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Izr. prof. dr. Jasmina Starc 
Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto 

 
 
 

PROGRAM DELA ZA MANDATNO OBDOBJE 
 
 

 
 V okviru svojih nalog in pristojnosti določenih z Zakonom o visokem šolstvu, 41. členom 
Statuta Fakultete za poslovne in upravne vede Novo mesto in ReNPVŠ bom svoje delo 
usmerjala v:  

 načrtovanje in organizacijo pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela, 
 usklajevanje izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in drugega dela, 
 spremljanje in nadzor realizacije pedagoške in znanstvenoraziskovalne dejavnosti, 
 spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti dela fakultete, 
 skrb za racionalno uporabo učnih prostorov in učnih sredstev, 
 skrb za zagotavljanje in razvoj kadrov ter razvoj njihove kariere, 
 skrb za zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev in organizacijske klime za 

uspešno delo s študenti, 
 skrb za promocijo fakultete in študijskih programov, 
 skrb za zakonitost dela fakultete, 
 tvorno sodelovanje z okoljem. 

 
 
1. Načrtovanje in organizacija pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela in skrb za 
zaposlene 
 
Dosledno bom spoštovala: 
 

 pedagoške zakonitosti pouka, 
 zakonska določila glede delovne in pedagoške obveznosti zaposlenih pedagoških in 

nepedagoških delavcev, 
 zakonska določila o tedenski in letni obremenjenosti študentov. 

 
PODROČJE DELA ROK 
 
Priprava OLND za posamezne visokošolske učitelje in sodelavce, ki v 
okviru 40 urnega delovnika obsega naslednje oblike dela: 
 

 neposredno pedagoško obveznost (predavanja, vaje, 
laboratorijske vaje),  

 druga neposredna pedagoška obveznost (individualno delo s 
študenti: konzultacije, tutorstvo, študijski obiski, govorilne ure;  
sodobne oblike poučevanja: problemsko učenje, e-delo s študenti; 
mentorstvo in predsedstvo:  diplomske/magistrske 
naloge/doktorske disertacije, strokovna in raziskovalna dela 
študentov, strokovna praksa; preizkusi znanja: izpiti, kolokviji, 
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seminarske naloge, zagovori). 
 posredno pedagoško delo (priprava na pedagoški proces in s 

pedagoškim delom povezana administrativna opravila, razvoj 
predmetov s spremljanjem razvoja strok in s pripravo učbenikov 
ter študijskih gradiv), 

 osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je 
nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni 
razvoj pedagoškega delavca in sodelavca, ki se potrdi s 
habilitacijo; drugo strokovno delo, s katerim se uresničuje 
poslanstvo fakultete), 

 sodelovanje pri upravljanju (sodelovanje v delu komisij in 
organov upravljanja fakultete). 

 
Skrb za zaposlene, ki jo bom realizirala: 
 

 s poznavanjem pravic in dolžnosti ter del in nalog dekana, s 
poznavanjem in spoštovanjem pravic in dolžnosti visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev, 

 z zagotavljanjem ugodnih delovnih pogojev, v katerih bo vsak 
zaposleni imel zagotovilo, da bo svoje delo lahko opravljal v 
skladu z Zakonom o visokem šolstvu,  Merili za vrednotenje dela 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, statutom in hišnim redom 
fakultete ter drugimi pravnimi akti, vezanimi na delo 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 

 z neposredno in iskreno komunikacijo, dostopnostjo, 
spoštovanjem, odprtostjo, zanesljivostjo in zaupanjem 
sodelavcev.  

 s posredovanjem točnih informacij sodelavcem in študentom na 
akademskem zboru, senatu, upravnem odboru ter drugih organih 
in komisijah,  

 z vljudnostjo, prijaznostjo in ljubeznivostjo bomo gojili 
medsebojno spoštovanje, vljudno vedenje, vrednote in ugodno 
organizacijsko klimo, 

 z zaposlovanjem visokošolskih učiteljev in sodelavcev za potrebe 
izvajanja pedagoškega procesa na izrednem študiju,  

 z razvojem redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev z vlaganjem v njihovo izobraževanje,  

 s pravočasnim izvajanjem postopkov izvolitev v nazive 
(habilitacije) skladno s Pravilnikom o merilih in postopku za 
izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih 
sodelavcev na FPUV. 

 
Zaposlene bom spodbujala k: 
 

 poučevanju ter preverjanja in ocenjevanja znanja s pomočjo 
sodobnih oblik in metod,  

 dostopnosti za študente v času razpisanih govorilnih ur in tudi 
izven njih, 

 odličnosti in učinkovitosti na področju pedagoške dejavnosti, 
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kar bo prispevalo k skrajševanja trajanja študija in k 
izboljševanju prehodnosti študentov na izrednem študiju na 2. 
in 3. stopnji študija, 

 pripravi učbenikov in drugega študijskega gradiva in 
posodabljanju že obstoječih učbenikov in drugega študijskega 
gradiva ter učnih načrtov zaradi posredovanja najnovejših 
strokovnih spoznanj in njihove implementacije v prakso,  

 aktivnemu delu v posameznih kateder, kar bo omogočalo 
povezovanje redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev, prenos 
znanja, informacij, poenotenje nivoja zahtevnosti, načina 
preverjanja in ocenjevanja znanja pri posameznih predmetih 
na vseh lokacijah ter pripravo skupnih učbenikov in drugega 
študijskega gradiva, 

 razvoju kariere in strokovne rasti. 
 

 
 

 
2. Znanstvenoraziskovalno delo 
 
Po OLND je za osnovno raziskovalno delo pri večini pedagoških delavcev predvidenih od 
400-900 delovnih ur letno. 
 
PODROČJE DELA ROK 
 
Ker je znanstvenoraziskovalno delo pogoj za uspešne izvolitve v 
naziv in pridobivanje referenc, bom: 
 

 načrtovala in sodelovala pri organizaciji in izvedbi znanstvenih 
konferenc, simpozijev, okroglih miz, delavnic…na fakulteti, 

 sodelavce spodbujala k znanstveno-raziskovalnemu delu in 
vključevanju v mednarodne projekte (individualni letni razgovori, 
informiranje o možnostih,…), 

 spremljala, nadzorovala in analizirala realizacijo 
znanstvenoraziskovalnega  dela, 

 usmerjala sodelavce v pripravo in realizacijo letnega načrta 
znanstvenoraziskovalnega dela, 

 dala predloge za stimulacijo znanstvenoraziskovalnih dosežkov, 
 spodbujala sodelavce k aktivni udeležbi na mednarodnih 

konferencah, posvetih, simpozijih…, 
 vključevala sodelavce v organizacijo konferenc, okroglih miz, 

delavnic…,   
 podpirala sodelavce pri njihovem navajanju in vključevanju 

študentov v znanstvenoraziskovalno delo, 
 povezovala sodelavce z gospodarskimi in drugimi subjekti, za 

katere bi lahko opravljali znanstvenoraziskovalno delo, 
 spodbujala pedagoške delavce k pripravi sodobnih učbenikov in 

študijskih gradiv, 
 podpirala izdajo učbenikov, monografij, zbornikov.  
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3. Skrb za zagotavljanje kakovosti 
 
Fakulteta je v svoji viziji in strategiji opredelila, vzpostavila in sistematično razvija načine 
zagotavljanja in izkazovanja notranje in zunanje kakovosti, s čimer se bo približala uresničitvi 
resnične evropske razsežnosti za zagotavljanje kakovosti. 
 
PODROČJE DELA ROK 
Uresničevanje Strategije razvoja fakultete za obdobje 2016-2020: 

 Razvoj fakultete in študijskih programov. 
 Zagotavljanje in izboljševanje sistema kakovosti dela fakultete. 
 Internacionalizacija in mednarodno sodelovanje. 
 Krepitev raziskovalne dejavnosti. 
 Družbeno odgovorno delovanje in tvorno sodelovanje z okoljem. 
 Promocija fakultete. 

 
Uresničevanje standardov in smernic za notranje zagotavljanje 
kakovosti: 

 Politika in postopki zagotavljanja kakovosti. 
 Potrjevanje, spremljanje in redno ocenjevanje študijskih 

programov in diplom. 
 Preverjanje in ocenjevanje znanja študentov. 
 Zagotavljanje kakovosti dela pedagoškega osebja.  
 Razmere za študij in pomoč študentom. 
 Informacijski sistem. 
 Obveščanje javnosti. 

 
Uresničevanje Sistema in poslovnika kakovosti in skrb za izvajanje 
nalog organov fakultete 
 
Spoštovanje in upoštevanje Etičnega kodeksa: 

 graditi in ohranjati visoke poklicne in etične standarde 
visokošolske skupnosti ter s tem krepiti pripadnost zavodu in 
družbeno odgovornost njegovega delovanja, svobodo 
raziskovanja, poučevanja in učenja ter družbeni ugled zavoda; 

 visokošolski učitelji, sodelavci in študentje moramo tvoriti 
nedeljivo skupnost, v kateri visokošolski učitelji s svojo 
dostopnostjo in predanostjo pedagoškemu delu omogočajo 
nemoteno izobraževanje študentom, študentje pa s svojim vestnim 
in odgovornim delom prispevajo svoj delež k normalnemu teku in 
nenehnemu izpopolnjevanju pedagoškega procesa; 

 skrb za akademsko svobodo študentov, ki bo pomenila 
akademsko avtonomnost, ki študente zavezuje k odgovornemu in  
samoiniciativnemu izpolnjevanju postavljenih študijskih ciljev ter 
odgovornemu delovanju v skladu z etičnim kodeksom ter splošno 
sprejetimi vrednotami.   

 
Stalna naloga. 
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4. Skrb za promocijo fakultete in študijskih programov ter za vsakoletni vpis 
 
Promoviranje fakultete je ključnega pomena za pridobivanje novo vpisanih študentov, ker je 
izobraževalna ponudba vsako leto večja. Vpis bomo zagotavljali s kvalitetnim delom in dobro 
usposobljenimi diplomanti.  
 
PODROČJE DELA ROK 
 
Prizadevanja bodo zajemala informiranje javnosti in potencialnih 
študentov: 
 

 s predstavitvijo fakultete in študijskih programov na srednjih 
šolah, na informativnih dnevih, prek različnih medijev (tiskani in 
množični medij), s predstavitvenimi zloženkami in brošurami, 
plakati, 

 z vsakoletno predstavitvijo na Srednješolskem centru Novo 
mesto, Ekonomski srednji šoli Novo mesto in zaposlitvenem 
sejmu v Kulturnem centru v Novem mestu ter drugih prireditvah 
na regionalnem in nacionalnem nivoju. 

 
 

 
Stalna naloga. 
 
 
januar, februar, 
maj, avgust, 
september 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Delo s študenti 
 
PODROČJE DELA ROK 
 
Brez študentov ni fakultete! S sodelavci bomo: 
 

 seznanili študente z morebitnimi posodobitvami vizije in 
strategije razvoja fakultete ter z njihovo vlogo pri uresničevanju 
le-teh, 

 z različnimi motivacijskimi pristopi bomo navajali študente na 
aktivno sodelovanje pri organiziranem pedagoškem delu ter na 
resen in uspešen pristop k individualnem študijskem delu, 

 svetovali študentom pri odločitvi o nadaljnjem izobraževanju, 
 varovali njihove dolžnosti in pravice, 
 upoštevali njihova mnenja in predloge, 
 omogočali tvorno sodelovanje v različnih organih fakultete (senat, 

študentska organizacija, študentski svet), 
 podpirali njihove interesne dejavnosti, povezane z delovanjem 

fakultete (dan fakultete, kulturni večeri, strokovne razprave, 
okrogle mize…), 

 spodbujali študente k aktivnemu sodelovanju pri pripravi internih 
pravnih aktov, 

 spodbudili delo Alumni kluba. 
 
 

 
Stalna naloga. 
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6. Sodelovanje z okoljem 

Prenos znanja naših visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki lahko pospešuje gospodarsko 
rast, je pomemben za lokalno okolje in za izboljševanje ugleda fakultete. 
 
PODROČJE DELA ROK 
 
Sodelovanje z okoljem bomo vzpostavili in vzdrževali: 

 z vključevanjem habilitiranih strokovnjakov iz gospodarstva in 
negospodarstva v pedagoški proces, 

 z možnostjo predlaganja okvirnih naslovov diplomskih, 
magistrskih, raziskovalnih in seminarskih nalog,  

 z vključevanjem strokovnjakov iz gospodarstva in negospodarstva 
v aktivno sodelovanje pri organizaciji (generalni pokrovitelji) in 
izvedbi znanstvenih konferenc, simpozijev, posvetov… 
(referenti). 

 
 

 
Stalna naloga. 
 

 
 
7. Mednarodno povezovanje fakultete in mobilnost visokošolskih učiteljev, sodelavcev in  
     študentov 
 
PODROČJE DELA ROK 
 
Prioritete, ki jih bom izvajala so: 
 

 podpiranje in omogočanje mobilnosti visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev, strokovnih sodelavcev in študentov po programu 
ERASMUS, 

 podpiranje in omogočanje udeležbe visokošolskih učiteljev in 
študentov na nacionalnih in mednarodnih poletnih šolah, 

 poglabljanje že utečenih in vzpostavljanje novih stikov z 
visokošolskimi zavodi v Sloveniji in tujini. 

 
 

 
 
Stalna naloga. 
 

 
9. Finančna in druga sredstva, potrebna za izvedbo 

 
Izvedba programa je pogojena z zagotavljanjem finančnih in drugih sredstev, ki jih fakulteta 
pridobi z izvajanjem svoje dejavnosti na trgu. Ob predhodnem soglasju z direktorjem 
fakultete bom odločala o tistih opravilih s področja materialnega in finančnega poslovanja, ki 
so potrebna za tekoče in nemoteno izvajanje študijskih programov fakultete.  
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Za ponovno kandidaturo sem se odločila, ker menim, da lahko veliko prispevam k 
pozitivnemu prihodnjemu razvoju fakultete. Kot dekanica želim dobro sodelovati z vsemi 
zaposlenimi in zagotavljati take pogoje dela, da se bodo zaposleni na delovnih mestih še 
naprej dobro počutili, negovali pripadnost šoli, občutek odgovornosti, si prizadevali za 
odličnost na področju pedagoške in raziskovalne dejavnosti, saj lahko le na tak način 
dosegamo cilje, poslanstvo in vizijo fakultete.  
 
 
V Velikih Brusnicah, 13. 04. 2017      
 
 
 
izr. prof. dr. Jasmina Starc     

 


