
realizacijo leto 2021.

9.7

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. Za gospodarstvo in družbo je izrednega pomena znanje, ki se iz FD prenaša v
slovenske gospodarske subjekte preko inovacij, patentov in razvojnih projektov, ki prinašajo podjetjem
dodano vrednost pri oblikovalskih in tehnoloških rešitvah in izvedbi novih izdelkov kot tudi novih delovnih
mest ter preko študentov, ki se v teh subjektih zaposlijo in svoja znanja uporabijo kot razvojni potencial.
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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.
Interdisciplinarnost znanj diplomantom FD omogoča, da s svojim strokovnim znanjem, veščinami in
sposobnostmi kompetentno opravljajo naloge na področju razvoja inovativnih, izvirnih in tržno zanimivih
oblikovalskih rešitev, ki bodo povečale možnosti prodora in razvoja slovenskega oblikovanja na globalni
trg. Na ta način se usmeritev fakultete prilagaja smernicam globalnega gospodarstva, ki od zaposlenih
zahteva visoko fleksibilnost, širok nabor znanj ter nov način razmišljanja, ki poraja inovativne rešitve – vse
z namenom zagotavljanja višje dodane vrednosti zaposlenega in večje konkurenčnosti organizacije.
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) ustvarili močno
blagovno znamko slovenskega oblikovanja.
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.

9.8

Izvajanje varčevalnih in proti kriznih ukrepov

FD izvaja svoje aktivnosti skladno z veljavno zakonodajo ter navodili pristojnega ministrstva. Sredstva, ki
jih prejme vlaga v razvojne aktivnosti, ki podpirajo študijski proces ter nadgrajujejo študijske vsebine. FD
deluje v duhu dobrega gospodarja ter tudi v svoje delovanje uvaja načela trajnosti in družbene odgovornosti
do okolja v katerem deluje.

PRILOGA 1: Kadrovsko poročilo za leto 2020

PRILOGA 2: Računovodsko poročilo za leto 2020
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