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Predgovor 
 
Samoevalvacijsko poročilo EPF 2015/16 je pripravljeno skladno s Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti 
na Univerzi v Mariboru z dne 29. 11. 2016 ter skladno z Dodatnimi navodili za izvedbo samoevalvacije 
članic in drugih članic UM za študijsko leto 2015/16, ki jih je pripravila strokovna služba KOK UM. 
Poročilo zajema področja, ki so predmet presoje kakovosti visokošolskega zavoda po 22. členu Meril 
za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki so bila sprejeta 
15. 5. 2014 (v nadaljevanju Merila), pri čemer upošteva opise področij v Merilih (členi 23-28). Gre za 
področja vpetosti fakultete v okolje, delovanja fakultete (organiziranost, izobraževalna dejavnost, 
raziskovalno-razvojna dejavnost), kadrov (visokošolski učitelji in sodelavci, nepedagoški delavci, 
zadovoljstvo zaposlenih pri delu), študentov (organiziranost, delovanje), materialnih pogojev (prostori, 
oprema, knjižnično-informacijska dejavnost, financiranje), zagotavljanja kakovosti, inovativnosti in 
razvojne naravnanosti ter strateških usmeritev fakultete (sledenje strateškim ciljem, družbena 
odgovornost, vpliv na okolje). V Samoevalvacijsko poročilo EPF 2015/16 sta prvič vključena analiza 
rezultatov anketiranja diplomantov UM o zadovoljstvu s študijem ter analiza ravni implementacije 
Akcijskega načrta Strategije razvoja UM za področje človeških virov 2014-2020.   
 
Samoevalvacijsko poročilo EPF 2015/16 temelji na podatkih za študijsko leto 2015/16 ter na podatkovni 
podlagi in predlogih, ki so bili navedeni v Samoevalvacijskem poročilu za študijsko leto 2014/15, pri 
nekaterih področjih Samoevalvacijskega poročila pa so ohranjene časovne vrste podatkov od študijskega 
leta 2006/2007 dalje. V poglavjih, kjer podatkov ni mogoče razmejiti med študijskim letom 2015/16 in 
koledarskim letom 2016, so vključeni tudi podatki do konca leta 2016, ponekod pa tudi podatki iz 
začetka leta 2017. Ob koncu posameznih vsebinskih sklopov poročila so predstavljeni premiki na osnovi 
analize dosežene realizacije Akcijskega načrta Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2014/15, 
ocenjene so ključne prednosti in slabosti in navedeni predlogi aktivnosti za izboljšanje. Pri predlogih 
izboljšav se na posameznih področjih oziramo na Načrt izboljšav delovanja UM do leta 2020. 
 
Organiziranost članic in članov KOK EPF pri pripravi posameznih vsebinskih sklopov tega poročila 
prikazuje spodnja preglednica. 

1 VPETOST V OKOLJE dr. Romana Korez Vide (urednica) 
2 DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA  
2.1 Organiziranost dr. Romana Korez Vide 
2.2 Izobraževalna dejavnost  
2.2.1 Organizacija in izvedba študijskih programov Suzana Pliberšek, dipl. ekon. 
2.2.2 Dodiplomski študijski programi dr. Katja Crnogaj, mag. Andrej Smogavc 

Cestar 
2.2.3 Podiplomski študijski programi dr. Katja Crnogaj, mag. Nataša Gajšt 
2.2.4 Mednarodna mobilnost študentov in tuji študenti dr. Romana Korez Vide 
2.2.5 Vseživljenjsko učenje mag. Nataša Gajšt 
2.2.6 Skrb za kakovost izvajanja študijskih programov mag. Nataša Gajšt 
2.2.7 Študentska anketa o pedagoškem delu  mag. Andrej Smogavc Cestar 
2.3 Raziskovalna in razvojna dejavnost dr. Polona Tominc 
3 KADRI  Suzana Pliberšek, dipl. ekon. 
4 ŠTUDENTI  David Bohar, Nina Krel 
5 MATERIALNI POGOJI   
5.1 Prostori Suzana Pliberšek, dipl. ekon. 
5.2 Oprema Suzana Pliberšek, dipl. ekon. 
5.3 Knjižnično-informacijska dejavnost mag. Robert Horvat 
5.4 Financiranje mag. Robert Horvat 
6 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, INOVATIVNOSTI 
IN RAZVOJNE NARAVNANOSTI  

dr. Polona Tominc 

7 STRATEŠKE USMERITVE  
7.1 Sledenje strateškim ciljem fakultete mag. Andrej Smogavc Cestar 
7.2 Ekonomsko-poslovna fakulteta in družbena odgovornost mag. Robert Horvat 
7.3 Vpliv na okolje dr. Romana Korez Vide 
8 ZAKLJUČEK dr. Romana Korez Vide 



 
 

 
Pri zasnovi poročila so z zagotavljanjem potrebnih podatkov sodelovali še: prof. dr. Dušan Jovanovič, 
Milenka Šabeder, univ. dipl. prav., Aleš Podbrežnik, univ. dipl. prav., Diana Ferjančič, dipl. org.-
menedž., Irena Forštnarič, mag. ekon. in posl. ved, Suzana Pliberšek, dipl. ekon. (UN), Ines Gusel, univ. 
dipl. ekon., mag. Sanja Kocijan, Peter Žerjal, dipl. ekon., Janez Pohleven, mag. ekon. in posl. ved, 
Polonca Mlakar, dipl. ekon., Milena Nedelko, univ. dipl. ekon., Dragana Malinović, dipl. ekon. (UN), 
doc. dr. Tjaša Štrukelj in prof. dr. Matjaž Denac. 
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1 VPETOST V OKOLJE 
EPF ima javno izraženi svojo vizijo in poslanstvo, ki sta skladna z nameni ustanovitelja in v katerih je 
vsebinsko zajeta tudi skrb za kakovost delovanja EPF. Javno sta objavljeni naslednja vizija in 
poslanstvo, ki ju je sprejel Senat EPF na svoji seji 23.11.2012: 
 
POSLANSTVO 
EPF s povezovanjem raziskovanja in izobraževanja na področju ekonomskih in poslovnih ved prispeva 
k celostnemu razvoju posameznikov in se vključuje v razvoj gospodarstva in družbene skupnosti v 
nacionalnem in širšem evropskem okolju.  
 
VIZIJA  
EPF bo odlična, na nacionalni in širši evropski ravni priznana, v globalni svet vpeta, raziskovalno 
usmerjena ekonomsko-poslovna šola.  
 
Poleg vizije in poslanstva je Senat EPF sprejel tudi naslednje strateške usmeritve in ključne vrednote 
EPF: 
 
STRATEŠKE USMERITVE  

 Nenehno izboljševanje kakovosti raziskovalne in izobraževalne dejavnosti.  
 Nenehno spodbujanje vsestranskega razvoja zaposlenih.  
 Trajno sodelovanje z gospodarsko prakso.  
 Nenehno izboljševanje in razvijanje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov ter 

programov vseživljenjskega izobraževanja na področju ekonomskih in poslovnih ved.  
 Krepitev internacionalizacije na vseh področjih delovanja.  
 Spodbujanje družbeno odgovornega ravnanja in delovanja po načelih stroke, moralno in etično. 
 Zagotavljanje interdisciplinarnega znanja in posredovanje vrednot trajnostnega razvoja. 

 
KLJUČNE VREDNOTE EPF 

 akademska svoboda,  
 znanje,  
 sodelovanje,  
 osebna in družbena odgovornost,  
 enakopravnost in demokratičnost,  
 verodostojnost in etičnost delovanja, 
 dialog in medosebno spoštovanje, 
 inovativnost, 
 kritično razmišljanje, 
 podjetnost. 

 
Strategija EPF izhaja iz strategije Univerze v Mariboru, usklajene z Nacionalnim programom visokega 
šolstva in z drugimi dokumenti Republike Slovenije. Strategija se sproti prilagaja sprejetim 
dokumentom EPF in UM, kot so npr. letni programi dela, ki jih obravnavajo organi fakultete (Senat, 
Poslovodni odbor) in organi UM. Sledenje strateškim ciljem fakultete je opisano v poglavju 7.1 tega 
poročila. 
 
Povezave, ki jih posamezni učitelji, katedre in inštituti vzpostavljajo v slovenskem, evropskem in 
izvenevropskem prostoru, zajemajo številne oblike sodelovanja. V slovenskem prostoru je razvito 
sodelovanje na ravni raziskovalnih projektov, ki jih EPF izvaja za gospodarske družbe, vladne službe in 
strokovna združenja. Strokovnjaki iz omenjenih institucij pa sodelujejo pri predavanjih, so gostujoči 
predavatelji (3. poglavje tega poročila), so mentorji študentom, omogočajo strokovne ekskurzije 
študentov in študijsko prakso.  
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EPF skladno z razvojem študijskih programov in znanstvenega raziskovanja krepi tudi mednarodno 
sodelovanje s fakultetami in univerzami po svetu. Povezovanje z drugimi sorodnimi fakultetami, tako v 
Sloveniji kot v tujini, se na EPF odvija na naslednjih ravneh: 

 študijski obiski in predavanja tujih gostov,  
 skupni projekti,  
 mednarodna srečanja,  
 izmenjava učiteljev in študentov, 
 izmenjave učiteljev in strokovnega osebja v okviru Teaching Staff Mobility in Staff Training. 

 
Mednarodno sodelovanje in s tem povezane aktivnosti so podrobneje opisane v 2. in 3. poglavju tega 
poročila. 
 
Na znanstvenem, raziskovalnem in strokovnem področju EPF UM sodeluje s priznanimi univerzami v 
Evropi in v svetu. Pomembnejše izmed njih so: Karl-Franzens-Universität Graz, Avstrija; Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt, Avstrija; Fachhochschule des bfi Wien, Avstrija; Wirtschaft Universität Wien, 
Ekonomski fakultet Zagreb, FOI Varaždin, Ekonomski fakultet Rijeka, Ekonomska fakulteta Univerze 
v Banja Luki,  Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Hrvaška; Univerzita Hradec Králové, 
Češka; Universität Bayreuth, Nemčija; Philipps-Universität Marburg, Nemčija; Universidad de Jaén, 
Španija; Université Paul Cézanne - Aix Marseille III, Francija; Grande École de Commerce INSEEC 
Paris, Francija; Budapesti Corvinus Egyetem, Madžarska; Instituto Politécnico de Coimbra, 
Portugalska; Turku School of Economics, Finska; Colorado State University at Pueblo, ZDA in druge. 
EPF sistematično izgrajuje mrežo globalnih partnerjev zlasti v Latinski Ameriki in v Aziji in je tako 
podpisala v Latinski Ameriki sporazuma o sodelovanju z Univerzo v Kubi in Presbiterian University 
Sao Paolo Brazilija, v Indiji z Gurajat Technological University, AGP Shimla Universty in IIPA Inštitut 
New Delhi, C K Shah Vijapurwala Institute of Management Vadodara, Parul Arogya Seva Mandal 
Waghodia, The University of technology and management Shillong, AKS University Satna, The 
university of Petroleum and Energy Studies Dehradum, Universal Business School Mumbai, 
Management Development Institute Gurgaonter. Na Kitajskem je EPF podpisala sporazume o 
sodelovanju z Dalian Nationalities University, College of International Business of Dalian, Minzu 
University of China, College of Economics v Bijingu, College of Technology Management National 
Tsing Hua University Republic of China Taiwan in z Dalian Nationalities University, College of 
Economics and Management of Dalian. V Rusiji ima EPF podpisan sporazum z Ural Federal 
University v Jekatarininburgu. EPF sodeluje tudi še s številnimi drugimi izobraževalnimi inštitucijami 
v tujini. 
 
23. maja 2014 je EPF podpisala partnersko pogodbo imenovano »Amber Road«, ki vključuje 13 
evropskih poslovnih fakultet iz osmih držav (Avstrija, Hrvaška, Češka, Litva, Poljska, Srbija, Slovaška 
in Slovenija). Sporazum je bil sklenjen z namenom internacionalizacije visokošolskih institucij. 
Predstavlja osnovo za izmenjavo študentov, profesorjev, kakor tudi podporo skupnim raziskovalnim 
projektom.  
 
V letu 2015/16 je EPF v okviru programa Erasmus+ sklenila bilateralne sporazume z University of 
South Bohemia in Češke Budejovice, Češka, Budapest Metropolitan University, Madžarska, University 
of Public Service, Faculty of Political Sciences and Public Administration, Madžarska, University of 
Dubrovnik, Faculty of Economics and Business, Hrvaška, Universita degli Studi di Ferrara, Italija, Bursa 
Orhangazi University, Turčija, Ordu University, Turčija, ter podaljšala sodelovanje z Otto-Friedrich-
Universitat Bamberg, Nemčija za izmenjavo študentov ter pedagoškega in strokovnega osebja. Na 
področju bilateralnega sodelovanja je EPF pričela sodelovati z Yuan Ze University, Tajvan. 
 
Sodelovanje z drugimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji poteka na podlagi medsebojnih pogodb, ki 
učiteljem EPF omogočajo sodelovanje v pedagoškem procesu drugih visokošolskih zavodov. Učitelji 
EPF sodelujejo tudi v strokovnih komisijah za izvolitev pedagoških delavcev drugih visokošolskih 
zavodov. EPF sodeluje z visokošolskimi zavodi Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem. EPF 
sodeluje tudi z Ekonomsko fakulteto UL, Inštitutom Jožef Stefan iz Ljubljane, z Inštitutom za 
ekonomska raziskovanja in z večino članic UM. 
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EPF ima pomembno vlogo v okolju z vidika gospodarskega razvoja, saj na EPF visokošolski učitelji in 
sodelavci, ki so delno zaposleni raziskovalci, izvajajo v okviru znanstveno-raziskovalne dejavnosti 
projekte in programe, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
(ARRS). Sem sodijo raziskovalni programi, temeljni projekti, aplikativni projekti in podoktorski 
projekti, CRP-i in drugi projekti, sofinancirani s strani ARRS. Raziskovalci so aktivni tudi v okviru 
projektov za gospodarstvo, v okviru evropskega programa Erasmus+, Jean Monnet, Horizon 2020 in 
teritorialnih programov (Centralna Evropa, Mediteran) in v drugih mednarodnih projektih. Raziskovalna 
in razvojna dejavnost je obravnavana v poglavju 2.3 tega poročila. EPF daje velik poudarek tudi 
raziskovalnemu delu študentov. Že dve leti zapored aktivno vključujemo študente v raziskovalno delo. 
V letu 2015 so tako ponovno potekali projekti Po kreativni poti do praktičnega znanja. V petih projektih 
je sodelovalo 23 študentov z naše fakultete. V šestih mesecih so reševali konkretne in aktualne probleme 
v podjetjih z mentorji. 
 
EPF sodeluje s podjetji v Mariboru in širši okolici na področju razvoja novih izdelkov, razvoja kadrov, 
na področju financ, managementa in drugih funkcij organizacije, EPF pa je sodelovala tudi pri 
oblikovanju Podjetniškega inkubatorja, ki skrbi za pospeševanje razvoja novih podjetij. Sodelovanje na 
področju razvoja gospodarstva zajema sodelovanje s podjetji, ki so navedena v poglavju 2.3 tega 
poročila. Z gospodarstvom EPF sodeluje predvsem na podlagi aplikativnih projektov, svetovanj in 
seminarjev za posamezna podjetja, kar je predstavljeno v poglavju 2.3 tega poročila. EPF sodeluje tudi 
z Gospodarsko zbornico Slovenije. Zaposleni EPF sodelujejo v upravnih odborih podjetij in so člani 
nadzornih svetov. 
  
Sodelovanje zaposlenih EPF z državnimi organi: zaposleni EPF so bili ministri in poslanci ter 
predsedniki in člani komisij ter svetov, npr. Izpitne komisije za strokovni izpit upraviteljev v postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije Ministrstva za pravosodje, stalne arbitraže na Gospodarski 
zbornici Slovenije, Državnega izpitnega centra, Predmetne skupine za nemški jezik, Komisije za 
Evropsko jezikovno priznanje CMEPIUS in Ekspertne komisije za razvoj Evropskega jezikovnega 
portfelja Ministrstva za šolstvo in šport. 
 
Zaposleni EPF so člani in vidni predstavniki naslednjih strokovnih združenj in komisij: Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), Uradniškega sveta RS, 
Državnega izpitnega centra, Komisije za Evropsko jezikovno priznanje, Društva za marketing Slovenije, 
Zveze ekonomistov Slovenije, Slovenskega združenja za projektni management, Zveze računovodij, 
finančnikov in revizorjev Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Sekcije za operacijske raziskave 
Slovenskega društva Informatika in Slovenske turistične organizacije. EPF je tesno povezana s 
strokovnimi združenji, kot je Društvo ekonomistov Maribor in Društvo računovodskih in finančnih 
delavcev. 
 
EPF tudi aktivno deluje na področju družbenega in kulturnega razvoja z družbeno odgovornimi 
aktivnostmi kot npr. spodbujanje prostovoljstva, pomoč družbenim skupinam (npr. starejši) ter z 
organiziranjem in vodenjem kritičnih dialogov z okoljem (npr. konference, razprave, okrogle mize, 
forumi, članstvo v komisijah). Projektu EPF in družbena odgovornost je namenjeno poglavje 7.2, vplivu 
EPF na okolje pa poglavje 7.3 tega poročila.  
 
EPF z anketiranjem kontinuirano spremlja zaposlitev svojih diplomantov. Rezultati zadnjega 
opravljenega anketiranja v študijskem letu 2015/2016, ko je bilo anketiranih 93 študentov na 
dodiplomskem študiju in 61 na podiplomskem študiju, kažejo, da študij na drugi stopnji nadaljuje v 
povprečju 57% (56,99%) diplomantov dodiplomskega študija. Med tistimi, ki so se po dodiplomski 
stopnji zaposlili (teh je 46,24% vseh anketiranih), jih je nekaj več kot 79% (79,07%) našlo zaposlitev v 
gospodarstvu, nekaj manj kot 7% (6,98%) se jih je samozaposlilo in nekaj manj kot 14% (13,95%) se 
jih je zaposlilo v javnem sektorju. Študij na tretji stopnji nadaljuje v povprečju več kot 18% (18,03%) 
diplomantov podiplomskega študija druge stopnje. Med tistimi, ki so se po podiplomski stopnji zaposlili 
(teh je 72,13% vseh anketiranih), jih je nekaj več kot 84% (84,09%) našlo zaposlitev v gospodarstvu, 
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nekaj manj kot 7% (6,82%) se jih je samozaposlilo in nekaj več kot 9% (9,09%) se jih je zaposlilo v 
javnem sektorju. Diplomanti EPF UM se zaposlujejo na vseh področjih gospodarstva in negospodarstva.  
 
EPF ima sklenjen sporazum o organiziranju študentskih praks s Štajersko gospodarsko zbornico. 
Študenti opravljajo strokovno študijsko usposabljanje v izbranih organizacijah oz. institucijah. Kot 
praktično usposabljanje se lahko prizna tudi vključevanje v aktivnosti organizacijskih enot v okviru 
fakultete, ki jih izvede študent po posebnem programu. Študenti lahko opravljajo praktično 
usposabljanje tudi preko organizacije AIESEC v tujini.  
 
Anketiranje delodajalcev se izvede vsako leto od 2011 dalje. Rezultati anket kažejo, da so delodajalci 
zadovoljni z znanjem in kompetencami diplomantov Ekonomsko-poslovne fakultete. Na dodiplomskih 
študijskih programih so delodajalci v letu 2016 znanje diplomantov EPF na lestvici od 1 – 5 v povprečju 
ocenili s 3,35 (2011 – 3,71, 2012 – 3,74, 2013 – 3,70, 2014 – 2,46, 2015 – 3,40). V letu 2016 je bila 
vsaka posamezna kompetenca diplomantov Ekonomsko-poslovne fakultete ovrednotena z več kot 2,60. 
Za delodajalce diplomantov dodiplomskih študijskih programov so največjega pomena naslednje 
kompetence: Skrb za kakovost (4,66), Reševanje problemov (4,60), Samostojnost pri opravljanju dela 
(4,59), Medosebni odnosi (4,58), Osnove uporabe računalniških programov (4,56), Samostojno 
pridobivanje novega znanja (4,54), Ustvarjanje novih idej (4,45), Iznajdljivost (4,44), Odločanje (4,42), 
Uporaba znanja v praksi (4,42) in Prilagajanje novim razmeram (4,40).  
 
Na podiplomskem študijskem programu so delodajalci v letu 2016 znanje diplomantov EPF na lestvici 
od 1 – 5 v povprečju ocenili s 3,77 (2011 – 3,53, 2012 – 4,08, 2013 – 3,92, 2014 – 2,50, 2015 – 3,51). 
Vsaka posamezna kompetenca diplomantov podiplomskega študijskega programa Ekonomsko-
poslovne fakultete je v letu 2016 ovrednotena s 3,10 ali več. Za delodajalce diplomantov podiplomskega 
študijskega programa so največjega pomena naslednje kompetence: Zmožnost samostojnega dela (4,57), 
Skrb za kakovost (4,57), Iskanje in analiziranje podatkov iz različnih virov (4,48), Samostojno reševanje 
problemov (4,48), Iznajdljivost (4,48), Samostojno odločanje (4,39), Ustno in pisno komuniciranje  v 
maternem jeziku (4,39) in Prilagajanje novim razmeram (4,39). 
 
Sodelovanje s srednjimi šolami, s katerih prihajajo bruci, je organizirano predvsem v obliki predstavitev 
študijskih programov EPF, ki so namenjene tako dijakom kot njihovim učiteljem. Fakulteta sodeluje v 
projektu Mladi za napredek Maribora, v okviru katerega so visokošolski učitelji iz EPF-a člani strokovne 
komisije za oceno nalog.  
 
EPF je aktivna članica v naslednjih organizacijah in združenjih: ATLAS, Accreditation Council for 
Business Schools and Programs, The European Council for Business Education, Microsoft Certified 
Exam Provider, Microsoft IT Academy Program Member, Microsoft Dynamics Academic Alliance, 
SAP University Alliances, iKnow Club, Consortium of International Double Degrees, European 
Foundation for Management Development, The Global Enrepreneurship Monitor, The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business in Prüfungszentrum Goethe-Institut. 
 
Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 

 EPF je krepila mednarodno sodelovanje s fakultetami in univerzami po svetu. 
 Fakulteta je nadaljevala z aktivnostmi spremljanja zaposlovanja svojih diplomantov.   
 Fakulteta je nadaljevala z anketiranjem delodajalcev o ustreznosti kompetenc diplomantov EPF. 
 Fakulteta je nadaljevala z aktivnostmi sodelovanja s srednjimi šolami s ciljem pritegnitve 

dijakov k vpisu na EPF. 
 EPF je nadaljevala z izvedbo predavanj in delavnic na temo EPF in družbena odgovornost. 
 EPF je okrepila aktivnosti sodelovanja z diplomanti. 

 
Prednosti: 

 Sodelovanje zaposlenih EPF v nacionalnih združenjih in komisijah. 
 Sodelovanje zaposlenih EPF v mednarodnih organizacijah in združenjih. 
 Sodelovanje zaposlenih z drugimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji. 
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 Spremljanje zaposlovanja diplomantov EPF. 
 Spremljanje ustreznosti kompetenc diplomantov EPF.  
 Kontinuirano izvajanje projektov Po kreativni poti do znanja, kamor se vključujejo študenti in 

potencialni delodajalci.  
 Sodelovanje v projektu Mladi za napredek Maribora. 

 
Slabost: 

 Ni vzpostavljenih institucionalnih okvirov za organizacijo stalnih mednarodnih konferenc, 
poletnih šol, poslovnih akademij, izobraževanj po meri ipd., s katerimi bi EPF krepila 
prepoznavnost na področju ekonomskih in poslovnih disciplin v slovenskem in mednarodnem 
okolju. 
 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 
 Izoblikovati pregledno in spodbudno institucionalno podporo raziskovalcem EPF za prijavljanje 

na mednarodne razpise, iz katerih je mogoče črpati sredstva za vzpostavitev izobraževalnih, 
raziskovalnih in svetovalnih aktivnosti za povečanje vpetosti EPF v mednarodni prostor 
(programi z dvojnimi diplomami, mednarodne konference, mednarodne poletne/zimske šole, 
vseživljenjsko izobraževanje itd.). 

Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Seznanjanje pedagoških delavcev z rezultati anketiranja delodajalcev o ravni in potrebni vrsti 

kompetenc diplomantov EPF ter odzivi poslovodstva na te rezultate (kontinuirana aktivnost). 
Odgovorno: poslovodstvo EPF. 

 Krepitev in promocija prepoznavnosti ter primerjalnih prednosti študijskih programov EPF 
(kontinuirana aktivnost). 

Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Krepitev in promocija ugleda ter družbene odgovornosti EPF (kontinuirana aktivnost). 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, vsi zaposleni. 
 Nadaljevati z obstoječimi aktivnostmi vključevanja študentov v projektno delo in z novimi 

mehanizmi spodbujati razvoj novih tovrstnih aktivnosti (kontinuirana aktivnost). 
Odgovorna: prodekan za izobraževalno dejavnost, prodekan za znanstveno-
raziskovalno dejavnost. 

 Načrtovati nadaljnje aktivnosti za krepitev sodelovanja z diplomanti EPF (kontinuirana 
aktivnost). 

Odgovoren: prodekan za izobraževalno dejavnost. 
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2 DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

2.1 ORGANIZIRANOST 

V tem poglavju navajamo ključne organe EPF in njihovo sestavo v študijskem letu 2015/2016 (na dan 
30.9.2016) oz. v koledarskem letu 2016. Pri posameznih komisijah oz. organih so prikazani člani 
organov in komisij do poteka mandata in novo izvoljeni oz. imenovani člani organov in komisij.  
 
Poslovodstvo: 

 dekan: izr. prof. dr. Klavdij Logožar od 1.1.2015 do 9.10.2015;  
v. d. dekana: red. prof. dr. Davorin Kračun od 10.10.2015 do 9.10.2016;  
v. d. dekana: izr. prof. dr. Lidija Hauptman od 10.10.2016; 

 prodekan/-nja za izobraževalno dejavnost: izr. prof. dr. Lidija Hauptman od 2.2.2015 do 
30.11.2016, doc. dr. Franjo Mlinarič od 1.12.2016;  

 prodekan za poslovne zadeve in strateške projekte: izr. prof. dr. Dušan Jovanovič - od 
1.12.2016; 

 prodekan/-nja za raziskovalno dejavnost: izr. prof. dr. techn. Alenka Kavkler, R Avstrija od 
2.2.2015 do 4.2.2016, red. prof. dr. Damijan Mumel od 9.2.2016; 

 prodekan/-nja za mednarodno sodelovanje:  izr. prof. dr. Darja Boršič – od 26.10.2015; 
 prodekan/-nja za študentska vprašanja: Matej Matic Murenc – od 9.2.2015 do 30.9.2016, 

Monika Strauss od 3.10.2016; 
 
Tajnik fakultete: 
Milenka Šabeder, univ. dipl. prav. – do 31.5.2016;  
p.p. tajnica fakultete Milenka Šabeder, univ. dipl. prav., od 1.6.2016 do 31.8.2016;  
p.p. tajnik fakultete izr. prof. dr. Dušan Jovanovič, od 5.9.2016 do preklica. 
 
 
Senat:             

 izr. prof. dr. Lidija Hauptman – od 
10.10.2016; red. prof. dr. Davorin 
Kračun – od 10.10.2015 do 9.10.2016; 
izr. prof. dr. Klavdij Logožar, 
predsednik – do 9.10.2015 

 red. prof. dr. Mojca Duh, namestnica 
predsednika 

 red. prof. dr. Samo Bobek 
 red. prof. dr. Žan Jan Oplotnik od 

24.6.2016; izr. prof. dr. Milan Jurše – 
do 13.5.2016,  

 izr. prof. dr. techn. Alenka Kavkler, R 
Avstrija 

 red. prof. dr. Jani Bekö 
 doc. dr. Vita Jagrič 
 izr. prof. dr. Andreja Primec 
 izr. prof. dr. Matjaž Denac 
 mag. Tosja Kobler Jovanovič 
 izr. prof. dr. Karin Širec 
 red. prof. dr. Bruno Završnik 
 red. prof. dr. Vojko Potočan 
 izr. prof. dr. Bojana Korošec – do 

30.11.2016 
 izr. prof. dr. Darja Boršič 

 Nike Vrecl, študentka 
 Monika Strauss, študentka 
 Ksenija Vidovič, študentka 
 David Bohar, študent od 21.10.2016; 

Katarina Barbara Krnjak, študentka – 
do 22.8.2016; 
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Poslovodni odbor: 
 

 Predsednica: izr. prof. dr. Lidija Hauptman od 10.10.2016; red. prof. dr. Davorin Kračun – od 
10.10.2015 do 9.10.2016; izr. prof. dr. Klavdij Logožar – do 9.10.2015 

 izr. prof. dr. Dušan Jovanovič – od 5.9.2016 do preklica; Milenka Šabeder, univ. dipl. prav. - 
do 31.8.2016,  

 red. prof. dr. Sebastjan Strašek 
 red. prof. dr. Vojko Potočan 
 doc. dr. Matjaž Iršič 
 Monika Strauss od 3.10.2016; Matej Matic Murenc – od 9.2.2015 do 30.9.2016;  

Komisija za študijske zadeve: 
 

 Predsednik: doc. dr. Franjo Mlinarič od 1.12.2016; izr. prof. dr. Lidija Hauptman – od 
2.2.2015 do 30.11.2016;  

 doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek  
 doc. dr. Igor Vrečko 
 doc. dr. Matjaž Iršič 
 doc. dr. Tjaša Štrukelj 
 Monika Strauss 
 Špela Lašič

Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve: 
 

 Predsednik: red. prof. dr. Damijan Mumel – od 9.2.2016; izr. prof. dr. techn. Alenka Kavkler, 
R Avstrija – od 2.2.2015 do 4.2.2016 

 izr. prof. dr. Borut Milfelner 
 doc. dr. Barbara Bradač Hojnik 
 doc. dr. Igor Perko 
 izr. prof. dr. rer.pol. Jernej Belak, ZR Nemčija 
 Špela Mlakar 
 Eva Vojsk

Komisija za ocenjevanje kakovosti: 
 

 red. prof. dr. Polona Tominc, predsednica od 23.9.2016 do 18. 11. 2016; doc. dr. Zlatko 
Nedelko, predsednik od 1.6.2015 do 23.9.2016 

 mag. Andrej Smogavc Cestar 
 doc. dr. Romana Korez Vide, nadomestna članica Komisije za ocenjevanje kakovosti na UM 
 mag. Matej Rus – od 1.6.2015 do 23.9.2016 
 mag. Robert Horvat – od 23.9.2016 
 mag. Nataša Gajšt – od 23.9.2016 
 doc. dr. Katja Crnogaj – od 23.9.2016 
 Suzana Pliberšek 
 Monika Strauss 
 Betka Vodišek

Disciplinsko sodišče I. stopnje za študente:  
 izr. prof. dr. Andreja Primec, predsednica 
 Nataša Dreu, univ.dipl.prav., namestnica predsednice 
 Jasmina Grahornik – članica 
 Jerica Burjan – namestnica članice 
 Niko Žmavcar – član študent 
 Špela Šlamberger – namestnica člana študenta 
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Komisija za mednarodno sodelovanje: 
 izr. prof. dr. Darja Boršič – od 26.10.2015; red. prof. dr. Žan Jan Oplotnik, predsednik – do 

1.7.2015;  
 izr. prof. dr. Zdenka Ženko 
 mag. Nataša Gajšt 
 doc. dr. Romana Korez Vide 
 mag. Igor Đukanović 
 Klemen Zapečnik 
 Urška Kamenik



Akademski zbor EPF predstavljajo vsi visokošolski učitelji in sodelavci fakultete ter 1/5 študentov. 
Predsednik Akademskega zbora je bil do 29. 5. 2015 red. prof. dr. Davorin Kračun, 3.11.2015 je bila 
za predsednico AZ izvoljena izr. prof. dr. Bojana Korošec, ki je bila na tej funkciji do 30.12.2016. 
17.3.2015 je bil za namestnika predsednika AZ izvoljen Dejan Romih, univ. dipl. ekon. 
Pregled kateder in inštitutov podajamo v preglednicah 2.1_1 in 2.1_2. 

Preglednica 2.1_1: Katedre in število sej v posameznem študijskem letu 

Ime katedre Predstojnik* Število 
članov 

Število sej v posameznem študijskem letu 
 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Katedra za 
organizacijo in 
informatiko ** 

prof. dr. Sonja 
Treven 12 19 12 14 11 12 9 

 
/ 
 

 
/ 

 
/ 

Katedra za splošni 
management in 
organizacijo*** 

prof. dr. Sonja 
Treven 7 / / / / / 2 11 

 
9 

 
11 

Katedra za e-
poslovanje*** 

prof. dr. Samo 
Bobek 6 / / / / / 2 8 

 
12 

 
7 

Katedra za 
podjetništvo in 

ekonomiko 
poslovanja 

prof. dr. Miroslav 
Rebernik 6 9 8 13 10 15 11 9 

 

16 

 
11 

Katedra za 
strateški 

management  in 
politiko podjetja 

prof. dr. Mojca 
Duh 3 7 7 6 4 11 13 10 

 
12 

 
10 

Katedra za tuje 
poslovne jezike 

mag. Alenka Plos 4 11 7 7 8 6 4 5 
 

 
4 

 
4 

Katedra za 
tehnologijo in 

podjetniško varstvo 
okolja 

prof. dr. Gregor 
Radonjič 3 7 7 7 4 6 4  

6 

 
 

4 

 
 

3 

Katedra za 
računovodstvo in 

revizijo 

Izr. prof. dr. 
Bojana Korošec 

7 35 24 22 16 13 28  
14 

 
22 

 
32 

Katedra za 
politično 

ekonomijo 

prof. dr. Davorin 
Kračun 4 8 5 4 9 7 10  

8 

 
8 

 
6 

Katedra za 
finance 

prof. dr. Tanja 
Markovič 
Hribernik 

6 14 11 10 13 11 12 
 

14 
 

 
15 

 
14 

Katedra za 
ekonomsko 

politiko 

prof. dr. Sebastjan 
Strašek 4 10 5 5 5 7 7  

9 

 
8 

 
9 

Katedra za 
marketing 

Izr. prof. dr. Borut 
Milfelner 6 16 11 11 7 9 10  

12 
 

13 
 

11 

Katedra za 
za mednarodno 
ekonomijo in 
poslovanje 

Izr. prof. dr. Sonja 
Sibila Lebe 7 18 13 8 7 13 14 14 

 
11 

 
19 

Katedra za 
gospodarsko 

pravo 

Izr. prof. dr. Borut 
Bratina 4 7 7 1 3 4 9 4 

 
4 

 
7 

Katedra za 
kvantitativne 
ekonomske 

analize 

Izr. prof. dr. Vesna 
Čančer 7 13 7 5 4 12 19 11 

 
14 

 
16 

*Naveden je predstojnik za študijsko leto 2015/2016. **Katedra se je razdelila na dve novi katedri.  
***Oblikovana iz Katedre za organizacijo in informatiko (Obvestila UM, št. 2/2013, dne 22.5.2013).  
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Preglednica 2.1_2: Organizacijske enote po 21. členu Statuta UM – RIC, Inštituti 

Ime inštituta Predstojnik* 
Raziskovalni in izobraževalni center – RIC  - 
Inštitut za organizacijo in informatiko doc. dr. Simona Šarotar Žižek 
Inštitut za projektni management doc. dr. Igor Vrečko 
Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij red. prof. dr. Miroslav Rebernik 
Inštitut za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja izr. prof. dr. Matjaž Denac 
Inštitut za jezike in tuje poslovne jezike mag. Nataša Gajšt 
Inštitut za računovodstvo, revizijo in davščine doc. dr. Iztok Kolar 
Inštitut za finance in bančništvo red. prof. ddr. Timotej Jagrič  
Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo red. prof. dr. Davorin Kračun  
Institut za marketing red. prof. dr. Damijan Mumel 
Institut za ekonomske odnose s tujino doc. dr. Romana Korez Vide 
Institut za transport in poslovno logistiko izr. prof. dr. Klavdij Logožar 
Inštitut za upravljanje podjetij in strateški management Izr. prof. dr. rer. pol. Jernej Belak, ZR Nemčija 
Inštitut za gospodarsko pravo izr. prof. dr. Borut Bratina 
Inštitut za operacijske raziskave izr. prof. dr. techn. Alenka Kavkler, R Avstrija 

*Op.: Naveden je predstojnik za študijsko leto 2015/2016. 
 
Dejavnosti, ki jih izvajajo v strokovnih službah so na fakulteti organizirane v naslednje službe: Služba 
za študentske in študijske zadeve z Enoto za razvoj, kakovost in podporo študija, Služba za kadrovske, 
pravne in splošne zadeve, Služba za računovodstvo in finance, Knjižnica, Služba za informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo, Služba za mednarodno sodelovanje, Služba za raziskovalno dejavnost in 
sodelovanje z gospodarstvom in Študentski karierni center. 
 
Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 

 Izvedba postopka kandidiranja, volitev in imenovanja za funkcijo dekana EPF, 
 Izvedba postopka kandidiranja in imenovanja prodekanov, 
 Izvedba postopka kandidiranja in volitev članov Senata EPF, 
 Imenovanje članov stalnih komisij Senata EPF, 
 Imenovanje predstojnikov kateder, inštitutov in usmeritev zaradi poteka mandatov, 
 Imenovanje prodekana na funkcijo prorektorja ter imenovanje v.d. prodekanje za mednarodno 

sodelovanje, 
 Odstop predsednika AZ in izvolitev predsednice AZ EPF, 
 Razrešitev dekana EPF ter imenovanje v.d. dekana EPF, 
 Imenovanje v.d. dekanje (od 10.10.2016) 
 Sprememba imena Inštituta za razvoj managementa v Inštitut za upravljanje podjetij in strateški 

management in imenovanje predstojnika 
 Sprememba imena Inštituta za tehnologijo v Inštitut za tehnologijo in podjetniško varstvo 

okolja. 
 
Prednost: 

 V vseh ključnih organih fakultete so zastopani tudi študenti. 
 
Slabost: 

 EPF že od 10. 10. 2015 na dekanskem mestu nima izvoljenega dekana.  
 
Predlog aktivnosti za izboljšanje:  

 Čimprejšnja izvedba postopkov za volitve dekana.  
Odgovorni: poslovodstvo EPF, Akademski zbor EPF, Senat EPF, rektor UM.  
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2.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

2.2.1 Organizacija in izvedba študijskih programov 

EPF v študijskem letu 2016/2017 izvaja štiri akreditirane študijske programe, in sicer dva študijska 
programa 1. stopnje (visokošolski strokovni študijski program »Poslovna ekonomija« in univerzitetni 
študijski program »Ekonomske in poslovne vede«) ter dva podiplomska študijska programa (študijski  
program 2. stopnje »Ekonomske in poslovne vede« in študijski program 3. stopnje »Ekonomske in 
poslovne vede«). Fakulteta izvaja vse oblike rednega in izrednega dodiplomskega in podiplomskega 
študija na sedežu v Mariboru. 
 
Vodenje študijskih programov 1. stopnje je v pristojnosti prodekana za izobraževalno dejavnost, doc. 
dr. Franja Mlinariča,  študijska  programa 2. in 3. stopnje pa sta v pristojnosti prodekana za raziskovalno 
dejavnost, red. prof. dr. Damijana Mumla. Vodenje usmeritev v angleškem jeziku, Evropske poslovne 
študije (BUN) in Upravljanje in vodenje podjetij (BMAG) pa je v pristojnosti prodekanje za 
mednarodno sodelovanje, prof. dr. Darje Boršič. 
 
Podatke o skupnem številu študentov v posameznih programih fakultete, ki so podrobneje predstavljeni 
v točkah 2.2.2 in 2.2.3 tega poročila, povzemamo v preglednici 2.2.1_1. 
 
Preglednica 2.2.1_1: Število študentov po stopnjah in študijskih programih (bolonjski študijski 
programi) 

Akreditirani bolonjski 
študijski programi 

Izvedba - 
2006/2007 

Izvedba - 
2007/2008 

Izvedba - 
2008/2009 

Izvedba –  
2009/2010 

Število 
študentov 

Število 
študentov 

Število 
študentov 

Število 
študentov 

VS strokovni - 
Poslovna 
ekonomija 

Redni 325 
392 

859 944 512 
614 

672 
782 Izredni 67 85  102 110 

Univerzitetni -  
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 323 
332 

949 973 572 
603 

816 
840 Izredni 9 24  31 24 

Magistrski - 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 39 
229 

365 530 97 
292 

153 

298 Izredni 104 165  151 121 
Izredni 86* 57  44* 24* 

Doktorski –
Ekonomske in 
poslovne vede 

Izredni  
-  

  
-  40  

*vpis po merilih za prehode v 2. letnik 
 
Nadaljevanje preglednice 

Akreditirani  bolonjski 
študijski programi 

Izvedba –  
2010/2011 

Izvedba –  
2011/2012 

Izvedba –  
2012/2013 

Izvedba –  
2013/2014 

Število 
študentov 

Število 
študentov 

Število 
študentov 

Število 
študentov 

VS strokovni - 
Poslovna 
ekonomija 

Redni 911 800 826 744  
769  

981 
909 

939 
Izredni 70 26  25  30 

Univerzitetni – 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 894 686 697 596  
618  

912 
784 

800 
Izredni 18 11  22  16 
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Nadaljevanje preglednice 
Magistrski – 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 552 753 824 708  
745 684 

724 
817 

Izredni 132 71  37  93 
Doktorski –
Ekonomske in 
poslovne vede 

Izredni 
 47 44 42 

 

 
Nadaljevanje preglednice 

Akreditirani  bolonjski 
študijski programi 

Izvedba –  
2014/2015 

Izvedba –  
2015/2016 

Število 
študentov 

Število 
študentov 

VS strokovni - 
Poslovna 
ekonomija 

Redni 667  
703 

627 
643 

Izredni 36 16 
Univerzitetni – 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 589 
622 

557 
573 

Izredni 33 16 

Magistrski – 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 614 
650 

494 
528 

Izredni 36 34 
Doktorski –
Ekonomske in 
poslovne vede 

Izredni 32 29 

 
V letu 2005 sta bila akreditirana dva študijska programa na 1. stopnji, in sicer univerzitetni program 
Ekonomske in poslovne vede in visokošolski strokovni program Poslovna ekonomija ter program 2. 
stopnje Ekonomske in poslovne vede. Leta 2008 je bil akreditiran študijski program 3. stopnje 
Ekonomske in poslovne vede. 
 
Visokošolski študijski program 1. stopnje Poslovna ekonomija se je začel izvajati v letu 2006/2007 in 
ima 8 usmeritev. Tudi univerzitetni študijski program 1. stopnje Ekonomske in poslovne vede se je  
začel izvajati v letu 2006/2007. Univerzitetni študijski program je imel do študijskega leta 2013/14 8 
usmeritev, v študijskem letu 2014/15 pa je fakulteta razpisala tudi usmeritev Evropske poslovne študije, 
ki je namenjena predvsem tujim študentom in se bo izvajala v angleškem jeziku, v kolikor bo 
prijavljenih dovolj kandidatov. Usmeritev se bo izvajala le za izredni način študija. Oba študijska 
programa trajata tri študijska leta. Podrobneje sta dodiplomska študijska programa predstavljena v točki 
2.2.2. 
 
Študijski program 2. stopnje »Ekonomske in poslovne vede« smo pričeli izvajati v študijskem letu 
2006/2007 in pokriva 12 usmeritev, usmeritev Upravljanje in vodenje podjetij je pripravljena za izvedbo 
v tujem jeziku, v kolikor bo vpisanih dovolj študentov. Izvaja se le kot izredni študij. Študijski program 
traja dve leti. 
 
Študijski program 3. stopnje »Ekonomske in poslovne vede« pa smo začeli izvajati v študijskem letu 
2008/2009. Leta 2013 je bil študijski program 3. stopnje v celoti spremenjen. Študijski program traja 
tri leta.  
 
Na podlagi analiz anket (anketa o pedagoškem delu in obremenitvi študentov, vprašalnik za delodajalce) 
in predlogov kateder se vsako leto izvedejo spremembe v študijskih programih. Prilagodijo se učni 
načrti posameznih predmetov za učinkovitejšo in kakovostnejšo izvedbo pedagoškega procesa. Če je 
ugotovljeno, da so potrebne večje spremembe, se prenovi tudi celoten študijski program.  
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Na ravni dodiplomskega in podiplomskega študija na EPF poteka izmenjava študentov s partnerskimi 
univerzami. Podrobneje je mednarodna mobilnost študentov predstavljena v poglavju 2.2.4  
samoevalvacijskega poročila. 
 
Informacije o študijskih programih fakulteta objavlja na spletnem portalu, v tiskanem informacijskem 
gradivu in v elektronskih gradivih. Usmeritve, ki so predvidene za izvedbo v angleškem jeziku so 
predstavljene tudi v angleškem jeziku. Podrobneje sta podiplomska študijska programa predstavljena v 
točki 2.2.3. 
 
Ugotavljamo, da se je delež študentov v letu 2015/2016, ki zapustijo (se izpišejo) študij na  
visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje »Poslovna ekonomija« in študijskem 
programu 2. stopnje »Ekonomske in poslovne vede, glede na 2014/2015, zmanjšal. Na univerzitetnem 
študijskem programu 1. stopnje »Ekonomske in poslovne vede« pa povečal (preglednica 2.2.1_2). 

Preglednica 2.2.1_2: Delež študentov po stopnjah in študijskih programih, ki zapustijo fakulteto 
(bolonjski študijski programi) (v %) 

Akreditirani  
bolonjski študijski programi 

Izvedba - 
2006/2007 

Izvedba - 
2007/2008 

Delež študentov Delež študentov 
VS strokovni  - 
Poslovna ekonomija 

Redni 13,79  13,20  Izredni 9,45 9,52 
Univerzitetni - 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 12,70 
 

6,93  
Izredni 18,18 3,03 

Magistrski  - 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni  
5,1 

 

  -  

Izredni  
7,7 1,7 

Izredni 2,3*   - 
*vpisani po merilih za prehode. 
 
Nadaljevanje preglednice 

Akreditirani  
bolonjski študijski 
programi 

Izvedba - 
2008/2009 

Izvedba 
2009/2010 

Izvedba 
2010/2011 

Izvedba 
2011/2012 

Delež 
študentov 

Delež 
študentov 

Delež 
študentov 

Delež 
študentov 

VS strokovni  - 
Poslovna 
ekonomija 

Redni 6,47 
 

9,7
8 

9,32 
10,47 9,85 8,16 

8,01 
Izredni 7,14 4,7

1 2,5 3,44 

Univerzitetni - 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 4,27 
 

5,3
8 5,35 

4,82 4,93 4,34 
4,26 

Izredni - 4,17 5,5 - 
Magistrski  - 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 3,92 
 

1,1
0 0,94 

1,27 1,17 1,10 
0,98 

Izredni 1,34 0,61 0,75 - 
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Nadaljevanje preglednice 

Akreditirani  bolonjski 
študijski programi 

Izvedba  
2012/2013 

Izvedba  
2013/2014 

Izvedba  
2014/2015 

Izvedba  
2015/2016 

Delež 
študentov 

Delež 
študentov 

Delež 
študentov 

Delež 
študentov 

VS strokovni  - 
Poslovna 
ekonomija 

Redni 3,51  
1,76 

6,31  
5,16 

9,41  
10,58 

8,46 
8,24 Izredn

i 
0 4,0 11,76 0 

Univerzitetni - 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 4,16  
2,08 

5,37  
4,96 

6,53  
3,27 

5,56 
5,76 Izredn

i 
0 4,55 *0 12,5 

Magistrski  - 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 1,06  
2,64 

1,41  
0,71 

2,02  
2,57 

2,43 
2,46 Izredn

i 
4,22   0 *3,12 2,94 

*Indijski izredni študentje v to statistiko niso zajeti 
 
V preglednici 2.2.1_3 navajamo podatke o številu študentov po starostnih skupinah za posamezne 
študijske programe. Iz podatkov v preglednici 2.2.1_3 je razvidno, da se na študijska programa 1. 
stopnje, tako na redni kot na izredni način študija, vpišejo predvsem študenti iz starostne skupine do 24 
let. Glede na navedeno je mogoče sklepati, da se večina študentov na študijske programe 1. stopnje 
vpiše takoj po končani srednji šoli.  

Preglednica 2.2.1_3: Število študentov po vrsti študija in starostnih skupinah (bolonjski študijski 
program) 

Izvedba – 2006/2007 
Akreditirani 
študijski 
programi 

 Skupaj Do 
24 let 

Do 
25 let 

Do 
26 let 

Do 
27 let 

Do 
28 let 

Do 
29 let 

Med 
30 in 

34 

Med 
35 in 

39 

40 let 
ali 
več 

VS strokovni - 
Poslovna 
ekonomija 

Redni 377 365 7 2 0 0 1 1 0 1 

Izredni 74 41 3 2 2 2 2 10 6 6 

Univerzitetni - 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 370 358 6 3 1 1 1 0 0 0 

Izredni 11 8 0 0 1 0 1 0 0 1 

 
Izvedba – 2007/2008 
Akreditirani  
študijski 
programi 

 Skupaj Do 
24 let 

Do 
25 let 

Do 
26 let 

Do 
27 let 

Do 
28 let 

Do 
29 let 

Med 
30 in 

34 

Med 
35 in 

39 

40 let 
ali 
več 

VS strokovni - 
Poslovna 
ekonomija 

Redni 516 503 8 2 0 0 2 1 0 0 

Izredni 103 61 2 4 3 1 4 13 6 9 

Univerzitetni -  
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 576 567 4 0 2 0 1 1 0 1 

Izredni 31 24 0 0 1 0 0 2 2 2 
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Izvedba – 2008/2009 
Akreditirani 
novi študijski 
programi 

 Skupaj Do 
24 let 

Do 
25 let 

Do 
26 let 

Do 
27 let 

Do 
28 let 

Do 
29 let 

Med 
30 in 

34 

Med 
35 in 

39 

40 let 
ali 
več 

VS strokovni - 
Poslovna 
ekonomija 

Redni 523 494 16 8 2 0 0 3 0 0 

Izredni 105 51 11 2 4 3 1 13 9 11 

Univerzitetni -  
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 592 571 12 5 0 2 0 1 1 0 

Izredni 33 21 4 0 0 2 0 2 2 2 

 
Izvedba – 2009/2010 
Akreditirani  
študijski 
programi 

 Skupaj Do 
24 let 

Do 
25 let 

Do 
26 let 

Do 
27 let 

Do 
28 let 

Do 
29 let 

Med 
30 in 

34 

Med 
35 in 

39 

40 let 
ali 
več 

VS strokovni - 
Poslovna 
ekonomija 

Redni 859 808 30 10 3 4 0 2 1 1 

Izredni 85 19 5 6 0 4 3 14 20 14 

Univerzitetni -  
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 949 901 28 7 6 2 1 2 1 1 

Izredni 24 16 2 1 2 0 0 3 0 0 

 
Izvedba – 2010/2011 
Akreditirani  
študijski 
programi 

 Skupaj Do 
24 let 

Do 
25 let 

Do 
26 let 

Do 
27 let 

Do 
28 let 

Do 
29 let 

Med 
30 in 

34 

Med 
35 in 

39 

40 let 
ali 
več 

VS strokovni - 
Poslovna 
ekonomija 

Redni 911 851 26 17 10 1 4 1 1 0 

Izredni 70 13 3 5 3 2 5 14 14 11 

Univerzitetni -  
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 894 852 21 8 5 3 4 1 0 0 

Izredni 18 12 2 2 0 0 0 2 0 0 

 
Izvedba – 2011/2012 
Akreditirani  
študijski 
programi 

 Skupaj Do 
24 let 

Do 
25 let 

Do 
26 let 

Do 
27 let 

Do 
28 let 

Do 
29 let 

Med 
30 in 

34 

Med 
35 in 

39 

40 let 
ali 
več 

VS strokovni - 
Poslovna 
ekonomija 

Redni 909 836 29 15 19 4 1 2 3 0 

Izredni 30 9 2 0 2 0 1 4 6 6 

Univerzitetni -  
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 784 740 26 6 5 1 4 2 0 0 

Izredni 16 7 3 0 1 1 1 1 1 1 
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Izvedba – 2012/2013 
Akreditirani 
študijski 
programi 

 Skupaj Do 
24 let 

Do 
25 let 

Do 
26 let 

Do 
27 let 

Do 
28 let 

Do 
29 let 

Med 
30 in 

34 

Med 
35 in 

39 

40 let 
ali 
več 

VS strokovni - 
Poslovna 
ekonomija 

Redni 800 748 30 12 2 2 1 2 0 3 

Izredni 26 9 1 2 1 1 2 5 4 1 

Univerzitetni -  
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 686 650 14 10 4 3 0 4 0 1 

Izredni 11 8 0 2 0 1 0 0 0 0 

 
Izvedba – 2013/2014 
Akreditirani 
študijski 
programi 

 Skupaj Do 
24 let 

Do 
25 let 

Do 
26 let 

Do 
27 let 

Do 
28 let 

Do 
29 let 

Med 
30 in 

34 

Med 
35 in 

39 

40 let 
ali 
več 

VS strokovni - 
Poslovna 
ekonomija 

Redni 744 643 53 31 12 2 2 2 0 0 

Izredni 25 8 3 1 0 0 1 4 2 6 

Univerzitetni -  
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 596 521 40 15 11 3 3 2 1 0 

Izredni 22 13 5 0 0 2 0 1 1 0 

 
Izvedba – 2014/2015* 

Akreditiran
i študijski 
programi 

 Skupaj 
Do 
24 
let 

Do 
25 let 

Do 
26 let 

Do 
27 let 

Do 
28 let 

Do 
29 let 

Med 
30 in 

34 

Med 
35 in 

39 

40 let 
ali 
več 

VS 
strokovni - 
Poslovna 
ekonomija 

 784 688 39 21 10 2 0 6 6 12 

Univerzi-
tetni -  
Ekonomske 
in poslovne 
vede 

 661 632 14 2 2 5 2 3 1 0 

 
Izvedba – 2015/2016** 
Akreditirani 
študijski 
programi 

 Skupaj Do 
24 let 

Do 
25 let 

Do 
26 let 

Do 
27 let 

Do 
28 let 

Do 
29 let 

Med 
30 in 

34 

Med 
35 in 

39 

40 let 
ali 
več 

VS strokovni - 
Poslovna 
ekonomija 

Redni 685 541 61 38 19 11 6 8 1 0 

Izredni 18 4 3 0 0 0 0 4 1 6 
 

Univerzitetni -  
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 579 509 31 19 10 3 1 4 2 0 

Izredni 18 5 3 4 1 1 0 3 1 0 
*dobiti je možno le-ta izpis, izpis ni več ločen glede na redni in izredni študij, ampak je skupen za redne in izredne 
študente. 
**zajeti tudi študenti s podaljšanjem statusa. 
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V preglednici 2.2.1_4 in v preglednici 2.2.1_5 prikazujemo povprečne izpitne ocene in povprečne ocene 
diplomantov po študijskih programih. 
 
Podatki kažejo, da je povprečna ocena diplomanta na rednem dodiplomskem študiju v študijskem letu 
2015/2016 na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje višja kot na visokem strokovnem 
študijskem programu 1. stopnje. Povprečne ocene izpitov in povprečne ocene diplomantov na rednem 
študijskem programu 2. stopnje ostajajo še naprej višje, kot so v primerjavi z dodiplomskim. 

Preglednica 2.2.1_4: Povprečna ocena izpitov po stopnjah in študijskih programih (bolonjski 
študijski programi) 

Akreditirani  
študijski programi 

Izvedba 
2006/2007 

Izvedba  
2007/2008 

Izvedba -  
2008/2009 

Izvedba -  
2009/2010 

Povprečna 
ocena izpitov 

Povprečna 
ocena 
izpitov 

Povprečna 
ocena izpitov 

Povprečna 
ocena izpitov 

VS strokovni  - 
Poslovna ekonomija 

Redni 7,2 6,8 6,6 6,5 
Izredni 7,5 6,7 7,4 6,9 

Univerzitetni -  
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 7,4 7,3 7,4 7,1 
Izredni 7,8 7,6 7,6 7,3 

Magistrski - 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 8,5 8,4 8,3 8,6 
Izredni 8,7 8,5 8,4 8,2 

 
Nadaljevanje preglednice 

Akreditirani  
bolonjski študijski programi 

Izvedba -  
2010/2011 

Izvedba -  
2011/2012 

Izvedba -  
2012/2013 

Izvedba -  
2013/2014 

Povprečna 
ocena izpitov 

Povprečna 
ocena izpitov 

Povprečna 
ocena izpitov 

Povprečna 
ocena izpitov 

 VS strokovni - 
Poslovna ekonomija 

Redni 6,7 7,8 7,9 6,9 
Izredn
i 7,3 7,5 7,6 7,5 

Univerzitetni -
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 7,4 7,8 8,0 7,4 
Izredn
i 6,6 7,5 7,9 7,5 

Magistrski  - 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 8,2 8,2 8,3 8,1 
Izredn
i 7,8 7,9 8,2 8,4 

 
Nadaljevanje preglednice 

Akreditirani študijski 
programi 

Izvedba -  
2014/2015 

Izvedba -  
2015/2016 

Povprečna 
ocena izpitov 

Povprečna 
ocena izpitov 

 VS strokovni - 
Poslovna 
ekonomija 

Redni 7,9 7,92 

Izredni 7,6 7,80 

Univerzitetni -
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 7,9 8,09 

Izredni 7,7 7,49 
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Nadaljevanje preglednice 
Magistrski  - 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 8,2 8,28 

Izredni 7,8 8,17 

Preglednica 2.2.1_5: Povprečna ocena diplomanta po stopnjah in študijskih programih (bolonjski 
študijski programi) 

Akreditirani študijski programi 
Izvedba -  
2008/2009 

Izvedba -  
2009/2010 

Izvedba -  
2010/2011 

Povprečna ocena 
diplomanta 

Povprečna ocena 
diplomanta 

Povprečna ocena 
diplomanta 

VS - Poslovna 
ekonomija 

Redni 8,2 8,4 8,1 
Izredni 9,4 8,8 8,2 

Univerzitetni -
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 8,5 8,4 8,2 
Izredni 9,2 - 8,5 

Magistrski - 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 9,2 8,8 8,8 
Izredni 8,6 8,6 8,3 

 
Nadaljevanje preglednice 

Akreditirani študijski programi 
Izvedba -  
2011/2012 

Izvedba -  
2012/2013 

Izvedba -  
2013/2014 

Povprečna ocena 
diplomanta 

Povprečna ocena 
diplomanta 

Povprečna ocena 
diplomanta 

VS - Poslovna 
ekonomija 

Redni 8,2 7,7 7,7 
Izredni 9,4 7,6 7,8 

Univerzitetni -
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 8,5 7,8 7,7 
Izredni 9,2 - 8,3 

Magistrski - 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 9,2 8,6 8,4 
Izredni 8,6 8,4 8,7 

 
Nadaljevanje preglednice 

Akreditirani študijski programi 

Izvedba - 
2014/2015 

Izvedba - 
2015/2016 

Povprečna ocena 
diplomanta 

Povprečna ocena 
diplomanta 

VS - Poslovna 
ekonomija 

Redni 7,7 7,5 
Izredni 7,9 7,6 

Univerzitetni -
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 7,7 7,8 

Izredni - 8,5 

Magistrski - 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 8,5 8,5 

Izredni 8,2 8,6 

 
V preglednici 2.2.1_6 v odstotkih prikazujemo delež vpisanih absolventov, ki diplomirajo na študijskih 
programih 1. stopnje. Podatki kažejo, da se je delež vpisanih absolventov, ki so diplomirali na rednem 
visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje »Poslovna ekonomija« v študijskem letu 
2015/2016 povečal, na izrednem študiju pa zmanjšal. Delež vpisanih študentov, ki so diplomirali na 
rednem univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje »Ekonomske in poslovne vede« v študijskem 
letu 2015/2016 pa se je povečal.  
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Preglednica 2.2.1_6: Delež vpisanih absolventov, ki diplomirajo (v %) po stopnjah in študijskih 
programih  

Akreditirani  študijski 
programi 

Izvedba –  
2009/2010 

Izvedba –  
2010/2011 

Izvedba –  
2011/2012 

Izvedba –  
2012/2013 

Izvedba –  
2013/2014 

Delež 
vpisanih 
študentov, ki 
diplomirajo 

Delež 
vpisanih 
študentov, ki 
diplomirajo 

Delež 
vpisanih 
študentov, ki 
diplomirajo 

Delež 
vpisanih 
študentov, ki 
diplomirajo 

Delež 
vpisanih 
študentov, ki 
diplomirajo 

VS  - Poslovna 
ekonomija 

Redni 33,57 57,14 57,48 39,85 29,9 
Izredni 33,3 - 66,67 0,00 0 

Univerzitetni - 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 53,12 64,81 63,16 52,48 43,8 
Izredni 0 - 33,33 - 0 

 
Nadaljevanje preglednice 

Akreditirani  študijski 
programi 

Izvedba –  
2014/2015 

Izvedba –  
2015/2016 

Delež 
vpisanih 
študentov, 
ki 
diplomirajo 

Delež 
vpisanih 
študentov, ki 
diplomirajo 

VS  - Poslovna 
ekonomija 

Redni 29,15 41,02 
Izredni 5,26 0,00 

Univerzitetni - 
Ekonomske in 
poslovne vede 

Redni 46,91 56,45 

Izredni - 100,00 
 

 
Premiki v času po samoevalvaciji 2015: 

 izvedle so se spremembe učnih načrtov predmetov in prenove študijskih programov; 
 študijska literatura se je ažurirala; 
 pri nekaterih predmetih so se spremenile metode poučevanja in učenja; 
 pri nekaterih predmetih so se spremenile vsebine ter cilji in kompetence; 
 pri nekaterih predmetih so se spremenili predvideni študijski rezultati; 
 pri nekaterih predmetih so se spremenili način in deleži ocenjevanja; 
 delež vpisanih absolventov, ki so diplomirali na rednem visokošolskem strokovnem študijskem 

programu »Poslovna ekonomija« se je povečal, na izrednem študiju pa zmanjšal 
 delež vpisanih absolventov, ki so diplomirali na rednem univerzitetnem študijskem programu 

»Ekonomske in poslovne vede« se je povečal 
 pripravljati se je začel program za izpopolnjevanje za zunanje interesente za člane nadzornih 

svetov in upravnih odborov (Mestna občina Maribor); 
 

Prednosti: 
 posodobitev učnih načrtov predmetov in študijskih programov 
 višja deleža redno vpisanih absolventov, ki so diplomirali na študijskih programih Poslovna 

ekonomija ter Ekonomske in poslovne vede 
 
Slabosti: 

 na dodiplomske in podiplomske študijske programe se vpišejo predvsem študenti v starostni 
skupini do 24 let; 

 nizka stopnja interesa za vpis na izredni študij; 
 nižji delež izredno vpisanih absolventov, ki so diplomirali na študijskem programu Poslovna 

ekonomija 
 problematika visokega odstotka neaktivnih študentov. 
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Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 
 priprava programov za izpopolnjevanje za zunanje interesente (npr. programi vseživljenjskega 

izobraževanja) (v izvajanju, delno realiziran predlog iz samoevalvacije 2014/2015); 
Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, predstojniki študijskih 
usmeritev, katedre, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 povečanje deleža tujih študentov, ki se vpišejo redno ali izredno na študijske usmeritve v 
angleškem jeziku (npr. Evropske poslovne študije, Upravljanje in vodenje podjetij) (v 
izvajanju, delno realiziran predlog iz samoevalvacije 2014/2015); 
Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, prodekanja za 
mednarodno dejavnost, Komisija za mednarodno sodelovanje 

 povezovanje s tujimi univerzami (npr. dvojne diplome) (v izvajanju, delno realiziran predlog 
iz samoevalvacije 2014/2015);  
Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, prodekanja za 
mednarodno dejavnost, Komisija za mednarodno sodelovanje, visokošolski učitelji in sodelavci 

 študijska izmenjava izven obstoječih izmenjav (npr. bilateralno sodelovanje s fakultetami s 
področja ekonomije in poslovnih ved) (v izvajanju, delno realiziran predlog iz samoevalvacije 
2014/2015). 
Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekanja za mednarodno dejavnost, Komisija za mednarodno 
sodelovanje, visokošolski učitelji in sodelavci 

 

2.2.2 Dodiplomski študijski programi 

V samoevalvacijskem poročilu so od leta 2015 za dodiplomske in podiplomske študijske programe 
upoštevani tudi kazalniki kakovosti UM na področju izobraževalne dejavnosti, ki temeljijo na podatkih 
AIPS in izpisu RCUM. Gre za kazalnike kakovosti na področjih interesa za študij, razmerja med 
študenti in visokošolskimi učitelji, prehodnosti študentov, uspešnosti zaključka študija, zadovoljstva 
študentov, povezave z delovnim okoljem in internacionalizacije. Glede na različno zajemanje podatkov 
lahko prihaja do razhajanj med obstoječimi kazalniki, ki so še zajeti v poročilo in novimi kazalniki 
kakovosti. Kazalnike kakovosti, ki temeljijo na podatkih AIPS, izkazujejo priloge 8_5 – 8_11, njihove 
interpretacije pa so smiselno umeščene v posamezna podpoglavja tega dela poročila. Pomenljiv 
kazalnik je, podobno kot je to veljalo že za predhodno študijsko leto, število študentov na 
visokošolskega učitelja na EPF v primerjavi s povprečjem UM, saj izkazuje bistveno višjo 
obremenjenost učiteljev EPF s pedagoškim delom (v povprečju skoraj 28 študentov na učitelja) v 
primerjavi s povprečjem UM (v povprečju skoraj 16 študentov na učitelja) (priloga 8_5 (kazalnik 
razmerja med študenti in visokošolskimi učitelji)). 
 
V preglednici 2.2.2_1 predstavljamo število razpisanih študijskih mest EPF na dodiplomskih študijskih 
programih, ki jih določi MVZT. 

Preglednica 2.2.2_1: Število razpisanih študijskih mest EPF na dodiplomskih študijskih 
programih (določa MVZT) 

 
Študijsko leto 

Visokošolski strokovni program 
(BV) 

Univerzitetni program (BU) 

Izredni študij Redni študij Izredni študij Redni študij 
2006/2007* 800 320 90 320 
2007/2008* 400 290 50 290 
2008/2009* 200 290 50 290 
2009/2010* 100 350 100 350 
2010/2011* 70 350 70 350 
2011/2012* 70 350 70 350 
2012/2013* 70 270 70 220 
2013/2014* 40 270 40 220 
2014/2015* 40 270 40 220 
2015/2016* 40 270 40 220 

*v razpisana mesta ni vštet vpis po merilih za prehode. 
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V nadaljevanju najprej obravnavamo visokošolski strokovni študijski program. 
 
Visokošolski strokovni študijski program (BV) 
 
BV: Vpis študentov 
 
Število razpisanih študijskih mest na bolonjskem visokošolskem strokovnem študijskem programu 
Poslovna ekonomija (BV) je od študijskega leta 2006/2007, ko je fakulteta program začela izvajati, 
upadalo. Padci so bili znatni predvsem na izrednem študiju (preglednica 2.2.2_1). V študijskem letu 
2015/2016 je v primerjavi s predhodnima študijskima letoma (2013/2014 ter 2014/2015) število 
razpisanih študijskih mest na BV programu, tako za redni kot izredni študij, ostalo nespremenjeno 
(preglednica 2.2.2_1).  
 
V preglednici 2.2.2_2 navajamo število prijavljenih, sprejetih in vpisanih študentov v 1. letnik 
rednega in izrednega študija bolonjskega VS programa. Razvidno je, da je bilo v študijskem letu 
2015/2016 na redni BV program v prvem prijavnem roku prijavljenih 17 študentov več kot v 
predhodnem študijskem letu, po izteku vseh ostalih prijavnih rokov pa je bilo v tem študijskem letu na 
tem študijskem programu skupno vpisanih 281 študentov, kar je 17 študentov več kot v predhodnem 
študijskem letu in celo 11 študentov več kot je razpisanih študijskih mest za redni študij (preglednici 
2.2.2_1 in 2.2.2_2). Iz preglednice 2.2.2_2 je tudi razvidno, da zanimanje za izredni bolonjski 
visokošolski strokovni študij še naprej upada: v študijskem letu 2015/2016 sta bila izredno vpisana le 2 
študenta, kljub 40-im razpisanim mestom za izredni študij na BV programu (preglednici 2.2.2_1 in 
2.2.2_2). 

Preglednica 2.2.2_2: Število prijavljenih, sprejetih in vpisanih študentov v 1. letnik rednega in 
izrednega študija bolonjskega VS programa (BV) 

 
Študijsko 
leto  

PRIJAVLJENI* SPREJETI* VPISANI** 
Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni 

2006/2007 442 / 334 / 324 66 
2007/2008 552 / 294 / 290 52 
2008/2009 400 11 330 13 296 24 
2009/2010 400 5 351 3 340 12 
2010/2011 370 5 336 5 351 5 
2011/2012 293 7 254 6 363 5 
2012/2013 280 4 267 5 278 9 
2013/2014 288 1 266 1 268 10 
2014/2015 220 0 209 0 264 7 
2015/2016 237 2 226 2 281 2 

* Prvi prijavni rok.  
** Tudi drugi in morebitni tretji prijavni rok.  
 
Iz priloge 8_6 (kazalniki interesa za študij) je razvidno, da znašata odstotka prijavljenih kandidatov 
glede na razpisana vpisna mesta za vpis v 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 
na EPF v 1. prijavnem roku v študijskem letu 2015/2016 80,7 % za redne študente in 10 % za izredne 
študente, kar je nekoliko pod povprečjem UM. Odstotek prijavljenih kandidatov glede na razpisana 
vpisna mesta za vpis v 1. letnik visokošolskega študijskega programa na UM v 1. prijavnem roku je v 
študijskem letu 2015/2016 v povprečju 84,5 % za redne študente in 13,6 % za izredne študente 
(kazalnika P01-01, P01-05 ter kazalnika P01-09). 
 
Odstotka sprejetih kandidatov glede na razpisana vpisna mesta za vpis v 1. letnik visokošolskega 
strokovnega študijskega programa na EPF v 1. prijavnem roku v študijskem letu 2015/2016 znašata 
72,6 % za redne študente in 10 % za izredne študente, kar je nad odstotkom, ki ga UM v povprečju 
dosega za redne študente (62,7 %) in pod odstotkom, ki ga UM v povprečju dosega za izredne študente 
(18,4 %) (priloga 8_6, kazalnika P01-02, P01-06 ter P01-10). 
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Odstotka vpisanih kandidatov na bolonjski visokošolski strokovni študijski program EPF po 
zaključenih prijavno-sprejemnih postopkih za vpis v 1. letnik študija glede na število sprejetih 
kandidatov v 1. prijavnem roku v študijskem letu 2015/2016 znašata 124,5 % za redne študente in 225 
% za izredne študente, kar je nad odstotkoma, ki ju v povprečju dosega UM – 121,3 % za redne študente 
in 177,2 % za izredne študente (priloga 8_6, kazalnika P01-06, P01-07 ter kazalnika P01-11). 
 
Glede na učni uspeh v srednji šoli (preglednica 2.2.2_3) ugotavljamo naslednje: v študijskem letu 
2015/2016 med rednimi študenti novinci, podobno kot je to veljalo že v predhodnem študijskem letu, 
prevladujejo dijaki z dobrim učnim uspehom (40 %), temu pa sledijo dijaki s prav dobrim uspehom 
(36,4 %). Nizek je delež zadostnih dijakov (8,6 %) ter nekoliko višji delež odličnih dijakov (14,3 %).  
V primerjavi s študijskima letoma 2013/2014 in 2014/2015, se je nekoliko zmanjšal delež rednih 
študentov novincev bolonjskega VS programa z dobrim učnim uspehom, povišal pa delež tistih s prav 
dobrim in odličnim učnim uspehom. 

Preglednica 2.2.2_3: Struktura rednih študentov 1. letnika (novincev) bolonjskega VS programa 
(BV) glede na učni uspeh v srednji šoli  

 
Študijsko leto 

Učni uspeh v srednji šoli 
Ni podatka Zadostni Dobri Prav dobri Odlični Skupaj 
Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

2013/2014** 0 0 29 10,2 124 43,3 100 35,0 33 11,5 286 100,0 
2014/2015** 0 0 23 8,2 135 48,2 91 32,5 31 11,1 280 100,0 
2015/2016*** 2 0,7 24 8,6 112 40,0 102 36,4 40 14,3 280 100.0 

** zajeti so V1 in V2 vpisani, saj je možno dobiti le ta izpis. 
*** izpis iz AIPS-a zajema vpis na dan 5. 1. 2017, zajeti V1 vpisani študenti. 
 
Glede na vrsto zaključene srednje šole (preglednica 2.2.2_4) ugotavljamo naslednje: v študijskem letu 
2015/2016 med rednimi študenti novinci, tako kot že pretekla študijska leta, prevladujejo dijaki z 
zaključeno srednjo ekonomsko šolo (ekonomski tehniki) z 52,7 %, dijakov »drugih šol« je bilo 42 % in 
gimnazijcev 5,3 %. Izredno vpisana študenta sta bila dijaka z zaključeno gimnazijo. 

Preglednica 2.2.2_4: Struktura študentov 1. letnika bolonjskega VS programa (BV) glede na vrsto 
zaključene srednje šole (v %) 

 
Študijsko 
leto 

Zaključena srednja šola 
Gimnazija Ekonomski 

tehnik 
Druga 
srednja 

strokovna 
šola 

Srednja 
strokovna 
šola (3+2) 

Drugo Skupaj 

R I R I R I R I R I R I 
2013/2014 6,0 10,0 58,2 40,0     35,8 50,0 100 100 
2014/2015 6,3 14,3 53,8 28,6     39,9 57,1 100 100 
2015/2016 5,3 100 52,7 0     42,0 0 100 100 

R-redni študij, I-izredni študij. 
 
Glede na način zaključka srednje šole (preglednica 2.2.2_5) ugotavljamo, da delež maturantov 
rednega študija v študijskem letu 2015/2016 znaša 5,7 % in je nižji kot v študijskem letu 2014/2015 
(7,9 %), največ vpisanih je s poklicno maturo oz. zaključnim izpitom (94,3 %). Pri izrednem študiju se 
je delež maturantov v študijskem letu 2015/2016 v primerjavi s predhodnima letoma povečal, kar je 
posledica tega, da  sta oba vpisana izredna študenta na bolonjski VS strokovni program gimnazijca 
oziroma maturanta. 
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Preglednica 2.2.2_5: Struktura študentov 1. letnika bolonjskega VS programa (BV) glede na 
način zaključka srednje šole (v %) 

 
Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Matura PM/ZI* Skupaj Matura PM/ZI* Skupaj 
2013/2014 7,0 93,0 100 10,0 90,0 100 
2014/2015 7,9 92,1 100 14,3 85,7 100 
2015/2016 5,7 94,3 100 100 0 100 

*PM/ZI – poklicna matura oz. zaključni izpit, ki ga delajo dijaki srednjih strokovnih šol. 
** Ostali %: 3,9 – diploma. 
 
Če analiziramo študente 1. letnika bolonjskega BV programa glede na povprečno število doseženih 
točk na maturi in zaključnem izpitu (preglednica 2.2.2_6), ugotovimo, da so v študijskem letu 
2015/2016 vpisani redni študenti na maturi in zaključnem izpitu dosegli 72,06 točk, izredni študenti pa 
59,75 točk, kar sta primerljiva rezultata glede na predhodno študijsko leto. 

Preglednica 2.2.2_6: Struktura študentov 1. letnika bolonjskega VS programa (BV) glede na 
povprečno število doseženih točk na maturi in zaključnem izpitu 

Študijsko 
leto Redni študij Izredni študij 

2013/2014 70,42 58,10 
2014/2015 72,72 59,75 
2015/2016 72,06 59,75 

 
Iz priloge 8_10 je razvidno, da je na redni študij bolonjskega visokošolskega študijskega programa 
vpisanih 5,15 % tujih državljanov. Na izredni študij tega študijskega programa pa 2,7 % tujih 
državljanov. Na ravni UM je ta odstotek v povprečju nižji za redne študente tega programa (3,17 %) in 
prav tako nižji tudi za izredne študente tega programa (0,71 %) (kazalnika P09-04, P09-05 ter P09-06).  
 
Podatki o deležu tujih državljanov, ki so kot redni študenti diplomirali na visokošolskem bolonjskem 
strokovnem programu kažejo, da je EPF z 1,09 % v rahlem zaostanku za povprečjem članic UM (1,47 
%), medtem ko na izrednem študiju EPF v študijskem letu 2015/2016 nima diplom tujih državljanov na 
visokošolskem bolonjskem strokovnem programu, na UM pa v povprečju delež le-teh znaša 1,05 %  
(kazalnika P09-01, P09-02 in P09-03).  
 
Po deležu rednih študentov visokošolskega strokovnega programa na izmenjavi v tujini je EPF z 0,17 
% primerljiva s povprečjem članic UM (0,18 %) (kazalnika P09-07 in P09-09), prednost v primerjavi s 
povprečjem UM pa beleži pri deležu tujcev na izmenjavi – EPF dosega kar 7,26 %, povprečje članic 
UM pa znaša 3,13 %. 
 
Struktura tujih državljanov, vpisanih na BV program je razvidna iz priloge 8_1. 
 
BV: Vpis študentov 
 
Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 

 V študijskem letu 2015/2016 je število razpisanih študijskih mest tako na rednem kot tudi na 
izrednem študiju BV programa ostalo enako številu razpisanih študijskih mest v študijskem letu 
2014/2015.  

 Interes za vpis na redni študij na BV programu se je nekoliko povišal: v študijskem letu 
2015/2016 je bilo na redni BV program prijavljenih 17 študentov več kot v predhodnem 
študijskem letu, vendar je to še vedno 51 prijavljenih manj kot v študijskem letu 2013/2014.  

 V študijskem letu 2015/2016 smo v 1. letnik rednega BV programa vpisali 281 študentov, kar 
je za 17 več kot v študijskem letu 2014/2015 in za 11 več od razpisanih študijskih mest.  
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 Stalnica je nizko število vpisanih študentov na izredni študij BV programa. V študijskem letu 
2015/2016 sta bila na ta program vpisana le 2 študenta, kar je 5 izrednih študentov manj kot v 
študijskem letu 2014/2015. 

 Med rednimi študenti novinci v študijskem letu 2015/2016 prevladujejo dijaki z dobrim učnim 
uspehom (40 %), podobno kot je to veljalo že za študijsko leto 2014/2015. Sledijo jim dijaki s 
prav dobrim učnim uspehom (36,4 %), dijaki z odličnim uspehom (14,3 %) ter dijaki z 
zadostnim učnim uspehom (8,6 %). V primerjavi s študijskim letom 2014/2015, se je nekoliko 
zmanjšal delež rednih študentov novincev bolonjskega strokovnega programa z dobrim učnim 
uspehom (za 8,2 %), povišal pa delež tistih s prav dobrim (za skoraj 4 %) in odličnim učnim 
uspehom (za 3,2 %). 

 V študijskem letu 2015/2016, v strukturi rednih študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene 
srednje šole, prevladujejo ekonomski tehniki (52,7 %). Ta podatek je primerljiv s tistim v 
študijskem letu 2014/2015.  

 V strukturi študentov glede načina zaključka srednje šole med rednimi študenti novinci še 
vedno prevladujejo takšni, ki so opravili poklicno maturo oz. zaključni izpit (v študijskem letu 
2013/2014 93,0 %, v študijskem letu 2014/2015 92,1 %, v študijskem letu 2015/2016 pa 94,3 
%). Med izrednimi študenti sta v študijskem letu 2015/2016 v 1. letnik bolonjskega VS 
programa vpisana dijaka z zaključeno gimnazijo in torej opravljeno maturo. 

 V študijskem letu 2015/2016 se je delež vpisanih dijakov z opravljeno maturo na bolonjski 
visokošolski strokovni študijski program v primerjavi s študijskim letom 2014/2015 zmanjšal 
z 7,9 % na 5,7 %. 

 EPF je izvedla prehod na Moodle, uvedla novo različico Moodla 3.1 ter informirala zaposlene 
in študente o možnostih nadaljnjega izobraževanja s strani UM za potrebe razvoja e-učenja. 

 V letu 2016 so bile posodobljene promocijske brošure s študijskimi programi. 
 
Prednosti: 

 V študijskem letu 2015/2016 je bilo v 1. letnik BV programa vpisanih 281 študentov, kar je 17 
študentov več kot v študijskem letu 2014/2015 in celo 11 študentov več kot je bilo razpisanih 
študijskih mest za redni študij. 

 V študijskem letu 2015/2016 je mogoče med rednimi študenti novinci na bolonjskem VS 
programu, opaziti povišanje deleža vpisanih s prav dobrim in odličnim učnim uspehom.  

 Tako redni kot izredni študenti bolonjskega visokošolskega strokovnega programa, vpisani v 
študijskem letu 2015/2016, so na maturi in zaključnem izpitu dosegli v povprečju primerljivo 
število točk kot vpisani študenti v študijskem letu 2014/2015 in v povprečju višje število 
doseženih točk kot vpisani v študijskem letu 2013/2014. 

 EPF je po deležu rednih študentov BV programa na izmenjavi v tujini primerljiva s povprečjem 
članic UM, prednost v primerjavi s povprečjem UM pa beleži predvsem pri deležu tujcev na 
izmenjavi. 

 EPF ima oblikovan sistem aktivnosti, ki povezujejo profesorje in študente z dijaki. To so: (1) 
predstavitve na srednjih šolah in izobraževalnih in zaposlitvenih sejmih; (2) aktivna soudeležba 
na razpisu Mladi za napredek Maribora z razpisanimi temami in mentorji iz EPF; (3) 
vključevanje in izvedba v Obveznih izbirnih vsebinah na srednjih šolah v Mariboru; (4) 
nagradni natečaj za najboljše dosežke s področja poslovnih ved in ekonomije; (5) informiranje 
dijakov v sklopu informativnih dni. 

 Promocijske brošure s študijskimi programi, ki so bile posodobljene 2016, ter drugo 
promocijsko gradivo je bilo poslano tudi na srednje šole, kjer EPF nima predstavitev. EPF 
izvaja predstavitve študijskih programov tudi na nekaterih izobraževalnih in zaposlitvenih 
sejmih. 

 Oglaševanje študijskih programov v medijih, tudi v sodobnih oblikah elektronskih medijev (kot 
so npr. socialne mreže). 

 Prizadevanja EPF v okviru postopka za doseganje mednarodne AACSB akreditacije za 
izboljšanje strukture rednih študentov, vpisanih na vse bolonjske študijske programe, vseh 
stopenj.  

 Prizadevanja EPF za povečanje deleža tujih študentov, ki se vpišejo redno ali izredno (npr. 
Erasmus+, Evropske poslovne študije, Upravljanje in vodenje podjetij) ter študijsko izmenjavo 
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izven obstoječih izmenjav (npr. bilateralno sodelovanje s fakultetami s področja ekonomije in 
poslovnih ved).  

 
Slabosti: 

 Zanimanje za izredni bolonjski visokošolski strokovni študij še naprej upada. V študijskem letu 
2015/2016 sta bila, kljub razpisanim 40-im mestom za izredni študij na tem programu, vpisana 
le 2 študenta. 

 Med rednimi študenti na bolonjskem VS programu je nizko število vpisanih študentov, ki so 
zaključili gimnazijo. V študijskem letu 2015/16 se je v primerjavi s predhodnim študijskim 
letom delež vpisanih študentov 1. letnika, ki niso ne gimnazijci in ne ekonomski tehniki z 39,9 
% zvišal na 42 %. 

 Nizko je število vpisanih študentov, ki so dosegli odlični učni uspeh v srednji šoli. 
 Sodelovanje fakultete z gospodarskimi subjekti, preko katerih bi lahko vplivali na 

»povpraševanje« po programih fakultete je šibko. 
 Dogodki na EPF niso dobro izkoriščeni za (medijsko) promoviranje študijskih programov in 

usmeritev EPF (utrjevanje pozitivne podobe EPF na področju ekonomskih in poslovnih ved v 
regiji oz. v Sloveniji). 

 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

 Analizirati vsebine in izvedbo bolonjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa 
z vidikov aktualnosti in uporabnosti ter z vidika razlikovanja z univerzitetnim študijskim 
programom ter izoblikovati predloge morebitnih sprememb (v izvajanju) (skladno s točko 4.6.1. 
Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, Komisija za študijske zadeve, 
visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Za povečanje interesa za vpis na programe EPF mora le-ta povečati aktivnost vseh zaposlenih 
EPF za dvig kakovosti opravljanja izobraževalnih storitev in sodelovanje z dijaki in/ali učitelji 
srednjih šol (kontinuirana aktivnost) (skladno s točkama 4.3 in 1.2 Načrta izboljšav delovanja 
UM do leta 2020); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, Komisija za študijske zadeve, 
visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Vključevanje študijskih vsebin EPF v obvezne izbirne vsebine srednjih šol (kontinuirana 
aktivnost); 

Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 Organiziranje odmevnih dogodkov in drugih aktivnosti za študente, ki jim omogočajo 

pridobivanje dodatnih kompetenc in praktičnih znanj ter povečevati zaposljivost (kontinuirana 
aktivnost) (skladno s točko 1.4 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020); 

Odgovorni: Karierni center EPF, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 Nadaljnje izvajanje anketiranja študentov o izvajanju posameznih predmetov in iskanje 

možnosti za ustvarjanje pogojev za izboljšanje prehodnosti (kontinuirana aktivnost) (skladno s 
točko 4.12.1. Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020); 

Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, Komisija za študijske zadeve, strokovne službe. 
 Nadaljnja prizadevanja za vpis dijakov z boljšim učnim uspehom (kontinuirana aktivnost); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 Pri rednem študiju moramo tudi v prihodnje dopolnjevati in/ali intenzivirati sistem aktivnosti 

za povezovanje profesorjev in študentov z dijaki (kontinuirana aktivnost); 
Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Za pritegnitev večjega števila boljših rednih študentov moramo izboljševati in intenzivirati 
predstavitve na srednjih šolah ter na izobraževalnih in zaposlitvenih sejmih (kontinuirana 
aktivnost);  

Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Za pritegnitev večjega števila boljših rednih študentov moramo na srednjih šolah razstavljati 

ustrezno informacijsko gradivo (realiziran predlog iz samoevalvacije iz leta 2015; kontinuirana 
aktivnost); 

Odgovorno: poslovodstvo EPF; vsi zaposleni visokošolski učitelji in sodelavci. 
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 Vzpostavitev sistema kontinuiranih promocijskih aktivnosti fakultete s poudarkom na e-
promociji (v izvajanju, kontinuirana aktivnost); 

Odgovorno: poslovodstvo EPF.  
 Objava ponudbe študijskega programa na ustreznih spletnih portalih (kontinuirana aktivnost); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost. 
 Za pritegnitev večjega števila boljših rednih študentov velja razmisliti o vzpostavitvi blagovne 

znamke, ki bi jo izgrajevali v povezavi z gospodarstvom. Pri tem kaže prisluhniti potrebam in 
pričakovanjem gospodarskih subjektov, s čimer bi dvignili uporabnost znanja, pridobljenega 
na fakulteti (v izvajanju; kontinuirana aktivnost); 

Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Razvoj e-učenja in učenja na daljavo za visokošolski strokovni študijski program (v izvajanju, 

skladno s točko 4.10. in točko 4.3. Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020);  
Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost. 

 Vzdrževanje mednarodnih strokovnih akreditacij ECBE in ACBSP ter nadaljevanje 
akreditacijskega postopka AACSB (kontinuirana aktivnost) (skladno s točko 6.2 Načrta 
izboljšav delovanja UM do leta 2020;  

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekanja za mednarodno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 
BV: Izvajanje študijskega programa 
 
Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih prikazuje preglednica 2.2.2_7. Iz podatkov 
v preglednici je mogoče razbrati sledeče: od 627 rednih študentov, vpisanih v študijskem letu 
2015/2016, jih je 47,69 % v 1. letniku (299 študentov), 22,17 % v 2. letniku (139 študentov) in 17,70 
% v 3. letniku (11 študentov); 78 absolventov predstavlja 12,44 % študentov rednega študija tega 
študijskega leta. V študijskem letu 2015/2016 je bilo na BV programu izredno vpisanih 16 študentov: 
2 v 1. letnik, 8 v 2. letnik, 4 v 3. letnik in 2 absolventa.  
 
Preglednica 2.2.2_7: Primerjava gibanja števila študentov bolonjskega BV programa po letnikih 
in letih  

Letnik Študij 
2014/2015 

Sku- 
paj V1 V2 V1/2 PV 

1. letnik R 282 264 18 / / 
  I 7 7 / / / 
2. letnik R 166 129 37 / / 
  I 11 11 / / / 
3. letnik R 132 132 / / / 
  I 15 15 / / / 
Abs. R 87 87 / / / 
 I 3 3 / / / 
Skupaj R 667 / 
 I 36 / 

R – redni študij, I – izredni študij, V1 – prvi vpis, V2 – drugi vpis v isti letnik na rednem študiju, PV – ponovni (tretji, četrti, peti, ...) vpis v 
isti letnik na izrednem študiju, V1/2 – samo na izrednem študiju: vpis v drugi semester letnika - kratica se je začela uporabljati v študijskem 
letu 2006/2007, v prejšnjih študijskih letih je to bil V2 vpis).  
Opomba: Študent rednega študija se lahko samo enkrat tekom študija ponovno vpiše v isti letnik (V2). 
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Nadaljevanje preglednice 

Letnik Študij 
2015/2016 

Sku- 
paj V1 V2 V1/2 PV 

1. letnik R 299 281 18 / / 
  I 2 2 / / / 
2. letnik R 139 117 22 / / 
  I 8 8 / / / 
3. letnik R 111 111 / / / 
  I 4 4 / / / 
Abs. R 78 78 / / / 
 I 2 2 / / / 
Skupaj R 627 / 
 I 16 / 

 
Število vpisanih študentov v 2. in 3. letniku V1 bolonjskega BV programa po smereh prikazuje 
preglednica 2.2.2_8. 
 
V študijskem letu 2015/2016 je v 2. letnik BV programa vpisanih (V1) 117 rednih študentov in 8 
izrednih študentov. Število v drugi letnik vpisanih rednih študentov po smereh (od največ do najmanj) 
je naslednje: Podjetništvo (27), Marketing (25), Računovodstvo in davščine (21), Poslovne finance in 
bančništvo (14), Turizem (13), Management (10), Mednarodno poslovanje (6), Ekonomika in 
upravljanje javnega sektorja (1). 
 
V študijskem letu 2015/2016 je v 3. letnik BV programa vpisanih (V1) 111 rednih študentov in 4 izredni 
študenti. Število v tretji letnik vpisanih rednih študentov po smereh (od največ do najmanj) je naslednje: 
Računovodstvo in davščine (29), Poslovne finance in bančništvo (21), Podjetništvo (18), Marketing 
(16), Management (13), Turizem (8), Mednarodno poslovanje (4), ter Ekonomika in upravljanje javnega 
sektorja (2).  

Preglednica 2.2.2_8: Število vpisanih študentov v 2. in 3. letniku V1 bolonjskega VS programa 
(BV) po smereh  

 
SMER  2013/2014 

 
2014/2015 2015/2016 

 2. letnik 3. letnik 
 

2. letnik 
 

3. letnik 
 

2. letnik 
 

3. letnik 
EJS-skupaj 6 5 8 8 1 2 
-redni 4 5 8 7 1 2 
-izredni 2 0 0 1 0 0 
SM-skupaj* 23 8 26 20 11 16 
-redni 21 8 21 16 10 13 
-izredni 2 0 5 4 1 3 
IM-skupaj* /* /* / / - - 
-redni /* /* / / - - 
-izredni /* /* / / - - 
MA-skupaj 36 14 24 18 26 16 
-redni 36 13 22 17 25 16 
-izredni 0 1 2 1 1 0 
MP-skupaj** 7 7 5 10 6 4 
-redni 7 6 5 10 6 4 
-izredni 0 1 0 0 0 0 
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Nadaljevanje preglednice 
PL-skupaj** /** /** / / - - 
-redni /** /** / / - - 
-izredni /** /** / / - - 
PO-skupaj 40 36 14 35 29 18 
-redni 39 34 12 34 27 18 
-izredni 1 2 2 1 2 0 
PFB-skupaj 10 14 21 14 19 22 
-redni 10 12 21 12 14 21 
-izredni 0 2 0 2 4 1 
RD-skupaj 26 28 31 26 21 29 
-redni 26 28 29 21 21 29 
-izredni 0 0 2 5 0 0 
TU-skupaj 13 13 11 16 13 8 
-redni 13 13 11 15 13 8 
-izredni 0 0 0 1 0 0 

EJS = Ekonomika in upravljanje javnega sektorja, SM = Management, modul 1: Splošni management, IM = Management, modul 2: 
Informacijski management, MA = Marketing, MP = Mednarodni management, modul 1: Mednarodno poslovanje, PL = Mednarodni 
management, modul 2: Poslovna logistika, PO = Podjetništvo, PFB = Poslovne finance in bančništvo, RD = Računovodstvo in davščine, TU 
= Turizem. 
Opomba: analiza zajema študente vpisane v 2. in 3. letnik V1– prvič vpisane v letnik. 
*usmeritvi SM in IM sta v študijskem letu 2013/14 združeni ter preimenovani v skupno smer Management. 
**usmeritvi MP in PL sta v študijskem letu 2013/14 združeni v skupno smer Mednarodno poslovanje.  
 
Iz priloge 8_9 (kazalniki zadovoljstva s študijem) je razvidno tudi zadovoljstvo študentov po 
posameznih študijskih programih in njihovih usmeritvah ter zadovoljstvo študentov na ravni fakultete. 
Visokošolski študijski program je na ocenjevalni lestvici od 1 (najnižje zadovoljstvo) do 5 (najvišje 
zadovoljstvo) dosegel oceno 3,73, pri čemer je najvišje zadovoljstvo izkazano s študijem na smereh 
Računovodstvo in davščine (4,33), Mednarodno poslovanje (4) in Management (4). Izkazano 
zadovoljstvo s študijem na visokošolskem strokovnem študijskem programu na EPF je tako primerljivo 
z izkazanim zadovoljstvom študentov s študijem na EPF (3,77) in z izkazanim zadovoljstvom študentov 
s študijem na UM (3,77) (kazalniki P05-01, P05-02 ter P05-03). 
 
Strukturo študentov po spolu prikazuje preglednica 2.2.2_9. V študijskem letu 2015/2016 je struktura 
študentov po spolu sledeča: med študenti rednega študija je študentk 66,51 %, študentov je 33,49 %. 
Med študenti izrednega študija BV programa je študentk 37,50 %, študentov pa 62,50 %. Večji delež 
študentk kot študentov rednega študija lahko opazujemo že od prvega leta razpisa proučevanega študija. 

Preglednica 2.2.2_9: Struktura študentov bolonjskega VS programa (BV) po spolu (v %) 

Študijsko 
leto 

Način 
študija 

Moški Ženske 

2013/2014 redni 30,39 69,61 
izredni 57,69 42,31 

2014/2015 redni 35,38 64,62 
izredni 58,33 41,67 

2015/2016 redni 33,49 66,51 
izredni 62,50 37,50 

 
Na podlagi analize povprečne ocene izpitov rednega in izrednega študija (preglednica 2.2.2_10) 
ugotavljamo, da je bila na BV programu v študijskem letu 2015/2016 povprečna ocena študentov na 
rednem študiju (7,92) nekoliko višja kot povprečna ocena v preteklem študijskem letu, prav tako je bila 
višja kot v preteklem študijskem letu tudi povprečna ocena študentov na izrednem študiju (7,80).  
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Preglednica 2.2.2_10: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija bolonjskega VS 
programa 

Študijsko 
Leto 

Povprečna ocena 
Redni Izredni 

2013/2014 7,91 7,61 
2014/2015 7,90 7,62 
2015/2016 7,92 7,80 

 
Iz preglednice 2.2.2_11, ki kaže prehodnost med letniki rednih študentov bolonjskega BV programa, 
ugotavljamo: v študijskem letu 2014/2015 je bila prehodnost iz 1. v 2. letnik 41,84 %, kar je slabše kot 
v študijskem letu 2013/2014 (ko je bila 44,98 %), prehodnost iz 2. v 3. letnik pa je bila v študijskem 
letu 2014/2015 66,87 %, kar je nekoliko bolje kot v študijskem letu 2013/2014 (ko je bila 66,33 %).  V 
študijskem letu 2015/2016 se je prehodnost iz 1. v 2. letnik napram preteklemu letu izboljšala, saj znaša 
50,17 %. Močno pa se je izboljšala tudi prehodnost iz 2. v 3. letnik, saj je iz 66,87 % v študijskem letu 
2014/2015 narasla na kar 96,40 % v študijskem letu 2015/2016. 
 
Preglednica 2.2.2_11: Analiza napredovanja rednih študentov bolonjskega VS programa (BV)* 

Študijsko 
leto 

Program 
  

Iz 1. v 2. letnik Iz 2. v 3. letnik 
vpisanih opravilo % vpisanih opravilo % 

2013/2014** BV 289 130 44,98 199 132 66,33 
2014/2015** BV 282 118 41,84 166 111 66,87 
2015/2016 BV 299 150 50,17 139 134 96,40 

** V analizo napredovanja rednih študentov niso šteti študentje, ki so se prepisali na BV program iz programa VS 96. 
 
Prehodnost med letniki izrednih študentov bolonjskega BV programa kaže preglednica 2.2.2_12. V 
študijskem letu 2013/2014 je prehodnost med letniki izrednih študentov iz 1. v 2. letnik 61,11 % ter iz 
2. v 3. letnik 27,27 %. V študijskem letu 2014/2015 se je prehodnost med letniki izrednih študentov iz 
1. v 2. letnik znatno izboljšala (80 %), izboljšanje v primerjavi s študijskim letom 2013/2014 pa je 
razvidno tudi pri prehodnosti iz 2. v 3. letnik (36,36 %). V študijskem letu 2015/2016 sta oba izredno 
vpisana študenta napredovala iz 1. v 2. letnik (100 % prehodnost), prehodnost iz 2. v 3. letnik pa je med 
izrednimi študenti na bolonjskem VS programu zmanjšala na 25 %. 

Preglednica 2.2.2_12: Analiza napredovanja izrednih študentov bolonjskega VS programa (BV)* 

Študijsko Program Iz 1. v 2. letnik Iz 2. v 3. letnik 
leto   vpisanih opravilo % vpisanih opravilo % 

2013/2014** BV 18 11 61,11 55 15 27,27 
2014/2015*** BV 10 8 80,00 11 4 36,36 
2015/2016**** BV 2 2 100 4 1 25,00 

** V analizo napredovanja izrednih študentov niso všteti študentje, ki so se prepisali na bolonjski program. 
***všteti študentje, ki so si v študijskem letu 2014/15 podaljšali digitalno identiteto. 
**** V analizo napredovanja izrednih študentov niso všteti študentje, ki so podaljšali digitalno identiteto in ki so se vpisali 
po merilih za prehode. 
 
Iz priloge 8_7 (kazalniki prehodnosti študentov) je razvidno, da znaša prehodnost študentov iz 1. v 2. 
letnik na bolonjskem visokošolskem strokovnem študijskem programu 49,49 % za redne študente in 50 
% za izredne študente, kar je nad odstotkom, ki ju v povprečju dosega UM na tem področju za redne 
študente – 44,52 % in pod odstotkom za izredne študente – 69,45 % (kazalnika P03-01, P03-02 in 
kazalnika P03-03). 
 
V študijskem letu 2015/2016 je opravilo študijsko prakso 81,20 % študentov 2. letnika in 63,06 % 
študentov 3. letnika oziroma od skupaj 228 študentov, vpisanih v 2. in 3. letnik, je obvezno študijsko 
prakso opravilo 72,37 % študentov, kar je več kot v predhodnem študijskem letu, ko je odstotek znašal 
53,26 % (preglednica 2.2.2_13). 
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Preglednica 2.2.2_13: Opravljena študijska praksa študentov BV programa 
 2013/2014 
 Vpisani Število 

vpisanih z 
OŠP* 

% vpisanih z OŠP*  

2. leto 156 128 82,05 
3. leto 119 53 44,54 
Skupaj 275 181 65,82 

*OŠP – opravljena študijska praksa.  
 
Nadaljevanje preglednice 2.2.2_13 
 2014/2015 
 Vpi-sani Število 

vpisanih z 
OŠP* 

% vpisanih z OŠP*  

2. leto 129 98 75,97 
3. leto 132 41 31,06 
Skupaj 261 139 53,26 

*OŠP – opravljena študijska praksa.  Nižji odstotek opravljene prakse 3. letnika je zaradi študentov, ki v 3. letniku 
diplomirajo. 
 
Nadaljevanje preglednice 
 2015/2016 
 Vpi-

sani 
Število 
vpisanih z 
OŠP* 

% 
vpisanih z 
OŠP*  

2. leto 117 95 81,20 
3. leto 111 70 63,06 
Skupaj 228 165 72,37 

*OŠP – opravljena študijska praksa.  
 
Dogodki EPF, ki so dopolnjevali izvedbo študijskih programov v študijskem letu 2015/2016*: 

 Predstavitev aplikacije EBONITETE.SI (23 oktober 2015) 
 , podjetniška ikona iz silicijeve doline (03 november 2015) 
 Crossknowledge (10 november 2015) 
 EPF in družbena odgovornost: - Characteristics of corporate 

governance in BIH (26 november 2015) 
 EPF in družbena odgovornost: Izkustvena delavnica: Razvoj kompetenc sistemskega 

razmišljanja z igrifikacijo (01 december 2015) 
 Alumni dogodek: Novosti in kariera na področju rešitev Microsoft Dynamics NAV (07 

december 2015) 
 Delavnica: Pisno komuniciranje (11 december 2015) 
 Alumni dogodek:  - Upravljanje vzajemnih skladov (18 december 2015) 
 Alumni dogodek: - Obdavčitev samostojnega podjetnika posameznika (22 

december 2015) 
 EPF in družbena odgovornost: Delavnice in interaktivna predavanja - avstralska kultura, jezik 

in medkulturna komunikacija v poslovnem okolju (04 januar 2016) 
 EPF in družbena odgovornost: Delavnici - angleški jezik za akademske namene (08 januar 

2016) 
 Alumni dogodek: ., pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij: 

praksa ocenjevanja vrednosti podjetij (12 januar 2016) 
 Alumni dogodek: : Temeljna analiza vrednostnih papirjev (15 januar 2016) 
 Informativni dnevi na EPF (12 februar 2016) 
 Delavnica GVIN (02 marec 2016) 
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 MPM: Uspešne ženske 2016 (11 marec 2016) 
 Predstavitev projekta DEMOLA (22 marec 2016) 
 Marketinški semafor: Študentska marketinška konferenca (19 april 2016) 
 EPF in družbena odgovornost: Upravljanje podjetja v sodobnih časih (16 maj 2016) 
 Predavanja in delavnice predstavnikov tujih institucij v sklopu mednarodnega tedna 2016 (17 

maj 2016) 
 Aplikacije E-BONITETE.SI (18 maj 2016) 
 EPF in družbena odgovornost: Predavanje z delavnico - družbena odgovornost podjetja (18 maj 

2016) 
 Karierni sejem – Prihodnost je v tvojih rokah! (24 maj 2016) 
 Informativni dnevi - podiplomski študij (08 junij 2016) 
 EPF in družbena odgovornost: Sodelovanje pri izdaji trilogije knjig: Nehajte sovražiti svoje 

otroke in vnuke (09 september 2016) 
 9. Mednarodna konferenca pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med 

kulturami (22 september 2016) 
 Uvodni dan za bruce - generacija 2016/17 (30 september 2016) 

* V seznam niso vključena vabljena predavanja in dogodki Kariernega centra. 
 
Izvedena vabljena gostujoča predavanja predstavljamo v Prilogi 2.2_1.  
 
BV: Izvajanje študijskega programa 
 
Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 

 V študijskem letu 2015/2016 se trend upadanja celotnega števila študentov, vpisanih na redni 
študij BV visokošolskega študijskega programa nadaljuje, saj je vpisanih 627 študentov ali 40 
manj kot v študijskem letu 2014/2015. 

 Raven osvojenega znanja rednih študentov bolonjskega visokošolskega strokovnega programa 
ostaja v študijskem letu 2015/2016 primerljiva z ravnijo osvojenega znanja rednih študentov v 
študijskem letu 2014/2015 (povprečna ocena znaša 7,92).  

 Prehodnost študentov rednega bolonjskega BV programa se je v študijskem letu 2015/2016 
napram predhodnemu letu izboljšala (50,17 % prehodnost iz 1. v 2. letnik), kar je še posebej 
opazno pri prehodu iz 2. v 3. letnik, ko je prehodnost narasla na kar 96,40 %.  

 V študijskem letu 2015/2016 je absolventski staž vpisalo 78 rednih študentov, kar je manj kot 
v študijskem letu 2014/2015, ko je absolventski staž vpisalo 87 študentov.  

 V študijskem letu 2015/2016 se je povečal odstotek vpisanih študentov z opravljeno študijsko 
prakso (72,37 %), glede na študijsko leto 2014/2015, ko je odstotek le-teh znašal 53,26 %. 

 Preko Kariernega centra EPF je bilo v študijskem letu 2015/2016 organiziranih 14 strokovnih 
praks za študente ter izvedenih 24 posredovanj zaposlovanja. 

 V študijskem letu 2015/2016 je bila EPF člansko aktivno vključena v 12 združenj, izvedla je 
24 predavanj gostujočih strokovnjakov iz prakse, organizirala 27 dogodkov za kakovostnejše 
izvajanje študijskih programov (niso všteti dogodki Kariernega centra) in za svoje študente 
pripravila več delavnic z različnih vsebinskih področij.  

 V študijskem letu 2015/2016 je EPF sodelovala na 3. javnem razpisu Javnega sklada za razvoj 
kadrov in štipendije za sofinanciranje projektov, ki so namenjeni vključevanju študentov v 
praktično delo, ob sodelovanju s podjetji – »Po kreativni poti do praktičnega znanja«. EPF je 
dobila sofinancirane 4 projekte (od 5 prijavljenih), ki ne predstavljajo del rednih študijskih 
obveznosti, temveč njihovo dopolnitev.  

 Prizadevanja za dvig kakovosti študijskih programov in na splošno kakovosti študijskega 
procesa EPF vsako leto povečuje tudi v okviru doseganja in/ali ohranjanja nacionalne ter 
mednarodnih študijskih akreditacij.  

 V študijskem letu 2013/2014 je EPF pričela sodelovanje/vključevanje študentov EPF v različne 
ob-študijske aktivnosti. Načrt aktivnosti za študijsko leto 2015/2016 podobno kot predhodno 
študijsko leto vključuje npr. pripravo strokovnih ekskurzij, delavnic, dodatnih predavanj, 
objavljanje strokovnih in/ali znanstvenih člankov v soavtorstvu študenta in profesorja, 
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sodelovanje v projektih DEMOLA in Po kreativni poti do znanja, sodelovanje na forumih, 
okroglih mizah, konferencah ipd.  

 Izpopolnjeno učno e-okolje Moodle omogoča kakovostnejše izvajanje vseh študijskih 
programov fakultete, saj ga uporablja večina učiteljev (povečevanje ažurnosti, informiranosti 
študentov o vsebini in izvedbi študijskega procesa).  

 Do konca leta 2014 je EPF v dodatno ponudbo predavanj za izpopolnitev izobraževanja 
študentov vključevala tudi teme o družbeni odgovornosti (projekt EPF in družbena 
odgovornost). V okviru projekta EPF in DO je EPF v študijskem letu 2012/2013 izvedla 9 
dogodkov, v študijskem letu 2013/2014 pa 12 dogodkov. V pretežnem delu študijskega leta 
2014/2015 je ta projekt zastal, medtem ko je bilo v študijskem letu 2015/2016 8 dogodkov v 
okviru projekta EPF in DO izvedenih na EPF. 

 
Prednosti: 

 V študijskem letu 2015/2016 je bila prehodnost iz 1. v 2. letnik rednih študentov bolonjskega 
VS programa 50,17 %, kar je bolje kot v študijskem letu 2014/2015 (ko je bila prehodnost 41,84 
%). Posebno pa se je v študijskem letu 2015/2016 izboljšala prehodnost iz 2. v 3. letnik rednih 
študentov bolonjskega VS programa, saj se je iz 66,87 % v letu 2014/2015, povečala na 96,40 
% v letu 2015/2016.  

 Delež študentov BV programa (vpisanih v 2. in 3. letnik), ki so v študijskem letu 2015/2016 
opravili obvezno študijsko prakso (72,37 %) je višji kot v preteklih študijskih letih (v 
študijskem letu 2014/2015 je znašal 53,26 %, v študijskem letu  2013/2014 pa 65,82 %.  

 V skladu s Pravilnikom o izvajanju študentskega vprašalnika o dejanski študijski obremenitvi 
študenta Študentski svet UM EPF vsako leto ob koncu študijskega leta izvaja anketo o 
obremenitvah študentov.  

 Izvajanje BV programa vključuje več aktivnega dela študentov in več povezav med teorijo in 
prakso (tudi vabljenih predavanj, predavanj gostujočih strokovnjakov iz prakse). 

 Uspešna izvedba študijskega procesa glede na kazalnik prehodnost med letniki iz 2. v 3. letnik 
(uveljavljanje sodobnih načinov študija in pedagoškega dela, predvsem poučevanje s sprotnimi 
preverjanji znanja – vmesnimi testi, aktivnim delom itd. – omogoči študentom, aktivnim med 
študijem, med semestrom opraviti mnoge obveznosti pri posameznih predmetih, kar vpliva na 
uspešno izvedbo študijskega procesa). 

 Ohranjanje kakovosti izvedbe študijskega procesa: spodbujanje (kritičnega) razmišljanja in 
intelektualne radovednosti študentov, uvajanje aktivnejših študijskih oblik in e-gradiv, 
spodbujanje aktivnega sodelovanja študentov v študijskem procesu, uvajanje novih metod 
poučevanja in učenja, mentorski način dela, redno izvajanje študentskih anket ter sprejemanje 
ukrepov na osnovi rezultatov teh anket.  

 Nadaljevanje posodobitve študijskega okolja s sodobno računalniško opremo, nadaljevanje 
izgradnje okolja za e-izobraževanje ter sistematično uvajanje pedagoškega kadra v uporabo e-
izobraževanja (tehnologija, didaktika, organizacija).  

 Spodbujanje projektnega in skupinskega dela (študija in raziskovanja), razvoj kompetenc za 
uporabo pridobljenega znanja pri reševanju praktičnih strokovnih problemov (teme študijskih 
projektov, seminarskih del in diplomskih seminarjev/projektov, ki obravnavajo izbrane 
probleme iz prakse). 

 Organiziranje vsebinsko zelo raznolikih dogodkov in delavnic za študente EPF.  
 Tutorski sistem je zgledno urejen in zelo dobro deluje, uveljavlja se tudi predmetno tutorstvo. 
 Zaradi upada vpisa na izrednem študiju nadaljujemo z aktivnostmi za pritegnitev študentov iz 

tujine. 
 EPF študentom preko Kariernega centra pomaga pri iskanju stika z gospodarsko prakso (spletna 

stran Kariernega centra) ter jim pomaga pri izboljševanju njihovih kompetenc (delavnice). 
 Samoevalvacije v neformalni obliki na ravni posameznih študijskih usmeritev izvajajo katedre 

ob vsakoletni sprotni analizi svojega dela; opravlja se tudi na sejah predstojnikov kateder. 
 Standardi oz. merila kakovosti (za BV študijski program), skupaj z metodologijo, so 

predstavljeni v standardih ECBE, ACBSP, predvsem pa v standardih NAKVIS. Prav tako je 
EPF v akreditacijskem postopku za pridobitev akreditacije AACSB, ki bo v skladu z njihovimi 
15 standardi.  
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 Od študijskega leta 2013/2014 so študentje in visokošolski učitelji EPF aktivno vključeni v 
univerzitetni projekt DEMOLA. Prvi sodelujejo v timih in pripravljajo projektne naloge, slednji 
sodelujejo mentorsko.  

 V študijskem letu 2012/2013 je EPF za podporo dela s študenti uvedla programsko rešitev 
»Microsoft Dynamics CRM« za upravljanje odnosov s študenti, v Službi za študentske in 
študijske zadeve. Ta programska oprema omogoča bolj kakovostno delo omenjene strokovne 
službe.  

 Na znanstvenem, raziskovalnem in strokovnem področju UM EPF sodeluje s priznanimi 
univerzami v Evropi in v svetu, kar posredno vpliva na boljšo kakovost izvajanja študijskih 
programov.  

 Študijski programi EPF so mednarodno akreditirani. Pridobitev mednarodnih akreditacij 
(vz)postavlja tudi določene formalne zahteve in mehanizme tako zunanjega kot tudi notranjega 
nadzora in spremljanja dosežkov (vključno s standardi) glede kakovosti oblikovanja in 
izvajanja študijskih programov. Redni strokovni monitoring obeh akreditacijskih teles, kakor 
tudi obveza fakultete za redno letno poročanje o dosežkih na tem področju, predstavljajo 
dodatne koristne prakse, spodbude in vsaj v določeni meri tudi zagotovila za stalno in 
organizirano skrb in razmišljanje o kakovosti in njenem uveljavljanju v vsakodnevnem 
delovanju. 

 
Slabosti: 

 Trend upadanja celotnega števila študentov, vpisanih na redni študij BV študijskega programa 
(vsi letniki skupaj), se v študijskem letu 2015/2016 nadaljuje.  

 Prav tako se v študijskem letu 2015/2016 nadaljuje trend upadanja celotnega števila študentov, 
vpisanih na izredni študij BV študijskega programa. V študijskem letu 2010/2011 je bilo 
izrednih študentov skupaj 70, v študijskem letu 2011/2012 30 študentov, v študijskem letu 
2012/2013 26 študentov, v študijskem letu 2013/2014 25 študentov, v študijskem letu 
2014/2015 36 študentov in v študijskem letu 2015/2016 16 študentov.  

 Dve smeri rednega študija imata na BV študijskem programu v študijskem letu 2015/2016 v 2. 
letnik vpisanih 6 ali manj študentov.  

 V 2. letniku izrednega študija BV študijskega programa je v študijskem letu 2015/2016 število 
vpisanih študentov samo 8. Polovica vseh študijskih usmeritev nima študentov.  

 V študijskem letu 2014/2015 je delež študentov, ki koristijo absolventski staž znašal 59,09 %, 
v študijskem letu 2015/2016 pa se je odstotek le-teh povečal in znaša 63,09 %. 

 Na osnovi rezultatov izvedenih anketiranj študentov na dodiplomski stopnji študija ni evidence 
dejanskih ukrepov oz. vodenja stopnje realizacije le-teh. 

 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

 EPF mora tudi v prihodnje nadaljevati v smeri izboljšanja kakovosti strukture in izvedbe 
študijskih programov (v izvajanju, kontinuirana aktivnost) (skladno s točkami 4.1, 4.4, 4.5 in 
4.6 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, predstojniki študijskih usmeritev, 
katedre, visokošolski učitelji in sodelavci ter nepedagoški delavci EPF. 

 Nadaljevati z aktivnostmi za analiziranje razlogov za različno zasedenost posameznih 
študijskih smeri (v izvajanju; kontinuirana aktivnost) (skladno s točko 6.6 Načrta izboljšav 
delovanja UM do leta 2020);  

Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, predstojniki študijskih usmeritev ter katedre. 
 Spodbujati sodobne pristope pedagoškega dela (spodbujanje motivacije za študij, sprotno 

preverjanje, vmesni testi itd.) (kontinuirana aktivnost) (skladno s točko 4.3 Načrta izboljšav 
delovanja UM do leta 2020);  

Odgovorni: poslovodstvo EPF, visokošolski učitelji in sodelavci.  
 Nadaljevati z izboljševanjem oblik interaktivnega študija v izvedbi študijskih programov (npr. 

različne oblike učnih aktivnosti v e-obliki, uporaba orodij za komunikacijo in medsebojno 
sodelovanje študentov, tutorska podpora študentov, uvajanje študentov v projektno delo idr.) 
(kontinuirana aktivnost) (skladno s točko 4.3 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020);  

Odgovorni: visokošolski učitelji in sodelavci, katedre. 
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 Spodbujanje izvajalcev predmetov za pripravo in ažuriranje e-gradiv (kontinuirana aktivnost) 
(skladno s točko 4.10 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020);  

Odgovorni: poslovodstvo EPF, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 Oblikovanje podlag za začetek postopka za pridobivanje mednarodne akreditacije na področju 

e-izobraževanja, v okviru obstoječih akreditacij (v izvajanju); 
Odgovorni: poslovodstvo EPF, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Aktivneje omogočati visokošolskim učiteljem in sodelavcem pridobivanje izkušenj za 
interaktivne metode pedagoškega dela (npr. moderacija okroglih miz, usmerjanje projektnega 
dela v praksi, simulacije odločitev na primerih iz realne prakse, itd.) (kontinuirana aktivnost); 
(skladno s točko 4.3 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020);  

Odgovorni: poslovodstvo EPF, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 Nadaljevanje z aktivnostmi iskanja novih možnosti za razvoj izobraževalne dejavnosti EPF 

(vseživljenjsko izobraževanje, razvoj študijskih programov za tuje študente itd.) (v izvajanju) 
(skladno s točko 4.2 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020);  

Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Nadaljnje vključevanje strokovnjakov iz prakse v izvajanje študijskih vsebin (kontinuirana 

aktivnost) (skladno s točkama 4.3 in 1.8 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020); 
Odgovorni: predstojniki kateder, predstojniki usmeritev, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Intenziviranje aktivnosti Kariernega centra EPF pri iskanju podjetij, ki bi študentom nudila 
praktično usposabljanje ter pri pridobivanju povratnih informacij iz podjetij o poteku 
praktičnega usposabljanja ter izkazanih kompetencah študenta v teku praktičnega usposabljanja 
(kontinuirana aktivnost) (skladno s točko 4.11 in točko 1.4 Načrta izboljšav delovanja UM do 
leta 2020); 

Odgovoren: Karierni center EPF. 
 Nadaljnje izvajanje anketiranja študentov in diplomantov o zadovoljstvu s študijem na EPF ter 

predvsem ustrezno odzivanje na njihove pripombe (kontinuirana aktivnost) (skladno s točkama 
4.12.1 in točko 6.8.1 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020); 

Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Vodenje evidence ukrepov, ki so izvedeni na osnovi anketiranja študentov na dodiplomski 

stopnji študija oziroma vodenje stopnje realizacije le-teh. 
Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, Komisija za študijske zadeve. 
 Analiziranje trenutnih in predvidenih prihodnjih potreb potencialnih delodajalcev po kadrih z 

visokošolsko izobrazbo s področja ekonomije in poslovnih ved ter ustrezno prilagajanje 
študijskega programa (realiziran predlog iz samoevalvacije 2015) (skladno s točkama 1.2 in 1.8 
Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF. 
 Vzdrževanje mednarodnih strokovnih akreditacij ECBE in ACBSP ter nadaljevanje 

akreditacijskega postopka AACSB (kontinuirana aktivnost) (skladno s točko 6.2 Načrta 
izboljšav delovanja UM do leta 2020); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekanja za mednarodno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 Občasno izvajanje benchmarking študije o primerljivosti študijskih programov EPF s 

študijskimi programi konkurenčnih fakultet in šol ter interpretacija rezultatov v obliki SWOT 
analize (v izvajanju);  

Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 
BV: Zaključek in trajanje študijskega programa  
 
Povprečno trajanje študija do diplome na BV programu je bilo 4,97 let za diplomante rednega študija, 
ki so diplomirali v študijskem letu 2015/2016 in 4,8 leta za diplomante rednega študija, ki so diplomirali 
v študijskem letu 2014/2015 ter 4,5 leta za diplomante rednega študija, ki so diplomirali v študijskem 
letu 2013/2014 (preglednica 2.2.2_14). Za diplomante izrednega študija, ki so diplomirali v študijskem 
letu 2013/2014, je bilo povprečno trajanje študija 8,5 let, podobno velja za  diplomante izrednega 
študija, ki so diplomirali v študijskem letu 2015/2016 (8,54 let) (preglednica 2.2.2_15).  
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Preglednica 2.2.2_14: Trajanje rednega študija na BV programu 

Študijsko leto Št. 
diplomantov* 

Trajanje študija (v letih) 
Povprečje Min. Max. 

2013/2014 92 4,5 2** 8*** 
2014/2015 86 4,8 3 8*** 
2015/2016 96 4,97 2,91 8*** 

* Število diplomantov v študijskem letu. 
** Diplomantka je bila vpisana po merilih za prehode v 3. letnik in ni študirala celotnega študija. 
*** BV študijski program smo prvič izvedli v študijskem letu 2006/2007, a zaradi prepisov študentov iz programa VS 96 na BV program le-
ti vplivajo na prikaz trajanja izrednega študija na BV programu (mislimo na študente, ki so bili prej vpisani na program VS 96 in so zaključili 
po drugem programu – programu BV) (število let v izračunu povprečnega trajanja študija je večje kot dolžina izvedbe tega programa zaradi 
tega, ker so se na BV program prepisali študentje programa VS 96, ki so študirali že, ko BV programa še nismo izvajali). 

Preglednica 2.2.2_15: Trajanje izrednega študija na BV programu   

Študijsko leto Št. 
diplomantov* 

Trajanje študija (v letih) 
Povprečje Min. Max. 

2012/2013 6 8,7 3,5 8*** 
2013/2014 7 8,5 3,5 8*** 
2014/2015 1 - - - 
2015/2016 6 8,54 3,99 8*** 

* Število diplomantov v študijskem letu. 
** Diplomantka je bila vpisana po merilih za prehode v 3. letnik in ni študirala celotnega študija. 
*** BV študijski program smo prvič izvedli v študijskem letu 2006/2007, a zaradi prepisov študentov iz programa VS 96 na BV program le-
ti vplivajo na prikaz trajanja izrednega študija na BV programu (mislimo na študente, ki so bili prej vpisani na program VS 96 in so zaključili 
po drugem programu – programu BV) (število let v izračunu povprečnega trajanja študija je večje kot dolžina izvedbe tega programa zaradi 
tega, ker so se na BV program prepisali študentje programa VS 96, ki so študirali že ko BV programa še nismo izvajali). 
 
Iz priloge 8_8 (kazalniki uspešnosti zaključka študija) je razvidno, da študij diplomantov na bolonjskem 
visokošolskem študijskem programu Poslovna ekonomija na EPF v povprečju traja 4,77 let (redni 
študenti) in 5 leta (izredni študenti), kar je več kot v povprečju traja študij na tem programu na UM – 
4,67 let za redne in manj kot v povprečju traja študij na tem programu na UM za izredne študente – 5,34 
let. Izračun teh kazalnikov se izvaja za študente, ki so zaključili študij v preteklem študijskem letu 
(kazalnika P04-04, P04-05 in P04-06). 

Iz prikaza števila absolventov BV programa v preglednici 2.2.2_16 ugotavljamo sledeče: v študijskem 
letu 2014/2015 je bilo vpisanih 87 absolventov rednega študija in 3 absolventi izrednega študija, v  
študijskem letu 2015/2016 pa 78 absolventov rednega študija in 2 absolventa izrednega študija. 

Preglednica 2.2.2_16: Absolventi BV programa  

Program 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
BV 
skupaj 

141 90 80 

-redni 137 87 78 
-izredni 4 3 2 

 
Iz priloge 8_8 (kazalniki uspešnosti zaključka študija) je prav tako razvidno, da je v preteklem 
koledarskem letu v roku diplomiralo 12,09 % študentov rednega bolonjskega visokošolskega 
strokovnega programa in noben izredni študent tega programa, kar je nad odstotkom, ki ga za redne 
študente tega programa v povprečju beleži UM (11,95 %) in pod odstotkom, ki ga UM v povprečju 
beleži za izredne študente visokošolskega strokovnega programa (14,12 %) (kazalnika P04-01, P04-02 
ter kazalnika P04-03). 
 
V okviru analize vpisanih študentov in diplomantov po generacijah na BV bolonjskem študijskem 
programu Poslovna ekonomija (preglednica 2.2.2_17) ugotavljamo, da veliko študentov še ni 
diplomiralo. To je 55,87 % študentov prve generacije (prvo leto vpisani v študijskem letu 2006/2007), 
41,96 % študentov druge generacije (prvo leto vpisani v študijskem letu 2007/2008), 56,50 % študentov 
tretje generacije (prvo leto vpisani v študijskem letu 2008/2009), 60,21 % študentov četrte generacije 
(prvo leto vpisani v študijskem letu 2009/2010) 68,08 % študentov pete generacije (prvo leto vpisani v 
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študijskem letu 2010/2011), 81,87 % študentov šeste generacije (prvo leto vpisani v študijskem letu 
2011/2012), 79,24 % študentov sedme generacije (prvo leto vpisani v študijskem letu 2012/2013), 95,11 
% osme generacije (prvo leto vpisani v študijskem letu 2013/2014) ter nihče iz devete in desete 
generacije (prvo leto vpisani v študijskem letu 2014/2015 ter 2015/2016). Vse to nakazuje, da študentje 
kljub bolonjskemu pristopu študija le-tega ne uspejo (hitro) dokončati.  
 
Preglednica 2.2.2_17: Vpisani študentje in diplomanti  po generacijah  
Generacija št. 1 

Leto prvega vpisa 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 
Vpisani  247 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
Diplomanti – število 0 0 17 28 30 18 
Diplomanti – % 0 0 6,88 11,34 12,16 7,29 

 
Nadaljevanje preglednice  

Leto prvega vpisa  2012–13  2013–14  2014-15 2015-16 Še niso diplomirali 
Vpisani  xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 
Diplomanti – število 4 7 3 2 138 
Diplomanti – % 1,62 2,83 1,21 0,81 55,87 

 
Generacija št. 2 

Leto prvega vpisa 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 
Vpisani  224 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Diplomanti – število 0 0 33 53 28 6 
Diplomanti – % 0 0 14,73 23,66 12,5 2,68 

 
Nadaljevanje preglednice  

Leto prvega vpisa 2013–14 2014-15 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 
Diplomanti – število 7 2 1 94 
Diplomanti – % 3,13 0,89 0,45 41,96 

 
Generacija št. 3 

Leto prvega vpisa 2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 
Vpisani  246 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Diplomanti – število 0 0 28 46 14 
Diplomanti – % 0 0 11,38 18,70 5,69 

 
Nadaljevanje preglednice  

Leto prvega vpisa 2013–14 2014-15 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 
Diplomanti – število 11 3 5 139 
Diplomanti – % 4,47 1,22 2,03 56,50 

 
Generacija št. 4 

Leto prvega vpisa 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014-15 
Vpisani  279 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 
Diplomanti – število 0 0 36 35 20 13 
Diplomanti – % 0 0 12,90 12,54 7,17 4,66 
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Nadaljevanje preglednice 
Leto prvega vpisa 2015-16 Še niso 

diplomirali 
Vpisani  xxxxxxx xxxxxxxxx 
Diplomanti – število 7 168 
Diplomanti – % 2,51 60,21 

 
Generacija št. 5 

Leto prvega vpisa 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014-15 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  282 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 
Diplomanti – število 0 0 18 35 21 16  192 
Diplomanti – % 0 0 6,38 12,41 7,45 5,67 68,08 

 
 Generacija št. 6 

Leto prvega vpisa 2011–12 2012–13 2013–14 2014-15 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  364 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 
Diplomanti – število 0 1 15 31 19 298 
Diplomanti – % 0 0,27 4,12 8,51 5,22 81,87 

 
Generacija št. 7 

Leto prvega vpisa 2012–13 2013–14 2014-15 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  236 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 
Diplomanti – število 0 1 11 37 187 
Diplomanti – % 0 0,42 4,66 15,68 79,24 

 
Generacija št. 8 

Leto prvega vpisa 2013–14 2014-15 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  225 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 
Diplomanti – število 0 1 10 214 
Diplomanti – % 0 0.44 4,44 95,11 

 
Generacija št. 9 

Leto prvega vpisa 2014–15 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  216 Xxxxxxx xxxxxxxxx 
Diplomanti – število 0 0 216 
Diplomanti – % 0 0 100 

 
Generacija št. 10 

Leto prvega vpisa 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  231 xxxxxxxxx 
Diplomanti – število 0 233 
Diplomanti – % 0 100 
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Nadaljevanje preglednice  
Leto prvega vpisa 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 
1. letnik 377 356 336 385 393 398 306 
Napredovali v 2. letnik - 
število 

151 185 189 192 190 169 156 

Napredovali v 2. letnik - % 40,1 52,0 56,0 49,9 48,3 42,46 50,98 
Napredovali v 3. letnik - 
število 

/ 138 192 156 170 158 119 

Napredovali v 3. letnik - % / 82,6 93,2 79,2 75,2 72,5 58,62 
  Diplomanti / / / / / / / 
Število diplomantov / / 38** 98** 105** 145 84 
% študentov 3. letnika, ki so 
diplomirali 

/ / 27,5 51 67,3 85,3 53,16 

** V podatkih so zajeti študenti, ki so diplomirali do 22. 10. tekočega študijskega leta.  
 
Nadaljevanje preglednice  

Leto prvega vpisa 2013–14 2014-15 2015-16 
1. letnik 289 282 299 
Napredovali v 2. letnik - 
število 

130 118 150 

Napredovali v 2. letnik - % 44,98 41,84 50,17 
Napredovali v 3. letnik - 
število 

132 111 117 

Napredovali v 3. letnik - % 66,33 66,87 84,17 
  Diplomanti / / / 
Število diplomantov 99 87 96 
% študentov 3. letnika, ki so 
diplomirali 

83,19 65,91 86,49 

** V podatkih so zajeti študenti, ki so diplomirali do 22. 10. tekočega študijskega leta.  
 
V prvih desetih tabelah zgoraj so upoštevani samo študenti, ki so bili v 1. letnik vpisani prvič (študenti, 
ki so bili vpisani drugič, ker niso napredovali v naslednji letnik, in tisti, ki so se izpisali med letom, v 
tabelah niso upoštevani). V zadnji (enajsti) tabeli zgoraj so vključeni vsi študenti, vpisani v 1. letnik 
(tisti, ki so vpisani prvič, tisti, ki so vpisani drugič, in tisti, ki so se izpisali med študijskim letom). 
 
Iz preglednice 2.2.2_17 je tudi razvidno, da v študijskem letu 2015/2016 delež študentov 3. letnika, ki 
niso diplomirali znaša 13,51 %, kar je manj v primerjavi s predhodnim študijskim letom, ko je ta delež 
znašal 34,09 %. 
 
BV: Zaključek in trajanje študijskega programa  
 
Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 

 Povprečno trajanje študija do diplome na rednem BV študiju je bilo v študijskem letu 
2015/2016 4,97 let, kar je nekoliko več kot v študijskem letu 2014/2015 (4,8 let).  

 V študijskem letu 2015/2016 je diplomiralo 102 študentov BV študijskega programa (redni in 
izredni skupaj), kar je 15 več kot jih je na tem programu diplomiralo v študijskem letu 
2014/2015. 

 Število absolventov BV programa je v študijskem letu 2015/2016 ponovno upadlo. V 
študijskem letu 2011/2012 jih je bilo vpisanih 133, v študijskem letu 2012/2013 137, v 
študijskem letu 2013/2014 141, v študijskem letu 2014/2015 90 in v študijskem letu 2015/2016 
80 absolventov BV programa. 

 Delež študentov 3. letnika, ki niso diplomirali na BV študijskem programu se je v študijskem 
letu 2015/2016 zmanjšal (na 13,51 %). V predhodnem študijskem letu 2014/2015, je delež le 
teh znašal tretjino vseh študentov tretjega letnika oziroma 34,09 %.  
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 Strokovne službe EPF pripravljajo analizo študentov, ki niso diplomirali, in na podlagi tega se 
oblikuje program potrebnih aktivnosti za izboljšanje. Oboje posredujejo predstojnikom 
posameznih študijskih usmeritev.  

 Izvedena je bila anketa o zadovoljstvu študentov EPF z različnimi vidiki študija (izbira 
usmeritve, izbira izbirnih predmetov, študijska praksa, portal, sporočila vodstvu fakultete). 

 Izvedena je bila anketa o zadovoljstvu diplomantov UM s študijem na UM, kjer je mogoče 
analizirati rezultate EPF v primerjavi s povprečjem članic UM. 

 Prizadevanja za izboljšanje kakovosti zaključnega dela študentov EPF in za hitrejši zaključek 
študijskega programa (diplomiranje) EPF vsako leto povečuje tudi v okviru doseganja in/ali 
ohranjanja nacionalne ter mednarodnih študijskih akreditacij.  

 
Prednosti: 

 V študijskem letu 2015/2016 se je povečalo število diplomantov BV študijskega programa 
glede na predhodno študijsko leto (15 diplomantov več). 

 Izkazano zadovoljstvo s študijem na visokošolskem strokovnem študijskem programu na EPF 
(3,73) je primerljivo z izkazanim zadovoljstvom študentov s študijem na UM (3,77) (kazalniki 
P05-01 in P05-02). 

 EPF enkrat letno pripravi poročilo o pristopih in o opravljanju izpitov. Analize prejmejo 
predstojniki kateder. Na osnovi teh in drugih analiz se pripravljajo spremembe učnih načrtov 
predmetov. Analize se opravljajo tudi v okviru doseganja AACSB akreditacije. 

 V študijskem letu 2015/2016 se je število absolventov rednega in izrednega študija BV 
programa iz 90-ih študentov v št. letu 2014/2015 zmanjšalo na 80.  

 V študijskem letu 2015/2016 se je zmanjšal delež vseh študentov 3. letnika, ki niso diplomirali 
na BV študijskem program in znaša 13,51%. V študijskem letu 2014/2015 je delež le-teh znašal 
34,09 %. 

 EPF izvaja sprotno anketiranje diplomantov.  
 EPF izvaja anketiranje delodajalcev o ustreznosti kompetenc diplomantov EPF, na 1. in 2. 

stopnji študija. 
 Predstavitve zaposlitvenih možnosti uspešnih diplomantov na informativnih dnevih in udeležbe 

na kariernih sejmih. 
 

Slabosti: 
 Povprečno trajanje študija na bolonjskem visokošolskem strokovnem programu se zvišuje. 
 Analiza vpisanih študentov in diplomantov po generacijah kaže, da veliko študentov še ni 

diplomiralo (79,24 % študentov sedme generacije - prvo leto vpisani v študijskem letu 
2012/2013 ter 95,11 % osme generacije - prvo leto vpisani v študijskem letu 2013/2014 ter 
nihče iz devete in desete generacije (prvo leto vpisani v študijskem letu 2014/2015 ter 
2015/2016). 

 EPF še nima sistema celovite promocije fakultete, v katerem bi med drugim poudarjali 
prednosti študija, dokončanja študija in zaznano vrednost diplome EPF. 

 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

 Zaradi velikega deleža študentov BV programa, ki niso diplomirali, naj EPF še nadalje poziva 
študente k dokončanju njihovega študija (kontinuirana aktivnost);  

Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, Komisija za študijske zadeve. 
 Z aktivno pomočjo Kariernega centra nadaljevati s spodbujanjem študentov k nadaljevanju in 

zaključku študija ter jim svetovati s ciljem uspešnega vključevanja na trg dela (kontinuirana 
aktivnost) (skladno s točko 1.4 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020);  

Odgovorni: poslovodstvo EPF, Karierni center EPF. 
 Nadaljevati z razvijanjem sistem celovite promocije fakultete, v kateri bi med drugim 

poudarjali prednosti študija, dokončanja študija in zaznano vrednost diplome EPF (v izvajanju); 
Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
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Univerzitetni študijski program (BU) 
 
BU: Vpis študentov 
 
Podatki o vpisu študentov na redni in izredni bolonjski univerzitetni študijski program so prikazani 
ločeno z ustreznimi komentarji. V preglednici 2.2.2_18 navajamo število prijavljenih, sprejetih in 
vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega študija univerzitetnega študijskega programa. V 
študijskem letu 2015/2016 smo vpisali skupaj 202 redna študenta, kar je za 4 več kot v študijskem letu 
2014/2015. Število prijavljenih je bilo v študijskem letu 2015/2016 manjše od števila razpisanih mest 
in se z drugo in tretjo prijavo ni zapolnilo.  

Preglednica 2.2.2_18: Število prijavljenih, sprejetih in vpisanih študentov v 1. letnik rednega in 
izrednega študija bolonjskega UN programa 

Študijsko 
leto 
  

PRIJAVLJENI* SPREJETI* VPISANI* 

Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni 

2013/2014 141 1 128 1 219 11 
2014/2015 130 1 99 1 198 9 
2015/2016 137 4 125 4 202 8 

*Stolpci pri Prijavljeni in Sprejeti zajemajo podatke samo iz 1. prijavnega roka, medtem ko stolpca pri »Vpisani« zajemata vpis v vseh treh 
prijavnih rokih.  
 
Prav tako upada število vseh študentov na EPF: v študijskem letu 2013/2014 smo imeli 224 študentov 
manj kot v 2012/2013, v študijskem letu 2014/2015 176 študentov manj kot v letu 2013/2014 in v 
študijskem letu 2015/16 220 študentov manj glede na predhodno študijsko leto  (podatki v prilogi 8_2: 
Število študentov po stopnjah in študijskih programih). 
 
Za redni bolonjski univerzitetni študij je v študijskem letu 2006/2007 bilo razpisanih 320 mest, 
razpisana študijska mesta so se v študijskem letu 2007/2008 zmanjšala  na 290 mest. V študijskem letu 
2009/2010 se je povečalo na 350 mest in je takšno ostalo v študijskih letih 2010/2011, 2011/2012. V 
študijskem letu 2012/2013 je Ministrstvo močno zmanjšalo število vpisnih mest, in sicer na 220. Tudi 
v študijskem letu 2013/2014 je bilo razpisanih 220 študijskih mest. Za izredni študij je bilo v 2013/2014 
razpisanih 40 mest  (30 manj kot v letu 2012/2013). V 2014/2015 je ostalo število razpisanih mest tako 
za redni kot izredni študij enako, prav tako v letu 2015/16. (priloga 8_3: Razpis, prijave in vpis v 1. 
letnik rednega/izrednega študija).  
 
V študijskem letu 2013/2014 se je na bolonjski univerzitetni redni študij prijavilo 141 študentov, kar je 
6,02% več kot predhodno leto, sprejetih je bilo 128 študentov, vpisanih je bilo 219 študentov, kar je 
7,35% več vpisanih kot predhodno študijsko leto. V študijskem letu 2014/2015 so znova razvidni slabši 
trendi na tem področju: prijavilo se je 130 študentov, kar je 7,8 % manj kot v predhodnem študijskem 
letu, sprejetih je bilo 99 študentov, vpisanih pa 198, kar je 9,6 % manj kot v predhodnem študijskem 
letu. V študijskem letu 2015/16 se je prijavilo 137 študentov (+5,4% glede na preteklo obdobje), 
sprejetih je bilo 125 (+26,3%), ob koncu drugega in tretjega vpisa pa je bilo skupno vpisanih 202 
(+2,0%) študentov (preglednica 2.2.2_18). 
 
Zanimanje za izredni študij je tudi na bolonjskem univerzitetnem programu nizko. V študijskem letu 
2010/2011 smo vpisali 5 študentov, v letu 2011/2012 7 študentov, v letu 2012/2013 8 študentov, v 
študijskem letu 2013/2014 11 študentov, v študijskem letu 2014/15 9 študentov in v študijskem letu 
2015/16 8 študentov (preglednica 2.2.2_18). Primerjava podatkov o UN študentih z vsemi drugimi 
študenti je razvidna v Prilogi 8_3: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik rednega/izrednega študija. 
 
Iz priloge 8_6 (kazalniki interesa za študij) je razvidno, da znašata odstotka prijavljenih kandidatov 
glede na razpisana vpisna mesta za vpis v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa na EPF v 1. 
prijavnem roku v študijskem letu 2015/16 72,3 % za redne študente in 5 % za izredne študente, kar je 
primerljivo odstotku, ki ga v povprečju dosega UM – 75,9 % za redne študente in 4 % za izredne 
študente (kazalnika P01-01 in kazalnika P01-09). 
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Odstotka sprejetih kandidatov glede na razpisana vpisna mesta za vpis v 1. letnik univerzitetnega 
študijskega programa na EPF v 1. prijavnem roku v študijskem letu 2015/16 znašata 59,1 % za redne 
študente in 5 % za izredne študente, kar je pod odstotkom, ki ga v povprečju dosega UM (62,3 %) za 
redne študente in nad odstotkom, ki ga v povprečju dosega UM (3,1 %) za izredne študente (priloga 
8_6, kazalnika P01-02 in P01-10). 
 
Odstotka vpisanih kandidatov na univerzitetni študijski program EPF po zaključenih prijavno-
sprejemnih postopkih za vpis v 1. letnik študija glede na število sprejetih kandidatov v 1. prijavnem 
roku v študijskem letu 2015/16 znašata 59,1 % za redne študente in 5 % za izredne študente, kar je pod 
odstotkoma, ki ju v povprečju dosega UM – 111,6 % za redne študente in 310 % za izredne študente 
(priloga 8_6, kazalnika P01-06 in kazalnika P01-11). 
 
Glede na učni uspeh v srednji šoli (preglednica 2.2.2_19) so v študijskem letu 2013/2014 med 
prijavljenimi novinci prevladovali dobri dijaki (52,2 %), sledili so zadostni dijaki (26,1 %), nato prav 
dobri dijaki (15,2 %) in odlični dijaki (6,9 %). Večino z 78,3 % vseh rednih študentov novincev so 
predstavljali zadostni in dobri dijaki. V študijskem letu 2014/2015 so med prijavljenimi novinci 
prevladovali dobri dijaki (41,3 %), sledili so zadostni dijaki (34,1 %), nato prav dobri dijaki (20,7 %) 
in odlični dijaki (3,9 %). Večino s 75,4 % vseh rednih študentov novincev so predstavljali dobri in 
zadostni dijaki. V študijskem letu 2015/2016 so med V1 prijavljenimi novinci prevladovali dobri dijaki 
(41,5 %), sledili so zadostni dijaki (27,5 %), nato prav dobri dijaki (23,5 %) in odlični dijaki (6 %). 
Večino z 69 % vseh rednih študentov novincev so predstavljali dobri in zadostni dijaki. 

Preglednica 2.2.2_19: Struktura rednih študentov 1. letnika (novincev) bolonjskega UN programa 
glede na učni uspeh v srednji šoli  

 
Študijsko 
leto 

Učni uspeh v srednji šoli 
Ni podatka Zadostni Dobri Prav dobri Odlični Skupaj 
Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

2013/2014** - - 60 26,1 120 52,2 35 15,2 16 6,9 231 100 
2014/2015** - - 71 34,1 86 41,3 43 20,7 8 3,9 208 100 
2015/2016*** 3 1,5 55 27,5 83 41,5 47 23,5 12 6 200 100 

** zajeti so V1 in V2 vpisani, saj je možno dobiti le ta izpis. 
*** izpis iz AIPS-a zajema vpis na dan 5. 1. 2017, zajeti V1 vpisani. 
 
Glede na vrsto zaključene srednje šole (preglednica 2.2.2_20) je v študijskem letu 2013/2014 med 
rednimi študenti novinci bilo največ dijakov z zaključeno gimnazijo (76,1 %), sledili so dijaki z 
zaključeno drugo srednjo šolo (14,2%), manj je bilo dijakov s srednjo ekonomsko šolo (ekonomski 
tehniki; 9,7 %). Izredni študenti so imeli vsi zaključeno gimnazijo (100,0 %). V študijskem letu 
2014/2015 je med rednimi študenti novinci bilo največ dijakov z zaključeno gimnazijo (75,6 %), sledili 
so dijaki z zaključeno drugo srednjo šolo (16,3%), manj je bilo dijakov s srednjo ekonomsko šolo 
(ekonomski tehniki; 8,1 %). Med izrednimi študenti je v študijskem letu 2014/2015 prav tako največji 
delež študentov z zaključeno gimnazijo (85,7 %), sledijo dijaki z zaključeno drugo srednjo šolo (14,3 
%). V študijskem letu 2015/2016 je med rednimi študenti novinci prav tako bilo največ dijakov z 
zaključeno gimnazijo (81,2 %), sledili so dijaki z zaključeno drugo srednjo šolo (13,9%), manj je bilo 
dijakov s srednjo ekonomsko šolo (ekonomski tehniki; 4,9 %). Med izrednimi študenti je bil v 
študijskem letu 2015/2016 največji delež študentov z zaključeno gimnazijo (62,5 %), sledijo dijaki z 
zaključeno drugo srednjo šolo (25,0 %) ter študenti z zaključeno srednjo ekonomsko šolo (ekonomski 
tehniki; 12,5%). 
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Preglednica 2.2.2_20: Struktura študentov 1. letnika bolonjskega UN programa glede na vrsto 
zaključene srednje šole (v %) 

 
Študijsko 
leto 

Zaključena srednja šola 
Gimnazija Ekonomski 

tehnik 
Druga 

srednja 
strokovna 

šola 

Srednja 
strokovna 
šola (3+2) 

Drugo Skupaj 

R I R I R I R I R I R I 
2013/2014 76,1 100 9,7 0     14,2 0 100 100 
2014/2015 75,6 85,7 8,1 0     16,3 14,3 100 100 
2015/2016 81,2 62,5 4,9 12,5     13,9 25,0 100 100 

R-redni študij, I-izredni študij. 
 
Glede na način zaključka srednje šole (preglednica 2.2.2_21) so v študijskem letu 2013/2014 med 
rednimi študenti novinci prevladovali tisti z maturo (79,1 %), majhen je bil delež tistih s poklicno 
maturo (20,9 %). V študijskem letu 2014/2015 so med rednimi študenti novinci prevladovali takšni, ki 
so opravili maturo (84,8 %), majhen je bil delež tistih s poklicno maturo (15,2 %). Izredni študenti 
imajo v letih 2012/2013, 2013/2014 in 2014/2015 vsi opravljeno maturo (100%). V študijskem letu 
2015/2016 so med rednimi študenti novinci prevladovali takšni, ki so opravili maturo (87,1 %), manjši 
je bil delež tistih s poklicno maturo (12,9 %). Izredni študenti so imeli v letu 2015/2016 v 62,5% 
opravljeno maturo in v 37,5% poklicno maturo.  

Preglednica 2.2.2_21: Struktura študentov 1. letnika bolonjskega UN programa glede na način 
zaključka srednje šole (v %) 

 
Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Matura PM* Skupaj Matura PM* Skupaj 
2013/2014 79,1 20,9 100 100 0 100 
2014/2015 84,8 15,2 100 100 0 100 
2015/2016 87,1 12,9 100 62,5 37,5 100 

*PM – poklicna matura, ki jo delajo dijaki srednjih strokovnih šol. 
 
Iz preglednice 2.2.2_22 je razvidno, da so v študijskem letu 2014/2015 vpisani redni študenti dosegli 
nekoliko višje število točk na maturi in zaključnem izpitu kot redni študenti, vpisani v študijskem letu 
2013/2014, v študijskem letu 2014/2015 vpisani izredni študenti pa nekoliko nižje povprečno število 
točk kot vpisani izredni študenti v študijskem letu 2013/2014. V študijskem letu 2015/16 so na redni 
študij vpisani študentje na maturi in zaključnem izpitu v povprečju dosegli 63,98 točk in tisti, vpisani 
na izredni študij 72,63 točk. 

Preglednica 2.2.2_22: Struktura študentov 1. letnika bolonjskega UN programa glede na 
povprečno število točk na maturi in zaključnem izpitu 

 

  
Iz priloge 8_10 je razvidno, da je na redni študij univerzitetnega študijskega programa vpisanih 5,71 % 
tujih državljanov, na izredni študij tega študijskega programa pa 7,14 tujih državljanov. Na ravni UM 
je ta odstotek v povprečju nižji za redne študente tega programa (4,43 %) in za izredne študente tega 
programa (0,97 %) (kazalnika P09-04 in P09-06). Podatki o deležu tujih državljanov, ki so kot redni 
študenti diplomirali na univerzitetnem študijskem programu, nam kažejo, da je EPF z 5,88 % v 
prednosti pred povprečjem članic UM (3,44 %) (kazalnika P09-02 in P09-03). Po deležu vpisanih 
študentov univerzitetnega študijskega programa na izmenjavi v tujini je EPF z 0,59 % za redne študente 
in s 0,00 % za izredne študente primerljiv s povprečjem članic UM (0,24 % za redne in 0,00 % za 
izredne študente) (kazalnika P09-08 in P09-09). 
 

Študijsko 
leto Redni študij Izredni študij 

2013/2014 61,81 72,76 
2014/2015 63,49 72,33 
2015/2016 63,98 72,63 
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Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 
 Na redni bolonjski univerzitetni študij smo v študijskem letu 2015/16 vpisali 202 študenta, kar 

je sicer za 4 več kot v predhodnem študijskem letu, absolutno število vpisanih študentov pa ne 
daje vzpodbudne slike.  

 Število vpisanih študentov na izredni študij bolonjskega UN programa je tudi v študijskem letu 
2015/2016 nizko (8 študentov). V študijskem letu 2015/2016 med prijavljenimi novinci še 
naprej predstavljajo zadostni in dobri dijaki večino vseh rednih študentov novincev (69 %).  

 Glede na vrsto zaključene srednje šole prevladujejo v študijskem letu 2015/2016 dijaki z 
zaključeno gimnazijo (81,2%), kar nakazuje na ponovno rastoč trend gimnazijcev.  

 Redni študenti univerzitetnega študijskega programa, vpisani v študijskem letu 2015/2016, so 
na maturi in zaključnem izpitu dosegli v povprečju za pol točke višji rezultat kot vpisani redni 
študenti v študijskem letu 2014/2015. 

 
Prednosti: 

 EPF je v primerjavi s povprečjem članic UM v prednosti na področju deleža tujih državljanov, 
ki študirajo na univerzitetnem študijskem programu, v prednosti je tudi pri deležu študentov 
tega programa na izmenjavi v tujini. 

 EPF predstavlja svoje študijske programe in študijske usmeritve na srednjih šolah in 
gimnazijah (organizirane predstavitve študija); 

 Informiranje potencialnih študentov o možnostih študija preko spletnega mesta EPF in drugih 
spletnih portalov; 

 Priprava dijakom primernih promocijskih gradiv; 
 Nadaljevanje aktivnosti za povečevanje zanimanja za redni in izredni študij na bolonjskem UN 

programu; 
 Razširjanje seznama srednjih šol in gimnazij, kjer bi vzpostavili sodelovanje in organizirali 

predstavitve študija na EPF; 
 Ohranjanje sodelovanja s srednjimi šolami in gimnazijami in poskus vzpostavitve 

intenzivnejših neposrednih stikov visokošolskih učiteljev in sodelavcev z učitelji ter povečati 
stike študentov z dijaki; potreben je direkten marketing vseh zaposlenih;  

 Nadaljevanje prizadevanj, da spodbujamo dijake z boljšim učnim uspehom, da se vpišejo v 
čim večjem številu na EPF;  

 Nadaljevanje sodelovanja v obliki članstva v komisijah ali mentorstev v različnih programih 
ali aktivnostih (npr. Mladi za napredek Maribora) s ciljem navezave stikov z dijaki iz srednjih 
šol in navduševanja za študij na EPF;  

 Opravljena raziskava o težavah študentov pri posameznih predmetih in iskanje možnosti za 
večjo prehodnost študentov;  

 Aktivno iskanje novih možnosti razvoja izobraževalne dejavnosti EPF. 
 
Slabosti: 

 Upadanje zanimanja za vpis na redni in izredni študij na bolonjskem UN programu;  
 Tudi v študijskem letu 2015/2016 nismo uspeli polno zasesti vseh razpisanih študijskih mest za 

redni in izredni študij na bolonjskem UN programu; 
 Večino vseh vpisanih študentov na bolonjski redni univerzitetni študijski program predstavljajo 

dobri in zadostni dijaki (69 %); 
 Prepočasno posodabljanje bolonjskih študijskih programov glede na potrebe trga. 

 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

 Okrepiti in izboljšati (prenoviti) aktivnosti za povečevanje zanimanja za redni in izredni študij 
na bolonjskem UN programu (aktivna promocija študijskih programov in obštudijskih 
aktivnosti fakultete v javnosti) (kontinuirana aktivnost);  

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost EPF, Služba za študentske in 
študijske zadeve 

 Ohranjati sodelovanje s srednjimi šolami in gimnazijami in poskusiti vzpostaviti intenzivnejše 
neposredne stike visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev z učitelji ter povečati stike 
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študentov z dijaki (kontinuirana aktivnost) (skladno s točko 1.2 Načrta izboljšav delovanja UM 
do leta 2020);  

Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 Nadaljevati prizadevanja, da spodbujamo dijake z boljšim učnim uspehom, da se vpišejo v čim 

večjem številu na EPF (promocija študijskih programov in razpoložljivih obštudijskih 
aktivnosti študentov v javnosti, izpostavljanje primerjalnih prednosti fakultete in promocija 
odličnosti na področju pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela, oblikovanje študijskih 
programov s tujimi fakultetami, ponudba študijskih modulov/programov v tujem jeziku, 
predstavitve kariernih poti nekdanjih diplomantov EPF, vpeljava sistema nagrajevanja 
študentov z najboljšimi študijskimi rezultati, izgradnja blagovne znamke fakultete (pedagoška 
in znanstveno-raziskovalna odličnost, interes potencialnih delodajalcev za diplomante EPF) 
(kontinuirana aktivnost);  

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, prodekanja za mednarodno 
sodelovanje, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Zaradi upadanja vpisa na BU študiju je potrebno nadaljevati z aktivnim iskanjem novih 
možnosti razvoja izobraževalne dejavnosti EPF (ponudbe vseživljenjskega izobraževanja, 
razvoj študijskih modulov/programov z dvojnimi diplomami, ponudba študijskih programov v 
tujem jeziku za domače študente, diverzifikacija ponudbe študijskih programov za tuje študente 
itd.) (v izvajanju; kontinuirana aktivnost) (skladno s točkama 4.2 in 7.7 Načrta izboljšav 
delovanja UM do leta 2020); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, prodekan za raziskovalno 
dejavnost, prodekanja za mednarodno sodelovanje, Senat EPF. 

 Vzpostaviti sistem promocije fakultete, ki bo povečeval prepoznavnost fakultete v različnih 
javnostih (kontinuirana aktivnost). 

Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Preučiti možnosti za aktivnejše sodelovanje študentov v podjetjih še v času študija ter preko 

povpraševanja na trgu dela vzpodbuditi večji vpis (kontinuirana aktivnost, skladno s točkama 
1.2 in 1.8 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020). 

Odgovorno: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 
BU: Izvajanje študijskega programa 
 
V študijskem letu 2014/2015 se je število rednih študentov (589) ponovno zmanjšalo, in sicer za 1,17 
% glede na prejšnje leto. Nadaljevanje tega trenda je prepoznati tudi v študijskem letu 2015/2016, ko 
je število rednih študentov upadlo na 557, kar predstavlja nadaljnji 5,4% padec glede na prejšnje leto 
(preglednica 2.2.2_23). Upadanje vpisa na bolonjski univerzitetni študij je prepoznaven trend tudi v 
preteklih študijskih letih.  
 
Od vpisanih rednih študentov predstavljajo v študijskem letu 2015/2016 vpisani v 1. letnik 36,26 %, v 
2. letnik 26,75 %, v 3. letnik 23,16 % in absolventi 11,13 %. Od vpisanih rednih študentov so 
predstavljali v študijskem letu 2014/2015 vpisani v 1. letnik 35,82 %, v 2. letnik 29,03 %, v 3. letnik 
22,58 % in absolventi 12,56 %. V študijskem letu 2013/2014 pa so predstavljali vpisani v 1. letnik 38,76 
%, v 2. letnik 25,35 %, v 3. letnik 19,97 % in absolventi 15,94 % vpisanih rednih študentov.  
 
Celotno število vpisanih študentov izrednega študija se je v študijskem letu 2015/201 prepolovilo na 16 
študentov, medtem ko je bilo celotno število vpisanih študentov izrednega študija v študijskem letu 
2014/2015 povišano, v preteklih letih pa je prevladoval trend upadanja. V študijskem letu 2013/2014 je 
bilo vpisanih 22 študentov, v  študijskem letu 2014/2015 pa 33 izrednih študentov, kar je 50% več kot 
prejšnje leto. Od tega jih je bilo v prvi letnik vpisanih 19, v drugi letnik 6 in v tretji letnik 6. 

Preglednica 2.2.2_23: Primerjava gibanja števila študentov bolonjskega UN programa po letnikih 
in letih 

 
 
 

Letnik Študij 2012/2013 2013/2014 
Skupaj V1 V2 V1/2 Skupaj V1 V2 V1/2 

1. letnik R 230 204 26 / 231 219 12 / 
  I 8 8 / / 11 11 / / 
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Nadaljevanje preglednice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nadaljevanje preglednice 2.2.2_23 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ABS - absolventi, R – redni študij, I – izredni študij, V1 – prvi vpis, V2 – drugi vpis v isti letnik, PV – ponovni (tretji, četrti, peti, ...) vpis v 
isti letnik, V1/2 – samo na izrednem študiju: vpis v drugi semester letnika - kratica se je začela uporabljati v študijskem letu 2007/2008, v 
prejšnjih študijskih letih je to bil V2 vpis). 
Opomba: Študent rednega študija se lahko samo enkrat tekom študija ponovno vpiše v isti letnik (V2). Tretjič in več (PV) se študent rednega 
študija ne more vpisati. 
 
V 2. in 3. letnik rednega bolonjskega UN programa je bil vpis v študijskem letu 2015/2016 naslednji 
(preglednica 2.2.2_24): največ je bilo vpisanih na smereh Marketing 66 (31+35), Elektronsko 
poslovanje 46 (26+20), Management in organizacija poslovanja 35 (19+16), Finance bančništvo 34 
(17+17), Računovodstvo, revizija in davščine 29 (13+16), Mednarodna poslovna ekonomija 17 (8+9) 
ter Podjetništvo 16 (5+11) in Ekonomija 16 (11+5). 
 
V študijskem letu 2014/2015 je bilo največ vpisanih študentov na smereh Marketing 81 (50+31), 
Finance bančništvo 51 (25+26), Računovodstvo, revizija in davščine 44 (18+26), Podjetništvo 32 
(18+14), Management in organizacija poslovanja 31 (18+13), Elektronsko poslovanje 29 (18+11), 
Mednarodna poslovna ekonomija 16 (9+7) in Ekonomija 14 (3+11).  
 
V 2. in 3. letnik izrednega študija bolonjskega UN programa so bili v študijskem letu 2015/2016 vpisani 
4 študenti na smeri Finance in bančništvo, 2 študenta na smeri Marketing in 1 študent na smeri 
Mednarodna poslovna ekonomija. Na vseh ostalih smereh ni bilo vpisanih izrednih študentov. 
 
V 2. in 3. letnik izrednega študija bolonjskega UN programa so bili v študijskem letu 2014/2015 vpisani 
4 študenti na smeri Finance in bančništvo ter po 2 študenta na smereh Marketing, Računovodstvo, 
revizija in davščine, Podjetništvo, Management in organizacija poslovanja. Na smereh Ekonomija, 
Elektronsko poslovanje in Mednarodna poslovna ekonomija ni bilo vpisanih izrednih študentov. 
  

2. letnik R 162 137 25 / 151 134 17 / 
  I 3 3 / / 7 7 / / 
3. letnik R 153 153 / / 119 119 / / 
  I / / / / 4 4 / / 
ABS R 141 / / / 95 95 / / 
 I / / / / / / / / 
Skupaj R 686 / / / 596 / / / 
 I 11 / / / 22 / / / 

Letnik Študij 2014/2015 Letnik Študij 
2015/2016 

Skupaj V1 V2 V1/2 Skupaj V1 V2 V1/2 
1. letnik R 211 198 13 / 1. letnik R 217 202 15 / 
  I 19 19 / /   I 8 8 / / 
2. letnik R 171 153 18 / 2. letnik R 149 130 19 / 
  I 6 6 / /   I 3 3 / / 
3. letnik R 133 133 / / 3. letnik R 129 129 / / 
  I 6 6 / /   I 4 4 / / 
ABS R 74 74 / / Abs. R 62 62 / / 
 I 2 2 / /  I 1 1 / / 
Skupaj R 589 / / / Skupaj R 557 / / / 
 I 33 / / /  I 16 / / / 
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Preglednica 2.2.2_24: Število vpisanih študentov v 2. in 3. letniku V1 bolonjskega UN programa 
po smereh 

SMER 
  

2011/2012 2012/2013 
2. 
letnik 

3. 
letnik 

2. 
letnik 

3. 
letnik 

EK-
skupaj 

19 8 9 17 

-redni 19 8 9 17 
-izredni /      / / / 
EP-skupaj 29 52 20 25 
-redni 29 52 20 25 
-izredni / / / / 
FB-skupaj 47 32 23 41 
-redni 45 31 23 41 
-izredni 2 1 / / 
MT-
skupaj 

24 45 5 22 

-redni 24 45 4 22 
-izredni / / 1 / 
MA-
skupaj 

21 29 32 17 

-redni 21 29 31 17 
-izredni / / 1 / 
ME-
skupaj 

12 10 12 7 

-redni 11 10 11 7 
-izredni 1 / 1 / 
PO-skupaj 10 21 13 8 
-redni 10 20 13 8 
-izredni / 1 / / 
RR-
skupaj 

23 29 26 16 

-redni 22 29 26 16 
-izredni 1 / / / 

EK = Ekonomija, EP = Elektronsko poslovanje, FB = Finance in bančništvo, MT = Management in organizacija poslovanja, MA = Marketing, 
ME = Mednarodna poslovna ekonomija, PO = Podjetništvo, RR = Računovodstvo, revizija in davščine. 
 
Nadaljevanje preglednice 2.2.2_24 

SMER 
  

2013/2014 2014/2015 2015/2016 
2.  
letnik 

3. 
letnik 

2.  
letnik 

3. 
 letnik 

2.  
letnik 

3. 
 letnik 

EK-
skupaj 15 7 

3 11 11 5 

-redni 15 6 3 11 11 5 
-izredni 0 1 0 0 0 0 
EP-skupaj 10 19 18 11 26 20 
-redni 10 18 18 11 26 20 
-izredni 0 1 0 0 0 0 
FB-skupaj 23 23 25 26 19 19 
-redni 22 23 22 25 17 17 
-izredni 1 0 3 1 2 2 
MT-
skupaj 9 4 

 
18 

 
13 

 
19 

 
16 

-redni 7 4 18 11 19 16 
-izredni 2 0 0 2 0 0 
MA-
skupaj 34 22 

 
50 

 
31 

 
31 

 
37 

-redni 34 21 48 31 31 35 
-izredni 0 1 2 0 0 2 
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Nadaljevanje preglednice 
ME-
skupaj 8 9 

 
9 

 
7 

 
9 

 
9 

-redni 8 9 9 7 8 9 
-izredni 0 0 0 0 1 0 
PO-skupaj 14 13 18 14 5 11 
-redni 12 13 18 12 5 11 
-izredni 2 0 0 2 0 0 
RR-
skupaj 28 26 

18 26 13 16 

-redni 26 25 17 25 13 16 
-izredni 2 1 1 1 0 0 

EK = Ekonomija, EP = Elektronsko poslovanje, FB = Finance in bančništvo, MT = Management in organizacija poslovanja, MA = Marketing, 
ME = Mednarodna poslovna ekonomija, PO = Podjetništvo, RR = Računovodstvo, revizija in davščine. 
 
Iz priloge 8_9 je razvidno tudi zadovoljstvo študentov po posameznih študijskih programih in njihovih 
usmeritvah ter zadovoljstvo študentov s fakulteto v študijskem letu 2015/16. Bolonjski univerzitetni 
študijski program je na ocenjevalni lestvici od 1 (najnižje zadovoljstvo) do 5 (najvišje zadovoljstvo) 
dosegel oceno 3,96, pri čemer je najvišje zadovoljstvo izkazano z študijem na smereh Elektronsko 
poslovanje (4,75) in Mednarodna poslovna ekonomija (4,75). Izkazano zadovoljstvo s študijem na 
univerzitetnem študijskem programu na EPF (3,96) je višje od izkazanega zadovoljstva študentov s 
študijem na EPF (3,77) in višje od izkazanega zadovoljstva študentov s študijem na UM (3,77) 
(kazalniki P05-01 in P05-02). 
 
Na osnovi podatkov v preglednici 2.2.2_25 ugotavljamo, da so po strukturi študentov po spolu skozi 
večji del proučevanega obdobja med rednimi študenti prevladovale ženske. V študijskem letu 
2015/2016 je bilo med rednimi študenti 58,35 % študentk in 41,65 študentov. Med študenti izrednega 
študija pa je bilo 44,44% študentk in 55,56% študentov. V študijskem letu 2014/2015 je bilo med 
rednimi študenti 59,90 % študentk in 40,10 študentov. Med študenti izrednega študija pa je bilo 30,30% 
študentk in 69,70% študentov. Tudi v letu 2013/2014 so bile ženske študentke v večini: med rednimi 
študenti je bilo 57,66% študentk in 42,34% študentov. Med študenti izrednega študija pa je bilo 36,36% 
študentk in 63,64% študentov.  

Preglednica 2.2.2_25: Struktura študentov bolonjskega UN (BU) programa po spolu (v %) 

Študijsko 
leto 

Način 
študija 

Moški Ženske 

2013/2014 redni 42,34 57,66 
izredni 63,64 36,36 

2014/2015 redni 40,10 59,90 
izredni 69,70 30,30 

2015/2016 redni 41,65 58,35 
izredni 55,56 44,44 

 
Povprečna ocena študentov BU programa je bila v študijskem letu 2013/2014 7,97 za redne in 7,93 za 
izredne študente. Ta povprečna ocena je za redne študente podobna kot na BV in za izredne študente 
malenkost višja kot na BV programu. V študijskem letu 2014/2015 je bila povprečna ocena rednih 
študentov enaka povprečni oceni v preteklem študijskem letu, povprečna ocena izrednih študentov pa 
nekoliko nižja od povprečne ocene rednih študentov in od povprečne ocene izrednih študentov v 
preteklem študijskem letu. V študijskem letu 2015/2016 je bila povprečna ocena rednih študentov 8,09, 
povprečna ocena izrednih študentov pa 7,49. Analiza preteklih treh let kaže na rastoč trend povprečnih 
ocen rednega študija in padajoč trend povprečnih ocen izrednega študija (priloga 8_4: Povprečna ocena 
izpitov rednega in izrednega študija).  
 
Glede prehodnosti med letniki rednih študentov bolonjskega UN programa (preglednica 2.2.2_26) 
lahko ugotovimo, da je v študijskem letu 2015/2016 iz 1. v 2. letnik napredovalo 61,29 % študentov, iz 
2. v 3. letnik pa 96,64 % študentov, v študijskem letu 2014/2015 iz 1. v 2. letnik napredovalo 61,61 % 
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študentov, iz 2. v 3. letnik pa 75,44 % študentov. V študijskem letu 2013/2014 je napredovalo iz 1. v 2. 
letnik 66,23% študentov, iz 2. v 3. letnik pa 88,08% študentov.  

Preglednica 2.2.2_26: Analiza napredovanja rednih študentov bolonjskega UN programa* 

Študijsko Program Iz 1. v 2. letnik Iz 2. v 3. letnik 
leto  vpisanih opravilo % Vpisanih opravilo % 
2013/2014 UN 231 153 66,23 151 133 88,08 
2014/2015 UN 211 130 61,61 171 129 75,44 
2015/2016 UN 217 133 61,29 149 144 96,64 

*V analizo napredovanja rednih študentov so vključeni tudi študenti, ki so tekom študija le-tega 
prekinili 
 
Iz priloge 8_7 je razvidno, da znaša prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik na bolonjskem univerzitetnem 
študijskem programu  60,00% za redne študente in 42,86 % za izredne študente, kar je nad odstotkom, 
ki ga v povprečju dosega UM na rednem univerzitetnem študiju (59,70 %) in nad odstotkom, ki ga v 
povprečju dosega UM za izredne študente univerzitetnega študija (29,17 %) (kazalnika P03-01 in 
kazalnika P03-03). 
 
Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 

 V študijskem letu 2015/2016 se je število vseh rednih študentov na bolonjskem UN programu 
znova znižalo v primerjavi s predhodnim letom (za 5,4% oz. 32 študentov). 

 Vpis v 1. letnik na izrednem študiju bolonjskega UN programa se je v študijskem letu 
2015/2016 glede na predhodno študijsko leto znižal z 19 na 8 študentov.  

 Glede števila vpisanih študentov v 2. in 3. letniku rednega študija bolonjskega UN programa 
po smereh lahko za študijsko leto 2015/2016 ugotovimo, da je največ vpisanih študentov na 
smereh Marketing 66 (31+35), Elektronsko poslovanje 46 (26+20) in Management in 
organizacija poslovanja 35 (19+16). 

 V študijskem letu 2015/2016 je prehodnost rednih študentov iz 1. v 2. letnik rahlo upadla (na 
61,29%), prehodnost iz 2. v 3. letnik pa se je izrazito  povečala (96,64%).  

 
Prednosti: 

 Povprečna ocena rednih študentov bolonjskega študijskega univerzitetnega programa kaže na 
rastoč trend v zadnjih 3 letih.  

 Prehodnost študentov iz 2. v 3. letnik rednega študija se je močno izboljšala (iz 75,44% na 
96,64%). 

 Izvajanje bolonjskega univerzitetnega programa vključuje več aktivnega dela študentov in več 
povezav med teorijo in prakso (tudi vabljenih predavanj, predavanj gostujočih strokovnjakov 
iz prakse); 

 Bolonjski študijski univerzitetni program spodbuja projektno in skupinsko delo študentov 
(študija in raziskovanja), razvoj kompetenc za uporabo pridobljenega znanja pri reševanju 
praktičnih strokovnih problemov (teme študijskih projektov, seminarskih del in diplomskih 
seminarjev, smernih projektov, ki obravnavajo izbrane probleme iz prakse); 
 

Slabosti: 
 Tudi v študijskem letu 2015/2016 je upadlo število vpisanih rednih in izrednih študentov na 

bolonjski študijski univerzitetni program; 
 Razporejenost študentov med smermi študija je zelo neenakomerna, kar lahko vpliva na 

kakovost izvajanja pedagoškega procesa in mentoriranja študentov na smereh, ki imajo izjemno 
veliko študentov, medtem ko smerem z izjemno nizkim številom študentov grozi tveganje 
nadaljnjega razvoja in obstoja, s čimer se pod vprašaj postavlja prednost raznolikosti študijskih 
in raziskovalnih področij fakultete; 

 Zaznani nižji kriteriji zahtevnosti študija na posameznih smereh in/ali pri posameznih 
izvajalcih, kar sproža nelojalno konkurenco med študijskimi smermi in profesorji, znižuje 
potrebno raven usvojenega znanja in ustvarja podobo neenotnosti in neverodostojnosti EPF v 
različnih javnostih; 
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 Študentje neredno obiskujejo predavanja in vaje. Veliko jih manjka v času sprotnih preverjanj 
znanja (testov) in priprave referatov, seminarskih nalog ali projektov; 

 Veliko študentov ne more obiskovati predavanj in vaj zaradi prekrivanja urnikov posameznih 
predmetov. Zaradi tega številni zamenjajo predmete, kar izniči cilje bolonjskega programa in 
možnosti izbirnosti predmetov;  

 Zaradi prekrivanja urnikov in oddaljenosti drugih fakultet UM študentje zelo težko izberejo in 
obiskujejo predmete na drugih fakultetah. Tudi to je v nasprotju s cilji bolonjskega študija. 

 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

 EPF naj tudi v prihodnje nadaljuje v smeri izboljšanja kakovosti strukture in izvedbe študijskih 
programov (kontinuirana aktivnost) (skladno s točkami 4.2, 4.3 in 4.4 Načrta izboljšav 
delovanja UM do leta 2020); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, predstojniki študijskih usmeritev, katedre, visokošolski učitelji in 
sodelavci ter nepedagoški delavci EPF. 

 Zaradi upada vpisa tako na rednem kot na izrednem študiju je potrebno nadaljevati z 
aktivnostmi iskanja novih možnosti za razvoj izobraževalne dejavnosti EPF (vseživljenjsko 
izobraževanje, razvoj študijskih programov za tuje študente itd.) (v izvajanju) (skladno s 
točkami 4.2. in 4.8 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020);  

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, prodekanja za mednarodno 
dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Nadaljevati s sodobnimi pristopi pedagoškega dela (sprotno preverjanje, vmesni testi, e-gradiva 
itd.) (kontinuirana aktivnost) (skladno s točko 4.3. Načrta izboljšav delovanja UM do leta 
2020); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, predstojniki usmeritev, katedre, 
visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Nadaljevanje z aktivnostmi za ohranjanje prehodnosti pri posameznih predmetih in 
izboljševanje skupne prehodnosti med letniki (kontinuirana aktivnost); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 Nadaljevati z analiziranjem razlogov za različno zasedenost posameznih študijskih smeri. 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, predstojniki usmeritev ter 
katedre. 

 Vzpostavljati mehanizme za dosego enotne zahtevnosti študija na različnih študijskih smereh 
in pri različnih izvajalcih (skladno s točko 4.5 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020). 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, visokošolski sodelavci in učitelji. 
 Aktivneje omogočati visokošolskim učiteljem in sodelavcem pridobivanje izkušenj za 

interaktivne metode pedagoškega dela (npr.: moderacija okroglih miz, usmerjanje projektnega 
dela v praksi, simulacije odločitev na primerih iz realne prakse, itd.) (skladno s točko 4.3. 
Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020).  

Odgovorni: poslovodstvo EPF, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 Nadaljnje vključevanje strokovnjakov iz prakse v izvajanje študijskih vsebin (kontinuirana 

aktivnost) (skladno s točkama 1.2. in 1.8 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020). 
Odgovorni: predstojniki kateder, predstojniki usmeritev, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Nadaljnje izvajanje anketiranja študentov in diplomantov o zadovoljstvu s študijem na EPF ter 
ustrezno odzivanje na njihove pripombe (kontinuirana aktivnost) (skladno s točko 4.12.1 Načrta 
izboljšav delovanja UM do leta 2020); 

Odgovorno: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, predstojniki usmeritev, katedre, 
visokošolski učitelji in sodelavci 

 Vzdrževanje mednarodnih strokovnih akreditacij ECBE in ACBSP ter nadaljevanje 
akreditacijskega postopka AACSB (kontinuirana aktivnost; realiziran predlog iz 
samoevalvacije za leto 2014) (skladno s točko 6.2 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekanja za mednarodno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 
BU: Zaključek in trajanje študijskega programa 
 
Povprečno trajanje študija do diplome na bolonjskem UN programu je bilo 4,2 leti za diplomante, 
ki so diplomirali v študijskem letu 2013/2014,  4,3 leta za diplomante, ki so diplomirali v študijskem 
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letu 2014/2015 in 4,1 leta za diplomante, ki so diplomirali v študijskem letu 2015/2016 (preglednica 
2.2.2_27). 

Preglednica 2.2.2_27: Trajanje rednega študija na bolonjskem UN programu 
Študijsko leto Št. diplomantov Trajanje študija (v letih) 

Povprečje Min. Max. 
2013/2014 107 4,2 2 8+ 
2014/2015 114 4,3 3 8+ 
2015/2016 119 4,10 2,9 8+ 

 
V preglednici 2.2.2_28 so prikazani podatki o trajanju izrednega študija za bolonjski UN program. V 
študijskem letu 2012/2013 ni diplomiral nihče, v študijskem letu 2013/2014 sta diplomirala 2 študenta 
s povprečnim trajanjem študija 15 let, v študijskem letu 2014/2015 ni diplomiral nihče in v študijskem 
letu 2015/2016 je diplomiral 1 študent s trajanjem študija 3,9 let. 

Preglednica 2.2.2_28: Trajanje izrednega študija na bolonjskem UN programu  
Študijsko leto Št. diplomantov Trajanje študija (v letih) 

Povprečje Min. Max. 
2013/2014 2 15,0 15,0 15,0 
2014/2015 / / / / 
2015/2016 1 3,9 3,9 3,9 

 
Iz preglednice 2.2.2_29 je razvidno, da smo v študijskem letu 2013/2014 vpisali 95 absolventov rednega 
študija in nič absolventov izrednega študija. V študijskem letu 2014/2015 smo vpisali 74 absolventov 
rednega študija in 2 absolventa izrednega študija in v študijskem letu 2015/2016 smo vpisali 62 
absolventov rednega študija in 1 absolventa izrednega študija. 

Preglednica 2.2.2_29: Absolventi bolonjskega UN programa 

 
 
 
 

Preglednica 2.2.2_30: Vpisani študentje in diplomanti po generacijah  

Generacija št. 1 
Leto prvega 
vpisa 

2006
-07 

2007
-08 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

Še niso 
diplomirali 

Vpisani  254 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Diplomanti – 
število 

0 0 31 88 42 6 5 3 1 0  78 

Diplomanti - 
% 

0 0 12,20 34,65 16,54 2,36 1,97 1,18 0,39 0  30,71 

 
Generacija št. 2 

Leto prvega vpisa 2007-
08 

2008
-09 

2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

Še niso 
diplomirali 

Vpisani  258 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Diplomanti – 
število 

0 0 46 86 27 14 6 5 2 72 

Diplomanti - % 0 0 17,83 33,33 10,47 5,43 2,32 1,94 0,77  27,91 
 
 
 
 
 

Program 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
BUN    
-redni 95 74 62 
-izredni 0 2 1 
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Generacija št. 3 
Leto prvega vpisa 2008-

09 
2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012
-13 

2013-
14 

2014
-15 

2015
-16 

Še niso 
diplomi-rali 

Vpisani 260 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Diplomanti – 
število 

0 0 77 69 27 13 2 2  70 

Diplomanti - % 0 0 29,62 26,54 10,3
8 

5,0 0,77 0,77  26,92 

 
Generacija št. 4 

Leto prvega vpisa 2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

Še niso 
diplomirali 

Vpisani  276 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Diplomanti – število 0 0 69 50 11 11 11 124 
Diplomanti - % 0 0 25,0 18,12 4,00 3,99 3,99 44,93 

 
Generacija št. 5 

Leto prvega vpisa 2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

Še niso 
diplomirali 

Vpisani  206 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Diplomanti – število 0 0 51 42 14 5 94 
Diplomanti - % 0 0 24,75 20,39 6,80 2,43 45,63 

  
Generacija št. 6 

Leto prvega vpisa 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  216 xxx xxx xxx xxx xxx 
Diplomanti – število 0 1 30 43 16 126 
Diplomanti - % 0 0,46 13,89 19,91 7,41 58,33 

 
Generacija št. 7 

Leto prvega vpisa 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  204 xxx xxx xxx xxx 
Diplomanti – število 0 0 36 36 132 
Diplomanti - % 0 0 17,65 17,65 64,70 

 
Generacija št. 8 

Leto prvega vpisa 2013-14 2014-15 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  187 xxx xxx xxx 
Diplomanti – število 0 0 48 139 
Diplomanti - % 0 0 25,67 74,33 

 
Generacija št. 9 

Leto prvega vpisa 2014-15 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  176 xxx xxx 
Diplomanti – število 0 0 176 
Diplomanti - % 0 0 100,0 
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Generacija št. 9 
Leto prvega vpisa 2015-16 Še niso 

diplomirali 
Vpisani  174 xxx 
Diplomanti – število 0 174 
Diplomanti - % 0 100,0 

 
Nadaljevanje preglednice 
Leto prvega vpisa 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
1. letnik 370 356 378 343 267 233 
Napredovali v 2. letnik - 
število 

220 262 243 220 182 137 

Napredovali v 2. letnik - % 59,5 73,6 64,3 64,1 68,2 58,8 
Napredovali v 3. letnik - 
število 

/ 205 236 216 224 153 

Napredovali v 3. letnik - % / 88,4 85,2 80,0 89,6 78,9 
 Diplomanti  
Število diplomantov / / 98 131 182 176 
% študentov 3. letnika, ki so 
diplomirali 

/  41,5 55,5 84,3 78,6 

 
Nadaljevanje preglednice 
Leto prvega vpisa 2012-13 2013-14 2014-15  2015-

16 
1. letnik 230 231 211 217 
Napredovali v 2. letnik - 
število 

134 153 130 130 

Napredovali v 2. letnik - % 58,26 66,23 61,61 59,91 
Napredovali v 3. letnik - 
število 

119 133 129 127 

Napredovali v 3. letnik - % 73,46 88,08 75,44 90,71 
    
Število diplomantov 154 109 114 119 
% študentov 3. letnika, ki so 
diplomirali 

100,65* 91,60 85,71 92,25 

*število diplomantov v študijskem letu 2012/13 je večje od števila študentov 3. Letnika vpisanih v študijskem letu 2012/13, 
ker so zraven všteti tudi študentje, ki so diplomirali v času absolventa. 
 
V prvih osmih tabelah zgoraj so upoštevani samo študenti, ki so bili v 1. letnik vpisani prvič (študenti, 
ki so bili vpisani drugič, ker niso napredovali v naslednji letnik, in tisti, ki so se izpisali med letom, v 
tabelah niso upoštevani). V zadnjih (deveti in deseti) tabelah zgoraj so vključeni vsi študenti, vpisani v 
1. letnik (tisti, ki so vpisani prvič, tisti, ki so vpisani drugič, in tisti, ki so se izpisali med študijskim 
letom). 
 
Iz priloge 8_8 (kazalniki uspešnosti zaključka študija) je razvidno, da študij diplomantov na 
univerzitetnem študijskem programu na EPF v povprečju traja 11 let (redni študenti) in 15,5 let (izredni 
študenti), kar je manj kot v povprečju traja študij na tem programu na UM – 12,25 let za redne in več 
kot v povprečju traja študij na tem programu na UM - 13,05 let za izredne študente. Izračun teh 
kazalnikov se izvaja za študente, ki so zaključili študij v študijskem letu 2015/16 (kazalnika P04-04 in 
P04-06). 

Iz priloge 8_8 (kazalniki uspešnosti zaključka študija) je tudi razvidno, da je v letu 2016 v roku 
diplomiralo 34,26 % študentov rednega univerzitetnega študijskega programa in noben izredni študent 
tega programa, kar je pod odstotkom, ki ga za redne študente tega programa v povprečju beleži UM 
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(39,23 %) in pod odstotkom, ki ga UM v povprečju beleži za izredne študente univerzitetnega 
študijskega programa (22,54 %) (kazalnika P04-01 in kazalnika P04-03). 
 
Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 

 Število vpisanih absolventov se je v študijskem letu 2015/2016 zmanjšalo na 62 (v študijskem 
letu 2014/2015 je bilo vpisanih 74; v študijskem letu 2013/2014 pa 95 absolventov).  

 Število študentov, ki so diplomirali v študijskem letu 2015/2016 se je povečalo na 119 ali za 
4,3 % v primerjavi s preteklim študijskim letom, v študijskem letu 2014/2015, se je povečalo 
na 114 ali za 4,6 % v primerjavi s študijskim letom 2013/2014. 

 Zaradi velikega deleža študentov BU programa, ki niso diplomirali, je EPF le-te pozvala k 
pospešenemu dokončanju njihovega študija; 

 EPF je izvajala aktivnosti za večji vpis dijakov na študij in za vzpodbujanje naših študentov za 
uspešen študij, diplomiranje in uspešen prenos znanja v poslovno okolje. 

 
Prednosti: 

 Izkazano zadovoljstvo s študijem na univerzitetnem študijskem programu na EPF (3,96) je višje 
od izkazanega povprečnega zadovoljstva študentov s študijem na UM (3,77) (kazalniki P05-01 
in P05-02). 

 Število vpisanih absolventov je v študijskem letu 2015/2016 v primerjavi s predhodnim manjše; 
 Število študentov, ki je diplomiralo v študijskem letu 2015/2016 se je v primerjavi s 

predhodnim študijskim letom povečalo. 
 Tutorska podpora študentom. 
 Povprečje trajanja rednega študija na bolonjskem UN programu se je v študijskem letu 

2015/2016 znižalo na 4,10 let.  
 Prehodnost med 2. in 3. letnikom na univerzitetnem bolonjskem študijskem programu se je v 

študijskem letu 2015/2016 pomembno izboljšala glede na preteklo primerljivo obdobje. 
 

Slabosti: 
 Prehodnost med 1. in 2. letnikom na univerzitetnem bolonjskem študijskem programu je v 

študijskem letu 2015/2016 ostala na zelo podobni ravni; 
 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 
 Nadaljevati z aktivnostmi za povečanje prehodnosti med letniki – še posebej med 1. in 2. 

letnikom (kontinuirana aktivnost).  
Odgovorni: poslovodstvo EPF, Komisija za študijske zadeve, visokošolski učitelji in sodelavci EPF. 

 Z aktivno podporo Kariernega centra spodbujati študente k nadaljevanju in zaključku študija 
ter jim svetovati s ciljem uspešnega vključevanja na trg dela (kontinuirana aktivnost) (skladno 
s točko 1.4 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020).  

Odgovorni: poslovodstvo EPF, Karierni center EPF. 
 Vodenje baze diplomantov univerzitetnega  študijskega programa s ciljem ugotavljanja njihove 

zaposljivosti (kontinuirana aktivnost) (skladno s točkama 4.12.2. in 1.4 Načrta izboljšav 
delovanja UM do leta 2020) in analiza povratnih informacij diplomantov EPF z zadovoljstvom 
s študijem ter priprava akcijskega načrta sprememb.  

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, Karierni center EPF. 
 Nadaljevati z razvojem sistema aktivnosti celovite promocije fakultete, s katerimi bi med 

drugim poudarjali prednosti študija na EPF, dokončanja študija in zaznano vrednost diplome 
EPF. 

Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
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2.2.3 Podiplomski študijski programi 

Študijski program 2. stopnje 
 
Analiza stanja v času po samoevalvaciji iz leta 2015 
 
Študijski program druge stopnje EPF Ekonomske in poslovne vede izvajamo od leta 2006. V študijskem 
letu 2008/2009 smo prvič razpisali študijski program 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede. V 
študijskem letu 2010/2011 smo že izvajali vse tri letnike tega programa. 
 
Študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede pokriva devet usmeritev (razvidne so iz 
preglednice 2.2.3_4) in traja dve leti, študijski program 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede pa traja 
tri študijska leta. Na študijskem programu 2. stopnje EPF dodatno ponuja še tri usmeritve, ki se izvajajo 
samo kot izredna oblika študija.  
 
V nadaljevanju navajamo strukturo študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede.  
 
Struktura prvega letnika študija je naslednja: 

 2 uvodna temeljna predmeta magistrskega programa seznanjata študente s temeljnimi znanji na 
podiplomski ravni, in sicer najprej s temelji raziskovalnega pristopa in metod raziskovanja 
(predmet Metode raziskovanja), nato študent izbere enega izmed štirih temeljnih predmetov 
programa z osnovnimi teorijami in koncepti na področju makroekonomije, mikroekonomije, 
teorije firme ali managementa (Makroekonomija II, Moderna mikroekonomska analiza, Teorije 
firme, Management), razen na treh usmeritvah (Management marketinga, Podjetništvo in 
inoviranje, Strateški in projektni management), kjer je temeljni predmet programa določen v 
skladu z znanji, potrebnimi za nadaljnje opravljanje študijskih obveznosti na usmeritvi;  

 4 obvezni temeljni predmeti usmeritve tvorijo temeljna znanja na izbrani študijski usmeritvi, 
zato se predmeti razlikujejo po posameznih usmeritvah; 

 1 izbirni predmet, ki posreduje dodatna znanja na ravni vertikalne poglobitve ali horizontalne 
razširitve znanj glede na nabor izbranih predmetov v naboru Izbirni predmet 1. 

 
Predmeti drugega letnika dodatno poglabljajo znanja znotraj posameznih usmeritev, z naborom 
izbirnega predmeta pa je mogoče oblikovati tudi individualno širitev/poglabljanja znanja z vidika 
strokovnih in raziskovalnih ambicij študenta. Program drugega letnika ima naslednjo strukturo: 

 2 obvezna usmeritvena predmeta kot temeljna predmeta usmeritve, ki ponujata dodatno 
poglobitev znanj znotraj izbrane usmeritve; 

 1 izbirni predmet, pri katerem predmeti drugih usmeritev posredujejo dodatna vsebinska 
znanja, s katerimi študent dopolni specializacijska znanja usmeritve (razširitev znanj, 
dopolnitev z vidika celovitega in interdisciplinarnega poznavanja področja specializacije in 
stičnih točk z drugimi področji). Izbirni predmeti programa posredujejo dodatna temeljna ali 
metodološka znanja. Predmet je izbirni in ga izbere študent iz nabora predmetov upoštevajoč 
načela izbora (število prostih mest). Predmet, ki ga izbere študent, je ob ustreznem izboru 
pretežno vsebinsko povezan s specializacijo znanj izbrane študijske usmeritve študenta in z 
raziskovalnim problemom magistrske raziskave, študent lahko tudi horizontalno širi nabor 
znanj in kompetenc na strokovna področja drugih usmeritev ali drugih študijskih programov, v 
kolikor so bili predmeti (v obsegu do 12 ECTS) izbrani iz drugih programov;  

 magistrsko delo kot sklepni raziskovalni projekt, s katerim študent sistematično razišče izbrano 
področje na podlagi opredeljenega raziskovalnega problema iz vsebin usmeritve, na katero je 
vpisan. 

 
Študij na programu 2. stopnje študenti sklenejo z izdelavo magistrskega dela.  
 
Študijski program je opremljen s sistemom kreditnih točk in podprt s predstavitvenim gradivom 
fakultete.  
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Preglednica 2.2.3_1 prikazuje število vpisanih študentov v 1. letnik (prvi vpis v letnik) na  študijskem 
programu 2. stopnje. Iz preglednice je razvidno, da se je število vpisanih študentov v prvi letnik 
podiplomskega študijskega programa 2. stopnje pričelo zniževati v študijskem letu 2012/2013; v 
študijskem letu 2014/2015 se je to število znižalo za 42 študentov oz. za 18,4 % v primerjavi s 
predhodnim študijskim letom, v študijskem letu 2015/2016 pa je število redno vpisanih študentov v 1. 
letnik V1 na študijskem programu 2. stopnje ostalo enako kot leto poprej. Še močnejši padec je mogoče 
zaslediti na podiplomskem izrednem študiju 2. stopnje; število vpisanih študentov se je pri tej vrsti 
študija zniževalo vse od leta 2007/2008, v zadnjih treh študijskih letih pa doseglo najvišji osip: v 
študijskem letu 2013/2014 je tako upadlo za 52,6 % glede na predhodno študijsko leto, v študijskem 
letu 2014/2015, za 55,6 % glede na predhodno študijsko leto na skupno 4 vpisane študente v 1. letniku 
študija V1), medtem ko se je v študijskem letu 2015/2016 izredni vpis v 1. letnik V1 nekoliko povišal 
in sicer za 3 študente oziroma za 75 % glede na vpis v letu 2014/2015, vendar je število izredno vpisanih 
študentov v 1. letnik V1 še vedno nizko (7 študentov v letu 2015/2016). Število vseh vpisanih študentov 
na 2. stopnji je razvidno iz priloge 8_2.  

Preglednica 2.2.3_1: Število vpisanih študentov v 1. letnik V1 na študijskem programu 2. stopnje 

Leto 2. stopnja 
Ekonomske in poslovne vede 

 
Redni Izredni 

1. letnik 1. letnik V1 2. letnik (vpis po 
merilih za prehode) 

2006/2007 39 104 86 
2007/2008 69 92 45 
2008/2009 79 67 25 
2009/2010 244 59 62 
2010/2011 277 42 39 
2011/2012 297 28 23 
2012/2013 295 19 15 
2013/2014 228 9 6 
2014/2015 186 4 10 
2015/2016 186 7 11 

 Opomba: V1=prvi vpis v letnik. 
 
Podatki o številu razpisanih mest, prijavah na razpis in dejansko vpisanih študentov so razvidni iz 
priloge 8_3. Iz preglednice A: Magistrski program – 2. stopnja Ekonomske in poslovne vede v prilogi 
8_3 (II. podiplomski študijski programi) je razvidno, da se je število razpisanih študijskih mest za redni 
študij na študijskem programu 2. stopnje v študijskem letu 2014/2015, v primerjavi s predhodnim 
študijskim letom, znižalo za 20, t.j. na 380 mest, in da je bilo skupaj vpisanih v tem študijskem letu 186 
rednih študentov, kar je za več kot polovico manj kot je bilo na voljo razpisanih študijskih mest. 
Popolnoma enako velja tudi za študijsko leto 2015/2016. Na izrednem študiju je bilo na tem programu 
razpisanih 100 študijskih mest manj kot v študijskem letu 2013/2014 (t. j. 200), v študijskem letu 
2015/2016 pa je število razpisanih mest prav tako ostalo enako kot leto poprej. Število vpisanih, ki sicer 
na tem programu že vsa leta znatno zaostaja za številom razpisanih študijskih mest, je bilo izjemno 
nizko – skupaj je bilo vpisanih samo 7 študentov, kar so sicer 3-je študenti več kot jih je bilo izredno 
vpisanih v študijskem letu 2014/2015. 
 
Iz priloge 8_6 (kazalniki interesa za študij) je razvidno, da znašata odstotka prijavljenih kandidatov 
glede na razpisana vpisna mesta za vpis v 1. letnik študijskega programa 2. stopnje na EPF v 1. 
prijavnem roku študijskega leta 2015/2016 30 % za redne študente in 7 % za izredne študente, kar je 
pod odstotkoma, ki ju v povprečju dosega UM – 48,2 % za redne študente in 17,5 % za izredne študente 
(kazalnika P01-01, P01-05 ter kazalnika P01-09). 
 
Odstotka sprejetih kandidatov glede na razpisana vpisna mesta za vpis v 1. letnik študijskega programa 
2. stopnje na EPF v 1. prijavnem roku v študijskem letu 2015/2016 znašata 13,4 % za redne študente in 
5 % za izredne študente, kar je ponovno pod odstotkoma, ki ju UM v povprečju dosega za redne študente 
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(30,8 %) in izredne študente tega programa (10,7 %) (priloga 8_6, kazalnika P01-02, P01-06 ter P01-
10). 
 
Odstotka vpisanih kandidatov na študijski program 2. stopnje EPF po zaključenih prijavno-sprejemnih 
postopkih za vpis v 1. letnik študija glede na število sprejetih kandidatov v 1. prijavnem roku v 
študijskem letu 2015/2016 znašata 347,1 % za redne študente in 130 % za izredne študente, kar pa je 
nad odstotkom, ki ga v povprečju dosega UM za redne študente tega programa (175,9 %) in nad 
odstotkom, ki ga v povprečju dosega UM za izredne študente tega programa (104,2 %) (priloga 8_6, 
kazalnika P01-03, P01-07 in kazalnika P01-11). 
 
Preglednica 2.2.3_2 prikazuje strukturo študentov 1. letnikov V1 2. stopnje glede na predizobrazbo. 

Preglednica 2.2.3_2: Struktura študentov 1. letnika V1 glede na predizobrazbo 

Leto 2. stopnja Ekonomske in poslovne vede 

 EPF EF Drugo 

2013/2014 190 

R186/I4 

5 

R5/I0 

42 

R37/I5 

2014/2015 143 

R141/I2 

0 

R0/I0 

47 

R45/I2 

2015/2016 142 

R139/I3 

0 

R0/I0 

51 

R47/I4 
*R – redni študij, I – izredni študij. 
 
Pri strukturi študentov 1. letnikov (V1) 2. stopnje glede na predizobrazbo ugotavljamo naslednje: 
v študijskem letu 2013/2014 je bilo v 1. letnik študijskega programa 2. stopnje vpisanih 237 študentov, 
pri čemer je bilo 80,17 % diplomantov EPF, 2,11 % diplomantov z EF ter 17,72 % diplomantov drugih 
fakultet in visokih šol. V študijskem letu 2014/2015 je bilo v 1. letnik tega programa vpisanih 190 
študentov, od tega 75,26 % diplomantov EPF, nobenega diplomanta EF in 24,74 % diplomantov drugih 
fakultet in visokih šol. V študijskem letu 2015/2016 pa je bilo v 1. letnik 2. stopnje vpisanih 193 
študentov, od tega 73,58 % diplomantov EPF, nobenega diplomanta EF in 26,42 % diplomantov drugih 
fakultet in visokih šol. V primerjavi s študijskim letom 2014/2015 se je v strukturi študentov 1 letnika 
V1 glede na predizobrazbo torej nekoliko znižal odstotek diplomantov EPF, povišal pa odstotek 
diplomantov drugih fakultet in visokih šol. 
 
Iz priloge 8_10 (kazalniki internacionalizacije) je razvidno, da je na redni študij 2. stopnje na EPF 
vpisanih 4,59 % tujih državljanov, na izredni študij pa 14,29 % tujih državljanov. Na ravni UM je ta 
odstotek v povprečju višji za redne študente tega programa (7,11 %) in nižji za izredne študente tega 
programa (3,28 %) (kazalnika P09-04 in P09-06).  
 
Podatki o deležu tujih državljanov, ki so kot redni študenti diplomirali na študijskem programu 2. 
stopnje, kažejo, da EPF z 4,2 % nekoliko zaostaja za povprečjem članic UM (5,69 %) (kazalnika P09-
01, P09-02 in P09-03). Po deležu vpisanih rednih študentov študijskega programa 2. stopnje na 
izmenjavi v tujini pa je EPF z 4,59 % v prednosti pred povprečjem članic UM (1,12 %) (kazalnika P09-
07 in P09-09).  
 
Preglednica 2.2.3_3 prikazuje gibanje števila študentov po letnikih in programih podiplomskega 
študija 2. stopnje v obdobju 2012/2013–2015/2016, kar  je razvidno tudi iz priloge 8_6 (brez EV vpisa). 
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Preglednica 2.2.3_3: Gibanja števila študentov po letnikih  
A: Redni študij 
 

Letnik 2012/2013 2013/2014 

 V1 V EV  V1 V2 EV 
1. letnik 325 295 15 15 259 228 13 18 
2. letnik 262 248 / 14 263 244 / 19 
2. (vpp)* / / / / / / / / 

 

Letnik 2014/2015 2015/2016 

 V1 V2 EV*  V1 V2 EV* 
1. letnik 196 186 10 / 192 186 6 / 
2. letnik 194 194 / / 137 137 / / 
2. (vpp)* / / / / / / / / 

 *od študijskega leta 2014/15 ni več evidenčnega vpisa 
 
B: Izredni študij 
 

Letnik 2012/2013 2013/2014 

 V1 V2 EV  V1 V2 EV 
1. letnik 47 19 / 28 28 9 / 19 
2. letnik 106 27 / 79 82 9 / 73 
2. (vpp)* 15 15 / / 6 6 / / 

 

Letnik 2014/2015 2015/2016 

 V1 V2 EV*  V1 V2 EV* 
1. letnik 4 4 / / 7 7 / / 
2. letnik 11 11 / / 3 3 / / 
2. (vpp)* 9 9 / / 11 11 / / 

 *od študijskega leta 2014/15 ni več evidenčnega vpisa 
Opomba: V1=prvi vpis v letnik; V2=ponoven vpis v letnik; EV=evidenčni vpisi v letnik. *vpis po merilih za prehode.  
 
V študijskem letu 2013/2014 se vpis na redni študijski program 2. stopnje v primerjavi s predhodnim 
študijskim letom zmanjša za 20 %. Zmanjševanje se nadaljuje tudi v študijskih letih 2014/2015 ter 
2015/2016. V študijskem letu 2015/2016 se je v 1. letnik rednega študija vpisalo 2 % manj diplomantov 
kot v predhodnem študijskem letu. Na izrednem študiju se je v študijskem letu 2013/2014 vpis na izredni 
študij študijskega programa 2. stopnje zmanjšal za 40,43 %, v študijskem letu 2014/2015 pa kar za 85,7 
% v primerjavi s predhodnim študijskim letom. Vpis se nekoliko poviša v študijskem letu 2015/2016, 
ko se v 1. letnik izrednega študija vpiše 75 % več diplomantov kot v predhodnem študijskem letu (to so 
trije študenti več). 
 
V preglednici 2.2.3_4 prikazujemo podatke o gibanju števila vpisanih študentov po študijskih smereh, 
v preglednicah 2.2.3_5 in 2.2.3_6 pa podatke o njihovem napredovanju pri študiju in o povprečnem 
trajanju študija.  

 Preglednica 2.2.3_4: Število vpisanih študentov po študijskih smereh 
A: Redni študij 

 

USMERITEV 2012/2013 2013/2014 
1.l. 2.l. 1.l. 2.l. 

Ekonomija 12 12 7 8 
Finance in bančništvo 35 35 41 29 
Management marketinga 49 49 33 49 
Management informatike in elekt.poslov 50 50 39 37 
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Nadaljevanje preglednice 
Management,organizacija in človeški viri:     
      A:  manag. in organizacija poslovanja 29 29 31 28 
      B:  manag. človeških virov 34 34 20 26 
Mednarodna poslovna ekonomija 10 10 12 8 
Podjetništvo in inoviranje 9 9 7 6 
Računovodstvo, revizija in davščine 40 40 27 34 
Strateški in projektni management 27 27 11 19 
SKUPAJ 295 295 228 244 

 

USMERITEV 2014/2015 2015/2016 
1.l. 2.l. 1.l. 2.l. 

Ekonomija 10 5 4 9 
Finance in bančništvo 33 35 23 24 
Management marketinga 39 31 40 20 
Management informatike in elekt.poslov 26 33 21 31 
Management,organizacija in človeški viri:     
      A:  manag. in organizacija poslovanja 15 27 19 9 
      B:  manag. človeških virov 22 17 21 16 
Mednarodna poslovna ekonomija 7 9 9 5 
Podjetništvo in inoviranje 6 7 9 3 
Računovodstvo, revizija in davščine 22 23 31 16 
Strateški in projektni management 6 7 9 4 
SKUPAJ 186 194 186 137 

 
B: Izredni študij 
 

USMERITEV 
2012/2013 2013/2014 

1.l. 2.l. 2.l. 
(vpp)* 1.l. 2.l. 2.l. 

(vpp)* 
Ekonomija 0 0  0 1 0 
Finance in bančništvo 1 5 4 0 0 2 
Management marketinga 2 2 1 3 0 0 
Management informatike in elekt.poslov 0 8 2 0 0 0 
Management,organizacija in človeški viri       
      A:  manag. in organizacija poslovanja 2 2 0 0 1 0 
      B:  manag. človeških virov 2 8 3 2 0 1 
Mednarodna poslovna ekonomija 1 0 1 0 0 1 
Podjetništvo in inoviranje 0 0 1 0 0 2 
Računovodstvo, revizija in davščine 7 2 1 2 6 0 
Strateški in projektni management 1 0 2 0 0 0 
Upravljanje in vodenje podjetij 3 0 0 2 1 0 
SKUPAJ 19 27 15 9 9 6 

       *vpp= vpis po merilih za prehode. 
 
Nadaljevanje preglednice 

USMERITEV 
2014/2015 2015/2016 

1.l. 2.l. 2.l. 
(vpp)* 1.l. 2.l. 2.l. 

(vpp)* 
Ekonomija 0 0 0 0 0 0 
Finance in bančništvo 1 0 1 1 1 4 
Management marketinga 0 5 0 0 0 0 
Management informatike in elekt.poslov 1 0 1 3 1 2 
Management,organizacija in človeški viri       
      A:  manag. in organizacija poslovanja 0  1 0 0 0 
      B:  manag. človeških virov 0 2 2 0 0 0 
Mednarodna poslovna ekonomija 1 1 1 0 1 1 
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Nadaljevanje preglednice 
Podjetništvo in inoviranje 0 0 0 0 0 0 
Računovodstvo, revizija in davščine 1 1 3 0 0 4 
Strateški in projektni management 0 0 0 1 0 0 
Upravljanje in vodenje podjetij 0 2 0 2 0 1 
SKUPAJ 4 11 9 7 3 11 

*vpp= vpis po merilih za prehode. 
 
Glede gibanja števila vpisanih študentov po študijskih smereh ugotavljamo, da se je število vpisanih 
rednih študentov v posamezne študijske usmeritve na 2. stopnji študija iz leta v leto spreminjalo. Med 
študijske usmeritve z največ vpisanimi študenti v zadnjih letih sodijo: Management, organizacija in 
človeški viri, Management marketinga, Finance in bančništvo, Management informatike in elektronsko 
poslovanje ter Računovodstvo, revizija in davščine. Dokaj podobno velja tudi za strukturo vpisa po 
posameznih študijskih usmeritvah na izrednem študiju.  
 
Iz priloge 8_9 (kazalniki zadovoljstva s študijem) je razvidno tudi zadovoljstvo študentov po 
posameznih študijskih programih in njihovih usmeritvah ter zadovoljstvo študentov za fakulteto. 
Študijski program 2. stopnje je na ocenjevalni lestvici od 1 (najnižje zadovoljstvo) do 5 (najvišje 
zadovoljstvo) dosegel oceno 3,96 pri čemer je najvišje zadovoljstvo izkazano s študijem na smereh 
(dvoletni študij): Management informatike in e-poslovanja (4,85), Podjetništvo in inoviranje (4,5) ter 
Mednarodna poslovna ekonomija (4). Izkazano zadovoljstvo s študijem na 2. stopnji na EPF (3,96) je 
višje od izkazanega zadovoljstva študentov s študijem na EPF (3,77) in višje od izkazanega zadovoljstva 
študentov s študijem na UM (3,77) (kazalniki P05-01, P05-02 in P05-03). 
 
V preglednici 2.2.3_5 prikazujemo napredovanje študentov po letnikih študijskega programa 2. 
stopnje. Odstotek napredovanja rednih študentov iz 1. v 2. letnik na študijskem programu 2. stopnje se 
je v študijskem letu 2014/2015 zmanjšal (na 69,90 %). Odstotek se je še zmanjšal v študijskem letu 
2015/2016 (na 68,56 %), kar je najnižje od začetka izvajanja študijskega programa.  
 
Prav tako se je v študijskem letu 2014/2015 zmanjšal odstotek napredovanja pri izrednih študentih 
študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede, ko je znašal le še 28,57 %. Se pa odstotek 
napredovanja pri izrednih študentih študijskega programa 2. stopnje ponovno poviša v študijskem letu 
2015/2016 in sicer na 75 % (od 8-ih vpisanih jih je iz 1. v 2. letnik napredovalo 6). 

Preglednica 2.2.3_5: Pregled napredovanja študentov 
A: Redni študij 

Študijsko Iz 1. v 2. letnik 
leto Vpisanih Opravilo % 
2013/2014 241 194 80,50 
2014/2015 196 137 69,90 
2015/2016 194 133 68,56 

 

B: Izredni študij 

Študijsko Iz 1. v 2. Letnik 
leto Vpisanih Opravilo % 
2013/2014 28* 20 71,43 
2014/2015** 14 4 28,57 
2015/2016*** 8 6 75,00 

                                                            *zajeti so tudi EV vpisani 
                                        **všteti študentje, ki so si v študijskem letu 2014/15 podaljšali digitalno identiteto. 

***V analizo niso všteti študentje, ki so v študijskem letu 2015/2016 podaljšali digitalno identiteto. 
 
Iz priloge 8_7 (kazalniki prehodnosti študentov) je razvidno, da znaša prehodnost študentov iz 1. v 2. 
letnik na študijskem programu 2. stopnje 69,11 % za redne študente in 28,57 % za izredne študente, kar 
je pod odstotkom, ki ga v povprečju dosega UM za redne študente tega programa (74,06 %) in prav 
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tako pod odstotkom, ki ga UM v povprečju dosega za izredne študente tega programa (88,57 %) 
(kazalnika P03-01, P03-052 ter kazalnika P03-03). 
 
Na osnovi preglednice 2.2.3_6 ugotavljamo, da je število diplomantov študijskega programa 2. stopnje 
Ekonomske in poslovne vede v študijskem letu 2014/2015 naraslo, hkrati pa je v tem obdobju naraslo 
tudi povprečno trajanje študija (v letih). V študijskem letu 2015/2016 se je število diplomantov tega 
študijskega programa nekoliko zmanjšalo (na 134 diplomantov), povprečno trajanje študija pa se je še 
nekoliko zvišalo (na 3,81 let). 

Preglednica 2.2.3_6: Število diplomantov 2. stopnje in trajanje podiplomskega študija 
 

Študijsko leto Št. diplomantov Trajanje študija (v letih) 
Povprečje 

2013/2014 149 3,5 
2014/2015 165 3,6 
2015/2016 134 3,81 

 
Iz priloge 8_8 (kazalniki uspešnosti zaključka študija) je razvidno, da študij diplomantov na študijskem 
programu 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede na EPF v povprečju traja 3,8 let (redni študenti) in 
6,08 let (izredni študenti), kar je več kot v povprečju traja študij na tem programu na UM – 3,54 let za 
redne in 4,28 let za izredne študente. Izračun teh kazalnikov se izvaja za študente, ki so zaključili študij 
v preteklem študijskem letu (kazalnika P04-04 in P04-06). 

Preglednica 2.2.3_7 kaže, da v zadnjih treh študijskih letih izstopajo relativno visoke povprečne ocene 
diplomantov rednega študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede. Prav tako so 
relativno visoke povprečne ocene na izrednem študiju. V študijskem letu 2015/2016 je povprečna ocena 
diplomantov rednega študija glede na predhodno študijsko leto ostala enaka in znaša 8,5, na izrednem 
študiju tega programa pa se je zvišala iz 8,2 na 8,6. S tem je povprečna ocena diplomantov študijskega 
programa 2. stopnje nekoliko višja na izrednem študiju kot to velja za diplomante rednega študija. Iz 
priloge 8_4 pa je razvidna povprečna ocena izpitov. 

Preglednica 2.2.3_7: Povprečne ocene diplomantov študijskega programa 2. stopnje Ekonomske 
in poslovne vede 

Študijsko 
Leto 

Število 
diplomantov 

Povprečna ocena* 
Redni Izredni 

2013/2014 149 8,4 8,7 
2014/2015 165 8,5 8,2 
2015/2016 134 8,5 8,6 

* Zaključna ocena diplomantov študijskega programa 2. stopnje 

V preglednici 2.2.3_8 prikazujemo vpisane študente in diplomante po generacijah na študijskem 
programu 2. stopnje. 

Preglednica 2.2.3_8: Vpisani študenti in diplomanti po generacijah na študijskem programu 2. 
stopnje 
 
Generacija št. 1 

Leto prvega vpisa 2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012- 
13 

2013- 
14 

Vpisani  37 xxx xxx xxx xxx Xxx xxx xxx 
Diplomanti - število 0 2 4 6 4 7 6 3 
Diplomanti - %  5,40 10,80 16,20 10,80 18,90 16,22 8,11 
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Nadaljevanje preglednice 
Leto prvega 
vpisa 

2014-
15 

2015-
16 

Še niso 
diplomi-rali 

Vpisani  xxx xxx xxx 
Diplomanti - 
število 

1 1 3 

Diplomanti - % 2,70 2,70 8,11 
 
Generacija št. 2 

Leto prvega vpisa 2007-
08 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012- 
13 

2013- 
14 

2014-
15 

2015-
16 

Še niso 
diplomirali 

Vpisani  65 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Diplomanti - število 0 4 10 4 11 4 2 2 2 26 
Diplomanti - %  6,10 15,40 10,80 16,90 6,15 3,08 3,08 3,08 40,00 

 
Generacija št. 3 

Leto prvega vpisa 2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

Še niso 
diplomirali 

Vpisani  74 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Diplomanti - število 0 4 4 13 10 7 4 2 30 
Diplomanti - %  5,40 10,80 17,60 13.51 9,46 5,41 2,70 40,54 

 
Generacija št. 4 

Leto prvega vpisa 2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

Še niso 
diplomirali 

Vpisani  244 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Diplomanti - število 0 4 48 45 24 22 8 93 
Diplomanti - %  10,80 19,70 18,44 9,84 9,02 3,28 38,11 

 
Generacija št. 5 

Leto prvega vpisa 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  269 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Diplomanti - število 0 16 35 57 27 14 120 
Diplomanti - %  5,90 13,01 21,19 10,04 5,20 44,61 

  
Generacija št. 6 

Leto prvega vpisa 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  287 xxx xxx xxx xxx xxx 
Diplomanti - število 0 9 50 56 20 152 
Diplomanti - %  3,14 17,42 19,51 6,97 52,96 

 
Generacija št. 7 

Leto prvega vpisa 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  287 xxxx xx xxx xxx 
Diplomanti - število 0 7 42 45 193 
Diplomanti - %  2,44 14,63 15,68 67,25 

 
Generacija št. 8 

Leto prvega vpisa 2013-14 2014-15 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  217 xxxx xxx xxx 
Diplomanti - število 0 11 31 175 
Diplomanti - %  5,07 14,29 80,65 
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Generacija št. 9 
Leto prvega vpisa 2014-15 2015-16 Še niso 

diplomirali 
Vpisani  175 xxx xxx 
Diplomanti - število 0 11 164 
Diplomanti - %  6,29 93,71 

 
Generacija št. 10 

Leto prvega vpisa 2015-16 Še niso 
diplomirali 

Vpisani  174 xxx 
Diplomanti - število 0 174 
Diplomanti - %  100,00 

 
Leto prvega vpisa 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

 
2011-12 2012-13 

1. letnik 39 70 74 248 278 297 309 
Napredovali v 2. letnik - število 29 56 61 220 235 248 244 
Napredovali v 2. letnik - % 74,40  80,00  82,40 88,70  84,50  83,50 78,96 
Število diplomantov / 4 23 64 79 96 109 
% študentov 2. letnika, ki so 
diplomirali 

/ 13,80 28,40 29,10 33,60 38,70 44,67 

 
Nadaljevanje preglednice 

Leto prvega vpisa 2013-14 2014-15 2015-16 
1. letnik 242 196 192 
Napredovali v 2. letnik - število 194 137 179 
Napredovali v 2. letnik - % 80,17 69,90 93,23 
Število diplomantov 149 165 134 
% študentov 2. letnika, ki so 
diplomirali 

76,80 85,05 97,81 

 
V prvih desetih tabelah zgoraj so upoštevani samo študenti, ki so bili v 1. letnik vpisani prvič (študenti, 
ki so bili vpisani drugič, ker niso napredovali v naslednji letnik, in tisti, ki so se izpisali med letom, v 
tabelah niso upoštevani). V zadnji (enajsti) tabeli zgoraj so vključeni vsi študenti, vpisani v 1. letnik 
(tisti, ki so vpisani prvič, in tisti, ki so vpisani drugič). 
 
V okviru analize vpisanih študentov in diplomantov po generacijah na študijskem programu 2. 
stopnje ugotavljamo, da se število vpisanih študentov v 1. letnik (V1) do študijskega leta 2012/2013 
povečuje, v študijskem letu 2013/2014 pa se prvič zmanjša, kar se nadaljuje tudi v študijskih letih 
2014/2015 ter 2015/2016. Hkrati se je do študijskega leta 2009/2010 povečeval odstotek napredovanj 
v 2. letnik, v študijskih letih 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 pa se odstotek napredovanj v 2. letnik 
zmanjšuje. V študijskem letu 2013/2014 se ta odstotek spet nekoliko poveča, v študijskem letu 
2014/2015 znova zmanjša in poveča v študijskem letu 2015/2016, ko je odstotek napredovanj v 2. letnik 
najvišji od začetka izvajanja programa (93,23 %). Število diplomantov ter odstotek študentov 2. letnika, 
ki so diplomirali, se v vseh študijskih letih povečuje z izjemo študijskega leta 2015/2016, ko se število 
diplomantov nekoliko zniža (134), odstotek diplomantov 2. letnika, ki so diplomirali pa ponovno poviša 
(97,81 %). V študijskem letu 2015/2016 delež študentov 2. letnika, ki še niso diplomirali znaša zgolj 
2,19 %, kar je manj kot je to veljalo za predhodno študijsko leto (14,95 %). 
 
Iz priloge 8_8 (kazalniki uspešnosti zaključka študija) je razvidno, da je v preteklem koledarskem letu 
v roku diplomiralo 15,25 % rednih študentov študijskega programa 2. stopnje na EPF, diplomantov na 
izrednem študiju pa ni bilo, kar je pod odstotkoma, ki ju  za redne in izredne študente tega programa v 
povprečju beleži UM (19,14 % oz. 21,24 %) (kazalnika P04-01, P04-02 ter kazalnika P04-03). 
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Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 
 Število vpisanih rednih študentov v 1. letnik na 2. stopnji študijskega programa Ekonomske in 

poslovne vede je v študijskem letu 2015/2016 ostalo enako kot v predhodnem študijskem letu, 
in sicer znaša 186 redno vpisanih študentov, se je pa nekoliko povečalo število izredno vpisanih 
študentov v 1. letnik tega študijskega programa (V1) (za 3 študente). 

 Število vpisanih rednih študentov v 1. letnik je za več kot polovico nižje od števila razpisanih 
študijskih mest, še slabši je ta podatek za izredni študij. 

 V študijskem letu 2015/2016 se je v strukturi študentov 1. letnika 2. stopnje (V1) glede na 
predizobrazbo znižal odstotek diplomantov EPF, povišal pa odstotek diplomantov drugih 
fakultet in visokih šol. 

 Delež študentov 2. letnika, ki so diplomirali, se je v študijskem letu 2015/2016 povišal na 97,81 
%, v predhodnem študijskem letu je delež le-teh znašal 85,05 %. 

 Za študente na 2. stopnji študija je bilo izvedenih več kot 10 vsebinsko različnih dogodkov, 
predavanj, delavnic s strani Kariernega centra EPF in posameznih kateder. 

 EPF je pripravila in izvedla del študijskega programa 2. stopnje v angleškem jeziku za 
ERASMUS študente. 

 Potekale so aktivnosti za skupno izvajanje podiplomskega študijskega programa s tujimi 
partnerji. 

 Potekale so nadaljnje aktivnosti za pripravo AACSB akreditacije podiplomskega študijskega 
programa 2. stopnje. 

 Razvoj e-okolja za študente (prehod na Moodle in uvedba nove različice Moodla 3.1). 
 Vzpostavljen je sistem kontinuiranih promocijskih aktivnosti fakultete s poudarkom na e-

promociji. 
 

Prednosti: 
 Oglaševanje študijskega programa 2. stopnje na ustreznih spletnih portalih ter na drugih 

sodobnih elektronskih medijih. 
 Izkazano zadovoljstvo s študijem na 2. stopnji na EPF (3,96) je višje od povprečnega 

izkazanega zadovoljstva študentov s študijem na EPF (3,77) ter na UM (3,77) (kazalniki P05-
01, P05-02 in P05-03). 

 Odstotek napredovanja iz 1. v 2. letnik se je na izrednem študiju 2. stopnje glede na predhodno 
študijsko leto ponovno povišal (na 75 % iz 28,57 % v študijskem letu 2014/2015). 

 Po deležu vpisanih rednih študentov študijskega programa 2. stopnje na izmenjavi v tujini je 
EPF z 4,59 % v prednosti pred povprečjem članic UM (1,12 %) (kazalnika P09-07 in P09-09). 

 Povprečne ocene diplomantov študijskega programa 2. stopnje so na rednem in izrednem 
študiju relativno visoke.  

 V študijskem letu 2015/2016 je nizek delež študentov 2. letnika 2. stopnje, ki še niso diplomirali 
(2,19 %). 

 Iz učnih načrtov študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede so jasno razvidni 
cilji, predvideni študijski rezultati (znanje in razumevanje, prenesljive/ključne spretnosti in 
drugi atributi), metode poučevanja in učenja ter načini ocenjevanja. 

 EPF enkrat letno izvede analizo uspešnosti študentov na 2. stopnji študija, ki jo prejmejo 
predstojniki kateder v nadaljnjo obravnavo. 

 Izvedena in obravnavana je bila anketa pri delodajalcih z namenom analize vsebine in izvedbe 
študijskih programov 2. stopnje. 

 Izvedenih je bilo več anket študentov na 2. stopnji študija o izobraževanju, pedagoškem delu in 
obremenitvah, o zadovoljstvu s storitvami EPF, vpisanim študijskim programom, zadovoljstvu 
s študijem ipd.  

 Študenti na 2. stopnji študija lahko opravljajo študij tudi na eni izmed partnerskih univerz, ki 
jih je več kot 100. 
 

Slabosti: 
 Število vpisanih rednih študentov na 2. stopnji študija se znižuje oz. v študijskem letu 

2015/2016 ostaja enako kot leto poprej. Število vpisanih rednih študentov v 1. letnik je za več 
kot polovico nižje od števila razpisanih študijskih mest, še slabši je ta podatek za izredni študij. 
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 V študijskem letu 2015/2016 se je odstotek napredovanj iz 1. v 2. letnik na rednem študiju 2. 
stopnje še nekoliko zmanjšal (na 68,56 %) in je najnižji od začetka izvajanja študijskega 
programa. 

 Čas trajanja študija se na študijskih programih 2. stopnje že od študijskega leta 2007/2008 ves 
čas podaljšuje. 

 V prvih dveh letih izvajanja tega študijskega programa se je na redni študij vpisalo nekaj 
diplomantov Ekonomske fakultete iz Ljubljane, to število se je nato zniževalo in v študijskem 
letu 2015/2016 ponovno nismo imeli vpisanega nobenega diplomanta s te fakultete. 

 Na rednem študiju 2. stopnje so 4 študijske usmeritve z 9 ali manj vpisanimi študenti v 1. letnik; 
na izrednem študiju pa kar 7 študijskih usmeritev brez vpisanih študentov v 1. letnik v 
študijskem letu 2015/2016. 

 Na osnovi rezultatov izvedenih anket študentov na 2. stopnji študija ni evidence dejanskih 
ukrepov oz. vodenja stopnje realizacije le-teh. 

 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

 Zaradi nizkega vpisa rednih, predvsem pa izrednih študentov na študijski program 2. stopnje je 
potrebno analizirati njegove vsebine in izvedbo z vidikov aktualnosti in uporabnosti (v 
izvajanju); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost, Komisija za študijske zadeve. 
 Za povečanje interesa za vpis na študijski program 2. stopnje mora fakulteta povečati aktivnost 

vseh zaposlenih EPF za dvig kakovosti izvajanja pedagoškega procesa (kontinuirana aktivnost) 
(skladno s točko 6.7 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost, Komisija za študijske zadeve, 
visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Organiziranje odmevnih dogodkov in drugih aktivnosti za študente, ki jim omogočajo 
pridobivanje dodatnih kompetenc in praktičnih znanj ter povečevanje zaposljivosti 
(kontinuirana aktivnost); 

Odgovorni: Karierni center, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 Izvedba primerjalne analize študijskega programa 2. stopnje na EPF in na drugih konkurenčnih 

institucijah in oblikovanje predlogov sprememb programa tudi v povezavi z aktualnimi 
potrebami potencialnih delodajalcev (v izvajanju); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost, Karierni center. 
 Tudi v prihodnje opravljati anketiranje študentov o izvedbi posameznih predmetov in iskanje 

možnosti za ustvarjanje pogojev za izboljšanje prehodnosti (kontinuirana aktivnost); 
Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, Komisija za študijske zadeve.  

 Izvajanje anketiranja študentov o zadovoljstvu s študijem na 2. stopnji (kontinuirana aktivnost) 
(skladno s točko 4.12.1. Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020); 

Odgovorni: prodekan za raziskovalno dejavnost, Komisija za študijske zadeve. 
 Vodenje evidence ukrepov, ki so izvedeni na osnovi anketiranja študentov na 2. stopnji študija 

oziroma vodenje stopnje realizacije le-teh. 
Odgovorni: prodekan za raziskovalno dejavnost, Komisija za študijske zadeve. 

 Vodenje baze diplomantov študijskega programa 2. stopnje s ciljem ugotavljanja njihove 
zaposljivosti (kontinuirana aktivnost) (skladno s točko 4.12.2. in 1.4 Načrta izboljšav delovanja 
UM do leta 2020); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, Karierni center. 
 Razvoj modulov/študijskih programov 2. stopnje skupaj s tujimi fakultetami (kontinuirana 

aktivnost) (skladno s točko 4.8.1. Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020); 
Odgovorni: prodekan za raziskovalno dejavnost, prodekanja za mednarodno sodelovanje, predstojniki 
kateder, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Izvedba poletnih/zimskih šol za študente študijskega programa 2. stopnje (v izvajanju) (skladno 
s točko 4.8.2 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020); 

Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, prodekanja za mednarodno sodelovanje, prodekan za 
raziskovalno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Nadaljnji razvoj e-učenja in učenja na daljavo za študijski program 2. stopnje (kontinuirana 
aktivnost) (skladno s točko 4.10. in točko 4.3 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020); 
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Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, prodekanja za raziskovalno dejavnost, visokošolski 
učitelji in sodelavci. 

 Vzdrževanje mednarodnih strokovnih akreditacij ECBE in ACBSP ter nadaljevanje 
akreditacijskega postopka AACSB (kontinuirana aktivnost) (skladno s točko 6.2 Načrta 
izboljšav delovanja UM do leta 2020); 

Odgovorni: prodekanja za mednarodno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 
Študijski program 3. stopnje 
 
Študijski program 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede smo po prenovljenem študijskem programu 
pričeli izvajati v študijskem letu 2013/2014. Program se izvaja v treh letnikih, in sicer: 
 
1. letnik: 

 uvodni seminar, 
 2 obvezna predmeta,  
 4 izbirni predmeti,  
 individualno raziskovalno delo. 

 
2. letnik: 

 3 izbirni predmeti,  
 individualno raziskovalno delo. 

 
3. letnik: 

 individualno raziskovalno delo.  
 
Del individualnega raziskovalnega dela ali tretji izbirni predmet lahko študent opravi na drugi 
znanstvenoraziskovalni inštituciji, v kolikor ima v domači državi akreditiran študijski program 3. 
stopnje s primernega področja ali izvaja znanstvene raziskave na področju teme doktorske disertacije 
študenta.  
 
Študijski program študenti sklenejo z izdelavo doktorske disertacije. 
 
Študijski program je opremljen s sistemom kreditnih točk in podprt s predstavitvenim gradivom 
fakultete (podrobne informacije o študiju na spletni strani fakultete: informacije o vpisu, predmetnik, 
obvezne izbirne vsebine po skupinah, izbirni predmeti, navodila za izvedbo programa, zagovor in 
promocija, pravilniki za sklepno delo, zaposlitvene možnosti, brošura programa).  
 
Preglednica 2.2.3_9 prikazuje število vpisanih študentov v 1. letnik študijskega programa 3. stopnje. 

Preglednica 2.2.3_9: Število vpisanih študentov v 1. letnik študijskega programa 3. stopnje 

Leto 3. stopnja 
Ekonomske in poslovne vede 

 
Izredni 
1. letnik 

2006/2007 / 
2007/2008 / 
2008/2009 40 
2009/2010 52 
2010/2011 39 
2011/2012 15 
2012/2013 5 
2013/2014 3 
2014/2015 6 
2015/2016 10 
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Iz preglednice 2.2.3_9 je razvidno, da je bilo število vpisanih študentov v prvih letih po začetku 
izvajanja programa študija visoko, nato pa se je začelo zmanjševati; v študijskem letu 2014/2015 je bilo 
v ta program vpisanih 6 študentov, v študijskem letu 2015/16 pa štirje študenti več.  
 
Podatki o številu razpisanih mest, prijavah na razpis in dejansko vpisanih študentov so razvidni iz 
Priloge 8_3. 
 
Iz priloge 8_6 (kazalniki interesa za študij) je razvidno, da znaša odstotek prijavljenih kandidatov glede 
na razpisana vpisna mesta za vpis v 1. letnik študijskega programa 3. stopnje na EPF v 1. prijavnem 
roku v študijskem letu 2015/2016 70 %, kar je nad odstotkom, ki ga v povprečju dosega UM na tem 
programu (64,8 %) (kazalnika P01-01 in kazalnika P01-09). 
 
Odstotek sprejetih kandidatov glede na razpisana vpisna mesta za vpis v 1. letnik študijskega programa 
3. stopnje na EPF v 1. prijavnem roku v tekočem študijskem letu znaša 55 %, kar je nad odstotkom, ki 
ga UM v povprečju dosega na tem programu (49,3 %) (priloga 8_6, kazalnika P01-02 in P01-10). 
 
Odstotek vpisanih kandidatov na študijski program 3. stopnje EPF po zaključenih prijavno-sprejemnih 
postopkih za vpis v 1. letnik študija glede na število sprejetih kandidatov v 1. prijavnem roku v tekočem 
študijskem letu znaša 55 %, kar je pod odstotkom, ki ga v povprečju dosega UM na tem programu (93,2 
%) (priloga 8_6, kazalnika P01-06 in kazalnika P01-11). 
 
Preglednica 2.2.3_10 prikazuje strukturo študentov 1. letnikov 3. stopnje glede na predizobrazbo. 

Preglednica 2.2.3_10: Struktura študentov 1. letnika 3. stopnje glede na predizobrazbo 
Leto 3. stopnja Ekonomske in poslovne vede 

 EPF  EF Drugo 
2006/2007    
2007/2008    
2008/2009 23 6 11 
2009/2010 27 3 22 
2010/2011 21 3 15 
2011/2012 6 1 8 
2012/2013 5 / / 
2013/2014 3 / / 
2014/2015 4 / 2 
2015/2016 7 / 3 

 
V študijskem letu 2008/2009 je bila struktura vpisanih študentov v 1. letniku študijskega programa 3. 
stopnje Ekonomske in poslovne vede naslednja: 57,50 % študentov prihaja z EPF, 15,00 % z EF, 27,50 
% študentov pa ima drugo predizobrazbo. Struktura vpisanih študentov v 1. letniku študijskega 
programa 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede pa je v študijskem letu 2009/2010 naslednja: 51,90 
% študentov prihaja z EPF, 5,80 % z EF, 42,30 % študentov pa ima drugo predizobrazbo. V študijskem 
letu 2010/2011 pa je struktura naslednja: 53,80 % študentov prihaja z EPF, 7,70 % z EF, 38,50 % pa 
ima drugo predizobrazbo. V študijskem letu 2011/2012 je bilo med vpisanimi študenti 40,00 % 
študentov z EPF, 6,60 % študentov z EF Ljubljana ter 53,40 % študentov iz drugih fakultet oziroma 
visokih šol. V študijskem letu 2012/2013 je bilo med vpisanimi študenti 100,00% študentov z EPF. 
Enako velja tudi za študijsko leto 2013/2014. V študijskem letu 2014/2015 je bilo vpisanih 66,6 % 
študentov z EPF in 33,3 % študentov iz drugih fakultet in visokih šol. V študijskem letu 2015/2016 
znaša  delež študentov z EPF 70 %, delež študentov z drugih fakultet pa 30 %.   
 
Iz priloge 8_10 je razvidno, da je na študijski program 3. stopnje na EPF vpisanih 6,25 % tujih 
državljanov, kar je nižje od deleža vpisanih tujih državljanov na študijski program 3. stopnje, ki ga v 
povprečju beleži UM (7,67 %) (kazalnika P09-04 in P09-06). Podatki o deležu tujih državljanov, ki so 
kot redni študenti diplomirali na študijskem programu 3. stopnje v študijskem letu 2015/2016, nam 
kažejo, da je EPF z 9,09 % nad povprečjem članic UM (7,46 %) (kazalnika P09-02 in P09-03). Po 
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deležu vpisanih študentov študijskega programa 3. stopnje na izmenjavi v tujini EPF z 0 % zaostaja za 
povprečjem članic UM (0,61 %) (kazalnika P09-08 in P09-09). 
 
Preglednica 2.2.3_11 prikazuje gibanje števila študentov po letnikih podiplomskega študija 3. stopnje 
v obdobju 2012-2016, kar je razvidno tudi iz Priloge 8_6 (brez EV vpisa). 

Preglednica 2.2.3_11: Gibanja števila študentov po letnikih  
Letnik 2012/2013 

 V1 V2 EV 
1. letnik 19 5 / 14 
2. letnik 35 26 / 9 
3. letnik 13 12 / 1 
Abs 1 1 / / 

 
Letnik 2013/2014 

 V1 V2 EV 
1. letnik 16 3 / 13 
2. letnik 21 11 / 10 
3. letnik 18 17 / 1 
Abs 6 6 / / 

 
Letnik 2014/2015 

 V1 V2 EV* 
1. letnik 6 6 / / 
2. letnik 4 4 / / 
3. letnik 8 8 / / 
Abs 14 14 / / 

*od študijskega leta 2014/15 ni več evidenčnega vpisa 
 

Letnik 2015/2016 
 V1 V2 EV* 

1. letnik 10 10 / / 
2. letnik 3 3 / / 
3. letnik 7 7 / / 
Abs 9 9 / / 

 
V študijskem letu 2013/2014 se je v primerjavi s študijskim letom 2012/2013 vpis v 1. letnik zmanjšal 
za 15,79 %. Zmanjšanje se je nadaljevalo tudi v študijskem letu 2014/2015 (za 62,5 % v primerjavi z 
2013/2014). V študijskem letu 2015/2016 pa se je vpis v prvi letnik povečal za 66,7 %.  
 
V preglednici 2.2.3_12 prikazujemo podatke o gibanju števila vpisanih študentov 3. stopnje.  
 
Iz preglednice 2.2.3_12 je razvidno, da se je vpis študentov v prvi letnik po treh letih upadanja v 
študijskem letu 2015/2016 povečal. Vpis v drugi letnik pa se je v enakem obdobju zmanjševal, kar je 
povezano z zmanjšanim vpisom v prvi letnik. Vpis v tretji letnik niha.  

Preglednica 2.2.3_12: Število vpisanih študentov v posamezne letnika študija 

Študijsko 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Leto Vpisanih Vpisanih Vpisanih 
2012/2013 5 26 12 
2013/2014 3 11 17 
2014/2015 6 4 8 
2015/2016 10 3 7 
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Iz priloge 8_9 je razvidno tudi zadovoljstvo študentov po posameznih študijskih programih in njihovih 
usmeritvah ter zadovoljstvo študentov za fakulteto. Študijski program 3. stopnje je na ocenjevalni 
lestvici od 1 (najnižje zadovoljstvo) do 5 (najvišje zadovoljstvo) za študijsko leto 2015/2016 dosegel 
oceno 5, kar je višje kot preteklo leto, ko je bila ocena 4. Izkazano zadovoljstvo s študijem na 3. stopnji 
na EPF je višje od izkazanega zadovoljstva študentov s študijem na EPF (4,57) in višje od izkazanega 
zadovoljstva študentov s študijem na UM (3,77) (kazalniki P05-01 in P05-02). 
 
V preglednicah 2.2.3_13 in 2.2.3_14 prikazujemo podatke o napredovanju študentov pri študiju in o 
povprečnem trajanju študija.  

Preglednica 2.2.3_13: Pregled napredovanja študentov 
Izredni študij 

Študijsko 
leto 

Iz 1. v 2. letnik Iz 2. v 3. letnik 
Vpisanih Opravilo % Vpisanih Opravilo % 

2008/2009 40 5 12,50    
2009/2010 52 4 7,70 5 2 40,00 
2010/2011 39 15 38,50 4 3 75,00 
2011/2012 46 26 56,50 27 12 44,40 
2012/2013 19 11 57,89 26 17 65,38 
2013/2014 16* 4 25,00 11 8 72,73 
2014/2015 6 3 50,00 11* 7 63,64 
2015/2016** 10 8 80,00 1 0 0,00 

*všteti študentje, ki so si v študijskem letu 2014/15 podaljšali digitalno identiteto. 
**V analizo niso všteti študentje, ki so v študijskem letu 2015/2016 podaljšali digitalno identiteto. 
 
Odstotek napredovanja študentov na študijskem programu 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede od 
študijskega leta 2008/2009 do študijskega leta 2015/2016 neprestano niha. V študijskem letu 2012/2013 
se je odstotek napredovanja študentov iz 1. v 2. letnik kot tudi iz 2. v 3. letnik povečal, medtem ko se 
je odstotek napredovanja iz 1. v 2. letnik v študijskem letu 2013/2014 zmanjšal in sicer na 25,00%. 
Odstotek napredovanja iz 2. v 3. letnik se je v študijskem letu 2013/2014 povečal na 72,73%. V 
študijskem letu 2014/2015 se je odstotek napredovanja iz 1. v 2. letnik znova povečal (na 50,00%), 
odstotek napredovanja iz 2. v 3. letnik pa zmanjšal (na 63,64 %). V študijskem letu 2015/2016 se je 
odstotek napredovanja iz 1.v 2. letnik glede na predhodno leto povečal in je znašal 80,00 %. 
 
V vseh študijskih letih smo študente, ki so imeli pred vpisom na 3. stopnjo opravljen znanstveni 
magisterij, vpisali po merilih za prehode v 1. letnik in jim priznali študijske obveznosti v obsegu 60 
ECTS kreditnih točk. V študijskih letih 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016 
smo študente z znanstvenim magisterijem in priznanimi 60 ECTS kreditnimi točkami vpisali v 2. letnik 
doktorskega programa.  
 
Iz priloge 8_7 je razvidno, da znaša prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik na študijskem programu 3. 
stopnje na EPF 50 %, kar je pod odstotkom, ki ga v povprečju dosega UM za študente tega programa 
(63,92%) (kazalnika P03-01 in kazalnika P03-03). 
 
Iz preglednice 2.2.3_14 je razvidno število diplomantov in trajanje podiplomskega študija 3. stopnje. 

Preglednica 2.2.3_14: Število diplomantov in trajanje podiplomskega študija 
Študijsko leto Št. diplomantov Trajanje študija (v letih) 

Povprečje 
2011/2012 1 4,0 
2012/2013 2 4,2 
2013/2014 0 0 
2014/2015 9 5,3 
2015/2016 4 6,49 

 
V študijskem letu 2011/2012 je diplomiral prvi študent na 3. stopnji študija, v študijskem letu 2012/2013 
sta diplomirala 2 študenta, v študijskem letu 2013/2014 ni bilo diplomantov na 3. stopnji študija. Študij 
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je v povprečju znašal 4 leta in več. V študijskem letu 2014/2015 je diplomiralo 9 študentov, povprečno 
trajanje študija pa je znašalo 5,3 leta. V študijskem letu 2015/2016 so doktorski študij uspešno zaključili 
4 študenti, povprečno trajanje študija pa je znašalo 6,49 let.  
 
Iz priloge 8_8 (kazalniki uspešnosti zaključka študija) je razvidno, da študij diplomantov na bolonjskem 
študijskem programu 3. stopnje na EPF v povprečju traja 5,67let, kar je več kot v povprečju traja študij 
na bolonjskih doktorskih programih na UM (5,16let). Izračun teh kazalnikov se izvaja za študente, ki 
so zaključili študij v preteklem študijskem letu (kazalnika P04-04 in P04-06). 

Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 
 Po obdobju zmanjševanja vpisa na podiplomski študij 3. stopnje, se je v študijskem letu 

2015/2016 vpis na podiplomski študij 3. stopnje povečal.  
 Potekale so aktivnosti za pripravo AACSB akreditacije podiplomskega študijskega programa 

3. stopnje. 
 Vzpostavljanje sistema promocije študijskih programov EPF.  
 Odobreno mesto mentorja mlademu raziskovalcu v programski skupini.  
 Sofinanciranje študija mladega raziskovalca, ki se je zaposlil na EPF. 
 Posredovanje prijave na UM za sofinanciranje doktorskega študija-generacija 2016, ki ga je 

objavilo MIZŠ. 
 Pridobljena NAKVIS reakreditacija doktorskega študijskega programa. 
 Izvedena obravnava izhodišč prenove doktorskega študija na UM na kolegiju predstojnikov 

kateder in na Senatu EPF. 
 Predstavitev prenove doktorskega študija na UM.  
 EPF je vključena v CESEE Net združenje.  
 Doktorski študenti imajo možnost predstavitve dispozicije na 

Komisiji za znanstveno-raziskovalne zadeve. 
 Vključevanje doktorskih študentov v raziskovalne projekte.  

 
Prednosti: 

 Iz učnih načrtov študijskega programa 3. stopnje so jasno razvidni cilji, predvideni študijski 
rezultati (znanje in razumevanje, prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi), metode 
poučevanja in učenja ter načini ocenjevanja.  

 Obstoječi študijski program 3. stopnje omogoča študentom velik nabor predmetov in 
fleksibilnost študija. Predmetnik vsebuje tudi aktualne nove teme, kot so elementi trajnostnega 
razvoja organizacije. 

 Študijski program 3. stopnje ima zagotovljen širok nabor ustreznih pedagoških sodelavcev. 
 S študijskim programom 3. stopnje sodelujemo v CESEE Net mreži partnerskih univerz, ki 

omogoča našim študentom opravljanje posameznih predmetov na partnerski univerzi in 
obratno.  

 
Slabosti: 

 Ukinitev sofinanciranja študija 3. stopnje v okviru inovativne sheme za spodbujanje 
sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov predstavlja finančno 
omejitev in otežuje odločitev za študij;  

 Čas trajanja študija na 3. stopnji se je v študijskem letu 2015/2016 v primerjavi s študijskim 
letom 2014/2015 podaljšal v povprečju za več kot 1 leto. 

 EPF v primerjavi s povprečjem članic UM zaostaja na področju vpisanih kandidatov glede na 
razpisana študijska mesta na 3. stopnji študija (kazalnika P01-06 in P01-11).  

 EPF zaostaja za povprečjem članic UM na področjih deleža tujih državljanov, ki so diplomirali 
na 3. stopnji študija in na področju deleža študentov 3. stopnje študija na izmenjavi v tujini. 

 Na študijskem programu 3. stopnje študira veliko študentov, ki so zaposleni, kar pogosto 
otežuje izvedbo pedagoškega procesa. Razen tega pa je tudi sodelovanje teh študentov v okviru 
znanstveno-raziskovalnega dela z inštituti na fakulteti nizko.  

 Izkazano zadovoljstvo s študijem na 3. stopnji na EPF (3,75) je nižje od izkazanega 
povprečnega zadovoljstva študentov s študijem na UM (3,77) (kazalniki P05-01 in P05-03).  
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Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

 Sledenje in iskanje možnosti sofinanciranja študija na 3. stopnji pri potencialnih delodajalcih 
in na ravni države (skladno s točko 4.1.1. Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020) 
(kontinuirana aktivnost).  

Odgovorna: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost. 
 Motiviranje študentov za študij na 3. stopnji s ponudbo možnosti za vključevanje v raziskovalne 

aktivnosti na inštitutih EPF (skladno s točko 5.9 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020) 
(kontinuirana aktivnost).  

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost, predstojniki inštitutov v 
koordinaciji z izvajalci predmetov na 3. stopnji.  

 Izvajanje sestankov doktorskih študentov in njihovih mentorjev ter poročanje prodekanu za 
raziskovalno dejavnost o dogovorih in napredku glede študija za zagotavljanje preglednosti nad 
stanjem doktorandovega študija in skrajšanje časa študija (kontinuirana aktivnost). 

Odgovorni: mentorji doktorskim študentom, prodekan za raziskovalno dejavnost EPF. 
 Priprava ponudbe študijskega programa 3. stopnje tujim študentom oziroma oblikovanje 

skupnega doktorskega študijskega programa z zainteresirano tujo fakulteto (predlagano že v 
samoevalvaciji iz leta 2014, predlog v izvajanju) (skladno s točko 4.8.1 in točko 4.7.2. Načrta 
izboljšav delovanja UM do leta 2020). 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost, prodekanja za mednarodno 
sodelovanje, predstojniki kateder, Senat EPF, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Z dodatnimi ukrepi spodbujati mobilnosti študentov doktorskega študija (v izvajanju) 
Odgovorni: prodekan za raziskovalno dejavnost, prodekanja za mednarodno sodelovanje, visokošolski 
učitelji in sodelavci. 

 Razvoj e-učenja in učenja na daljavo za študijski program 3. stopnje (skladno s točko 4.10. in 
točko 4.3. Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020) (kontinuirana aktivnost); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost, prodekan za izobraževalno 
dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Ponujati možnosti študentom, da se vključijo v pedagoški proces s predstavitvijo svojega 
raziskovalnega dela, s ciljem preverjanja vsebine, diskusije in krepitve 
kompetence javnega nastopanja; 

Odgovorni: prodekan za raziskovalno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 Izvedba poletnih/zimskih šol za študente študijskega programa 3. stopnje (skladno s točko 

4.8.2. Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020); 
Odgovorni: prodekan za raziskovalno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Izboljšati sodelovanje med kariernima centroma EPF in univerze ter izvesti dodatne aktivnosti, 
usmerjene predvsem v doktorske študente; 

Odgovorni: prodekan za raziskovalno dejavnost EPF, Karierni center EPF. 
 Objava ponudbe študijskega programa 3. stopnje na ustreznih spletnih portalih. 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost. 
 Sledenje in iskanje možnosti sofinanciranja študija na 3. stopnji pri potencialnih delodajalcih 

in na ravni države (skladno s točko 4.1.1. Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020) 
(kontinuirana aktivnost).  

Odgovorna: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost. 
 Motiviranje študentov za študij na 3. stopnji s ponudbo možnosti za vključevanje v raziskovalne 

aktivnosti na inštitutih EPF (skladno s točko 5.9 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020) 
(kontinuirana aktivnost).  

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost, predstojniki inštitutov v 
koordinaciji z izvajalci predmetov na 3. stopnji.  

 Izvajanje sestankov doktorskih študentov in njihovih mentorjev ter poročanje prodekanu za 
raziskovalno dejavnost o dogovorih in napredku glede študija za zagotavljanje preglednosti nad 
stanjem doktorandovega študija in skrajšanje časa študija (kontinuirana aktivnost). 

Odgovorni: mentorji doktorskim študentom, prodekan za raziskovalno dejavnost EPF. 
 Priprava ponudbe študijskega programa 3. stopnje tujim študentom oziroma oblikovanje 

skupnega doktorskega študijskega programa z zainteresirano tujo fakulteto (predlagano že v 
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samoevalvaciji iz leta 2014, predlog v izvajanju) (skladno s točko 4.8.1 in točko 4.7.2. Načrta 
izboljšav delovanja UM do leta 2020). 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost, prodekanja za mednarodno 
sodelovanje, predstojniki kateder, Senat EPF, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Z dodatnimi ukrepi spodbujati mobilnosti študentov doktorskega študija (v izvajanju) 
Odgovorni: prodekan za raziskovalno dejavnost, prodekanja za mednarodno sodelovanje, visokošolski 
učitelji in sodelavci. 

 Razvoj e-učenja in učenja na daljavo za študijski program 3. stopnje (skladno s točko 4.10. in 
točko 4.3. Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020) (kontinuirana aktivnost); 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost, prodekan za izobraževalno 
dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Ponujati možnosti študentom, da se vključijo v pedagoški proces s predstavitvijo svojega 
raziskovalnega dela, s ciljem preverjanja vsebine, diskusije in krepitve 
kompetence javnega nastopanja; 

Odgovorni: prodekan za raziskovalno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 Izvedba poletnih/zimskih šol za študente študijskega programa 3. stopnje (skladno s točko 

4.8.2. Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020); 
Odgovorni: prodekan za raziskovalno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Izboljšati sodelovanje med kariernima centroma EPF in univerze ter izvesti dodatne aktivnosti, 
usmerjene predvsem v doktorske študente; 

Odgovorni: prodekan za raziskovalno dejavnost EPF, Karierni center EPF. 
 Objava ponudbe študijskega programa 3. stopnje na ustreznih spletnih portalih. 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost. 
 Nadaljevanje akreditacijskega postopka AACSB. 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekanja za mednarodno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 
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2.2.4 Mednarodna mobilnost študentov in zaposlenih EPF ter tujih 
študentov na EPF  

Sodelovanje EPF v mednarodnem visokošolskem prostoru poteka vrsto let v obliki izmenjav študentov 
in učiteljev v okviru različnih mednarodnih programov izmenjav. EPF sodeluje v različnih mednarodnih 
programih mobilnosti od študijskega leta 1999/2000, ko se je vključila v evropski program 
izobraževanja Socrates Erasmus. Aktualni najpomembnejši programi izmenjav so Erasmus + (KA103), 
Erasmus+ (KA-107), CEEPUS in Bilaterala. 
 
EPF je bila do leta 2004/05 vključena v naslednje CEEPUS mreže: A-0010, HR-0048, A-0030, PL-
0114, od leta 2012/13 pa sodeluje znotraj programa CEEPUS v mreži Education without frontiers. Od 
leta 2005/06 EPF sodeluje v mreži Amadeus, ki vključuje sodelovanje z univerzami iz 10 različnih 
držav (Avstrija, Albanija, Bosna in Hercegovina,  Hrvaška, Republika Češka, Madžarska, Črna gora, 
Poljska, Srbija in Slovaška). Med leti 2007 do 2013 je EPF sodelovala v programu Vseživljenjsko 
učenje, v okviru katerega so v programu Erasmus potekale poleg študijskih izmenjav tudi izmenjave 
visokošolskih učiteljev (TSM) in mobilnost zaposlenih (ST) ter prakse študentov. Od  leta 2014/2015 
je EPF vključena v program Erasmus+, ki vključuje mobilnost študentov za namen študija ter 
praktičnega usposabljanja v tujini, mobilnost osebja za namen poučevanja v tujini in mobilnost 
zaposlenih. EPF pa s posameznimi tujimi izobraževalnimi institucijami sodeluje tudi na bilateralni 
ravni. 
 
Na dan 30. 9. 2016 je imela EPF sklenjenih 173 sporazumov z evropskimi univerzami oz. fakultetami 
v okviru programa Erasmus. V preteklih študijskih letih so bili študenti in učitelji na izmenjavi v 
naslednjih državah: Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Nemčiji, Španiji, 
Franciji, Grčiji, Slovaški, Cipru, Republiki Češki, Italiji, Finski, Švedski, Danski, Madžarski, 
Nizozemski, Portugalski, Slovaški, Turčiji, Veliki Britaniji, Švici in Poljski.  
 
Študenti lahko v obdobju 2014-2021 v okviru Erasmus+ programa opravljajo tudi študijsko prakso v 
podjetjih oz. drugih ustanovah ene od držav članic Evropske unije, držav Evropskega gospodarskega 
prostora (EEA) in v Turčiji. 
 
EPF s posameznimi tujimi institucijami sodeluje tudi na bilateralni ravni. Na dan 30. 9. 2016 je imela 
EPF sklenjenih 16 bilateralnih sporazumov v EU ter 24 bilateralnih sporazumov z izobraževalnimi 
institucijami izven EU. Gre za individualne sporazume, ki niso vključeni v noben program izmenjav. V 
okviru teh sporazumov študenti ne prejmejo dodatnih štipendij za študij v tujini, zaradi dogovora med 
partnerskima univerzama pa študentom ni treba plačati šolnine.  
 
V letu 2015/16 je bila izvedena Poletna Šola – Big Data Business Implicatons, in sicer od 13.6.-18.6. 
2016, katere se je udeležilo 19 študentov EPF. 
 
Študenti EPF se lahko vključujejo v program »Tutorstvo tujim študentom«, v katerem tujim študentom 
pomagajo pri vključevanju v študij na naši fakulteti. Pri izvedbi tutorstva nam pomaga organizacija 
Exchange Student Network (ESN) Univerze v Mariboru. 
 
Izvajanje mednarodnih programov na področju izmenjave študentov in učnega osebja zahteva urejanje 
formalnosti, informiranje ter organiziranje raznih družabnih aktivnosti za domače in tuje študente. 
Tujim študentom smo v študijskem letu 2015/16 ponudili 33 predmetov v angleškem jeziku na bolonjski 
dodiplomski in podiplomski ravni študija. Služba za mednarodno sodelovanje EPF je organizirala 
dogodek Mednarodni dnevi, katerega namen je promovirati mednarodne programe mobilnosti, gostiti 
predstavnike različnih tujih univerz, izboljšati stike med domačimi in tujimi študenti ter promovirati 
univerzo in fakulteto v evropskem prostoru. Dogodek Mednarodni dnevi se vsako leto dograjuje in s 
tem uresničuje opredeljeni namen in cilje.  
 
Iz priloge 8_1 je razvidno, da je na dodiplomskem študiju delež tujih študentov na EPF od leta 
2006/2007 do leta 2015/2016 pretežno naraščal, in sicer od 2,78 % v letu 2006/2007 na 3,65 % v letu 
2007/2008, v letu 2008/2009 na 5,11 %, v letu 2009/2010 na 6,89 %, v letu 2010/2011 pa je upadel na 



 

73 
 

6,49 %. V obdobju 2011/2012 je ponovno narasel, in sicer na 7,66 %, v študijskem letu 2012/13 na 
10,78 %, v študijskem letu 2013/2014 na 12,17 % in v študijskem letu 2014/15 na 12,72 %. V 
študijskem letu 2015/16 je bil ta delež najvišji doslej, in sicer 14,38 %. Delež tujih študentov na EPF je 
do leta 2015/2016 pretežno naraščal tudi na podiplomskem študiju: v letu 2006/2007 je znašal 0,3 %, v 
letu 2007/2008 0,66 %, v letu 2008/2009 3,74 %, v letu 2009/2010 4,19 %, v letu 2010/2011 5,31 %, v 
letu 2011/2012 7,61 %, v letu 2012/2013 9,57 %, v letu 2013/2014 je upadel na 7,64 %, v letu 2014/15 
znova narasel, in sicer na 12,50 %, v letu 2015/16 pa upadel na 12,30 %.   
 
Glede na geografsko poreklo študentov s tujim državljanstvom na EPF je do leta 2009/2010 naraščal 
delež dodiplomskih študentov iz članic EU (od 2,14 % v letu 2006/2007, 2,41 % v letu 2007/2008, 4,02 
% v letu 2008/2009, do 5,33 % v letu 2009/2010), v letu 2010/2011 pa je ta delež upadel na 5,06 %, v 
letu 2011/2012 na 4,86 %, v letu 2012/2013 pa je delež tujih študentov iz članic EU ponovno narasel, 
in sicer na 6,60 %. Naraščal je tudi v prihodnjih dveh študijskih letih, in sicer na 7,11 % v letu 2013/14 
in na 9,70 % v letu 2014/2015. V študijskem letu 2015/16 pa je ta delež v primerjavi s predhodnim 
študijskim letom upadel na 8,75 %. 
 
Delež podiplomskih študentov iz članic EU je do 2010/2011 naraščal (0,22 % v letu 2007/2008, 2,55 
% v letu 2008/2009, 2,62 % v letu 2009/2010 in 3,54 % v letu 2010/2011), v letu 2011/2012 je upadel 
na 3,37 %, medtem ko je v letu 2012/2013 ponovno narasel, in sicer na 5,91 % in v letu 2013/2014 
zopet nekoliko upadel, in sicer na 5,10 %. Na EPF so bili v študijskem letu 2013/2014 tudi študentje iz 
Kitajske, Irana, ostale Evrope in ostale Amerike (brez ZDA in Kanade). V študijskem letu 2014/15 je 
bil delež študentov iz članic EU na podiplomskih programih najvišji, in sicer 10,48 %, medtem ko je v 
študijskem letu 2015/16 upadel na 8,58 %.  
 
Delež dodiplomskih študentov iz bivših jugoslovanskih republik niha. Tako je bil v letu 2006/2007 
delež 0,64 %, v letu 2007/2008 je narasel na 1,21 %, v letu 2008/2009 je upadel na 1,05 %, v letu 
2009/2010  je narasel na 1,56 %, v letu 2010/2011 upadel na 1,34 %, v letu 2011/2012 je narasel na 2,1 
%, v letu 2012/2013 pa na 3,15 %, v letu 2013/2014 padel na 2,83 %, v letu 2014/15 narasel na 3,16 % 
in v letu 2015/16 na 4,08 %. Vse do leta 2012/2013 je naraščal delež tujih študentov na podiplomskem 
študiju iz bivših jugoslovanskih republik (medtem ko je bil leta 2006/2007 ta delež 0,3 %, je v letu 
2007/2008 narasel na 0,44 %, v letu 2008/2009 na 1,19 %, v letu 2009/2010 na 1,57 %, v letu 2010/2011 
na 1,65 %, v letu 2011/2012 na 3,8 %, v letu 2012/2013 pa je upadel na 3,12 %). V letu 2013/2014 je 
ta delež v primerjavi s predhodnim študijskim letom ponovno upadel, in sicer na 2,06 %, medtem ko je 
v študijskem letu 2014/15 ta delež ponovno narasel, in sicer na 3,49 %. V študijskem letu 2015/16 je ta 
delež znova upadel, in sicer na 2,59 %.  
 
Število vpisanih tujih študentov na EPF po posameznih študijskih programih je razvidno iz Priloge 
2.2.4_3. V študijskem letu 2014/2015 je bilo največ, tj. 41 tujih študentov na EPF vpisanih na BU 
program (44,09 %), 27 tujih študentov je bilo vpisanih na BM program (29,03 %), 20 na BV program 
(21,5 %), 5 študentov pa je bilo vpisanih na BD program (5,38 %). V študijskem letu 2014/15 se je 
število vpisanih tujih študentov na EPF povečalo za dober 1 % glede na leto poprej, in sicer na BV 
programu za 11,11 %, na BM programu za 12,5 %. Na BU programu pa se je njihovo število zmanjšalo 
za 8,9 %, medtem ko je na BD programu ostalo nespremenjeno. V študijskem letu 2015/16 se je skupno 
število vpisanih tujih študentov v primerjavi s predhodnim študijskim letom znižalo za 10,8 %. Število 
vpisanih tujih študentov je v tem študijskem letu upadlo na BU, BM in BD programu (za 17,1 % na 
BU, za 33,3 % na BM in za 80 % na BD), medtem ko se je na BV programu zvišalo za 50 %. Če 
primerjamo EPF po deležu tujih državljanov na izrednem BM programu in BDOK študijskem programu 
s povprečjem UM (Priloga 8_10 (Kazalniki internacionalizacije (P09)), ugotovimo, da EPF zaostaja po 
obeh kazalnikih (EPF BM 8,33 %, povprečje UM BM 17,31 %; EPF BDOK 7,69 %, povprečje UM 
BDOK 17,31 %).  
 
Iz priloge 2.2.4_1 je razvidno, da se je število študentov EPF, ki so bili vključeni v različne oblike 
izmenjav v tujini, v letu 2015/2016 v primerjavi s predhodnim študijskim letom znižalo kar za 46,8 % 
in je bilo najnižje glede na vsa opazovana študijska leta od 2007/08 dalje. Če po deležu študentov na 
izmenjavi v tujini EPF primerjamo s povprečjem UM (Priloga 8_10 (Kazalniki internacionalizacije) 
(P09)) ugotovimo, da dosega EPF višje deleže po vseh stopnjah študijskih programov, razen na 
doktorskem študiju (VS (redni) 1,52 %, povprečje (VS redni) UM 0,56 %; UN (redni) 4,57 %, povprečje 
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(UN redni) UM 1,49 %; MAG (redni) 5,79 %, povprečje (MAG redni) UM 3,83 %; DOK 0, povprečje 
DOK UM 0,36 %). Največ študentov EPF je bilo v letu 2015/2016 vključenih v program mobilnosti 
ERASMUS+, in sicer 64 % študentov EPF, ki so odšli v tujino. Nadalje, 12 % študentov je odšlo na 
ERASMUS prakso v tujino (v primerjavi s študijskim letom 2014/15 je število študentov, ki so odšli na 
ERASMUS prakso v tujino upadlo za 64,7 %). V okviru CEEPUS je v študijskem letu 2015/16 v tujino 
odšlo 6 % študentov EPF, v okviru drugih programov prakse v tujini prav tako 6 %, in na poletno šolo 
Shanghai 12 % vseh študentov EPF, ki so odšli v tujino. 
 
Iz priloge 2.2.4_2 je razvidno, da je število tujih študentov v okviru programov mobilnosti na EPF 
naraščalo vse od 2006/2007 do 2013/2014, ko je glede na predhodno študijsko leto upadlo za 10,1 %. 
V študijskem letu 2014/15 je število teh študentov glede na predhodno študijsko leto naraslo za 20,6 %, 
medtem ko se je njihovo število v študijskem letu 2015/16 znižalo za 5,4 % glede na predhodno 
študijsko leto. Če primerjamo EPF s povprečjem UM po kazalniku deleža tujcev na izmenjavi (Priloga 
8_10 (Kazalniki internacionalizacije (P09)), ugotovimo, da je delež tujcev na izmenjavi na EPF 
bistveno višji (EPF 8,55 %, povprečje UM 3,81 %). V okviru programov mobilnosti je bila tudi v 
študijskem letu 2015/16 večina študentov na izmenjavi preko programa ERASMUS in Erasmus +, saj 
je delež le-teh glede na vse tuje študente na EPF v okviru programov mobilnosti znašal kar 92,8 %.  
 
Različne mednarodne programe izmenjav, tako študentov kot profesorjev, koordinira Služba za 
mednarodno sodelovanje EPF. 
 
Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 

 Delež študentov s tujim državljanstvom na EPF (Priloga 8_1) je v študijskem letu 2015/16 v 
primerjavi s predhodnim študijskim letom na dodiplomskem študiju višji za 1,7 %, na 
podiplomskem študiju pa nižji za 0,2 %.  

 Število študentov EPF, ki so bili vključeni v različne oblike izmenjav v tujini, se je v letu 
2015/2016 v primerjavi s predhodnim študijskim letom znižalo kar za 46,8 % in je bilo najnižje 
glede na vsa opazovana študijska leta od 2007/08 dalje (Priloga 2.2.4_1). 

 Število tujih študentov v okviru programov mobilnosti na EPF se je v študijskem letu 2015/16 
znižalo za 5,4 % glede na predhodno študijsko leto (Priloga 2.2.4_2). 

 V študijskem letu 2015/16 se je skupno število vpisanih tujih študentov na posameznih 
študijskih programih EPF v primerjavi s predhodnim študijskim letom znižalo za 10,8 % 
(Priloga 2.2.4_3). Število vpisanih tujih študentov je v tem študijskem letu upadlo na BU, BM 
in BD programu (za 17,1 % na BU, za 33,3 % na BM in za 80 % na BD), medtem ko se je na 
BV programu zvišalo za 50 %. 

 
Prednosti: 

 Če po deležu študentov na izmenjavi v tujini primerjamo EPF s povprečjem UM (Priloga 8_10 
(Kazalniki internacionalizacije) (P09)) ugotovimo, da dosega EPF višje deleže po vseh stopnjah 
študijskih programov, razen na doktorskem študiju (VS (redni) 1,52 %, povprečje (VS redni) 
UM 0,56 %; UN (redni) 4,57 %, povprečje (UN redni) UM 1,49 %; MAG (redni) 5,79 %, 
povprečje (MAG redni) UM 3,83 %; DOK 0, povprečje DOK UM 0,36 %). 

 Če primerjamo EPF s povprečjem UM po kazalniku deleža tujcev na izmenjavi (Priloga 8_10 
(Kazalniki internacionalizacije (P09)), ugotovimo, da je delež tujcev na izmenjavi na EPF 
bistveno višji (EPF 8,55 %, povprečje UM 3,81 %). 

 Služba za mednarodno sodelovanje EPF kontinuirano izvaja dogodek Mednarodni dnevi z 
namenom spodbujanja mobilnosti študentov EPF, spodbujanja izmenjav profesorjev in 
predavateljskih izkušenj ter mreženja;  

 Povečano število daljših gostovanj raziskovalcev iz EPF na tujih institucijah (5 gostovanj) 
(Priloga 3.1_4).  

 Nadaljevanje vključevanja tujih praktikantov v delo Službe za mednarodno sodelovanje EPF. 
 
Slabosti: 

 Število tujih študentov v okviru programov mobilnosti na EPF se je glede na predhodno leto 
zmanjšalo. 



 

75 
 

 Mobilnost študentov EPF v okviru programa Erasmus+ se je v študijskem letu 2015/2016 
zmanjšala.  

 Če primerjamo EPF po deležu tujih državljanov na izrednem BM programu in BDOK 
študijskem programu s povprečjem UM (Priloga 8_10 (Kazalniki internacionalizacije (P09)), 
ugotovimo, da EPF zaostaja po obeh kazalnikih (EPF BM 8,33 %, povprečje UM BM 17,31 
%; EPF BDOK 7,69 %, povprečje UM BDOK 17,31 %).  

 Fakulteta ne prejema sredstev za izvedbo predmetov v angleščini, čeprav mednarodno 
sodelovanje postaja pomemben element kakovosti delovanja institucije.  

 Mobilnost visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev EPF z namenom poučevanja v 
tujini se ni povečala (Priloga 3.1_3).  

 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 
 Izboljševati študijske programe v smeri večje privlačnosti za tuje študente, izboljševati njihovo 

izvedbo in jih promovirati v mednarodnem okolju. 
Odgovorno: poslovodstvo EPF, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Dogodek Mednarodni dnevi kontinuirano izpopolnjevati v smeri večje privlačnosti za visokošolske 
učitelje s tujih univerz oz. fakultet ter se pri tem opirati na dobre prakse iz tujine. 
Odgovorni: Služba za mednarodno sodelovanje EPF, prodekanja za mednarodno sodelovanje, 
Komisija za mednarodno sodelovanje. 

 Izvajati anketiranje tujih študentov o motivih za študij na EPF in o njihovem zadovoljstvu s 
študijem, sprejem ukrepov ter poročanje o njihovi realizaciji (kontinuirana aktivnost) 
Odgovorni: poslovodstvo EPF, Služba za mednarodno sodelovanje EPF, prodekanja za 
mednarodno sodelovanje, Komisija za mednarodno sodelovanje EPF. 

 Izvajati anketiranje študentov EPF o njihovih stališčih do mednarodne mobilnosti ter ustrezno 
odzivanje na rezultate anketiranja (kontinuirana aktivnost). 
Odgovorni: prodekanja za mednarodno sodelovanje, Služba za mednarodno sodelovanje EPF, 
Komisija za mednarodno sodelovanje EPF. 

 Spodbujanje visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev za mobilnost ter krepitev 
zavedanja o pomenu internacionalizacije fakultete (npr. informiranje, networking z udeleženci 
Mednarodnega tedna, networking z incoming gostujočimi profesorji in ostalimi s ciljem povečanja 
mobilnosti in medsebojnega sodelovanja) (kontinuirana aktivnost). 
Odgovorni: poslovodstvo EPF, Služba za mednarodno sodelovanje EPF, visokošolski učitelji in 
sodelavci. 
 

2.2.5 Vseživljenjsko učenje 

EPF omogoča vseživljenjsko učenje skozi različne oblike formalnega in neformalnega izobraževanja. 
Fakulteta predstavlja vsebine s področja vseživljenjskega izobraževanja za podjetja in posameznike na 
spletnih straneh fakultete, in sicer na naslovu http://www.epf.um.si/izobrazevalna-
dejavnost/vsezivljenjsko-izobrazevanje/o-programu/. Na voljo so formalne oblike izobraževanja, ki se 
nanašajo na posamezne predmete, dele študijskih programov in študijske programe za izpopolnjevanje, 
ki jih lahko izvaja prilagojeno glede na čas in kraj, ter vsebino izobraževanja udeležencev.  
 
Neformalne oblike vseživljenjskega izobraževanja se izvajajo v obliki seminarjev, delavnic, 
izobraževanj za zaključene skupine in svetovanj. Hkrati pa sodelavci EPF opravljajo svetovanja v 
okviru inštitutov EPF. Strokovna področja tovrstnega izobraževanja in svetovanja so: 

 Računovodstvo, revizija in davščine; 
 Razvoj managementa; 
 Marketing; 
 Podjetništvo in management malih podjetij; 
 Projektni management; 
 Tehnologija; 
 Poslovna logistika; 
 Organizacija in informatika; 
 Gospodarsko pravo; 
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 Operacijske raziskave; 
 Upravljanje človeških virov, 
 Ekonomska diagnoza in prognoza; 
 Ekonomski odnosi s tujino; 
 Finance in bančništvo, 
 Tuji poslovni jeziki. 

 
V študijskem letu 2015/2016 je bila izvedena ena delavnica za podjetja in sicer z naslovom 'Načrtovanje 
okolju primernejše (trajnostne) embalaže'. 
 
EPF v okviru vseživljenjskega učenja omogoča dostop do gradiv mednarodnih projektov oz. poletnih 
šol, ki so bili izvedeni oziroma še potekajo na EPF (t.j. Big data EU Business Implications Jean Monnet; 
PPP: Working for change and cooperation; EU4YOUth Jean Monnet). 
 
EPF skrbi za razvoj lastnih človeških virov in za razvijanje kulture vseživljenjskega učenja pri svojih 
zaposlenih z omogočanjem pedagoškim in strokovnim sodelavcem EPF, da se udeležujejo različnih 
oblik usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja za potrebe opravljanja svojega dela na EPF. V 
študijskem letu 2015/2016 se je raznih oblik tovrstnega izobraževanja udeležilo več pedagoških 
delavcev EPF. V letu 2016 se je 6 nepedagoških delavcev udeležilo ene delavnice ali seminarja, vsi 
ostali pa dveh ali več, od tega so bili 32 krat prisotni na brezplačnih delavnicah oz. seminarjih, ki jih je 
organizirala Univerza v Mariboru. Za potrebe pedagoškega dela s študenti sta bili za učitelje EPF 
organizirani 2 delavnici na temo 'Angleški jezik za akademske namene', t.j 'Academic writing in 
English' (udeležba: 12 učiteljev EPF) in 'Giving lectures in English' (udeležba: 9 učiteljev EPF) (izvedla 
ga. Sandra Fisher iz Charles Sturt University, Avstralija).  
 
Neformalno učenje poteka tudi za študente EPF in sicer skozi projektno delo in preko njihovih udeležb 
na strokovnih ekskurzijah in seminarjih, predavanjih gostujočih strokovnjakov iz prakse, okroglih 
mizah, konferencah in drugih strokovnih dogodkih. V študijskem letu 2015/2016 je bilo v okviru 
neformalnega učenja organiziranih več dogodkov za študente s strani posameznih kateder EPF in v 
sodelovanju s Študentskim svetom EPF: 

 projekti 'Po kreativni poti do znanja' (5 prijavljenih projektov);  
 strokovne ekskurzije študentov EPF (7); 
 udeležba študentov na mednarodnih konferencah (1); 
 predavanja gostujočih strokovnjakov iz prakse / delavnice (28 / 4); 
 strokovni dogodki v so-organizaciji učiteljev in študentov EPF (2). 

 
Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 

 Opravljeni sta bili analiza slovenskega trga vseživljenjskih izobraževanj s področja ekonomskih 
in poslovnih disciplin in razprava na seji predstojnikov inštitutov EPF.  

 Zastavljeni kratkoročni cilji in dolgoročni cilj v smeri vzpostavitve celovitega modela 
vseživljenjskega izobraževanja, ki bi obsegal akreditirane programe vseživljenjskega 
izobraževanja in razvoj kulture vseživljenjskega učenja pri zaposlenih EPF.  

 
Prednosti: 

 EPF ima zastavljene kratkoročne cilje in dolgoročni cilj razvoja modela vseživljenjskega učenja 
za različne skupine udeležencev vseživljenjskega izobraževanja ter sprejete ukrepe za 
doseganje teh ciljev.  

 Zaposleni na fakulteti izkazujejo interes za vseživljenjsko učenje in izobraževanje, organizirajo 
in izvajajo aktivnosti v okviru le-tega (t.j. delavnice, izobraževanja) in se tudi udeležujejo 
različnih oblik izobraževanja za potrebe svojega dela.  

 Poleg rednega pedagoškega procesa EPF nudi svojim študentom v okviru neformalnega učenja 
možnost udeležbe na različnih oblikah izobraževanj za potrebe njihovega osebnega in 
kariernega razvoja.  
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Slabost: 
 Ukrepi za povečanje obsega aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja za zunanje 

udeležence (podjetja, posamezniki) še večinoma niso realizirani.  
 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

 Iskanje možnosti financiranja oblik vseživljenjskih izobraževanj (domači in mednarodni razpisi 
ipd.). 

Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Objava ponudb vseživljenjskih izobraževanj za podjetja in posameznike (konkretne teme in 

oblike) v okviru vseživljenjskega učenja na spletni strani fakultete (kontinuirana aktivnost).  
Odgovorni: poslovodstvo fakultete, Poslovodni odbor EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost. 

 Povečanje prihodkov iz naslova vseživljenjskega izobraževanja in krepitev usmerjenosti 
aktivnosti v okolje fakultete na temelju možne ponudbe celovitih vsebin programov 
vseživljenjskega učenja (kontinuirana aktivnost). 

Odgovorni: poslovodstvo fakultete, prodekan za raziskovalno dejavnost, Poslovodni odbor EPF. 
 Okrepitev sodelovanja s Štajersko gospodarsko zbornico za pripravo in izvedbo programov 

vseživljenjskega izobraževanja za zunanje interesente.  
Odgovorni: poslovodstvo fakultete, Poslovodni odbor EPF. 

 Kontinuirana udeležba pedagoških in nepedagoških delavcev EPF na različnih izobraževanjih 
v okviru vseživljenjskega učenja za potrebe njihovega dela (kontinuirana aktivnost).  

Odgovorni: poslovodstvo fakultete, vodje strokovnih služb, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 Organiziranje in izvedba dogodkov in drugih aktivnosti za študente v okviru neformalnega 

izobraževanja, ki jim omogočajo pridobivanje dodatnih kompetenc in praktičnih znanj ter 
povečevati njihovo zaposljivost (kontinuirana aktivnost). 

Odgovorni: Karierni center EPF, visokošolski učitelji in sodelavci. 
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2.2.6 Skrb za kakovost izvajanja študijskih programov 

EPF je v letu 2015/2016 izvajala dva dodiplomska in dva podiplomska študijska programa. Študijski 
programi 1. in 2. stopnje so tudi mednarodno akreditirani s strani ECBE (European Council for Business 
Education) in ACBSP (The Association of Collegiate Business Schools and Programs).  
 
Fakulteta je intenzivno vpeta v postopke pridobivanja akreditacije AACSB (Association to Advance 
Collegiate Schools of Business). Gre za akreditacijo prestižne akreditacijske agencije v ZDA, ki je v 
Evropi do sedaj akreditirala manj kot 100 fakultet. Akredacijska skupina (IAC) je sprejela načrt dela v 
postopku akreditacije fakultete, ki bo lahko pripeljal fakulteto do pridobitve začetne akreditacije. Prav 
tako je fakulteta že v letu 2013 uspešno pridobila reakreditacijo za študijske programe pri NAKVIS za 
oba programa 1. stopnje in program 2. druge stopnje za nadaljnjih sedem let. V letu 2014 je fakulteta 
oddala vlogo za reakreditacijo študijskega programa 3. stopnje. V letu 2015 so fakulteto obiskali 
strokovnjaki NAKVIS. Na osnovi njihovega pozitivnega mnenja je EPF prejela podaljšanje akreditacije 
študijskega programa 3. stopnje za sedem let. 
 
Hkrati s priznavanjem uspešnega dela na tem področju, ter vsemi iz tega izhajajočimi prednostmi za 
fakulteto in njene diplomante (kot npr. večja prepoznavnost in s tem konkurenčna prednost na trgu in 
podobno), pridobitev mednarodnih akreditacij (vz)postavlja tudi določene formalne zahteve in 
mehanizme tako zunanjega kot tudi notranjega nadzora in spremljanja dosežkov (vključno s standardi) 
glede kakovosti oblikovanja in izvajanja študijskih programov. Redni strokovni monitoring 
akreditacijskih teles, kakor tudi obveza fakultete za redno letno poročanje o dosežkih na tem področju, 
tako predstavljajo dodatne koristne prakse, spodbude in vsaj v določeni meri tudi zagotovila za stalno 
in organizirano skrb in razmišljanje o kakovosti in njenem uveljavljanju v vsakodnevnem delovanju. 
 
EPF še naprej ohranja in krepi vključevanje strokovnjakov iz prakse v svoje študijske procese. Prav tako 
pedagoškim delavcem in katedram še naprej zagotavlja individualna sredstva za njihovo raziskovalno 
delo, strokovni razvoj in obogatitev pedagoškega procesa. Veliko pozornosti se namenja tudi 
ustreznemu informiranju študentov (spletni portal, informativni dnevi, itd.). Izvedeno je bilo anketiranje 
študentov o ravni kakovosti izvedbe pedagoškega procesa po posameznih izvajalcih, ki se izvaja v 
skladu s Pravilnikom o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov na Univerzi v Mariboru. 
 
Poleg informiranja študentov in zaposlenih ima EPF vzpostavljen tudi informacijski sistem za 
spremljanje svoje izobraževalne, raziskovalne, strokovne in spremljajočih dejavnosti. Evidenca o 
študentih omogoča spremljanje njihovih učnih dosežkov, prehodnosti in trajanja študija. 
 
Za spremljanje in ohranjanje stikov s študenti po tem, ko ti zaključijo študij na EPF, ima fakulteta 
vzpostavljen ALUMNI klub. 
 
Fakulteta ima vzpostavljen sistem CRM, ki podpira aktivnejše ohranjanje stikov s študenti tudi po 
zaključku njihovega študija, kakor tudi aktivnejše vključevanje drugih zainteresiranih zunanjih in 
notranjih deležnikov v procese skrbi za njeno kakovostno delovanje in razvoj. Fakulteta ni pristopila k 
aktivnostim za vpeljavo arhiviranja študentske dokumentacije. 
 
Za zagotavljanje kakovostnih podpornih storitev za študente ima EPF razvito tutorsko in mentorsko 
podporo študentom, ima na študenta usmerjen koncept izvedbe študijskih programov, skrbi za študente 
s posebnimi potrebami, zlasti za študente invalide, in ima korekten odnos do študentov. 
 
EPF redno izvaja ankete o zadovoljstvu študentov s storitvami EPF in o zadovoljstvu študentov EPF z 
različnimi vidiki študija. EPF je izvedla tudi anketo med diplomanti (ALUMNI) o izobraževanju na 
Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru ter doktorandi, in sicer anketo za doktorje znanosti 
po promociji ter anketo o študijski obremenitvi na doktorskem študiju. 
 
S strani Univerze v Mariboru je bila za študijsko leto 2015/16 prvič izvedena Anketa o zadovoljstvu 
diplomantov s študijem na UM. Rezultati ankete so predstavljeni v nadaljevanju. 
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Analiza rezultatov ankete o zadovoljstvu diplomantov s študijem 
 
V 2015/2016 je UM izvedla Anketo o zadovoljstvu diplomantov s študijem za obdobje od 01.10.2015 
do 30.09.2016. Anketa vključuje naslednje sklope: obštudijske dejavnosti študentov, s študijem 
povezano vedenje študentov, pridobivanje delovnih izkušenj pred in med študijem, ovrednotenje 
študijskega programa kot osnovo za kariero, poklic oz. osebno rast, stališče glede ponovne izbire istega 
študija oz. študija na isti fakulteti, značilnosti študijskega programa, zadovoljstvo z načini poučevanja, 
splošno zadovoljstvo s študijem, zadovoljstvo s strokovnimi službami in vodstvom fakultete, 
zadovoljstvo z infrastrukturo fakultete (prostori, knjižnica, IT), ovrednotenje pridobitve kompetenc, 
predlogi za spremembe.  
 
Podatke o zadovoljstvu diplomantov EPF s študijem na EPF predstavljamo in analiziramo v 
Preglednicah 2.2.6_1 do 2.2.6_32.  

Preglednica 2.2.6_1: Dejavnosti študentov v okviru študijskega in raziskovalnega procesa na 
fakulteti – primerjava UM in EPF 

 Trditev 
(DA – %) 

2015/2016 
UM EPF 

B2. Tutor, demonstrator; vključevanje v razisk. projekte fakultete, 
konference 

 
10,18 

 
7,95 

Preglednica 2.2.6_2: Dejavnosti študentov EPF v okviru študijskega in raziskovalnega procesa na 
fakulteti – po stopnjah študija  

 
B2. 

Tutor, demonstrator;  
vključevanje v razisk. projekte fakultete, konference (DA – %) 

 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja MAG SPEC* 
2015/2016 7,12 12,96 0,00 7,89 0,00 

* Na anketo je odgovoril samo 1 študent. 
 
Iz Preglednice 2.2.6_1 je razvidno, da so se diplomanti EPF v teku svojega visokošolskega 
izobraževanja vključevali v raziskovalne projekte fakultete, sodelovali na konferencah oziroma delovali 
kot tutorji / demonstratorji redkeje, kot je bilo ugotovljeno za celotno UM. Podrobna analiza kaže, da 
so se teh aktivnosti na EPF v največji meri udeleževali diplomanti 2. stopnje (12,96%) (Preglednica 
2.2.6_2).  

Preglednica 2.2.6_3: Vključevanje študentov v obštudijske dejavnosti – primerjava UM in EPF 
 Trditev  

(DA – %) 
2015/2016 

UM EPF 
B3. društvo študentov, organiziranje delavnic in posvetov, 

dobrodelna dejavnost, šport, kultura, ipd. 
 

28,97 
 

22,35 

Preglednica 2.2.6_4: Vključevanje študentov EPF v obštudijske dejavnosti – po stopnjah študija  
 

B3. 
Društvo študentov, organiziranje delavnic in posvetov, dobrodelna dejavnost, šport, 

kultura, ipd. (DA – %) 
 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja MAG SPEC* 

2015/2016 19,75 29,63 0,00 29,82 0,00 
* Na anketo je odgovoril samo 1 študent. 
 
Pri vključevanju v obštudijske dejavnosti kot so sodelovanje v društvu študentov, organiziranje delavnic 
in posvetov, dobrodelna dejavnost, šport, kultura, ipd. ugotavljamo, da je za študijsko leto 2015/2016 
odstotek študentov EPF nižji (22,35%) kot je povprečje za celotno UM (28,97%). Analiza po stopnjah 
študija kaže, da so se teh aktivnosti največ udejstvovali diplomanti 2. stopnje (29,63%) in študenti 
predbolonjskega MAG programa (29,83%). 
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Preglednica 2.2.6_5: Vključevanje študentov v študijske izmenjave oz. prakse v tujini – 
primerjava UM in EPF – 2015/2016 

Trditev   (DA – % / povprečje v mesecih) 2015/2016 
UM EPF 

B4.  Izmenjava oziroma praksa –Erasmus, Ceepus, AISEC, IAESTE 
idr. / trajanje v mesecih 

8,67 
6,13 

8,46 
7,06 

Preglednica 2.2.6_6: Vključevanje študentov EPF v študijske izmenjave oz. prakse v tujini – po 
stopnjah študija – 2015/2016 

 
B4. 

Izmenjava oziroma praksa –Erasmus, Ceepus, AISEC, IAESTE idr.  
(DA – %) 

 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja MAG SPEC* 
2015/2016 7,30 13,89 0,00 9,65 0,00 

* Na anketo je odgovoril samo 1 študent. 
 
Preglednica 2.2.6_5 kaže približno enak odstotek vključevanja študentov EPF v študijske izmenjave 
oziroma prakse v tujini kot je povprečje na UM. Vendar pa so študenti EPF v povprečju dlje časa na 
študijskih izmenjavah, kot je povprečje za UM (EPF – 7,06 mesecev; UM – 6,13 mesecev). Podrobna 
analiza kaže, da so se za študij oziroma prakso v tujini v najvišjem odstotku odločili diplomanti na 2. 
stopnji (13,89%) oz. na znanstvenem magistrskem programu (MAG) (9,65%), sledijo pa jim diplomanti 
1. stopnje študija na EPF (Preglednica 2.2.6_6).  

Preglednica 2.2.6_7: Opravljanje funkcije študentskega predstavnika / predstavnika v organih 
ali komisijah fakultete ali univerze – primerjava UM in EPF – 2015/2016 

Trditev   (DA – % / povprečje v mesecih) 2015/2016 
UM EPF 

B5. Funkcija študentskega predstavnika v organih ali komisijah 
fakultete ali univerze 

5,71 
16,02 

3,03 
16,63 

Preglednica 2.2.6_8: Opravljanje funkcije študentskega predstavnika / predstavnika v organih 
ali komisijah fakultete ali univerze – študenti EPF po stopnjah študija – 2015/2016 

B5. Funkcija študentskega predstavnika v organih ali komisijah fakultete ali univerze 
(DA – %) 

 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja MAG SPEC* 
2015/2016 2,49 3,70 0,00 5,26 0,00 

* Na anketo je odgovoril samo 1 študent. 
 
Študenti EPF sodelujejo v organih in komisijah fakultete oziroma UM redkeje, kot je povprečje na UM. 
Pri tovrstnem udejstvovanju so najbolj sodelovali študenti, ki so v času izpolnjevanja ankete zaključili 
študij na znanstvenem magistrskem programu (MAG) (5,26%), sledijo jim diplomanti 2. stopnje 
(3,70%) in diplomanti 1. stopnje študija na EPF (2,49%).  
 
V Preglednicah 2.2.6_9 do 2.2.6_12 podajamo rezultate ankete, ki se nanašajo na s študijem povezano 
obnašanje študentov.  

Preglednica 2.2.6_9: S študijem povezano vedenje – primerjava UM in EPF – 2015/2016 
Trditev  Ocena trditve – srednja vrednost 

 (1 – 'sploh ne' / 5 – 'v zelo veliki meri') 
2015/2016 

UM EPF 
B 6.1. V študij sem vložil/a več dela, kot se je zahtevalo, da sem opravil/a izpit.  2,77 2,75 
B 6.2.  Prizadeval/a sem si za najvišje ocene. 3,51 3,14 
B 6.3.  Na predavanja, vaje in seminarje sem prihajal/a pripravljen/a. 3,62 3,59 
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Preglednica 2.2.6_10: S študijem povezano vedenje – študenti EPF po stopnjah študija – 
2015/2016 

Trditev  Ocena trditve – srednja vrednost 
 (1 – 'sploh ne' / 5 – 'v zelo veliki meri') 

 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja MAG SPEC* 
B 6.1. 2,75 2,74 3,60 ** 4,00 
B 6.2. 2,99 3,90 3,50 3,59 4,00 
B 6.3.  3,53 3,77 5,00 3,74 4,00 

* Na anketo je odgovoril samo 1 študent. 
** Ni podatkov 
 
Iz zgornjih preglednic (Preglednica 2.2.6_9 in Preglednica 2.2.6_10) je razvidno, da v povprečju 
študenti EPF ne odstopajo bistveno od povprečja za UM glede vloženega dela za pripravo na izpit in 
pripravljenosti na predavanja, vaje in seminarje. S strani študentov EPF je za študijsko leto 2015/2016 
izkazano nižje prizadevanje za najvišje ocene, kot je to povprečje za UM (EPF – 3,14; UM – 3,51). 
Analiza po stopnjah študija kaže, da si za najvišje ocene najbolj prizadevajo študenti 2. stopnje (3,90), 
najmanj pa študenti 1. stopnje (2,99). Prav tako študenti 1. stopnje prihajajo najmanj pripravljeni na 
predavanja, seminarje in vaje. 

Preglednica 2.2.6_11: Porabljeno število ur za študijske dejavnosti na teden – primerjava UM in 
EPF 

  Število ur 2015/2016 
UM EPF 

B 7. Povprečno porabljeno število ur na teden za vse študijske dejavnosti. 24,87 20,14 

Preglednica 2.2.6_12: Porabljeno število ur za študijske dejavnosti na teden – študenti EPF po 
stopnjah študija 

B 7. Povprečno porabljeno število ur na teden za vse študijske dejavnosti.  
(število ur) 

 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja MAG SPEC* 
2015/2016 20,54 21,61 17,50 17,00 10,00 

* Na anketo je odgovoril samo 1 študent. 
 
Preglednica 2.2.6_11 kaže, da študenti EPF v povprečju porabijo manjše število ur za študijske 
dejavnosti na teden, kot je to izkazano povprečje za celotno UM (EPF – 20,14; UM – 24,87) za 
2015/2016. Med posameznimi skupinami diplomantov EPF glede na po stopnje študija na bolonjskih 
študijskih programih je to izkazano povprečje porabljenih ur najvišje pri diplomantih 2. stopnje (21,61 
ur na teden), najnižje pa pri diplomantih 3. stopnje (17,50 ur na teden). 
 
Naslednji skop vprašanj v anketi diplomantov EPF o zadovoljstvu s študijem za študijsko leto 
2015/2016 se je nanašal na pridobivanje delovnih izkušenj pred in med samim visokošolskim 
izobraževanjem. Preglednice 2.2.6_13 do 2.2.6_14 predstavljajo rezultate ankete.  

Preglednica 2.2.6_13: Pridobivanje s študijem povezanih delovnih izkušenj pred in med 
visokošolskim izobraževanjem – primerjava UM in EPF 

 DA – %  
povprečje v mesecih 

2015/2016 
UM EPF 

C 1.1. S študijskim programom povezane delovne izkušnje – pred 
visokošolskim izobraževanjem 

62,92 
13,60 

60,78 
12,55 

C 1.2.  S študijskim programom povezane delovne izkušnje – med 
visokošolskim izobraževanjem 

65,19 
15,31 

75,91 
18,82 
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Preglednica 2.2.6_14: Pridobivanje s študijem povezanih delovnih izkušenj pred in med 
visokošolskim izobraževanjem – študenti EPF po stopnjah študija – 2015/2016 

Trditev  DA – % (povprečje v mesecih) 
 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja MAG SPEC* 

C 1.1. 62,92 (12,55) 58,72(8,42) 71,43 (35,40) 52,17 (15,02) 0,00 (0,00) 
C 1.2. 77,01 (18,51) 70,64 (11,78) 57,14 (30,25) 76,52 (26,13) 100,00 (5,00) 

* Na anketo je odgovoril samo 1 študent. 
Rezultati ankete za študijsko leto 2015/2016 kažejo, da študenti EPF pridobivajo s študijskim 
programom povezane delovne izkušnje pred samim visokošolskim izobraževanjem v skoraj enaki meri 
kot velja za celotno UM (Preglednica 2.2.6.15), pri čemer je najvišji odstotek pridobivanja takih 
delovnih izkušenj znotraj bolonjskih študijskih programov zaznati pri diplomantih 3. stopnje (71,43%), 
ki jim sledijo diplomanti 1. stopnje (62,92%) in diplomanti 2. stopnje študija na EPF (58,72%), kar se 
odraža tudi v povprečju v mesecih.  
 
V povprečju študenti EPF pridobivajo s študijskim programom povezane delovne izkušnje med 
visokošolskim izobraževanjem v višjem odstotku kot je povprečje za celotno UM (EPF –75,91%; UM – 
65,19%) pri čemer je teh študentov znotraj bolonjskih študijskih programov največ na 1. stopnji študija 
(77,01%), sledijo jim diplomanti 2. stopnje (70,64%) in 3. stopnje (57,14%). Vendar pa študenti na 3. 
stopnji pridobivajo te izkušnje najdlje (v povprečju 30,25 tednov).  

Preglednica 2.2.6_15: Pridobivanje delovnih izkušenj, ki niso povezane s študijem, pred in med 
visokošolskim izobraževanjem – primerjava UM in EPF 

 DA – %  
povprečje v mesecih 

2015/2016 
UM EPF 

C 2.1 S študijskim programom nepovezane delovne izkušnje – pred 
visokošolskim izobraževanjem 

62,92 
13,60 

60,78 
12,55 

C 2.2  S študijskim programom nepovezane delovne izkušnje – med 
visokošolskim izobraževanjem 

68,01 
17,33 

68,10 
16,92 

Preglednica 2.2.6_16: Pridobivanje delovnih izkušenj, ki niso povezane s študijem, pred in med 
visokošolskim izobraževanjem – študenti EPF po stopnjah študija – 2015/2016 

Trditev  DA – % (povprečje v mesecih) 
 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja MAG SPEC* 

C 2.1. 62,92 (12,55) 58,72 (8,42) 71,43 (35,40) 52,17 (15,02) 0,00 (0,00) 
C 2.2. 70,77 (17,86) 66,06 (10,01) 71,43 (19,80) 57,39 (18,55) 0,00 (0,00) 

* Na anketo je odgovoril samo 1 študent. 
 
Rezultati ankete za študijsko leto 2015/2016 kažejo, da študenti EPF pridobivajo s študijskim 
programom nepovezane delovne izkušnje v manjši meri pred njihovim visokošolskim izobraževanjem, 
kot je to povprečje za celotno UM (UM – 62,92%; EPF – 60,78%) ter v nekoliko višji meri med 
njihovim visokošolskim izobraževanjem, kot je povprečje UM (UM – 68,01%; EPF – 68,10%). 
Podroben pregled po stopnjah študija kaže, da je na bolonjskih študijskih programih največ takih 
študentov na 3. stopnji študija, sledijo študenti 1. stopnje in študenti 2. stopnje (Preglednica 2.2.6_16). 
 
V anketi so se študenti opredelili tudi glede tega, v kolikšni meri je bil njihov izbran študijski program 
dobra osnova za pridobitev zaposlitve, za začetek dela, za nadaljnjo kariero, za razvoj njihovih 
podjetniških sposobnosti ter za njihov osebni razvoj. Rezultati so predstavljeni v Preglednici 2.2.6_17 
in v Preglednici 2.2.6_18. 
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Preglednica 2.2.6_17: Izbran študijski program kot osnova za nadaljnjo kariero in osebno rast – 
primerjava UM in EPF 

Trditev  
Študijski program  

kot dobra osnova za ... 

Ocena trditve – srednja vrednost 
 (1 – 'sploh ne' / 5 – 'v zelo veliki meri') 

2015/2016 
UM EPF 

D 1.1. … pridobitev zaposlitve 2,84 2,91 
D 1.2.  … začetek dela 2,75 2,83 
D 1.3.  … nadaljnjo kariero 3,60 3,65 
D 1.4. … razvoj podjetniških sposobnosti 2,81 3,60 
D 1.5. … vaš osebni razvoj 3,96 3,96 

 
Iz preglednice 2.2.6_17 je razvidno, da so diplomanti EPF v anketi za študijsko leto 2015/2016 v vseh 
kategorijah izkazali nekoliko višje strinjanje kot je to veljalo za celotno UM. Najvišje odstopanje 
navzgor (kot razlika med EPF in UM) se kaže pri komponenti 'razvoj podjetniških sposobnosti'. 
Diplomanti EPF so ocenili, da je njihov zaključen študijski program bil v najvišji meri dobra osnova za 
njihov osebni razvoj (3,96), sledijo komponente 'nadaljnja kariera' (3,65) in 'razvoj podjetniških 
sposobnosti' (3,60). V manjši meri diplomanti EPF ocenjujejo njihov zaključen študijski program kot 
dobro osnovo za pridobitev zaposlitve (2,91) in za začetek dela (2,83), vendar pa je v obeh primerih ta 
ocena nad srednjo vrednostjo za celotno UM.  

Preglednica 2.2.6_18: Izbran študijski program kot osnova za nadaljnjo kariero in osebno rast – 
študenti EPF po stopnjah študija – 2015/2016 

Trditev Ocena trditve – srednja vrednost 
 (1 – 'sploh ne' / 5 – 'v zelo veliki meri') 

 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja MAG SPEC* 
D 1.1. 2,84 3,59 3,58 3,51 4,00 
D 1.2.  2,77 3,51 2,83 3,51 4,00 
D 1.3.  3,59 3,81 4,25 3,78 4,00 
D 1.4. 3,58 3,65 3,90 3,67 3,00 
D 1.5. 3,90 4,05 4,88 4,14 4,00 

* Na anketo je odgovoril samo 1 študent. 
 
Analiza rezultatov ankete po stopnjah študija kaže, da diplomanti 3. stopnje najvišje ocenjujejo njihov 
študij kot dobro osnovo za osebni razvoj (4,88), medtem ko je najnižja vrednost zaznana s strani 
študentov 1. stopnje (3,90). Diplomanti 2. stopnje najvišje ocenjujejo svoj končan študijski program kot 
dobro osnovo za pridobitev zaposlitve (3,59) in za začetek dela (3,51). Diplomanti 1. stopnje so izkazali 
najnižje strinjanje z vsemi petimi trditvami.  
 
Odgovori na vprašanje glede ponovne odločitve za isti študij so podani v Preglednici 2.2.6_19.  

Preglednica 2.2.6_19: Ponoven izbor istega študijskega programa na isti visokošolski instituciji – 
primerjava UM in EPF 

Ponoven izbor istega študijskega programa na isti 
visokošolski instituciji (odgovori v %)* 

2015/2016 
UM EPF 

Da 66,44 66,17 
Ne _ izbral bi drug študijski program na isti instituciji 7,60 8,65 
Ne_izbral bi isti študijski program na drugi instituciji 2,79 1,88 
Ne _izbral bi drug študijski program na drugi instituciji 11,83 11,40 

* Odstotek do 100 %: študenti ali ne bi študirali, ali pa niso želeli odgovoriti na vprašanje. 
 
Večina diplomantov EPF, ki so sodelovali v anketi za študijsko leto 2015/2016, bi se ponovno odločila 
za isti študijski program na EPF (66,17%), kar je malenkost manj kot je povprečje za celotno UM 
(66,44%). 8,65% študentov bi izbralo drug študijski program na EPF, kar je višje od povprečja na UM 
(7,60%). Za drug študijski program na drugi instituciji bi se odločilo 11,40% študentov EPF, kar je 
manj, kot je povprečje na UM (11,83%).  
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Preglednica 2.2.6_20: Ponoven izbor istega študijskega programa na isti visokošolski instituciji –
študenti EPF po stopnjah študija – 2015/2016 

Ponoven izbor istega študijskega programa na isti visokošolski instituciji (odgovori v %)** 

 
Da 

 

Ne _ izbral bi drug 
študijski program na 

isti instituciji 

Ne_izbral bi isti 
študijski program na 

drugi instituciji 

Ne _izbral bi drug 
študijski program na 

drugi instituciji 
1. stopnja 62,41 9,93 2,30 12,59 
2. stopnja 74,55 4,55 1,82 11,82 
3. stopnja 62,50 0,00 0,00 0,00 

MAG 76,52 6,96 0,00 6,09 
SPEC* 100,00 0,00 0,00 0,00 

* Na anketo je odgovoril samo 1 študent. 
** Odstotek do 100% – Študenti ali ne bi študirali, ali pa niso želeli odgovoriti na vprašanje. 
 
Analiza odgovorov študentov EPF po stopnjah študija za leto 2015/2016 kaže, da bi se v najvišji meri 
ponovno odločili za isti študijski program študenti 2. stopnje (74,55%), v najnižji meri pa študenti 1. 
stopnje (62,41%). Študenti 1. stopnje bi se tudi v najvišji meri odločili za drug študijski program na 
drugi instituciji (12,59%) ali pa bi izbrali drug študijski program na isti instituciji (9,93%). V obeh 
primerih jim sledijo po pogostosti odgovorov študenti 2. stopnje.  
 
Študenti so v anketi za študijsko leto 2015/2016 ocenjevali tudi značilnosti njihovega končanega 
študijskega programa. Rezultate predstavljamo v Preglednici 2.2.6_21 in v Preglednici 2.2.6_22. 

Preglednica 2.2.6_21: Značilnosti študijskega programa – primerjava UM in EPF 
Trditev  

Značilnosti št. programa: 
Ocena trditve – srednja vrednost 

 (1 – 'sploh ne' / 5 – 'v zelo veliki meri') 
2015/2016 

UM EPF 
D 3.1. zahtevnost 3,13 3,12 
D 3.2.  možnost svobodnega oblikovanje lastnega predmetnika 1,94 2,57 
D 3.3.  široko zastavljen program 3,25 3,26 
D 3.4. program je usmerjen v poklic 2,97 2,98 
D 3.5. visok akademski ugled programa 3,07 3,51 
D 3.6. program je izpolnil študentova/kina pričakovanja 3,58 3,65 

Preglednica 2.2.6_22: Značilnosti študijskega programa – študenti EPF po stopnjah študija – 
2015/2016 

Trditev 
Značilnosti št. 

programa 

Ocena trditve – srednja vrednost 
 (1 – 'sploh ne' / 5 – 'v zelo veliki meri') 

 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja MAG SPEC* 
D 3.1. 3,11 2,88 4,38 3,58 3,00 
D 3.2.  2,53 2,90 4,00 2,20 2,00 
D 3.3.  3,20 3,51 3,83 3,64 3,00 
D 3.4. 2,98 3,02 3,92 2,92 3,00 
D 3.5. 3,17 3,68 4,83 3,63 4,00 
D 3.6. 3,60 3,71 4,67 3,81 4,00 

* Na anketo je odgovoril samo 1 študent. 
 
Pregled odgovorov glede značilnosti študijskega programa (Preglednica 2.2.6_21) kaže, da ocene 
diplomantov EPF o zahtevnosti programa, širini progama, usmerjenosti programa v poklic ter izpolnitvi 
njihovih pričakovanj glede programa ne odstopajo bistveno od odgovorov za UM kot celoto. Za razliko 
od tega pa je srednja vrednost odgovorov študentov EPF glede možnosti svobodnega oblikovanja 
lastnega predmetnika (2,57) in akademskega ugleda programa (3,51) višja, kot velja za UM.  
 
Najvišjo oceno glede značilnosti zaključenega študijskega programa so v okviru bolonjskih programov 
za študijsko leto 2015/2016 za vse komponente podali študenti 3. stopnje (Preglednica 2.2.6_22). 
Študenti 2. stopnje so najnižje ocenili zahtevnost njihovega zaključenega programa (2,88), sledijo jim 
študenti 1. stopnje (3,11). Vse ostale vidike, ki se nanašajo na značilnost študijskega programa so 
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najnižje ocenili diplomanti 1. stopnje. Diplomanti so v anketi za študijsko leto 2015/2016 ocenjevali 
tudi poudarek na različne načine poučevanja in študija na njihovem študijskem programu. Rezultate 
predstavljamo v Preglednici 2.2.6_23 in v Preglednici 2.2.6_24.  

Preglednica 2.2.6_23: Poudarek na različne načine poučevanja in študija na študijskem 
programu – primerjava UM in EPF 

Trditev  
Načini poučevanja in 

študija – poudarek na… 

Ocena trditve – srednja vrednost 
 (1 – 'sploh ne' / 5 – 'v zelo veliki meri') 

2015/2016 
UM EPF 

D 4.1. … predavanja 3,75 3,72 
D 4.2.  … skupinske naloge 2,83 2,88 
D 4.3.  … sodelovanje v raziskovalnih projektih  2,02 2,51 
D 4.4. … praktično usposabljanje v strokovnem okolju 2,51 2,51 
D 4.5. … poznavanje dejstev in praktična znanja 2,85 2,82 
D 4.6. … spoznavanje teorij in paradigem 3,68 3,68 
D 4.7. … projektno in problemsko zasnovano učenje 2,87 2,93 
D 4.8. … pisne naloge 3,59 3,63 
D 4.9. … ustne predstavitve študentov 3,00 2,88 
D 4.10. … sprotno preverjanje znanja 2,78 2,72 

Preglednica 2.2.6_24: Poudarek na različne načine poučevanja in študija na študijskem 
programu – študenti EPF po stopnjah študija – 2015/2016 

Trditev  
Načini poučevanja 

in študija 

Ocena trditve – srednja vrednost 
 (1 – 'sploh ne' / 5 – 'v zelo veliki meri') 

 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja MAG SPEC* 
D 4.1. 3,70 3,76 3,00 3,79 4,00 
D 4.2.  2,83 3,68 1,50 2,74 2,00 
D 4.3.  2,05 2,70 2,75 1,96 2,00 
D 4.4. 2,55 2,02 1,83 1,89 1,00 
D 4.5. 2,79 2,90 4,63 2,90 2,00 
D 4.6. 3,65 3,81 4,75 3,69 3,00 
D 4.7. 2,88 3,08 4,57 3,00 3,00 
D 4.8. 3,59 3,79 3,67 3,68 4,00 
D 4.9. 2,82 3,77 3,75 2,78 2,00 
D 4.10. 2,69 3,01 2,25 2,66 2,00 

* Na anketo je odgovoril samo 1 študent. 
 
Rezultati, ki so prikazani v Preglednici 2.2.6_23 kažejo, da odgovori diplomantov EPF v anketi 
2015/2016 bistveno ne odstopajo od ocen za celotno UM. Na EPF je bil po oceni študentov večji 
poudarek na sodelovanju študentov v raziskovalnih projektih (2,51), kot je bilo značilno za UM (2,02) 
ter na projektno in problemsko zasnovanem učenju (EPF – 2,93; UM – 2,87). Diplomanti EPF so 
poudarek na pisnih nalogah ocenili višje (3,63) kot je bila ocena za celotno UM (3,59) in vključevanje 
ustnih predstavitev v študijski proces nižje (2,88) od ocene za UM kot celoto. Vendar pa razlike niso 
velike.  
 
Kot najbolj pogoste načine poučevanja in študija, ki jih je zajela anketa, so študenti 1. stopnje navedli 
predavanja (3,70), spoznavanje teorij in paradigem (3,65) in pisne naloge (3,59), kot najmanj pogoste 
pa sodelovanje v raziskovalnih projektih (2,05), praktično usposabljanje v strokovnem okolju (2,55) in 
sprotno preverjanje znanja (2,69). Študenti 2. stopnje so kot najbolj pogoste načine poučevanja in 
študija navedli spoznavanje teorij in paradigem (3,81), pisne naloge (3,79) in ustne predstavitve 
študentov (3,77); kot najmanj pogoste pa praktično usposabljanje v strokovnem okolju (2,2), 
sodelovanje v raziskovalnih projektih (2,7) in poznavanje dejstev in praktična znanja (2,9). Študenti 3. 
stopnje so za najbolj pogoste načine navedli spoznavanje teorij in paradigem (4,75), poznavanje dejstev 
in praktična znanja (4,63) ter projektno in problemsko zasnovano učenje (4,57). Na doktorskem študiju 
je bilo najmanj skupinskih nalog (1,5), praktičnega usposabljanja v strokovnem okolju (1,83) in 
sprotnega preverjanja znanja (2,25).  
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Splošna ocena zadovoljstva študentov s študijem je podana v Preglednici 2.2.6_25 in v Preglednici 
2.2.6_26. 

Preglednica 2.2.6_25: Splošna ocena zadovoljstva študentov s študijem – primerjava UM in EPF 
Trditev Ocena trditve – srednja vrednost 

 (1 – 'sploh ne' / 5 – 'v zelo veliki meri') 
2015/2016 

UM EPF 
D 5.1 S študijem sem bil zadovoljen.  3,76 3,77 

 

Preglednica 2.2.6_26: Splošna ocena zadovoljstva študentov s študijem – študenti EPF po 
stopnjah študija – 2015/2016 

 
D 5.1 

Ocena trditve – srednja vrednost 
 (1 – 'sploh ne' / 5 – 'v zelo veliki meri') 

 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja MAG SPEC* 
2015/2016 3,73 3,96 4,57 3,83 3,00 

* Na anketo je odgovoril samo 1 študent. 
 
Raven izkazanega zadovoljstva s študijem na EPF ne odstopa od ravni izkazanega zadovoljstva za 
celotno UM (Preglednica 2.2.6_25). Med posameznimi skupinami znotraj EPF najvišje zadovoljstvo s 
študijem izkazujejo študenti 3. stopnje, najnižje pa študenti 1. stopnje (Preglednica 2.2.6_26). 
 
V anketi so diplomanti EPF podali tudi mnenje o ravni svojega zadovoljstva s posameznimi službami 
EPF in vodstvom EPF. Rezultati za 2015/2016 so prikazani v Preglednici 2.2.6_27 in v Preglednici 
2.2.6_28. 

Preglednica 2.2.6_27: Ocena zadovoljstva študentov z delom posameznih služb in z vodstvom 
fakultete – primerjava UM in EPF 

Trditev 
Zadovoljstvo z/s...  

Ocena trditve – srednja vrednost 
 (1 – 'sploh ne' / 5 – 'v zelo veliki meri') 

2015/2016 
UM EPF 

E 1.1. referat za študentske zadeve 3,96 4,13 
E 1.2. knjižnica 4,60 4,10 
E 1.3. vodstvo fakultete 3,94 3,93 
E 1.4. ostali nepedagoški delavci 4,07 4,00 

Preglednica 2.2.6_28: Ocena zadovoljstva študentov z delom posameznih služb in z vodstvom 
fakultete – študenti EPF po stopnjah študija – 2015/2016 

Trditev  
 

Ocena trditve – srednja vrednost 
 (1 – 'sploh ne' / 5 – 'v zelo veliki meri') 

 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja MAG SPEC* 
E 1.1. 4,08 4,53 4,86 4,21 4,00 
E 1.2. 4,06 4,13 4,71 4,53 4,00 
E 1.3. 3,89 4,14 5,00 3,94 3,00 
E 1.4. 3,95 4,16 5,00 4,09 4,00 

* Na anketo je odgovoril samo 1 študent. 
 
Diplomanti EPF so na splošno v veliki meri zadovoljni z delom posameznih služb na EPF in z vodstvom 
EPF. Najbolj so izkazali svoje zadovoljstvo z referatom za študentske zadeve, kar je nad srednjo 
vrednostjo za UM kot celoto (EPF – 4,13; UM – 3,96). Izkazano zadovoljstvo študentov s knjižnico pa 
je nižje kot velja za UM kot celoto (EPF – 4,10; UM – 4,60).  
 
V anketi za 2015/2016 so najvišje stopnje zadovoljstva z vsemi štirimi komponentami izkazali 
diplomanti 3. stopnje, pri čemer je bilo najvišje izkazano zadovoljstvo z vodstvom fakultete (ocena 5) 
in ostalimi nepedagoškimi delavci (ocena 5). Najnižje izkazano zadovoljstvo pa je bilo ugotovljeno pri 
diplomantih 1. stopnje. Kljub temu je izkazano zadovoljstvo študentov EPF pri vseh obravnavanih 
komponentah zelo visoko.  
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Zadovoljstvo z infrastrukturo so študenti ocenjevali za prostore fakultete, študijsko gradivo in 
dostopnost programskih orodij.  

Preglednica 2.2.6_29: Ocena zadovoljstva študentov z infrastrukturo – primerjava UM in EPF 
Trditev 

 
Ocena trditve – srednja vrednost 

 (1 – 'sploh ne' / 5 – 'v zelo veliki meri') 
2015/2016 

UM EPF 
F 1.1. Prostori fakultete so primerni. 3,77 4,05 
F 1.2. V knjižnici in na spletu sem dobil/a vsa za študij potrebna gradiva. 3,94 3,94 
F 1.3. Vsa potrebna programska orodja so mi bila na voljo. 3,87 3,98 

Preglednica 2.2.6_30: Ocena zadovoljstva študentov z infrastrukturo – študenti EPF po stopnjah 
študija – 2015/2016 

Trditev  
 

Ocena trditve – srednja vrednost 
 (1 – 'sploh ne' / 5 – 'v zelo veliki meri') 

 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja MAG SPEC* 
F 1.1. 4,01 4,27 4,67 4,02 4,00 
F 1.2. 3,89 4,10 4,75 4,03 4,00 
F 1.3. 3,94 4,23 5,00 3,98 4,00 

* Na anketo je odgovoril samo 1 študent.  
 
V primerjavi z UM kot celoto, so diplomanti EPF v anketi 2015/2016 izkazali višje povprečno 
zadovoljstvo s prostori fakultete (EPF – 4,05; UM – 3,77) in z dostopnostjo do potrebne programske 
opreme (EPF – 3,98; UM – 3,87). Izkazano zadovoljstvo diplomantov EPF z dostopom do študijskega 
gradiva ne odstopa od povprečja, ki velja za celotno UM.  
 
Diplomanti 3. stopnje so vse tri analizirane komponente infrastrukture ocenili najvišje, diplomanti 1. 
stopnje pa najnižje. Kljub temu je izkazano zadovoljstvo študentov EPF v vseh tukaj obravnavanih 
komponentah zelo visoko, saj so razlike med izkazanim zadovoljstvom po stopnjah študija majhne.  
 
V anketi so diplomanti EPF ocenjevali tudi raven doseganja 17 različnih kompetenc, ki jih 
obravnavamo v Preglednici 2.2.6_31 in v Preglednici 2.2.6_32. 

Preglednica 2.2.6_31: Ocena ravni doseganja kompetenc – primerjava UM in EPF 
Trditev 

Doseganje ravni 
kompetenc... 

Ocena trditve – srednja vrednost 
 (1 – 'sploh ne' / 5 – 'v zelo veliki meri') 

2015/2016 
UM EPF 

G1.1 strokovnost na svojem področju 3,71 3,70 
G1.2 praksa na svojem področju 3,04 3,56 
G1.3 znanje na drugih področjih 3,53 3,54 
G1.4 analitično razmišljanje 3,73 3,74 
G1.5 sposobnost iskanja novih idej in rešitev 3,84 3,82 
G1.6 sposobnost hitrega usvajanja novega znanja 3,88 3,88 
G1.7 sposobnost uspešnega dela pod stresom 3,76 3,74 
G1.8 sposobnost učinkovite porabe časa 3,69 3,75 
G1.9 sposobnost koordinacije aktivnosti 3,79 3,81 
G1.10 sposobnost produktivnega sodelovanja z drugimi 3,91 3,91 
G1.11 sposobnost vzpostavljanja lastne avtoritete 3,67 3,64 
G1.12 sposobnost jasnega izražanja 3,74 3,73 
G1.13 sposobnost dela z računalnikom in internetom 4,02 4,07 
G1.14 sposobnost pisanja poročil, zabeležk in dokumentov 3,88 3,94 
G1.15 sposobnost pisanja in branja v prvem tujem jeziku 3,67 3,67 
G1.16 sposobnost pisanja in branja v drugem tujem jeziku 2,65 2,69 
G1.17 sposobnost dela z ljudmi iz drugih kulturnih okolij 3,68 3,70 
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Preglednica 2.2.6_32: Ocena ravni doseganja kompetenc – študenti EPF po stopnjah študija – 
2015/2016 

Trditev  
 

Ocena trditve – srednja vrednost 
 (1 – 'sploh ne' / 5 – 'v zelo veliki meri') 

 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja MAG SPEC* 
G1.1 3,62 3,85 4,71 4,01 4,00 
G1.2 3,52 2,89 4,75 3,89 4,00 
G1.3 3,51 3,59 4,17 3,67 3,00 
G1.4 3,66 3,80 4,57 4,09 4,00 
G1.5 3,76 3,90 4,75 4,05 4,00 
G1.6 3,79 4,14 4,86 4,16 4,00 
G1.7 3,69 3,77 4,71 3,99 4,00 
G1.8 3,71 3,88 4,57 3,84 4,00 
G1.9 3,74 4,03 4,57 3,96 4,00 
G1.10 3,85 4,04 4,75 4,07 4,00 
G1.11 3,61 3,76 4,63 3,66 4,00 
G1.12 3,68 3,91 4,75 3,79 4,00 
G1.13 3,99 4,56 4,38 4,18 4,00 
G1.14 3,86 4,26 4,86 4,10 3,00 
G1.15 3,61 3,84 4,86 3,83 4,00 
G1.16 2,63 2,78 3,63 2,88 4,00 
G1.17 3,63 3,79 4,86 3,96 4,00 

* Na anketo je odgovoril samo 1 študent.  
 
Preglednica 2.2.6_31 kaže, da so diplomanti EPF v anketi za 2015/2016 v povprečju izkazali najvišje 
doseganje kompetenc: sposobnost dela z računalnikom in internetom (4,07), sposobnost pisanja poročil, 
zabeležk in dokumentov (3,94), sposobnost produktivnega sodelovanja z drugimi (3,91) in sposobnost 
hitrega usvajanja novega znanja (3,88). Kot najnižje so ocenili kompetence: sposobnost pisanja in 
branja v drugem tujem jeziku (2,69), znanje na drugih področjih (3,54), praksa na svojem področju 
(3,56) in sposobnost vzpostavljanja lastne avtoritete (3,64).  
 
Na splošno pa diplomanti EPF pri doseganju ravni kompetenc v povprečju ne odstopajo bistveno od 
povprečja UM; največja razlika je bila ugotovljena pri kompetenci 'praksa na svojem področju' 
(EPF – 3,56; UM – 3,04).  
 
Na koncu ankete so anketiranci lahko podali predloge glede študijskega programa (prosti odgovor). Na 
to vprašanje je v anketi za 2015/2016 odgovorilo 23% anketirancev (188 od skupno 816 anketiranih 
oseb; 1. stopnja 20,62% anketirancev; 2. stopnja 20,30% anketirancev; 3. stopnja 50% anketirancev; 
MAG 32,48% anketirancev; SPEC – 0%). Povzetek odgovorov je sledeč: 
 
1. stopnja: več praktičnega dela in manj teorije; več praktičnega usposabljanja; več praktičnega znanja; 
več primerov iz prakse; več skupinskega dela; vključevanje poslovnežev v pedagoški proces (deljenje 
njihovih praktičnih izkušenj); čim večja povezava in sodelovanje s podjetji (formalno in neformalno 
sodelovanje);  
 
2. stopnja: več praktičnega usposabljanja oz. dela v organizacijah; več praktičnega znanja; preveč 
teorije; posodobitev učbenikov; več mednarodnega sodelovanja; manj skupinskih reševanj in 
seminarskih nalog; manj teoretičnih predmetov; večji poudarek na znanstveno-raziskovalnem delu 
(delavnice, metodologija); 
 
3. stopnja: krepitev mednarodnih referenc profesorjev; krepitev mednarodne prepoznavnosti in 
kakovosti; 
 
MAG: nadaljevanje študijskega programa MBA; praktični primeri; dolgoročno sodelovanje z 
gospodarstvom. 
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Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 
 Fakulteta je okrepila aktivnosti ALUMNI (večinoma v obliki predavanj zunanjih strokovnjakov 

in gostov za ALUMNI) na ravni kateder;  
 Izvedene so bile aktivnosti tutorstva ter spodbujanje, pomoč in podpora predmetnemu tutorstvu 

(tutorji, ŠS EPF). 
 Izvedeno je bilo usmerjanje študentov na posameznih študijskih usmeritvah v okviru uvajalnih 

sestankov predstojnikov usmeritev s študenti usmeritve v začetku zimskega semestra.  
 Pripravljeno je bilo poročilo o prilagajanju študijskega procesa študentom invalidom, izvedeni 

osebni razgovori s študenti invalidi ter dopolnitev podatkovne baze študentov invalidov, 
priprava akcijskega načrta za odpravljanje ovir pri študiju študentov invalidov (v sodelovanju 
s študenti tutorji in ŠS EPF). 

 Izvedba anket o zadovoljstvu študentov s storitvami EPF, analiza anket in obravnava dobljenih 
rezultatov ter uvedba sprememb. 

 Nadgradnja CRM platforme v sodelovanju z RCUM se je izvedla, vendar se CRM platforma 
nadalje več ne bo nadgrajevala. 

 Izvedle so se aktivnosti za pridobitev ponudb za vpeljavo arhiviranja študentske dokumentacije 
(delno realiziran predlog iz samoevalvacije iz leta 2015). Arhiviranje študentske dokumentacije 
se ne bo izvajalo v predvideni obliki (aktivnosti so ustavljene).  

 Izvedeno je bilo informiranje študentov o možnem podajanju predlogov za izboljšave preko 
anonimnega portala (ob vpisu, na uvodnem dnevu za bruce, kontinuirano med študijem).  

 Organizirali in izvedli so se naslednji študijski seminarji za bruce pred začetkom pedagoškega 
procesa (kot podpora študentom ob vpisu na fakulteto): Kvantitativne vsebine, Strategije učenja 
jezikov, Knjižnično informacijsko izobraževanje / opismenjevanje, Priprave na študij – tutorji.  

 Vzpostavljeno je bilo sodelovanje z Zavodom Ypsilon kot aktivnost za doseganje cilja 'skrb za 
karierno svetovanje med in po študiju' in sestanki s Kariernim centrom UM. 

 Izvedene so bile aktivnosti na katerih so študenti pridobili dodatne kompetence in praktična 
znanja, in aktivnosti povezovanja študentov s potencialnim delodajalci (strokovne ekskurzije v 
slovenska podjetja oz. organizacije; predstavitev potencialnih delodajalcev; delavnice za 
pridobivanje dodatnih kompetenc in praktičnih znanj; izvedba oziroma predstavitev testiranj 
študentov EPF (ugotavljanje posameznikovega delovnega stila, osebnostno profiliranje) ob 
prehodu na trg dela. 

 Za spodbujanje študentov h kakovosti študija in k doseganju odličnih rezultatov je bilo 
izvedeno zbiranje predlogov s strani kateder EPF za posredovanje predlogov za podelitev 
nagrad študentom.  

 
Prednosti:  

 Kontinuirano sistematično spremljanje izvajanja visokošolskega študijskega programa (npr. 
raven študijske obremenitve študentov, raven pridobljenega znanja, ipd.) preko anketiranja 
študentov in diplomantov EPF. 

 Izvajanje postopkov za notranjo evalvacijo EPF s strani Komisije za ocenjevanje kakovosti 
univerze UM. 

 Fakulteta ima dve mednarodni akreditaciji svojih študijskih programov, t.j. ECBE in ACBSP.  
 Fakulteta nadaljuje s procesom pridobivanja tretje mednarodne akreditacije (AACSB) svojih 

študijskih programov. 
 Fakulteta ima formalna vodila, pravila, standarde v zvezi s spremljanjem zaposljivosti in 

uspešnosti diplomantov. 
 Na ravni Univerze v Mariboru je bilo izvedeno anketiranje študentov o njihovih ocenah 

obremenitev ter pridobljenega znanja in kompetenc pri posameznih predmetih, kakor tudi 
zadovoljstva s posameznimi vidiki njihovega študija na fakulteti. 

 Uveden je CRM v okviru službe za študentske in študijske zadeve. 
 Fakulteta ima vzpostavljen Karierni center. 
 Študenti EPF ocenjujejo izbrane študijske programe a EPF kot dobro osnovo za njihov osebni 

razvoj, razvoj podjetniških sposobnosti in nadaljnjo kariero. 
 Večina diplomantov EPF, ki so sodelovali v anketi UM za študijsko leto 2015/2016, bi se 

ponovno odločila za isti študijski program na EPF. 
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 Diplomanti EPF v anketi UM 2015/2016 ocenjujejo, da ima njihov izbran študijski program 
visok akademski ugled, da je izpolnil njihova pričakovanja. 

 Diplomanti EPF so v povprečju v veliki meri zadovoljni z delom posameznih služb na EPF in 
z vodstvom EPF ter z infrastrukturo EPF (prostori fakultete, dostopnost študijski gradiv in 
programskih orodij). 
 

Slabosti: 
 Diplomanti v času svojega študija večinoma niso del delovnega kolektiva institucije, zato težje 

podajajo mnenje o delu vodstva fakultete ter posledično izkazujejo zadovoljstvo z vodstvom 
fakultete. 

 Diplomanti 1. stopnje študija v večini sklopov, ki jih je zajemala anketa o zadovoljstvu 
diplomantov s študijem za obdobje od 01.10.2015 do 30.09.2016, izkazujejo najnižje stopnje 
strinjanja s trditvami.  

 Primerjalno z diplomanti na ostalih stopnjah študija na EPF bi se diplomanti na 1. stopnji študija 
na EPF pogosteje odločili bodisi za drug študijski program na EPF ali pa bi izbrali drug študijski 
program na drugi instituciji. 

 Po mnenju študentov je premalo praktičnih vsebin na predavanjih in premalo povezovanja s 
prakso.  

 Študijski program 3. stopnje ni mednarodno akreditiran. 
 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 
 Ker diplomanti v času svojega študija večinoma niso del delovnega kolektiva institucije, bi 

bilo vredno razmisliti, ali naj bo njihova ocena zadovoljstva z vodstvom fakultete vključena v 
anketo.  

Odgovorni: Komisija za ocenjevanje kakovosti EPF, Komisija za ocenjevanje kakovosti UM, Komisija 
za dodiplomski študij na UM, Senat UM. 

 Nadaljevanje sistematičnega spremljanja izvajanja visokošolskega študijskega programa (npr. 
raven študijske obremenitve študentov, raven pridobljenega znanja, ipd.) v skladu z rezultati 
Ankete UM o zadovoljstvu diplomantov s študijem za študijsko leto 2015/2016.  

Odgovorni: poslovodstvo fakultete, prodekan za izobraževalno dejavnost. 
 Nadaljnja krepitev aktivnosti za ALUMNI na ravni kateder (za posamezna področja), ki bo 

podpiral aktivnejše ohranjanje stikov s študenti tudi po zaključku njihovega študija, kakor tudi 
aktivnejše vključevanje drugih zainteresiranih zunanjih in notranjih deležnikov v procese skrbi 
za njeno kakovostno delovanje in razvoj.  

Odgovorni: poslovodstvo EPF, Senat EPF, katedre EPF. 
 Večje vključevanje študentov v raziskovalne projekte fakultete, tutorstvo, predvsem študentov 

na 3. stopnji študija. 
Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, prodekan za raziskovalno dejavnost, visokošolski 
učitelji in sodelavci. 

 Spodbujanje vključevanja študentov v obštudijske dejavnosti kot so sodelovanje v društvu 
študentov, organiziranje delavnic in posvetov, dobrodelna dejavnost, šport, kultura, ipd. 

Odgovoren: Študentski svet EPF;  
 Spodbujanje študentov (predvsem na 1. stopnji študija) k prizadevanju za doseganje boljših 

učnih rezultatov. 
Odgovorni: visokošolski učitelji in sodelavci EPF; 

 Spodbujanje študentov 1. stopnje k večji študijski izmenjavi oz. praksi v tujini. 
Odgovorni: Služba za mednarodno sodelovanje EPF, Komisija za mednarodno sodelovanje EPF.  

 Vključevanje praktičnih vsebin (praktično delo, praktično usposabljanje, primeri iz prakse) v 
pedagoški proces na 1. in 2. stopnji študija. 

Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 Podrobna analiza odgovorov diplomantov iz Ankete UM o zadovoljstvu diplomantov s 

študijem za študijsko leto 2015/2016 po stopnjah študija in po študijskih usmeritvah in razprava 
o rezultatih, sprejetje  in implementacija ustreznih ukrepov za dvig zadovoljstva diplomantov s 
študijem na EPF. 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, predstojniki usmeritev, katedre, visokošolski učitelji in sodelavci.  
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2.2.7 Študentska anketa o pedagoškem delu  

Na EPF se je tudi v študijskem letu 2015/2016 izvedlo anketiranje študentov o pedagoškem delu 
učiteljev in sodelavcev. S strani UM je vodstvo EPF prejelo rezultate anketiranja in jih posredovalo:  

 vsem predstojnikom kateder za posamezne učitelje in sodelavce na katedri,  
 posameznim visokošolskim učiteljem in sodelavcem (individualni rezultati), 
 Študentskemu svetu EPF, 
 Komisiji za študijske zadeve EPF in  
 Komisiji za ocenjevanje kakovosti EPF. 

 
Rezultate študentske ankete o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev smo na EPF 
obravnavali skladno s Pravilnikom UM o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov. 
Kolegij dekana in posamezne katedre so obravnavali rezultate študentske ankete na svojih rednih sejah, 
rezultate pa so obravnavali tudi Študentski svet EPF, Komisija za študijske zadeve EPF ter Komisija za 
ocenjevanje kakovosti EPF.  
 
Reprezentativna povprečna ocena vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev EPF v študijskem letu 
2015/16 znaša 1,31, s čimer se EPF med 17. fakultetami UM uvršča na 10. mesto.   
 
Razen anketiranja študentov na EPF, je UM v študijskem letu 2015/16 prvič izvedla še anketiranje 
diplomantov vseh fakultet UM o njihovem zadovoljstvu s študijskimi programi posameznih fakultet. 
Prosti odgovori diplomantov v tem anketiranju dajejo nekaj dodatnih povratnih informacij o 
pedagoškem delu na EPF. Rezultati tega anketiranja so sicer podrobneje predstavljeni v poglavju 2.2.6 
tega poročila.  
 
Premiki po samoevalvaciji 2015: 

 Rezultate študentske ankete so obravnavali različni organi in komisije na fakulteti (kolegij 
dekana, katedre, Študentski svet, Komisija za študijske zadeve ter Komisija za ocenjevanje 
kakovosti). 

 RCUM je pripravil rezultate študentske ankete tudi v obliki povprečij za UM in posamezne 
fakultete kot tudi za posamezne pedagoške delavce, kar omogoča primerjavo ravni oziroma 
povprečja rezultatov dela na pedagoškem področju med fakultetami. 

 EPF je organizirala delavnico za pedagoške delavce EPF »Pedagoška odličnost na EPF« (marec 
2016).  

 UM ponuja usposabljanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev članic UM; nekatere vsebine 
predavajo tudi visokošolski učitelji in sodelavci EPF. 

 Delovna skupina za evalvacijo ankete o pedagoškem delu in obremenitvi študentov na UM je 
izoblikovala dogovore v zvezi s spremembami Pravilnika o izvajanju študentske ankete na UM, 
med drugim tudi dogovor v smeri potrebnega sprejetja in poročanja članic UM o realizaciji 
ukrepov za najslabše ocenjene visokošolske učitelje in sodelavce in izvedenih aktivnosti za 
najboljše ocenjene posameznike (maj 2016). 

 Na EPF so uvedene pohvale na področju pedagoškega in raziskovalnega dela za 10% najboljše 
ocenjenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev (podelitve v decembru 2015) 

 Povprečna reprezentativna ocena fakultete v študentski anketi o pedagoškem delu se je zvišala 
glede na predhodno leto (z 1,21 na 1,31). 

 
Prednosti 

 Obravnava rezultatov študentske ankete na različnih ravneh in organih na fakulteti. 
 Vsi visokošolski učitelji in sodelavci EPF so bili v študentski anketi v študijskem letu 2015/16 

pozitivno ocenjeni.  
 
Slabosti: 

 EPF se po povprečni oceni vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev med 17. članicami UM 
uvršča šele na 10. mesto. 
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 Razen pohval za najboljše ocenjene posameznike in predvidenih pogovorov dekana z najslabše 
ocenjenimi posamezniki drugih ukrepov in poročanja o njihovi realizaciji ni.  

 
Predlogi ukrepov za izboljšanje: 
 Izoblikovanje nabora ukrepov za učitelje in sodelavce, ki več let zaporedoma dosegajo najnižje 

ocene ter poročanje o naboru ukrepov in njihovi realizaciji Komisiji za ocenjevanje kakovosti EPF 
Študentskemu svetu EPF in rektorju UM.  

Odgovorni: dekan, prodekan za izobraževalno dejavnost, Komisija za študentske in študijske zadeve 
EPF, Senat EPF. 
 Izvedba dogodkov, s katerimi bi najboljši učitelji in sodelavci EPF svojim kolegom na EPF 

predstavili njihove metode poučevanja. 
Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci EPF. 
 Preverjanje skladnosti ocen posameznih sestavin letne uspešnosti dela učiteljev in sodelavcev z 

rezultati študentske ankete (kontinuirana aktivnost) 
Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, Komisija za študentske in študijske zadeve EPF. 
 Poziv učiteljem in sodelavcem k obveznemu opremljanju e-učilnic predmetov z gradivom za 

predvidene termine predavanj in vaj ter preverjanje opremljenosti e-učilnic z učnim gradivom 
(kontinuirana aktivnost) 

Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, Komisija za študentske in študijske zadeve EPF. 
 Izoblikovanje sistema nadzorovanja izvajanja učnega procesa (kontinuirana aktivnost) 
Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, Komisija za študentske in študijske zadeve EPF. 
 Pogovori z nosilci in soizvajalci tistih predmetov, pri katerih so rezultati ankete pokazali previsoko 

ali prenizko obremenjenost študentov (kontinuirana aktivnost) 
Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost EPF, Komisija za študentske in študijske zadeve EPF. 
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2.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

2.3.1 Organiziranost raziskovalnega dela na fakulteti 

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti se znanstvenoraziskovalna dejavnost izvaja v okviru 14 inštitutov 
(Preglednica 2.3.1_1). Projekte izvajajo raziskovalci – pedagoški delavci, mladi raziskovalci in 
soizvajalci oziroma zunanji sodelavci (število sodelavcev na dan 6.1.2017).  

Preglednica 2.3.1_1: Inštituti 
Naziv Znanstveno področje po klasifikaciji 

FRASCATI 
Predstojnik Število 

sodelavcev 
Inštitut za tehnologijo in 
podjetniško varstvo okolja 

2.04.00 Materiali 
2.02.09 Tehnika za varstvo okolja 
7.02.00 Interdisciplinarne raziskave 

prof. dr. Matjaž Denac 3 

Inštitut za marketing 5.02.02 Poslovne vede 
5.04.03 Management 
7.02.00 Interdisciplinarne raziskave 

prof. dr. Damijan 
Mumel 

7 

Inštitut za operacijske 
raziskave 

5.02.02 Poslovne vede prof. dr. tech. Alenka 
Kavkler 

5 

Inštitut za ekonomsko 
diagnozo in prognozo 

5.02.01 Ekonomske vede prof. dr. Davorin 
Kračun 

7 

Inštitut za organizacijo in 
informatiko 

5.02.02 Poslovne vede doc. dr. Simona Šarotar 
Žižek 

14 

Inštitut za računovodstvo, 
revizijo in davščine 

5.02.01 Ekonomske vede 
5.02.02 Poslovne vede 

doc. dr. Iztok Kolar 7 

Inštitut za finance in 
bančništvo 

5.02.01 Ekonomske vede prof. ddr. Timotej 
Jagrič 

5 

Inštitut za gospodarsko pravo 5.05.00 Pravo prof. dr. Borut Bratina 4 
Inštitut za projektni 
management 

5.02.01 Ekonomske vede 
5.02.02 Poslovne vede 
5.04.03 Management 

doc. dr. Igor Vrečko 1 

Inštitut za transport in 
poslovno logistiko 

5.02.02 Poslovne vede 
5.04.04 Logistika 

prof. dr. Klavdij 
Logožar 

1 

Inštitut za ekonomske odnose s 
tujino 

5.02.01 Ekonomske vede doc. dr. Romana Korez 
Vide 

5 

Inštitut za podjetništvo in 
management malih podjetij 

5.02.01 Ekonomske vede prof. dr. Miroslav 
Rebernik 

10 

Inštitut za razvoj managementa 5.02.02 Poslovne vede 
5.04.02 Javne službe 
5.04.03 Management 

prof. dr. rer. pol. Jernej 
Belak 

3 

Inštitut za jezike in tuje 
poslovne jezike 

6.05.01 Raziskovanje posameznih jezikov 
6.05.02 Teoretično in uporabno 
jezikoslovje 
7.02.00 Interdisciplinarne raziskave 

mag. Nataša Gajšt 4 

 
Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je registriranih (Pravilnik o raziskovalnih nazivih): 

 17 znanstvenih svetnikov, 
 20 višjih znanstvenih sodelavcev, 
 16 znanstvenih sodelavcev, 
 17 asistentov, 
 4 višji razvijalci, 
 1 mladi raziskovalec 
 2 tehnična sodelavca (1 tehnična sodelavka ni vodena pri nobenem inštitutu). 

 

2.3.2 Pregled raziskovalnih programov in projektov 

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti pedagoški delavci, ki so tudi delno zaposleni raziskovalci, izvajajo v 
okviru znanstvenoraziskovalne dejavnosti projekte in programe, ki jih financira Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Sem sodijo raziskovalni programi, temeljni 
projekti, aplikativni projekti in podoktorski projekti, CRP-i in drugi projekti, sofinancirani s strani 
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ARRS. Raziskovalci delajo tudi v okviru projektov za gospodarstvo, Erasmus+ in v drugih 
mednarodnih projektih. Pregled projektov po inštitutih je v prilogi 2.3.2_1, zbirni prikaz projektov  
navajamo v preglednici 2.3.2_1a in zbirni prikaz sodelujočih raziskovalcev po projektih, v preglednici 
2.3.2_1b. Razvidno je povečanje števila bilateralnih in mednarodnih projektov, ki so predvsem rezultat 
raziskovalnih naporov manjšega števila raziskovalcev fakultete, vključenih v postopke prijavljanja kot 
vodje teh projektov. V študijskem letu 2015/2016 je bilo v postopke prijavljanja in  v vodenje projektov 
vključenih samo 12 raziskovalcev (od tega 1 upokojen), ki so pripravljali skupaj 21 prijav, odobrenih 
pa je bilo 7 projektov, ki jih je prijavljalo 5 raziskovalcev EPF. 
 

Preglednica 2.3.2_1a: Število projektov v obdobju 2010-2016 

Vrsta 
projekta 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Raziskovalni 
programi 3 3 3 3 3 3 3 

Temeljni in 
aplikativni 
raziskovalni 
projekti 

1 1 1 1 1 1 0 

Ciljni 
raziskovalni 
programi 

2 2 1 1 0 1 1 

Bilateralni 
projekti 2 2 1 0 0 1 11 

Tržni 
projekti 17 19 7 15 10 9 15 

Mednarodni 
projekti 3 4 3 3 3 6 8 

Skupaj  28 29 16 23 17 21 38 

Preglednica 2.3.2_1b: Število vključenih raziskovalcev v projekte v obdobju 2010-20161 

Vrsta projekta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Raziskovalni programi 21 22 22 20 19 25 26 
Temeljni in aplikativni 
raziskovalni projekti 

5 5 5 2 2 2 0 

Ciljni raziskovalni 
programi 

19 19 7 7 0 3 3 

Tržni projekti 27 16 13 20 15 13 22 
Bilateralni projekti 6 6 2 0 0 2 19 

Mednarodni projekti 11 10 15 12 7 13 22 

Preglednica 2.3.2_1c: Pregled izkoriščenosti raziskovalnih zmogljivosti (v urah) 
 2010 2011 2012 2013 
 

Ure % 
izkoriščenosti Ure 

% 
izkoriščeno

sti 

Ure 
 

% 
izkoriščenosti 

Ure 
 

% 
izkoriščenosti 

Raziskovalne 
zmogljivosti* 

14.62
0 - 16.320 -  

17.340 
 
- 

 
17.680 

 
- 

Raziskovalno 
delo** 6.321 43% 6.550 40%  

5.884 
 

34% 
 
5.903 

 
33% 

 
 
                                                 
1 V številu so zajeti vsi raziskovalci, ki so sodelovali v najmanj 1 projektu, seveda pa so nekateri raziskovalci 
sodelovali tudi v dveh ali več projektih. 
 



 

95 
 

Nadaljevanje preglednice 
 2014 2015 2016 

 Ure % 
izkoriščenosti 

Ure % 
izkoriščenosti 

Ure % 
izkoriščenosti 

Raziskovalne 
zmogljivosti* 16.660 - 17.000 - 18.020 - 

Raziskovalno 
delo** 4.778 28% 4.592 27% 4.720 26% 

* Raziskovalne zmogljivosti so izračunane: število polno zaposlenih visokošolskih učiteljev (docenti, redni in izredni  
profesorji) krat 340 raziskovalnih ur 
** Upoštevani raziskovalni programi in projekti 
 
Iz preglednice 2.3.2_1c je razvidno, da je raziskovalno delo glede na dovoljene zakonske okvire še 
možno povečati, hkrati pa tudi, da je v zadnjem letu odstotek izkoriščenosti raziskovalnih zmogljivosti 
upadel. 
 

2.3.3 Raziskovalni programi na EPF 

01.01.2014 
- 

31.12.2017 

Vrsta: Raziskovalni program - P5-0027 
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS 
Naslov: Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije 

v EU 
Vodja: prof. ddr. Timotej Jagrič 
Sodelavci: Bekő Jani, Boršič Darja, Kračun Davorin, Strašek Sebastjan, Žan Jan 

Oplotnik, Logožar Klavdij 
 

01.01.2015 
- 

31.12.2019 

Vrsta: Raziskovalni program - P5-0023 
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS 
Naslov: Podjetništvo za inovativno družbo 
Vodja: prof. dr. Polona Tominc 
Sodelavci: Rebernik Miroslav, Belak Jernej, Bradač Hojnik Barbara, Duh Mojca, 

Mumel Damijan, Potočan Vojko, Radonjič Gregor, Širec Karin, 
Čančer Vesna, Crnogaj Katja, Močnik Dijana, Milfelner Borut, 
Dajčman Silvo, Nedelko Zlatko, Bobek Samo, Štrukelj Tjaša, Mulej 
Matjaž (upok.) 

 

01.01.2013 
- 

31.12.2017 

Vrsta: Raziskovalni program - P2-0190 
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS 
Naslov: Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje in dimenzionalnega 

meroslovja 
Vodja: prof. dr. Bojan Ačko (Fakulteta za strojništvo UM) 
Sodelavci: soizvajalec EPF  – prof. dr. Majda Bastič (do 30.09.2013), doc. dr. 

Igor Vrečko 
 

2.3.4 Temeljni raziskovalni projekti na EPF (izvajanje še v 2010 in dalje) 

01.05.2009 
- 

30.04.2012 

Vrsta: Temeljna raziskava - J5-2173 
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS 
Naslov: Dovolj celovit model merjenja dobrega počutja zaposlenih v 

tranzicijskih organizacijah s primerjavo inovativnih in manj 
inovativnih 

Vodja: prof. ddr. Matjaž Mulej 
Sodelavci: Sonja Treven, Damijan Mumel, Borut Milfelner, Simona Šarotar 

Žižek, IRDO 
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Nadaljevanje preglednice 

01.08.2013 
- 

31.07.2015 

Vrsta: Temeljna raziskava - J5-5545-0585-13 
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS 
Naslov: Medkulturne razlike in stereotipi(zacija): prednost ali slabost pri 

političnem in gospodarskem sodelovanju med državami nekdanje 
Jugoslavije 

Vodja: prof. dr. Milan Jurše 
Sodelavci: doc. dr. Romana Korez Vide 

 

2.3.5 Ciljni raziskovalni programi (izvajanje še v 2010 in dalje) 

01.09.2008  
–  

30.08.2011 

Vrsta: Razvojna raziskava - V5-0404 
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za 

gospodarstvo 
Naslov: Primerjalna analiza relativnih cen v Sloveniji 
Vodja: Prof. dr. Davorin Kračun 
Sodelavci: Vesna Čančer, Timotej Jagrič, Jani Bekő, Darja Boršič, Rasto Ovin, 

Sebastjan Strašek, Silvo Dajčman, Vita Jagrič, Majda Bastič, Gabrijela 
Leskovar Špacapan, Bor Bricelj 

 

10/2010  
–  

9/2013 

Vrsta: Razvojna raziskava - CRP V5-1012 
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za 

gospodarstvo 
Naslov: Spremljanje globalnega podjetništva in stanja slovenskega 

podjetništva s pomočjo Globalnega podjetniškega monitorja 
Vodja: prof. dr. Miroslav Rebernik 
Sodelavci: Polona Tominc, Matej Rus, Karin Širec, Ksenja Pušnik, Barbara 

Bradač,  Katja Crnogaj 
 

01.10.2015 
– 

31.10.2017 

Vrsta: Razvojna raziskava - CRP V5-1514 
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za 

gospodarstvo 
Naslov: Ekološka hrana v gastronomiji – stanje, potencial in koncept (model) 

za dobava lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil 
Vodja: prof. dr. Martina Bavec UM FKBV 
Sodelavci: Sonja Sibila Lebe, Klavdij Logožar, Bruno Završnik 

 

2.3.6 Aplikativne in druge raziskave za gospodarstvo (od 2010) 

 

Nedoločen 
čas 

Vrsta: aplikativna raziskava 
Naročnik: NKB d.d. 
Naslov: Priprava sprememb statuta in izvedenih pravnih avtonomnih aktov - 

poslovnikov 
Vodja: prof. dr. Borut Bratina 
Sodelavci: doc. dr. Dušan Jovanovič 

 

2010 

Vrsta: aplikativna raziskava 
Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o. 
Naslov: Izdelava revizije investicijskega programa »Racionalizacija glavnega 

odvoza – NOP II« v premogovniku Velenje 
Vodja: mag. Matej Rus 
Sodelavci: mag. Franjo Mlinarič 
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Nadaljevanje preglednice 

15.5.2010  
- 

31.12.2010 

Vrsta: aplikativna raziskava 
Naročnik: SODO d.o.o., Maribor 
Naslov: Primerjalno ugotavljanje stališč poslovnih odjemalcev električne 

energije do elektro –energetske problematike v Sloveniji 
Vodja: prof. dr. Damijan Mumel 
Sodelavci: doc. dr. Aleksandra Pisnik Korda 

 

15.5.2010 
- 

15.6.2010 

Vrsta: aplikativna raziskava 
Naročnik: SODO d.o.o., Maribor 
Naslov: Izvedba projekta »Strategija razvoja znamke in vzpostavitev širšega 

zavedanja znamke SODO pri odjemalcih« 
Vodja: prof. dr. Damijan Mumel 
Sodelavci: doc. dr. Aleksandra Pisnik Korda 

 

24.9.2010 
- 

25.9.2010 
 

Vrsta: aplikativna raziskava 
Naročnik: TehnoCenter UM d.o.o. 
Naslov: Vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti izvedenih aktivnosti v okviru 

projekta Noč raziskovalcev 
Vodja: prof. dr. Damijan Mumel  
Sodelavci: doc. dr. Borut Milfelner 

 

6.4.2010 
- 

30.9.2010 
 

Vrsta: aplikativna raziskava 
Naročnik: Poštna Banka Slovenije d.d., Maribor 
Naslov: Analiza finančnega tveganja Poštne Banke d.d. s testi izjemnih situacij 
Vodja: prof. dr. Timotej Jagrič 
Sodelavci: prof. dr. Jani Bekő, Vita Jagrič, univ. dipl. ekon., Bor Bricelj, univ. 

dipl. ekon. 
 

16.3.2010 
- 

15.12.2010 

Vrsta: aplikativna raziskava  
Naročnik: Mercator d.d. 
Naslov: Tržni položaj podjetja Mercator d.d. – Analiza relativnih 

maloprodajnih cen na primeru trgov v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem 
Vodja: prof. dr. Timotej Jagrič 
Sodelavci: prof. dr. Davorin Kračun, prof. dr. Rasto Ovin, Vita Jagrič, univ. dipl. 

ekon., prof. dr. Jani Bekő, doc. dr. Darja Boršič, Bor Bricelj, univ. 
dipl. ekon., Polona Pašič, študenti 

 

2010 

Vrsta: aplikativna raziskava 
Naročnik: URSA Slovenija 
Naslov: Logistična zasnova širitve skladiščnih površin v podjetju URSA  
Vodja: izr. prof. dr. Klavdij Logožar 
Sodelavci: - 

 

2011 

Vrsta: aplikativna raziskava  
Naročnik: Zavarovalnica Maribor d.d.   
Naslov: Izvedba raziskave zadovoljstva zavarovancev s storitvami 

Zavarovalnice Maribor in primerjalna analiza zadovoljstva 
zavarovancev med poslovnimi enotami 

Vodja: prof. dr. Damijan Mumel 
Sodelavci: doc. dr. Aleksandra Pisnik Korda, doc. dr. Borut Milfelner  
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Nadaljevanje preglednice 

2011 

Vrsta: aplikativna raziskava  
Naročnik: Univerza v Mariboru 
Naslov: Vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti izvedenih aktivnosti v okviru 

projekta Noč raziskovalcev 2011 
Vodja: prof. Dr. Damijan Mumel  
Sodelavci: doc. dr. Aleksandra Pisnik Korda, doc. dr. Borut Milfelner, Urban 

Šebjan, mag. 
 

2012 

Vrsta: aplikativna raziskava  
Naročnik: SODO 
Naslov: Primerjalno ugotavljanje stališč poslovnih odjemalcev do elektro-

energetske problematike v Sloveniji v letih 2009-2012 
Vodja: dr. Aleksandra Pisnik Korda 
Sodelavci: doc. dr. Aleksandra Pisnik Korda, doc. dr. Borut Milfelner, prof. dr. 

Damijan Mumel 
 

2012 

Vrsta: aplikativna raziskava  
Naročnik: KGZ Slovenije 
Naslov: Analiza stanja in potreb po socialnem podjetništvu na območju 

projekta TOTI-LAS 
Vodja: dr. Lidija Hauptman 
Sodelavci: doc. dr. Aleksandra Pisnik Korda, doc. dr. Borut Milfelner, prof. dr. 

Damijan Mumel 
 

2013 

Vrsta: razvojni projekt 
Naročnik: Obrtno-podjetniška zbornica 
Naslov: Razvoj Obrtno-podjetniške zbornice do 2020 
Vodja: dr. Igor Vrečko 
Sodelavci: - 

 

28.03.2013 
– 

03.04.2013 

Vrsta: aplikativna raziskava 
Naročnik: Pošta d.o.o. 
Naslov: Ekonometrična ocena funkcije povpraševanja 
Vodja: dr. Timotej Jagrič 
Sodelavci: dr. Jani Bekö 

 

2013 

Vrsta: poslovna igra  
Naročnik: Stroka Produkt d.o.o. 
Naslov: marketinške poslovne igre 
Vodja: dr. Dušan Radonjič 
Sodelavci: - 

 

2013 

Vrsta: poslovna igra 
Naročnik: Energija Plus d.o.o. 
Naslov: marketinške poslovne igre 
Vodja: dr. Dušan Radonjič 
Sodelavci: doc. dr. Matjaž Iršič 

 

oktober 
2013 

– 
junij 2014 

Vrsta: aplikativna raziskava 
Naročnik: Merck Sharp&Dohme 
Naslov: Cooperation agreement / Merck Sharp&Dohme 
Vodja: prof. dr. Rasto Ovin 
Sodelavci: prof. dr. Davorin Kračun 
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Nadaljevanje preglednice 

2013 
– 

2015 

Vrsta: razvojni projekt 
Naročnik: Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 

investicij in turizma 
Naslov: Slovenski podjetniški observatorij za leti 2013 in 2014 
Vodja: prof. dr. Miroslav Rebernik 
Sodelavci: prof. dr. Diana Močnik, prof. dr. Karin Širec, doc. dr. Barbara Bradač 

Hojnik 
 

2013 
– 

2015 

Vrsta: razvojni projekt 
Naročnik: Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 

investicij in turizma 
Naslov: Globalni podjetniški monitor – GEM za leti 2013 in 2014 
Vodja: prof. dr. Miroslav Rebernik 
Sodelavci: prof. dr. Polona Tominc, doc. dr. Karin Širec, doc. dr. Barbara Bradač 

Hojnik, dr. Katja Crnogaj 
 

2013 

Vrsta: razvojni projekt 
Naročnik: Tiko pro, d.o.o. 
Naslov: Razvoj modela vodenja projektov 
Vodja: doc. dr. Igor Vrečko 
Sodelavci: - 

 

2014 

Vrsta: aplikativna raziskava 
Naročnik: Oven d.o.o. 
Naslov: Izdelava poslovnega načrta za izvajanje gradbeno montažnih storitev v 

podjetju 
Vodja: doc. dr. Igor Vrečko 
Sodelavci: - 

 

2014 

Vrsta: aplikativna raziskava 
Naročnik: Elektor Celje d.d. 
Naslov: Raziskava in povečanje stopnje razvitosti projektnega delovanja v 

Elektro Celje d.d. 
Vodja: doc. dr. Igor Vrečko 
Sodelavci: - 

 

2015 

Vrsta: razvojni projekt 
Naročnik: FEWI d.o.o. 
Naslov: Ocena razvojnih možnosti in predlog razvojnih usmeritev podjetja 

FEWI d.o.o. 
Vodja: prof. dr. Mojca Duh 
Sodelavci: - 

 

2015 

Vrsta: recenzijski pregled 
Naročnik: Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. 
Naslov: Recenzijski pregled novelacije predinvesticijske zasnove izgradnje 

verige HE na spodnji Savi 
Vodja: doc. dr. Igor Vrečko 
Sodelavci: - 
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Nadaljevanje preglednice 

2015 

Vrsta: razvojni projekt 
Naročnik: Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 

investicij in turizma 
Naslov: Slovenski podjetniški observatorij za leto 2015 
Vodja: dr. Miroslav Rebernik 
Sodelavci: dr. Diana Močnik, dr. Karin Širec, mag. Matej Rus 

 

2015 

Vrsta: razvojni projekt 
Naročnik: Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 

investicij in turizma 
Naslov: Globalni podjetniški monitor – GEM za leto 2015 
Vodja: dr. Miroslav Rebernik 
Sodelavci: dr. Polona Tominc, dr. Karin Širec, dr. Barbara Bradač Hojnik, dr. 

Katja Crnogaj, mag. Matej Rus 
 

2016 
- 

2017 

Vrsta: razvojni projekt 
Naročnik: Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 

investicij in turizma 
Naslov: Slovenski podjetniški observatorij za leto 2016 in 2017 
Vodja: dr. Miroslav Rebernik 
Sodelavci: dr. Diana Močnik, dr. Karin Širec, dr. Barbara Bradač Hojnik 

 

2016 
- 

2017 

Vrsta: razvojni projekt 
Naročnik: Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 

investicij in turizma 
Naslov: Globalni podjetniški monitor - GEM za leto 2016 in 2017 
Vodja: dr. Miroslav Rebernik 
Sodelavci: dr. Polona Tominc, dr. Karin Širec, dr. Barbara Bradač Hojnik, dr. 

Katja Crnogaj, mag. Matej Rus 
 

2016 

Vrsta: aplikativna raziskava 
Naročnik: Agencija za energijo 
Naslov: Uvedba novega dokumentarnega sistema v Agenciji za Energijo 
Vodja: dr. Simona Sternad Zabukovšek 
Sodelavci: dr. Samo Bobek, mag. Zdenko Deželak, Uroš Zabukovšek, Irena 

Šišovska 
 

2016 

Vrsta: aplikativna raziskava 
Naročnik: Madison – systems d.o.o. 
Naslov: Večkriterijski modeli za podporo izbire komponent IT infrastrukture 
Vodja: dr. Vesna Čančer 
Sodelavci: - 

 

RAZISKOVALNA INFRASTRUKTURA (konference, monografije) (od 2010) 

Konference 

2014 

Vrsta:  strokovna konferenca 
Naslov:  7. Mednarodna jezikovna konferenca Pomen učenja tujih 

strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami 
Vodja: mag. Alenka Plos 
Sodelavci: mag. Nataša Gajšt 

 
27.03.2015 Vrsta:  strokovna konferenca 
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Naslov:  Konferenca z okroglo mizo o konkurenčnem položaju 
slovenskih vinarjev in vin na trgih tretjih držav 

Vodja: Dejan Romih, univ.dipl.ekon. 
Sodelavci: - 

    

18. in 19.05.2015 

Vrsta:  znanstvena konferenca  
Naslov:  Mednarodna konferenca »Global Conference on Managing 

in Recovering Markets« 
Vodja: EPF 
Sodelavci: - 

 

22. in 23.09.2016 

Vrsta:  strokovna konferenca  
Naslov:  9. Mednarodna konferenca Pomen učenja tujih strokovnih 

jezikov za komunikacijo med kulturami 
Vodja: mag. Nataša Gajšt 
Sodelavci: Mag. Alenka Plos 

 
Znanstvene monografije 

2010 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Zaznana vrednost bančnih storitev v Sloveniji 
Sofinancer:  
Avtor: doc. dr. Aleksandra Pisnik Korda 
Soavtorji:  

 

2010 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Vrzeli slovenskega podjetniškega okolja: slovenski 

podjetniški observatorij 2009/10 
Avtor:  doc. dr. Karin Širec (avtorica, urednica) 
Soavtorji: prof. dr. Miroslav Rebernik (avtor, urednik) 

 

2010 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Slovensko podjetništvo v letu krize: GEM Slovenija 2009 
Avtor: prof. dr. Miroslav Rebernik 
Soavtorji: prof. dr. Polona Tominc, doc. dr. Ksenja Pušnik 

 

2010 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Primerjava cen in plač Slovenije z Italijo in Madžarsko v 

marcu 2010 
Avtor: prof. dr. Jani Bekő 
Soavtorji: prof. dr. Davorin Kračun (urednik), prof. dr. Timotej Jagrič 

(urednik) 
 

2010 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Borzni in poslovni ciklus 
Avtor: prof. dr. Sebastjan Strašek 
Soavtorji: prof. dr. Timotej Jagrič 

 

2010 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Analiza konvergenčnih procesov na primeru cen in plač v 

Sloveniji, Avstriji in na Češkem 
Avtor: prof. dr. Jani Bekő 
Soavtorji: doc. dr. Darja Boršič, Bor Bricelj, univ. dipl. ekon., prof. 

dr. Timotej Jagrič (avtor, urednik), prof. dr. Davorin 
Kračun (urednik - vodja projekta), prof. dr. Rasto Ovin 
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2011 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Podjetniška aktivnost, aspiracije in odnos do podjetništva : 

GEM Slovenija 2010 
Avtor: prof. dr. Miroslav Rebernik 
Soavtorji: prof. dr. Polona Tominc, mag. Katja Crnogaj 

 

2012 

Vrsta:  znanstvena monografija    
Naslov:  Usihanje podjetništva v Sloveniji : GEM Slovenija 2011, 

(Slovenski podjetniški observatorij)  
Avtor: prof. dr. Miroslav Rebernik 
Soavtorji: prof. dr. Polona Tominc, dr. Katja Crnogaj 

 

2012 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Empirični model vpliva marketinških virov na uspešnost 

podjetij v Sloveniji 
Avtor: doc. dr. Borut Mifelner 
Soavtorji:  

 

2012 

Vrsta:  znanstvena monografija     
Naslov:  Znanstveni prispevki raziskovalne skupine, ki izvaja TRP 

(Dovolj celovit model merjenje dobrega počutja zaposlenih 
v tranzicijskih organizacijah s  primerjavo inovativnih in 
manj inovativnih) 

Avtor:  prof. ddr. Matjaž Mulej 
Soavtorji: mag. Simona Šarotar-Žižek 

 

2012 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Poslovna etika - priročnik 
Avtor: dr. Zlatko Nedelko 
Soavtorji: - 

 

2013 

Vrsta:  znanstvena monografija   
Naslov:  Nezaznane priložnosti : GEM Slovenija 2012 
Avtor: prof. dr. Miroslav Rebernik 
Soavtorji: prof. dr. Polona Tominc, doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. 

Karin Širec, doc. dr. Barbara Bradač Hojnik 
 

2013 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Dve desetletji tranzicije organizacij v Sloveniji : razvoj 

inovativnosti managementa 
Avtor: dr. Zlatko Nedelko 
Soavtorji: - 

 

2013 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Dialectical systems thinking and the law of requisite 

holism concerning innovation, (Exploring unity through 
diversity, vol. 3) 

Avtor: Mulej Matjaž, Božičnik Stanislav, Čančer Vesna, Hrast 
Anita, Jurše Karin, Kajzer Štefan, Knez-Riedl Jožica, Jere 
Jakulin Tadeja, Mlakar Tatjana, Mulej Nastja, Potočan 
Vojko, Risopoulos Filippina, Rosi Bojan, Steiner Gerald, 
Štrukelj Tjaša, Uršič Duško, Ženko Zdenka 

Soavtorji: - 
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2013 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Ekonomika, financiranje in makroekonomski vidiki 

energetskih in infrastrukturnih investicij gradnje verige 
hidroelektrarn na srednji Savi 

Avtor: Oplotnik Žan, Križanič France, Kolšek Vasja, Medica 
Peter 

Soavtorji: - 
 

2013 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Vpliv zadostne in potrebne osebne celovitosti na psihično 

dobro počutje zaposlenega : znanstvena monografija 
Avtor: Šarotar Žižek Simona, Milfelner Borut 
Soavtorji: - 

 

2013 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Stressabbau als Mittel zur Sicherung des Wohlbefindens  
Avtor: dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK 
Soavtorji: dr. Sonja TREVEN, dr. Borut MILFELNER, dr. 

Aleksandra PISNIK, ddr. Matjaž MULEJ 
 

2014 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Stanje slovenskega podjetništva in izzivi izobraževanja za 

podjetnost : slovenski podjetniški observatorij 2013  
Avtor: dr. Miroslav Rebernik 
Soavtorji: dr. Karin Širec, dr. Dijana Močnik 

 

2014 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Financiranje slovenskih občin, (Lex localis) 
Avtor:  Brezovnik Boštjan, Oplotnik Žan, Finžgar Mateja 
Soavtorji: - 

 

2014 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Integral management and governance : basic features of 

MER model 
Avtor:  Belak Janko, Belak Jernej, Duh Mojca 
Soavtorji: - 

 

2014 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Integralni management in upravljanje : kultura, etika in 

verodostojnost podjetja, (Aktualnosti managementa in 
razvoja, 4) 

Avtor:  Belak Jernej, Thommen Jean-Paul, Belak Janko 
Soavtorji: - 

 

2014 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Načelo sorazmernosti virov financiranja z nalogami 

slovenskih občin, (Lex localis) 
Avtor:  Oplotnik Žan, Brezovnik Boštjan 
Soavtorji: - 
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2014 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Statutarna ureditev občine : (z osnutkoma statuta občine in 

poslovnika občinskega sveta), (Lex localis). 1. dopolnjena 
in spremenjena izd. 

Avtor:  Brezovnik Boštjan, Grafenauer Božo, Oplotnik Žan, 
Železnik Milan 

Soavtorji: - 
 

2014 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Stroški financiranja občinskih nalog in metodologija za 

izračun povprečnine, (Lex localis) 
Avtor:  Oplotnik Žan, Brezovnik Boštjan 
Soavtorji: - 

 

2014 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, (Nova 

slovenska zakonodaja). 2., dopolnjena izd. z novelami 
ZGD-1A do ZGD-1H 

Avtor:  Kocbek Marijan (avtor, urednik) 
Soavtorji: Bohinc Rado, Bratina Borut, Ilešič Mirko, Ivanjko Šime, 

Knez Rajko, Odar Marjan, Pivka Hilda Marija, Plavšak 
Nina, Podgorelec Peter, Prelič Saša, Prostor Jerneja, 
Pšeničnik Dušan, Puharič Krešimir, Zabel Bojan 

 

2014 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Vpliv managementa človeških virov na uspešnost 

organizacij 
Avtor:  Milfelner Borut, Šarotar Žižek Simona 
Soavtorji: - 

 

2014 

Vrsta:  znanstvena monografija 
Naslov:  Spregledan podjetniški potencial mladih : GEM Slovenija 

2013 
Avtor:  dr. Miroslav Rebernik 
Soavtorji: dr. Polona Tominc, dr. Katja Crnogaj, dr. Karin Širec, dr. 

Barbara Bradač Hojnik, dr. Matej Rus 
 

2014 

Vrsta:  znanstvena monografija   
Naslov:  Razmerja cenovne konkurenčnosti in kupne moči v 

Sloveniji, Franciji in na Slovaškem 
Avtor: dr. Jani Bekő 
Soavtorji: dr. Darja Boršič, ddr. Timotej Jagrič, dr. Davorin Kračun, 

dr. Rasto OVIN 
 

2015 

Vrsta:  Znanstvena monografija 
Naslov:  Slovenska podjetja in okoljski vidiki poslovanja : slovenski 

podjetniški observatorij 2014, (Slovenski podjetniški 
observatorij) 

Avtor:  Rebernik Miroslav, Močnik Dijana, Bradač Hojnik 
Barbara 

Soavtorji: - 
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2015 

Vrsta:  Znanstvena monografija 
Naslov:  Pomanjkanje vitalnosti slovenskega podjetništva : GEM 

Slovenija 2014, (Slovenski podjetniški observatorij) 
Avtor: Rebernik Miroslav, Tominc Polona, Crnogaj Katja, Širec 

Karin, Bradač Hojnik Barbara, Rus Matej 
Soavtorji: - 

 

2015 

Vrsta:  Znanstvena monografija 
Naslov:  Multivariatni pristopi k raziskovanju nakupnega vedenja 
Avtor: Šebjan Urban, Berglez Tilen 
Soavtorji: - 

 

2015 

Vrsta:  Znanstvena monografija 
Naslov:  The model of marketing communications in business-to-

business markets : marketing communications 
effectiveness 

Avtor: Završnik Bruno, Jerman Damjana 
Soavtorji: - 

 

2015 

Vrsta:  Znanstvena monografija 
Naslov:  Danube region entrepreneurship observatory : diversity 

and potential 
Avtor: Tominc Polona, Rebernik Miroslav, Bradač Hojnik 

Barbara, Širec Karin 
Soavtorji: - 

 

2015 

Vrsta:  Znanstvena monografija 
Naslov:  Analiza čezmejnih podjetniških priložnosti na Obalno-

kraškem in Goriškem 
Avtor:  Kosi Tanja, Laporšek Suzana, Ruzzier Mitja, Rus Matej 
Soavtorji: - 

 

2016 

Vrsta:  Znanstvena monografija 
Naslov:  Slovenska podjetja in značilnosti start-up ekosistema : 

slovenski podjetniški observatorij 2015, (Slovenski 
podjetniški observatorij) 

Avtor: Močnik Dijana, Rus Matej 
Soavtorji: Rebernik Miroslav (urednik, avtor dodatnega besedila), 

Širec Karin (urednik, avtor dodatnega besedila) 
 

2016 

Vrsta:  Znanstvena monografija 
Naslov:  Podjetništvo med priložnostjo in nujo : GEM Slovenija 

2015, (Slovenski podjetniški observatorij) 
Avtor: Rebernik Miroslav, Tominc Polona, Crnogaj Katja, Širec 

Karin, Bradač Hojnik Barbara, Rus Matej 
Soavtorji: - 

 

2016 

Vrsta:  Znanstvena monografija 
Naslov:  Marketing : temeljni koncepti in njihova uporaba v praksi 
Avtor: Iršič Matjaž, Milfelner Borut, Pisnik Aleksandra 
Soavtorji: - 
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2016 

Vrsta:  Znanstvena monografija 
Naslov:  Lekarniška dejavnost v Sloveniji 
Avtor: Brezovnik Boštjan, Oplotnik Žan, Trpin Gorazd, Mlinarič 

Franjo 
Soavtorji: - 

 

2016 

Vrsta:  Znanstvena monografija 
Naslov:  Fiscal decentralisation in Slovenia 
Avtor:  Brezovnik Boštjan, Finžgar Mateja, Oplotnik Žan 
Soavtorji: - 

2.3.7 Mednarodni projekti (izvajani še v 2010 in dalje) 

 

2007–2013 

Naslov: Creative trainer   
Program: Leonardo da Vinci 
Nosilec:                        prof. dr. Miroslav Rebernik 
Sodelavci:  

 

2008–2010 

Naslov: ESIL-European Sustainable Innovation License  
Program: Leonardo da Vinci 
Nosilec:                        prof. dr. Miroslav Rebernik 
Sodelavci:  

 

2008–2010 

Naslov: SENT- The Network of European Studies   
Program:  
Nosilec:                        prof. dr. Vito Bobek 
Sodelavci:  

 

15.1.2009 
- 

15.1.2012 

Naslov: FoSentHE – Fostering Entrepreneurship in Higher Education  
Program: Tempus 
Nosilec:                        Prof. dr. Vojko Potočan 
Sodelavci: prof. dr. Miroslav Rebernik, prof. dr. Sonja Treven, Zlatko Nedelko, 

univ. dipl. ekon 
 

1.1.2010 
- 

31.12.2011 

Naslov: IDIAL for professional (IDIAL4P) 
Program: Vseživljenjsko učenje (LLP) 
Nosilec:                        mag. phil Nada Puklavec 
Sodelavci: Darja Sitar, mag. Milka Enčev 

 

1.1.2010 
- 

31.12.2011 

Naslov: Oblikovanje mešanic polimerov in polimerov kompozitov 
Program ARRS, Bilateralno sodelovanje 
Nosilec:                        doc. dr. Matjaž Denac 
Sodelavci: dr. Iztok Švab, dr. Vojko Musil, Janez Pohleven, dipl. inž. kem. tehn. 

 

1.11.2009 
- 

31.12.2010 

Naslov: Managementska orodja v EU in HR 
Program: ARRS, Bilateralno sodelovanje 
Nosilec:                        prof. dr. Vojko Potočan 
Sodelavci: prof. dr. Vesna Čančer 

 

2010 - 
2013 

Naslov: Chance4Change – C4C  
Program: Evropsko teritorialno sodelovanje; SI-AT 
Nosilec:                        doc. dr. Simona Šarotar Žižek 
Sodelavci:  
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2011-2012 

Naslov: Modeliranje scenarijev za teste izjemnih okoliščin na primeru bank in 
zavarovalnic na finančnih trgih Srednje in Vzhodne Evrope           

Program: ARRS, Bilateralno sodelovanje 
Nosilec:                        prof. dr. Timotej Jagrič 
Sodelavci: Vita Jagrič, univ. dipl. ekon 

 

2012 
– 

2014 

Naslov: Public Private Partnership 
Program: Erasmus 
Nosilec:                        prof. dr. Polona Tominc 
Sodelavci:  

 

2012 
- 

2013 

Naslov: European Union for Youth 
Program: Jean Monnet 
Nosilec:                        doc. dr. Romana Korez Vide 
Sodelavci:  

 

2011 
– 

2014 

Naslov: Regions benefiting from returning migrations (ReTurn)  
Program Central Europe 
Nosilec:                        doc. dr. Darja Boršič   
Sodelavci:  

 

2012 

Naslov: 5-POST (University of Pannonia) 
Program: Evropsko teritorialno sodelovanje; SI - HU 
Nosilec:                        prof. dr. Polona Tominc 
Sodelavci:  

 

01.11.2012 
– 

1.1.2013 

Naslov: Interim evaluation of the participation of SMEs schemes under the 
Capacities Programme of the Sevent Framework Programme for 
Research, Technological development and demonstration activities 

Naročnik:  European Commission, Belgija 
Nosilec:                        prof. dr. Miroslav Rebernik 
Sodelavci: - 

 

01.11.2012 
– 

30.09.2014 

Naslov: Multiple framework contract with reopening of competition to provide 
economic analysis in support of SME policy 

Naročnik:  European Commission, Belgija 
Nosilec:                        prof. dr. Miroslav Rebernik 
Sodelavci: - 

 

01.12.2012 
– 

30.06.2013 

Naslov: Culture4Leadership 
Program:  
Nosilec:                        doc. dr. Borut Milfelner 
Sodelavci:  

 

01.12.2013 
– 

30.11.2016 

Naslov: Strengthening higher education in the sphere of finance in Siberia and 
far east Russia (Tomsk University) 

Program: Tempus 
Nosilec:                        prof. dr. Polona Tominc 
Sodelavci: dr. Samo Bobek, dr. Damijan Mumel 

 

01.09.2014 
– 

31.08.2016 

Naslov: AWO – Academic Writing Online (University of Applied Sciences 
Burgenland) 

Program: Erasmus+, KA2 
Nosilec:                        prof. dr. Sonja Sibila Lebe 
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Sodelavci: mag. Alenka Plos, Dragana Malinović 
 

01.10.2015 
– 

01.09.2018 

Naslov: The acceleration method of development of transversal competences 
in the student's practical training process (Poznan University of 
Technology) 

Program: Erasmus+, KA2 
Nosilec:                        prof. dr. Mojca Duh 
Sodelavci: dr. Jernej Belak, dr. Tjaša Štrukelj 

 

01.10.2015 
– 

30.09.2016 

Naslov: Increasing awareness and recognition of social and environmental 
management accounting in academic training and research (Gediz 
University) 

Program: Erasmus+, KA2 
Nosilec:                        prof. dr. Lidija Hauptman 
Sodelavci: dr. Matjaž Denac, dr. Andreja Lutar Skerbinjek, mag. Nataša Gajšt 

 

01.03.2015 
– 

31.12.2016 

Naslov: Managementske rešitve v poslovanju sodobnih organizacij: Raziskava 
uporabe managementskih rešitev v slovenskih in ameriških podjetjih 

Program: ARRS, Bilateralno sodelovanje SI - ZDA 
Nosilec:                        prof. dr. Vojko Potočan 
Sodelavci: dr. Zlatko Nedelko 

 

01.10.2015 
– 

31.12.2017 

Naslov: Jean Monnet Module - Big data EU business implications 
Program: Erasmus+, Jean Monnet 
Nosilec:                        doc. dr. Igor Perko 
Sodelavci: - 

 

01.10.2016 
- 

30.09.2018 

Naslov: Kvantitativne metode v sistemih za upravljanje odnosov s strankami 
za finančne organizacije 

Program: ARRS, Bilateralno sodelovanje SI – RU 
Nosilec:                        prof. dr. Polona Tominc 
Sodelavci: dr. Samo Bobek, dr. Simona Sternad Zabukovšek, dr. Urban Šebjan 

 

01.10.2016 
- 

30.09.2018 

Naslov: Koncept »Enterprise architecture (EA)« za finančne institucije 
Program: ARRS, Bilateralno sodelovanje SI – RU 
Nosilec:                        prof. dr. Samo Bobek 
Sodelavci: dr. Polona Tominc, dr. Simona Sternad Zabukovšek, dr. Urban Šebjan 

 

01.10.2016 
- 

30.09.2018 

Naslov: Managementske rešitve v poslovanju sodobnih organizacij 
Program: ARRS, Bilateralno sodelovanje SI – RU 
Nosilec:                        prof. dr. Vojko Potočan 
Sodelavci: dr. Zlatko Nedelko, dr. Sonja Treven, Sonja Mlaker Kač 

 

01.10.2016 
- 

30.09.2018 

Naslov: Vloga managementa znanja pri razvoju talenta- primerjalna študija 
Slovenije in Rusije 

Program: ARRS, Bilateralno sodelovanje SI – RU 
Nosilec:                        doc. dr. Zlatko Nedelko 
Sodelavci: dr. Vojko Potočan, Sonja Mlaker Kač 

 

01.01.2016 
- 

31.12.2017 

Naslov: Integralni pristop za razvoj družbene odgovornosti visokega 
izobraževanja v Sloveniji in na Hrvaškem 

Program: ARRS, Bilateralno sodelovanje SI – HR 
Nosilec:                        dr. Zlatko Nedelko 
Sodelavci: - 
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01.01.2016 
- 

31.12.2017 

Naslov: Praksa transparentnosti poslovanja in razkritja informacij v javnih 
delniških družbah v BIH in Sloveniji 

Program: ARRS, Bilateralno sodelovanje SI – BiH 
Nosilec:                        prof. dr. Mojca Duh 
Sodelavci: dr. Jernej Belak, dr. Tjaša Štrukelj 

 

01.01.2016 
- 

31.12.2017 

Naslov: Instrumenti preprečevanja gospodarskega kriminala – teorija, praksa in 
rešitve v Sloveniji in Republiki Srbski, BiH 

Program: ARRS, Bilateralno sodelovanje SI – BIH 
Nosilec:                        doc. dr. Iztok Kolar 
Sodelavci: ddr. Timotej Jagrič, dr. Peter Podgorelec, mag. Daniel Zdolšek, mag. 

Bor Bricelj 
 

01.01.2016 
- 

31.12.2017 

Naslov: E-zdravstvene organizacije: Kako informacijska tehnologija in 
informacijske rešitve vplivajo na poslovne modele v Evropi in v ZDA 

Program: ARRS, Bilateralno sodelovanje SI – ZDA 
Nosilec:                        prof. dr. Polona Tominc 
Sodelavci: dr. Samo Bobek, dr. Simona Sternad Zabukovšek, dr. Urban Šebjan 

 

01.01.2016 
- 

31.12.2017 

Naslov: Managementska orodja za podporo managementa oskrbovalnih verig: 
Primerjava ZDA in Slovenije 

Program: ARRS, Bilateralno sodelovanje SI – ZDA 
Nosilec:                        doc. dr. Zlatko Nedelko 
Sodelavci: dr. Vojko Potočan 

 

01.01.2016 
- 

31.12.2017 

Naslov: Vodenje in promocija zdravja na delovnem mestu kot ključni dejavnik 
uspešnosti organizacij 

Program: ARRS, Bilateralno sodelovanje SI – AT 
Nosilec:                        prof. ddr. Matjaž Mulej 
Sodelavci: dr. Simona Šarotar Žižek, dr. Borut Milfelner, dr. Sonja Treven, mag. 

Alenka Plos 
 

 
01.05.2016 

-
30.04.2019 

Naslov: Smart production and services solutions (Smart Production) (Pomurski 
tehnološki park) 

Program: Interreg SI - AT 
Nosilec:                        dr. Simona Šarotar Žižek 
Sodelavci: dr. Sonja Treven, dr. Damijan Mumel, dr. Vesna Čančer, mag. Alenka 

Plos, mag. Živana Veingerl Čič 
 

01.07.2016 
- 

30.06.2019 

Naslov: Krepitev sodelovanja in izgradnja skupnega regionalnega, socialnega 
in zdravstvenega upravljanja s sodobnim informacijskim sistemom za 
izboljšanje dostopa do socialnih in zdravstvenih storitev za krepitev 
socialne kohezije - REGIO HELP (Haus des Lebens GmbH Voitsberg) 

Program: Interreg SI - AT 
Nosilec:                        dr. Simona Šarotar Žižek 
Sodelavci: dr. Damijan Mumel, dr. Borut Milfelner, dr. Aleksandra Pisnik, mag. 

Alenka Plos, mag. Živana Veingerl Čič 
 

01.09.2016 
-

31.08.2019 

Naslov: Spaital exploration of economic data – methods of interdisciplinary 
analytics (Moravská Vysoká Škola Olomouc, O.P.S.) 

Program: Erasmus+, KA2 
Nosilec:                        prof. dr. Polona Tominc 
Sodelavci: dr. Simona Sternad Zabukovšek, dr. Samo Bobek, dr. Urban Šebjan, 

Blaž Frešer 
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2.3.8 Svetovanja, konzultacije in ekspertize (od 2010) 

 

2010 

Naročnik: Elektro Slovenija, d.o.o. – Ljubljana ELES 
Naslov: Izdelava strokovnega mnenja – presoja odločbe Upravnega sodišča in 

utemeljenost razlogov za odpoklic direktorja 
Nosilec:                        prof. dr. Borut Bratina 
Sodelavci: doc. dr. Dušan Jovanovič, dr. Andreja Primec 

 

2010 

Naročnik: Iskra Sistemi, d.d., Ljubljana  
Naslov: Priprava in izvedba izobraževalnih delavnic: Uvod v odnose z 

odjemalci 
Nosilec:                        prof. dr. Damijan Mumel 
Sodelavci: doc. dr. Aleksandra Pisnik Korda, doc. dr. Borut Milfelner 

 

2010 
 

Naročnik: Smart Com, d.d.  
Naslov: Svetovanje podjetju Smart Com 
Nosilec:                        prof. dr. Miroslav Rebernik 
Sodelavci: - 

 

2010 
- 

2011 

Naročnik: NKBM d.d., Maribor 
Naslov: Izdelava ekspertnega mnenja 
Nosilec:                        prof. dr. Davor Savin 
Sodelavci: mag. Silvo Dajčman 

 

2010 
 

Naročnik: Elektro Maribor, d.d. 
Naslov: Svetovanje na področju projektnega vodenja 
Nosilec:                        mag. Igor Vrečko 
Sodelavci: - 

 

2010 
 

Naročnik: Zunanji  
Naslov: Priprava in izvedba mednarodnega izpita iz poslovne nemščine 

(naloge, korekture) 
Nosilec:                        mag. phil. Nada Puklavec 
Sodelavci: mag. Alenka Plos 

 

2010 

Naročnik: Elektro Maribor, d.d. 
Naslov: Svetovanje na področju projektnega vodenja 
Nosilec:                        mag. Igor Vrečko 
Sodelavci: doc. dr. Iztok Palčič (zunanji) 

 

2010  
-  

2010 

Naročnik: Empower IT GmnH 
Naslov: Priprava in izvedba izobraževanja za uporabo MS Outlooka 2010 
Nosilec:                        mag. Simona Sternad 
Sodelavci: mag. Zdenko Deželak 

   

2010 

Naročnik: Okrožno sodišče v Celju  
Naslov: Izvedensko delo v zadevi Kpr75/2010 
Nosilec:                        doc. dr. Iztok Kolar 
Sodelavci: Daniel Zdolšek, univ. dipl. ekon. 

 

2010 
Naročnik: i-Dom d.o.o. 
Naslov: Izdelava izvedeniškega mnenja 
Nosilec:                        doc. dr. Iztok Kolar 
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Sodelavci: Daniel Zdolšek, univ. dipl. ekon. 
 

2011 

Naročnik: NKBM d.d. 
Naslov: Izdelava ekspertnih mnenj 
Nosilec:                        prof. dr. Davor Savin 
Sodelavci: mag. Silvo Dajčman 

 

2011 

Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o. 
Naslov: Priprava strokovnega mnenja o tožbi družbe Euromedia d.o.o. 
Nosilec:                        prof. dr. Timotej Jagrič 
Sodelavci: prof. dr. Jani Bekő 

 

2011 

Naročnik: NKBM d.d., Maribor 
Naslov: Svetovanje v zvezi z oblikovanjem »Naprednega nelinearnega modela 

kreditnega tveganja za portfelj prebivalstva« 
Nosilec:                        prof. dr. Timotej Jagrič 
Sodelavci: - 

 

2011 

Naročnik: SODO d.o.o. 
Naslov: Svetovanje v okviru projekta za večjo stopnjo ozaveščenosti in 

pripravljenosti odjemalcev električne energije pri bolj učinkoviti in 
varčni rabi električne energije (URE) 

Nosilec:                        doc. dr. Aleksandra Pisnik Korda 
Sodelavci: prof. dr. Damijan Mumel, doc. dr. Borut Milfelner 

 

2011 

Naročnik: Okrožno sodišče Maribor 
Naslov: Izvedeniško mnenje na podlagi odredbe Okrožnega sodišča Maribor v 

zadevi III Pg 202/2001 
Nosilec:                        doc. Dr. Iztok Kolar 
Sodelavci: - 

 

2011 

Naročnik: CETIS d.d.  
Naslov: Svetovanje s področja kontrolinga stroškov po stroškovnih mestih in 

nosilcih 
Nosilec:                        mag. Robert Horvat 
Sodelavci: - 

 

2011 

Naročnik: CETIS d.d. 
Naslov: Svetovanje s področja kontrolinga stroškov po stroškovnih mestih in 

nosilcih 
Nosilec:                        mag. Robert Horvat 
Sodelavci: - 

 

2011 

Naročnik: Mariborska razvojna agencija p.o. (MRA) 
Naslov: Delavnica Presoja vplivov na okolje za proizvode oz. proizvodne 

procese (t.i. LCA metoda oz. ekobilance) s primeri iz prakse  
Nosilec:                        doc. dr. Matjaž Denac 
Sodelavci: - 

 

2011 

Naročnik: Mariborska razvojna agencija p.o. (MRA) 
Naslov: Delavnica: Načrtovanje okolju primernejših proizvodov 
Nosilec:                        prof. dr. Gregor Radonjič 
Sodelavci: - 

 
2011 Naročnik: Tiko pro, podjetniško svetovanje, d.o.o. 
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Naslov: Usposabljanje o pomenu projektov, o projektnem managementu ter o 
projektni organizacijski zrelosti v podjetju TIKO PRO, podjetniško 
svetovanje d.o.o.   

Nosilec:                        mag. Igor Vrečko 
Sodelavci: - 

 

2011 

Naročnik: Univerzitetna knjižnica Maribor 
Naslov: Usposabljanje o pomenu projektov, o pripravi, vodenju izvajanja in 

kontroli izvajanja projektov ter procesu razvoja projektnega 
podpornega okolja v Univerzitetni knjižnici Maribor   

Nosilec:                        mag. Igor Vrečko 
Sodelavci: - 

 

2011 

Naročnik: Slovenska turistična organizacija  
Naslov: Sodelovanje v strokovni komisiji za izbiro destinacije odličnosti 2011 

(EDEN 2010/11) 
Nosilec:                        doc. dr. Sonja Sibila Lebe 
Sodelavci: - 

 

2011 
 

Naročnik: Založba Forum Media d.o.o. 
Naslov: Popolna poslovna sekretarka 
Nosilec:                        mag. Simona Sternad 
Sodelavci: - 

 

2011 

Naročnik: SNAGA d.o.o.   
Naslov: Izdelava izvedeniškega mnenja za podjetje SNAGA d.o.o.     
Nosilec:                        mag. Robert Horvat 
Sodelavci: - 

 

2011 

Naročnik: Okrajno sodišče Koper  
Naslov: Izvedeniško delo v zadevi I K 39354/2010 
Nosilec:                        doc. dr. Lidija Hauptman 
Sodelavci: - 

 

2012 

Naročnik: MRA  
Naslov: Presoja vplivov na okolje za proizvode oz. proizvodne procese s 

primeri iz prakse     
Nosilec:                        doc. dr. Matjaž Denac 
Sodelavci: - 

 

2012 
 

Naročnik: Farmadent  
Naslov: Izdelava pravnega mnenja za podjetje Farmadent 
Nosilec:                        doc. dr. Peter Podgorelec 
Sodelavci: - 

 

2012 

Naročnik:  
Naslov: Tečaji-testni center EPF 
Nosilec:                        dr. Simona Strnad, mag. Zdenko Deželak 
Sodelavci: - 

 

2012 

Naročnik: Založba Forum Media 
Naslov: Popolna poslovna sekretarka 
Nosilec:                        dr. Simona Strnad 
Sodelavci: mag. Zdenko Deželak 
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2012 
 

Naročnik: TIKO PRO  
Naslov: Izobraževanje: Usposabljanje o pomenu projektnega managementa 
Nosilec:                        dr. Igor Vrečko 
Sodelavci: - 

 

2012 
 

Naročnik: Univerza v Mariboru  
Naslov: Organizacija konference: Ali govorijo gospodarstvo, znanost in 

umetnost isti jezik? 
Nosilec:                        doc. dr. Sonja Sibila Lebe, mag. Alenka Plos 
Sodelavci: - 

 

2012 
 

Naročnik: Okrajno sodišče Koper  
Naslov: Izvedeniško delo v zadevi I K 39354/2010 
Nosilec:                        doc. dr. Lidija Hauptman 
Sodelavci: - 

 

2012 

Naročnik: Okrožno sodišče v Ljubljani 
Naslov: Izdelava izvedeniškega mnenja_VI Pg 205/2004 
Nosilec:                        doc. dr. Andreja Primec 
Sodelavci: prof. dr. Borut Bratina 

 

2013 
 

Naročnik: Dominvest d.o.o.  
Naslov: Izdelava pravnega mnenja 
Nosilec:                        doc. dr. Peter Podgorelec 
Sodelavci: - 

 

2013 

Naročnik: AUDIT-IN, ekonomsko finančni inženiring d.o.o. 
Naslov: Pravno svetovanje in izdelava strokovnega-pravnega mnenja 
Nosilec:                        prof. dr. Borut Bratina 
Sodelavci: doc. dr. Dušan Jovanovič 

 

2013 

Naročnik: Mariborska razvojna agencija p.o. (MRA) 
Naslov: Svetovalne storitve za projekt EDECON-LOT1 in LOT2 
Nosilec:                        doc. dr. Matjaž Denac 
Sodelavci: prof. dr. Gregor Radonjič, dr. Matevž Obreht 

 

2013 

Naročnik: Okrožno sodišče v Celju 
Naslov: Izvedensko delo v zadevi Kpr 75/2010 
Nosilec:                        doc. dr. Iztok Kolar 
Sodelavci: mag. Daniel Zdolšek 

 

2013 

Naročnik: Okrožno sodišče v Celju 
Naslov: Izvedensko mnenje – IK 21481/2010 
Nosilec:                        doc. dr. Iztok Kolar 
Sodelavci: - 

 

2013 

Naročnik: OECD 
Naslov: Intellectual services 
Nosilec:                        prof. dr. Karin Širec 
Sodelavci: - 

 

2014 
Naročnik: Slovenske železnice d.o.o. 
Naslov: Strokovno pravno mnenje 
Nosilec:                        doc. dr. Andreja Primec 
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Sodelavci: - 
 

2014 

Naročnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak 
Naslov: Obavljanje usluga usavršavanje radnika HBOR-a 
Nosilec:                        doc. dr. Igor Vrečko 
Sodelavci: Zlatko Barilović 

 

do preklica 

Naročnik: Elektrotehna Mikropis Group EMG 
Naslov: Svetovanje in vsestransko sodelovanje 
Nosilec:                        doc. dr. Simona Šarotar Žižek 
Sodelavci: prof. dr. Sonja Treven 

 

2014 

Naročnik: Mariborska razvojna agencija p.o. 
Naslov: Svetovalne storitve za projekt EDECON LOT1 in LOT 2 
Nosilec:                        doc. dr. Matjaž Denac 
Sodelavci: prof. dr. Gregor Radonjič, dr. Matevž Obrecht 

 

2014 
 

Naročnik: H&R, družba za upravljanje z naložbami, d.d. 
Naslov: Svetovanje 
Nosilec:                        prof. dr. Peter Podgorelec 
Sodelavci: - 

 

2014 
 

Naročnik: Dom Lipa d.o.o.  
Naslov: Svetovanje 
Nosilec:                        prof. dr. Peter Podgorelec 
Sodelavci: - 

 

2014 
 

Naročnik: OECD  
Naslov: Intelectual Services 
Nosilec:                        prof. dr. Karin Širec 
Sodelavci: - 

 

2014 
- 

2015 

Naročnik: OECD 
Naslov: Intelectual Services 
Nosilec:                        prof. dr. Karin Širec 
Sodelavci: Barbara Bradač Hojnik 

 

2015 

Naročnik: Termoelektrarna Šoštanj 
Naslov: Svetovanje 
Nosilec:                        prof. dr. Peter Podgorelec 
Sodelavci: - 

 

2015 

Naročnik: Rudarski gradbeni programi d.o.o. 
Naslov: Svetovanje 
Nosilec:                        prof. dr. Peter Podgorelec 
Sodelavci: - 

 

2015 
 

Naročnik: Concept Tech GmbH  
Naslov: Tečaj nemščine 
Nosilec:                        mag. phil. Nada Puklavec, R Avstrija 
Sodelavci: - 

 

2015 Naročnik: Mestna občina Maribor 
Naslov: Strateške usmeritve razvoja občinskih podjetij Mestne občine Maribor 
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Nosilec:                        dr. Borut Bratina 
Sodelavci: dr. Jovanovič Dušan 

 

2016 

Naročnik: Snaga d.o.o. 
Naslov: Strokovno pravno mnenje 
Nosilec:                        dr. Borut Bratina 
Sodelavci: dr. Dušan Jovanovič, dr. Franjo Mlinarič 

 

2016 

Naročnik: Rudarski gradbeni programi d.o.o. 
Naslov: Svetovanje 
Nosilec:                        dr. Peter Podgorelec 
Sodelavci: - 

 

2016 

Naročnik: Odvetnik Andrej Vovšek 
Naslov: Izdelava strokovnega mnenja 
Nosilec:                        dr. Andreja Primec 
Sodelavci: - 

 

2016 

Naročnik: Mestna občina Maribor 
Naslov: Pogodba o svetovanju pri pripravi odzivnega poročila MOM na 

Revizijo pravilnosti dela poslovanja MOM v letu 2014 
Nosilec:                        dr. Borut Bratina 
Sodelavci: dr. Dušan Jovanovič, dr. Andreja Primec, dr. Žan Jan Oplotnik 

 

2016 

Naročnik: Mestna občina Maribor 
Naslov: Dopolnitve strateških usmeritev razvoja občinskih podjetij v Mestni 

občini Maribor 
Nosilec:                        dr. Dušan Jovanovič 
Sodelavci: dr. Franjo Mlinarič 

 

2016 

Naročnik: OECD 
Naslov: Contract for intellectual services  
Nosilec:                        dr. Karin Širec 
Sodelavci: - 

 

2016 

Naročnik: Barbara Žagar 
Naslov: Neodvisno ekspertno mnenje finančne stroke 
Nosilec:                        dr. Franjo Mlinarič 
Sodelavci: - 

 

2016 

Naročnik: Kemijski inštitut 
Naslov: Priprava vzorcev iz HDPE 
Nosilec:                        dr. Matjaž Denac 
Sodelavci: - 
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2.3.9 Predstavitev raziskovalnih rezultatov 

Pregled števila znanstvenih objav zaposlenih na fakulteti od 2006 dalje navajamo v preglednici 2.3.9_1. 

Preglednica 2.3.9_1: Objave v znanstvenih revijah za obdobje 2006–2016 

Štev. 
objave 

 
Klasifikacija objave 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

1.01 Izvirni  znanstveni  članek 61 60 59 69 50 53 83 106 75 87 66 
1.02 Pregledni znanstveni  članek 4 7 9 8 6 10 3 5 6 2 0 
1.03 Predhodna objava 1 2 2 0 1 0 0 1 3 6 3 
1.06 Objavljeni znanstveni  

prispevek na konferenci – 
vabljeno 

5 4 2 1 6 4 6 7 0 7 1 

1.08 Objavljeni  znanstveni  prispe
vek  na konferenci  

91 90 108 96 70 83 58 59 45 89 39 

1.16 Samostojni  znanstveni  sesta
vek  v monografiji 

7 27 31 10 17 7 18 21 27 74 14 

2.01 Znanstvena  monografija 5 14 18 9 7 11 11 9 11 6 5 
*06.01.2017 
 
Iz Preglednice 2.3.9_1 je razvidno, da se je v letu 2016 močno zmanjšalo število objav, kar velja za vse 
kategorije, število izvirnih znanstvenih člankov je bilo v letu 2016 najmanjše v zadnjih petih letih, 
število objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah je bilo v letu 2016 najmanjše v zadnjih 
enajstih letih. V letu 2016 se ni povečalo število objav v nobeni od relevantnih kategorij. Kot je razvidno 
iz Preglednice 2.3.9_2 je v letu 2016 upadlo tudi število člankov na visokošolskega učitelja ter število 
člankov na pedagoškega delavca glede na predhodno leto, (podatki za 2016 so z dne 6.1.2017, tako, da 
je večina objav že evidentiranih, bo pa natančna primerjava za leto 2016 mogoča v Samoevalvacijskem 
poročilu za 2016/2017). 
 
Med izvirnimi znanstvenimi članki 1.01 jih je bilo 44 objavljenih v revijah, ki jih indeksira SCI 
Expanded ali SSCI ali Scopus (d,h). V letu 2015 je bilo takih člankov 46.  

Preglednica 2.3.9_2: Število izvirnih znanstvenih člankov na raziskovalca za obdobje 2006 – 2016 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Štev. izvirnih  znanstveni h člankov 61 60 59 69 50 53 83 106 
Število docentov, izrednih profesorjev, 
rednih profesorjev 

44 
 41 45 46 43 48 51 51 

Št. člankov/visokošolskega  učitelja 1,38 1,46 1,31 1,50 1,16 1,10 1,62 2,08 
Število vseh pedagoških delavcev 100 92 89 80 80 78 76 73 
Št. člankov/pedagoškega delavca 0,61 0,65 0,66 0,86 0,62 0,68 1,09 1,45 

 
Nadaljevanje preglednice 

 
 2014 2015 2016* 

Štev. izvirnih  znanstveni h člankov 75 87 66 
Število docentov, izrednih profesorjev, 
rednih profesorjev 49 50 53 

Št. člankov/visokošolskega  učitelja 1,53 1,74 1,25 
Število vseh pedagoških delavcev 74 71 70 
Št. člankov/pedagoškega delavca 1,01 1,23 0,94 

*06.01.2017 
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2.3.10  Pregled uspešnosti raziskovalcev EPF UM 

V Samoevalvacijskem poročilu 2015/2016 prikazujemo tudi poimenski pregled uspešnosti 
raziskovalcev, ki izpolnjujejo merila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (za 
mentorja mladim raziskovalcem, vodjo programske skupine, temeljnega ali večjega aplikativnega 
raziskovalnega projekta) po posameznih organizacijskih enotah fakultete – inštitutih2. 
 
V preglednici 2.3.10_1 prikazujemo najprej pregled pogojev za vodjo raziskovalnega programa, 
temeljnega in aplikativnega projekta ter mentorja mlademu raziskovalcu, nato pa podatke o raziskovalni 
uspešnosti posameznih raziskovalcev EPF, po inštitutih EPF (stanje na dan 9.1.2017). V zadnjih treh 
stolpcih je z X označeno, ali posameznik izpolnjuje zahtevane pogoje. Pri kategoriji A3 lahko prihaja 
do razlik v dejanskem stanju kazalnika, zaradi članstva v programskih skupinah, v primerih, kadar 
posamezniki niso člani. 

Preglednica 2.3.10_1: Pregled raziskovalne uspešnosti raziskovalcev EPF (metodologija ARRS, 
stanje na dan 9.1.2017) 

Osnovni pogoji za kandidate za vodjo raziskovalnega programa, temeljnega ali aplikativnega projekta ter mentorje mladim 
raziskovalcem: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni. 
Tehnika A1 - minimalni A3 - minimalni CI - minimalni 
Temeljni projekt 0,5 0 50 
Aplikativni projekt 0,5 0,5 50 
Temeljni projekt (mladi doktorji-10 let po 
zagovoru doktorata) 0,4 0 10 

Aplikativni projekt (mladi doktorji-10 let po 
zagovoru doktorata) 0,4 0 10 

    
Pravo A1-minimalni A3 - minimalni CI - minimalni 
Temeljni projekt 1 0 1 
Aplikativni projekt 1 0,5 1 
Temeljni projekt (mladi doktorji-10 let po 
zagovoru doktorata) 1 0 1 

Aplikativni projekt (mladi doktorji-10 let po 
zagovoru doktorata) 1 0 1 

    
Družboslovje  A1-minimalni A3 - minimalni CI - minimalni 
Temeljni projekt 0,5 0 5 
Aplikativni projekt 0,5 0,5 5 
Temeljni projekt (mladi doktorji-10 let po 
zagovoru doktorata) 0,4 0 5 

Aplikativni projekt (mladi doktorji-10 let po 
zagovoru doktorata) 0,4 0 5 

Kandidati za vodje projektov (temeljni, aplikativni) in raziskovalnih programov so lahko tudi tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: A" 
(A" ≥ 50) ali A' (A' ≥ 200) ali A1/2 (A1/2 ≥ 400) 
Kandidati za vodje vseh projektov in raziskovalnih programov morajo izpolnjevati pogoj, da imajo A' več kot 0. Vodje aplikativnih 
projektov morajo izpolnjevati pogoj, da morajo imeti oceno A3 večjo kot 0,5. Slednji pogoj ne velja za temeljne in podoktorske 
projekte ter za vodje aplikativnih projektov, pri katerih od zagovora doktorata še ni poteklo 10 let. 
Ne glede na vse prejšnje določbe je vstopni pogoj za vodje podoktorskih projektov, da imajo A1 > 0 in A' >0. 

 

Pogoji za mentorja mlademu raziskovalcu so, da: 

 ima pogoje za vodjo TRP ali ARP; 
 je član raziskovalnega programa; 
 je preteklo več kot 4 leta po doktoratu. 
 
  

                                                 
2 V skladu z navodili za izvedbo samoevalvacije članic UM za leto 2015/16, ki jih je sprejela 
strokovna služba KOK UM.  
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Nadaljevanje preglednice 
Osnovni pogoji za kandidate za vodjo raziskovalnega programa, temeljnega ali aplikativnega projekta ter mentorje mladim 
raziskovalcem: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni. 

Tehnika A1 - minimalni A3 - minimalni CI - minimalni 
Temeljni projekt 0,5 0 50 
Aplikativni projekt 0,5 0,5 50 
Temeljni projekt (mladi doktorji-10 let po 
zagovoru doktorata) 0,4 0 10 

Aplikativni projekt (mladi doktorji-10 let po 
zagovoru doktorata) 0,4 0 10 

    
Pravo A1-minimalni A3 - minimalni CI - minimalni 
Temeljni projekt 1 0 1 
Aplikativni projekt 1 0,5 1 
Temeljni projekt (mladi doktorji-10 let po 
zagovoru doktorata) 1 0 1 

Aplikativni projekt (mladi doktorji-10 let po 
zagovoru doktorata) 1 0 1 

    
Družboslovje  A1-minimalni A3 - minimalni CI - minimalni 
Temeljni projekt 0,5 0 5 
Aplikativni projekt 0,5 0,5 5 
Temeljni projekt (mladi doktorji-10 let po 
zagovoru doktorata) 0,4 0 5 

Aplikativni projekt (mladi doktorji-10 let po 
zagovoru doktorata) 0,4 0 5 

Kandidati za vodje projektov (temeljni, aplikativni) in raziskovalnih programov so lahko tudi tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: A" (A" ≥ 
50) ali A' (A' ≥ 200) ali A1/2 (A1/2 ≥ 400) 
Kandidati za vodje vseh projektov in raziskovalnih programov morajo izpolnjevati pogoj, da imajo A' več kot 0. Vodje aplikativnih projektov 
morajo izpolnjevati pogoj, da morajo imeti oceno A3 večjo kot 0,5. Slednji pogoj ne velja za temeljne in podoktorske projekte ter za vodje 
aplikativnih projektov, pri katerih od zagovora doktorata še ni poteklo 10 let. 
Ne glede na vse prejšnje določbe je vstopni pogoj za vodje podoktorskih projektov, da imajo A1 > 0 in A' >0. 

 

Pogoji za mentorja mlademu raziskovalcu so, da: 

 ima pogoje za vodjo TRP ali ARP; 
 je član raziskovalnega programa; 
 je preteklo več kot 4 leta po doktoratu. 

             

PRIIMEK IN IME Upoš. 
tč. 

A'' A' A1/2 CI10 CImax h-
indeks 

A1 A3 Pogoj za vodjo Pogoj 

          TRP APR Mentor 
MR 

Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo           

Predstojnik inštituta - dr. Davorin 
Kračun, redni profesor - znanstveni 
svetnik 

332,47 0 113,09 113,09 6 4 1 1,05 0,19 x  x 

dr. Jani Bekő, redni profesor - 
znanstveni svetnik 266,27 0 164,66 164,66 50 20 4 0,93 0,52 x x x 

dr. Vito Bobek, izredni profesor - višji 
znanstveni sodelavec 134,17 0 26,67 26,67 0 0 0 0,4 0    

dr. Darja Boršič, izredna profesorica - 
višja znanstvena sodelavka 326,59 0 27,6 47,6 14 6 2 0,92 0 x   

mag. Bor Bricelj - asistent z 
magisterijem* 265,37 0 166,4 206,4 60 20 4 0,96 0,3    

dr. Tanja Markovič-Hribernik, redna 
profesorica - znanstvena svetnica 393,93 0 85,39 131,51 12 6 2 1,2 0 x   

Marko Senekovič, mag. ekon. in posl. 
ved - asistent 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

dr. Sebastjan Strašek, redni profesor - 
znanstveni svetnik 196,83 0 0 0 6 2 1 0,52 0    
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Nadaljevanje preglednice 
Inštitut za ekonomske odnose s 
tujino            

Predstojnica inštituta - dr. Romana 
Korez Vide, docentka - znanstvena 
sodelavka 

467,21 0 81,64 161,64 15 6 2 1,41 0 x   

dr. Milan Jurše, izredni profesor - višji 
znanstveni sodelavec 275,08 0 0 0 12 6 2 0,73 0    

dr. Sonja Sibila Lebe, izredna 
profesorica - višja znanstvena 
sodelavka 

439,96 56,27 90,96 190,96 24 15 3 1,4 0 x   

dr. Žan Jan Oplotnik, redni profesor - 
znanstveni svetnik 1470 31,31 735,15 735,15 91 15 7 4,92 0 x  x 

Dejan Romih, univ.dipl.ekon. - asistent 500,29 0 0 0 2 2 1 1,33 0    

Inštitut za finance in bančništvo             
Predstojnik inštituta - ddr. Timotej 
Jagrič, redni profesor - znanstveni 
svetnik 

772,09 0 256,45 276,45 136 65 5 2,41 0,98 x x x 

dr. Silvo Dajčman, docent - znanstveni 
sodelavec 2019,18 407,7 1311,37 1311,37 53 12 3 6,01 0,47 x  x 

dr. Vita Jagrič - docentka - znanstvena 
sodelavka 130,76 0 45,08 65,08 13 4 2 0,42 0 x   

dr. Franjo Mlinarič, docent - znanstveni 
sodelavec 212,92 0 123,22 133,22 0 0 0 0,74 0    

mag. Sabina Taškar Beloglavec, višja 
predavateljica - asistentka z 
magisterijem 

440,2 0 30 90 0 0 0 1,25 0    

Inštitut za gospodarsko pravo             
Predstojnik inštituta - dr. Borut 
Bratina, izredni profesor - višji 
znanstveni sodelavec 

525,31 0 99,26 99,26 0 0 0 1,54 0    

dr. Dušan Jovanovič, izredni profesor - 
višji znanstveni sodelavec 298,25 0 45,76 45,76 0 0 0 0,86 0    

dr. Peter Podgorelec, izredni profesor - 
višji znanstveni sodelavec 845,29 0 68,5 188,5 0 0 0 2,43 0    

dr. Andreja Primec, izredna profesorica 
- višja znanstvena sodelavka 175,46 0 0 20 0 0 0 0,48 0    

Inštitut za jezike in tuje poslovne 
jezike            

Predstojnica inštituta - mag. Nataša 
Gajšt, višja razvijalka 129,41 0 0 0 0 0 0 0,35 0    

mag. Tosja Kobler Jovanovič, višja 
razvijalka 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

Tatjana Koropec, prof., višja razvijalka 29,41 0 0 0 0 0 0 0,08 0    

mag. Alenka Plos, višja razvijalka 54,9 0 0 30 0 0 0 0,17 0    

Inštitut za marketing             
Predstojnik inštituta - dr. Damijan 
Mumel, redni profesor - znanstveni 
svetnik 

332,58 37,43 80,54 113,87 55 27 3 1,04 0,89 x x x 

dr. Matjaž Iršič, docent - znanstveni 
sodelavec 239,22 133,33 133,33 133,33 1 1 1 0,91 0    

Domen Malc, mag. psih. - asistent 93,01 37,43 37,43 37,43 0 0 0 0,31 0    

dr. Borut Milfelner, izredni profesor - 
višji znanstveni sodelavec 1108,91 90,84 550,24 603,57 96 31 5 3,79 0,58 x x x 

dr. Aleksandra Pisnik, docentka - 
znanstvena sodelavka 482,18 90,76 123,88 163,88 22 8 3 1,54 0 x   

dr. Bruno Završnik, redni profesor - 
znanstveni svetnik 678,04 61,96 301,34 321,34 37 8 4 2,26 0 x   

Inštitut za operacijske raziskave             
Predstojnica inštituta - dr. techn. 
Alenka Kavkler, R Avstrija, izredna 
profesorica - višja znanstvena 
sodelavka 

527,13 132,49 317,11 317,11 82 32 4 1,92 0,12 x  x 

dr. Vesna Čančer, izredna profesorica - 
višja znanstvena sodelavka 756,18 39,24 324,25 374,25 36 6 4 2,52 0,11 x  x 

mag. Igor Đukanović, višji predavatelj 
- asistent z magisterijem 0 0 0 0 57 28 3 0 0    
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Nadaljevanje preglednice 
dr. Janko Marovt, izredni profesor - 
višji znanstveni sodelavec 500 0 34,56 279,82 70 18 5 1,54 0 x  x 

dr. Miklavž Mastinšek, redni profesor - 
znanstveni svetnik 240,5 0 174,43 174,43 9 5 2 0,88 0 x   

Inštitut za organizacijo in 
informatiko            

Predstojnica inštituta - dr. Simona 
Šarotar Žižek, docentka - znanstvena 
sodelavka 

1623,9 76,75 395,11 831,78 13 6 2 4,86 0,79 x x  

dr. Samo Bobek, redni profesor - 
znanstveni svetnik 564,58 71,54 83,64 173,64 51 19 4 1,74 0,61 x x x 

mag. Zdenko Deželak - predavatelj - 
asistent z magisterijem 5,88 0 0 0 9 9 1 0,02 0    

dr. Zlatko Nedelko, docent - znanstveni 
sodelavec 1317,67 170,74 496,18 762,84 22 10 3 4,46 0,32 x  x 

dr. Igor Perko, docent - znanstveni 
sodelavec 353,38 131,5 177,24 177,24 7 3 2 1,27 0 x   

dr. Vojko Potočan, redni profesor - 
znanstveni svetnik 2001,61 227,63 535,14 888,48 151 26 6 5,1 0,23 x  x 

mag. Andrej Smogavc Cestar, 
predavatelj - asistent z magisterijem 0 0 0 0 4 4 1 0 0    

dr. Vida Sruk, višja predavateljica - 
asistentka z doktoratom 7,84 0 0 0 0 0 0 0,02 0    

dr. Simona Sternad Zabukovšek, 
docentka - znanstvena sodelavka 438,74 0 12,1 85,43 37 19 3 1,24 0 x   

Irena Šišovska, mag. ekon. in posl. 
ved, asistentka 47,42 0 0 0 0 0 0 0,13 0    

Heri Špička, univ. dipl. ekon., 
predavatelj - asistent 5 0 0 0 0 0 0 0,01 0    

dr. Sonja Treven, redna profesorica - 
znanstvena svetnica 902,2 39,24 163,78 383,78 11 5 2 2,81 0 x   

dr. Duško Uršič, redni profesor - 
znanstveni svetnik 128,99 0 31,31 91,31 35 7 4 0,42 0    

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij          

Predstojnik inštituta - dr. Miroslav 
Rebernik, redni profesor - znanstveni 
svetnik 

780,69 40 301,03 367,69 127 45 5 2,56 1,34 x x x 

dr. Barbara Bradač Hojnik, docentka - 
znanstvena sodelavka 359,8 40 213,91 227,24 15 12 2 1,28 0,24 x  x 

dr. Crnogaj Katja, docentka - 
znanstvena sodelavka 444,66 0 207,24 227,24 3 3 1 1,48 0,03 x  x 

Blaž Frešer, mag. ekon. in posl. ved - 
mladi raziskovalec 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

dr. Dijana Močnik, redna profesorica 
-  znanstvena svetnica 494,26 0 256,11 296,11 28 11 3 1,69 0,04 x  x 

mag. Matej Rus, višji predavatelj - 
asistent z magisterijem 250 0 200 200 0 0 0 0,93 0    

dr. Urban Šebjan, docent - znanstveni 
sodelavec 520,37 79,49 123,04 123,04 3 2 1 1,6 0    

dr. Karin Širec, izredna profesorica - 
višja znanstvena sodelavka 811,68 40 328,11 414,78 52 29 3 2,69 0,5 x x x 

dr. Polona Tominc, redna profesorica - 
znanstvena svetnica 1215,05 159,15 523,34 556,67 128 45 5 4,07 1,11 x x x 

dr. Zdenka Ženko, izredna profesorica - 
višja znanstvena sodelavka 338,31 0 62,31 130,64 35 14 3 1,03 0 x   

Inštitut za projektni management            

Predstojnik inštituta - dr. Igor Vrečko, 
docent - znanstveni sodelavec 456,58 56,27 144,28 144,28 10 5 2 1,46 1,73 x x x 

Inštitut za računovodstvo, revizijo in davščine           

Predstojnik inštituta - dr. Iztok Kolar, 
docent - znanstveni sodelavec 254,29 0 45,07 45,07 6 5 1 0,74 0 x   

dr. Lidija Hauptman, izredna 
profesorica - višja znanstvena 
sodelavka 

595,08 56,27 147,9 167,9 17 6 3 1,84 0 x   

mag. Robert Horvat, višji predavatelj - 
asistent z magisterijem 62,52 0 0 0 0 0 0 0,17 0    
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Nadaljevanje preglednice 
dr. Bojana Korošec, izredna 
profesorica - višja znanstvena 
sodelavka** 

102,79 0 21,7 21,7 10 10 1 0,29 0    

dr. Andreja Lutar Skerbinjek, docentka 
- znanstvena sodelavka 123,05 0 33,14 33,14 3 2 1 0,37 0    

Neca Stropnik, univ. dipl. ekon. - 
asistentka 11,76 0 0 0 0 0 0 0,03 0    

mag. Daniel Zdolšek, predavatelj - 
asistent z magisterijem 133,26 0 66,77 66,77 3 2 1 0,44 0    

Inštitut za razvoj managementa             

Predstojnik inštituta - dr.rer.pol. Jernej 
Belak, ZR nemčija, izredni profesor - 
višji znanstveni sodelavec 

717,69 109,6 368,58 435,24 84 31 5 2,52 0,16 x  x 

dr. Mojca Duh, redna profesorica - 
znanstvena svetnica 669,59 53,33 140,71 267,37 77 31 5 2,1 0,19 x  x 

dr. Tjaša Štrukelj, docentka - 
znanstvena sodelavka 695,61 37,51 139,08 232,42 25 13 3 2,12 0 x   

Inštitut za tehnologijo             

Predstojnik inštituta - dr. Matjaž 
Denac, izredni profesor - višji 
znanstveni sodelavec 

311,33 53,52 53,52 141,14 112 34 5 1 0 x   

dr. Gregor Radonjič, redni profesor - 
znanstveni svetnik 191,79 0 0 0 176 34 8 0,51 0,06    

Inštitut za transport in poslovno 
logistiko            

Predstojnik inštituta - dr. Klavdij 
Logožar, izredni profesor - višji 
znanstveni sodelavec 

236,58 39,66 39,66 39,66 66 34 4 0,72 0,4 x  x 

*zaposlen do27.09.2016 
**zaposlena do 30.12.2016 

 
 

2.3.11 Kazalniki kakovosti na področju raziskovalne, razvojne in umetniške 
dejavnosti na EPF UM3 

Človeški viri v raziskovanju 
Šifra kazalnika Naziv Vrednost 
UM_KZR_1.1.1 Število zaposlenih raziskovalcev, evidentiranih pri ARRS (izraženo v 

številu oseb)  
74,00 

 
UM_KZR_1.1.2 
 

Število zaposlenih raziskovalcev, evidentiranih pri ARRS (izraženo v 
številu FTE) 

72,45 
 

UM_KZR_1.1.2.1 Število raziskovalcev in strokovnih sodelavcev (izraženo v številu 
oseb) 

33,00 

UM_KZR_1.1.3 
 

Število visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (izraženo 
v številu oseb) 

70,00 
 

UM_KZR_1.1.4 
 

Število visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (izraženo 
v številu FTE) 

68,45 
 

UM_KZR_1.2.1 
 

Število tujih gostujočih raziskovalcev, vključenih v raziskovalni 
proces (izraženo v številu oseb) 

0 

UM_KZR_1.3.1 
 

Število raziskovalcev, ki so odšli na visokošolski/raziskovalni zavod 
v tujino, kjer so vključeni v raziskovalni proces (izraženo v številu 
oseb) 

11,00 
 

                                                 
3 V skladu s prejetimi Dodatnimi navodili za izvedbo samoevalvacije članic in drugih članic Univerze v 
Mariboru za študijsko leto 2015/2016 ter z dopisom z dne 16.2.2017, so prikazani zajeti kazalniki na dan 
20.2.2017. 
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Nadaljevanje preglednice 
UM_KZR_1.4.2 Število aktivnih mladih raziskovalcev s sofinanciranjem ARRS 1,00 
UM_KZR_1.4.3 Število aktivnih mladih raziskovalcev brez sofinanciranja ARRS 0 
UM_KZR_1.4.4  Število novo zaposlenih mladih raziskovalcev v posameznem letu 1,00 
UM_KZR_1.5.2 Število mentorjev mladim raziskovalcem 2,00 

 
Raziskovalna dejavnost, (so)financirana iz proračunskih virov 

Šifra kazalnika Naziv Vrednost 
UM_KZR_2.1.1.1 Število raziskovalnih programov (izraženo v številu programov) 3,00 
UM_KZR_2.2.1.1 Število temeljnih raziskovalnih projektov (izraženo v številu 

projektov) 
0 

UM_KZR_2.2.2 Število temeljnih raziskovalnih projektov (izraženo v številu FTE) 0 
UM_KZR_2.3.1.1 Število aplikativnih raziskovalnih projektov (izraženo v številu 

projektov) 
0 

UM_KZR_2.3.2 Število aplikativnih raziskovalnih projektov (izraženo v številu FTE) 0 
UM_KZR_2.4.1.1 Število podoktorskih raziskovalnih projektov (izraženo v številu 

projektov) 
0 

UM_KZR_2.4.2 Število podoktorskih raziskovalnih projektov (izraženo v številu FTE) 0 
UM_KZR_2.5.1.1 Število ciljnih raziskovalnih projektov (izraženo v številu projektov) 1,00 
UM_KZR_2.5.2 Število ciljnih raziskovalnih projektov (izraženo v številu FTE) 0,05 
UM_KZR_2.7 Število znanstvenih sestankov in konferenc 1,00 
UM_KZR_2.8 Število projektov dvostranskih znanstvenoraziskovalnih sodelovanj 11,00 

 
Mednarodni raziskovalni in drugi projekti 

Šifra kazalnika Naziv Vrednost 
UM_KZR_3.1. Število projektov okvirnih programov EU 0 
UM_KZR_3.1.1 Število pogodbenih partnerstev v okvirnih programih EU 0 
UM_KZR_3.1.2 Število drugih mednarodnih raziskovalnih projektov EU 0 
UM_KZR_3.2.1 
 

Število razvojnih mednarodnih projektov EU, v katerih je UM vodilna 
organizacija 

1,00 
 

UM_KZR_3.2.2 
 

Število razvojnih mednarodnih projektov EU, v katerih je UM 
partnerska organizacija. 

7,00 
 

UM_KZR_3.2.3 
 

Število razvojnih mednarodnih projektov izven EU, v katerih je UM 
vodilna ali partnerska organizacija. 

0  

UM_KZR_3.3.1 
 

Število raziskovalnih projektov (nacionalnih, mednarodnih/evropskih in 
drugih), v katerih sodelujejo študenti 

1,00 
 

UM_KZR_3.3.2 
 

Število študentov, ki sodelujejo v raziskovalnih (nacionalnih, 
mednarodnih in drugih) projektih 

1,00 
 

UM_KZR_3.3.4 Število študentov, ki sodelujejo v razvojnih mednarodnih projektih 0 
UM_KZR_3.4.1 
 

Število interdisciplinarnih raziskovalnih projektov (nacionalnih, EU in 
drugih), v katerih sodeluje več članic UM 

0 

UM_KZR_3.4.2 
 

Število interdisciplinarnih mednarodnih razvojnih projektov, v katerih 
sodeluje več članic UM 

0 
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 Sodelovanje z gospodarstvom in prenos tehnologij 

Šifra kazalnika Naziv Vrednost 
P06-04 Število gostujočih strokovnjakov iz okolja za fakulteto 24,00 

UM_KZR_4.1.1 
 

Število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki 
znanja in so daljši od enega leta 

2,00 
 

UM_KZR_4.1.2 
 

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

13,00 
 

UM_KZR_4.1.3 Število študentov, ki sodelujejo v projektih z gospodarstvom 0 
UM_KZR_4.2.1 Število inovacij 0 

 
Znanstvenoraziskovalno in umetniško delo 

Šifra kazalnika Naziv Vrednost 
UM_KZR_5.2 Število nagrad in priznanj za znanstvenoraziskovalno in umetniško delo 0 
UM_KZR_5.3   Število izvedenih umetniških del 0 

 
Sredstva za raziskovalno dejavnost 

Šifra kazalnika Naziv Vrednost 
UM_KZR_6.1.1 Vrednost raziskovalnih sredstev v EUR4 311641,00 

 
  

                                                 
4 Vrednost vseh pridobljenih raziskovalnih in razvojnih sredstev po denarnem toku (v EUR) v posameznem letu. 
Podatki za posamezno leto, morajo biti skladni s podatki, navedenimi v Letnem poročilu UM (članice) - posebnem 
delu računovodskega poročila za posamezno leto. Zajamejo se naslednje kategorije/nameni sredstev iz Letnega 
poročila UM (članice) - posebnega dela računovodskega poročila: C - razvojne naloge, D - raziskovalna in 
razvojna dejavnost (vključno s sredstvi za raziskovalno in razvojno dejavnost, pridobljenimi na trgu) ter I - 
investicije (tisti del, ki se nanaša na raziskovalno opremo). 
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Nadaljevanje preglednice 
UM_KZR_6.1.2 Vrednost raziskovalnih sredstev, pridobljenih na trgu (v EUR)5 69900,00 
UM_KZR_6.1.3 Vrednost celotnih prihodkov (v EUR)6 5383944,00 
UM_KZR_6.1.4 Vrednost celotnih prihodkov, pridobljenih na trgu v EUR7 95232,00 
UM_KZR_6.2.1 Vrednost pridoblj. razisk. sredstev, namenjenih za raziskovanje na 

področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti (v EUR).8 
0 

 

2.3.12 Ocena stanja in usmeritev 

Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 
 Povečalo se je število bilateralnih, mednarodnih in tržnih projektov (Preglednica 2.3.2_1a), ki 

so predvsem rezultat raziskovalnih naporov petih (5) raziskovalcev fakultete, ki so bili 
vključeni v postopke prijavljanja kot vodje teh projektov – v študijskem letu 2015/16 je bilo 
odobrenih 7 novih projektov, ki jih je prijavljalo teh 5 raziskovalcev EPF. Povečalo se je tudi 
število sodelujočih v projektih (Preglednica 2.3.2_1b). 

 Zmanjšalo se je število objav rezultatov znanstveno-raziskovalnega dela v vseh zabeleženih 
kategorijah (izvirni in pregledni znanstveni članki, predhodne objave, vabljena predavanja na 
konferencah, objavljeni znanstveni prispevek na konferencah, izdaja znanstvenih monografij) 
(Preglednica 2.3.9_1); 

 Zmanjšalo se je število izvirnih znanstvenih člankov na raziskovalca in število izvirnih 
znanstvenih člankov na pedagoškega delavca (Preglednica: 2.3.9_2); 

 Raziskovalne zmogljivosti so slabše izkoriščene kot leto prej (Preglednica: 2.3.2_1c). 
 
Prednosti: 

 Stabilno in dolgoročno financiranje raziskovalnih programov (točka 2.3.3 samoevalvacijskega 
poročila); 

 EPF pokriva vsa pomembna znanja s področja ekonomije in poslovnih ved; 
 
Slabosti: 

 V postopke prijavljanja in v vodenje projektov je bilo v študijskem letu 2015/2016 vključenih 
samo 12 raziskovalcev (od tega 1 upokojen), ki so pripravljali skupaj 21 prijav, odobrenih pa 
je bilo 7 projektov, ki jih je prijavljalo 5 raziskovalcev EPF. 

 Upad objav rezultatov znanstveno-raziskovalnega dela v vseh kategorijah. 
 Premalo je sodelovanja z gospodarskimi subjekti na področju raziskav, svetovanja, konzultacij 

in ekspertiz (točki 2.3.6 in 2.3.8 samoevalvacijskega poročila); 
 Glede na število raziskovalcev in (ne)izkoriščenost raziskovalnih zmogljivosti na fakulteti 

(Preglednica 2.3.2_1b) bi lahko bilo raziskovalno delo po obsegu večje; 
 Nizko število raziskovalcev (10), ki je izpolnjevalo pogoje ARRS za vodenje TRP, APR ter za 

mentorja MR (glede na pravila ARRS, ki so bila v veljavi do 15. 9. 2016). 

                                                 
5 Vrednost raziskovalnih in razvojnih sredstev, pridobljenih na trgu, po denarnem toku (v EUR) v posameznem 
letu. Podatki za posamezno leto, morajo biti skladni s podatki, ki so navedeni v Letnem poročilu UM (članice) - 
posebnem delu računovodskega poročila za posamezno leto. 
6 Vrednost celotnih prihodkov po denarnem toku (v EUR) v posameznem letu. Podatki za posamezno leto, morajo 
biti skladni s podatki, navedenimi v Letnem poročilu UM (članice) - posebnem delu računovodskega poročila za 
posamezno leto. 
7 Vrednost celotnih prihodkov, pridobljenih na trgu, po denarnem toku (v EUR) v posameznem letu. Podatki za 
posamezno leto, morajo biti skladni s podatki, navedenimi v Letnem poročilu UM (članice) - posebnem delu 
računovodskega poročila za posamezno leto 
8 Komisija za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo (TDOUM) je na seji dne 10. 11. 2015 sprejela sklep, da 
se podatki za ta kazalnik pridobijo na naslednji način: Vodja raziskovalnega projekta, prodekan za 
znanstvenoraziskovalno področje in (ali) član Komisije TDOUM odločijo ali projekt rešuje vprašanja trajnostnega 
in družbeno odgovornega razvoja, kot so opredeljena v strategiji Trajnostne in družbeno odgovorne UM, Politiki 
TDOUM in Prioritetah programa TDOUM do 2020. Če je odgovor DA, se sredstva projekta prištejejo v vrednost 
raziskovalnih sredstev, namenjenih za raziskovanje na področju TDOUM. 
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Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 
 Prizadevati si je potrebno, da se v postopke prijavljanja in v vodenje projektov enakomerneje 

vključujejo vsi raziskovalci, ne zgolj posamezniki (tudi glede na ugodnejše vstopne pogoje 
ARRS za prijavitelje projektov, ki veljajo od 15. 9. 2016) ter da raziskovalci, večinsko 
zaposleni na EPF, projekte prijavljajo v okviru inštitutov EPF (kontinuirana aktivnost, delno 
realiziran predlog iz leta 2015.). 

 Še naprej si je treba prizadevati za povečanje števila pridobljenih TRP, CRP, tržnih projektov, 
mednarodnih projektov in raziskav za gospodarstvo (kontinuirana aktivnost, delno realiziran 
predlog iz samoevalvacije iz leta 2015); 

 Še naprej je treba povezovati razdrobljene raziskovalne potenciale na fakulteti z večjim 
povezovanjem raziskovalcev različnih področij in vključevanjem raziskovalcev iz drugih 
fakultet in raziskovalnih institucij v projekte (kot izhaja iz ocene stopnje realizacije akcijskega 
načrta za Samoevalvacijsko poročilo 2014/2015, je bil v sklopu teh aktivnosti izveden en (1) 
razgovor na seji predstojnikov inštitutov EPF) (kontinuirana aktivnost); 

 Nadaljevati s povezovanjem inštitutov na fakulteti in oblikovati skupno ponudbo za zunanje 
naročnike (kot izhaja iz ocene stopnje realizacije akcijskega načrta za Samoevalvacijsko 
poročilo 2014/2015, je bil na seji predstojnikov inštitutov EPF sprejet sklep o ponovnem 
zagonu RICa, drugih aktivnosti ni omenjenih) (kontinuirana aktivnost); 

Odgovorni: prodekan za raziskovalno dejavnost in predstojniki inštitutov. 
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3 KADRI 
Iz podatkov v preglednici 3_1 ugotavljamo, da se je število zaposlenih na EPF v zadnjih devetih letih 
zmanjševalo. V letu 2016 pa se je skupno število redno zaposlenih povečalo za 1 v primerjavi z letom 
prej, zaradi izvedene nadomestne zaposlitve. Med redno zaposlenimi je v letu 2016 več žensk kot 
moških (Priloga 3_1). V zadnjem opazovanem letu se je število zaposlenih mlajših od 30 let povečalo 
za dva, število zaposlenih starejših od 50 let se je zmanjšalo za dva, medtem ko se je število zaposlenih, 
starih od 30 do 50 let, povečalo za enega.  

Preglednica 3_1: Število zaposlenih na EPF 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
REDNO 
ZAPOSLENI: 

147 136 129 118 116 113 111 109 108 105 106 

- Pedagoški delavci 100 92 89 80 80 78 77 73 73 71 70 
- Raziskovalni 
delavci 

3 2 3 3 1 1 1 2 2 1 3 

- Nepedagoški 
delavci 

37 35 33 31 32 31 30 31 30 30 30 

- Tehnično osebje 7 7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
POGODBENI 
SODELAVCI 

14 14 13 11 10 10 6 3 3 / / 

SKUPAJ 161 150 142 129 126 123 117 112 111 105 106 
 

3.1 VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI 

V preglednici 3.1_1a predstavljamo podatke o številu in gibanju števila visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev po nazivih (v prilogi 3.1_1 pa tudi po spolu). Število pedagoških delavcev se je v letu 2016 
v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za enega (prenehanje pogodbe o zaposlitvi delavke, zaradi 
upokojitve). 

Preglednica 3.1_1a: Število zaposlenih pedagoških delavcev po nazivih  
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Pedagoški delavci:            
Redni profesorji 18 17 17 15 14 16 16 16 15 16 17 
Izredni profesorji 16 13 14 14 15 12 15 13 14 17 18 
Docenti 10 11 14 17 14 20 20 22 20 17 17 
Višji predavatelji 18 19 13 10 8 10 8 5 7 7 5 
Predavatelji tujega 
jezika 

3 3 2 1 - - - - - -  

Predavatelji 6 5 7 5 5 4 3 2 4 3 4 
Lektorji 4 3 4 5 6 6 5 5 4 4 4 
Učitelji športne vzgoje 1 2 2 - - - - - - -  
Asistenti: 
- od tega asist. z 
magisterijem  
- od tega asist. z 
doktoratom 

24 
10 
 
- 

19 
9 
 
- 

16 
7 
 
- 

13 
3 
 
- 

18 
4 
 

3 

10 
2 
 
- 

10 
2 

 
- 

10 
2 

 
-  

10 
2 
 

1 

7 
2 

 
- 

5 

Skupaj pedagoški 
delavci 

100 92 89 80 80 78 77 73 73 71 70 

 
Preglednica 3.1_1b prikazuje število zaposlenih znanstvenih delavcev po nazivih. 
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Preglednica 3.1_1b: Število zaposlenih znanstvenih delavcev po nazivih  
 

 2016 
Znanstveni delavci:  
Redni 
profesorji/Znanstveni 
svetnik 

1 

Skupaj znanstveni 
sodelavci 

1 

 
Preglednica 3.1_1c pa prikazuje število zaposlenih pedagoških delavcev po izobrazbi (v prilogi 3.1_2 
pa tudi po spolu). 

Preglednica 3.1_1c: Število zaposlenih pedagoških delavcev po izobrazbi 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Doktorat 52 52 58 54 52 52 54* 
Magisterij 17 16 12 12 12 12 12 
Univerzitetna 
izobrazba 

9 8 7 6 6 4 2 

Bolonjski 
magisterij 

2 2 / 1 3 3 3 

Skupaj 80 78 77 73 73 71 71 
*vključena znanstvena svetnica zaposlena dopolnilno znanstveno raziskovalno  
 
Število ur predavanj, ki so jih izvajali gostujoči predavatelji v zadnjem letu, se je povečalo (Preglednica 
3.1_1d), kljub zmanjšanemu številu predavateljev iz prakse. 

Preglednica 3.1_1d: Pregled gostujočih predavateljev iz prakse 

*stanje na dan 30.9.2016 
 
V študijskem letu 2006/2007 so redno zaposleni pedagoški delavci dosegali povprečno s pedagoškim 
delom na rednem študiju več kot polno letno delovno obvezo (105 %), v študijskem letu 2007/2008 je 
njihova povprečna obremenitev dosegla 103%, v študijskem letu 2008/2009 105 %, v študijskem letu 
2009/2010 103 %, v študijskem letu 2010/2011 104 %, v študijskem letu 2011/2012 105 %, v 
študijskem letu 2012/2013 104%, v študijskem letu 2013/2014 105%, v študijskem letu 2014/2015 106 
% in v študijskem letu 2015/2016 106,34 %. Skupna obremenitev zaposlenih na rednem in izrednem 
dodiplomskem in podiplomskem študiju je bila v letu 2007/2008 108 %, v letu 2008/2009 110 %, v letu 
2009/2010 108 %, v letu 2010/2011 108 %, v letu 2011/2012 108 %, v letu 2012/2013 107 %, v 
študijskem letu 2013/2014 108 %, v študijskem letu 2014/15 110 % in v študijskem letu 2015/2016 
110,05 %. 
 
Postopki habilitacije pedagoških delavcev so predpisani in javni, izvolitvena merila upoštevajo 
raziskovalno, strokovno, pedagoško in drugo delo. V spodnjih preglednicah prikazujemo število 
izvolitev v nazive na Senatu EPF (3.1_2) in število izvolitev v redne profesorje na Senatu UM (3.1._3). 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016* 
Število vseh 
gostujočih 
predavateljev iz 
prakse 

30 38 

 
26 

 
43 

 
46 

 
31 

Število novih 
gostujočih 
predavateljev iz 
prakse 

12 9 

 
18 

 
13 

 
11 

 
6 

Število ur 
predavanj 
gostujočih 
predavateljev iz 
prakse 

65 106 246 85 26 36 
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Preglednica 3.1_2: Število izvolitev v nazive na Senatu EPF 

 Izredni 
profesor Docent Višji 

predavatelj Predavatelj 
Predavatelj 

tujega 
jezika 

Asistent 
Učitelj 
športne 
vzgoje 

 
Skupaj 

V l. 2006 
 
- prve 
- 
ponovne 

 
 

1 
2 

 
 
- 
2 

 
 

3 
1 

 
 

1 
1 

 
- 
- 

 
 

1 
4 

 
 
- 
2 

 
 

6 
12 

Skupaj 3 2 4 2 - 5 2 18 
V l. 2007 
- prve 
- 
ponovne 

 
- 
2 

 
- 
1 

 
2 
1 

 
1 
- 

- 
- 

 
3 
6 

 
- 
- 

 
6 
10 

Skupaj 2 1 3 1 - 9 - 16 
V l. 2008  
- prve 
- 
ponovne 

 
3 
1 

 
6 
2 

 
2 
1 

 
2 
- 

 
- 
- 

 
1 
2 

 
- 
1 

 
14 
7 

Skupaj 4 8 3 2 - 3 1 21 
V l. 2009  
- prve  
- 
ponovne 

 
1 
1 

 
5 
- 

 
2 
1 

 
- 
1 

 
- 

 
3 
4 

 
- 
- 

 
11 
7 

Skupaj 2 5 3 1 - 6 - 18 
V l. 2010  
- prve 
- 
ponovne 

 
2 
1 

 
4 
1 

 
- 
1 

 
- 
1 

 
- 
- 

 
3 
3 

 
- 
- 

 
9 
7 

Skupaj 3 5 1 1 - 6 - 16 
V l. 2011  
- prve 
- 
ponovne 

0 
1 

1 
1 

1 
6 

0 
1 / 0 

2 / 2 
11 

Skupaj 1 2 7 1 / 2 / 13 
V l. 2012  
- prve 
- 
ponovne 

2 
1 

3 
1 

/ 
1 

/ 
1 

/ 
1 

1 
4 

/ 
/ 

6 
9 

V l. 2013 
- prve 
- 
ponovne 

 
3 
2 

 
3 
3 

 
/ 
/ 

 
2 
1 

 
/ 
/ 

 
/ 
3 

 
/ 

 
8 
9 

Skupaj 5 6 / 3 / 3 / 17 
V l. 2014 
-prve 
-ponovne 

 
1 
2 

 
1 
1 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
3 
2 

 
/ 
/ 

 
5 
5 

Skupaj 3 2 / / / 5 / 10 
V l. 2015 
-prve 
-ponovne 

 
4 
1 

  
1 
1 

 
/ 
3 

/ / 
 
/ 
1 

 
/ 

 
5 
6 

Skupaj 5 2 3 / / 1 / 11 
V l. 2016 
-prve 
-ponovne 

 
2 
1 

 
2 
2 

 
/ 
2 

 
1 
1 

 
/ 
/ 

 
2 
2 

 
/ 
/ 

 
7 
8 

Skupaj 3 4 2 2 / 4 / 15 
 
Iz preglednice 3.1_2 je razvidno, da je Senat EPF v letu 2006 izvolil 18 učiteljev in sodelavcev, v letu 
2007 16, v letu 2008 21 učiteljev in sodelavcev, v letu 2009 18 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
v letu 2010 16 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, v letu 2011 13 visokošolskih učiteljev in 
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sodelavcev, v letu 2012 15 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, v letu 2013 17 visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev, v letu 2014 10 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, v letu 2015 11 visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev ter v letu 2016 15 visokošolskih učiteljev in sodelavcev (podatek do 
31.12.2016). 
 
Preglednica 3.1_3 prikazuje število izvolitev visokošolskih učiteljev iz EPF v redne profesorje na 
Senatu UM. 

Preglednica 3.1_3: Število izvolitev v redne profesorje na Senatu UM 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Redni 
profesor 2 3 1 1 2 1 0 1 1 1 1 

 
Iz preglednice 3.1_3 lahko ugotovimo, da je Senat UM v letu 2006 izvolil dva redna profesorja, v letu 
2007 tri redne profesorje, v letu 2008 eno redno profesorico, v letu 2009 enega rednega profesorja, v 
letu 2010 dva redna profesorja, v letu 2011 eno redno profesorico, v letu 2013 enega rednega profesorja,  
v letu 2014 enega rednega profesorja, v letu 2015 enega rednega profesorja in v letu 2016 enega rednega 
profesorja, izmed visokošolskih učiteljev na EPF. 
 
Na področju kadrov EPF implementira aktivnosti v skladu z Akcijskim načrtom Strategije razvoja UM 
za področje človeških virov 2014-2020, ki vključuje načela Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa 
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev. V povezavi z aktivnostjo 3.1.2. Nudenje strokovne podpore 
nepedagoškemu, raziskovalnemu in pedagoškemu kadru pri kariernem razvoju in pridobivanju 
kompetenc se visokošolskim učiteljem in sodelavcem omogoča, da pridobivajo izkušnje za interaktivne 
metode pedagoškega dela s tem, da se  udeležujejo izobraževanj, ki so organizirana za zaposlene na 
UM in EPF ter da jih tudi sami izvajajo (v študijskem letu 2015/2016 so trije visokošolski učitelji in 
sodelavci EPF izvedli predavanja na UM za zaposlene na UM). Prav tako se spodbuja podiplomski 
študij asistentov v tujini in podoktorsko izobraževanje v tujini (v študijskem letu 2015/2016 1 pedagoški 
delavec na doktorskem študiju v tujini in 6 pedagoških delavcev raziskovalno delovalo s ciljem 
izpolnjevanja pogojev za izvolitev v tujini). V povezavi z aktivnostjo 3.1.3. Omogočanje strokovne 
podpore zaposlenim za izvajanje e-učenja in učenja na daljavo se je uvedla nova različica Moodla 3.1 
in zaposleni so s strani UM informirani o možnostih nadaljnjega izobraževanja za potrebe razvoja e-
učenja. V okviru aktivnosti 3.2.1. Na osnovi znanstvenih referenc se je v študijskem letu 2015/2016 1 
visokošolski učiteljici znižala pedagoška obveza zaradi dela na projektu. V povezavi z aktivnostjo 3.4.1. 
Preoblikovanje obstoječih študijskih programov v optimalneje zasnovane, bolj povezane, privlačne in 
prilagojene potrebam družbe (posredno znižanje in uravnoteženje pedagoških obremenitev zaposlenih) 
fakulteta deluje v smeri izboljšanja kakovosti strukture in izvedbe študijskih programov z vsakoletnimi 
spremembami v študijskih programih, ki jih KŠZ EPF predlaga Senatu EPF na podlagi podanih 
predlogov s strani kateder ali posameznih visokošolskih učiteljev ter s spremembami v okviru 
pridobivanja mednarodnih akreditacij (uvedba in izvajanje Aol sistema). V okviru aktivnosti 3.5.1. 
Dolgoročnejše načrtovanje kadrovske in vpisne politike je bilo v študijskem letu 2015/2016 število 
študentov na visokošolskega učitelja (FTE) na fakulteti 27,29. V povezavi z aktivnostjo 3.6.1. Letna 
evalvacija in izboljšave ankete v smislu metodologije, vsebine in izvajanja ukrepov na podlagi 
rezultatov in 3.6.2. Vključitev obravnave rezultatov in izvajanja ukrepov ankete o pedagoškem delu v 
samoevalvacijska poročila vseh članic, rezultati študentske ankete predstavljajo osnovo za zbiranje in 
organizacijo predstavitev zgledov dobre prakse (v študijskem letu 2015/2016 sprejet ukrep o 
organiziranju delavnice »Pedagoška odličnost na EPF«). V samoevalvacijsko poročilo fakultete so 
vključeni rezultati, predlogi in izvedeni ukrepi glede na rezultate ankete o pedagoškem delu. V okviru 
aktivnosti 3.7.3. Fakultete nadgradijo obstoječe študijske programe/projekte/poletne šole s tujimi kadri 
in razvijejo v medfakultetnem in meduniverzitetnem sodelovanju nove se je v študijskem letu 
2015/2016 pričela izvajati mednarodna poletna šola Big Data EU Business Implications (BDEUBI). V 
povezavi z aktivnostjo 3.8.1. Razvoj sistema za upravljanje s kadri z jasno kadrovsko politiko se v 
okviru programa dela vsako leto pripravi kadrovski načrt. 
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Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 
 V letu 2009 se je število pedagoških delavcev zmanjšalo za 9 v primerjavi z letom 2008 ter v 

letu 2010 ostalo enako kot leto prej, v letu 2011 pa se je zmanjšalo za 2, v letu 2012 se je 
zmanjšalo za enega, v letu 2013 se je zmanjšalo za štiri, v letu 2014 je ostalo enako, v letu 2015 
se je zmanjšalo za 2 in v letu 2016 za 1 (prenehanje pogodbe o zaposlitvi delavke, zaradi 
upokojitve). (Preglednica 3_1);  

 Izvedena sprememba pogodbe o zaposlitvi visokošolske sodelavke iz 20% dopolnilnega 
delovnega razmerja v zaposlitev za polni delovni čas; 

 Izvedeno napredovanje na delovnih mestih – uskladitev z nazivi visokošolskih učiteljev;  
 Izvedeno napredovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev v plačilne razrede (1 plačilni 

razred); 
 Povečanje števila gostovanj pedagoških delavcev za namen raziskovalnega ali pedagoškega 

dela s ciljem izpolnjevanja pogojev za izvolitev v študijskem letu 2015/2016 za 3 gostovanja 
glede na preteklo študijsko leto; 

 V okviru Staff Training so bile izvedene tri mobilnosti strokovnega in pedagoškega osebja; 
 V okviru programa Erasmus–TSM (Teaching Staff Mobility) je izvedlo predavanja v tujini 6 

učiteljev; 
 V okviru programa Erasmus+ (KA107) sta predavanja na tuji instituciji izvedla 2 učitelja; 
 V okviru programa Erasmus–TSM (Teaching Staff Mobility) smo gostili 37 gostujočih 

učiteljev iz tujih univerz, ki so izvedli predavanja na EPF; 
 
Prednosti: 

 V študijskem letu 2015/2016 smo imeli 31 sodelavcev iz prakse s statusom gostujočega 
strokovnjaka, ki občasno sodelujejo v pedagoškem procesu in so opravili 36 ur predavanj; 

 Izvedeni so bili letni razgovori z zaposlenimi; 
 Izvedeno napredovanje v plačne razrede (1 plačni razred); 
 Povečanje števila gostovanj pedagoških delavcev za namen raziskovalnega ali pedagoškega 

dela s ciljem izpolnjevanja pogojev za izvolitev v študijskem letu 2015/2016 za 3 gostovanja 
glede na preteklo študijsko leto; 

 
Slabosti: 

 Pedagoški delavci niso napredovali v plačne razrede v skladu z ocenami uspešnosti; 
 Premalo vključenih učiteljev EPF v pedagoški proces na tujih univerzah (Priloga 3.1_3). 

 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

 Prizadevati si za napredovanja pedagoških delavcev v plačne razrede skladno z ocenami 
uspešnosti. 

Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Preverjati skladnost posameznih delov letnih ocen uspešnosti pedagoških delavcev z njihovimi 

rezultati študentskih anket in dosežki na znanstveno-raziskovalnem in strokovnem področju.  
Odgovorno: poslovodstvo EPF. 

 Spodbujati podiplomski študij asistentov v tujini in podoktorsko izobraževanje v tujini 
(kontinuirana aktivnost). 

Odgovoren: prodekan za raziskovalno dejavnost. 
 Iskati možnosti znotraj članic UM, da se visokošolski sodelavec z nazivom visokošolskega 

učitelja, vključi v pedagoški proces najmanj v obsegu 50 % ur predavanj, ter se zagotovi 
ustrezna sistemizacija delovnega mesta. 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost. 
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3.2 NEPEDAGOŠKI DELAVCI 
 
Iz podatkov o številu zaposlenih nepedagoških delavcev po izobrazbi, ki jih prikazujemo v preglednici 
3.2_1 (v prilogi 3.2_1 so prikazani tudi po spolu), vidimo, da se je število nepedagoških delavcev od 
leta 2006 do 2011 zmanjševalo, v letu 2013 se je za 1 povečalo (izvedena nadomestna zaposlitev), v 
letu 2014 za 1 zmanjšalo (zaradi sporazumne odpovedi sodelavca), v letu 2015 za 1 zmanjšalo 
(prenehanje delovnega razmerja mladega raziskovalca) in v letu 2016 za 2 povečalo (zaposlitev 1 
mladega raziskovalca in 1 asistentke z magisterijem za delo na projektu). V letu 2016 je bilo zaposlenih 
30 nepedagoških sodelavcev, 3 tehnični sodelavci in 1 mladi raziskovalec ter 1 asistentka z 
magisterijem za delo na projektu.  

Preglednica 3.2_1: Število zaposlenih nepedagoških delavcev po izobrazbi* 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Doktorat 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
Magisterij 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 *2 
Bolon. magisterij      2 2 4 3 3 *4 
Univerzitetna 
izobrazba 

10 9 9 10 8 8 9 9 9 8 8 

Visokošolska 
strokovna 
izobrazba 

2 2 2 4 6 5 6 5 5 5 6 

Višja izobrazba 10 9 8 7 4 3 3 4 4 4 3 
Srednja izobrazba 20 19 16 15 15 14 12 11 11 11 11 
Nižja izobrazba 1 1 1 - - -      
Skupaj 47 44 40 38 36 34 34 35 34 33 35 

*vključen je tudi  mladi raziskovalec in asistentka z magisterijem na programu Interreg. 
 
Premiki po samoevalvaciji iz leta 2015: 

 V letu 2016 se je število nepedagoških delavcev povečalo za 2 (zaposlitev 1 mladega 
raziskovalca in 1 asistentke z magisterijem za delo na projektu (Preglednica 3_1); 

 V letu 2016 so bili izvedeni letni razgovori; 
 Izvedeno napredovanje v plačne razrede (1 plačni razred); 
 Izvedena uskladitev izhodiščnega plačnega razreda s primerljivim delovnim mestom v službi.  
 

Prednosti: 
 Nepedagoški delavci si z izobraževanjem pridobivajo višjo stopnjo izobrazbe; v letu 2016 pet 

nepedagoških delavcev nadaljuje izobraževanje v lastnem interesu, število se je povečalo za 
enega v primerjavi z letom 2015; 

 
Slabosti: 

 Nezasedeno delovno mesto tajnika fakultete; 
 Nepedagoški delavci niso napredovali v plačne razrede v skladu z ocenami njihove uspešnosti. 

 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

 Prizadevati si za napredovanje nepedagoških delavcev v plačne razrede skladno z ocenami 
uspešnosti. 

Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Še naprej spodbujati aktivnosti, da se stopnja zahtevane izobrazbe na delovnih mestih za 

nepedagoške delavce dviguje in se uskladi s sistemizacijo (kontinuirana aktivnost). 
Odgovoren: tajnik fakultete. 
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3.3 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU 

Člani Komisije za ocenjevanje kakovosti EPF nadaljujemo z aktivnostmi ugotavljanja zadovoljstva 
zaposlenih pri delu kot ene od pomembnih sestavin kakovosti delovanja naše fakultete. V skladu s 
predlogi aktivnosti za izboljšanje kakovosti delovanja fakultete, ki so vsebovani v Samoevalvacijskem 
poročilu za študijsko leto 2014/2015 je Komisija za ocenjevanje kakovosti EPF v času od januarja 2017 
do februarja 2017 ponovno izvedla anketo o ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih pri delu na EPF. Za 
ponovitev anketiranja zaposlenih EPF o njihovem zadovoljstvu pri delu je Komisijo za ocenjevanje 
kakovosti EPF zadolžil Senat EPF na svoji 15. redni seji z dne 22. 4. 2016 (sklepa 65 in 66), da se 
izvedba Ankete o zadovoljstvu zaposlenih za 2015 ponovi z ustrezno tehnično zaščito pred možnostjo 
večkratnega posameznikovega izpolnjevanja ankete, napisano Poročilo o zadovoljstvu zaposlenih EPF 
pri delu za študijsko leto 2015/2016 pa se umakne iz zbirke gradiv e-senata in se kot »zaupno« arhivira. 
 
Anketni vprašalnik za ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih EPF pri delu je potrdil Senat EPF na svoji 
25. redni seji dne 22. 11. 2013, tehnična navodila za izvedbo anketiranja pa so bila potrjena na seji 
Senata EPF dne 20. 1. 2017. Skladno s tehničnimi navodili so zaposleni za dostop do e-vprašalnika 
potrebovali unikatno geslo, ki so ga prevzeli z žrebom. Vabilo k izpolnitvi anketnega vprašalnika smo 
zaposlenim EPF poslali dvakrat, in sicer 25. januarja 2017 in 1. februarja 2017. Do prevzema gesel in 
izpolnjevanja e-anketnega vprašalnika sta bila upravičena 102 zaposlena EPF (število zaposlenih na 
dan 30.9.2016 - 69 pedagoških in 33 nepedagoških). Gesla za dostop do anketnega vprašalnika je 
prevzelo 56 zaposlenih (36 pedagoških in 20 nepedagoških), anketo pa je izpolnilo 48 zaposlenih (29 
pedagoških in 19 nepedagoških) (47 % odzivnost). Med respondenti je bilo 60 % pedagoških in 40 % 
nepedagoških delavcev. 
 
V samoevalvacijskem poročilu povzemamo rezultate anketiranja, ki so v celoti analizirani v Poročilu o 
ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih EPF pri delu 2015/2016, objavljenem na intranetu EPF. Poročilo 
obravnava zadovoljstvo zaposlenih na področjih dela in pogojev dela, možnosti razvoja, zavzetosti in 
motivacije, informiranosti, sodelavcev, vodstva in organizacije, nagrajevanja in storitev strokovnih 
služb. Ključne ugotovitve rezultatov anketiranja so naslednje:  
 
Delo in pogoji dela. Rezultati anketiranja o zadovoljstvu zaposlenih EPF na področju »delo in pogoji 
dela« kažejo, da se zaposleni v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo, da jim delovni čas ustreza, najmanj 
pa s trditvijo, da je organizacija dela za opravljanje del na njihovem delovnem mestu primerna. V 
povprečju se strinjajo s trditvami, da so zadovoljni z delom, ki ga opravljajo, da so zadovoljni s 
stalnostjo zaposlitve, in da je varnost pri delu dobra. V povprečju nekoliko nižje strinjanje so zaposleni 
na EPF izrazili s trditvami, da so pri svojem delu samostojni, da so zadovoljni s tehnično opremljenostjo 
in prostori ter da so zadovoljni s svojim delovnim mestom. Pedagoški delavci se v povprečju strinjajo 
s trditvijo, da jim urnik ustreza. Vsem trditvam o delu in pogojih dela so zaposleni na EPF v povprečju 
pripisali močno pomembnost. Za zaposlene na EPF je v povprečju najpomembnejše, da so zadovoljni 
z delom, ki ga opravljajo, s svojim delovnim mestom in s stalnostjo zaposlitve. Sledi pomembnost 
trditve o ustreznosti delovnega časa ter samostojnosti pri delu. Zadovoljstvu s tehnično opremljenostjo 
in prostori, primerni organizaciji za opravljanje del na delovnem mestu ter dobri varnosti pri delu pa so 
zaposleni v povprečju pripisali nekoliko nižjo pomembnost od ostalih trditev tega sklopa. 
 
Možnost razvoja. Rezultati anketiranja o zadovoljstvu zaposlenih EPF na področju »možnost razvoja« 
kažejo, da so zaposleni v povprečju najbolj zadovoljni z dosedanjim kariernim razvojem. V povprečju 
se najmanj strinjajo s trditvama, da sistem napredovanja omogoča, da najboljši zasedajo ustrezne 
položaje in da imajo zaposleni na vseh ravneh realne možnosti za napredovanje. Vsem trditvam o 
možnosti razvoja so zaposleni pripisali v povprečju močno pomembnost. Za pedagoške delavce je 
najpomembnejše, da imajo zaposleni na vseh ravneh realne možnosti za napredovanje. Za nepedagoške 
delavce je najpomembneje, da so zadovoljni z dosedanjim kariernim razvojem. Respondenti so v 
povprečju največjo pomembnosti pripisali trditvi, da imajo zaposleni na vseh ravneh realne možnosti 
za napredovanje.  
 
Zavzetost in motivacija. Rezultati anketiranja o zadovoljstvu zaposlenih EPF na področju »zavzetost 
in motivacija« kažejo, da se zaposleni v povprečju popolnoma strinjajo s trditvijo, da se čutijo 
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odgovorne za kakovost svojega dela, in nekoliko manj, da so pripravljeni na dodaten napor, kadar se to 
pri delu zahteva. Najmanj se v povprečju strinjajo s trditvama, da dobro opravljeno delo hitro opazijo 
in pohvalijo, in da so zaradi dobrega sodelovanja s sodelavci bolj zavzeti in motivirani za delo. Med 
pripisanimi stopnjami pomembnosti, ki so v povprečju zmerne do močne in močne, po najmočnejši 
pomembnosti izstopata trditvi, da so odgovorni za kakovost svojega dela, in da so zaradi dobrega 
sodelovanja s sodelavci bolj zavzeti in motivirani za delo.  
 
Informiranost. Rezultati anketiranja o zadovoljstvu zaposlenih EPF na področju »informiranost« 
kažejo, da se zaposleni v povprečju strinjajo, da so dobro informirani o dejavnostih in dogodkih na 
univerzi, vendar je strinjanje pedagoških s to trditvijo v povprečju nižje. Zaposleni so sicer najmanj 
zadovoljni z informiranostjo o tem kaj se dogaja v drugih katedrah oz. službah, pri čemer je 
zadovoljstvo nepedagoških delavcev s tem vidikom informiranosti nižje. Drugi najslabše ocenjen vidik 
zadovoljstva zaposlenih z informiranostjo so informacije, ki jih ponuja spletna stran fakultete, pri čemer 
pedagoški delavci ta vidik zaznavajo slabše kot nepedagoški delavci. Zadovoljstvo zaposlenih s 
trditvami, da so pregledno informirani o dejavnostih in dogodkih znotraj katedre oz. službe, da so dobro 
informirani o dejavnostih in dogodkih na fakulteti in da spletna stran univerze ponuja dovolj informacij, 
se nahaja v območju med »se niti ne strinjam niti se strinjam« in »se strinjam«. Zaposleni na EPF 
pripisujejo največji pomen pregledni informiranosti o dejavnostih in dogodkih znotraj katedre oz. 
službe ter dobri informiranosti o dejavnostih in dogodkih na fakulteti, pri čemer sta oba vidika nekoliko 
bolj pomembna za pedagoške delavce. 
 
Sodelavci. Rezultati anketiranja o zadovoljstvu zaposlenih EPF na področju »sodelavci« kažejo, da se 
zaposleni v povprečju strinjajo, da s sodelavci mnogo bolj sodelujejo kot tekmujejo, da dobro sodelujejo 
s sodelavci znotraj katedre oz. službe ter da dobro sodelujejo s sodelavci v ostalih katedrah oz. službah. 
S preostalimi trditvami (sodelavcem lahko zaupam, konflikte rešujemo v korist skupnih ciljev, med 
seboj se pogovarjamo sproščeno in enakopravno, dobro sodelujem s sodelavci na univerzi) se niti 
strinjajo niti ne strinjajo. Nepedagoški delavci se z vsemi trditvami v tem sklopu nekoliko bolj strinjajo 
kot pedagoški delavci. Zaposleni na EPF vsem trditvam tega področja pripisujejo zmerno do močno in 
močno pomembnost. Relativno najvišjo pomembnost pripisujejo trditvi, da konflikte rešujemo v korist 
skupnih ciljev, medtem ko pripisujejo relativno najnižjo stopnjo pomembnosti trditvi, da dobro 
sodelujem s sodelavci na univerzi. Nepedagoški delavci v primerjavi s pedagoškimi delavci pripisujejo 
nekoliko večjo pomembnost trditvama, da s sodelavci mnogo bolj sodelujem kot tekmujem in da dobro 
sodelujem s sodelavci na univerzi. Pri vseh ostalih trditvah so razlike v stopnjah pomembnosti, ki jim 
jih pripisujejo pedagoški in nepedagoški delavci, nepomembne. 
 
Vodstvo in organizacija. Rezultati anketiranja o zadovoljstvu zaposlenih EPF na področju »vodstvo 
in organizacija« kažejo, da se zadovoljstvo zaposlenih pri vseh vidikih  v povprečju nahaja v območju 
med »se niti ne strinjam niti se strinjam« in »se strinjam«. Zaposleni so v povprečju najbolj zadovoljni 
z neposredno nadrejenim, najmanj pa se v povprečju strinjajo s trditvami, da so med vodstvom in 
drugimi zaposlenimi dobri odnosi, da vodstvo posreduje zaposlenim dovolj informacij, in da so 
zadovoljni z vodstvom fakultete. Pri stopnjah strinjanja z vsemi trditvami tega področja so sicer večje 
razlike predvsem znotraj skupine pedagoških delavcev. Zaposleni v povprečju vsem vidikom tega 
področja pripisujejo pomembnost v območju med 4 in 5 (na lestvici od 1 do 5), pri čemer ni večjih 
razlik med skupinama in znotraj skupin pedagoških in nepedagoških delavcev. Najvišjo pomembnost 
pripisujejo vidiku »moje delo in naloge so jasno opredeljeni«, vidiku »vodstvo posreduje zaposlenim 
dovolj informacij« ter vidiku »zadovoljen sem z vodstvom fakultete«.  
 
Nagrajevanje. Rezultati anketiranja o zadovoljstvu zaposlenih EPF na področju »nagrajevanje« 
kažejo, da se zaposleni v povprečju niti ne strinjajo niti se strinjajo s trditvami, da so za svojo 
učinkovitost oz. dejansko opravljeno delo primerno plačani, da za kakovostno opravljenim delom sledi 
pohvala ali priznanje, in da za slabo opravljenim delom sledi ustrezna graja oz. kazen. Nadalje se 
nepedagoški delavci v povprečju niti ne strinjajo niti strinjajo s trditvijo, da poznajo merila za 
ocenjevanje svoje uspešnosti, medtem ko se pedagoški delavci s tem v povprečju strinjajo. Standardni 
odkloni sicer kažejo, da obstajajo razlike v zaznanem zadovoljstvu pri vseh vidikih nagrajevanja 
predvsem v skupini pedagoških sodelavcev, kljub temu pa mediana zaznanega zadovoljstva zaposlenih 
pri vseh vidikih, razen pri poznavanju meril za ocenjevanje uspešnosti pedagoških sodelavcev, ne 
preseže vrednosti 3. Vsem trditvam o nagrajevanju so zaposleni na EPF pripisali v povprečju močno 
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pomembnost. Tako za nepedagoške kot tudi za pedagoške delavce je najbolj pomembno, da so za svojo 
učinkovitost oz. dejansko opravljeno delo primerno plačani. 
 
Storitve strokovnih služb. Rezultati anketiranja o zadovoljstvu zaposlenih EPF na področju »storitve 
strokovnih služb« kažejo, da se zadovoljstvo zaposlenih s storitvami strokovnih služb EPF v povprečju 
nahaja v območju med »zadovoljen« in »zelo zadovoljen«, razen zadovoljstva s storitvami Kariernega 
centra EPF in Službe za raziskovalno dejavnost in sodelovanje z gospodarstvom, ki se nahaja v območju 
med  »niti-niti« in »zadovoljen«. Vsem trditvam tega področja so zaposleni v povprečju pripisali 
zmerno do močno in močno pomembnost. Najvišji pomen zaposleni pripisujejo storitvam Službe za 
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. 
 
Premiki po samoevalvaciji iz leta 2015:  

 Izvedeni letni razgovori z zaposlenimi; 
 Seznanitev z analizo letnih razgovorov pedagoških in nepedagoških delavcev na kolegiju 

dekana in posredovanje v obravnavo na kolegij predstojnikov kateder; 
 Upoštevanje dveh predlogov iz letnega razgovora zaposlenih. 
 Izvedeni dve anketiranji zaposlenih EPF o njihovem zadovoljstvu pri delu. 

 
Prednosti: 

 Anketiranje zaposlenih EPF o njihovem zadovoljstvu pri delu.  
 Spodbujanje razmišljanja zaposlenih o vidikih njihovega zadovoljstva pri delu. 
 Spodbujanje sprememb v delovnem okolju s ciljem zaviranja dejavnikov, ki negativno vplivajo 

na razvoj institucije. 
 Rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih EPF pri delu kažejo na določene ugodne premike 

na področju zadovoljstva zaposlenih EPF pri delu; navajamo vse tiste, pri katerih so se ocene 
povprečnih stopenj zadovoljstva odrazile v višjih aritmetičnih sredinah in medianah ter v višjih 
medianah: urnik mi ustreza (porast vrednosti aritmetičnih sredin in median), pripravljen(a) sem 
na dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva (porast vrednosti median), spletna stran univerze 
ponuja dovolj informacij (porast vrednosti aritmetičnih sredin in median), zadovoljstvo s 
storitvami knjižnice (porast vrednosti median in aritmetičnih sredin), zadovoljstvo s storitvami 
Službe za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (višja mediana), zadovoljstvo s 
storitvami Službe za študentske in študijske zadeva (porast vrednosti median in aritmetičnih 
sredin), zadovoljstvo s storitvami Službe za raziskovalno dejavnosti in sodelovanje z 
gospodarstvom (porast vrednosti median in aritmetičnih sredin). 

 
Slabosti: 

 Rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih EPF pri delu so pokazali vrsto neugodnih 
premikov/slabosti v primerjavi s predhodnim obdobjem; navajamo vse tiste, kjer sta se pri 
ocenah stopenj zadovoljstva znižali tako aritmetična sredina kot mediana: konflikte rešujemo v 
korist skupnih ciljev, med seboj se pogovarjamo sproščeno in enakopravno, cilji fakultete so 
jasno zastavljeni in merljivi, med vodstvom in drugimi zaposlenimi so dobri odnosi, zadovoljen 
sem z vodstvom fakultete, upam si odkrito povedati svoje mnenje, vodje upoštevajo moje 
predloge in pripombe in vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način. 

 Neenotnost skupin pedagoških in nepedagoških delavcev glede ocen zadovoljstva na 
posameznih področjih v anketi o zadovoljstvu zaposlenih pri delu. 

 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 
 Senat EPF se opredeli do zaznanih vidikov nezadovoljstva zaposlenih EPF glede na ugotovitve 

Poročila o zadovoljstvu in vodstvo fakultete pozove k sprejetju ukrepov za izboljšanje stanja. 
Odgovoren: Senat EPF. 

 Vodstvo EPF se na poziv Senata EPF ustrezno odzove in zaposlene pregledno informira s sprejetimi 
ukrepi za izboljšanje stanja. 

Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
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4 ŠTUDENTI 

4.1 DEJAVNOST ŠTUDENTSKEGA SVETA EPF IN TUTORJEV EPF 

4.1.1 Dejavnost Študentskega sveta EPF 

Z Zakonom o visokem šolstvu ter Statutom Univerze v Mariboru je Študentski svet kot organ študentov  
določen za edinega zastopnika mnenj in interesov vseh študentov fakultete. Na Ekonomsko-poslovni 
fakulteti so študenti organizirani v Študentskem svetu  ter v klubih oziroma združenjih, znotraj katerih 
uresničujejo interese na področju obštudijskih dejavnosti. 
 
Študentski svet sodeluje v vseh organih fakultete in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, 
ki se nanašajo na pravice in obveznosti študentov. Študentski svet EPF Univerze v Mariboru so v 
študijskem letu 2015/16 sestavljali prodekan za študentska vprašanja,  Matej Matic Murenc ter naslednji 
člani: 
 

 Člani sveta: Špela Šlamberger, Sara Črešnik, Nuša Mahorič, Karmen Emih, Matic Koražija, 
Jasmina Landeker, Adrijana Kos, Luka Kolar, Denis Rogan, Monika Strauss, Jasmina Živič, 
Matej Matic Murenc, Jan Kaučič 

 
 Člani so sveta: Nike Vrecl, Maja Žnuderl, Rene Geršak, Sandra Rošar, Rok Klajnšek, Matjaž 

Orešič, Ksenija Vidovič, Pavel Virant, Julija Visočnik, Niket Gönc, Katarina Barbara Krnjak, 
Mojca Petek 

 
Študentski svet EPF UM za študijsko leto 2015/16 je bil oblikovan  na konstitutivni seji 2. decembra 
2015. ŠS EPF UM se je razen na  konstitutivni seji, sestal še na 8 rednih sejah, 1 izredni seji, izvedel pa 
je tudi 21 korespondenčnih sej.  
 
Statut Univerze v Mariboru nalaga Študentskemu svetu, da slednji razpravlja in poda mnenje v 
habilitacijskih postopkih za pedagoške delavce. Rezultate študentskih anket o pedagoškem delu 
Študentski svet pregleda in na podlagi teh tudi poda pozitivno oziroma negativno mnenje o posameznih 
izvolitvah v naziv. 

4.1.2 Dejavnost tutorjev EPF 

Na fakulteti že dvanajsto leto zapored deluje sistem študentov tutorjev. Delovanje tutorjev je 
opredeljeno v dogovoru med fakulteto in ŠOUM.  
 
V študijskem letu 2015/ 2016 je bila tutorska ekipa sestavljena iz enajstih študentov, ki so obiskovali  
vsaj drugi letnik. Tutorsko ekipo so v študijskem letu 2015/16 sestavljali naslednji študenti: Betka 
Vodišek, Eva Vojsk, Jan Breznar, Jasmina Živič, Jure Pandel, Klemen Zapečnik, Ksenija Vidovič, 
Špela Lašič, Špela Mahorič, Tomaž Konajzler, Monika Strauss. 
 
V študijskem letu 2015/16 so tutorji vsak teden izvajali tutorske ure, kjer so bili na voljo za vprašanja 
in težave vseh študentov. Tutorske ure so v zimskem semestru izvajali vsak ponedeljek od 8. do 13. ure. 
V letnem semestru pa vsak torek ob enakih terminih.  
 
V študijskem letu 2015/16 so nadaljevali z uvajalnim in predmetnim tutorstvom, ki ima že kar ustaljeno 
prakso na fakulteti. V sklopu uvajalnega tutorstva so na začetku študijskega leta organizirali študijski 
seminar za bruce. Na študijskem seminarju so študentom podali prve in najpomembnejše napotke za 
začetek študija. Prednost študijskega seminarja je prav tako osebni stik med tutorji študenti in novimi 
kolegi, ki omogoča vzpostavitev zaupanja in kolegialnega odnosa. Tutorji so tudi v tem študijskem letu 
sodelovali na uvodnem dnevu, kot tudi na informativnih dnevih. Skozi študijsko leto je posamezen tutor 
bil zadolžen za eno skupino brucev, ki jih je večkrat obiskal tudi v predavalnici. Na tak način so tutorji 
povečali svojo prepoznavnosti, so pa tudi sproti skrbeli za povečanje kakovosti na fakulteti, saj smo na 
tak način lahko nastale težave reševali sproti.  
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V sklopu predmetnega tutorstva so v študijskem letu 2015/16 tutorji organizirali priprave na naslednje 
predmete: gospodarska matematika, matematika za ekonomiste, osnove računovodstva, osnovne 
poslovne informatike (VS), statistika in poslovna statistika I. Udeležba na pripravah je bila vedno nad 
30 študentov, kar je zadovoljivo. Iz povratnih informacij študentov sklepamo, da so bili z izvedbami 
priprav vedno zadovoljni.  
 
V študijskem letu 2015/16 se je prvič začelo uvajati smerno tutorstvo, ki pa na žalost ni zaživelo. 
Smernega tutorstva niso morali izvesti, ker se na razpis tutorjev niso prijavili primerni študenti iz vseh 
smeri. V naslednjem študijskem letu načrtujejo bolj ciljno iskanje študentov, ki bi delovali kot tutorji, 
da bo izvedba smernega tutorstva res mogoča.  
 
Tutorji so v študijskem letu 2015/16 sodelovali pri vseh projektih ŠS EPF UM. V sodelovanju s ŠS EPF 
pa so organizirali tudi nekaj svojih projektov. To so projekti kot na primer: božična čajanka, zdrav 
zajtrk, pridi poglej izberi. Na vseh dogodkih so za študente naše fakultete pripravili osvežilno pijačo ali 
prigrizke v avli fakultete. S takšnimi projekti se povečuje prepoznavnost tutorjev kot tudi ŠS EPF, prav 
tako pa je omogočeno mreženje in povezovanje med študenti.  
 
Tutorstvo oziroma tutorji ostajajo močen instrument, ki povečuje kakovost študija na Ekonomsko-
poslovni fakulteti prav tako omogoča povezovanje med študenti, kar posledično vpliva na pripadnost 
študentov fakulteti. 
 

4.2 DELOVANJE IN AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ORGANIH 
FAKULTETE IN UNIVERZE V MARIBORU  

Predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet, so člani Akademskega zbora fakultete. Skladno s 
Statutom UM študenti predstavljajo petino članov Akademskega zbora fakultete.  Predstavniki 
študentov sodelujejo pri obravnavi in odločanju o tistih vprašanjih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti 
študentov ter na študijske programe ter sodelujejo pri postopku volitev dekana fakultete.  Mandatna 
doba članov Akademskega zbora iz vrst študentov traja eno leto. 
 
Senat Ekonomsko-poslovne fakultete je najvišji strokovni organ fakultete, ki ga sestavlja 12 
visokošolskih učiteljev, dekan in 4 predstavniki študentov. Člane Senata fakultete, ki so predstavniki 
študentov voli Študentski svet fakultete.  
 
Komisije Senata EPF so naslednje: Komisija za študijske zadeve, Komisija za mednarodno sodelovanje, 
Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve ter Komisija za ocenjevanje kakovosti. Vsaka izmed teh 
komisij ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekani za omenjeno dejavnost, štirje člani, ki jih imenuje 
Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih sodelavcev ter dva študenta. 
Mandatna doba članov komisij iz vrst študentov traja eno leto. Člani komisij iz vrst študentov so lahko 
po preteku te dobe ponovno imenovani.  
 
Prav tako pa nekaj članov Študentskega sveta deluje tudi v organih upravljanja na Univerzi v Mariboru. 
V Študentskem svetu UM imajo študenti EPF  dva predstavnika ter člana v Senatu UM. 

4.2.1 Delovanje študentov v organih EPF 

V nadaljevanju navajamo vse organe fakultete, v katere so vključeni študenti. Navedeni so tudi 
predstavniki, ki so bili v organe fakultete vključeni v študijskem letu 2015/2016. Mandatna doba članov 
iz vrst študentov v organih fakultete je 1 leto. Izjema je Komisija za ocenjevanje kakovosti, kjer 
mandatna doba članov iz vrst študentov traja 2 leti.  
 

 Akademski zbor EPF - 23 članov iz vrst študentov 
 Senat EPF - 4 člani iz vrst študentov 
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o Jasmina Živič, Jasmina Landeker, Katarina Barbara Krnjak, Špela Mahorič (od maja 
2015 do maja 2016) – Izvoljene na 6. redni seji ŠS EPF  13.5.2015, imenovane/potrjene 
na seji Senata EPF 20.5.2015) 

o Ksenija Vidovič, Nike Vrecl, Katarina Barbara Krnjak, Monika Strauss (od maja 2016 
do maja 2017) – Izvoljene na 6. redni seji 9.5.2016,  imenovane/potrjene na seji Senata 
20.5.2016) 

 Komisije Senata EPF  
o Komisija za študijske zadeve – 2 člana iz vrst študentov 

 Monika Strauss, Julija Visočnik (od maja 2015 do maja 2016 – imenovani na 
1. redni seji Senata EPF 29.05.2015)  

 Monika Strauss, Špela Lašič (od maja 2016 do maja 2017 – imenovani na 16. 
redni seji Senata EPF 20.05.2016)  

o Komisija za mednarodno sodelovanje – 2 člana 
 Nike Vrecl, Klemen Zapečnik (od maja 2015 do maja 2016 – imenovana na 1. 

redni seji Senata EPF 29.05.2015)  
 Urška Kamenik, Klemen Zapečnik (od maja 2016 do maja 2017 – imenovana 

na 16. redni seji Senata EPF 20.05.2016) 
o Komisija za znanstveno in raziskovalno delo 

 Denis Rogan, Maruša Bevc (od maja 2015 do maja 2016 – imenovana na 1. 
redni seji Senata EPF 29.05.2015)  

 Eva Vojsk, Špela Mlakar (od maja 2016 do maja 2017 – imenovani na 16. redni 
seji Senata EPF 20.05.2016)  

o Komisija za ocenjevanje kakovosti 
 Betka Vodišek, Monika Strauss (od maja 2015 do maja 2017 – imenovane na 

1. redni seji Senata EPF 29.05.2015) 
 

4.2.2 Delovanje študentov v organih na univerzi  

V nadaljevanju so navedeni vsi organi Univerze v Mariboru, v katere so vključeni študenti 
Ekonomsko-poslovne fakultete.   
 

 Študentski svet Univerze v Mariboru – 2 člana iz vrst študentov EPF  
 Senat Univerze v Mariboru – 1 član iz vrst študentov EPF 
 Komisije Senata UM 

o Komisija za dodiplomski študij – 2 članici iz vrst študentov EPF 
o Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje – 1 članica iz vrst študentov 

EPF 
o Komisija za znanstveno in raziskovalne zadeve - 1 član iz vrst študentov EPF  
o Komisija za ocenjevanje kakovosti – 1 član iz vrst študentov EPF 
o Statutarna komisija – 1 nadomestna članica iz vrst študentov EPF 

 

4.3 PROGRAM DELA ŠS EPF IN PROJEKTNE AKTIVNOSTI  

4.3.1 Program dela ŠS EPF 

Glavni cilj ŠS EPF UM pri izvedbi Informativnih dni je vzpostavitev stika z bodočimi študenti. S 
pripravljeno predstavitvijo žele privabiti čim več dijakov, da bi se odločili za študij na Ekonomsko-
poslovni fakulteti. Člani Študentskega sveta med izvajanjem projekta izpopolnjujejo svoje 
komunikacijske sposobnosti, ki so pomembna veščina dobrega študentskega predstavnika.  
 
Delovno-motivacijski vikend se navezuje predvsem na motiviranost članov Študentskega sveta za 
nadaljnje delo in izvajanje projektov. Člani so se imeli možnost bolje spoznati v nekoliko bolj 
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sproščenem okolju in so na tak način vzpostavili tesnejše prijateljske vezi. Prav tako pa so s pomočjo 
tega druženja našli dobre ideje za izboljšanje projektov, ki jih izvajajo skozi študijsko leto. 
 
Poizpitna zabava je namenjena temu, da se lahko študenti po napornem izpitnem obdobju nekoliko 
sprostijo in si naberejo nove motivacije in elana za nadaljevanje študijskih obveznosti v novem 
semestru. Prav tako pa z zabavo študentom poskušajo vzbuditi občutek pripadnosti Ekonomsko-
poslovni fakulteti in Študentskemu svetu EPF.  
 
Kot pretekla leta smo študenti tudi v študijskem letu 2015/16 nadaljevali z vzdrževanjem spletne strani 
ŠS EPF UM. Študente redno obveščamo o naših projektih, pomembnih novicah ter o dogajanju na 
fakulteti. Na spletni strani je urejena tudi baza zapiskov, ki se skozi šolsko leto posodablja in obnavlja. 
Spletno stran nadgrajujemo z rednim ozaveščanjem študentov. 
 
Promocija Študentskega sveta je za nas ključnega pomena. Vsi naši dogodki so deloma namenjeni tudi 
temu. Prav tako je od promocije ŠS EPF odvisna tudi udeležba študentov na dogodkih.  
 
Študentski svet EPF UM se poleg promocijskih oblačil promovira tudi z drugimi izdelki. Gre za 
promocijski material, predvsem pisarniški material, ki ga študentje uporabljajo pri študijskem procesu 
in preko socialnih omrežij. 
 
Tutorji in Študentski svet EPF tesno sodelujemo. Skupaj načrtujemo in organiziramo projekte, ki so 
pomembni za študente in jim omogočajo lažje vključevanje v študijsko okolje. Promocija tutorstva tako 
postaja redni projekt Študentskega sveta EPF UM. Namen študentov tutorjev je podoben namenu 
Študentskega sveta, zato z njihovim delom na fakulteti dosežemo večje število študentov in hkrati tudi 
promoviramo Študentski svet. V okviru teh projektov pomagamo pri organizaciji dveh projektov, 
Kostanjev piknik ter Pridi, poglej in izberi, kjer se s pomočjo tutorjev lažje predstavimo študentom naše 
fakultete.  
 
Šport je pomembna komponenta v življenju študenta, ki pa je pogosto zanemarjena. Zato želimo, da bi 
se tudi naši študentje udeleževali raznih športnih projektov. Eden izmed takih je projekt Univerzitetna 
športna liga, ki je organiziran s strani ŠS UM.  Da študente še bolj motiviramo k udeležbi na UNI ligi 
in k športnim aktivnostim, jim pripravimo različna promocijska darila, eden izmed takih so majice, v 
katerih nas zastopajo na tekmah. Za nas je to še posebej pomembno, saj se zavedamo, da tudi športniki 
s svojim trudom veliko pripomorejo k prepoznavnosti fakultete. 
 

4.3.2 Projekti ŠS EPF 

V nadaljevanju so navedeni projekti, ki jih je ŠS EPF izvedel v študijskem letu 2015/16: 
 Sodelovanje na informativnih dnevih  
 Poizpitna zabava  
 Delovno-motivacijski vikend  
 Marketinški semafor (v sodelovanju s Klubom za marketing)  
 Zdrav zajtrk (v sodelovanju s tutorji EPF) 
 Karierni sejem (v sodelovanju s Kariernim centrom)  
 Izdaja brošure »Razlagova razlaga« 
 Strokovna ekskurzija (Dana, Krka, Zlati Grič) 
 Delavnica Skrivnosti argumentov – moč besed (v sodelovanju s tutorji EPF) 
 Brucovanje EPF 
 Spoznavni večer EPF 
 Promocija volitev v ŠS EPF UM 
 Promocija športa 

 
Študentski svet EPF financira svoje dogodke s sredstvi, ki jih pridobi s prijavo na poziv za 
sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic, ki ga izda Študentski 
svet Univerze v Mariboru. 
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Kar nekaj časa in sredstev je bilo tudi namenjenega za promocijo ŠS EPF UM in Tutorjev študentov, 
saj je pomembno, da študenti poznajo Študentski svet in Tutorje študente ter aktivnosti, ki jih izvajajo.  
 
Pomemben projekt ŠS EPF UM pa je tudi promocija športa na EPF. Študenti EPF so zelo aktivni na 
področju športa saj sodelujejo v Ligi za prvaka UM, kjer se pomerijo v košarki, nogometu ter odbojki. 
Te Lige se udeležijo tako fantje kot tudi dekleta, ki zasedajo visoka mesta.   
 

4.3.3 Strokovne in obštudijske dejavnosti  

4.3.3.1 Sodelovanje s Kariernim centrom UM 
 
V Kariernem centru Univerze v Mariboru izvajajo aktivnosti, vezane na celosten razvoj kariere 
študentov in diplomantov, ustrezno iskanje zaposlitve ter enostavnejši prehod na trg dela. Karierni 
center UM organizira in pomaga pri izpeljavi dogodkov (delavnic, predavanj, okrogli miz) – splošnih 
(kot npr. napisati življenjepis) kot tudi specifičnih (vezanih na posebnosti študijske usmeritve 
posameznih skupin študentov) za študente vseh članic Univerze v Mariboru.  
 
Povezovanje s Kariernim centrom UM prinese veliko prednosti: povezovanje študentov z možnimi 
bodočimi delodajalci, vzpostavitev stikov s podjetji, kjer študenti izvedo, kaj podjetje pričakuje od 
študentov, ki vstopajo na trg dela.  
 
To študijsko leto smo študenti EPF v sklopu ŠS EPF v sodelovanju s Kariernim centrom EPF izvedli 
projekt Karierni sejem, kjer smo študentom omogočili stik z bodočimi morebitnimi delodajalci.  V 
naslednjem študijskem letu nameravamo povečati sodelovanje s Kariernim centrom EPF in tako 
študentom nuditi možnost pridobivanja še dodatnih koristnih znanj izven pedagoškega procesa. 
 
4.3.3.2 Sodelovanje s Klubom za marketing EPF 
 
Klub za marketing EPF opravlja pomembno poslanstvo v interesnem organiziranju študentov EPF, 
zlasti v sedanjih tržnih razmerah, ko se morajo vse institucije na dogajanja v okolju tržno odzivati. S 
številnimi projekti in aktivnostmi tako na EPF kot v okolju, je Klub nedvomno potrdil svojo aktivno 
naravnanost, tako da lahko študenti z vključitvijo v Klub in z njihovimi projekti nedvomno tudi skozi 
tovrstno interesno delo pridobijo pomembne praktične izkušnje.  
 
Klub za marketing v sodelovanju s ŠS EPF vsako leto organizira že ustaljen projekt Marketinški 
semafor. S tem povezovanjem pridobijo študentje nove praktične izkušnje, poslovne ter druge stike. S 
tem načinom dela se študentje neformalno učijo, in sicer s pomočjo delavnic, okroglih miz, prav tako 
pa se samo izpopolnjujejo ter uresničujejo svoje ideje.  
 
4.3.3.3 Sekcija mladih projektnih managerjev EPF 
 
Sekcija Mladih projektnih managerjev EPF preko projektov povezuje podjetja in mlade študente, 
katerim omogočajo pristen stik s poslovnim svetom. Skrbi za prenos teoretičnega znanja v prakso in 
pomaga pri pridobivanju prvih delovnih izkušenj.  
 
ŠS EPF UM je s sekcijo sodeloval na dveh večjih projektih, in sicer Projektni dnevi ter Uspešne ženske. 
Prav tako pa lahko študentje Ekonomsko-poslovne fakultete sodelujejo tudi pri ostalih njihovih 
projektih. V letu 2015/16 so izvedli še naslednje projekte: delavnico projektnega managementa ter 
psihološko delavnico, ekskurzijo na Primorsko, izvedli pa so še tehnično-tehnološke projekte (v 
sodelovanju s podjetjema Skaza, d. o. o. in Gorenje, d. d.).  
 
S tem načinom povezovanja študentov Ekonomsko-poslovne fakultete z različnimi drugimi sekcijami 
in klubi pripomoremo k temu, da študentje ustrezno povežejo teoretično znanje s prakso. Prav tako s 
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povezovanjem pridobijo nove stike, nova znanja in izkušnje, nov pogled na opravljanje in izvajanje 
projektnih nalog. Na ta način nadgrajujejo svoja znanja ter dajejo diplomi večji pomen.  
 

4.4 Ocena stanja in načrti za prihodnost  

Prednosti 
 visoka pripadnost študentov fakulteti  
 aktivno vključevanje študentov v znanstveno-raziskovalno delo in delo na projektih na vseh 

stopnjah študija,   
 objavljeni razpisi in podpora za študentske izmenjave,  
 objavljeni razpisi za štipendije in priložnosti za sofinanciranje študija,  
 zelo dobro delujoč sistem tutorstva, urejena študentska-tutorska pisarna,  
 zelo dobri odnosi študent – profesor,  
 dobra povezanost in sodelovanje s študenti z drugih fakultet UM.  
 študenti so zastopani v vseh organih fakultete, sej se redno udeležujejo in sodelujejo v procesu 

odločanja; 
 tutorji EPF predstavljajo vzor drugim tutorjem na UM, še posebej tistim, ki na novo 

vzpostavljajo tutorski sistem; 
 dobra povezanost ŠS EPF in tutorjev; 
 dobra povezanost ŠS EPF in tutorjev z okoljem (sodelovanje s ŠOUM, Kariernim centrom 

UM); 
 povečanje števila projektov izobraževalne narave, namenjenih študentom EPF. 
 posodobljena baza zapiskov na spletni strani ŠS EPF UM  
 sprotno posodabljanje baze zapiskov spletne strani ŠS EPF UM. 
 vključevanje študentov v različne projekte (Demola, Po kreativni poti do znanja), pri katerih 

sodelujejo z gospodarstvom in potencialnimi delodajalci; 

Slabosti  
 Slaba informiranost študentov o projektih v okviru fakultete, v katere se lahko vključujejo ter 

pogosto tudi posledično premajhno vključevanje študentov v takšen način dela,  
 Premalo število projektov ŠS EPF UM, ki bi študente povezali s gospodarstvom in 

potencialnimi delodajalci, 
 Neaktiven forum ŠS EPF UM, 
 Čeprav spletna stran ŠS EPF UM nudi študentom veliko informacij o študiju in obštudijskih 

dejavnostih, je slabo obiskana, 
 Prenizka raven mednarodnega sodelovanja ŠS EPF UM, 
 Nekateri profesorji še tutorjev sploh ne poznajo. 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  
 Izvedba več projektov raziskovalne narave za študente (kontinuirana aktivnost) 
 Obnova sedišč in pisalnih površin v nekaterih predavalnicah  
 Raziskati možnosti boljšega dostopa za invalide (izvedeno) 
 Povečati obseg predavanj tujih strokovnjakov (kontinuirana aktivnost) 
 Študentom ponuditi možnosti za vključitev v dejavnosti in projekte praktične narave 

(kontinuirana aktivnost) 
 Vzpostaviti delujoč sistem sodelovanja med fakulteto in trgom dela s področja ekonomskih in 

poslovnih ved  
 Spodbujati večjo mobilnost študentov (npr. s promocijo programa Erasmus preko Študentskega 

sveta EPF) (kontinuirana aktivnost) 
 Povečati prepoznavnost Študentskega sveta EPF in ga tako še bolj približati študentom (preko 

projektov Študentskega sveta)  
 Vzpostaviti sistemsko sledenje obštudijskim aktivnostim, ki jih študenti izvajajo 

samoiniciativno  
 Razširitev predmetnega tutorstva na več »kritičnih« predmetov (izvedeno) 
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 Večja prepoznavnost tutorjev med profesorji. Potrebno je vzpostaviti povezavo med tutorji in 
profesorji, tudi pri tistih profesorjih, ki učijo predmete pri katerih študentje nimajo težav 
(izvedeno) 

 Nadaljevati aktivnosti za vključevanje študentov v raziskovalno delo (kontinuirana aktivnost) 
 ŠS EPF in študenti tutorji EPF bodo aktivno sodelovali pri zmanjševanju števila pristopov k 

posameznim izpitom tako, da bodo širili predmetno tutorstvo, seznanjali študente o njihovih 
pravicah in obveznostih iz Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja UM (kontinuirana 
aktivnost)  

 Dodati oziroma razširiti nabor projektov v okviru ŠS EPF in tutorjev EPF (izvedeno) 
 Intenzivno obveščanje in informiranje študentov o pomembnih vidikih preko socialnih omrežij, 

spletne strani, elektronske pošte, osebnega stika.  
 Organizirati tutorske ure, na katerih so študentom na voljo informacije o  določenih projektih 

in raziskovalnem delu na fakulteti (izvedeno).  
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5 MATERIALNI POGOJI 

5.1 PROSTORI 

Izboljšave v času po Samoevalvaciji iz leta 2015: 
 Izvajanje vzdrževalno-investicijskih del v skladu z načrti fakultete; 
 Vgradnja avtomatskih vhodnih vrat v objekt Razlagova 20; 
 Vgradnja 14 klimatskih naprav v prostorih na Razlagovi 14; 
 Nabava dveh stopniščnih vzpenjalcev in vozička za invalide; 
 Z izgradnjo GH Gabrijela se je uredila tudi celotna pohodna ploščad pred objektom Razlagova 

14; 
 Izvedena investicijsko vzdrževalna dela v apartmajih Rogaška, Rogla, Barbariga in Gajac. 

  
Prednosti: 

 Zmanjšana poraba toplotne energije-avtomatsko zapiranje vrat in boljše toplotno počutje v avli 
objekta Razlagova 20; 

 Izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene; 
 Postali smo prijaznejša fakulteta za invalide; 
 Izboljšanje zunanjega izgleda okolice objekta Razlagova 14; 
 Izboljšanje pogojev počitnikovanja v fakultetnih apartmajih. 

 
Slabosti: 

 Pridobitev dodatnih parkirnih mest na Razlagovi 20/22 ni pravno-formalno urejena, saj 
parkirišče ni registrirano kot parkirišče; 

 Prelaganje ureditve čitalnice nad prenovljeno knjižnico v objektu na Razlagovi 20 v naslednja 
leta; 

 Ostaja še energetsko nesaniran del objekta Razlagova 20/22; 
 Odsotnost sistemskega zagotavljanja finančnih sredstev za vzdrževanje prostorov fakultete. 

 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

 Nadaljevati aktivnosti za zamenjavo pisarniškega pohištva kabinetnih prostorov fakultete v 
objektu B na Razlagovi 20 skladno z izdelanim idejnim projektom prenove kabinetnega dela 
objekta B, ki je bil delno realiziran z energetsko sanacijo in vzporednimi investicijsko 
vzdrževalnimi deli tega dela objekta v izvajanju (delno realiziran predlog iz samoevalvacije 
2014/2015); 

 Dokončna ureditev parkirnih mest fakultete na Razlagovi 20/22 (izvedba asfaltiranja, označitev 
parkirnih mest, namestitev zapornice (v izvajanju, delno realiziran predlog iz samoevalvacije 
2014/2015); 

 Nadaljevati aktivnosti za sanacijo, in sicer za objekt Razlagova 14 nenevarnih (Poročilo 
Inštituta za raziskavo materialov in aplikacije-IRMA d.o.o. z dne 24. 10. 2016) obstoječih 
razpok, nastalih predvsem ob izgradnji GH Union in GH Gabrijela (v izvajanju, delno realiziran 
predlog iz samoevalvacije 2014/2015); 

 Izvajanje vzdrževalno-investicijskih del v skladu z načrti fakultete (redno vzdrževanje oken, 
žaluzij, talnih oblog, itn. (kontinuirana aktivnost); 

 Preučiti možnosti pridobitve sredstev za energetsko sanacijo še preostalega dela objekta B na 
Razlagovi 20/22, predvsem za zamenjavo oken in vgradnjo varčnih svetil in senzorjev svetlobe 
kjer jih še ni (v izvajanju, delno realiziran predlog iz samoevalvacije 2014/2015). 
 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, Poslovodni odbor EPF, Upravni odbor Univerze v Mariboru. 
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5.2 OPREMA 

5.2.1 Računalniške zmogljivosti in audio vizualni laboratorij 

Fakulteta razpolaga s sodobno študijsko infrastrukturo z vso potrebno računalniško in avdio opremo v 
predavalnicah in seminarskih sobah. Obe zgradbi fakultete sta pokriti z brezžičnim signalom omrežja 
Eduroam. V Prilogi 5.2.1_1 je prikazan pregled razpoložljive multimedijske opreme za izvedbo 
izobraževalne in raziskovalne dejavnosti EPF. 
 
Premiki po samoevalvaciji iz leta 2015 (Priloga 5.2.1_1): 

 Nadaljnja virtualizacija namizij na posameznih delovnih mestih nepedagoškega osebja 
(realiziran predlog iz samoevalvacije 2013 in 2014); 

 Nadaljnja virtualizacija namizij na posameznih delovnih mestih pedagoškega osebja (realiziran 
predlog iz samoevalvacije 2015); 

 Nabava treh projektorjev za predavalnice in zamenjava dotrajanih projektorjev;  
 Nadgradnja Datacentra fakultete; 

 
Prednosti: 

 Zmogljivejše in varnejše delovanje računalnikov in strežnikov v lokalnem omrežju na fakulteti; 
 Manj okvar projektorjev v predavalnicah; 
 Lažji nadzor in upravljanje informacijskega sistema. 

 
Slabosti:  

 Tehnična oprema v pisarnah in kabinetih nekaterih sodelavcev je zastarela. 
 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

 Nadaljnja virtualizacija posameznih namizij na delovnih mestih pedagoškega in nepedagoškega 
osebja (kontinuirana aktivnost). 

 Posodobitev tehnične opreme v vseh kabinetih in pisarnah strokovnih služb. 
Odgovorni: poslovodstvo EPF, Služba za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. 
 

5.2.2 Tehnološki laboratorij in zbirka industrijskih izdelkov 

Premiki po samoevalvaciji iz leta 2015: 
 Posodabljanje in noveliranje zbirke industrijskih izdelkov; 
 Pridobivanje sredstev za podaljšanje licence programa SimaPro ter za nakup novih 

računalniških programov; 
 Sprotno izpopolnjevanje in vzdrževanje tehnološkega laboratorija, v letu 2016 v tehnološki 

laboratorij nameščen brezžični usmerjevalnik (WiFi router); 
 Posodobitev razstavnih vitrin (povečanje razstavnega prostora – postavitev panoja nad vitrino, 

večja preglednost). 
 Zamenjava starih računalnikov z zmogljivejšimi rabljenimi, ki podpirajo operacijski sistem 

Windows 7. 
 
Prednosti: 

 Tehnološki laboratorij ima ustrezen kadrovski potencial, izkušnje, pedagoške in raziskovalne 
dosežke ter sodeluje z domačimi in s tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami; 

 Industrijsko zaledje oziroma povezave doma in v tujini omogočajo permanentno aktualiziranje 
eksponatov industrijskih izdelkov; 

 Možnosti prezentacije študentskih izdelkov v obliki posterjev.   
 

Slabosti: 
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 Nezadostna finančna sredstva za nabavo sodobnih računalniških programov in za posodabljanje 
računalniške opreme; posledica je nedelovanje 10 let starih računalnikov z zastarelim 
operacijskim sistemom, ki se več ne nadgrajuje; 

 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

 Pridobivanje in namenjanje sredstev za podaljšanje licence programa SimaPro ter za nakup 
novih računalniških programov (realiziran predlog iz samoevalvacije 2014/2015, licenca 
podaljšana do leta 2017, kontinuirana aktivnost); 

 Nabava clientov ali novejših zmogljivejših računalnikov (5) z možnostjo namestitve novejšega 
operacijskega sistema (v izvajanju, delno realiziran predlog iz samoevalvacije 2014/2015);  

 Posodabljanje in noveliranje zbirke industrijskih izdelkov: v letih 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
in 2016 smo izvedli posodabljanje, vendar ostaja ta predlog aktualen tudi za vnaprej zaradi 
tehnološkega razvoja in dela z različnimi eksponati pri vajah (realiziran predlog iz 
samoevalvacije 2014/2015, kontinuirana aktivnost). 

Odgovorni: nosilci posameznih projektov. 
 

5.3 KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKA DEJAVNOST 

O področju knjižnične dejavnosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru so podrobnejši 
podatki predstavljeni v prilogah 5.3_1 in 5.3_2 (prirast in stanje knjižničnega gradiva po posameznih 
letih) ter v prilogi 8_12 (samoevalvacija knjižnične dejavnosti za študijsko leto 2015/2016).  
 
Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 

 Povečanje knjižničnega gradiva za 2.354 enot (realizacija načrta izboljšav Univerze v 
Mariboru); 

 Povečanje števila izvodov obvezne študijske literature za študente (realizacija načrta izboljšav 
Univerze v Mariboru); 

 Oddaja prijave dne 16.11.2015 za uvrstitev projekta lokacijske povezave knjižnice in čitalnice 
v seznam projektov na področju visokega šolstva – razpis MIZŠ. 

 
Prednosti: 

 Zadostna pokritost znanstvenih disciplin s knjižničnim gradivom; 
 Pri oblikovanju fonda obvezne študijske literature knjižnica dobro sodeluje z učitelji; 
 Število kupljenih knjig je 771 (od tega 137 iz sredstev Individualna raziskovalna dejavnost ali 

Delovni nalog); 
 Dobra informacijska podprtost knjižnice; 
 Uporabniki lahko na ravni UM dostopajo do velikega števila podatkovnih zbirk in drugih e-

virov; 
 Ažurno vodenje osebnih bibliografij učiteljev in sodelavcev EPF; 
 Knjižnica ima podpisane protokole o sodelovanju in izmenjavi gradiva s široko mrežo drugih 

knjižnic;  
 Uspešna prijava na javni razpis ARRS za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene periodike in 

baz podatkov (prijava realizirana v okviru skupne prijave preko UKM);  
 Promocija knjižnice EPF na socialnih omrežjih (Facebook) in na spletni strani knjižnice EPF;  

 
Slabosti: 

 Knjižnični prostori so ločeni od čitalnice;  
 Čitalnica nima urejenega prezračevanja; 
 Knjižnično gradivo se nahaja na štirih ločenih lokacijah;  
 Glede na povpraševanje je še vedno premalo izvodov obvezne študijske literature. 

 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

 Lokacijsko povezati knjižnico in čitalnico. 
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 Nadaljevati s prakso, da pri oblikovanju obvezne študijske literature knjižnica sodeluje z učitelji 
(kontinuirana aktivnost).   

 
Odgovorni: poslovodstvo EPF, Upravni odbor Univerze v Mariboru, vodstvo knjižnice, visokošolski 
učitelji in sodelavci EPF. 
 

5.3.1. Založniška dejavnost 

Podrobnejši podatki o založniški dejavnosti Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru so 
predstavljeni v prilogi 5.3_3 (izdane publikacije po posameznih letih). 
 
Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 

 Na fakulteti smo v letih 2015 in 2016 izdali 18 publikacij, od tega 5 znanstvenih in strokovnih 
monografij.  
 

Prednost:  
 EPF od leta 1954 kontinuirano izdaja mednarodno znanstveno revijo Naše gospodarstvo. 

 
Slabost: 

 Strm upad števila izdanih učbenikov od 2013 (samo en izdan učbenik od 2013 do 2016). 
 
Predlog aktivnosti za izboljšanje: 

 Nadaljevati z dograjevanjem modela izdajanja e-publikacij na fakulteti po študijskih 
programih, letnikih in smereh v skladu s sistemskimi možnostmi (delno realiziran predlog iz 
samoevalvacije iz leta 2014/15).   

 
Odgovorni: poslovodstvo EPF, Komisija za študijske zadeve, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 

5.4 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

 
V preglednicah 5.4_1 do 5.4_4 prikazujemo osnovne podatke o obsegu in sestavi prihodkov in 
odhodkov, ki jih fakulteta pridobiva iz različnih virov in za izvajanje različnih vrst dejavnosti. Podatki 
za leto 2015 so ponovno nižji v primerjavi s predhodnim letom tako pri prihodkih, kot tudi pri odhodkih.  

Preglednica 5.4_1: Pregled poslovanja (v EUR) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Indeks  

11/10 
Indeks  
12/11 

Indeks 
13/12 

Indeks 
14/13 

Indeks 
15/14 

1 2 3 4 5 6 2:1x100 3:2x100 4:3x100 5:4x100 6:5x100  
Prihodki 7,788.832 6,403.405 5.960.188 5.477.089 5.282.416 5.201.218 82,21 93,08 91,89 96,45 98,46 
Odhodki 7,385.650 6,586.654 5.940.550 5.419.705 5.225.745 5.170.484 89,18 90,19 91,23 96,42 98,94 

Preglednica 5.4_2: Prihodki fakultete po dejavnostih glede na vrsto dejavnosti (v EUR)  
 2010 2011 2012 2013 2014  2015 
1. Prihodki za javno službo 7,499.022 6,158.872 5.827.132 5.364.779 5.164.497 5.092.410 
2. Prihodki tržne dejavnosti 289.810 244.533 133.056 112.310 117.919 108.808 
SKUPAJ 7.788.832 6,403.405 5.960.188 5.477.089 5.282.416 5.201.218 
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Preglednica 5.4_3: Sestava prihodkov po virih financiranja (v odstotkih) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Prihodki od MVZT  65,20 80,40 77,89 81,50 81,40 83,20 
2. Prihodki iz drugih proračunskih virov  1,19 2,33 5,86 5,70 8,30 7,50 
3. Prihodki iz neproračunskih virov 33,61 17,27 16,25 12,80 10,30 9,3 
    SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Preglednica 5.4_4: Prihodki po dejavnostih (v EUR) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Indek

s 
11/10 

Indeks 
12/11 

Indeks 
13/12 

Indeks 
14/13 

Indeks 
15/14 

1 2 3 4 5 6 2:1x10
0 

3:2x100 4:3x100 5:4x100 6:5x100 

Dodiplomski študij  
% 

5,086.838 
65,31 

4,158.720 
64,95 

3.587.791 
60,20 

3.368.410 
61,50 

3.216.525 
60,89 

3.028.541 
58,23 

81,75 86,27 93,89 95,49 94,16 

Podiplomski študij  
% 

1,554.423 
19,96 

1,371.312 
21,42 

1.577.155 
26,46 

1.371.916 
25,05 

1.508.100 
28,55 

1.674.044 
32,18 

88,22 115,01 86,99 109,93 111,00 

Raziskovalna dejav. 
%              

326.572 
4,19 

453.733 
7,08 

457.605 
7,68 

427.213 
7,80 

420.853 
7,97 

378.558 
7,28 

138,9
4 

100,88 93,36 98,51 89,95 

Druge dejavnosti 
% 

820.999 
10,54 

419.640 
6,55 

337.637 
5,66 

309.550 
5,65 

136.938 
2,59 

120.075 
2,31 

51,11 80,46 91,68 44,24 87,69 

SKUPAJ 
% 

7,788.832 
100,00 

6,403.405 
100,00 

5.960.188 
100,00 

5.477.089 
100,00 

5.282.416 
100,00 

5.201.218 
100,00 

82,21 
 

93,08 91,89 96,45 98,46 

Preglednica 5.4_5: Izdatki za investicije v opremo (v EUR)  
Investicije v opremo - 

skupni znesek Leto 
2010 30.481 
2011 12.843 
2012 84.777 
2013 14.398 
2014 34.346 
2015 93.652 

 
EPF je v letu 2015 poslovala pozitivno. Skupni pozitivni  poslovni izid je znašal 30.734 EUR 
(Preglednica 5.4_1). Podatki kažejo, da so prihodki iz naslova financiranja s strani MVZT leta 2015 
glede na predhodno leto malenkostno narasli (+0,64%) (Preglednici 5.4_1 in 5.4_3), kar je pozitivna 
sprememba glede na predhodna leta, ko so več let zaporedoma padali. Vendar pa so z izjemo 
financiranja MVZT upadli vsi drugi viri financiranja. Prihodki iz drugih proračunskih virov so tako 
upadli za 11%, enako pa tudi prihodki iz neproračunskih virov. Do decembra 2015 so sicer še veljali 
ukrepi ZUJF in njihov vpliv na nižje stroške dela, tako da je fakulteta leto 2015 kljub nižjim skupnim 
prihodkom končala z minimalnim presežkom prihodkov nad odhodki. Decembra 2015 so se 
napredovanja na delovnem mestu sprostila in posledično so se stroški dela v letu 2016 pomembno 
zvišali.  
 
Če prihodke pogledamo po dejavnostih (Preglednica 5.4_4), vidimo, da so v letu 2015 glede na 
predhodno leto upadli tako prihodki za javno službo (-1,4%) kot tudi prihodki iz tržne dejavnosti (-
7,7%). Kljub relativno precej večjemu upadu prihodkov iz tržne dejavnosti je gledano absolutno ta upad 
bistveno manj zaskrbljujoč kot upad prihodkov za javno službo, kjer so zneski bistveno višji. 
Najmočnejši upad je v tem delu zabeležila raziskovalna dejavnost (-10% oz. -42.295 EUR), medtem ko 
je gledano absolutno upad največji na dodiplomskem študiju (-5,84% oz. -187.984 EUR). K sreči so 
zmanjšanja prihodkov pri dodiplomskem študiju in pri raziskovalni dejavnosti v letu 2015 glede na 
predhodno leto bila v pomembnem delu nadomeščena s povečanjem prihodkov na podiplomskem 
študiju (+11% oz. +165.944 EUR).  
 
Vodstvo fakultete pričakuje v naslednjih letih zaostritev razmer na finančnem področju. Sprostitev 
varčevalnih ukrepov ZUJF bo namreč povzročila znaten porast stroškov dela, ki jih bo brez izdatnega 
dodatnega financiranja težko v celoti pokriti. Dodatno negotovost vnašajo tudi nejasnosti glede 
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prihodnjega modela financiranja, ko še ni znan ključ, po katerem bo Univerza delila proračunska 
sredstva med fakultete, in kakšen znesek bo pripadel Ekonomsko-poslovni fakulteti. 
 
Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 

 Sprostitev napredovanj decembra 2015 in posledično višji stroški dela v prihodnjih letih. 
 Porast prihodkov iz podiplomskega študija in upad prihodkov v vseh drugih dejavnostih. 
 Minimalen porast financiranja s strani MVZT. 
 

Prednosti: 
 Nižjim prihodkom je fakulteta sledila z nižjimi odhodki, tako da je leto 2015 zaključila s 

pozitivnim poslovnim izidom. 
 Povečanje prihodkov iz naslova podiplomskega študija. 

 
Slabosti: 

 Upad prihodkov v vseh dejavnostih razen pri podiplomskem študiju. 
 Raziskovalni projekti in dejavnosti inštitutov predstavljajo premajhen del celotne finančne 

realizacije fakultete, da bi se to lahko pomembno poznalo pri pokrivanju njenih infrastrukturnih 
stroškov (knjižnica, prostori, oprema, strokovne službe, pisarniški material itd.), ki tako ostajajo 
predvsem breme izobraževalne dejavnosti. 

 Fakulteta še ni izdelala in trgu ponudila kakšnih novih, komercialno privlačnih produktov, s 
katerimi bi lahko vsaj deloma nadomestila izpad iz naslova izrednega dodiplomskega študija. 
Vseživljenjsko izobraževanje in uvajanje študija na daljavo še naprej ostajajo neizkoriščene 
potencialne možnosti, ki bi se jim v prihodnje bilo smiselno intenzivneje posvetiti.  

 Financiranje napredovanj znotraj istih nazivov in v višje nazive ni urejeno s sistemom 
financiranja.  

 Precejšnja negotovost glede prihodnjega modela financiranja, ko še ni znan ključ, po katerem 
bo Univerza delila proračunska sredstva med fakultete, in kakšen znesek bo pripadel 
Ekonomsko-poslovni fakulteti.  

 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

 Celovito in poglobljeno analizirati razloge za nizke prihodke iz tržne in raziskovalne dejavnosti 
in pripraviti konkreten akcijski načrt za izboljšanje stanja (skladno s točkami 2.9 in 3.11 
Letnega programa dela EPF za leto 2016). 

 Celovito in poglobljeno analizirati odhodke in na tej osnovi raziskati možnosti za 
racionalizacijo poslovanja (kontinuirana aktivnost) 

 Zagotoviti pravično razdelitev finančnih sredstev znotraj Univerze. 
 Seznaniti zaposlene z rezultati poslovanja za preteklo leto in pričakovanji poslovodstva za 

prihodnje leto, vključno z najbolj perečimi problemi in predvidenimi ukrepi (kontinuirana 
aktivnost). 
 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, Poslovodni odbor EPF in Upravni odbor Univerze v Mariboru.  
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6 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, INOVATIVNOSTI IN 
RAZVOJNE NARAVNANOSTI 

6.1 SISTEM OCENJEVANJA IN SPREMLJANJA KAKOVOSTI, 
INOVATIVNOSTI IN RAZVOJNE NARAVNANOSTI 

Visokošolski učitelji in sodelavci EPF sodelujejo pri oblikovanju pedagoške, znanstveno-raziskovalne 
in strokovne dejavnosti tako preko kateder in drugih organov fakultete kakor tudi z neposrednim delom 
na navedenih področjih. 
 
Študenti lahko sodelujejo pri oblikovanju procesov, ki vplivajo na izobraževanje na EPF, preko svojih 
predstavnikov v vseh pomembnih organih fakultete, ali pa neposredno v samih procesih delovanja 
fakultete. Študenti lahko svoje predloge, kritike in pohvale anonimno izražajo tudi na spletni strani EPF 
(rubrika Predlogi in pripombe o študiju). 
 
Fakulteta ima usposobljen kader (3. poglavje samoevalvacijskega poročila) za izvajanje vseh svojih 
dejavnosti. Izobraževalni in raziskovalni proces izvajajo habilitirani učitelji in sodelavci, po zahtevanih 
univerzitetnih in fakultetnih merilih, v skladu z merili Nacionalne agencije Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) ter mednarodnimi akreditacijskimi merili. 
 
Tudi kvalifikacijska struktura nepedagoških delavcev ustreza zahtevam področij njihovega delovanja. 
 
EPF izvaja redni in izredni študijski proces v sodobno urejenih in z avdio-vizualnimi pripomočki 
opremljenih predavalnicah, v obeh stavbah na sedežu fakultete (5. poglavje samoevalvacijskega 
poročila). 
 
EPF ima vzpostavljen sistem spremljanja svoje izobraževalne, raziskovalne, strokovne in spremljajočih 
dejavnosti fakultete in njihovega financiranja. Nadrobna je tudi evidenca o študentih, kar omogoča 
spremljanje njihovih učnih dosežkov, prehodnosti, obremenitev in trajanja študija študentov. Fakulteta 
tudi sistematično zbira informacije o zanimanju kandidatov za vpis v razpisane študijske programe. 
 
Proces potrjevanja, spremljanja in presojanja študijskih programov in sprememb študijskih programov 
EPF je določen in se izvaja glede na manjše ali večje spremembe študijskih programov, impulz o potrebi 
presojanja sprememb v študijskih programih pa pride lahko s strani pedagoških sodelavcev, študentov 
ali iz okolja (delodajalci, podjetja, strokovna združenja). Postopek za manjše spremembe študijskih 
programov je sestavljen iz več faz, za odkrivanje in analizo potreb po spremembah študijskih 
programov so zadolžene katedre fakultete. Proces se nadaljuje na Komisiji za študijske zadeve, na 
Senatu EPF in na ustreznih organih na UM, ki predlagane spremembe obravnavajo in potrdijo. Nekatere 
manjše spremembe lahko potrdi Senat EPF in obvesti o tem UM ter NAKVIS. 
 
Odločanje o novih študijskih programih in odločanje o večjih spremembah študijskih programov pa je 
prav tako sestavljeno iz več faz. Za odkrivanje in analizo potreb po spremembah študijskih programov 
so zadolžene katedre fakultete. Predloge za spremembo obstoječih ali oblikovanje novih študijskih 
programov lahko poda kdorkoli od zaposlenih na fakulteti. Predloge za oblikovanje novih študijskih 
programov pa lahko podajo tudi posamezniki in inštitucije zunaj fakultete. Proces se nadaljuje na 
Komisiji za študijske zadeve, na Senatu EPF, na Senatu UM in Nacionalni agenciji Republike Slovenije 
za kakovost v visokem šolstvu, ki predlagane spremembe obravnavajo in potrdijo. Nekatere večje 
spremembe pa lahko potrdi senat UM in o tem obvesti NAKVIS. 
 
Študijski programi UM EPF so mednarodno akreditirani s strani ECBE (European Council for Business 
Education, akreditacija velja do maja 2019) in ACBSP (The Association of Collegiate Business Schools 
and Programs, akreditacija velja do aprila 2019),  poteka pa tudi predakreditacijski postopek za AACSB 
(The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Pridobitev obeh mednarodnih akreditacij 
(vz)postavlja tudi določene formalne zahteve in mehanizme, tako zunanjega kot tudi notranjega nadzora 
in spremljanja dosežkov (vključno s standardi), glede kakovosti oblikovanja in izvajanja študijskih 
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programov. Redni strokovni monitoring obeh akreditacijskih teles, kakor tudi obveza fakultete za redno 
letno poročanje o dosežkih na tem področju tako predstavljajo dodatne koristne prakse, spodbude in 
vsaj v določeni meri tudi zagotovila za stalno in organizirano skrb in razmišljanje o kakovosti in njenem 
uveljavljanju v vsakodnevnem delovanju.  
 
Ugotavljanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela 
na UM EPF je poglavitna naloga Komisije za ocenjevanje kakovosti EPF. Primarno orodje za izvajanje 
te naloge je evalvacijski postopek in ocenjevanje vseh ključnih procesov delovanja fakultete in to z 
namenom zagotavljanja in spodbujanja kakovosti. Samoevalvacijsko poročilo vsako leto napiše 
Komisija za ocenjevanje kakovosti, na podlagi podatkov, ki jih zagotovijo zlasti nepedagoški delavci v 
strokovnih oddelkih na EPF in v manjši meri tudi pedagoški delavci na EPF. Komisija za ocenjevanje 
kakovosti opravi analizo stanja zlasti po zadnji samoevalvaciji, ugotovi premike, prednosti in slabosti, 
poda predloge aktivnosti za izboljšave in opravi analizo akcijskega načrta, v katerem oceni stopnjo 
realizacije predlogov iz prejšnjega samoevalvacijskega poročila; na tej osnovi zapiše predloge 
aktivnosti za izboljšanje. Samoevalvacijsko poročilo obravnava Senat EPF, ki ga tudi sprejme. 
 
Sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti EPF ima več elementov. Prvič, Komisija za ocenjevanje 
kakovosti EPF izvaja postopke notranjega ocenjevanja fakultete ter anketo o zadovoljstvu zaposlenih 
EPF pri delu. Drugič, anketiranje študentov o ravni kakovosti izvedbe pedagoškega procesa po 
posameznih izvajalcih se izvaja v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve 
študentov na Univerzi v Mariboru. Tretjič, EPF ima predpisan in javni sistem izbire in določene tudi 
kriterije in postopke za podeljevanje znanstvenih in strokovnih nazivov, ki so primerljivi z nacionalnimi 
in mednarodnimi standardi ter nadzoruje njihovo upoštevanje. Prav tako ima zapisane tudi zahteve v 
zvezi z delokrogi delavcev v strokovno-administrativnih službah. Četrtič, fakulteta ima definirana 
pravila o preverjanju in ocenjevanju znanja, ima izdelana pravila o postopku priprave in zagovora 
diplomskega dela na vseh programih študija, prav tako ima fakulteta navodila za pripravo diplomskega 
dela in navodila za pripravo magistrskega dela ter doktorske disertacije.   
 
Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 

 Ponovno izvedena anketa o ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih EPF pri delu (realiziran sklep 
15. redne seje Senata EPF z dne 22. 4. 2016); 

 Alumni - fakulteta z aktivnostmi za diplomante na ravni Alumni kluba fakultete ni nadaljevala 
(2 predavanji v 2014), so pa aktivnosti za diplomante izvedle katedre (8 kateder, vsaka po eno 
aktivnost; ter 1 aktivnost skupaj ŠS EPF, tutorji in Karierni center). 

 V okviru procesa za pridobitev akreditacije AACSB je v letu 2015/2016 potekalo zapiranje 
zank in oblikovanje predlogov za izboljšanje doseganja učnih ciljev v sistemu AOL, 
obravnavano na seji predstojnikov kateder in na senatu 18.12.2015 za vse cilje BU programa 
in prva dva cilja ostalih programov. Podatki so v skladu z načrtom zbrani tudi za prvi semester 
2015/2016. 

 Februarja 2016 je bil imenovan nov mentor za AACSB, prof. dr. Karl-Heinz Rau iz Pforzheim 
Univerze v Nemčiji, ki je fakulteto obiskal maja 2016. Mentor je AACSB oddal pozitivno 
poročilo o obisku po posameznih standardih, kjer ugotavlja, da so predakreditacijske aktivnosti 
v sklepni fazi. 

 
Prednosti: 

 Ponovna izvedba ankete o interesu glede študijskih programov EPF za dijake na informativnih 
dnevih za dodiplomski in podiplomski študij; 

 Ponovno je bilo izvedeno sprotno anketiranje diplomantov; prav tako EPF enkrat letno izvede 
anketiranje delodajalcev o uspešnosti diplomantov na EPF na 1. in 2. stopnji študija;  

 Na ravni UM izvedeno anketiranje študentov o zadovoljstvu s študijem in študijskimi 
obremenitvami, obveščeni so posamezniki in rezultati so obravnavani na katedrah. Opravljene 
so aktivnosti v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov 
na Univerzi v Mariboru. 

 Tudi v tem samoevalvacijskem obdobju se je katedra za e-poslovanje uvrstila med najboljše 
(med 10 % najboljših), ki jim je bil podeljen naziv elitnega članstva (Premier partner) v okviru 
združenja Microsoft Dynamics Academic Alliance; že sedmo leto zapored ji je bilo podeljeno 
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elitno članstvo (Premier partner). Ker so že od leta 2013 uvrščeni v program Microsoft 
Dynamics Student Certificate Program (MDSCP), je več kot 120 študentov iz usmeritev 
Elektronsko poslovanje (bu) in Management informatike in e-poslovanja (bm) prejelo 
mednarodni certifikat združenja in sicer Microsoft Dynamics Student Certificate (MDSC).   

 Katedra za e-poslovanje v okviru Microsoftovega izpitnega centra (Certiport) omogoča 
študentom pridobitev mednarodno priznanih certifikatov za Microsoftove pripomočke 
(Microsoft Office 2007, 2010, 2013 in 2016). 

 Študenti in tudi zunanji kandidati so lahko v študijskem letu 2014/2015 pridobili mednarodni 
certifikat iz poslovne nemščine: Prüfung Wirtschaftsdeusch (PWD). Za ta certifikat ima Inštitut 
za jezike in tuje poslovne jezike na EPF licenco DIHK. Na EPF izvajamo izpite že od leta 2003, 
najprej v sodelovanju z Goethe Institutom, sedaj pa v sodelovanju s  Slovensko-nemško 
gospodarsko zbornico iz Ljubljane. V študijskem letu 2015/16 sta dva kandidata uspešno 
opravila izpit; 

 V letih od 2007 do 2016 je 32 (pet v 2016) študentov dodiplomskega in predvsem 
podiplomskega študija EPF pridobilo mednarodni certifikat za projektnega managerja, ki ga 
izvaja International Project Management Association, v Sloveniji pa ima koncesijo za izvajanje 
tega programa Slovensko združenje za projektni management (ZPM). Študenti EPF imajo v 
programu certificiranja 10 % popusta glede na redne cene certificiranja; študentom, ki aktivno 
sodelujejo v Sekciji ZPM Mladi projektni managerji, ki deluje na EPF, pa ZPM priznava 60 do 
80 % popusta. 

 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

 Nadaljevati z aktivnostmi za pridobitev mednarodne akreditacije AACSB (kot izhaja iz ocene 
realizacije akcijskega načrta za Samoevalvacijsko poročilo 2014/2015, je bila izvedena vrsta 
aktivnosti) (v izvajanju, delno realiziran predlog iz 2015). 

Odgovorni: poslovodstvo EPF, Senat EPF, visokošolski učitelji in sodelavci, strokovne 
službe. 

 Sprejeta Samoevalvacijska poročila EPF pošiljati v branje vsem zaposlenim. 
Odgovorno: poslovodstvo EPF. 

 Stopnje realizacije predlogov izboljšav v akcijskem načrtu samoevalvacijskega poročila 
opredeliti korektno glede na dejansko stanje. 

Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Čimprejšnje imenovanje predsednika/-ice Komisije za ocenjevanje kakovosti EPF.  

Odgovorni: poslovodstvo EPF, Senat EPF.  
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6.2 PRIMERJAVA IZBRANIH KAZALNIKOV V MEDNARODNEM 
SISTEMU RAZVRŠČANJA IN OCENJEVANJA UNIVERZ U-
MULTIRANK 

Univerza v Mariboru je sprejela sklep o sodelovanju v projektu U-Multirank na 5. redni seji Senata 
UM, 29. 11. 2011. Nosilca pri razvoju projekta U-Multirank sta Centre for Higher Education (CHE) iz 
Nemčije in Center for Higher Education Policy Studies (CHEP) na Nizozemskem. Projekt je financiran 
v okviru programa EU Vseživljenjsko učenje.  
 
V projektu sodeluje že več kot 1.300 univerz in 105.000 tisoč študentov iz 93 držav sveta. V aprilu 2016 
so bili objavljeni zadnji rezultati večdimenzionalnega razvrščanja. U-Multirank omogoča primerjavo 
univerz, 3.250 fakultet in 10.700 študijskih programov z naslednjih študijskih področij: biologije, 
ekonomske in poslovne vede, kemije, informatike-računalništva, elektrotehnike, zgodovine, 
matematike, strojništva, medicine, fizike, psihologije, socialnega dela in sociologije. Med sodelujočimi 
fakultetami jih je 413 iz področja ekonomskih in poslovnih ved. 
 
Večdimenzionalna lestvica U-Multirank razvršča univerze po štiriinpetdesetih kazalnikih na naslednjih 
področjih (uporabljeni kazalniki v 2015, rezultati objavljeni v 2016): 

- kakovost poučevanja in učenja (21 kazalnikov, od tega 12 na osnovi študentske ankete), 
- ugled raziskovalne dejavnosti (10 kazalnikov, od tega 5 na osnovi podatkov iz WoS), 
- mednarodna usmerjenost (10 kazalnikov, od tega 1 na osnovi podatkov iz WoS), 
- uspešnost pri prenosu znanja (8 kazalnikov, od tega 5 na osnovi WoS, PATSTAT) in 
- prispevek k regionalni gospodarski rasti (5 kazalnikov, od tega 1 na osnovi WoS). 

 
V projektu U-Multirank so študenti najpomembnejši ocenjevalci kakovosti izobraževalnega procesa na 
univerzah in študijskih programih, ker so odgovori študentov na anketna vprašanja osnova za izračun 
približno tretjine kazalnikov kakovosti. Žal za ta del raziskave za EPF ni podatkov, saj je bila udeležba 
študentov v raziskavi prenizka – odzvalo se je manj kot 10 % celotnega števila povabljenih študentov 
drugega in tretjega letnika dodiplomskih programov ter prvega in drugega letnika magistrskega 
programa.  

Na posameznem od petih obravnavanih področij se ocena pri posameznem kazalniku giblje od A (1) – 
zelo dobro, B (2) dobro, C (3) povprečno, D (4) podpovprečno, do E (šibko). Ta ocena je izračunana na 
osnovi primerjave z ostalimi izobraževalnimi institucijami, vključenimi v raziskavo. V spodnji 
preglednici 6.2_1 je prikazan položaj UM na področju poslovnih ved (podatki za EPF, ki so bili 
pridobljeni v študijskem letu 2012/2013), v primerjavi z univerzami iz Slovenije ter z univerzami v 
Avstriji, Hrvaški, Srbiji, na Madžarskem in v Italiji, ki so sodelovale v raziskavi (primerjava z 
univerzami iz Slovenije, Avstrije, Srbije in Hrvaške je bila opravljena v Samoevalvacijskem poročilu 
za leto 2014/2015), za kazalce, za katere obstajajo podatki za UM. V Prilogi 6_2.1 pa je prikazana 
primerjava s 110 večjimi univerzami držav Evropske unije. V preglednici 6.2_2 pa je prikazana 
vrednost kazalnikov za EPF – prikaz je nespremenjen glede na objavljene rezultate v poročilu 
2014/2015, saj novejši podatki še niso bili objavljeni. 
 
Na temelju prikazanih rezultatov za EPF, lahko tako zapišemo zgolj iste ugotovitve kot v 
samoevalvacijskem poročilu za leto 2014/2015: 

 Izobraževanje – v okviru izobraževalnega dela ima EPF nadpovprečno število oz. odstotek 
akademskega osebja z doktoratom (uvrstitev skupina B), razmerje učitelj/študent je povprečno 
(skupina C). EPF pa je relativno slaba predvsem glede časa, v katerem dodiplomski in 
podiplomski študentje diplomirajo (skupina D). Upoštevan je predpisan rok študija – 3  leta + 
1 leto za prvo stopnjo (torej 4 leta), ter 3 leta na drugi stopnji (2 +1). 

 Raziskovanje – v raziskovalnem delu velja predvsem izpostaviti število publikacij (skupina A) 
ter interdisciplinarnost publikacij (skupina A), po drugi strani pa je raven citiranosti pod 
povprečjem (skupina D). Prav tako je EPF šibka na področju zagotavljanja post-doktorskih 
položajev (skupina E). Žal je dohodek iz raziskav iz zunanjih virov izkazan napačno (uvrstitev 
v skupino B) – ugotavljamo, da je prišlo do napačnega razumevanja vsebine vprašanja. 

http://pre.umultirank.org/cms/wp-content/uploads/2014/05/Student_Survey_Questionnaire.pdf
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 Prenos znanja – v okviru prenosa znanja je število publikacij v sodelovanju z gospodarstvom 
zadovoljivo (skupina C). Žal pa je podatek o dohodku iz privatnih virov (v % celotnega 
dohodka iz raziskav) napačen (izkazana je nadpovprečna vrednost) – ugotavljamo, da je prišlo 
do napačnega razumevanja vsebine vprašanja. 

 Mednarodna usmerjenost – pri tem velja, da so dodiplomski in podiplomski študijski programi 
povprečno mednarodno usmerjeni (skupina C), slabša pa je ocena pri drugih oblikah 
mednarodnega sodelovanja (npr. mednarodni doktorati, mednarodne skupne publikacije). 

 Regionalna gospodarska rast – tudi tukaj žal velja, da je podatek o deležu financiranja iz 
lokalnih virov financiranja, napačen (izkazana je nadpovprečna vrednost) – ugotavljamo, da je 
prišlo do napačnega razumevanja vsebine vprašanja, kar izhaja iz poročila o projektu u-
Multirank s strani UM z dne, 5.6.2014. 

 
Na temelju navedenih spoznanj, v nadaljevanju izpostavljamo ključne prednosti, slabosti in predloge 
za izboljšave. 
 
Prednosti: 

 Nadpovprečen odstotek akademskega osebja z doktoratom, kar predstavlja temelj za nadaljnje 
uspešno delo na vseh področjih. 

 Veliko število objav in mednarodnih objav, ki predstavlja temelj za diseminacijo znanj. 
 Solidna raven internacionalizacije dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov. 

 
Pomembnejše slabosti: 

 Relativno majhen odstotek študentov, ki diplomirajo v predvidenem roku; 
 Nizka raven citiranosti publikacij raziskovalcev z EPF; 
 Majhno število post-doktorskih položajev. 

 
Premiki glede na leto 2015: 

- Preverjeni in popravljeni nepravilni podatki za EPF v sistemu U-Multirank v letu 2016 (izveden 
predlog za izboljšanje iz Samoevalvacijskega poročila 2014/2015). 

- Preveriti smiselnost in izvedljivost pridobitve vrednosti kazalnikov na osnovi študentskih anket 
(sedaj je vzorec premajhen) (anketiranje se je odvijalo v decembru 2016, po zaključenem letu 
2015/2016). 
 

Predlogi za izboljšanje: 
 Analizirati pomen rangiranja U-Multirank za EPF in presoditi položaj EPF na znanstveno-

raziskovalnem, strokovnem in izobraževalnem področju v okolju (Slovenija, širša regija EU, 
itd.) (kot je razvidno iz ocene realizacije akcijskega načrta za poročilo 2014/2015, je bila 
opravljena »Seznanitev z rangom, ki ga je EPF dosegla znotraj sistema U-Multirank«), (delno 
izvedena aktivnost iz 2015); 

 Nadaljevati z nizom aktivnosti, ki bodo prispevale k temu, da bodo študenti diplomirali v 
predvidenem času (iz ocene stopnje realizacije akcijskega načrta na podlagi poročila 2015 
izhaja, da poteka koordinirana dejavnost s tutorji in ŠS) (kontinuirana aktivnost, delno izvedena 
aktivnost iz poročila 2015);  

 Opredeliti in izvesti niz aktivnosti za povečevanja vpliva publiciranja raziskovalcev iz EPF-a 
(iz ocene stopnje realizacije akcijskega načrta na podlagi poročila 2015 izhaja, da je bil 
opravljen razgovor na seji predstojnikov inštitutov) (kontinuirana aktivnost, delno izvedena 
aktivnost iz poročila 2015); 

 Privabiti/ponuditi oz. zagotoviti več post-doktorskih mest na EPF (iz ocene stopnje realizacije 
akcijskega načrta na podlagi poročila 2015 izhaja, da poteka informiranje o mestih, ki jih 
financira ARRS) (kontinuirana aktivnost, delno izvedena aktivnost iz poročila 2015). 

Odgovorni: poslovodstvo EPF. 
 



Preglednica 6.2_1: Primerjava UM na področju poslovnih ved (podatki EPF 2012/2013) z univerzami iz Slovenije, v Avstriji, Hrvaški, Srbiji, na Madžarskem in v 
Italiji, ki so sodelovale v raziskavi . 
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Vir: http://www.umultirank.org/ 

http://www.umultirank.org/


Preglednica 6.2_2: Vrednosti kazalnikov kakovosti v sistemu U-multirank za EPF, podatki za 
2012/2013, primerjava z ostalimi univerzami, področje poslovnih ved. 
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7 STRATEŠKE USMERITVE 

7.1 SLEDENJE STRATEŠKIM CILJEM FAKULTETE 

Strategija EPF izhaja iz strategije Univerze v Mariboru, usklajene z Nacionalnim programom visokega 
šolstva ter drugimi dokumenti Republike Slovenije. Strategija se sproti prilagaja v skladu s sprejetimi 
dokumenti EPF in UM, kot so npr. letni programi dela, ki jih obravnavajo organi fakultete (Senat, 
Poslovodni odbor) in organi UM. Poročilo o sledenju strateškim ciljem fakultete je podano v preglednici 
7.1_1, kjer prikazujemo po posameznih področjih dolgoročne strateške cilje ter v okviru posameznega 
dolgoročnega cilja kratkoročne cilje. Prikazani so ukrepi za ohranitev oz. dosego ciljev ter stanje 
realizacije.  
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Preglednica 7.1_1: Dolgoročni strateški cilji, kratkoročni cilji, ukrepi in stanje realizacije. 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

DOLGOROČNI 
STRATEŠKI CILJ 

Podcilji/Ukrepi za 
dosego določenega 

cilja 

Stanje 
realizacije 

KRATKOROČNI 
CILJI  2016 

Ukrepi, ki so 
potrebni za dosego 

oz. ohranitev  
 

Stanje realizacije 

Dolgoročno 
načrtovanje 
študijskih 
programov in vpisne 
politike. 

Analiziranje vsebine in 
izvedbe študijskih 
programov 

V izvajanju Priprava izhodišč za 
izgradnjo sistema 
dolgoročnega 
načrtovanja vpisne 
politike 

Aktivno sodelovanje 
pri oblikovanju 
osnutka izhodišč za 
dolgoročni načrt 
vpisne  politike.  

V izvajanju – pobude za  oblikovanje 
izhodišč podane ob pripravi razpisa 
študijskih  programov 
 

Reakreditacija 
študijskih programov 
pri NAKVIS 

V izvajanju Izvedba postopkov za 
akreditacijo 
sprememb  študijskih 
programov (GING) 

Pregled stanja, 
priprava 
dokumentacije in 
potrditev na organih 
EPF, UM in 
NAKVIS. 

Vloga za reakreditacijo GING 2. 
stopnja potrjena na Senatu UM dne 
27.9.2016. 

Akreditacija sprememb 
študijskih programov 
pred objavo razpisov 
za vpis 

V izvajanju Razprave o 
spremembah 
študijskih programov 
in priprava na 
reakreditacijo v letu 
2019 

Priprava smernic za 
morebitne 
spremembe študijskih 
programov  

V izvajanju: 
Pripravljen pregled sprememb 
akreditiranih študijskih programov, 
18.11.2016 

Priprava osnutka 
časovnic 

Izvedeno 
Pripravljena časovnica ponovnih 
akreditacij študijskih programov (druga 
reakreditacija), 14.12.2016. 

Priprava izvedbe 
študijskih programov 
ali delov študijskih 
programov v 
angleščini 

V izvajanju Priprava na izvedbo 
študijskih programov 
ali njihovih delov v 
angleškem jeziku  

Izvedba pripravljenih 
programov v tujem 
jeziku (European 
Business Studies in 
Corporate 
Management and 

V izvajanju. 
Na UN študijskem programu 1. stopnje 
Ekonomske in poslovne vede od 
študijskega leta 2014/15 razpisujemo 
usmeritev Evropske poslovne študije 
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Governance) v skladu 
z razpisom in 
razpisnimi pogoji 

(predvidena izvedba v angleškem 
jeziku);  
Na študijskem programu 2. stopnje 
Ekonomske in poslovne vede od 
študijskega leta 2012/13 razpisujemo 
usmeritev Upravljanje in vodenje 
podjetij (predvidena izvedba v 
angleškem jeziku) 
 
V angleškem jeziku izvajamo 15 
dodiplomskih in 17 podiplomskih 
predmetov za tuje študente oz. za 
študente na izmenjavi. 

Razvoj programov 
za izpopolnjevanje. 

Iskanje možnosti za 
oblikovanje programov 
za izpopolnjevanje ali 
njihovih delov z 
dobrimi partnerji v 
Sloveniji in tujini. 

V izvajanju Priprava programov 
za izpopolnjevanje  

Presoja aktivnosti na 
kolegiju 
predstojnikov 
kateder. 

Predstojniki kateder (december 2016) 

Priprava vsebinskih 
sklopov za programe 
za izpopolnjevanje s 
strani kateder  

Priprava vsebine s katedrami (Katedra 
za finance, Katedra za kvantitativne 
ekonomske analize, Katedra za 
gospodarsko pravo, Katedra za 
računovodstvo in revizijo) 

Pridobitev in 
ohranjanje 
mednarodnih 
akreditacij za 
študijske programe 

Nadaljevanje 
postopkov za 
pridobitev mednarodne 
akreditacije  AACSB. 

V izvajanju Nadaljevanje 
akreditacijskega 
postopka AACSB  
 
 
 

Nadaljevanje 
postopkov za 
pridobitev 
mednarodne 
akreditacije AACSB. 

V izvajanju: 
- poslano učiteljem: presojanje 
uspešnosti študijskih rezultatov 
študentov po sistemu AoL za analizo 
rezultatov in predloge izboljšav; 
- izvedena analiza odgovorov učiteljev 
in AoL (zapiranje zank v AoL), 
obravnavano na seji KŠZ dne 9.9.2016, 
predstojnikih kateder dne 21.9.2016 in 
Senatu EPF dne 23.9.2016. 
-Poslano predstojnikom kateder : plan 
obštudijskih aktivnosti  študentov v 
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okviru kateder za študijsko leto 
2016/2017. 
- Zbrana realizacija obštudijskih 
aktivnosti študentov v okviru kateder 
za študijsko leto 2015/2016. 
- Izpolnjene tri ankete: Business School  
Questionnarie; Innovations that Inspire 
Survey in Collaboration Survey. 

Priprava tretjega 
poročila o napredku 
za AACSB. 

Izvedeno. 
Tretje poročilo oddano 6.10.2016. 

Zapiranje zank za 
preostale cilje v 
sistemu AoL. 

Izvedeno. 
Izvedena analiza odgovorov učiteljev 
in AoL (zapiranje zank v AoL), 
obravnavano na seji KŠZ dne 9.9.2016, 
predstojnikih kateder dne 21.9.2016 in 
Senatu EPF dne 23.9.2016. 

Pridobitev in tesno 
sodelovanje z novim 
mentorjem AACSB. 

Izvedeno 
Obisk AACSB mentorja 

3. 5. – 4. 5. 2016. 
Tesno sodelovanje pri pripravi tretjega 
poročila o napredku, ki ga je mentor 
tudi potrdil in priporočil AACSB, da ga 
sprejme. 

Reakreditacija in 
vzdrževanje 
akreditacije študijskih 
programov pri ECBE 
in ACBSP 

V izvajanju. Obnavljanje 
obstoječih 
mednarodnih 
akreditacij ECBE in 
ACBSP 

Izvedba predpisanih 
in priporočenih 
aktivnosti za 
ohranjanje 
akreditacije in 
priprava letnega 
poročila za ECBE.  

V izvajanju. 
Letno poročilo oddano 31.10.2016.  

Priprava letnega 
poročila za ACBSP. 

Izvedeno. 
Letno poročilo oddano 15.9.2016. 
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Omogočiti najboljšim 
študentom EPF 
vključitev v častno 
združenje študentov, 
ki jo zagotavlja 
ACBSP za 
akreditirane šole 
(Delta Mu Delta). 

Sprememba načrta zaradi vključevanja 
v AACSB. 
 

 
Zagotavljanje 
kakovostnih 
podpornih storitev 
za študente 

Nadaljnji razvoj 
tutorske in 
mentorske podpore 
študentom 

Izvedeno Izvajanje aktivnosti 
tutorstva 

Izvajanje 
študentskega 
tutorstva. 

Izvedeno 

Spodbujanje, pomoč 
in podpora 
predmetnemu 
tutorstvu. 

Kontinuirana izvedba glede na potrebe 
študentov (tutorji, ŠS EPF). 

Krepitev na študenta 
usmerjenega koncepta 
izvedbe študijskih 
programov, vzbujanje 
motivacije za učenje, 
spodbujanje sprotnega 
dela in sprotnega 
preverjanja znanja 
(tudi preko e-študija s 
sprotnimi 
zadolžitvami). 
 

Izvedeno Usmerjanje študentov 
na usmeritvi  

Uvajalni sestanek 
predstojnikov 
usmeritev s študenti 
usmeritve v začetku 
zimskega semestra 

Izvedeno. 

Skrb za študente s 
posebnimi potrebami, 
zlasti za študente 
invalide. 

Izvedeno Priprava poročila o 
prilagajanju 
študijskega procesa 
študentom invalidom 
 

Osebni razgovori s 
študenti invalidi. 
 

Izvedeno. 
Razgovori potekajo čez celo leto. 

Dopolnjevanje 
podatkovne baze 
študentov invalidov. 
 

Izvedeno. 
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Priprava akcijskega 
načrta za odpravljanje 
ovir pri študiju 
študentov invalidov 

Sodelovanje s 
študenti tutorji in 
Študentskim svetom 
EPF. 

Izvedeno. 

Korekten odnos do 
študentov  ter 
pripravljenost 
zaposlenih za skupno 
iskanje rešitev in 
izboljšav. 

Izvedeno Spremljanje 
zadovoljstva 
študentov s storitvami 
EPF 

Izvedba ankete o 
zadovoljstvu 
študentov s 
storitvami EPF 

Izvedeno; sklep Senata EPF, 
21.10.2016, poslano na UM 9.11.2016 

Analiza ankete o 
zadovoljstvu 
študentov s 
storitvami EPF 

Izvedeno oktober, november 2016 

Obravnava rezultatov 
anket in predlog 
uvedbe sprememb na 
osnovi rezultatov 
ankete o zadovoljstvu 
študentov s 
storitvami EPF 

Rezultati so bili zbrani do 1.12.2016; 
analiza je v pripravi (do 15.1.2017) 

Uvedba sprememb  V izvajanju 

Razprave na različnih 
nivojih na temo, kaj 
pomeni in kako 
postati  študentom 
prijazna fakulteta  

Informiranje 
študentov o možnem 
podajanju predlogov 
za izboljšave preko 
anonimnega portala 

Izvedeno  
(ob vpisu, Uvodni dan za bruce, med 
študijem). 

Nadaljnji razvoj 
podpornih storitev za 
študente, tutorskega in 
mentorskega načina 
dela, povečanje obsega 
kariernega svetovanja 
in usmerjanja 

Izvedeno Nadaljevanje podpore 
študentom ob vpisu 
na fakulteto 
 

Organizacija in 
izvedba Študijskih 
seminarjev za bruce 
pred začetkom 
pedagoškega procesa  
 

Izvedeno. 
Vsebine: 
- Kvantitativne vsebine, 
- Strategije učenja jezikov, 
- Knjižnično informacijsko 

izobraževanje/opismenjevanje, 
- Priprave na študij - tutorji 
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študentov ob vstopu na 
univerzo, med 
študijem in po njem, 
prilagajanje učnih poti 
zmožnostim študentov 
s posebnimi potrebami  

Podpora študentom v 
študijskem procesu 
 

Izvedba delavnice za 
študente pred 
pripravo zaključnih 
del  
 

Izvedeno. 
Delavnica Pisno komuniciranje, 
2.12.2016 

Skrb za karierno 
svetovanja med in po 
študiju 

Sestanki s KC UM Po potrebi glede na fazo projekta 
»Karierni center UM za obdobje do 
leta 2020, 4 sestanki letno. 

Povezovanje 
obstoječih kariernih 
aktivnosti z Mestnim 
mladinskim svetom 
Slovenije 

Z letom 2016 z MMS ne sodelujemo 
več, ker niso pridobili razpisa, ki bi 
financiral njihove dejavnosti v 
dosedanji smeri. 
Sodelovati smo pričeli z Zavodom Y 
in že izvedli skupne dogodke. 

Organiziranje srečanj 
s študenti 

Posebej organiziranih srečanj s študenti 
ni, saj z njimi sodelujemo vse leto 
preko ŠS ter delavnic in drugih 
projektov. 

Organizacija in 
izvedba dogodkov za 
študente o 
pomembnosti 
kariernega 
načrtovanja za 
pridobivanje dodatnih 
kompetenc in 
praktičnih znanj za 
učinkovit prehod na 
trg dela ter za 
povezovanje 
študentov s 
potencialnimi 

Analiza potencialnih 
delodajalcev  

 Potencialna delovna okolja študenti 
spoznajo tudi skozi strokovne 
ekskurzije posameznih študijskih 
usmeritev: 

1. Katedra za splošni 
management in organizacijo 
(Audi Hungaria Motor, 
Destilarna in proizvodnja 
Unicum) 

2. Katedra za podjetništvo 
(Plastika Skaza d.o.o., Muzej 
premogovništva Slovenije, 
SAŠA inkubator) 
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delodajalci 
(delavnice, 
predavanja ipd.) 

3. Katedra za gospodarsko pravo 

(Urad za varstvo intelektualne 

lastnine, ATVP, Pivovarna 

Union d.d.) 

Predstavitev 
potencialnih 
delodajalcev 

1. Finančna hiša d.o.o. Maribor 
(2x) 

2. Banka Sparkasse  d.d. – Best of 
South East 

Aktivno sodelovanje 
s Študentskim svetom 

1. Skupen pregled vseh tem in 
terminov za izvedbo delavnic 
(dodatne kompetence) 

2. Skupna izvedba Kariernega 
sejma na EPF 

Delavnice o dodatnih 
kompetencah in 
praktičnih znanjih 

1. Pravni vidiki zaposlovanja 
mladih (Zavod PIP) 

2. Zaposlitveni razgovor (

3. Tudi ti lahko postaneš 
investicijski guru (Finančna 
hiša) 

4. Naj bo vaš življenjepis 
prepričljiv ( ) 

5. Kariera v EU institucijah 
(  Zavod PIP)) 

6. Poslovni bonton ) 
7. Made with Y – Zavod Y 
8. Delavnica osebnostnega 

profiliranja – Zavod Y 
9. Do lastnega stanovanja brez 

kredita 
10.Spletno oglaševanje, GO tečaji 
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Proučitev možnih 
oblik sodelovanja z 
izvajalci testiranja 
študentov ob prehodu 
na trg dela za izvedbo 
testiranja na EPF. 

Že izvedena testiranja: 
1. PPI testi – izvedba: Proficio 

d.o.o. na Kariernem sejmu EPF 
(testi, ki razkrivajo 
posameznikov delovni stil  in 
vedenjske značilnosti v 
medosebnih odnosih 

2. Izdelava osebnostnega profila 
na delavnici osebnostnega 
profiliranja – izvedba Zavod Y 

3. Predstavitev EPSO testov za 
delo v EU institucijah 

4. Možnost uporabe rezultatov 
Ankete o zadovoljstvu med 
študijem, na podlagi rezultatov 
bi lahko naredili strategije za 
okrepitev posameznih 
kompetenc,… 

Zagotovitev enake 
obravnave vseh 
študentov EPF 

Sprotno reševanje 
pritožb študentov in 
zagotavljanje 
sistemskih rešitev. 

Izvedeno Reševanje pritožb 
študentov  

Redno reševanje 
pritožb študentov 

Izvedeno. 

Seznanjanje 
študentov s pravili 
študija 

Izvedeno. 

Izvajanje različnih 
anket o zadovoljstvu s 
storitvami in s 
študijem. 

Izvedeno Spremljanje 
rezultatov anket o 
zadovoljstvu s 
storitvami in študijem  

Analiziranje 
rezultatov anket in 
uvedba sprememb za 
povečanje 
zadovoljstva 
 

Izvedeno.  
Rezultati ankete obravnavani na KŠZ 
EPF, 2.12.2016 in na seji Predstojnikov 
kateder, 9.12.2016. 

Izboljšanje in 
ohranjanje 
kakovosti 
doktorskega študija 

Vključevanje 
doktorskih študentov v 
raziskovalne projekte. 

 

Izvedeno  Vključevanje 
doktorskih študentov 
v raziskovalne 
projekte 

Vsakokratna 
preučitev možnosti za 
vključevanje 
doktorskih študentov 

Kontinuirana aktivnost 
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v obstoječe in nove 
raziskovalne 
projekte. 

Transparenten 
pregled 
doktorandovega 
študija in skrajšanje 
časa študija  

Izvajanje sestankov 
doktorskih študentov 
in njihovih mentorjev 

Kontinuirana dejavnost 

Poročanje o 
dogovorih in 
napredku med 
mentorjem in 
kandidatom 
prodekanu za 
znanstveno – 
raziskovalno delo 

Kontinuirana aktivnost 

Spodbujanje 
študentov h 
kakovosti študija in 
k doseganju odličnih 
rezultatov 

Izbira in predlogi za 
izbor študentov EPF v 
nagrajevanje za 
izjemne študijske in 
raziskovalne dosežke 
na UM 

Izvedeno Izbira in predlogi za 
izbor študentov EPF 
v nagrajevanje za 
izjemne študijske in 
raziskovalne dosežke 
na UM  

Podajanje predloga 
za Perlachovo in za 
Rektorjevo nagrado 
za izjemne dosežke 
za študentko/študenta 
EPF, ki izkazuje 
izjemne rezultate na 
študijskem in 
raziskovalnem 
področju 

Izvedeno: 
- Obravnavano na kolegiju dekana 

2.3.2016; 
- Predstojniki kateder pozvani za 

posredovanje predlogov za 
podelitev nagrad študentom; 

- Na UM posredovan predlog za 
Rektorjevo nagrado, 25.4.2016; 

Predlog za Perlachovo nagrado ni bil 
podan. 

Spodbujanje etičnosti 
pri študiju in 
preprečevanje 
plagiatorstva 

Izvedeno Izvedba delavnice  Nadaljevanje 
aktivnosti za 
preprečevanje 
plagiatorstva 

Delavnica (UKM) Pisno 
komuniciranje, 2.12.2016 

Delovanje Alumni 
združenja EPF  

Širitev aktivnosti 
delovanja ALUMNI 
EPF 

Izvedeno Širitev aktivnosti  
delovanja ALUMNI 
EPF  

Vzdrževanje in 
dopolnjevanje baze 
ALUMNI 

Izvedeno oz. kontinuirana dejavnost 

Izvedba dogodkov in 
srečanj 

Izvedba vsaj dveh 
dogodkov letno. 

Izvedeno:  
- Katedra za računovodstvo in 

revizijo:  
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ekon., pooblaščena ocenjevalka 
vrednosti podjetij: Praksa 
ocenjevanja vrednosti podjetij 

- Katedra za ekonomsko politiko: 
: Temeljna 

analiza vrednostnih papirjev 
- Klub za marketing EPF 

:Marketinški semafor: Študentska 
marketinška konferenca 

- Študentski svet & Tutorji EPF ter 
Karierni center: Karierni sejem – 
prihodnost je v tvojih rokah! 

- EPF in Veleposlaništvo Japonske v 
Ljubljani: Naraščajoča povezava 
med Kitajsko in gospodarstvi v 
razvoju 

- Katedra za strateški manag. in 
politiko podjetja:   

 Characteristics of 
corporate Governance in BiH 

- Katedra za podjetništvo in 
ekonomiko poslovanja: Resnica o 
Kickstarterju ali kako se naučiti 
uspeti s pomočjo množice 

- Katedra za računovodstvo in 
revizijo: : 
»Stanje notranjega revidiranja v 
Sloveniji, EU in svetu« 

- Katedra za mednarodno ekonomijo 
in poslovanje: Strateški 
management dobavnih verig v 
podjetju ZIKAS d.o.o. 
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- Katedra za strateški management in 
politiko podjetja: Upravljanje 
družb, ki opravljajo javno 
gospodarsko službo 

- Katedra za tuje poslovne jezike: 
Delavnica: Pišemo znanstveno. Z 
metodami kreativnega pisanja! 

- Katedra za splošni management in 
organizacijo: Specifični 
ergonomski pristopi v zdravstvu, ki 
pomembno prispevajo k 
zmanjševanju stresa pri zaposlenih 
v delovnem okolju, v smislu 
varovanja zdravja pri delu 

- Katedra za ekonomsko politiko: 
Temeljna analiza vrednostnih 
papirjev 

Povečanje stopnje 
internacionalizacije  

Predstavitve študijske 
ponudbe predvsem v 
ciljnih regijah 

Izvedeno Prepoznavnost 
fakultete v okoljih, iz 
katere prihajajo tuji 
študenti  
 

Predstavitve študijske 
ponudbe pri 
strateških partnerjih 

Izvedeno v okviru mednarodnega 
tedna, maj 2016. 

Predstavitve študijske 
ponudbe EPF na 
izobraževalnih 
sejmih v tujini, 
predvsem v državah 
nekdanje Jugoslavije. 

Izvedeno. 
Študijski programi EPF predstavljeni v 
sklopu predstavitev UM na sejmih: 
- EDUfair Beograd: 11. do 12. 3. 

2016 
- Days of Education and Career, 

Skopje: 14. do 16. 4. 2016 
- Sajam stipendija i visokog 

obrazovanja: Zagreb 11. 10. 2016, 
Rijeka 13. 10. 2016 

- Sarajevo University Fair: 4. 11. 
2016 
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- EHEF 2016 India (European Higher 
Education Fair and Conference), ki 
je potekal, 30. 9. 2016 in 1. 10. 2016 
v New Delhiju.  

 
EPF se je udeležila izobraževalnega 
sejma v Moskvi: »Izobraževanje in 
kariera«, (»Образование и карьера«), 
2.in 3.11.2016 

Povezovanje 
študijskih programov 
v smislu dvojnih 
diplom 

Izvedeno: 
Dvojna diploma z East Siberian State 
University of Techology and 
Management (ESSUTM) 

Mednarodne poletne 
šole 

Izvedeno Sodelovanje v 
mednarodni poletni 
šoli UM 

Priprava modula za 
mednarodno poletno 
šolo na UM 

Kljub obljubi decembra 2015 na 
sestanku Komisije za mednarodno in 
meduniverzitetno sodelovanje, UM ni 
pozvala članic k pripravi modulov za 
mednarodno poletno šolo za leto 2016. 

Izvedba poletne šole 
na EPF 

Izvedba mednarodne 
poletne šole na EPF v 
okviru projekta (Jean 
Monnet Modul)  

Izvedeno. 
Mednarodna poletna šola Big Data EU 
Business Implications Summer School, 
Erasmus+, Jean Monnet, je bila 
izvedena od 13.6. do 18.6.2016. Šolo je 
vodil doc. dr. Igor Perko. Sodelovalo je 
21 študentov, izvedenih je bilo 54 ur, 
sodelujoči visokošolski učitelji: prof. 
dr. Vito Bobek, doc. dr. Romana Korez 
Vide, prof. dr. Andreja Primec, doc. dr. 
Zlatko Nedelko, doc. dr. Simona 
Šarotar Žižek,  
prof. dr. Samo Bobek,
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Vključevanje tujih 
gostujočih učiteljev v 
izvedbo študijskih 
programov 

Izvedeno Vključitev Erasmus 
predavateljev in 
gostujočih 
predavateljev iz 
tujine v pedagoški 
proces  

Organizacija in 
izvedba predavanj 

Izvedeno. 

Vključevanje tujih 
gostujočih 
profesorjev v izvedbo 
študijskih programov 

V izvedbo rednih predavanj smo 
vključili 37 gostujočih profesorjev. 
Uspešna prijava 7 gostov iz tujine v 
okviru javnega razpisa Krajša in daljša 
gostovanja tujih strokovnjakov in 
visokošolskih učiteljev 

Povečanje števila 
tujih gostujočih 
profesorjev 

Izvedba 
Mednarodnega tedna 

Izvedeno, maj 2016 

Spodbujanje 
mobilnosti zaposlenih 

Izvedeno Sodelovanje na 
strokovnih in 
znanstvenih 
konferencah v tujini 

Spodbujanje aktivne 
udeležbe zaposlenih 
na mednarodnih 
konferencah 

Kontinuirana dejavnost z možnostjo 
koriščenja IRD sredstev za ta namen n 
obveščanje o mednarodnih konferencah 
preko e-pošte. 

Povečanje števila 
zaposlenih na 
izmenjavi in 
usposabljanju v tujini 
 

Seznanjanje 
zaposlenih z razpisi 
in možnostmi za 
izmenjavo v tujini 

Mobilnost zaposlenih (Erasmus+):3 
Mobilnost učnega osebja 
(Erasmus+Ka107):2 
Gostovanja zaposlenih na področju 
raziskovanja (za potrebe habilitacije): 5 

Vzpostavljanje, 
združevanje in 
poglabljanje stikov s 
tujimi partnerji 

Udeležba na sestanku Tempus projekta 
EduSFE, april 2016,  Tomsk, Rusija; 
Obisk Baikal State University of 
économies and law v Irkutsku, 
september 

Vključevanje EPF v 
študijske programe 
tujih  fakultet  

Mreženje Nove pogodbe: V letu 2015/2016 smo 
sklenili 7 novih Erasmus+ sporazumov: 
Universita degli Studi di Ferrara, 
Italija; Ordu University, Turčija; Bursa 
Orhangazi University, Turčija;  
University of South Bohemia in Češke 
Budejovice, Češka, Budapest 
Metropolitan University, Mađarska, 
University of Public Service, Faculty 
of Political Sciences and Public 
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Administration, Mađarska, University 
of Dubrovnik, Faculty of Economics 
and Business, Croatia. V okviru 
programa Erasmus+ smo podaljšali 
sodelovanje z Otto-Friedrich-
Universitat Bamberg, Nemčija. 
Na področju bilateralnega sodelovanja 
smo sklenili nov sporazum z Yuan Ze 
University, Taiwan. 
Mreženje: 
EFMD delavnica v Rovinju (oktober 
2016, Darja Boršič); 
AACSB letna konferenca za EMEA v 
Madridu (oktober 2016, Darja Boršič) 
HEIC2016 Split (maj 2016, Lidija 
Hauptman); 
AACSB akreditacijska konferenca v 
Milanu (Damijan Mumel); 
ACBSP letna konferenca za našo regijo 
v Dubaju (november 2016. Damijan 
Mumel) 

Delovni sestanki V izvajanju oz kontinuirano izvajanje. 
Sodelovanje v okviru 
projektov/sporazumov in udeležb na 
konferencah. 

Sodelovanje učiteljev 
EPF pri mentorstvih 
zaključnih del 
študentov fakultet v 
tujini 

Obveščanje o 
možnostih 
sodelovanja 

Poziv Gujarat Technological 
University iz Indije za mentorje 
doktorandom (pedagoški kolegi 
obveščeni avgusta 2016 – dogovorjeno 
eno mentorstvo – D. Mumel). 

Spodbujanje 
mobilnosti študentov 
izven  in v EU 

Izvedeno Promocija EPF za 
mobilnost študentov 

Izvedba predstavitev 
možnosti študija v 
tujini. 

Za promocijo študija v tujini smo 
izvedli promocijske sestanke (januar-
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 marec) na ravni EPF in UM (Gremo 
ven in tržnica izkušenj, marec 2016). 

Izvajanje delov 
programov ali celotnih 
programov EPF v 
tujem jeziku.  

Izvedeno Izvajanje predavanj 
posameznih 
predmetov v 
angleščini za 
Erasmus študente 

Izvajanje predavanj 
posameznih 
predmetov v 
angleščini za 
Erasmus študente 

Za tuje študente se je v tujem jeziku 
(angleščini) izvajalo 31 predmetov. 
Pridobili sredstva za sofinanciranje 
vzporedne izvedbe predmetov v tujem 
jeziku v študijskem letu  2016/2017 v 
okviru Javnega razpisa za izboljšanje 
procesa internacionalizacije 
slovenskega visokega šolstva. 

Izvajanje študijskih 
programov za tuje 
študente 

Izvedba pripravljenih 
programov v tujem 
jeziku (v skladu z 
razpisom in 
razpisnimi pogoji)  

Zaradi prenizkega števila prijavljenih 
kandidatov program ni bil izveden. 
Na UN študijskem programu 1. stopnje 
Ekonomske in poslovne vede od 
študijskega leta 2014/15 razpisujemo 
usmeritev Evropske poslovne študije 
(predvidena izvedba v angleškem 
jeziku);  
Na študijskem programu 2. stopnje 
Ekonomske in poslovne vede od 
študijskega leta 2012/13 razpisujemo 
usmeritev Upravljanje in vodenje 
podjetij (predvidena izvedba v 
angleškem jeziku) 
 

Povezovanje 
študijskih programov 
v smislu dvojnih 
diplom 

Izvedeno: 
Dvojna diploma z East Siberian State 
University of Techology and 
Management (ESSUTM). 
V študijskem letu 2016/2017 pri nas 4 
študenti ESSUTM, ki opravljajo 
obveznosti v okviru smeri Corporate 
Governance and Management 

Pomoč učiteljem pri 
izvajanju 

Jezikovno 
usposabljanje za 

Izvedeno 
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izobraževalnega 
procesa v angleškem 
jeziku 

zaposlene EPF: 
izvedba delavnic na 
temo poučevanja v 
angleškem jeziku 
(januar 2016, gostja 
iz AU). 

Delavnice in interaktivna predavanja – 
Avstralska kultura, jezik in 
medkulturna komunikacija v 
poslovnem okolju, 4.1.2016, izvedla 

iz Charles Sturt  
University, Avstralija 
Delavnica: Angleški jezik za 
akademske namene /Academic writing 
in English, 8.1.2016, izvedla ga. 

iz Charles Sturt  
University, Avstralija 
Delavnica: Giving lectures in English, 
11.1.2016, izvedla ga. iz 
Charles Sturt  University, Avstralija 
 

Razviti celovit model  
vseživljenjskega 
učenja, ki bo odprt, 
prilagojen 
individualnim učnim 
ciljem, 
posameznikovim 
potrebam in 
interesom  

Izvedba aktivnosti  za 
akreditacijo programov 
vseživljenjskega 
izobraževanja 
 

V izvajanju Proučitev možnosti 
za vzpostavitev 
vseživljenjskega 
učenja  

Načrt aktivnosti  za 
pripravo akreditacije 
obstoječih študijskih 
programov v 
programe 
vseživljenjskega 
izobraževanja. 

Razgovori za pripravo programa. 

Razvijanje kulture 
vseživljenjskega 
učenja pri zaposlenih 

Izvedeno Spodbujanje 
vseživljenjskega 
učenja zaposlenih 

Sodelovanje pri 
izvedbi usposabljanj 
za zaposlene na UM  

Izvedeno: 
Delavnica: Družbena odgovornost v 
politiki organizacije, 17.2.2016, izvedla 
doc. dr. Tjaša Štrukelj; 
Delavnica: Novosti v pisarniški zbirki 
Microsoft Office 2016, 25.5.2016, 
izvedla doc. dr. Simona Sternad 
Zabukovšek in mag. Zdenko Deželak; 
Izobraževanje: Mreženje, skupna 
prijava EU projektov in Vzhodna.si, 
13.10 in 28.9.2016, soizvajalec izr. 
prof. dr. Borut Bratina;  
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Izobraževanje: Predlogi za učinkovito 
pripravo predstavitev s pripomočkom 
MS PowerPoint, izvedla doc. dr. 
Simona Sternad Zabukovšek in mag. 
Zdenko Deželak 
 

Izvedba usposabljanj 
na EPF in izdaja 
potrdil 

Izvedeno. 
Organizirana izobraževanja za 
zaposlene na  UM in EPF 
Delavnica: Angleški jezik za 
akademske namene /Academic writing 
in English, 8.1.2016, izvedla

z Charles Sturt  University, 
Avstralija 
Delavnica: Giving lectures in English, 
11.1.2016, izvedla iz 
Charles Sturt  University, Avstralija 

Vzpostavitev 
evidence 
izobraževanj 

Izvedeno. 

Povezovanje 
izobraževanja z 
okoljem in 
vključevanje 
zunanjih deležnikov 
v načrtovanje in 
posodabljanje 
študijskih 
programov 

Prenos najsodobnejših 
postopkov iz prakse v 
študijski in 
raziskovalni proces 

Izvedeno  Vključitev gostujočih 
strokovnjakov iz 
gospodarstva in 
negospodarstva v 
izvajanje študijskih 
vsebin (doseganje 
večje uporabnosti 
znanj, vnašanje 
relevantnih praktičnih 
vsebin)  

Pobude s strani 
nosilcev predmetov o 
možnosti 
vključevanja 
strokovnjakov iz 
prakse v 
izobraževalni proces 

Se izvaja oz. kontinuirana dejavnost 
V letu 2016 35 gostujočih predavanj 

Spremljanje evidenc 
o gostujočih 
strokovnjakih 
 

Kontinuirana dejavnost 
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Izvedeno Obiski podjetij 
oziroma javnih 
ustanov doma in v 
tujini 

Strokovne ekskurzije Izvedeno: 
Strokovna ekskurzija študentov 
usmeritve »Podjetništvo« in usmeritve 
»Podjetništvo in inoviranje«,  za obisk 
podjetij Plastika Skaza, SAŠA 
Inkubator, Premogovnik Velenje, dne 
27. 5. 2016    
Strokovna ekskurzija študentov smeri 
»E-poslovanje in Management 
informatike in elektronskega 
poslovanja« v času od 4. – 6. 5. 2016, 
za obisk podjetja IBM v Bratislavi in 
obisk Microsoftovega centra v Pragi 
Strokovna  ekskurzija študentov 
usmeritev »Marketing« in 
»Management marketinga« na 
Slovenski oglaševalski festival  v času 
od 7. - 9. 4. 2016 v Portorožu 
Strokovna ekskurzije študentov 
usmeritev E-poslovanje in 
Managementa informatike in 
elektronskega poslovanja,  za obisk 
podjetij Talum, Intero, Databox in 
Kreativnica ter Vinsko klet v Ptuju dne 
22. 4. 2016, 
Strokovna ekskurzija  študentov smeri 
splošni management in študente, ki 
poslušajo nemški poslovni jezik v 
okviru dodiplomskega programa (BVS 
in BUN),  20. 4. 2016 v Gradec. 

Poglobljeno 
sodelovanje s 
Strateškim svetom 
EPF 

Delno 
izvedeno 

Posvetovalni sestanki 
s Strateškim svetom 

Srečanja v obliki 
posvetovalnih 
sestankov s 
Strateškim svetom 

Delno izvedeno 
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EPF vsaj dvakrat 
letno 
Razprava in 
proučitev potreb 
okolja po znanjih in 
veščinah ter 
kompetencah 

Razprava na Predstojnikih kateder 

Sodelovanje pri 
promociji fakultete 

Informativni dnevi (

Razprava o 
morebitnem 
preoblikovanju 
Strateškega sveta 
in/ali ustanovitvi 
Programskega sveta 
za študijska področja 
oz. programe 
fakultete ter priprava 
smernic za delovanje 
Programskega sveta 

Razprava na Predstojnikih kateder 

Poglobljeno 
sodelovanje pri izvedbi 
študijskih praks. 

Izvedeno Poglobljeno 
sodelovanje pri 
izvedbi študijskih 
praks  

Aktivnosti kariernega 
centra pri vodenju 
strokovne prakse za 
študente 

Izvedeno. 
14 strokovnih praks  

Izboljševanje 
sodelovanja fakultete  
z gospodarstvom in 
negospodarstvom. 

Izvedeno Sodelovanje 
gospodarstva in 
študentov na 
projektih (Demola, 
Po kreativni poti do 
znanja ipd) 

Prijava na razpis 
 

Izvedeno. 
Na razpis Javnega sklada za razvoj 
kadrov  je bilo prijavljenih 7 projektov. 
Zaradi določila razpisovalca, da lahko 
vsaka fakulteta prijavi 5 projektov, smo 
po internem ocenjevanju projektov 
prijavili naslednje projekte: Prenova 
terminskega planiranja v podjetju AKZ 
Tehnik, pedagoški mentor doc. dr. 
Zlatko Nedelko;Finalizacija razvoja in 
osvajanja trga z inovativim izdelkom 
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TSS Swing Groover, pedagoški mentor 
doc. dr. Igor Vrečko; Interdisciplinarni 
razvoj inovativnih rešitev za 
upravljanje poslovnih vsebin in 
procesov, pedagoška mentorica doc. dr. 
Simona Sternad Zabukovšek; 
Konkurenčnost podjetja z gumarsko 
proizvodnjo, pedagoški mentor prof. 
dr. Jernej Belak; Reševanje bivalnega 
problema za hitrejše osamosvajanje 
mladih, pedagoška mentorica doc. dr. 
Tjaša Štrukelj. 

Vključitev 
strokovnjakov iz 
gospodarstva v 
promocijo fakultete 
(npr. predstavitev na 
Informativnem 
dnevu) 

Povabila 
strokovnjakov k 
aktivnostim  
 

Izvedeno. 
- Predstavitev strokovnjaka iz prakse 

na informativnem dnevu -  

 

Nadaljevanje 
spremljanja izvajanja 
strokovnih/učnih praks 
študentov v različnih 
organizacijah. 

V izvajanju Nadaljnje spremljanje 
izvajanja strokovnih 
praks študentov v 
različnih 
organizacijah 

Vodenje evidence Se izvaja oz. kontinuirano izvajanje. 

Proučitev možnosti 
za vključitev v 
sistem ponudbe 
izbirnih predmetov 
UM 

EPF bo spremljala  
ponudbo izbirnih 
predmetov  
 

Izvedeno Spremljanje ponudbe 
izbirnih predmetov 
UM  Pregled 
ponudbe izbirnih 
predmetov UM  

Posredovanje 
informacije 
študentom o 
izbirnosti izven EPF  

Izvedeno. 

Vključevanje v 
programe 

Prijava projektov v 
obdobju do 2020 v 
programu Erasmus+ 

Izvedeno Prijava projektov za 
izvedbo modulov, 

Priprava prijave vsaj 
enega projekta za 

Izvedeno. 
prijavili 7 bilateralnih projektov, 3 
temeljne raziskovalne projekte kot 
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ERASMUS+ v 
obdobju do 2020 

delavnic, partnerstev, 
koalicij,…  

izvedbo modula, 
partnerstva itd 

vodilna organizacija, pri 2 temeljnih 
kot sodelujoča organizacija, kot 
partnerji smo prijavili  4 čezmejne 
projekte v okviru Interreg programa, 1 
partnerstvo v okviru Interreg Adrion in 
1 partnerstvo v okviru programa 
Erasmus+., v financerje so bili 
odobreni: 2 projekta Interreg SI-AT, 1 
projekt KA2 – ERASMUS+ in 6 
bilateralnih projektov z ZDA in Rusijo. 
V obdobju poročanja smo izvedli 15 
projektov za gospodarske subjekte in 
občine. 

Seznanjanje 
zaposlenih z 
možnostjo prijave 
 

Izvedeno. 
Po objavi razpisa za leto 2016 so bili 
zaposleni seznanjeni z informacijah o 
naslednjih akcijah: 
- KA2 – Strateška partnerstva 
- Jean Monnet 
- Knowledge Alliances - Koalicije 

znanja 
- Capacity Building  in HE - Krepitev 

zmogljivosti v VŠ 
Priprava projektne 
dokumentacije 

Izvedeno. 
Erasmus+, Strateška partnerstva KA2, 
koordinatorica za EPF prof. dr. Polona 
Tominc, trajanje projekta 1.9.2016 do 
31.8.2019,naslov: Spatial exploration 
of economic data - methods of 
interdisciplinary analytics 
(Spationomy), vodilni partner: 
Moravská Vysoká Škola Olomouc, 
O.P.S.   

Iskanje strateških 
partnerjev 

Vzpostavljanje stika s strateškimi 
partnerji (december, 2016) 
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Sodelovanje na 
organiziranih 
informativnih srečanjih 

Izvedeno Udeležba na 
organiziranih 
informativnih 
srečanjih 

Spodbujanje  
udeležbe zaposlenih 
na organiziranih 
informativnih 
srečanjih z delavnico 
za morebitne 
prijavitelje ter 
partnerje. 

Pedagoški delavci so bili obveščeni o 
informativnih srečanjih in delavnicah 
redno in pravočasno, vodja službe za 
raziskovalno dejavnost se je udeležila 
informativnega dne in delavnice za 
prijavitelje Erasmus+. 
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RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST TER SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM 

DOLGOROČNI 
STRATEŠKI CILJ 

Podcilji/Ukrepi za 
dosego določenega 

cilja  

Stanje 
realizacije 

KRATKOROČNI 
CILJI  2016 

Ukrepi, ki so 
potrebni za dosego 

oz. ohranitev  
  

 

Stanje realizacije 

Zagotavljanje razvoja 
raziskovalnih ved, 
področij in podpodročij 
EPF 

Krepitev razvojno-
raziskovalnega 
sodelovanja z 
gospodarstvom, 
negospodarstvom in 
drugimi uporabniki 
znanja, vključno z 
malimi in srednje 
velikimi podjetji. 

Izvedeno  Priprava in oddaja 
kakovostnih prijav na 
javne razpise 
nacionalnih 
financerjev RRI 
dejavnosti in 
financerjev EU in 
izven EU 

Spodbujanje 
visokošolskih 
učiteljev, sodelavcev 
in raziskovalcev k 
prijavam na razpise 
in povezovanju pri 
prijavah, ustrezna 
podpora 
raziskovalcem pri 
iskanju razpisov in 
potencialnih 
partnerjev ter 
možnostih 
financiranja 
razvojnih, 
znanstveno-
raziskovalnih, 
inovacijskih in 
drugih projektov. 

V obdobju poročanja je vodja službe 
za raziskovalno dejavnost pripravil 
naslednja obvestila za pedagoške 
sodelavce o naslednjih razpisih: 
- Javni poziv za dodelitev 

mentorskih mest raziskovalnim 
programom 

- Javni razpis za (so)financiranje 
izdajanja znanstvenih monografij 

- Javni razpis za (so)financiranje 
raziskovalnih projektov  

- Javni poziv za oddajo prijav za 
financiranje raziskovalnih 
programov za naslednje obdobje 
financiranja in poročil o rezultatih 
raziskovalnih programov za 
preteklo obdobje financiranja 

- Javni razpis za izbiro 
raziskovalnih projektov Ciljnega 
raziskovalnega programa 

- Javni razpis za sofinanciranje 
izdajanja domačih znanstvenih 
periodičnih publikacij 

- Javni poziv slovenskim 
raziskovalcem za prijavo skupnih 
flamsko-slovenskih projektov 
flamski FWO kot vodilni agenciji 

- Javni razpis slovenskim 
raziskovalcem za prijavo 
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prilagojenih projektov v okviru 
komplementarne sheme za prijave 
na razpise Evropskega 
raziskovalnega sveta 

- Javni poziv slovenskim 
raziskovalcem za prijavo skupnih 
avstrijsko-slovenskih projektov 
avstrijski FWF kot vodilni 
agenciji 

- Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Francosko republiko 

- Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Ljudsko republiko 
Kitajsko 

- Javni razpis za sofinanciranje 
delovanja v mednarodnih 
znanstvenih združenjih 

- Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Republiko 
Makedonijo 

- Javni razpis za sofinanciranje 
aktivnosti v zvezi s promocijo 
slovenske znanosti v tujini 

- Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Madžarsko 

- Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega 
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sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Japonsko 

- Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Republiko Turčijo 

- Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Rusko federacijo 

- Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Zvezno republiko 
Nemčijo 

- Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Združenimi državami 
Amerike 

- Javni poziv slovenskim 
raziskovalcem za prijavo skupnih 
madžarsko-slovenskih projektov 
pri NKFIH kot vodilni agenciji 

- Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Italijo 

- Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Republiko Avstrijo 

- Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Republiko 
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Slovenijo ter Bosno in 
Hercegovino 

- Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško 

- Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Črno goro 

- Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Republiko Srbijo 

- Preučitev besedila razpisa in 
ukrepov programa Marie 
Sklodowska-Curie(priložnosti za 
usposabljanje in poklicni razvoj) 

- SI-AT 
- SI-HU 
- SI-HR 
- Danube 
- Adrion 
- Mediteran Central  
- Europe 
- Alpine Space 
 

Svetovanje 
raziskovalcem pri 
pripravi kakovostnih 
prijav na 
mednarodne in 
nacionalne javne 
razpise raziskovalno-
razvojne in 

- Smart Production And Service 
Solutions, Interreg SI-AT, doc. dr. 
Simona Šarotar Žižek; 

- Krepitev sodelovanja in izgradnja 
skupnega regionalnega, 
socialnega in zdravstvenega 
upravljanja s sodobnim 
informacijskim sistemom za 



 
 

185 
 

inovacijske 
dejavnosti ter 
ustrezna 
(administrativna) 
podpora pri izvajanju 
projektov. 

izboljšanje dostopa do socialnih in 
zdravstvenih storitev za krepitev 
socialne kohezije - REGIO HELP, 
Interreg SI-AT, doc. Dr. Simona 
Šarotar Žižek; 

- Cross-Border Corporate E/M-
Health, Interreg, SI-AT, doc. dr. 
Simona Šarotar Žižek; 

- Health tourism manager training, 
Interreg SI-HU, prof. dr. Polona 
Tominc; 

- Boosting Competitiveness and 
Cooperation throughout the 
Adriatic and Ionian Territory by a 
Knowledge Transfer between 

Academia and Business 
actors, Interreg ADRION, 
prof. dr. Vojko Potočan; 

- Korporativna integriteta in 
integralni management: skladnost 
poslovanja, kultura, etika in 
verodostojnost podjetja, ARRS, 
aplikativni projekt, prof. dr. Jernej  
Belak; 

- Upravljanje in organizacija 
kratkih dobavnih verig za potrebe 
urbanih središč s poudarkom na 
potencialu za pridelovalce, 
ARRS, temeljni projekt, prof. dr. 
Mojca Duh; 

- Modeliranje poslovne uspešnosti 
in odločitve ta trajnostno 
gospodarstvo, ARRS, temeljni 
projekt, prof. ddr. Timotej Jagrič; 
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- Makroekonomski učinki izvajanja 
storitev splošnega pomena v 
Sloveniji, ARRS, temeljni 
projekt, prof. dr. Žan Jan 
Oplotnik; 

- Družbeno odgovoren in 
inovativen model upravljanja 
uspešnosti zaposlenih z uporabo 
celovitih metod razvoja za 
zagotavljanje individualne 
uspešnosti zaposlenih, zavzetosti 
in psihično dobrega počutja, 
ARRS, temeljni projekt, prof. 
Ddr. Matjaž Mulej; 

- Družbeno odgovoren model 
ravnanja s starejšimi zaposlenimi 
kot pomemben faktor poslovnega 
uspeha podjetja, ARRS, temeljni 
projekt, doc. dr. Simona Šarotar 
Žižek; 

- E-poslovanje MSP-jev kot 
dejavnik njihove integracije v 
kmetijsko-prehrambene 
vrednostne verige, ARRS, 
Bilateralni projekt, Kitajska, prof. 
dr. Polona Tominc; 

- Strategije za zelene oskrbovane 
verige v Sloveniji in na 
Madžarskem – Primerjalna 
raziskava in izmenjava dobrih 
praks, ARRS, bilateralni projekt, 
Madžarska, doc. dr. Zlatko 
Nedelko; 

- Kvantitativne metode v sistemih 
za upravljanje odnosov s 
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strankami za finančne 
organizacije, ARRS, bilateralni 
projekt, Rusija, prof. dr. Polona 
Tominc; 

- Koncept »Enterprise architecture« 
za finančne inštitucije, ARRS, 
bilateralni projekt, Rusjija, Prof. 
dr. Samo Bobek; 

- Vloga managementa znanja pri 
razvoju talenta – primerjalna 
študija Slovenije in Rusije, 
ARRS, bilateralni projekt, Rusija, 
doc. dr. Zlatko Nedelko; 

- Managementske rešitve v 
poslovanju sodobnih organizacij: 
Raziskava uporabe 
managementskih rešitev v 
slovenskih in ruskih 
organizacijah, ARRS, bilateralni 
projekt, Rusija, prof. dr.  Vojko 
Potočan; 

Spodbujanje 
znanstvene odličnosti 
visokošolskih 
učiteljev, sodelavcev 
in raziskovalcev, 
spodbujanje k 
objavam, ki so 
indeksirane v 
podatkovnih zbirkah 
SCI, SSCI in AHCI. 
Zagotovitev celostne 
informacijske 
podpore vodenju, 
spremljanju in 

Kontinuirana dejavnost 



 
 

188 
 

evalvaciji 
znanstveno-
raziskovalnega dela. 

 Krepitev partnerstva 
z javno upravo ter 
sodelovanje pri 
oblikovanju državnih 
strategij na ključnih 
področjih. 

Izvedeno   Vključevanje 
raziskovalcev v 
delovne skupine in 
komisije na državni 
in lokalni ravni.  

Obveščanje 
zaposlenih o 
možnostih 
vključevanja v 
delovne skupine in 
komisije 

Izvedeno je bilo obveščanje o odprtih 
razpisih za ocenjevalce projektov v 
okviru Erasmus+, Horizon 2020, in v 
ekspertnih komisijah na ARRS. 

Spremljanje razpisov Vodja službe za raziskovalno 
dejavnost redno spremlja razpise in o 
njih ažurno obvešča zaposlene. 

Svetovanje in pomoč 
raziskovalcem pri 
prijavah kakovostnih 
razvojno-
raziskovalnih 
projektov ter 
izvajanje  
informiranja 
zaposlenih EPF o 
možnostih 
financiranja 
znanstveno-
raziskovalne 
dejavnosti. 

Izvedeno  Izboljšanje sistema 
administrativne 
podpore pri prijavah 
na razpise za 
raziskovalne projekte 
 
 

 Proučitev možnosti 
za vzpostavitev 
podatkovnega 
strežnika 
 
 

Kolegij predstojnikov inštitutov je na 
2. seji, 29.1.2016, obravnaval 
pobudo, da bi imeli na EPF 
podatkovni strežnik, kjer bi se 
katalogizirali raziskovalni podatki, ki 
bi bili dosegljivi samo za 
raziskovalce EPF. Strokovna služba 
za IKT je izdelala osnutek 
implementacije podatkovnega 
strežnika, vendar so predstojniki 
inštitutov na svoji 3. seji zavzeli 
stališče, da naj v bodoče knjižnica v 
obvestilih o objavah znanstvenih 
člankov naših raziskovalcev vključi 
tudi informacijo o tem ali revija, v 
kateri je bil članek objavljen, daje 
tudi dostop do uporabljenih podatkov, 
na osnovi katerih je bil članek 
pripravljen. 

Izvedeno  Večji obseg 
izobraževanj za 
zaposlene, ki 

Udeležba na 
delavnicah o prijavi 
in vodenju projektov 

Vodja službe za raziskovalno 
dejavnost se je udeležila 
informativnih dni in delavnic za 
programe: 
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sodelujejo pri prijavi 
in vodenju projektov  

- Erasmus+ 
- Horizon 2020 
- Interreg SI-AT 
- Interreg SI-HR 
- Javni razpis za predložitev 

projektov za raziskave, razvoj in 
inovacije v okviru Strategije 
pametne specializacije. 

- Predstavitev javnega razpisa za 
predložitev projektov v okviru 
programa Interreg Europe. 

- Predstavitev javnega razpisa za 
predložitev projektov v okviru 
programa Interreg Srednja 
Evropa. 

- MIZŠ je predstavilo prihajajoče  
javne razpise za predložitev 
projektov v okviru programa 
Obzorja 2020. 

- Predstavitev dobre prakse pri 
prijavi in izvajanju raziskovalnih 
projektov na sejah predstojnikov 
inštitutov. 

 Izvajanje aktivnosti 
za pridobitev 
raziskovalno 
razvojnih projektov 
in svetovalnih 
projektov, ki jih 
(so)financirajo EU, 
Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in 
tehnologijo, druga 
resorna ministrstva, 
specializirane 

Izvedeno  Okrepitev aktivnosti 
za pridobivanje 
razvojnih in 
svetovalnih 
projektov 

Preučitev možnosti 
za uvedbo 
predhodnih eksternih 
recenzij projektov  
Spodbujanje 
sodelovanja med 
raziskovalci EPF ter 
mednarodnega 
sodelovanja 
Udeležba 
raziskovalcev na 
delavnicah o prijavi 

Kontinuirana dejavnost 
 
Predstojniki inštitutov so na svoji 
2.seji predlagali, da se na EPF 
oblikuje sklad, iz katerega bi se 
sofinancirale recenzije predlaganih 
projektov v višini do 400€ na 
projekt., vendar je prodekan za 
raziskovalno dejavnost na 3. seji 
kolegija predstojnikov inštitutov 
sporočil, da ni zagotovljenega vira 
financiranja. 
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razvojne agencije ter 
gospodarske družbe 
in drugo v EU in 
izven EU v podporo 
tehnoloških, 
visokošolskih in 
znanstvenih potreb 
gospodarstva in 
negospodarstva ter 
prenosa znanja v 
gospodarstvo.  

in vodenju 
mednarodnih 
raziskovalnih 
projektov  
Iskanje potencialnih 
partnerjev preko 
mednarodnih 
partnerskih baz 
Redne seje kolegija 
predstojnikov 
inštitutov 
 

 
Predstojniki inštitutov so imeli 4 seje 
kolegijev. 

Vključevanje 
raziskovalnih 
dognanj in rezultatov 
v pedagoški proces. 

Izvedeno  Prenos novejših 
raziskovalnih 
dognanj študentom.  

Spodbujanje 
raziskovalcev k 
vključevanju 
raziskovalnih 
dognanj in rezultatov 
v pedagoški proces. 
 

Kontinuirana dejavnost 

Spodbujanje 
prepoznavnosti EPF v 
raziskovalnem prostoru 

Promocija 
znanstvenih 
rezultatov in dvig 
prepoznavnosti EPF  
kot raziskovalne 
inštitucije. 

Izvedeno Izvajanje aktivnosti 
za spodbujanje 
prepoznavnosti EPF 
v raziskovalnem 
prostoru 
  

Promocija 
znanstvenih 
rezultatov in dvig 
prepoznavnosti EPF 
z znanstvenimi 
objavami. 

- Udeležili smo se 
»Prednovoletnega raziskovalnega 
sejma« v Poslovni coni Tezno; 

- Izdelali smo propagandne letake o 
potekajočih projektih; 

- Izdelali smo brošuro o dejavnosti 
inštitutov; 

- pristopili smo k vnosu vsebin v 
spletnem portalu 
www.vzhodna.si; 

 
Iskanje možnosti za 
vzpostavitev 
sistemske 
komunikacije in 
sodelovanja z 

Predstojniki inštitutov so vodstvu 
fakultete predlagali, da se ponovno 
imenuje predstojnik RIC-a ter, da se 
sprejmejo pravila delovanja RIC-a 

http://www.vzhodna.si/
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gospodarstvom in 
drugimi uporabniki 
znanja. 

(10.sklep, sprejet na 2.seji kolegija 
predstojnikov inštitutov, 29.1.2016. 

Spodbujanje 
mobilnosti 
raziskovalcev in 
strokovnih 
sodelavcev v 
raziskovalnem 
prostoru. 

Izvedeno 

 Spodbujanje 
mobilnosti 
raziskovalcev in 
strokovnih 
sodelavcev pri 
Erasmus partnerjih.  

Izvedeno. 
- Mobilnost učnega osebja 

(Erasmus+) EPF: 6 
- Mobilnost zaposlenih (Erasmus+) 

EPF: 3 
- Mobilnost učnega osebja – 

Kreditna mobilnost (KA107): 2 
 

 
MEDNARODNA DEJAVNOST 

DOLGOROČNI 
STRATEŠKI CILJ 

 Podcilji/Ukrepi za 
dosego določenega 

cilja 

Stanje 
realizacije KRATKOROČNI 

CILJI  2016 

Ukrepi, ki so 
potrebni za dosego 

oz. ohranitev 

Stanje realizacije 

Spodbujanje 
sodelovanja v programih 
EU in zunaj EU. 

Krepitev 
partnerskega 
sodelovanja  s 
potencialnimi 
partnerji v projektih 

Izvedeno 

Pridobivanje in 
izvajanje 
mednarodnih 
projektov s področja 
študijske dejavnosti 
iz EU 
 
    

Pridobivanje novih in 
izvajanje obstoječih 
mednarodnih 
projektov s področja 
študijske dejavnosti 
iz EU. 
 

- Erasmus+, Strateška partnerstva 
KA2, koordinatorica za EPF prof. dr. 
Mojca Duh, trajanje projekta 
1.10.2015 do 31.8.2018,The 
acceleration method of development 
of transversal competences in the 
student's practical training process 
(2015, 2016, 2017, 2018) 

- Erasmus+, Strateška partnerstva 
KA2, koordinatorica za EPF prof. dr. 
Polona Tominc, trajanje projekta 
1.9.2016 do 31.8.2019,naslov: 
Spatial exploration of economic data 
- methods of interdisciplinary 
analytics (Spationomy), vodilni 
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partner: Moravská Vysoká Škola 
Olomouc, O.P.S.   

- Mednarodna poletna šola Big Data 
EU Business Implications Summer 
School, Erasmus+, Jean Monnet, je 
bila izvedena od 13.6. do 18.6.2016. 
Šolo je vodil doc. dr. Igor Perko. 
Sodelovalo je 21 študentov, 
izvedenih je bilo 54 ur, sodelujoči 
visokošolski učitelji: prof. dr. Vito 
Bobek, doc. dr. Romana Korez Vide, 
prof. dr. Andreja Primec, doc. dr. 
Zlatko Nedelko, doc. dr. Simona 
Šarotar Žižek, dr. Nora Grisakova, 
prof. dr. Samo Bobek, dr. Milan 
Zorma, dr. Mario Meir-Huber, dr. 
Urban Šebjan, Petra Povalej, Domen 
Malc, Jaka Černivec. 

- Pridobitev sredstev za obiske 7 
gostujočih predavateljev v študijskih 
letih 2016/2017 in 2017/2018 v 
sklopu projekta: »Vključevanje 
gostujočih tujih strokovnjakov in 
visokošolskih učiteljev v pedagoški 
proces kot steber razvoja kakovosti 
procesa internacionalizacije na 
Univerzi v Mariboru«. 

Svetovanje in pomoč 
prijaviteljem pri 
prijavah kakovostnih 

Izvedeno  Spremljanje 
razpisov in 
zagotavljanje 

Po objavi razpisa za leto 2016 so bili 
zaposleni seznanjeni z informacijami o 
naslednjih akcijah: 
- KA2 – Strateška partnerstva 
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evropskih in drugih 
mednarodnih 
projektov ter 
informiranje 
zaposlenih o 
možnostih 
financiranja 
projektne dejavnosti.  

svetovalnih storitev 
in strokovne pomoči 
pri prijavi na razpise. 

- Jean Monnet 
- Knowledge Alliances - Koalicije 

znanja 
- Capacity Building  in HE - Krepitev 

zmogljivosti v VŠ. 
Vsi prijavitelji so s strani vodje službe 
za raziskovalno dejavnost prejeli vso 
podporo, ki so jo potrebovali pri prijavi 
projekta. 

Spodbujanje 
pridobivanja in 
izvajanje evropskih 
in drugih 
mednarodnih 
projektov, ki jih 
(so)financirajo EU, 
institucije/financerji 
izven EU, 
Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in 
tehnologijo, druga 
resorna ministrstva, 
specializirane 
razvojne agencije ter 
gospodarske družbe 
in drugo. 

Izvedeno 

Seznanjanje 
visokošolskih 
učiteljev in 
raziskovalcev z 
možnostmi 
sodelovanja v 
programih. 

Redno spremljanje in ažurno obveščanje 
zaposlenih o programih: 
- Erasmus+, KA2 – Strateška 

partnerstva; 
- Erasmus+, Jean Monnet; 
- Erasmus+, Knowledge Alliances - 

Koalicije znanja; 
- Erasmus+, Capacity Building  in HE 

- Krepitev zmogljivosti v VŠ; 
- HORIZON 2020, Program Marie 

Sklodowska-Curie(priložnosti za 
usposabljanje in poklicni razvoj); 

- SI-AT; 
- SI-HU; 
- SI-HR; 
- Danube; 
- Adrion; 
- Mediteran; 
- Central;  
- Europe; 
- Alpine Space. 
 

Krepitev 
partnerskega 

Izvedeno Prijava   in   realizaci
ja   »outgoing« 

 Aktivnosti v okviru 
izvajanja programa 

Študenti EPF: 
- Erasmus+: 32 (29EPF+3 GING) 
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Vključevanje v 
programe mobilnosti EU 
in izven EU 

sodelovanja  s 
potencialnimi 
partnerji v programih 
mobilnosti. 
 
 

mobilnosti   študento
v z   namenom 
študija  v  tujini,  mo
bilnosti učnega 
osebja   z   namenom
   predavanj   v tujini 
in usposabljanja 
zaposlenih  v okviru 
programa Erasmus+.   

 
Učno osebje EPF: 
-Mobilnost učnega osebja: 6 
-Mobilnost zaposlenih: 3 

Izvedeno Organiziranje 
»incoming« 
mobilnosti  
študentov,  ki  prihaj
ajo  na  študij  na 
UM   iz   tujine,   mo
bilnosti   učnega 
osebja in drugih z 
namenom izvedbe 
predavanj oz. 
usposabljanja na UM 
v okviru 
programa  Erasmus+. 

Aktivnosti v okviru 
izvajanja programa 

Tuji študenti: 
-Erasmus+: 180 
 
Tuje učno osebje: 
-Mobilnost učnega osebja:37 

Izvedeno Organizacija        »in
coming«        in 
»outgoing«  mobilno
sti  študentov  in 
učnega  ter  drugega  
osebja  v  okviru 
programa  drugih  ob
lik  sodelovanja 

Aktivnosti v okviru 
izvajanja programa 

Študenti EPF:  
-CEEPUS:3 
 
Tuji študenti: 
-CEEPUS:5 
-Bilaterala:7 
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(npr.  CEEPUS, 
na  osnovi 
bilateralnih  sporazu
mov  ali  drugih 
oblik sodelovanja) 

Spremljanje razpisov 
in prijave na razpise 
za vključevanje v 
programe mobilnosti 
EU in izven EU.  
 

Izvedeno Organizacija 
mobilnosti za 
praktično 
usposabljanje   v   ok
viru  programa      
Erasmus+ praksa, 
Norveški finančni 
mehanizem ipd. 

Aktivnosti v okviru 
izvajanja programa 
 

Študenti EPF: 
-Erasmus+ praksa: 6 
-Praksa-drugo: 3 
 
Tuji študenti: 
Erasmus+ praksa:2 
 

 
Seznanjanje 
visokošolskih 
učiteljev in 
sodelavcev o 
možnostih 
sodelovanja v 
programih 
mobilnosti EU in 
izven EU ter 
zagotovitev 
svetovalnih storitev 
in strokovne pomoči 
pri prijavah na 
razpise.  

Izvedeno Spremljanje  razpiso
v  in  možnosti 
prijave  na  razpise  v
  okviru  drugih 
programov  mobilnos
ti  v  EU  in  izven 
EU  (npr.  program  
mobilnosti  EU  – 
Kanada, EU – USA, 
EU-Japan, EU – 
Avstralija, druge 
oblike 
individualnih  mobiln
osti  na  podlagi 
bilateralnih  sporazu
mov  ali  drugih 
oblik sodelovanja) 

Spremljanje   razpiso
v   ter   obveščanje 
zaposlenih   o   možn
ostih   prijave   na 
razpise 

Erasmus+ (KA-107) 
Učno osebje EPF:2 
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Organizacija in 
izvedba mobilnosti 
po programih 
mobilnosti EU in 
izven EU. 

Izvedeno Organizacija         »in
coming         in 
»outgoing«  mobilno
sti  študentov  in 
učnega  ter  drugega  
osebja  v okviru 
programa Erasmus 
Mundus-JoinEUSEE 
Penta. 

Aktivnosti v okviru 
izvajanja programa 
 

Program se je zaključil 2014/15. 

Krepitev sodelovanja z 
univerzami v Evropi in 
svetu ter aktivno 
članstvo v 
mednarodnih  združenji
h 

Intenziviranje  sodelo
vanja znotraj 
mrež  univerz   

Izvedeno 

Krepitev sodelovanja 
z univerzami v EU in 
po svetu 

Izvedba pogodbenih 
aktivnosti za dvojne 
diplome 

Izvedeno: 
Dvojna diploma z East Siberian State 
University of Techology and 
Management (ESSUTM) 

  
 Krepitev sodelovanja 

z 
univerzami  na  obm
očju  Indije in 
Kitajske 
na  področju  mednar
odne, projektne 
aktivnosti  in 
znanstveno-
raziskovalnega 
sodelovanja  

Na področju bilateralnega sodelovanja 
smo sklenili nov sporazum z Yuan Ze 
University, Taiwan. 
 
Udeležba na sestanku Tempus projekta 
EduSFE, april 2016,  Tomsk, Rusija; 
Aktivna udeležba na »7th  International 
Conference on information technology 
and business, Januar 2016, Goi, Indija 
 

 
Priprava izvedbenih 
postopkov za na 
mednarodno 
mobilnost študentov  

Tuji študenti 
Bilaterala:7 
 
Izvedba gostujočih predavanj v okviru 
Erasmus+ (KA107) na International 
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College YAU Kunming, junij 2016. 
Kitajska; Izvedba gostujočih predavanj 
v okviru Erasmus+ (KA107)na Dalian 
Nationales University, september 2016, 
Kitajska 

 

Sklepanje pogodb z 
novimi tujimi 
partnerji 

V letu 2015/2016 smo sklenili 7 novih 
Erasmus+ sporazumov: Universita degli 
Studi di Ferrara, Italija; Ordu 
University, Turčija; Bursa Orhangazi 
University, Turčija;  University of 
South Bohemia in Češke Budejovice, 
Češka, Budapest Metropolitan 
University, Mađarska, University of 
Public Service, Faculty of Political 
Sciences and Public Administration, 
Mađarska, University of Dubrovnik, 
Faculty of Economics and Business, 
Croatia. V okviru programa Erasmus+ 
smo podaljšali sodelovanje z Otto-
Friedrich-Universitat Bamberg, 
Nemčija. 
 

 
Obnavljanje pogodb 
s tujimi partnerji. 

Letno obnavljanje mrež v okviru 
programa CEEPUS (Amadeus in 
Education without Frontiers) 
 

Članstvo in delovanje v 
mednarodnih 
organizacijah. 

Izvedeno Sodelovanje  na  kon
ferencah, 
posvetih,  simpozijih  
itd.  v  okviru 

Aktivno 
sodelovanje   v   okvi
ru mednarodnih zvez 
in združenj.  

Izvedeno. 
Članstva: 
AACSB 
ACBSP 
ECBE 
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mednarodnih   zvez   
in   združenj    

EFMD 
CIDD – Consortium of International 
Double Degrees 
IBA -  The International Bar 
Association 
AIB 
IATEFL 
EIAE 
IGWT - Internationale Gesellschaft für 
Warenwissenschaften und Technologie  
EMAC - The European 
Marketing Academy  
EIBA - European International Business 
Academy 
ATLAS - The Association for Tourism 
and Leisure Education 
EFMD The leading international 
network for management development 
GLOBAL NETWORK  
European Accounting Association 
GOR – nemško strokovno združenje 
strokovnih raziskovalcev 
ACFE Association of Certified Fraud 
Examiners 
Združenje Microsoft Dynamics 
Academic Alliance 

 Udeležba  na   letnih 
  srečanjih, 
skupščinah, 
sejah   stalnega 
odbora.  

Udeležba vodstva na srečanjih AACSB 
in ACBSP ter EFMD 

Udeležba vodstva in 
drugih zaposlenih 
EPF na pomembnih 

Udeležba na seminarju  AACSB, maj 
2016, Praga, Češka republika; 
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mednarodnih 
dogodkih (npr. letna 
konferenca UNeCC, 
AACSB, ECBE, 
ACBSP).  

Udeležba na mednarodni akreditaciji 
ECBE, Univerze Plekhanov v Moskvi, 
november 2015, Rusija;  
Udeležba na zaključnem 
sestanku/konferenci Tempus projekta 
EduSFE,  september 2016,  
Tomsk/Rusija in udeležba na konferenci 
(ESSUTM) v Ulan Udeju/Rusija ter 
obisk Baikal State University of 
économies and law v Irkutsku, 
september 2016, Rusija 
AACSB letna konferenca v Bostonu, 
ZDA (april 2016, Davorin Kračun) 
HEIC2016 Split (maj 2016, Lidija 
Hauptman) 
AACSB akreditacijska konferenca v 
Milanu (maj 2016, Damijan Mumel). 
AACSB letna konferenca za EMEA v 
Madridu (oktober 2016, Darja Boršič) 
EFMD delavnica v Rovinju (oktober 
2016, Darja Boršič) 
Udeležba prof. dr. Darje Boršič na 
AACSB Business Accreditation 
seminarju, ki je potekal 30. novembra in 
1. decembra 2015 v Zagrebu. 
ACBSP letna konferenca za našo regijo 
v Dubaju (november 2016, Damijan 
Mumel) 
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 Aktivno prostovoljno 
sodelovanje pri 
AACSB (Country 
Profile Project, …) 

Sodelovanje v AACSB Country Profile 
Project (mag. Nataša Gajšt) 

  

Spremljanje 
mednarodnih rangirnih 
lestvic  

Eduniversal 
 

Izvedeno Spremljanje 
kriterijev 
mednarodnih  rangirn
ih lestvic.   

Eduniversal 
  
  

Izvedeno.  
 

 
KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

DOLGOROČNI 
STRATEŠKI CILJ 

Podcilji/Ukrepi za 
dosego določenega 

cilja 

Stanje 
realizacije 

KRATKOROČNI 
CILJI  2016 

Ukrepi, ki so 
potrebni za dosego 

oz. ohranitev  

Stanje realizacije 

Prilagajanje knjižnice 
EPF trendom doma in v 
svetu ter potrebam 
uporabnikov. 

Skrb za optimizacijo 
ponudbe 
informacijskih virov 
v klasični obliki, v e-
obliki in na daljavo. 

Izvedeno 
 
 
 
 
 
Z zadostno 
pokritostjo vseh 
znanstvenih 
disciplin s 
knjižničnim 
gradivom ter z 
ugotovitvijo 
dejanskega 
stanja 
dostopnosti 
gradiva smo 

Zadostna pokritost 
znanstvenih disciplin 
s knjižničnim 
gradivom. 

Analiza uporabe 
knjižničnega gradiva, 
elektronskih virov in 
baz podatkov. 

Izvedeno. 
Opravljena je bila statistika uporabe 
knjižničnega gradiva, elektronskih virov 
in baz podatkov. 

Namenska letna 
nabava knjižničnega 
gradiva, elektronskih 
virov in baz 
podatkov glede na 
posamezne 
znanstvene 
discipline. 

Izvedeno . 
Povečanje števila izvodov obvezne 
študijske literature za študente na vseh 
stopnja študija. 

Prijava na javni 
razpis ARRS za 
sofinanciranje 
nakupa tuje 

Izvedeno. 
Prijava realizirana v okviru skupne 
prijave preko UKM. 
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občutno 
izboljšali  
ponudbo 
informacijskih 
virov (tiskanih in 
elektronskih). 

znanstvene periodike 
in baz podatkov. 

 

Vrednotenje 
znanstvene 
uspešnosti EPF. 

Ažurno vodenje 
osebnih bibliografij 
učiteljev in 
sodelavcev EPF. 

Izvedeno. 
Osebne bibliografije učiteljev in 
sodelavcev so ažurno vodene. 

Permanentna 
redakcija 
bibliografskih 
zapisov in strokovno 
svetovanje. 
Sprotna obravnava in 
predlogi rešitev 
odprtih vprašanj 
bibliografije učiteljev 
in sodelavcev EPF in 
njena podpora 
raziskovalnemu in 
habilitacijskemu 
področju. 

Izvedeno. 
Bibliografski zapisi so ustrezno 
redaktirani. 
Bibliografija učiteljev in sodelavcev EPF 
je podpora raziskovalnemu in 
habilitacijskemu področju. 

Sodelovanje s 
strokovnimi telesi 
(OSIC, 
IZUM,ARRS) in 
obravnavanje 
problematike na 
sestankih 
bibliografov UM. 

Izvedeno. 
Sodelovanje s strokovnimi telesi je 
ažurno. Problematiko obravnavamo na 
sestankih bibliografov. 
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Ocenitev kakovosti 
knjižnične dejavnosti 
na EPF 

Priprava 
Samoevalvacijskega 
poročila knjižnične 
dejavnosti na EPF za 
študijsko leto 
2015/2016  

Izvedeno. 
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko 
leto 2015/2016 smo pripravili in oddali. 

Izobraževanje 
uporabnikov 

Priprava delavnice o 
možnostih in načinih 
uporabe e-virov in 
baz podatkov 

Izvedeno. 
Izpeljana je bila delavnica za študente 
zaključnih letnikov dodiplomskih 
študijskih programov. 

Promocija knjižnice 
EPF in knjižničnih 
storitev 

Predstavitev 
knjižnice in njene 
dejavnosti na 
Informativnih dnevih 
in Uvodnem dnevu 
za bruce 

Izvedeno. 
Knjižnica in knjižnična dejavnost je bila 
predstavljena na Informativnem dnevu in 
na študijskem seminarju v okviru 
Uvodnega dneva za bruce. 

Promocija knjižnice 
EPF v socialnih 
omrežjih (Facebook) 
in aktualni spletni 
strani knjižnice EPF 

Izvedeno. 
Uporabnike obveščamo o dejavnosti 
knjižnice in novostih na Facebooku in na 
spletni strani knjižnice. 

Zgibanka o knjižnici 
EPF 

Izvedeno. 
Uporabnikom je na voljo zgibanka o 
knjižnici EPF. 
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INFORMATIZACIJA  

DOLGOROČNI 
STRATEŠKI CILJ 

Podcilji/Ukrepi za 
dosego določenega 

cilja 

Stanje 
realizacije 

KRATKOROČNI 
CILJI  2016 

Ukrepi, ki so 
potrebni za dosego 

oz. ohranitev 

Stanje realizacije 

Posodabljanje 
računalniške opreme in 
računalniških učilnic 

Izvajanje postopkov 
zamenjave 
računalnikov na 
delovnih mestih v 
okviru razpoložljivih 
sredstev. 

Izvedeno 
 
Na delovnih 
mestih pri 
petih 
zaposlenih je 
bil osebni 
računalnik 
zamenjan z 
virtualnim 
računalnikom 
s tankim 
klientom. 
Kontinuiran 
proces do 
zamenjave 
opreme pri 
vseh 
zaposlenih.  

Nadaljevanje s 
posodobitvijo 
računalniške opreme 

Zamenjava zastarelih 
računalnikov in 
druge opreme 
(projektorjev, 
komunikacijske 
opreme,..) 

V predavalnicah so bili zamenjani trije 
dotrajani projektorji.  
Računalniki v predavalnicah so bili 
nadgrajeni z najnovejšo programsko 
opremo. 
Nadgradnja Datacentra ni bila 
realizirana. 
Razprava o pristopu k poenoteni 
virtualni infrastrukturi na kolegiju 
predstojnikov, 21.9.2016 

Izvajanje postopkov 
posodobitve 
računalniških učilnic 
v okviru 
razpoložljivih 
sredstev 

Izvedeno 
 
Posodobitev 
virtualnih 
računalnikov s 
tankimi klienti 
v 
računalniških 

Posodobitev 
računalniške učilnice 
R03 z novimi 
računalniki 

Zamenjava zastarelih 
računalnikov 

 Računalniki v računalniški učilnici 
R03 so bili nadgrajeni z zamenjavo 
novih matičnih plošč in SSD diskov.  
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učilnic z 
najnovejšo 
programsko 
opremo. 

Nadaljnji razvoj 
tehnološke platforme 

Posodobitev 
intraneta  

 
Intranet ostaja 
v zadovoljivih 
okvirih 
Sharepoint 
rešitve.  

Proučitev možnosti  
uvedbe 
dokumentnega 
sistema 

Izvajanje aktivnosti 
za uvedbo 
posodobitev. 

V letu 2016 se ni pristopilo k 
aktivnostim za uvedbo. 

Uvajanje rešitev za 
izboljšanje stikov za 
študente 

Rešitev CRM 

V izvajanju 
 
 

Nadgradnja rešitve 
CRM 

Nadgradnja rešitve 
CRM v sodelovanju 
z RCUM 
 

Delno realizirano. CRM platforma se 
ne bo več nadgrajevala. 

Vzpostavitev 
elektronskega 
arhiviranja 

e-arhiviranje 

Ni izvedeno Poskusna 
vzpostavitev  e-
arhiviranja za novo 
vpisane študente 

Izbira ustreznega 
ponudnika in nabava 
opreme za podporo 

Se ni pristopilo k izvedbi. 
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RAZVOJ KAKOVOSTI 

DOLGOROČNI 
STRATEŠKI CILJ 

Podcilji/Ukrepi za 
dosego določenega 

cilja 

Stanje 
realizacije KRATKOROČNI 

CILJI  2016 

Ukrepi, ki so 
potrebni za dosego 

oz. ohranitev 

Stanje realizacije 

Upoštevanje načel 
družbene odgovornosti 
in trajnostnega razvoja 
pri aktivnostih fakultete 
in UM 

 Sodelovanje pri 
aktivnostih UM za 
politiko trajnostne in 
družbeno odgovorne 
univerze 
 

Izvedeno 

Udeležba pri vseh 
aktivnostih UM 

Poročanje vodstvu 
fakultete 
Prenašanje 
informacij o TDO 
univerzi 

Izvedeno oz. kontinuirano izvajanje 
- kolegij dekana dne 19.10.2016 
seznanjen z vprašalnikom 
»GreenMatric 2016«; 2.11.2016 je 
kolegij dekana obravnaval vprašalnik s 
posodobljenimi podatki, ki je bil 
posredovan na UM; 
- Član komisije za TDOUM, 
prof.dr.Matjaž Denac je kolegij dekana 
seznanil s sklepi komisije z dne 
10.3.2016, ki jih je obravnaval kolegij 
dekana 13.4.2016. 
- član komisije za TDOUM prof. dr. 
Matjaž Denac seznanil z vabilom 
zaposlenim na UM za uporabo fitnesa 
na prostem v študentskem naselju, 
Maribor, 23.5.2016 
-član komisije za TDOUM prof. dr. 
Matjaž Denac je posredoval poziv za 
prijavo na natečaj »Naj prostovoljec 
zaposlen v javni upravi 2015«, 
18.4.2016 
- udeležba dr. Pašičeve na seji delovne 
skupine Telesna aktivnost in trajnostna 
mobilnost, 30.3.2016 
 

 Sodelovanje pri 
aktivnostih komisije 
za TDOU 
 

Izvedeno Imenovanje 
predstavnika EPF v 
stalno komisijo 
TDOU 
 

Predstavnik EPF se 
udeležuje sej in 
drugih aktivnosti na 
temo TDOU na UM 

Izvedeno 
- imenovanje izr. prof. dr. Matjaža 
DENCA kot predstavnika EPF 
v  Komisijo za trajnostno in družbeno 
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odgovorno univerzo (TDOU), senat, 
22.1.2016 
 

Krepitev zavesti o 
družbeni 
odgovornosti in 
potrebe po 
trajnostnem razvoju  

Izvedeno 

Spodbujanje 
aktivnosti in razprav 
o pomenu družbeno 
odgovornega 
ravnanja in 
trajnostnega razvoja 

Prilagajanje vsebine 
predmetov in 
presojanje o 
vključevanju vsebin 
družbene 
odgovornosti in 
trajnostnega razvoja 
v učne načrte ter 
izvedbo študijskih 
programov. 

Izvedeno. 
EPF ima v študijskih programih 1., 2. 
in 3. stopnje – predmetih Katedre za 
tehnologijo in podjetniško varstvo 
okolja, vsebine, ki spodbujajo trajnostni 
razvoj. 
Katedra za strateški management 
razvija predmete, ki vključujejo 
koncepte družbene odgovornosti.  

Spodbujanje 
vključevanja v 
prostovoljno delo in 
dobrodelnih 
projektih 
Študentskega sveta in 
društev EPF 

Izvedeno. 
ŠS EPF in tutorji študenti se redno 
udeležujejo in prispevajo na 
dobrodelnih dogodkih, kot so 
krvodajalske akcije, ki jih organizira 
ŠOUM in ŠS UM, ter akcija zbiranja 
igrač in sladkarij 
Kub za marketing-zbiranje hrane za 
humanitarno združenje Žvižgač  
 

Izvedeno 

Priprava dogodkov 
povezanih s 
širjenjem  zavesti o 
pomenu družbene 
odgovornosti in 
pomembnosti 
trajnostnega razvoja. 

Kontinuirano 
izvajanje projekta 
»EPF in DO«: 
Organizacija in 
izvedba dogodkov na 
EPF, ki bo širil 
zavest o družbeni 
odgovornosti in o 
potrebi po 
trajnostnem razvoju. 

Izvedeno oz. kontinuirano izvajanje 
EPF in DO : Delavnice in interaktivna 
predavanja – Avstralska kultura, jezik 
in medkulturna komunikacija v 
poslovnem okolju, 4.1.2016, izvedla ga. 
Sandra Fisher iz Charles Sturt  
University, Avstralija 
Delavnica: Angleški jezik za 
akademske namene /Academic writing 
in English, 8.1.2016, izvedla ga. Sandra 
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Fisher iz Charles Sturt  University, 
Avstralija 
Delavnica: Giving lectures in English, 
11.1.2016, izvedla ga. Sandra Fisher iz 
Charles Sturt  University, Avstralija 
Ozaveščanje zaposlenih in študentov o 
ločevanju odpadkov in racionalni rabi 
električne energije in vode, kolegij 
dekana 13.1.2016 
 Izvedba predavanj Upravljanje podjetja 
v sodobnih časih/Corporate governance 
in contemporary times.  ga. Grazyna 
O`Sullivan, Freelance Lecturer, Siedlce 
University of Natural Sciences and 
Humanities, Poljska, 16. maj 2016 
Izvedba predavanj Družbena 
odgovornost podjetja/ Corporate social 
responsibility, ga.  Grazyna O`Sullivan, 
Freelance Lecturer, Siedlce University 
of Natural Sciences and Humanities, 
Poljska,  18. in 19. maj 2016 
IRDO Inštitut za razvoj družbene 
odgovornosti je v sodelovanju s 
Kulturnim centrom Maribor izdal 
izjemno trilogijo knjig z naslovom 
»Nehajte sovražiti svoje otroke in 
vnuke« na temo družbene 
odgovornosti. Sourednik vseh treh 
knjig je zaslužni profesor Ekonomsko-
poslovne fakultete ddr. Matjaž Mulej, 
sem visokošolskih učiteljev 
Ekonomsko-poslovne fakultete pa je 
sodelovalo kot avtorji besedil- 
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objavljeno na spletni strani EPF, 
9.9.2016. 
 

Krepitev notranjega 
sistema zagotavljanja 
kakovosti, izvajanje 
podrobnih 
samoevalvacij z analizo 
delovanja fakultete ter 
upoštevanje ukrepov za 
odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti 

 Spodbujanje 
zaposlenih k 
prijavam na javni 
poziv NAKVIS za 
vpis v register 
strokovnjakov. 

Izvedeno 

Seznanitev 
zaposlenih z razpisi 

Spodbujanje 
zaposlenih k 
prijavam na javni 
poziv NAKVIS za 
vpis v register 
strokovnjakov. 

Izvedeno: 
Obvestilo vsem zaposlenim, kolegij 
dekana 15.6.2016 
E-pošta s povabilom poslana vsem 
pedagoškim in prodekanji študentki, 
28.11.2016. 

Povezovanje 
postopkov 
samoevalvacij, 
zunanjih evalvacij in 
ponovnih akreditacij 

Izvedeno 

Združevanje 
akcijskih načrtov  

Seznanjanje 
zaposlenih z 
akcijskimi načrti, 
informiranje z 
zapisniki 
 

Izvedeno: 
Akcijski načrt je sestavni del 
samoevalvacijskega poročila, ki je 
objavljeno na intranetu 
Vmesno poročilo o stanju realizacije 
obravnaval  kolegij dekana 18.5.2016 
in senat 20.5.2016 in nato posredovan 
predstojnikom kateder 

Priprava 
poglobljenih letnih 
poročil o delovanju 
fakultete po 
posameznih 
področjih v okviru 
Komisije za 
ocenjevanje 
kakovosti 

Izvedeno 

Obravnava 
samoevalvacijskega 
poročila na ustrezen 
način s strani 
organov fakultete 

Priprava akcijskega 
načrta na osnovi 
samoevalvacijskega 
poročila 

Izvedeno oz. kontinuirano izvajanje 
Akcijski načrt  se je pripravil po 
potrditvi samoevalvacijskega poročila 
na senatu 
 

Krepitev notranjega 
sistema zagotavljanja 
kakovosti z 
vzpostavitvijo 
sistema sprotnega 
spremljanja 
uresničevanja 
akcijskega načrta in 
poudarkom na 

Izvedeno 

Priprava predlogov 
izboljšav na osnovi 
akcijskega načrta 

Izvedba predlogov 
izboljšav v akcijskem 
načrtu 

Izvedeno oz. kontinuirano izvajanje 
Izvedba predlogov izboljšav razvidna iz 
Akcijskega načrta 
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odpravi ugotovljenih 
napak in slabosti 

Spremljanje, 
ocenjevanje in 
zagotavljanje kakovosti 
v skladu z nacionalnimi 
priporočili  in standardi 

 Dopolnitev in 
izboljšanje 
obstoječih ter 
vpeljava novih 
instrumentov, 
metodologij in 
vzvodov za 
učinkovitejše 
spremljanje, 
ocenjevanje in 
zagotavljanje 
kakovosti, zlasti v 
skladu z NAKVIS. 

Izvedeno 

Anketiranje 
študentov skladno s 
Pravilnikom o 
ocenjevanju 
pedagoškega dela in 
obremenitvah 
študentov na UM 

Analiza rezultatov 
anket 
Spremembe na 
osnovi rezultatov 
anket 

Izvedeno. 
Spremembe študijskih programov na 
vseh stopnjah študija v letu 2016: 
- Preimenovanje predmeta 
- Sprememba ciljev in kompetenc 

predmeta 
- Sprememba literature predmeta 
- Sprememba metod poučevanja in 

učenja 
- Sprememba načina in deležev 

ocenjevanja 
- Sprememba pogojev za vključitev v 

delo oz. za opravljanje študijskih 
obveznosti 

- Sprememba predvidenih študijskih 
rezultatov 

- Sprememba referenc nosilca 
- Sprememba študijske literature 
- Sprememba vsebine predmeta 
- Sprememba vsebine predmeta 
- Ukinitev izbirnih predmetov 
- Ukinitev obveznega predmeta 
- Uvedba izbirnega predmeta 
Uvedba obveznega predmeta 

Ohranjanje že 
pridobljenih 
akreditacij. 
 

Izvedeno 
Spremljanje 
zakonskih sprememb 

Vzpostavitev 
evidence sprememb 

Izvedeno oz. kontinuirana dejavnost 
Posodabljanje evidence sprememb 
študijskih programov. 
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Spremljanje, 
ocenjevanje in 
zagotavljanje kakovosti 
v skladu z 
mednarodnimi 
priporočili  in standardi 

Ohranitev že 
pridobljenih 
akreditacij in 
izboljšanje 
obstoječih ter 
vpeljava novih 
instrumentov, 
metodologij in 
vzvodov za 
učinkovitejše 
spremljanje, 
ocenjevanje in 
zagotavljanje 
kakovosti, zlasti v 
skladu z ECBE in 
ACBSP standardi 
kakovosti 

Izvedeno 

Spremljanje tekočih 
zahtev akreditacij  
 

 
Preverjanje NLH 
obrazcev pri 
študentih pri vzorcu 
izbranih predmetov 
po študijskih 
programih. 

Izvedeno. 
NLH merjenje za določene predmete 
izvedeno v februarju in marcu 2016, 
analiza merjenja pripravljena avgusta 
2016. 

Priprava letnega 
poročila za ECBE 

Izvedeno. 
Letno poročilo oddano 31.10.2016. 

Priprava letnega 
poročila za ACBSP 

Izvedeno. 
Letno poročilo oddano 15.9.2016. 

Pridobitev 
akreditacije AACSB 

Izvedeno 

Nadaljevanje 
aktivnosti za 
pridobitev 
akreditacije AACSB 

Zapiranje zank za 
preostale cilje 
študijskih programov  
v sistemu AoL  

Izvedena analiza rezultatov AoL 
(zapiranje zank v AoL), obravnavano 
na seji KŠZ dne 9.9.2016, predstojnikih 
kateder dne 21.9.2016 in Senatu EPF 
dne 23.9.2016. 

Izvedeno Priprava poročila o 
napredku 

Izvedeno. 
Tretje poročilo oddano 6.10.2016. 
SER je v skladu z akreditacijskim 
postopkom načrtovan za leto 2017, 
predviden rok oddaje (po uskladitvi s 
predsednikom PRT) je november 2017. 

Priprava SER (Self 
Evaluation Report) 
za obisk skupine 
ocenjevalcev 
AACSB (PRT) 

Krepitev vloge Komisije 
za kakovost na EPF 

Organi EPF 
upoštevajo 
priporočila KOK 

Izvedeno 

Aktivnejša vloga 
KOK EPF  

Predsednik KOK 
vabljen na seje 
organov EPF 

Izvedeno.  

Spodbujanje 
vključevanja članov 
v usposabljanja s 

Izvedeno 
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področja procesov 
kakovosti, na UM. 
Spremljanje 
uresničevanja 
akcijskih načrtov 

Izvedeno 

 
MATERIALNI POGOJI  IN PROSTORSKI POGOJI 

DOLGOROČNI 
STRATEŠKI CILJ 

Podcilji/Ukrepi za 
dosego določenega 

cilja 

Stanje 
realizacije 

KRATKOROČNI 
CILJI  2016 

Ukrepi, ki so 
potrebni za dosego 

oz. ohranitev 

Stanje realizacije 

Trajnostno preurejanje 
infrastrukture 
 

Energetska obnova 
fakultete 

 

V izvajanju Nadaljevanje z 
energetsko sanacijo 
stavbe na 
Razlagovi 20/22 

Prijava na razpise Ni izvedeno 
Oddaja prijave dne 16. 11. 2015 za 
uvrstitev projekta v seznam projektov na 
področju visokega šolstva - razpis MIZŠ   
 

 

Zamenjava steklene 
stene avle in oken 
čitalnice na Razlagovi 
20 in oken 2. 
nadstropja Razlagove 
22-v primeru 
odobritve sredstev 
MIZŠ 

Ni izvedeno 
Oddaja prijave dne 16.11. 2015 za 
uvrstitev projekta v seznam projektov na 
področju visokega šolstva - razpis MIZŠ   
 

Vgradnja varčnih 
svetil in senzorja pred 
čitalnico in v hodnik 
S7-S10 

V izvajanju. 
Zbrane ponudbe 

Sprotna investicijsko 
vzdrževalna dela 
stavbe in 
infrastrukture 

Izvedeno oz. v 
izvajanju 

Ureditev platoja na 
Razlagovi 14 s 
strani imetnika 
stavbne pravice 

Sklenitev dogovora z 
novim imetnikov 
stavbne pravice 

Izvedeno. 
Urejen plato in ostali del pohodne 
ploščadi izven stavbne pravice  
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Ureditev parkirišča 
na Razlagovi 20/22 
- v primeru 
odobritve sredstev 
MIZŠ 

Priprava 
dokumentacije 
(izdelava PZI, 
pridobitev gradbenega 
dovoljenja…) 

Projekt ureditev parkirišča na Razlagovi 
20/22 (sprememba namembnosti, 
asfaltiranje, zaris parkirnih mest) ostaja v 
srednjeročnem planu 2016-2020, kolegij 
dekana 20.4.2016 

Montaža klimatskih 
naprav v kabinete v 
2. in 3. nadstropju v 
objektu Razlagova 
14 

 
Preveritev možnosti 
izvedbe in izbira 
izvajalca 
 

Izvedeno 
Dne 24.8.2016 PO razpravljal o 
ponudbah; pred dokončno odločitvijo 
bodo o predlogu razpravljali še 
Predstojniki kateder. 

Preureditev bivše 
fotokopirnice v avli 
na Razlagovi 20 
 

Proučiti uporabne 
možnosti preureditve   
 

V izvajanju. 
Dogovor z najemnikom o izpraznitvi 
prostora. 

Namestitev mini 
kuhinj na 
Razlagovi 20 
(pritličje in drugo 
nadstropje) 

Nabava in montaža 
 

Ni izvedeno. 
Odprava pomanjkljivosti pri obstoječi 
kuhinji. 

V izvajanju Nakup ohišnice 
apartmaja na Rogli 
 

Ureditev 
dokumentacije in 
nakup  

V izvajanju. 

  

Umestitev čitalnice 
nad knjižnico na 
Razlagovi 20- v 
primeru odobritve 
sredstev MIZŠ 

Preveritev možnosti 
izvedbe in izbira 
izvajalca 

Ni izvedeno. 
Projekt umestitev čitalnice nad knjižnico 
na Razlagovo 20  ostaja v srednjeročnem 
planu 2016-2020, kolegij dekana 
20.4.2016 

  
Ureditev požarnih 
stopnic in dvigal na 
Razlagovi 14 in 

Preveritev možnosti 
izvedbe in izbira 
izvajalca 

Ni izvedeno-ni bilo odobritve sredstev 
MIZŠ 
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Razlagovi 20- v 
primeru odobritve 
sredstev MIZŠ 

  
Redni letni pregled 
in vzdrževanje 
klima naprav 

Izbira pogodbenega 
izvajalca 

Izvedeno 

  

Zamenjava 
stavbnega pohištva 
in opreme v 
počitniških 
apartmajih 

Priprava popisa potreb 
nabave nove notranje 
opreme v počitniških 
apartmajih 

Izvedeno po planu IVD 

  

Redna vzdrževalna 
dela  

Odmašitev 
kanalizacije, popravila 
razsvetljave… 
Obnova kanalizacije 
na moških študentskih 
WC na Razlagovi 20 
Nabava vratnih kril na 
študentskih WC na 
Razlagovi 14 

Izvedeno 
 
Ni izvedena obnova, izvedli smo 
temeljito čiščenje-izrezovanje oblog 
Ni realizirano, mogoče bo vzdrževalec 
objektov sam saniral vratna krila 
(brušenje, barvanje…) 

Nova vhodna vrata v 
objekt 
 

Izvedeno 
 

Popravilo vodovodnih 
ventilov vertikal na 
študentskih WC 
Razlagova 20 

Izvedeno 
 

  
Zamenjava kabine 
dvigala na 
Razlagovi 20 

Preveritev možnosti 
izvedbe in izbira 
izvajalca 

V izvajanju: ne bo zamenjave kabine, 
odpravljene bodo pomanjkljivosti 
zapisane v Poročilu letnega periodičnega 
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pregleda dvigala in skladno s 
Pravilnikom o varnosti dvigal iz leta 
2007 

  
Stopniščni 
vzpenjalec za 
invalide 

Izbira ustreznega 
vzpenjalca 

Izvedeno 
Nabavili dva stopniščna vzpenjalca in 
invalidski voziček 

  Zamenjava steklene 
stene avle in oken 
čitalnice na 
Razlagovi 20  

Popis del in izvedba, 
če ne bo odobritve 
MIZŠ. 

Ni izvedeno. 

 
SPLOŠNE UPRAVNE NALOGE 

DOLGOROČNI 
STRATEŠKI CILJ 

Podcilji/Ukrepi za 
dosego določenega 

cilja 

Stanje 
realizacije KRATKOROČNI 

CILJI  2016 

Ukrepi, ki so 
potrebni za dosego 

oz. ohranitev 

Stanje realizacije 

Urejeno upravljanje  
EPF 

Izdelava podlag za 
zagotavljanje 
učinkovitega dela. 
  

 

Izvedeno 
 

Priprava in 
sprejetje 
spremembe in 
dopolnitev internih 
aktov   

Izdelava podlag za 
zagotavljanje 
učinkovitega dela. 

Izvedeno oz. kontinuirano izvajanje 
 

Pregled vseh internih 
aktov in navodil 
Priprava predlogov 
sprememb internih 
aktov in navodil tam, 
kjer je to potrebno 

Izvedeno: 
sprejeta navodila o zaključevanju starih 
študijskih programov: VS 96, UN 96, 
ZMAG, SPEC, DOK 
spremembe in dopolnitve meril in 
sodil… 
navodila o dodelitvi parkirnega mesta 

Vzpostavitev 
optimalnega 
delovanja organov 
EPF 

Izvedeno 
 

Izvedba sej 
organov fakultete 
in komisij   

Priprava terminskega 
plana sej 

Izvedeno 
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Optimizacija dela na 
posameznih področjih 

Opredelitev področij 
in priprava ključnih 
procesov 
 

V izvajanju Opredelitev 
področij  

Priprava predlogov  
 

V izvajanju:  
priprava popisa procesov dela po 
delovnih mestih v strokovnih službah 

Zagotavljanje 
dolgoročnega in 
stabilnega financiranja 
fakultete 
 

Aktivno in usklajeno  
delovanje organov 
fakultete upravljanja 
z univerzo 
 

V izvajanju Udeleževanje sej 
UO UM 
Udeleževanje sej 
kolegija dekanov 
 
 

Aktivno spremljanje 
finančnega stanja 
fakultete 

Izvedeno oz. kontinuirano izvajanje 
Kvartalno in letno poročanje 
finančnega poročila na kolegiju dekana 
in poslovodnem odboru 

Aktivno sodelovanje 
pri razvoju modela 
delitve sredstev znotraj 
univerze 

Izvedeno. 
Udeležba na seji kolegijev dekana UM 
in aktivna vključitev v razpravo o 
novem ključu za delitev sredstev po 
fakultetah. 

 
KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 

DOLGOROČNI 
STRATEŠKI CILJ 

 Podcilji/Ukrepi za 
dosego določenega 

cilja 

Stanje 
realizacije 

KRATKOROČNI 
CILJI  2016 

Ukrepi, ki so 
potrebni za dosego 

oz. ohranitev  

Stanje realizacije 

Dvig ugleda in 
prepoznavnosti EPF 

Povečanje medijske 
pojavnosti 
 

Izvedeno 
 

Promocija in 
organizacija 
dogodkov, 
konferenc… 

Ustvarjanje pozitivnih 
zgodb 
  

Izvedeno. 
Prof.dr. Pisnik , udeležba na okrogli 
mizi »V iskanju trajnostne in odgovorne 
potrošnje«, 7.12.2016, Ljubljana; 
Udeležba na dogodku »Dobro jutro 
oglaševalci«, 14.12.2016, Ljubljana; 
Intervju v sklopu projekta »Regio Help« 
na MO, SB in SPIZ, 23.12.2016, Murska 
Sobota, prof.dr.Damijan Mumel in 
prof.dr. Borut Milfelner; 
Prof.dr.Lebe, udeležba na intervjujev 
gostinskih ponudnikov v sklopu 
projekta EKO-GASTRO, 
22.23.10.2016, Portorož; 
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Pogovor z avtorji v Mestni knjigarni 
Maribor ob izidu knjige Marketing - 
temeljni koncepti in njihova uporaba v 
praksi,  avtorji doc. dr. Matjaž Iršič, izr. 
prof. dr. Borut Milfelner in doc. dr. 
Aleksandra Pisnik, 1.3.2016; 
Ob izidu znanstvene monografije 
Slovenska podjetja in značilnosti start-
up ekosistema: Slovenski podjetniški 
observatorij 2015, sta avtorja in člana 
Inštituta za podjetništvo in management 
malih podjetij na EPF, prof. dr. Dijana 
Močnik in mag. Matej Rus, kot gosta 
oddaje »Tele M« na Televiziji Maribor, 
spregovorila o rezultatih raziskave v 
intervjuju z novinarjem Timotejem 
Semeničem, 4.3.2016. 

Promocija posebnih 
uspehov, dosežkov  

Objave v e-obvestilih, 
elektronskih medijih, 
družbenih omrežjih 

Izvedeno. 
 

Nastop na različnih 
javnih prireditvah, 
udeležbe na 
sejemskih 
predstavitvah 

Aktivno iskanje 
priložnosti za udeležbo 

Izvedeno. 
- Javna predstavitev študijskih 

programov v angleškem jeziku na 
izobraževalnem sejmu v Moskvi: 
»Izobraževanje in kariera«, 
(»Образование и карьера«), 2.in 
3.11.2016, prof.dr. Darja Boršič; 

- Predstavitev na Informativi 
Pomurje; 

Poenotenje celostne 
grafične podobe na 

Obvestilo zaposlenim 
o dosledni uporabi 
CGP 
 

Izvedeno: 
Kolegij dekana z dne 9.3.2016 
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vseh področjih   
delovanja fakultete  

Navodilo zaposlenim za spremembo 
podpisa v e-sporočilu, služba za IKT, 
15.3.2016 

Uskladitev oz.  
posodobitev znakov na  
vseh dokumentov, 
prostorih, oglasnih 
deskah,   itd 

Izvedeno 
 

Krepitev 
prepoznavnosti 
delovanja knjižnice 
EPF 

Izvedeno 
 

Promocija knjižnice 
EPF in knjižničnih 
storitev 

Predstavitev knjižnice 
in njene dejavnosti na 
Informativnih dnevih 
in Uvodnem dnevu za 
bruce 

Izvedeno. 

Promocija knjižnice 
EPF v družbenih 
omrežjih (Facebook) 
in aktualni spletni 
strani knjižnice EPF 
 

Izvedeno. 

Zgibanka o knjižnici 
EPF 

Izvedeno. 

Publikacije  za 
promocijske aktivnosti  

Posodabljanje   
predstavitvenih 
brošur, ppt in drugih 
promocijskih  
materialov 
  

Izvedeno 
 

Priprava 
predstavitvenih 
brošur, letakov, 
plakatov 

Izvedba postopka 
izbire ustreznega 
izvajalca izdaje brošur 
Izvedba postopka 
izbire ustreznega 
izvajalca za tisk letaka 
v angleškem jeziku – 
200 izvodov. 

Izvedeno.  
- Izbran izvajalec, 
- Tisk brošur, letakov in plakatov 

izveden. 
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Promocija 
raziskovalnih 
projektov/programov 
EPF 

 

Izvedeno 
 

Promocija 
raziskovalnih 
projektov/programo
v EPF 
 

Oblikovanje in 
priprava promocije 
mednarodnih 
raziskovalnih 
projektov, pri katerih 
EPF sodeluje in/ali je 
vodilni partner 
(tiskana verzija in na 
portalu) 

Izvedeno. 
Pripravljena in oblikovana predloga za 
objavo mednarodnih projektov in  
poletnih šol na portalu EPF in za 
tiskano verzijo. 

Promocijska brošura 
z raziskovalnimi in 
drugimi dosežki EPF 

Izvedeno 
 

Promocijska 
brošura z 
raziskovalnimi in 
drugimi dosežki 
EPF 

Oblikovanje in 
priprava brošure 

Izvedeno. 
Seznam letakov in brošur v tujem 
jeziku oblikovanih v letu 2016: 
- Brošura Student Exchange Guide  
- Brošura Explore FEB 
- Zloženka o EPF A5 EN 
- CGM letak EN - Moskva 
- CGM letak RU - Moskva 
- EBS letak EN - Moskva 
- EBS letak RU - Moskva 
- Plakat EPF usmeritve EN - Moskva 
- Letak EPF A4 EN 
- EBS plakat EN - Moskva 
- CGM plakat EN - Moskva 
- Letaki predstavitve raziskovalnih 

projektov/programov 
- EBS letak EN – Indija 
- CGM letak EN – Indija 
- Brošura MPE  
- Brošura EBS 
- Brošura CGM  – popravki 

Izvedeno Izvajanje aktivnosti 
promocije  

Izvedba 
informativnega dneva  

Izvedeno. 
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Promocija študijske 
ponudbe doma in v 
tujini 
 

Promocijske 
aktivnosti za/na 
srednjih šolah 

Izvedba dogodkov za 
srednje šole  
Izvedba promocijskih 
dogodkov študija 
poslovnih ved in 
vključevanje študentov 
v organizacijo 
dogodkov (na primer 
Marketinški semafor, 
Microsoft dogodki in 
drugi dogodki) 

Izvedeno. 
- Šolski center Ptuj, Ekonomska šola 
- Srednja ekonomska šola, Celje 
- Poslovno-komercialna šola, Celje 
- Informativa Pomurje 

o Ekonomska šola Murska 
Sobota 

o Srednja šola za gostinstvo 
in turizem Radenci 

o Dvojezična srednja šola 
Lendava 

o Gimnazija Murska Sobota 
o Srednja poklicna in 

tehniška šola Murska 
Sobota 

o Srednja zdravstvena šola 
M. Sobota 

o Gimnazija Franca 
Miklošiča Ljutomer 

- Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Maribor 

- Sejem INFORMATIVA 
- Srednja šola za gostinstvo in 

turizem CELJE 
- Šolski center Velenje 
- Gimnazija Ormož 
- Srednja trgovska šola Maribor 
- Srednja ekonomska šola  Maribor 
- Univerza v Mariboru 
- Šolski center Novo Mesto 
- Gimnazija Murska Sobota 
- Srednja poklicna in tehniška šola 

Murska Sobota 
- Srednja šola Slovenska Bistrica 
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- Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Maribor 

- I. gimnazija Celje 
- predstavitev študijskih programov 

na izobraževalnem sejmu v 
Moskvi: »Izobraževanje in 
kariera«, (»Образование и 
карьера«), 2.in 3.11.2016 

Sodelovanje na 
državnem tekmovanju 
iz ekonomije za 
srednje šole 

Izvedeno. 
Izvedba dogodka 17. državnega 
tekmovanja dijakov iz znanja 
ekonomije na EPF, marec 2016 

Ponudba 
raziskovalnih tem za 
dijake 

V izvajanju Ponudba 
raziskovalnih tem 
za dijake 

Mladi za napredek 
Maribora 

V izvajanju 

Vključevanje v 
obvezne in izbirne 
predmete srednjih šol 

Izvedeno Vzpostavitev 
kontaktov s 
srednjimi šolami in 
priprava ponudbe 
za vključitev v 
obvezne in izbirne 
predmete srednjih 
šol 

Izvedba predavanj 
oziroma drugih oblik 
sodelovanja 
 

Izvedeno. 
- 29. 1. 2016- izvedba predavanj prof. 

dr. Darje Boršič na    II. gimnaziji 
Maribor na temo »Fiskalna 
politika« 

- 3.3.2016- izvedba predavanja dr. 
Franja Mlinariča na Srednji 
ekonomski šoli Maribor na temo 
»Prevzemi in združitve - finančni 
vidik«  

- 3.3.2016 –izvedba predavanja doc. 
dr. Dušana Jovanoviča  na Srednji 
ekonomski šoli Maribor na temo 
»Prevzemi in združitve - študija 
primera«.  

- 9. 3. 2016-izvedba predavanj  doc. 
dr. Dušana Jovanoviča na II. 
gimnaziji Maribor na temo 
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»Prevzemi in združitve - študija 
primera«.  

- Predavanje dijakom na 17. 
Državnem tekmovanju iz 
ekonomije, april 2016 (doc. dr. 
Dušana Jovanoviča) 

 
V obvezne izbirne vsebine (matura) na 
II. Gimnaziji Maribor  in SEŠ Maribor 
vključili v prvi polovici leta 2016: 
- dr. Dušana Jovanoviča (II. gimnaziji 

Maribor na temo »Prevzemi in 
združitve - študija primera«) 

- dr. Franja Mlinariča na Srednji 
ekonomski šoli Maribor na temo 
»Prevzemi in združitve - finančni 
vidik«  

- dr. Dušana Jovanoviča  na Srednji 
ekonomski šoli Maribor na temo 
»Prevzemi in združitve - študija 
primera«.  

Objava ponudbe 
študijskih programov 
na mednarodnih 
spletnih portalih  

V izvajanju Vključevanje tujih 
študentov v 
izvedbo promocije 
v tujini 

Dopolniti evidenco 
tujih študentov z e-
naslovi 

Vzpostavljen seznam e-naslovov. 

 Obveščanje tujih 
študentov o dogodkih 
na fakulteti tudi po 
zaključku študija  

Začetne aktivnosti za vzpostavitev 
informiranja 

Obveščanje tujih 
študentov o možnostih 
za nadaljevanje študija 
na fakulteti 

Začetne aktivnosti za vzpostavitev 
informiranja 

Priprava 
promocijskega 

Izvedeno Posodobitev 
promocijskega 

Analiza vsebine 
gradiva 

Izvedeno. 
- Izbran izvajalec, 
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gradiva v angleškem 
jeziku 

gradiva v 
angleškem jeziku 

- Tisk brošur, letakov in plakatov 
izveden. 

Izvedba aktivnosti za 
izbiro ustreznega 
ponudnika 

Izvedeno.  
 

Promocija EPF v okviru 
promocije Univerze v 
Mariboru, na 
mednarodnem področju 

Sodelovanje na 
sejmih, prireditvah, 
konferencah in 
simpozijih, ki jih 
organizira UM.   
 

Izvedeno Promocija EPF v 
okviru promocije 
UM 

Sodelovanje na sejmih, 
prireditvah, 
konferencah in 
simpozijih, ki jih 
organizira UM 

Udeležba na Staff Training week, ki ga 
organizira UM, maj 2016 

Izvedeno 
Promocijski dnevi  
za programe 
mobilnosti 
Eramus+ 
 

Mednarodni dnevi 
EPF, Promocijski 
dogodki za evropske in 
izven-evropske 
mobilnosti - 
Informativni sestanki 

Izvedba dogodba Mednarodni dnevi, 
maj 2016 

 
KADROVSKA POLITIKA  

DOLGOROČNI 
STRATEŠKI CILJ 

Podcilji/Ukrepi za 
dosego določenega 

cilja 

Stanje 
realizacije 

KRATKOROČNI 
CILJI  2016 

Ukrepi, ki so 
potrebni za dosego 

oz. ohranitev 

Stanje realizacije 

Razvoj človeških 
virov-usposabljanje 
zaposlenih 

 Zagotovitev sredstev 
v razpoložljivi višini 
za usposabljanje 
zaposlenih, ki 
izvajajo vodstvene 
funkcije 

Izvedeno Vsaj eno strokovno 
ali znanstveno 
udejstvovanje    

Zagotovitev sredstev v 
razpoložljivi višini za 
usposabljanje 
zaposlenih, ki izvajajo 
vodstvene funkcije 

Izvedeno 
 

Spremljanje 
zadovoljstva 
zaposlenih  na 
delovnem mestu  

Izvedeno Letni razgovori Priprava dopolnjenega 
obrazca Poročilo…in 
potrditev  
na kolegiju dekana 

Izvedeno: 
Dopolnjen obrazec obravnavan in 
potrjen na kolegiju dekana dne 
13.1.2016 
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Izvedba letnih 
razgovorov 
 

Izvedeno: 
O izvedbi obveščeni vsi zaposleni, 
zapisnik kolegija dekana dne 9.3.2016 
Letni razgovori se izvedli po 
terminskem planu dekana, 
predstojnikov kateder, tajnika in  vodij 
služb  

Priprava akcijskega 
načrta predlogov 
izboljšav iz letnih 
razgovor  

Izvedeno 

Analiza izobrazbene 
strukture zaposlenih 
na spremljajočih 
delovnih mestih 

Izvedeno Je izdelana Skrb za nadaljevanje 
in dokončanje študija 

Izvedeno 
 

Pregled pogodb o 
izobraževanju 

Izvedeno 
 

Izdelava načrta 
izobraževanja in 
njegovo spremljanje 
 

Izvedeno Načrt izobraževanja 
za nepedagoške 
delavce  z vsaj 1 
udeležbo na 
delavnici ali 
seminarju  

Zagotovitev sredstev Izvedeno. Sredstva zagotovljena s 
finančnim načrtom 
 

Vodenje evidence 
usposabljanja 

Izvedeno 
evidenca se vodi 

Priprava poročila o 
realizaciji načrta 
izobraževanja 

Izvedeno 
Poročilo o realizaciji izvedenih 
izobraževanj delavcev v strokovnih 
službah za leto 2015 obravnaval kolegij 
dekana, 24.2.2016 
Poročilo za leto 2016 pripravljeno za 
obravnavo na kolegiju dekana 

Udeležba 
zaposlenih na 
organiziranih  

Spodbujanje 
zaposlenih k prijavi in 
udeležbi 

Izvedeno. 
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internih 
izobraževanjih 
univerze 
 

Vodenje evidence 
usposabljanja 

Izvedeno 
- Evidenca se vodi 

Skrb za pridobivanje 
višje 
izobrazbene strukture 
zaposlenih in za 
izpopolnjevanje 
zaposlenih 

Izvedeno Obravnava in 
odobritev prošenj 
za sklenitev pogodb 
o izobraževanju  in 
izpopolnjevanju 

Prizadevanja za 
stabilno financiranje 
fakultete, ki bo 
omogočalo ustrezno 
finančno podporo na 
tem področju. 

Nepedagoškim delavcem je pravica do 
brezplačnega izobraževanja 
zagotovljena po sklepu UO UM. 

Zagotovitev IRD 
sredstev v 
razpoložljivi višini za 
spodbujanje 
pedagoškega, 
raziskovalnega  in 
strokovnega razvoja 
visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev. 

Sredstva  zagotovljena v višini kot 
izhaja iz sklepa PO 

Interno obveščanje 
 

Izvedeno Tedenska 
obravnava prošenj 
za odobritev 
usposabljanja 

Objava zapisnika 
kolegija dekana 

Se izvaja – zapisnik poslan po 
elektronski pošti vsem zaposlenim in 
objavljen na Intranetu, običajno 
naslednji dan po seji kolegija 

Prijava na razpise 
ministrstev 

Izvedeno Prijava na razpis Spremljanje razpisov 
ministrstva. 

Izvedeno: 
 

Sprotno spremljanje 
napredovanja mladih 
raziskovalcev in 
asistentov na 
podiplomskem 
izobraževanju 

Izvedeno Obravnava poročil 
o poteku 
izobraževanja na 
kolegiju dekana 

Predložitev poročila 
zaposlenega o poteku 
izobraževanja v roku 
kot izhaja iz pogodbe 
o izobraževanju. 

Izvedeno 
predložena poročila obravnava kolegij 
dekana  
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Racionalna in stabilna 
kadrovska struktura 

Izdelava analiz Izvedeno Posodabljanje že 
izdelanih analiz 

Posodabljanje že 
izdelanih analiz po 
katedrah in strokovnih 
službah 

Izvedeno 
Izdelane analize kot npr. število 
zaposlenih po nazivu in po spolu, po 
izobrazbi, po spolu in starosti za 
pedagoške in nepedagoške delavce – 
vse vključeno v samoevalvacijsko 
poročilo  
Dopolnitev analize napredovanj v 
plačilnih razredih za pedagoške in 
nepedagoške delavce v obdobju od 
1.10.2010 do 30.9.2015 še za obdobje 
od 1.10.2015 do 30.9.2016 

Posodabljanje analiz 
strukture pedagoških 
zaposlenih po kriterijih 
AACSB 

izvedeno 

Ustrezna 
prerazporeditev 
pedagoškega in 
nepedagoškega 
kadra. 

Izvedeno Nadaljevanje 
postopkov 
sprememb 
organiziranosti  
strokovnih služb in 
sistemizacije 
delovnih mest 

Priprava in obravnava 
predloga na ustreznih 
organih ter izvedba 
aktivnosti. 

Izvedeno 

Priprava predloga 
uskladitve 
sistemizacije. 

Izvedeno 
Predlog sistemizacije delovnih mest 
vezan na napredovanja pripravljen 
13.10.2016,  potrjen na Komisiji za 
sistemizacijo in organizacijo na UM, 
20.10.2016. 
 

Nadaljevanje 
postopkov 

Priprava in obravnava 
predloga na ustreznih 

V izvajanju 
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sprememb 
organiziranosti  in 
sistematizacije 
delovnih mest po 
katedrah in 
inštitutih 

organih  in izvedba 
aktivnosti. 
Priprava predloga 
uskladitve 
sistemizacije 

Izvedeno 
Predlog sistemizacije delovnih mest 
vezan na napredovanja pripravljen 
13.10.2016,  potrjen na Komisiji za 
sistemizacijo in organizacijo na UM, 
20.10.2016. 
 

Zagotavljanje 
kadrovske strukture 
za izvajanje 
akreditiranih 
programov v okviru 
finančnih možnosti 

Izvedeno Pravočasno 
izvedeni 
habilitacijski 
postopki  

Pravočasno obveščanje 
zaposlenih, da v roku 
oddajo vlogo za 
izvolitev 

Izvedeno  
12 zaposlenih bilo pravočasno 
obveščenih o poteku izvolitve in o roku 
za oddajo vloge za izvolitev 
 

Povečanje kadrovsko 
raziskovalne baze 

Prijava na razpise za 
mlade raziskovalce 

Izvedeno Spodbujanje prijav 
na odprte razpise 

Spodbujanje prijav na 
razpise 

Izvedeno 
Redno informiranje raziskovalcev o 
projektnih razpisih Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost (ARRS)  
 

Zagotovitev 
ustreznejših delovnih 
pogojev in socialne 
varnosti 
  

Redna usposabljanja 
za zaposlene s 
področja požarne 
varnosti in s področja 
varnosti in zdravja 
pri delu 

Izvedeno Izvedba 
usposabljanja 

Izvedba usposabljanja 
iz VZD in VPP za 
novo zaposlene in 
dijake na praksi 
  
  

Izvedeno: 
- 4 dijaki SEŠ 

6 novo zaposlenih 

 V izvajanju Pregled gasilnikov Izbira ustreznega 
izvajalca 

Izvedeno 
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Pregled vgrajenih 
požarnih loput 
klimatov 

Izbira ustreznega 
izvajalca 

Izvedeno 

Izdelava in 
potrditev Programa 
promocije zdravja 
na delovnem mestu 

Imenovanje delovne 
skupine  

Ni imenovana 

Izvedba aktivnosti po 
programu 

Predlog programa aktivnosti izdelan, 
posamezne aktivnosti so se potrjevale 
sproti in  izvajale po predlogu 
programa, kot npr. strokovna ekskurzija 
za zaposlene (spodbujanje zaposlenih 
za udeležbo na zdravih aktivnostih-
organizacija rekreacijsko športnih 
dogodkov znotraj UM, spodbujanje 
osebnostnega razvoja zaposlenih-
ponudba izobraževanj in usposabljanj 
znotraj UM, …) 
 

Vzpostavitev sistema 
kadrovskega 
načrtovanja 

Razvoj sistema za 
upravljanje s kadri 

Izvedeno Priprava izhodišč 
za petletni načrt 

Priprava podatkov po 
strokovnih službah in 
katedrah o strukturi 
zaposlenih 

Izvedeno  
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Cilji delovanja EPF na različnih področjih so zastavljeni kot dolgoročni strateški cilji ter kratkoročni 
letni cilji. Ugotavljamo, da se kratkoročni cilji smiselno navezujejo na dolgoročne strateške, jih 
sistematično razčlenjujejo ter poglabljajo. Definirani so operativni ukrepi, ki so potrebni za dosego 
ciljev in prikazana je stopnja realizacije teh ciljev.  
 
Iz zgornjih tabel sledenja strateškim ciljem je razvidno, da so zastavljeni kratkoročni cilji na večini 
področij v veliki meri doseženi oz. gre za kontinuirana prizadevanja z njihovo uresničevanje. V redkih 
primerih pa je izražena specifičnost fakultete glede na splošno zastavljen cilj univerze. V teh primerih 
je pojasnjeno stališče EPF za svojstveno izvajanje ukrepov in sledenju strateškim usmeritvam.   
 
Glede na predstavljeno stanje lahko zaključimo, da je fakulteta v obdobju, za katerega je pripravljeno 
to samoevalvacijsko poročilo, naredila nekaj pozitivnih premikov v smeri izpolnjevanja zastavljenih 
strateških dolgoročnih ciljev. 
 
Predlog za izboljšave: 
 
 Strateške cilje zastaviti jasno in merljivo ter opredeliti termine njihovega doseganja. 

Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 

7.2 EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA IN DRUŽBENA 
ODGOVORNOST  

Strateški poudarki Ekonomsko-poslovne fakultete so usmerjeni tudi v sledenje družbene odgovornosti 
(DO) fakultete, kar izhaja iz namena o uresničevanju poslanstva EPF. EPF si prizadeva za krepitev 
ozaveščenosti o družbeni odgovornosti tako študentov, profesorjev in ostalih zaposlenih kot druge 
zainteresirane javnosti z organiziranjem konferenc, okroglih miz, delavnic, vabljenih predavanj in 
drugih dogodkov; to uresničuje tudi z ločenim zbiranjem odpadkov ter energetsko sanacijo zgradb in 
drugo energetsko varčnostjo.  
 
Sledenje DO smo v letih od 2012 do 2016 v veliki meri dokazovali z nizom predavanj o družbeni 
odgovornosti in trajnostnem razvoju. Ta predavanja so bila namenjena študentom, profesorjem, ostalim 
zaposlenim in vsej zainteresirani javnosti. Predavanja so poleg strateških razvojnih usmeritev EPF 
sprožile tudi širše strateške razvojne usmeritve Univerze v Mariboru (npr. poslanstvo UM), saj UM 
stremi k ustvarjanju inovativnega okolja, ki prispeva k uravnoteženemu, trajnostnemu in družbeno 
odgovornemu razvoju univerze, mesta Maribor in celotne države. Z odkrivanjem in prenosom novih 
znanj UM predstavlja pozitiven zgled za družbeno odgovornost.  S pobudo »Družbena odgovornost in 
EPF« je EPF želela dati svoj pečat k razvoju te vedno pomembnejše in za preživetje človeštva 
pomembne usmeritve, ki jo tudi uradno podpira EU.  
 
Dogodki v okviru projekta »EPF in DO« so bili ustrezno napovedani na spletni strani EPF, o njih so 
bili elektronsko obveščeni vsi zaposleni in študentje EPF, bili so ustrezno fotografsko dokumentirani, 
o dogodkih smo pripravljali reportaže, ki so dogodke opisovale in vključevale slikovni material. 
Reportaže smo objavljali na spletni strani EPF. Dogodki v okviru projekta »EPF in DO« so bili 
promovirani v e-obvestilih EPF-a. Z dogodki »EPF in DO« je fakulteta vključevala strokovnjake iz 
slovenske gospodarske prakse in strokovnjake iz tujine. Dogodki so bili s strani študentov prepoznavni, 
dobro obiskani in sprejeti.  
 
Daljši in natančnejši opis dogodkov iz serije predavanj, ki smo jih izvajali od leta 2012 do 2016 v okviru 
projekta »EPF in DO« je razviden iz reportaž, objavljenih na spletni strani Ekonomsko-poslovne 
fakultete (http://www.epf.um.si). 
 
  

http://www.epf.um.si/
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Preglednica 7.2_1: Dogodki  v okviru projekta »EPF in DO« v študijskem letu 2015/2016  

Čas dogodka Dogodek Izvedba dogodka 
 

26. 11. 2015 Predavanje »Značilnosti 
upravljanja podjetij v Bosni in 
Hercegovini« / »Characteristics of 
Corporate Governance in BiH« 

doc. dr. Igor Todorović, Ekonomska fakulteta, 
Banja Luka, BiH 
Visokošolski učitelji/sodelavci EPF:  
prof. dr. Mojca Duh, dr. Tjaša Štrukelj  

1. 12. 2015 Izkustvena delavnica: Razvoj 
kompetenc sistemskega 
razmišljanja z igrifikacijo 

mag. Vesna Kovačič, ustanoviteljica Inštituta za 
sistemsko razmišljanje in celostno inoviranje 
Maribor – SrCi Maribor, http://www.srci.si 
Visokošolski učitelji/sodelavci EPF:  
dr. Tjaša Štrukelj 

4. 1. 2016 Delavnice in interaktivna 
predavanja - Avstralska kultura, 
jezik in medkulturna 
komunikacija v poslovnem okolju 

Sandra Fisher, Charles Sturt University, 
Avstralija  
Visokošolski učitelji/sodelavci EPF: mag. 
Nataša Gajšt in dr. Tjaša Štrukelj 

8. 1. 2016  Delavnica: Angleški jezik za 
akademske namene 1 – Academic 
writing in English 

Sandra Fisher, Charles Sturt University, 
Avstralija  
Visokošolski učitelji/sodelavci EPF: mag. 
Nataša Gajšt in dr. Tjaša Štrukelj 

11. 1. 2016  Delavnica:  Angleški jezik za 
akademske namene 2– Giving 
lectures in English 

Sandra Fisher, Charles Sturt University, 
Avstralija  
Visokošolski učitelji/sodelavci EPF: mag. 
Nataša Gajšt in dr. Tjaša Štrukelj 

16. 5. 2016 Predavanje Upravljanje podjetja v 
sodobnih časih / Corporate 
governance in contemporary 
times 

Grazyna O`Sullivan, Siedlce University of 
Natural Sciences and Humanities, Poljska  
Visokošolski učitelji/sodelavci EPF: mag. Sanja 
Kocijan in doc. dr. Tjaša Štrukelj 

18. 5. 2016 Predavanje z delavnico: Družbena 
odgovornost podjetja / Corporate 
social responsibility 

Grazyna O`Sullivan, Siedlce University of 
Natural Sciences and Humanities, Poljska  
Visokošolski učitelji/sodelavci EPF: mag. Sanja 
Kocijan in doc. dr. Tjaša Štrukelj 

9. 9. 2016 Sodelovanje pri izdaji trilogije 
knjig: Nehajte sovražiti svoje 
otroke in vnuke 

prof. ddr. Matjaž Mulej in 53 avtorjev z vseh 
celin  
Visokošolski učitelji/sodelavci EPF: prof. ddr. 
Matjaž Mulej in doc. dr. Tjaša Štrukelj 

 
Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 

 Poslovodstvo je decembra 2015 imenovalo vodjo projekta »EPF in družbena odgovornost« in 
člane organizacijskega odbora projekta. 

 Poslovodstvo je januarja 2016 predlagalo predstavnika EPF v Komisijo za trajnostno in 
družbeno odgovorno univerzo (TDOU). 

 Ekonomsko-poslovna fakulteta je v študijskem letu 2015/2016 v okviru projekta »EPF in 
družbena odgovornost« izvedla sedem dogodkov. 

 Izdana je bila knjižna zbirka na to tematiko, pri kateri so sodelovali visokošolski učitelji EPF 
in upokojen zaslužni profesor ddr. Matjaž Mulej (avtor in sourednik vseh treh knjig). 

 
Prednosti: 

 Ozaveščanje študentov, zaposlenih in širše javnosti o pomenu družbene odgovornosti in 
družbeno odgovornega delovanja. 

 Uresničevanje strategije Univerze v Mariboru (trajnostna in družbeno odgovorna Univerza) in 
strateških usmeritev EPF glede družbene odgovornosti. 

http://www.srci.si/
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 Vključevanje koncepta družbene odgovornosti v različne druge dogodke na EPF, med katerimi 
so tudi v vabljena predavanja gostujočih strokovnjakov. 

 
Slabost: 

 Premajhna angažiranost zaposlenih, ki niso člani organizacijskega odbora projekta »EPF in 
družbena odgovornost« in prevelika odvisnost zgolj od samoiniciativnosti peščice zaposlenih 
na fakulteti. 

  
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

 EPF naj nadaljuje z aktivnostmi projekta »EPF in družbena odgovornost« ter k organiziranju 
in izvedbi dogodkov pozove vse visokošolske učitelje in sodelavce (kontinuirana aktivnost) 
(skladno s točko 1.1 Načrta izboljšav delovanja UM do leta 2020) 

 EPF naj izvajalcem tovrstnih dogodkov izda pisno potrdilo o sodelovanju (priznanje za 
prispevek k dvigu kakovosti delovanja EPF) in na druge načine spodbudi sodelovanje in 
iniciativnost zaposlenih na tem področju (kontinuirana aktivnost). 
 

Odgovoren: predstavnik EPF za DO na UM.  
 

7.3 VPLIV NA OKOLJE  

O področju Vpliv na okolje so za EPF podatki urejeni v preglednicah v Prilogi 8_13 in 8_14. Gre za 
temeljne kazalnike EMAS – vrednosti porabljenih skupnih količin energije in vode, količin ustvarjenih 
odpadkov in vrednosti biotske raznovrstnosti (podatki za koledarsko leto 2015), njihov preračun na 
število zaposlenih ter na število študentov ter njihova primerjava s podatki za koledarsko leto 2014.  
 
V letu 2015 smo povečali skupno letno porabo energije za 3,48 % oz. za 7,42 % na zaposlenega in za 
16,32 % na študenta glede na leto 2014. Skupno letno porabo energije iz obnovljivih virov pa smo v 
letu 2015 znižali za 5,89 % oz. za 2,31 % na zaposlenega, na študenta pa je skupna poraba energije iz 
obnovljivih virov glede na predhodno leto narasla za 5,79 %. Skupna letna poraba vode se je v letu 
2015 glede na predhodno leto povišala za 7,38 % oz. za 11,47 % na zaposlenega in za 20,70 % na 
študenta. V letu 2015 smo zmanjšali skupno letno količino odpadkov za 25,68 % oz. za 22,85 % na 
zaposlenega in za 16,46 % na študenta glede na leto 2014.  
 
Premiki v času po samoevalvaciji iz leta 2015: 

 Skupna poraba energije in skupna poraba vode sta se povečali. 
 Skupna letna količina odpadkov se je zmanjšala. 
 Skupna letna količina nevarnih odpadkov se je povečala. 

 
Prednosti: 
 

 Fakultetni vpliv na okolje ostaja na nivoju vpliva navedenega v Samoevalvaciji 2014/2015. Z 
ukrepi na področju zmanjševanja porabe energije, izpeljanimi v letih 2011 do vključno 2015, 
smo pripomogli k zmanjšanju porabe toplotne in električne energije iz 1.342.452 kWh v letu 
2011, na 786.355 kWh v letu 2015, torej za 41,4 %. To praktično pomeni tudi 41,4 % 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in na tem nivoju smo se sedaj ustalili (poraba energije, 
predvsem toplotne, je sicer odvisna še od zunanjih temperatur v času kurilne sezone).  

 Skupna letna količina odpadkov se je zmanjšala. 
 
Slabosti: 

 Vsi kazalniki EMAS, z izjemo kazalnika letne količine odpadkov, so se poslabšali. 
 Objekt EPF na Razlagovi 20/22 je bil samo delno energetsko saniran.  
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Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 
 Nadaljevati aktivnosti za ozaveščanje zaposlenih o racionalni rabi električne energije in vode 

(kontinuirana aktivnost).  
 Nadaljevati aktivnosti za ozaveščanje zaposlenih in študentov o doslednejšem ločevanju vseh 

odpadkov (kontinuirana aktivnost). 
 Nadaljevati energetsko sanacijo objekta Razlagova 20/22 (v izvajanju). 

Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
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8 ZAKLJUČEK 
Ugotavljamo, da EPF s strateškimi usmeritvami svojega delovanja večinoma sledi Načrtu izboljševanja 
delovanja UM do leta 2020. V obdobju po zadnji samoevalvaciji je na večini področij, ki so predmet 
presoje kakovosti, prišlo do nekaterih ugodnih premikov/prednosti, med katerimi izpostavljamo 
naslednje:  

 Izveden je bil postopek volitev in imenovanja za funkcijo dekana EPF. 
 EPF vzdržuje dve mednarodni akreditaciji študijskih programov 1. in 2. stopnje, t.j. ECBE in 

ACBSP ter nadaljuje s postopki pridobivanja tretje mednarodne akreditacije (AACSB) za 
študijske programe vseh treh stopenj. 

 V 1. letnik visokošolskega strokovnega programa je bilo redno vpisanih več študentov kot je 
bilo razpisanih študijskih mest, med vpisanimi je malenkost višji delež dijakov s prav dobrim 
in odličnim učnim uspehom. 

 V študijskem letu 2015/16 se je število vpisanih tujih študentov na BV programu zvišalo za 50 
%. 

 Glede na vrsto zaključene srednje šole prevladujejo na univerzitetnem študijskem programu v 
študijskem letu 2015/2016 dijaki z zaključeno gimnazijo (81,2%).  

 Vpis v 1. letnik izrednega študijskega programa 2. stopnje je malenkost višji. 
 Na izredni študij 2. stopnje na EPF je vpisanih 14,29 % tujih državljanov, kar je višje od 

povprečja UM (3,28%).  
 Izkazano zadovoljstvo s študijem na 2. stopnji na EPF (3,96) je višje od povprečnega 

izkazanega zadovoljstva študentov s študijem na UM (3,77). 
 Večina diplomantov EPF, ki so sodelovali v anketi za študijsko leto 2015/2016, bi se ponovno 

odločila za isti študijski program na EPF (66,17%) (kar je sicer malenkost manj kot je povprečje 
za celotno UM (66,44%)). 

 Vpis v 1. letnik študijskega programa 3. stopnje se je povečal. 
 Oddana je bila prijava na razpis MIZŠ za sofinanciranje doktorskega študija. 
 Izveden je bil prehod na e-učno okolje Moodle.  
 Izvedena so bila anketiranja diplomantov EPF o njihovem zaposlovanju, delodajalcev o 

ustreznosti kompetenc diplomantov EPF, študentov EPF o njihovem zadovoljstvu z izvedbo 
pedagoškega procesa in ravnijo obremenitve ter diplomantov študijskih programov EPF o 
njihovem zadovoljstvu s študijem. 

 Povprečna ocena pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev EPF se je glede na 
rezultate anketiranja študentov zvišala. 

 Izvedene so bile obštudijske aktivnosti za študente s ciljem pridobivanja dodatnih kompetenc 
in praktičnih znanj ter povezovanja s potencialnimi delodajalci. 

 Nadaljevale so se aktivnosti sodelovanja s srednjimi šolami s ciljem navduševanja dijakov za 
vpis na EPF. 

 Visokošolski učitelji in sodelavci so ponovno prijavljali projekte »Po kreativni poti do 
praktičnega znanja« in vključevali študente v projektno delo. 

 Študenti EPF lahko še naprej pridobivajo mednarodno priznane certifikate na področju e-
poslovanja, učenja tujih jezikov in projektnega managementa. 

 Če primerjamo EPF s povprečjem UM po kazalniku deleža tujcev na izmenjavi, ugotovimo, da 
je delež tujcev na izmenjavi na EPF bistveno višji (EPF 8,55 %, povprečje UM 3,81 %). 

 Po deležu vpisanih rednih študentov študijskega programa 2. stopnje na izmenjavi v tujini je 
EPF z 4,59 % v prednosti pred povprečjem članic UM (1,12 %). 

 Zastavljeni so kratkoročni cilji in dolgoročni cilj v smeri vzpostavitve celovitega modela 
vseživljenjskega izobraževanja, ki bi obsegal akreditirane programe vseživljenjskega 
izobraževanja. 

 Na EPF je bila ponovno organizirana mednarodna konferenca »Pomen učenja tujih strokovnih 
jezikov za komunikacijo med kulturami«. 

 Povečalo se je število daljših gostovanj raziskovalcev z EPF na tujih institucijah. 
 Povečalo se je število bilateralnih, mednarodnih in tržnih projektov. 
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 Okrepile in izboljšale so se aktivnosti tutorske podpore. 
 Izvedeno je bilo anketiranje zaposlenih EPF o njihovem zadovoljstvu pri delu. 
 Izvedena so bila vzdrževalno-investicijska dela v skladu z načrti fakultete. 

 
Med negativnimi premiki/slabostmi v obdobju po zadnji samoevalvaciji izpostavljamo naslednje: 

 Postopki za zasedbo mesta dekana z izvoljenim dekanom niso bili izpeljani. 
 Nadaljnji upad števila vpisanih študentov na študijske programe EPF (za 220 glede na 

predhodno študijsko leto).  
 Nadaljnji upad vpisa v 1. letnik izrednega univerzitetnega programa in v 1. letnik rednega 

študijskega programa 2. stopnje. 
 Nadaljnji upad vpisa v 1. letnik izrednega visokošolskega strokovnega programa.  
 Med rednimi študenti na visokošolskem strokovnem programu je nizko število vpisanih 

študentov, ki so zaključili gimnazijo. V študijskem letu 2015/16 se je v primerjavi s predhodnim 
študijskim letom delež vpisanih študentov 1. letnika, ki niso ne gimnazijci in ne ekonomski 
tehniki z 39,9 % zvišal na 42 %. 

 Nizka sta odstotka vpisanih dijakov s prav dobrim in odličnim uspehom.  
 Odstotek prijavljenih kandidatov glede na razpisana vpisna mesta za vpis v 1. letnik študijskega 

programa 2. stopnje na EPF v 1. prijavnem roku študijskega leta 2015/2016 znaša 30 % za 
redne študente in 7 % za izredne študente, kar je pod odstotkoma, ki ju v povprečju dosega UM 
– 48,2 % za redne študente in 17,5 % za izredne študente. 

 Na redni študij 2. stopnje na EPF je vpisanih 4,59 % tujih državljanov, kar je nižje od povprečja 
za UM (7,11%). 

 Na študijski program 3. stopnje na EPF je vpisanih 6,25 % tujih državljanov, kar je nižje od 
deleža vpisanih tujih državljanov na študijski program 3. stopnje, ki ga v povprečju beleži UM 
(7,67 %). 

 EPF zaostaja za povprečjem članic UM na področju deleža študentov 3. stopnje študija na 
izmenjavi v tujini. 

 V študijskem letu 2015/16 se je skupno število vpisanih tujih študentov na BU, BM in BD 
programih EPF v primerjavi s predhodnim študijskim letom znižalo za 10,8 % (za 17,1 % na 
BU, za 33,3 % na BM in za 80 % na BD programu).  

 Če primerjamo EPF po deležu tujih državljanov na izrednem BM programu in BDOK 
študijskem programu s povprečjem UM (Priloga 8_10), ugotovimo, da EPF zaostaja po obeh 
kazalnikih (EPF BM 8,33 %, povprečje UM BM 17,31 %; EPF BDOK 7,69 %, povprečje UM 
BDOK 17,31 %).  

 Število tujih študentov v okviru programov mobilnosti na EPF se je glede na predhodno leto 
zmanjšalo. 

 Mobilnost študentov EPF v okviru programa Erasmus+ se je v študijskem letu 2015/2016 
zmanjšala. 

 Ukrepi za povečanje obsega aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja za zunanje 
udeležence (podjetja, posamezniki) večinoma niso realizirani.  

 Fakulteta ne prejema sredstev za izvedbo predmetov v angleščini, čeprav mednarodno 
sodelovanje postaja pomemben element kakovosti (navedeno že v samoevalvaciji iz leta 2013, 
2014 in 2015).  

 Ni vzpostavljenih institucionalnih okvirov za organizacijo stalnih mednarodnih konferenc, 
poletnih šol, poslovnih akademij, izobraževanj po meri ipd., s katerimi bi EPF krepila 
prepoznavnost na področju ekonomskih in poslovnih disciplin v slovenskem in mednarodnem 
okolju. 

 EPF se po povprečni oceni vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev med 17. članicami UM 
uvršča šele na 10. mesto. 

 Razen pohval za najboljše ocenjene posameznike v študentski anketi in predvidenih pogovorov 
dekana z najslabše ocenjenimi posamezniki drugih ukrepov in poročanja o njihovi realizaciji 
ni.  
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 Zmanjšalo se je število objav rezultatov znanstveno-raziskovalnega dela v vseh zabeleženih 
kategorijah (izvirni in pregledni znanstveni članki, vabljena predavanja na konferencah, 
objavljeni znanstveni prispevki na konferencah, znanstvene monografije).  

 Zmanjšalo se je število izvirnih znanstvenih člankov na raziskovalca in število izvirnih 
znanstvenih člankov na pedagoškega delavca.  

 V postopke prijavljanja in v vodenje projektov je bilo v študijskem letu 2015/2016 vključenih 
samo 12 raziskovalcev (od tega 1 upokojen), ki so pripravljali skupaj 21 prijav, odobrenih pa 
je bilo 7 projektov, ki jih je prijavljalo 5 raziskovalcev EPF. 

 Raziskovalne zmogljivosti so slabše izkoriščene kot leto prej. 
 Nizka raven citiranosti publikacij raziskovalcev z EPF. 
 Pedagoški in nepedagoški delavci niso napredovali v plačne razrede skladno z ocenami njihove 

uspešnosti. 
 Upad prihodkov EPF v vseh dejavnostih razen pri podiplomskem študiju. 

 
Glede na navedene ugotovljene neugodne premike/slabosti, v Samoevalvacijskem poročilu navajamo 
vrsto predlogov izboljšav, vključno z opredeljenimi odgovornostmi. Med predlogi izboljšav 
izpostavljamo naslednje: 

 Čimprejšnja izvedba postopkov za volitve dekana EPF. 
o Odgovorni: Akademski zbor EPF, Senat EPF, poslovodstvo EPF, rektor UM.  

 Seznanjanje pedagoških delavcev z rezultati anketiranja delodajalcev o ravni in potrebni vrsti 
kompetenc diplomantov EPF ter odzivi poslovodstva na te rezultate. 

o Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Analiza vsebin in izvedbe študijskih programov z vidikov aktualnosti in uporabnosti glede na 

potrebe trga dela v slovenskem in širšem prostoru, izoblikovanje ukrepov sprememb, za njihovo 
implementacijo zadolžiti predstojnike kateder in predstojnike usmeritev.  

o Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, Komisija za 
študijske zadeve, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Izvedba benchmarking študije o primerljivosti študijskih programov EPF s študijskimi 
programi konkurenčnih fakultet in šol, interpretacija rezultatov v obliki SWOT analize, 
predstavitev rezultatov vsem zaposlenim.  

o Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Podrobna analiza odgovorov študentov EPF in diplomantov EPF o zadovoljstvu z izvedbo 

pedagoškega procesa in študijem po predmetih in študijskih usmeritvah, razprava o rezultatih, 
sprejem in implementacija ustreznih ukrepov. 

o Odgovorni: poslovodstvo EPF, predstojniki usmeritev, katedre, visokošolski učitelji in 
sodelavci.  

 Anketa o zadovoljstvu diplomantov EPF s študijem na dodiplomskih in podiplomskih 
programih za preteklo leto kaže, da študenti pričakujejo več praktičnega dela in manj teorije, 
več praktičnega usposabljanja oz. dela v oganizacijah, več praktičnega znanja, več primerov iz 
prakse, več skupinskega dela, vključevanje poslovnežev v pedagoški proces (deljenje njihovih 
praktičnih izkušenj), čim večjo povezavo in sodelovanje s podjetji (formalno in neformalno 
sodelovanje), posodobitev učbenikov, več mednarodnega sodelovanja, večji poudarek na 
raziskovalnem delu (delavnice, metodologija), krepitev mednarodnih referenc, krepitev 
mednarodne prepoznavnosti in kakovosti, dolgoročno sodelovanje z gospodarstvom. 

o Odgovorni: poslovodstvo EPF, predstojniki usmeritev, predstojniki kateder, Senat 
EPF, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Izoblikovanje nabora ukrepov za učitelje in sodelavce, ki več let zaporedoma dosegajo najnižje 
ocene ter poročanje o naboru ukrepov in njihovi realizaciji Komisiji za ocenjevanje kakovosti 
EPF Študentskemu svetu EPF in rektorju UM.  

o Odgovorni: dekan, prodekan za izobraževalno dejavnost, Komisija za študentske in 
študijske zadeve EPF, Senat EPF. 
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 Preverjanje skladnosti ocen posameznih sestavin letne uspešnosti dela učiteljev in sodelavcev 
z rezultati študentske ankete ter z znanstveno-raziskovalno in strokovno uspešnostjo 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev.  

o Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, Komisija za študentske in študijske 
zadeve EPF. 

 Izvedba dogodkov, s katerimi bi najboljši učitelji in sodelavci EPF svojim kolegom na EPF 
predstavili njihove metode poučevanja. 

o Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci 
EPF. 

 Spodbujanje sodobnih pristopov pedagoškega dela (spodbujanje motivacije za študij, sprotno 
preverjanje, vmesni testi itd.).  

o Odgovorni: poslovodstvo EPF, visokošolski učitelji in sodelavci.  
 Obveščanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev o dodatnih usposabljanjih na področju 

interaktivnih metod pedagoškega dela (npr. moderacija okroglih miz, usmerjanje projektnega 
dela v praksi, simulacije odločitev na primerih iz realne prakse, itd.).  

o Odgovorni: poslovodstvo EPF, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 Pozivanje učiteljev in sodelavcev k obveznemu opremljanju Moodle e-učilnic predmetov z 

gradivom za predvidene termine predavanj in vaj ter preverjanje opremljenosti Moodle e-
učilnic z učnim gradivom.  

o Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, Komisija za študentske in študijske 
zadeve EPF. 

 Izoblikovanje sistema nadzorovanja izvajanja učnega procesa, sprejem in predstavitev ukrepov 
pedagoškim delavcem. 

o Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, Komisija za študentske in študijske 
zadeve EPF. 

 Pozivanje nosilcev in soizvajalcev za oblikovanje in predstavitev predlogov sprememb izvedbe 
tistih predmetov, pri katerih so rezultati ankete pokazali previsoko ali prenizko obremenjenost 
študentov.  

o Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost EPF, Komisija za študentske in 
študijske zadeve EPF. 

 Kontinuirana udeležba pedagoških in nepedagoških delavcev EPF na različnih izobraževanjih 
v okviru vseživljenjskega učenja za potrebe njihovega dela.  

o Odgovorni: poslovodstvo fakultete, vodje strokovnih služb, visokošolski učitelji in 
sodelavci. 

 Izoblikovanje pregledne in spodbudne institucionalne podpore raziskovalcem EPF za 
prijavljanje na mednarodne razpise, iz katerih je mogoče črpati sredstva za vzpostavitev 
dodatnih izobraževalnih, raziskovalnih in svetovalnih aktivnosti za povečanje privlačnosti EPF, 
njenih primerjalnih prednosti ter vpetosti v mednarodni prostor (programi z dvojnimi 
diplomami, stalne mednarodne konference, stalne mednarodne poletne/zimske šole, 
moduli/programi vseživljenjskega izobraževanja itd.) in ustrezno obveščanje visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev ter vodij strokovnih služb; iskanje možnosti financiranja oblik 
vseživljenjskih izobraževanj (domači in mednarodni razpisi ipd.). 

o Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Ponudba novih oblik izobraževalnih dejavnosti EPF (ponudbe vseživljenjskega izobraževanja, 

razvoj študijskih modulov/programov z dvojnimi diplomami, ponudba študijskih programov v 
tujem jeziku za domače študente, diverzifikacija ponudbe študijskih programov za tuje študente 
itd.)  

o Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, prodekan za 
raziskovalno dejavnost, prodekanja za mednarodno sodelovanje, visokšolski učitelji in 
sodelavci, Senat EPF. 
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 Iskanje možnosti za povečanje deleža tujih študentov, ki se vpišejo redno ali izredno na 
obstoječe študijske usmeritve v angleškem jeziku (Evropske poslovne študije, Upravljanje in 
vodenje podjetij).  

o Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, prodekanja za 
mednarodno dejavnost, Komisija za mednarodno sodelovanje. 

 Krepitev in promocija prepoznavnosti, primerjalnih prednosti ter ugleda študijskih programov 
EPF in ostalih izobraževalnih, raziskovalnih in svetovalnih storitev EPF s programom celovite 
promocije EPF.  

o Odgovorno: poslovodstvo EPF, vsi zaposleni. 
 Nadaljevanje obstoječih aktivnosti vključevanja študentov v projektno delo in spodbujanje 

razvoja novih tovrstnih aktivnosti z novimi mehanizmi. 
o Odgovorna: prodekan za izobraževalno dejavnost, prodekan za znanstveno-

raziskovalno dejavnost. 
 Vključevanje praktičnih vsebin (praktično delo, praktično usposabljanje, primeri iz prakse) v 

pedagoški proces na 1. in 2. stopnji študija. 
o Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Nadaljnje vključevanje strokovnjakov iz prakse v izvajanje študijskih vsebin.  
o Odgovorni: predstojniki kateder, predstojniki usmeritev, visokošolski učitelji in 

sodelavci. 
 Načrtovanje nadaljnjih aktivnosti za krepitev sodelovanja z diplomanti EPF. 

o Odgovoren: prodekan za izobraževalno dejavnost, Karierni center EPF. 
 Nadaljnje organiziranje odmevnih dogodkov in drugih aktivnosti za študente, ki jim omogočajo 

pridobivanje dodatnih kompetenc in praktičnih znanj ter povečevati zaposljivost.  
o Odgovorni: Karierni center EPF, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Intenziviranje aktivnosti Kariernega centra EPF pri iskanju podjetij, ki bi študentom nudila 
praktično usposabljanje ter pri pridobivanju povratnih informacij iz podjetij o poteku 
praktičnega usposabljanja ter izkazanih kompetencah študenta v teku praktičnega 
usposabljanja.  

o Odgovoren: Karierni center EPF. 
 Vzdrževanje mednarodnih akreditacij ECBE in ACBSP za študijska programa 1. in 2. stopnje 

ter nadaljevanje akreditacijskega postopka AACSB za študijske programe vseh treh stopenj. 
o Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekanja za mednarodno dejavnost, visokošolski 

učitelji in sodelavci. 
 Nadaljnja krepitev sodelovanja s srednjimi šolami in gimnazijami in poskus vzpostavitve 

intenzivnejših neposrednih stikov visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev z učitelji 
ter povečanja stikov študentov z dijaki  

o Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, visokošolski učitelji in sodelavci. 
 Nadaljnja prizadevanja za spodbujanje dijakov z boljšim učnim uspehom, da se vpišejo v čim 

večjem številu na EPF (promocija študijskih programov in razpoložljivih obštudijskih 
aktivnosti študentov v javnosti, izpostavljanje primerjalnih prednosti fakultete in promocija 
odličnosti na področju pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela, oblikovanje študijskih 
programov s tujimi fakultetami, ponudba študijskih modulov/programov v tujem jeziku, 
predstavitve kariernih poti nekdanjih diplomantov EPF, vpeljava sistema nagrajevanja 
študentov z najboljšimi študijskimi rezultati, izgradnja blagovne znamke fakultete (pedagoška 
in znanstveno-raziskovalna odličnost, interes potencialnih delodajalcev za diplomante EPF);  

o Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za izobraževalno dejavnost, prodekanja za 
mednarodno sodelovanje, visokošolski učitelji in sodelavci. 

 Nadaljevanje niza aktivnosti, ki bodo prispevale k temu, da bodo študenti diplomirali v 
predvidenem roku.  

o Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, tutorji EPF, ŠS EPF. 
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 Izpopolnjevanje dogodka Mednarodni dnevi v smeri večje privlačnosti za visokošolske učitelje 
s tujih univerz oz. fakultet in opiranje na dobre prakse iz tujine. 

o Odgovorni: Služba za mednarodno sodelovanje EPF, prodekanja za mednarodno 
sodelovanje, Komisija za mednarodno sodelovanje. 

 Izvajanje anketiranja tujih študentov o motivih za študij na EPF in o njihovem zadovoljstvu s 
študijem, sprejem ukrepov ter poročanje o njihovi realizaciji.  

o Odgovorni: poslovodstvo EPF, Služba za mednarodno sodelovanje EPF, prodekanja za 
mednarodno sodelovanje, Komisija za mednarodno sodelovanje EPF. 

 Izoblikovanje ukrepov za enakomernejše prijavljanje ter vključevanje vseh raziskovalcev v 
vodenje projektov, ne zgolj posameznikov, ter za prijavljanje projektov v okviru inštitutov EPF.  

o Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost in predstojniki 
inštitutov, raziskovalci EPF. 

 Okrepitev prizadevanj za povečanje števila pridobljenih TRP, CRP, tržnih projektov, 
mednarodnih projektov in raziskav za gospodarstvo. 

o Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost in predstojniki 
inštitutov, raziskovalci EPF. 

 Povezovanje razdrobljenih raziskovalnih potencialov na fakulteti z večjim povezovanjem 
raziskovalcev različnih področij in vključevanjem raziskovalcev iz drugih fakultet in 
raziskovalnih institucij v projekte. 

o Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost in predstojniki 
inštitutov, raziskovalci EPF. 

 Nadaljevanje s povezovanjem inštitutov na fakulteti in oblikovanje skupne ponudbe za zunanje 
naročnike.  

o Odgovorni: poslovodstvo EPF, prodekan za raziskovalno dejavnost in predstojniki 
inštitutov, raziskovalci EPF. 

 Analiza pomena rangiranja U-Multirank za EPF in presoja položaja EPF na znanstveno-
raziskovalnem, strokovnem in izobraževalnem področju v okolju (Slovenija, širša regija EU, 
itd.) 

o Odgovoren: prodekan za raziskovalno dejavnost.  
 Opredelitev in izvedba niza aktivnosti za povečevanja vpliva publiciranja raziskovalcev z EPF. 

o Odgovorni: prodekan za raziskovalno dejavnost, raziskovalci EPF. 
 Ponudba oz. zagotovitev večih post-doktorskih mest na EPF.  

o Odgovorno: poslovodstvo EPF.  
 Prizadevanja za napredovanja pedagoških in nepedagoških delavcev v plačne razrede skladno 

z ocenami uspešnosti. 
o Odgovorno: poslovodstvo EPF. 

 Opredelitev Senata EPF do zaznanih vidikov nezadovoljstva zaposlenih EPF glede na 
ugotovitve Poročila o zadovoljstvu in poziv poslovodstvu fakultete k sprejemu ukrepov za 
izboljšanje stanja. 

o Odgovoren: Senat EPF. 
 Odziv poslovodstva EPF na poziv Senata EPF k sprejetju ukrepov za izboljšanje  zadovoljstva 

zaposlenih in pregledno informiranje zaposlenih o sprejetih ukrepih.  
o Odgovorno: poslovodstvo EPF. 

 Intenzivno obveščanje in informiranje študentov preko socialnih omrežij, spletne strani 
fakultete, elektronske pošte, osebnih stikov ipd. o njim namenjenih dogodkih in drugih 
aktivnostih.  

o Odgovorni: prodekan za izobraževalno dejavnost, Služba za študentske in študijske 
zadeve. 

 Nadaljevanje z dograjevanjem modela izdajanja e-publikacij na fakulteti po študijskih 
programih, letnikih in smereh v skladu s sistemskimi možnostmi.  

o Odgovoren: prodekan za raziskovalno dejavnost. 
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 Celovita in poglobljena analiza razlogov za nizke prihodke iz tržne in raziskovalne dejavnosti 
in priprava konkretnega akcijskega načrta za izboljšanje stanja.  

o Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Celovita in poglobljena analiza odhodkov in raziskava možnosti za racionalizacijo poslovanja.  

o Odgovorno: poslovodstvo EPF.  
 Zagotovitev pravične razdelitve finančnih sredstev znotraj Univerze. 

o Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Seznanitev zaposlenih z rezultati poslovanja za preteklo leto in pričakovanji poslovodstva za 

prihodnje leto, vključno z najbolj perečimi problemi in predvidenimi ukrepi.  
o Odgovorno: poslovodstvo EPF. 

      Pošiljanje Samoevalvacijskih poročil EPF v branje vsem zaposlenim EPF. 
o Odgovorno: poslovodstvo EPF. 

 Priprava akcijskih načrtov za samoevalvacijska poročila z roki za izvedbo in nosilci 
odgovornosti po aktivnostih ter korektno opredelitvijo stopenj realizacije načrtovanih izboljšav  
glede na dejansko stanje.  

o Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Čimprejšnje imenovanje predsednika/-ice Komisije za ocenjevanje kakovosti EPF.  

o Odgovorni: poslovodstvo EPF, Senat EPF.  
 Jasna in merljiva postavitev ter opredelitev terminov doseganja strateških ciljev EPF.  

o Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
 Nadaljevanje aktivnosti projekta »EPF in družbena odgovornost« ter povabilo vsem 

visokošolskim učiteljem in sodelavcem k organiziranju in izvedbi dogodkov. 
o Odgovorna: vodja projekta »EPF in družbena odgovornost«, predstavnik EPF v 

Komisiji za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo (TDOU).   
 Nadaljevanje aktivnosti za ozaveščanje zaposlenih o racionalni rabi električne energije in vode, 

izvajanje vzdrževalno-investicijskih del v skladu z načrti fakultete in nadaljevanje energetske 
sanacije objekta Razlagova 20/22. 

o Odgovorno: poslovodstvo EPF. 
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PRILOGE 
Priloga 2.2_1: Vabljena gostujoča predavanja na EPF v študijskem letu 2015/2016 

Predavatelj Organizacija Tema Datum 
ZIKAS d.o.o. Strateški management dobavnih 

verig v podjetju ZIKAS d.o.o. 
12.8.2016  

Hotel City Maribor Ogled Hotela City Maribor 12.7.2016  
Diplomantka 
Ekonomsko-poslovne 
fakultete, pisateljica 

Resnica o Kickstarterju ali kako 
se naučiti uspeti s pomočjo 
množice 

1.6.2016  

Sava, d.d., Ljubljana Managerski informacijski sistem 
v Savi d.d. 

19.5.2016  

Vinakoper d.o.o. Mednarodno trženje vina na 
primeru podjetja Vinakoper 
d.o.o. 

12.5.2016  

 Panvita MIR d.d. Interna inovativnost na temelju 
tradicije v družbi Panvita MIR 
d.d. 

5.5.2016  

Beltinki d.o.o. Management človeških virov v 
Beltinki 

5.5.2016  

 Banka Raiffeisen d.d. Strateški management človeških 
virov v banki Raiffeisen d.d. 

21.4.2016  

KBM Infond, Skupina 
Nove KBM 

Kvantitativno sproščanje in 
finančni trgi 

19.4.2016  

International Transport 
Forum pri OECD 

Ekonomska upravičenost 
drugega tira Koper-Divača: 
neodvisen pogled mednarodne 
stroke 

19.4.2016  

 Svetovalno podjetje A. 
L. P. H. A. finance 

Predavanje na temo kriznega 
vodenja in finančnega 
prestrukturiranja podjetij v krizi 

1.4.2016  

 
Skupina Pivovarna 
Laško 

Analiza finančnega položaja 
podjetja in obvladovanje 
finančnih tveganj – primer 
skupine Pivovarna Laško 

18.3.2016  

Atlantic grupa Kako močna blagovna znamka 
najde priložnost za rast tudi na 
zrelih lokalnih trgih? 

21.12.2015  

Vinmar d.o.o. Mednarodno trženje vina 14.12.2015  

 United Nations World 
Tourism Organization, 
pridružena agencija OZN 

Vloga turizma v globalnem 
gospodarstvu 

9.12.2015  

SID Banka Financiranje in zavarovanje 
izvoznih poslov na primerih 
dobre prakse 

26.11.2015  



 
 

ii 
 

 Pokrajinska in študijska 
knjižnica Murska Sobota 

Razvoj zaposlenih v pokrajinski 
in študijski knjižnici 

24.11.2015  

 S-Factoring d.d. iz 
Skupine Sparkasse/Erste 
Group 

Financiranje obratnih sredstev in 
zagotavljanje likvidnosti v 
podjetju s pomočjo odkupa 
terjatev/faktoringa 

20.11.2015  

 ARCONT IP D.O.O. Upravljanje človeških virov v 
Arcont-u 

16.11.2015  

 Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije 

Računovodstvo v Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje 
Slovenije 

10.11.2015  

Občina Maribor Računovodsko predračunavanje 
v občini 

3.11.2015  

 Finančna uprava RS Podjetniški davki v Sloveniji 14.10.2015  

Izvršni direktor Centra 
za evropsko prihodnost 

Evropsko leto za razvoj 2015 14.10.2015  

 Zavarovalnica Maribor, 
d.d. 

Uporaba MSRP 4 in nova pravila 
solventnosti za zavarovalnice 

13.10.2015  
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Priloga 2.2.4_1: Mobilnost študentov EPF (outgoing students) 
 

 Število študentov v študijskem letu 
Program 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
ERASMUS 
ERASMUS GING 

36 59 
3 

65 

CEEPUS 5 4 6 

BILATERALA - 2 2 
Skupaj 41 68 73 

 
Nadaljevanje preglednice Število študentov v študijskem letu 
Program 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ERASMUS+  54 56 69 64 54 69 29+3 
(GING) 

ERASMUS PRAKSA 2 8 8 2 12 17 6 
Švica 1 - - - - -  
Praksa – drugo - 1 3 11 1 4 3 
Poletna šola –Shanghai in drugo - - - 2 8 - 6 

CEEPUS 2 7 5 7 3 3 3 

BILATERALA - - 2  1 - - 
JoinEuSee* - - 1  2 1 - 
Skupaj 59 72 88 86 81 94 50 

*Program JoinEuSee se je z letom 2014/15 zaključil. 
 

Priloga 2.2.4_2: Tuji študenti na EPF (incoming students) 

 
 Število študentov v študijskem letu 
Program 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
ERASMUS 72 66 115 
CEEPUS 7 12 2 
BILATERALA - 2 1 

Skupaj 79 80 118 

 
Nadaljevanje preglednice 

 Število študentov v študijskem letu 

Program 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
ERASMUS –študij 
 
ERASMUS-praksa 

139 (13 celo 
leto) 

3 

137 (34 celo 
leto) 

2 

143 (8 
podaljšanj) 

3 

167 (50 celo 
leto) 

4 

148 (53 celo 
leto) 

4 

183 (47 celo 
leto) 

 
4 

180 (40 celo 
leto) 

 
2 

CEEPUS 2 5 12 8 6 5 5 
BILATERALA - 1 - 1 1 9 7 
JoinEuSee - - 9 9 11 4 - 

Skupaj 144 145 167 189 170 205 194 
 
 

  



 
 

iv 
 

Priloga 2.2.4_3: Tuji študenti po posameznih študijskih programih  
Program 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
BV 9 15 14 18 20 30 
BU 19 33 43 45 41 34 
BM 9 14 22 24 27 18 
BD 5 5 7 5 5 1 
Skupaj: 42 67 86 92 93 83 

Op.: vpisani V1, V2, AB, EV 
 

Priloga 2.3.2_1: Vrste projektov po inštitutih za obdobje 2006-2016 
VSI PROJEKTI 
INŠTITUT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Tehnologija 5 3 0 0 1 3 1 1 1 1 2 
Marketing 1 0 6 5 4 4 2 2 0 1 1 
Operac.raziskave 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
EDP 9 6 10 3 3 2 3 3 1 1 1 
Organizac.in infor. 4 3 0 1 3 3 2 1 1 3 12 
Račun.rev.in dav. 4 0 0 0 2 6 0 3 0 0 1 
Finance in banč. 3 1 1 1 2 4 0 0 0 0 2 
Gospod.pravo 24 8 1 1 2 1 2 3 3 2 5 
Projektni manag. 1 3 5 1 3 3 2 3 4 2 2 
Transport in logist. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ekon.odnose s tuj. 0 1 1 0 0 0 1 2 2 3 2 
Podjet.in man.m.p. 18 14 12 8 5 4 3 7 4 6 6 
Razvoj managem. 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Tuji posl.jeziki 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 
EPF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
SKUPAJ 75 40 36 20 27 31 17 27 17 21 38 

 
 
 

RAZISKOVALNI PROGRAMI 
 INŠTITUT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Tehnologija            
2 Marketing            
3 Operac.raziskave            
4 EDP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 Organizac.in infor.            
6 Račun.rev.in dav.            
7 Finance in banč.            
8 Gospod.pravo            
9 Projektni manag. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 Transport in logist.            
11 Ekon.odnose s tuj.            
12 Podjet.in man.m.p. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 Razvoj managem.            
14 Tuji posl.jeziki            
          SKUPAJ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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TEMELJNI IN APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI 
 INŠTITUT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Tehnologija            
2 Marketing            
3 Operac.raziskave            
4 EDP  1 1         
5 Organizac.in infor. 1 1          
6 Račun.rev.in dav.            
7 Finance in banč.            
8 Gospod.pravo            
9 Projektni manag.            
10 Transport in logist.            
11 Ekon.odnose s tuj.        1 1 1  
12 Podjet.in man.m.p.    1 1 1 1     
13 Razvoj managem.            
14 Tuji posl.jeziki            
 SKUPAJ 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 
 
 

CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAMI 
 INŠTITUT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Tehnologija  1          
2 Marketing   2 1      1 1 
3 Operac.raziskave            
4 EDP 3 2 3 1 1 1      
5 Organizac.in infor.            
6 Račun.rev.in dav.            
7 Finance in banč.            
8 Gospod.pravo 1 1 1         
9 Projektni manag.            
10 Transport in logist.            
11 Ekon.odnose s tuj.  1 1         
12 Podjet.in man.m.p. 3 1 1 1 1 1 1 1    
13 Razvoj managem.            
14 Tuji posl.jeziki            
 SKUPAJ 7 6 8 3 2 2 1 1 0 1 1 

 
 
 

BILATERALNI PROJEKTI 
 INŠTITUT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Tehnologija 1    1 1      
2 Marketing            
3 Operac.raziskave            
4 EDP  1 1         
5 Organizac.in infor.    1 1     1 7 
6 Račun.rev.in dav.           1 
7 Finance in banč.      1 1     
8 Gospod.pravo            
9 Projektni manag.            
10 Transport in logist.            
11 Ekon.odnose s tuj.            
12 Podjet.in man.m.p.           2 
13 Razvoj managem.           1 
14 Tuji posl.jeziki            
 SKUPAJ 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 11 
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TRŽNI PROJEKTI 
 INŠTITUT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Tehnologija 4             2    2 1 1 1  1 
2 Marketing 1              4 4 4 4 1 1  1 1 
3 Operac.raziskave           1 
4 EDP 2          2  1   2    
5 Organizac.in infor. 1                1 1 2  1 1 2 
6 Račun.rev.in dav. 4             2 6  3    
7 Finance in banč. 3       1 1 1 2 3     1 
8 Gospod.pravo 22    6  1 2 1 2 3 3 2 5 
9 Projektni manag.  2 4  2 2 1 2 3 1 1 
10 Transport in logist. 4          1          
11 Ekon.odnose s tuj.            
12 Podjet.in man.m.p. 6          1 1 1 2   3 2 3 3 
13 Razvoj managem. 1                    2    
14 Tuji posl.  jeziki     1     1  
 SKUPAJ 48    12 13 7 17 19 7 16 10 9 15 

 
 
 

MEDNARODNI PROJEKTI 
 INŠTITUT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Tehnologija 1                    1 1    1 1 
2 Marketing       1 1    
3 Operac.raziskave 1                   1   

 
 

4 EDP 3         2 3 1   2     
5 Organizac.in infor. 2         2  1 2 2  1  2 4 
6 Račun.rev.in dav.            
7 Finance in banč.      1      
8 Gospod.pravo 1          1          
9 Projektni manag.         

 
  

10 Transport in logist.            
11 Ekon.odnose s tuj.       1 1 1 1 1 
12 Podjet.in man.m.p. 8          11 9 4  1  2 1 1  
13 Razvoj managem.          1 1 
14 Tuji posl.  jeziki     1 1      
15 EPF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
 SKUPAJ 16    16 12 6 4 6 5 5 3 7 8 

Priloga 2.3.11_1: Število raziskovalcev, ki so sodelovali pri projektih v obdobju med leti 2006-
2016 

Projekti v obdobju 2006 – 2015* 

Leto  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število vključenih 50 51 50 52 49 47 44 44 40 42 52 

Število zaposlenih 
pedagoških delavcev 100 92 89 80 80 78 77 73 73 71 

70 

% pedagoških delavcev, 
ki je bil aktivno 
vključen v projektno 
delo 

50 % 55,4 
% 

56,2 
% 65 % 61,3 % 60,3 

% 
57,1 
% 

60,3 
% 

54,8 
% 

59,2 
% 

74,29
% 

*V številu so zajeti vsi raziskovalci, ki so sodelovali v najmanj 1 projektu, seveda pa so nekateri raziskovalci sodelovali tudi v dveh ali več 
projektih. 
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Priloga 3_1: Število redno zaposlenih na EPF po spolu in starosti 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
- moški 73 69 61 56 54 55 54 56 52* 49 49* 
- ženske 74 69 68 62 62 58 57 53 56 55 58** 
- do 30 let 16 13 11 10 11 10 11 2 5* 2 4 
- nad 30 do 50 let 83 78 73 72 66 73 69 77 78 73 74 
- nad 50 let 48 47 45 36 39 30 31 30 25 29 27 

*v podatkih je zajet tudi mladi raziskovalec, raziskovalka na programu Interreg in znanstvene svetnica zaposlena dopolnilno 
raziskovalno na projektu  

Priloga 3.1_1: Število zaposlenih pedagoških delavcev po nazivih in po spolu 

 Moški 
Pedagoški delavci: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Redni prof. 15 14 12 11 13 13 13 14 13 13 13 
Izredni prof. 11 9 10 10 8 8 9 6 6 9 10 
Docenti 5 6 6 6 8 9 8 11 10 7 8 
Višji predav. 9 10 8 5 4 4 4 3 4 4 3 
Predav. tuj.j. - - - - - - - - - -  
Predavatelj 5 4 6 5 5 4 3 2 4 3 4 
Lektorji 1 1 1 1 1 1 - - - -  
Učit. šp. vzg. 1 1 1 - - - - - - -  
Asistenti  12 10 8 8 7 7 6 7 5 5 3 

 
Nadaljevanje preglednice 
 Ženske 
Pedagoški delavci: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Redni prof. 3 3 5 4 3 3 3 2 2 3 5* 
Izredni prof. 5 4 4 4 5 4 6 7 8 8 8 
Docenti 5 5 8 11 12 11 12 11 10 10 9 
Višji predav. 9 10 5 5 5 6 4 2 3 3 2 
Predav. tuj.j. 3 3 2 1 - - - - - - - 
Predavatelj 1 1 1 - - - - 2 - - - 
Lektorji 3 2 3 4 5 5 5 5 4 4 4 
Učit. šp. vzg. - 1 1 - - - - - - - - 
Asistenti  12 9 8 5 4 3 4 3 4 2 2 

*vključena je tudi znanstvene svetnica zaposlena dopolnilno raziskovalno na projektu  

Priloga 3.1_2: Število zaposlenih pedagoških delavcev po spolu in izobrazbi 

 Moški 
Pedagoški delavci 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Doktorat 30 30 34 32 30 30 31 
Magisterij 10 9 6 7 7 7 7 
Bolonjski 
magisterij 

1 1 / 1 2 2 2 

Univ. izobr. 5 4 3 3 3 2 1 
 
Nadaljevanje preglednice 
 Ženske 
Pedagoški delavci 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Doktorat 22 22 24 22 22 23 23* 
Magisterij 7 7 6 5 5 4 5 
Bolonjski 
magisterij  

1 1 / / 1 1 1 

Univ. izobr. 4 4 4 3 3 2 1 
*vključena je tudi znanstvene svetnica zaposlena dopolnilno raziskovalno na projektu   



 
 

viii 
 

Priloga 3.1_3: Mobilnost visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev – TSM (Erasmus+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Priloga 3.1_4: Gostovanja pedagoških delavcev za namen raziskovalnega ali pedagoškega dela s 
ciljem izpolnjevanja pogojev za izvolitev 

 
 
 
 
 
 
 

 
Priloga 3.2_1: Število zaposlenih nepedagoških delavcev po spolu in izobrazbi 

 Moški 
Nepedagoški 
delavci* 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Doktorat - - - - - - - - - - - 
Magisterij 1 1 - - - - - - - - - 
Bolonjski  
magisterij 

     1 2 2 1 1 *2 

Univ. izobr. 4 4 3 4 2 3 3 3 3* 2 2 
Vis.strok. 
izo. 

2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 

Višja izobr. 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 
Srednja 
izobr. 

6 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 

Nižja izobr. 1 1 1 - - - - - - -  
*V podatkih je zajet tudi mladi raziskovalec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Študijsko leto 
 

Število učiteljev na 
institucijah v tujini 

(TSM) 
 

2006/2007 6 
2007/2008 5 
2008/2009 5 
2009/2010 1 
2010/2011 4 
2011/2012 3 
2012/2013 6 
2013/2014 4 
2014/2015 6 
2015/2016 6 

Študijsko leto 
 

Število gostovanj pedagoških 
delavcev na institucijah v 

tujini 
 

2014/2015 2 
2015/2016 5 
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Nadaljevanje preglednice 
 Ženske 
Nepedagoški 
delavci* 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Doktorat 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
Magisterij 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 *2 
Bolonjski 
magisterij 

     1 1 2 2 2 2 

Univ. izobr. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 
Vis.strok. izo. - - - 2 4 4 4 4 4 4 6 
Višja izobr. 8 7 8 7 4 3 2 3 3 3 2 
Srednja izobr. 15 15 13 11 11 9 8 8 8 8 6 
Nižja izobr. - - - - - -    -  

*V podatkih je zajeta tudi raziskovalka na projektu Interreg 

Priloga 5.1_1: Število in površina predavalnic ter število sedežev v letu 2015/2016 na EPF 

Razlagova 14 
Številka  
predavalnice 

Površina v m2 Število sedežev 

P 0.1 54,50 60 
P 0.2 54,50 60 
P 0.3 68,10 60 
P 1.4          165,40             160 
P 1.5          108,90             131 
P 2.7          112,00             131 
P 2.8 69,90 62 
S 2.1 68,80 30 
S 3.3 37,50 30 
S 3.2 34,00 24 
R 0.1 33,04 24 
R 0.2 33,04 24 
R 0.3 37,66 24 
Laboratorij 
Katedre za 
tehnologijo in 
podjetniško 
varstvo okolja 

 
44,90 

 
12 

 
Razlagova 20 

Številka  
predavalnice 

Površina v m2 Število sedežev 

S 2 38,50 20 
S 3 38,50 20 
R 0.4            76,03 36 
R 0.5            50,43 36 
PC 60,00 60 
S 4 46,00 35 
S 5 46,00 35 
Modra dvorana 60,00 28 
PB          280,00             265 
S 7 46,10 35 
S 8 46,10 35 
S 9 46,10 35 
S 10 46,10 35 
PA          217,90             185 
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Razlagova 22 
Številka  
predavalnice Površina v m2 Število sedežev 

Laboratorij za 
računovodstvo in revizijo 

 
27,00 

 
20 

 

Priloga 5.2.1_1: Pregled razpoložljive multimedijske opreme za izvedbo izobraževalne in 
raziskovalne dejavnosti EPF (število enot) 

 

Priloga 5.3_1: Prirast knjižničnega gradiva v knjižnici EPF (št. enot)  
Tip gradiva 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
I. Knjige 1938 1400 1270 1300 1500 1834 1261 1304 1310 1224 2115 
II. Serijske 
publikacije 

444 410  362 285 282 309 281 242 213 195 219 

III. Neknjižno 
gradivo skupaj 

90 59   50 71 50 66 56 39 40 48 19 

- avdiokasete 8 3   4 0 3 0 2 3 1 0 0 
- videokasete 15 6   3 4 1 0 0 0 1 1 0 
- CD-ROM-i, 
DVD-ji 

67 50  43 67 46 66 54 36 38 47 19 

IV. Dostopne 
podatkovne 
zbirke 

0 1 0 0 0 0 37 12 58 0 0 

I.+II.+III. Število 
gradiva skupaj 

2472 1870 1682 1656 1832 2209 1362 1585 1563 1467 2354 

Vrsta opreme 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
I. Računalniška 
oprema po 
uporabnikih 
skupaj 

310 326 348 385 427 432 468 472 466 464 460 

- za študente 58 64 64 64 64 64 92 92 92 92 92 
- za 
nepedagoško 
osebje 

60 60 60 60 60 60 60 60 54 54 52 

- za učitelje 192 202 224 261 303 308 316 320 320 318 316 
II. 
Opremljenost 
predavalnic 
skupaj 

135 135 140 140 138 135 165 163 163 163 163 

- namizni PC 
/tanki klient 

81 81 84 84 84 84 112 112 112 112 112 

- prenosni 
računalniki 

2 3 3 5 5 5 5 3 3 2 2 

-videorekorderji 18 17 17 17 17 14 14 14 14 14 14 
- fiksni 
projektorji 

26 26 28 28 28 28 30 30 30 31 31 

- prenosni 
projektorji 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

- televizije 6 6 6 4 2 2 2 2 2 2 2 
I.+II. Število 
opreme skupaj 

445 461 488 525 565 567 633 635 629 627 623 
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Priloga 5.3_2: Stanje gradiva v knjižnici EPF (št. enot) 
Tip gradiva 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
I. Knjige 78383 79783 81053 82353 83853 85687 86948 88252 89562 90786 92902 
II. Serijske 
publikacije 

12674 13084 13446 13731 14013 14322 14603 14845 15058 15253 15472 

III. Neknjižno 
gradivo skupaj 

1125 1184 1234 1305 1355 1421 1477 1516 1556 1604 1623 

- avdiokasete 170 173 177 177 180 180 182 185 186 186 186 
- videokasete 81 87 90 94 95 95 95 95 96 97 97 
- CD-ROM-i, 
DVD-ji 

874 924 967 1034 1080 1146 1200 1236 1274 1321 1348 

IV. Dostopne 
podatkovne zbirke 

5 6     42 43   40 36 73 85* 117* 104* 104* 

I.+II.+III.+IV. 
Število gradiva 
skupaj 

92187 94057 95775 97432 99261 101466 103101 104698 106293 107747 110101 

* Okvirno število podatkovnih zbirk, dostopnih na nivoju UM 
 

Priloga 5.3_3: Izdane publikacije na EPF (št. enot) 
Tip izdanega gradiva 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Znanstvene in 
strokovne monografije 

7 5 6 3 2 2 4 8 3 3 2 

Zborniki referatov z 
znanstvenih in 
strokovnih konferenc 

4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

Priročniki  - - - - 0 0 0 1 0 0 1 
Učbeniki 7 1 4 3 3 3 3 0 0 0 1 
Zapiski predavanj 
(skripta) 

- 1 - - - - - - - - - 

Gradivo za vaje - - - - - - - - - - - 
Druga študijska 
gradiva 

2 - 14* 9* 15* 6* 3* 15* 5* 3* 6* 

Skupaj 20 11 25 16 20 11 10 25 8 7 11 
* Gradiva, namenjena za študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti, potrjena na KŠZ, v knjižnici v 2 izvodih 
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Priloga 6.2_1: Primerjava UM na področju poslovnih ved (podatki EPF 2012/2013) s 110 večjimi univerzami v Evropi (podatki ažurirani maja 2014). 
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Priloga 8_1: Študenti s tujim državljanstvom na fakulteti (v%)* 

 
2015/2016 

Dodipl. Podipl. 

Delež tujih študentov (v %) 14,38 12,30 
Struktura tujcev (v %) - - 
Članice EU 8,75 8,58 
Bivše YU republike 4,08 2,59 
Ostala Evropa** 1,41 0,49 
ZDA in Kanada - - 
Ostala Amerika - - 
Avstralija - - 
Afrika - - 
Azija*** 0,15 0,65 
*Delež tujih študentov je izražen v odstotkih, kot razmerje vsote števila tujih vpisanih študentov in študentov v okviru programov mobilnosti 
glede na vsoto števila vseh vpisanih študentov in študentov v okviru programov mobilnosti, pomnoženo s 100.  
**Ukrajina, Belorusija in Turčija 
***Ruska federacija, Iran in Indija 
****Hrvaška je vključena kot bivša YU republika. 
 
Nadaljevanje Priloge 8_1 
 

 
2014/2015 

Dodipl. Podipl. 

Delež tujih študentov (v %) 12,72 12,50 
Struktura tujcev (v %) - - 
Članice EU 9,70 10,48 
Bivše YU republike 3,16 3,49 
Ostala Evropa** 1,03 0,40 
ZDA in Kanada - - 
Ostala Amerika - - 
Avstralija - - 
Afrika - - 
Azija*** 0,07 - 
*Delež tujih študentov je izražen v odstotkih, kot razmerje vsote števila tujih vpisanih študentov in študentov v okviru programov mobilnosti 
glede na vsoto števila vseh vpisanih študentov in študentov v okviru programov mobilnosti, pomnoženo s 100.  
**Ukrajina in Turčija 
***Iran 
****Hrvaška je kot bivša YU republika in članica EU vključena v obeh številih 
 
Nadaljevanje Priloge 8_1 
 

 
2013/2014 

Dodipl. Podipl. 

Delež tujih študentov (v %) 12,17 7,64 
Struktura tujcev (v %) - - 
Članice EU 7,11 5,10 
Bivše YU republike 2,83 2,06 
Ostala Evropa** 2,10 0,36 
ZDA in Kanada - - 
Ostala Amerika - 0,12 
Avstralija - - 
Afrika - - 
Azija*** 0,13 - 
*Delež tujih študentov je izražen v odstotkih, kot razmerje vsote števila tujih vpisanih študentov in študentov v okviru programov mobilnosti 
glede na vsoto števila vseh vpisanih študentov in študentov v okviru programov mobilnosti, pomnoženo s 100.  
**Dodano v študijskem letu 2013/2014. 
*** Kitajska in Iran. 
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Nadaljevanje Priloge 8_1 
 

 
2012/2013 

Dodipl. Podipl. 

Delež tujih študentov (v %) 10,78 9,57 
Struktura tujcev (v %) - - 
Članice EU 6,60 5,91 
Bivše YU republike 3,15 3,12 
ZDA in Kanada - - 
Ostala Amerika - 0,11 
Avstralija - - 
Afrika - - 
Azija** 1,03 0,43 
*Delež tujih študentov je izražen v odstotkih, kot razmerje vsote števila tujih vpisanih študentov in študentov v okviru programov mobilnosti 
glede na vsoto števila vseh vpisanih študentov in študentov v okviru programov mobilnosti, pomnoženo s 100.  
**Kitajska, Ruska federacija in Ukrajina, Belorusija ter Turčija. 
 
Nadaljevanje Priloge 8_1 

 
2011/2012 

Dodipl. Podipl. 

Delež tujih študentov (v %) 7,66 7,61 
Struktura tujcev (v %) - - 
Članice EU 4,86 3,37 
Bivše YU republike 2,10 3,80 
ZDA in Kanada   
Ostala Amerika - - 
Avstralija - - 
Afrika - - 
Azija** 0,70 0,43 
**Ruska federacija in Ukrajina ter Turčija. 
 
Nadaljevanje Priloge 8_1 

 
2010/2011 2009/2010 2008/2009 

Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. 
Delež tujih študentov (v %) 6,49 5,31 6,89 4,19 5,11 3,74 
Struktura tujcev (v %) - - - - - - 
Članice EU 5,06 3,54 5,33 2,62 4,02 2,55 
Bivše YU republike 1,34 1,65 1,56 1,57 1,05 1,19 
ZDA in Kanada - 0,12 - - - - 
Ostala Amerika - - - - - - 
Avstralija - - - - - - 
Afrika - - - - - - 
Azija** 0,09 - - - 0,04 - 

**Ruska federacija in Ukrajina. 
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Nadaljevanje Priloge 8_1 

 
2007/2008 2006/2007 

Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. 
Delež tujih študentov (v %) 3,65 0,66 2,78 0,3 
Struktura tujcev (v %) - - - - 
Članice EU 2,41 0,22 2,14 - 
Bivše YU republike 1,21 0,44 0,64 0,3 
ZDA in Kanada - - - - 
Ostala Amerika - - - - 
Avstralija - - - - 
Afrika - - - - 
Azija 0,03 - - - 

 

Priloga 8_2: Število študentov po stopnjah in študijskih programih* 

Razpisani 
študijski 
programi 

Št. 
2013/2014 2014/2015 

Študijski programi 
Število študentov 

Študijski programi 
Število študentov 

R I S R I S 
VS / / / / / / / / / 
UN / / / / / / / / / 
Specialistični  / / / / / / / / 

Magistrski / / / /  / / /  

/ / / / / / / / / 

Doktorski  / / / / / / / / 

Skupaj / / / / / / / / / 

1. stopnja (VS)  Poslovna ekonomija 744 25 769 Poslovna ekonomija 667 36 703 

1. stopnja (UN)  Ekonomske in poslovne 
vede 596 22 618 Ekonomske in 

poslovne vede 589 23 612 

2. stopnja  Ekonomske in poslovne 
vede 708 37 745 Ekonomske in 

poslovne vede 614 32 646 

3. stopnja  Ekonomske in poslovne 
vede / 37 37 Ekonomske in 

poslovne vede / 32 32 

Skupaj     2169    1993 
* prikaz števila študentov ločeno za redne (R) in izredne (I) študente. 
 

Razpisani 
študijski 
programi 

Št. 
2015/2016 

Študijski programi 
Število študentov 

R I S 
VS / / / / / 
UN / / / / / 
Specialistični  / / / / 

Magistrski / / / /  

/ / / / / 

Doktorski  / / / / 

Skupaj / / / / / 

1. stopnja (VS)  Poslovna ekonomija 627 16 643 

1. stopnja (UN)  Ekonomske in poslovne 
vede 557 16 573 

2. stopnja  Ekonomske in poslovne 
vede 494 34 528 

3. stopnja  Ekonomske in poslovne 
vede / 29 29 

Skupaj      1773 
* prikaz števila študentov ločeno za redne (R) in izredne (I) študente. 
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Priloga 8_3: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik rednega/izrednega študija 

 
I. DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
 
A: VS bolonjski program Poslovna ekonomija  

Študijsko 
Leto 

Redni študij Izredni študij 
Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2013/2014 270 268 - 40 10 - 
2014/2015 270 264 - 40 7 - 
2015/2016 270 281 - 40 2 - 

*minimalno število točk, če je bil vpis omejen. 
 
B: UN bolonjski program Ekonomske in poslovne vede 

Študijsko 
Leto 

Redni študij Izredni študij 
Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2013/2014 220 219 - 40 11 - 
2014/2015 220  198 - 40 9 - 
2015/2016 220 202 - 40 8 - 

*minimalno število točk, če je bil vpis omejen. 
 
 
II. PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
 
A: Magistrski program – 2. stopnja Ekonomske in poslovne vede 

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 
Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2013/2014 400 228 - 300 9 - 
2014/2015 380 186 - 200 4 - 
2015/2016 380 186 - 200 7 - 

*minimalno število točk, če je bil vpis omejen. 
 
B: Doktorski študijski program – 3. stopnja Ekonomske in poslovne vede  

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 
Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2013/2014 - - - 50 3 - 
2014/2015 - - - 20 6 - 
2015/2016 - - - 20 10 - 
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Priloga 8_4: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 

I DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
 
B: VS bolonjski program Poslovna ekonomija 

Študijsko 
Leto 

Povprečna ocena 
Redni Izredni 

2013/2014 7,91 7,61 
2014/2015 7,90 7,62 
2015/2016 7,92 7,80 

D: UN bolonjski program Ekonomske in poslovne vede 

Študijsko 
Leto 

Povprečna ocena 
Redni Izredni 

2013/2014 7,97 7,93 
2014/2015 7,97 7,74 
2015/2016 8,09 7,49 

 
C: Magistrski program – 2.stopnja Ekonomske in poslovne vede 

Študijsko 
leto 

Povprečna ocena 
Redni Izredni 

2013/2014 8,28 8,21 
2014/2015 8,24 7,84 
2015/2016 8,28 8,17 
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Priloga 8_5: Kazalnik razmerja med študenti in visokošolskimi učitelji (P02) 

Šifra 
kazalnika 

Kazalnik Fakulteta Vrednost v % 

P02-01 Št. študentov na 
visokošolskega 
učitelja (FTE) za 
fakulteto 

EPF 34,83 

P02-02 Št. študentov na 
visokošolskega 
učitelja brez 
pogodbenih 
zaposlenih (FTE) 
na fakulteti 

EPF 35,06 

P02-03 Št. študentov na 
visokošolskega 
učitelja (FTE) za 
UM 

UM 19,78 

P02-04  Št. študentov na 
visokošolskega 
učitelja brez 
pogodbenih 
zaposlenih (FTE) 
za UM 

UM 23,53 

Opomba: razlaga kazalnikov je v prilogi 8_11. 
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Priloga 8_6: Kazalniki interesa za študij (P01) 

Šifra 
kazalnika 

Kazalnik Fakulteta Šifra ŠP Naziv ŠP Trajanje ŠP 
v letih 

eVŠ šifra Vrsta študija Način študija Vrednost v % 

P01-01 Prijavljeni 
kandidati vs. 
razpisana vpisna 
mesta po programih 

EPF B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS Izredni 5 

P01-01 Prijavljeni 
kandidati vs. 
razpisana vpisna 
mesta po programih 

EPF B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS Redni 88,9 

P01-01 Prijavljeni 
kandidati vs. 
razpisana vpisna 
mesta po programih 

EPF B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN Izredni 10 

P01-01 Prijavljeni 
kandidati vs. 
razpisana vpisna 
mesta po programih 

EPF B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN Redni 62,3 

P01-01 Prijavljeni 
kandidati vs. 
razpisana vpisna 
mesta po programih 

EPF B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG Izredni 5,5 

P01-01 Prijavljeni 
kandidati vs. 
razpisana vpisna 
mesta po programih 

EPF B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG Redni 30 

P01-01 Prijavljeni 
kandidati vs. 
razpisana vpisna 
mesta po programih 

EPF B400 BOLONJSKI 
DOKTORSKI 
ŠTUDIJSKI 
PROGRAM - BDOK 

3 0000305 DOK Izredni 50 

P01-01 Prijavljeni 
kandidati vs. 
razpisana vpisna 
mesta po programih 

EPF B400 BOLONJSKI 
DOKTORSKI 
ŠTUDIJSKI 
PROGRAM - BDOK 

3 0000305 DOK Redni 0 
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Nadaljevanje priloge 8_6: Kazalniki interesa za študij (P01) 

Šifra 
kazalnika 

Kazalnik Fakulteta Šifra ŠP Naziv ŠP Trajanje ŠP 
v letih 

eVŠ šifra Vrsta študija Način študija Vrednost v % 

P01-02 Sprejeti kandidati 
vs. razpisana vpisna 
mesta po programih 

EPF B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS Redni 111,5 

P01-02 Sprejeti kandidati 
vs. razpisana vpisna 
mesta po programih 

EPF B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN Izredni 15 

P01-02 Sprejeti kandidati 
vs. razpisana vpisna 
mesta po programih 

EPF B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN Redni 85 

P01-02 Sprejeti kandidati 
vs. razpisana vpisna 
mesta po programih 

EPF B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG Izredni 10,5 

P01-02 Sprejeti kandidati 
vs. razpisana vpisna 
mesta po programih 

EPF B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG Redni 56,3 

P01-02 Sprejeti kandidati 
vs. razpisana vpisna 
mesta po programih 

EPF B400 BOLONJSKI 
DOKTORSKI 
ŠTUDIJSKI 
PROGRAM - BDOK 

3 0000305 DOK Izredni 70 

P01-02 Sprejeti kandidati 
vs. razpisana vpisna 
mesta po programih 

EPF B400 BOLONJSKI 
DOKTORSKI 
ŠTUDIJSKI 
PROGRAM - BDOK 

3 0000305 DOK Redni 0 

P01-03 Vpisani študenti vs. 
sprejeti kandidati 
po programih 

EPF B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS Izredni 100 

P01-03 Vpisani študenti vs. 
sprejeti kandidati 
po programih 

EPF B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS Redni 88,4 

P01-03 Vpisani študenti vs. 
sprejeti kandidati 
po programih 

EPF B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN Izredni 100 

P01-03 Vpisani študenti vs. 
sprejeti kandidati 
po programih 

EPF B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN Redni 96,3 
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Nadaljevanje priloge 8_6: Kazalniki interesa za študij (P01) 

Šifra 
kazalnika 

Kazalnik Fakult
eta 

Šifra ŠP Naziv ŠP Trajanje ŠP 
v letih 

eVŠ šifra Vrsta študija Način študija Vrednost v % 

P01-03 Vpisani študenti vs. 
sprejeti kandidati po 
programih 

EPF B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG Redni 83,6 

P01-03 Vpisani študenti vs. 
sprejeti kandidati po 
programih 

EPF B400 BOLONJSKI 
DOKTORSKI 
ŠTUDIJSKI 
PROGRAM - BDOK 

3 0000305 DOK Izredni 64,3 

P01-03 Vpisani študenti vs. 
sprejeti kandidati po 
programih 

EPF B400 BOLONJSKI 
DOKTORSKI 
ŠTUDIJSKI 
PROGRAM - BDOK 

3 0000305 DOK Redni 0 

P01-09 Prijavljeni kandidati vs. 
razpisana vpisna mesta 
na UM 

UM         DOK Izredni 21 

P01-09 Prijavljeni kandidati vs. 
razpisana vpisna mesta 
na UM 

UM         DOK Redni 0 

P01-09 Prijavljeni kandidati vs. 
razpisana vpisna mesta 
na UM 

UM         MAG Izredni 5,6 

P01-09 Prijavljeni kandidati vs. 
razpisana vpisna mesta 
na UM 

UM         MAG Redni 45,5 

P01-09 Prijavljeni kandidati vs. 
razpisana vpisna mesta 
na UM 

UM         UN Izredni 1,7 

P01-09 Prijavljeni kandidati vs. 
razpisana vpisna mesta 
na UM 

UM         UN Redni 56,7 

P01-09 Prijavljeni kandidati vs. 
razpisana vpisna mesta 
na UM 

UM         VS Izredni 6,8 

P01-09 Prijavljeni kandidati vs. 
razpisana vpisna mesta 
na UM 

UM         VS Redni 95,1 
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Nadaljevanje priloge 8_6: Kazalniki interesa z študij (P01) 

Šifra 
kazalnika 

Kazalnik Fakulteta Šifra ŠP Naziv ŠP Trajanje ŠP 
v letih 

eVŠ šifra Vrsta študija Način študija Vrednost v % 

P01-10 Sprejeti kandidati vs. 
razpisana vpisna 
mesta na UM 

UM         DOK Redni 0 

P01-10 Sprejeti kandidati vs. 
razpisana vpisna 
mesta na UM 

UM         MAG Izredni 6,4 

P01-10 Sprejeti kandidati vs. 
razpisana vpisna 
mesta na UM 

UM         MAG Redni 53,2 

P01-10 Sprejeti kandidati vs. 
razpisana vpisna 
mesta na UM 

UM         UN Izredni 1,9 

P01-10 Sprejeti kandidati vs. 
razpisana vpisna 
mesta na UM 

UM         UN Redni 55,3 

P01-10 Sprejeti kandidati vs. 
razpisana vpisna 
mesta na UM 

UM         VS Izredni 17,9 

P01-10 Sprejeti kandidati vs. 
razpisana vpisna 
mesta na UM 

UM         VS Redni 90,1 

P01-11 Vpisani študenti vs. 
sprejeti kandidati na 
UM 

UM         DOK Izredni 42,4 

P01-11 Vpisani študenti vs. 
sprejeti kandidati na 
UM 

UM         DOK Redni 0 

P01-11 Vpisani študenti vs. 
sprejeti kandidati na 
UM 

UM         MAG Izredni 7,4 

P01-11 Vpisani študenti vs. 
sprejeti kandidati na 
UM 

UM         MAG Redni 105,5 
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Nadaljevanje priloge 8_6: Kazalniki interesa za študij (P01) 

Šifra 
kazalnika 

Kazalnik Fakulteta Šifra ŠP Naziv ŠP Trajanje ŠP 
v letih 

eVŠ šifra Vrsta študija Način študija Vrednost v % 

P01-11 Vpisani študenti vs. 
sprejeti kandidati na 
UM 

UM         UN Redni 95,9 

P01-11 Vpisani študenti vs. 
sprejeti kandidati na 
UM 

UM         VS Izredni 35,3 

P01-11 Vpisani študenti vs. 
sprejeti kandidati na 
UM 

UM         VS Redni 84,1 

Opomba: razlaga kazalnikov je v prilogi 8_11. 

Priloga 8_7: Kazalniki prehodnosti študentov (P03) 

Šifra 
kazalnika 

Kazalnik Fakulteta Šifra ŠP Naziv ŠP Trajanje 
ŠP v letih 

eVŠ šifra Vrsta študija Način študija Vrednost v % 

P03-01 Prehodnost študentov iz 1. 
v 2. letnik po študijskih 
programih 

EPF        B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS Izredni 33,33 

P03-01 Prehodnost študentov iz 1. 
v 2. letnik po študijskih 
programih 

EPF        B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS Redni 38,93 

P03-01 Prehodnost študentov iz 1. 
v 2. letnik po študijskih 
programih 

EPF        B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN Izredni 10,53 

P03-01 Prehodnost študentov iz 1. 
v 2. letnik po študijskih 
programih 

EPF        B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN Redni 61,54 

P03-01 Prehodnost študentov iz 1. 
v 2. letnik po študijskih 
programih 

EPF        B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE 
VEDE-MAG 

2 0000306 MAG Izredni 12,5 
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Nadaljevanje priloge 8_7: Kazalniki prehodnosti študentov (P03) 

Šifra 
kazalnika 

Kazalnik Fakulteta Šifra ŠP Naziv ŠP Trajanje ŠP 
v letih 

eVŠ šifra Vrsta študija Način študija Vrednost v % 

P03-01 Prehodnost študentov iz 1. 
v 2. letnik po študijskih 
programih 

EPF        B400 EKONOMSKE 
IN POSLOVNE 
VEDE- BDOK 

3 0000305 DOK Izredni 16,67 

P03-03 Prehodnost študentov iz 1. 
v 2. letnik na UM 

UM         DOK Izredni 65,06 

P03-03 Prehodnost študentov iz 1. 
v 2. letnik na UM 

UM         DOK Redni 0 

P03-03 Prehodnost študentov iz 1. 
v 2. letnik na UM 

UM         MAG Izredni 65,42 

P03-03 Prehodnost študentov iz 1. 
v 2. letnik na UM 

UM         MAG Redni 68,38 

P03-03 Prehodnost študentov iz 1. 
v 2. letnik na UM 

UM         UN Izredni 18,42 

P03-03 Prehodnost študentov iz 1. 
v 2. letnik na UM 

UM         UN Redni 60,97 

P03-03 Prehodnost študentov iz 1. 
v 2. letnik na UM 

UM         VS Izredni 68,01 

P03-03 Prehodnost študentov iz 1. 
v 2. letnik na UM 

UM         VS Redni 43 

Opomba: razlaga kazalnikov je prilogi 8_11. 

Priloga 8_8: Kazalniki uspešnosti zaključka študija (P04) 

Šifra 
kazalnik
a 

Kazalnik Fakulteta Šifra ŠP Naziv ŠP Trajanje ŠP v 
letih 

eVŠ 
šifra 

Vrsta študija Način 
študija 

Vrednost v 
% 

Komentar 

P04-01 Diplomanti v 
roku po 
študijskih 
programih 

EPF        B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS Izredni 0 Bolonjski 2010 

P04-01 Diplomanti v 
roku po 
študijskih 
programih 

EPF        B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS Redni 13,68 Bolonjski 2010 
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Nadaljevanje priloge 8_8: Kazalniki uspešnosti zaključka študija (P04) 
Šifra 
kazalnik
a 

Kazalnik Fakulteta Šifra 
ŠP 

Naziv ŠP Trajanje ŠP 
v letih 

eVŠ 
šifra 

Vrsta študija Način 
študija 

Vrednost v 
% 

Komentar 

P04-01 Diplomanti v roku 
po študijskih 
programih 

EPF        B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN Redni 39,08 Bolonjski 2010 

P04-01 Diplomanti v roku 
po študijskih 
programih 

EPF        B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG Izredni 28,57 Bolonjski 2011 

P04-01 Diplomanti v roku 
po študijskih 
programih 

EPF        B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG Redni 15,82 Bolonjski 2011 

P04-01 Diplomanti v roku 
po študijskih 
programih 

EPF        B400 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE- 
BDOK 

3 0000305 DOK Izredni 0 Bolonjski 2010 

P04-03 Diplomanti v roku 
na UM 

UM         DOK Izredni 7,92 Bolonjski 

P04-03 Diplomanti v roku 
na UM 

UM         MAG Izredni 22,22 Bolonjski 

P04-03 Diplomanti v roku 
na UM 

UM         MAG Redni 19,09 Bolonjski 

P04-03 Diplomanti v roku 
na UM 

UM         UN Izredni 30,71 Bolonjski 

P04-03 Diplomanti v roku 
na UM 

UM         UN Redni 40,11 Bolonjski 

P04-03 Diplomanti v roku 
na UM 

UM         VS Izredni 18,67 Bolonjski 

P04-03 Diplomanti v roku 
na UM 

UM         VS Redni 12,25 Bolonjski 

P04-04 Povprečno št. let 
trajanja študija po 
študijskih 
programih 

EPF        2000 EKONOMIJA 4 0000563 UN Izredni 14,4 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-04 Povprečno št. let 
trajanja študija po 
študijskih 
programih 

EPF        2000 EKONOMIJA 4 0000563 UN Redni 12 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-04 Povprečno št. let 
trajanja študija po 
študijskih 
programih 

EPF        4000 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000561 VS Izredni 15,42 Vrednost je 
izražena v letih 



 
 

xxx 
 

Nadaljevanje priloge 8_8: Kazalniki uspešnosti zaključka študija (P04) 

Šifra 
kazalnik
a 

Kazalnik Fakult
eta 

Šifra ŠP Naziv ŠP Trajanje ŠP 
v letih 

eVŠ 
šifra 

Vrsta študija Način 
študija 

Vrednost v 
% 

Komentar 

P04-04 Povprečno št. let 
trajanja študija po 
študijskih 
programih 

EPF        8001 EKONOMIJA IN 
POSLOVNE VEDE 
(MAG) 

2 0001088 MAG Izredni 7,94 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-04 Povprečno št. let 
trajanja študija po 
študijskih 
programih 

EPF        9004 EKONOMIJA IN 
POSLOVNE VEDE 
(DOK) 

3 0001653 DOK Izredni 5,5 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-04 Povprečno št. let 
trajanja študija po 
študijskih 
programih 

EPF        B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS Izredni 10,75 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-04 Povprečno št. let 
trajanja študija po 
študijskih 
programih 

EPF        B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS Redni 4,67 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-04 Povprečno št. let 
trajanja študija po 
študijskih 
programih 

EPF        B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN Izredni 18 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-04 Povprečno št. let 
trajanja študija po 
študijskih 
programih 

EPF        B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN Redni 4,34 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-04 Povprečno št. let 
trajanja študija po 
študijskih 
programih 

EPF        B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG Izredni 4,69 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-04 Povprečno št. let 
trajanja študija po 
študijskih 
programih 

EPF        B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG Redni 3,71 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-04 Povprečno št. let 
trajanja študija po 
študijskih 
programih 

EPF        B309 EKONOMSKE IN 
POSL. VEDE-(2.L.) 
PO MERILIH ZA 
PREHODE 

1 0000306 MAG Izredni 3,3 Vrednost je 
izražena v letih 
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Nadaljevanje priloge 8_8: Kazalniki uspešnosti zaključka študija (P04) 
P04-06  Povprečno št. let 

trajanja študija na 
UM 

UM         DOK Izredni 4,4 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-06  Povprečno št. let 
trajanja študija na 
UM 

UM         DOK Izredni 5,69 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-06  Povprečno št. let 
trajanja študija na 
UM 

UM         EDOK Izredni 7,11 Vrednost je 
izražena v letih 

 

Nadaljevanje priloge 8_8: Kazalniki uspešnosti zaključka študija (P04) 

Šifra 
kazalnik
a 

Kazalnik Fakulteta Šifra 
ŠP 

Naziv ŠP Trajanje ŠP 
v letih 

eVŠ 
šifra 

Vrsta študija Način 
študija 

Vrednost v 
% 

Komentar 

P04-06 Povprečno št. let 
trajanja študija na 
UM 

UM         MAG Izredni 8,95 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-06 Povprečno št. let 
trajanja študija na 
UM 

UM         MAG Redni 3,36 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-06 Povprečno št. let 
trajanja študija na 
UM 

UM         SPEC Izredni 8,5 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-06 Povprečno št. let 
trajanja študija na 
UM 

UM         UN Izredni 5,21 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-06 Povprečno št. let 
trajanja študija na 
UM 

UM         UN Izredni 11,97 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-06 Povprečno št. let 
trajanja študija na 
UM 

UM         UN Redni 4,71 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-06 Povprečno št. let 
trajanja študija na 
UM 

UM         UN Redni 10,4 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-06 Povprečno št. let 
trajanja študija na 
UM 

UM         VS Izredni 5,03 Vrednost je 
izražena v letih 



 
 

xxxii 
 

Nadaljevanje priloge 8_8: Kazalniki uspešnosti zaključka študija (P04) 
P04-06 Povprečno št. let 

trajanja študija na 
UM 

UM         VS Izredni 11,1 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-06 Povprečno št. let 
trajanja študija na 
UM 

UM         VS Redni 4,7 Vrednost je 
izražena v letih 

P04-06 Povprečno št. let 
trajanja študija na 
UM 

UM         VS Redni 9,48 Vrednost je 
izražena v letih 

Opomba: razlaga kazalnikov je razvidna iz priloge 8_11. 

Priloga 8_9: Kazalniki zadovoljstva s študijem (P05) 

Šifra 
kazalnik
a 

Kazalnik Fakulteta Šifra 
ŠP 

Naziv ŠP Trajanje ŠP 
v letih 

eVŠ 
šifra 

Vrsta 
študija 

Način 
študij
a 

Vrednost 
v % 

Komentar 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF 2000 EKONOMIJA 4 0000563 UN   4 1. stopnja MARKETING 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF 2000 EKONOMIJA 4 0000563 UN   4 1. stopnja 
RAČUNOVODSTVO IN 
REVIZIJA 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF 2000 EKONOMIJA 4 0000563 UN   4 1. stopnja SPLOŠNI 
MANAGEMENT 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF 2000 EKONOMIJA 4 0000563 UN   5 1. stopnja FINANCE IN 
BANČNIŠTVO 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF 4000 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000561 VS   3,75 1. stopnja FINANCE IN 
BANČNIŠTVO 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF 4000 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000561 VS   4 1. stopnja MANAGEMENT 
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Priloga 8_9: Kazalniki zadovoljstva s študijem (P05) 
P05-01 Zadovoljstvo 

študentov po 
študijskih 
programih 

EPF 9004 EKONOMIJA IN 
POSLOVNE VEDE 
(DOK) 

3 0001653 DOK   4 3. stopnja  

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS   2,75 1. stopnja MANAGEMENT, 
MODUL 1: SPLOŠNI 
MANAGEMENT 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS   3 1. stopnja EKONOMIKA IN 
UPRAVLJANJE JAVNEGA 
SEKTORJA 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS   3 1. stopnja MARKETING 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS   3,67 1. stopnja PODJETNIŠTVO 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS   3,7 1. stopnja TURIZEM 

 

Nadaljevanje priloge 8_9: Kazalniki zadovoljstva s študijem (P05) 

Šifra 
kazalnik
a 

Kazalnik Fakulteta Šifra 
ŠP 

Naziv ŠP Trajanje ŠP 
v letih 

eVŠ 
šifra 

Vrsta študija Način 
študij
a 

Vred
nost 
v % 

Komentar 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS   4 1. stopnja MEDNARODNI 
MANAGEMENT, MODUL : 
MEDNARODNO 
POSLOVANJE 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS   4 1. stopnja MEDNARODNO 
POSLOVANJE 
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Nadaljevanje priloge 8_9: Kazalniki zadovoljstva s študijem (P05) 
P05-01 Zadovoljstvo 

študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS   4,6 1. stopnja RAČUNOVODSTVO 
IN DAVŠČINE 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN   2,8 1. stopnja RAČUNOVODSTVO, 
REVIZIJA IN DAVŠČINE 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN   3,25 1. stopnja EKONOMIJA 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN   3,5 1. stopnja MANAGEMENT IN 
ORGANIZACIJA 
POSLOVANJA 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN   3,75 1. stopnja MARKETING 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN   3,8 1. stopnja MEDNARODNA 
POSLOVNA EKONOMIJA 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN   3,83 1. stopnja PODJETNIŠTVO 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN   3,94 1. stopnja FINANCE IN 
BANČNIŠTVO 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN   4 1. stopnja  

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih 
programih 

EPF B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN   4,17 1. stopnja ELEKTRONSKO 
POSLOVANJE 
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Nadaljevanje priloge 8_9: Kazalniki zadovoljstva s študijem (P05) 
Šifra 
kazalnik
a 

Kazalnik Fakul
teta 

Šifra 
ŠP 

Naziv ŠP Trajanj
e ŠP v 
letih 

eVŠ šifra Vrsta 
študija 

Način 
študija 

Vrednost 
v % 

Komentar 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih programih 

EPF B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG   3,88 2. stopnja MANAGEMENT 
MARKETINGA 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih programih 

EPF B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG   4 2. stopnja EKONOMIJA 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih programih 

EPF B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG   4 2. stopnja STRATEŠKI IN 
PROJEKTNI MANAGEMENT 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih programih 

EPF B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG   4,07 2. stopnja MODUL A: 
MANAGEMENT IN 
ORGANIZACIJA 
POSLOVANJA 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih programih 

EPF B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG   4,1 2. stopnja MODUL B: 
MANAGEMENT 
ČLOVEŠKIH VIROV 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih programih 

EPF B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG   4,56 2. stopnja 
RAČUNOVODSTVO, 
REVIZIJA IN DAVŠČINE 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih programih 

EPF B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG   4,67 2. stopnja MANAGEMENT 
INFORMATIKE IN 
ELEKTRONSKEGA 
POSLOVANJA 

P05-01 Zadovoljstvo 
študentov po 
študijskih programih 

EPF B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG   4,67 2. stopnja MEDNARODNA 
POSLOVNA EKONOMIJA 

P05-02 Zadovoljstvo 
študentov za 
fakulteto 

EPF             3,76 1. stopnja 

P05-02 Zadovoljstvo 
študentov za 
fakulteto 

EPF             3,92 Vse 

P05-02 Zadovoljstvo 
študentov za 
fakulteto 

EPF             4 3. stopnja 
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Nadaljevanje priloge 8_9: Kazalniki zadovoljstva s študijem (P05) 
Šifra 
kazalnik
a 

Kazalnik Fakulteta Šifra 
ŠP 

Naziv ŠP Trajanje 
ŠP v letih 

eVŠ 
šifra 

Vrsta 
študija 

Način 
študij
a 

Vrednost 
v % 

Komentar 

P05-03 Zadovoljstvo 
študentov na UM 

UM             3,71   

Opomba: razlaga kazalnikov je razvidna iz priloge 8_11. 

Priloga 8_10: Kazalniki internacionalizacije (P06) 

Šifra 
kazalnik
a 

Kazalnik Fakulteta Šifra ŠP Naziv ŠP Trajanje ŠP 
v letih 

eVŠ šifra Vrsta študija Način 
študija 

Vrednost v % 

P09-01 Delež diplom tujih 
državljanov po študijskih 
programih 

EPF        2000 EKONOMIJA 4 0000563 UN Izredni 0 

P09-01 Delež diplom tujih 
državljanov po študijskih 
programih 

EPF        2000 EKONOMIJA 4 0000563 UN REDNI 0 

P09-01 Delež diplom tujih 
državljanov po študijskih 
programih 

EPF        4000 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000561 VS Izredni 0 

P09-01 Delež diplom tujih 
državljanov po študijskih 
programih 

EPF        4000 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000561 VS REDNI 0 

P09-01 Delež diplom tujih 
državljanov po študijskih 
programih 

EPF        8001 EKONOMIJA IN 
POSLOVNE VEDE 
(MAG) 

2 0001088 MAG Izredni 0 

P09-01 Delež diplom tujih 
državljanov po študijskih 
programih 

EPF        9004 EKONOMIJA IN 
POSLOVNE VEDE 
(DOK) 

3 0001653 DOK Izredni 0 

P09-01 Delež diplom tujih 
državljanov po študijskih 
programih 

EPF        B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS Izredni 0 

P09-01 Delež diplom tujih 
državljanov po študijskih 
programih 

EPF        B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS REDNI 1,2 

P09-01 Delež diplom tujih 
državljanov po študijskih 
programih 

EPF        B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN Izredni 0 

  



 
 

xxxvii 
 

Nadaljevanje priloge 8_10: Kazalniki internacionalizacije (P09) 
Šifra 
kazalnik
a 

Kazalnik Fakulteta Šifra ŠP Naziv ŠP Trajanje ŠP 
v letih 

eVŠ šifra Vrsta študija Način 
študija 

Vrednost v % 

P09-01 Delež diplom tujih 
državljanov po 
študijskih programih 

EPF        B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE 
VEDE-MAG 

2 0000306 MAG Izredni 0 

P09-01 Delež diplom tujih 
državljanov po 
študijskih programih 

EPF        B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE 
VEDE-MAG 

2 0000306 MAG REDNI 1,6 

P09-01 Delež diplom tujih 
državljanov po 
študijskih programih 

EPF        B309 EKONOMSKE IN 
POSL. VEDE-
(2.L.) PO 
MERILIH ZA 
PREHODE 

1 0000306 MAG Izredni 0 

P09-03 Delež diplomantov, ki so 
tuji državljani na UM 

UM         DOK Izredni 4,11 

P09-03 Delež diplomantov, ki so 
tuji državljani na UM 

UM         EDOK Izredni 11,11 

P09-03 Delež diplomantov, ki so 
tuji državljani na UM 

UM         MAG Izredni 1,6 

P09-03 Delež diplomantov, ki so 
tuji državljani na UM 

UM         MAG Redni 3,39 

P09-03 Delež diplomantov, ki so 
tuji državljani na UM 

UM         SPEC Izredni 0 

P09-03 Delež diplomantov, ki so 
tuji državljani na UM 

UM         UN Izredni 0 

P09-03 Delež diplomantov, ki so 
tuji državljani na UM 

UM         UN Redni 2,52 

P09-03 Delež diplomantov, ki so 
tuji državljani na UM 

UM         VS Izredni 0,28 

P09-03 Delež diplomantov, ki so 
tuji državljani na UM 

UM         VS Redni 1,04 

P09-04 Delež tujih državljanov 
vpisanih na študijske 
programe 

EPF        B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS         Izredni 0 

P09-04 Delež tujih državljanov 
vpisanih na študijske 
programe 

EPF        B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS         Redni 4,71 

P09-04 Delež tujih državljanov 
vpisanih na študijske 
programe 

EPF        B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE 
VEDE 

3 0000303 UN         Izredni 5,88 
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Nadaljevanje priloge 8_10: Kazalniki internacionalizacije (P09) 
Šifra 
kazalnik
a 

Kazalnik Fakulteta Šifra ŠP Naziv ŠP Trajanje ŠP 
v letih 

eVŠ šifra Vrsta študija Način 
študija 

Vrednost v % 

P09-04 Delež tujih državljanov 
vpisanih na študijske 
programe 

EPF        B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE 
VEDE-MAG 

2 0000306 MAG        Izredni 0 

P09-04 Delež tujih državljanov 
vpisanih na študijske 
programe 

EPF        B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE 
VEDE-MAG 

2 0000306 MAG        Redni 2,39 

P09-04 Delež tujih državljanov 
vpisanih na študijske 
programe 

EPF        B309 EKONOMSKE IN 
POSL. VEDE- 
BM- VMP 

1 0000306 MAG        Izredni 8,33 

P09-04 Delež tujih državljanov 
vpisanih na študijske 
programe 

EPF        B400 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE 
VEDE- BDOK 

3 0000305 DOK        Izredni 7,69 

P09-04 Delež tujih državljanov 
vpisanih na študijske 
programe 

EPF        B401 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE 
VEDE-BDOK-
VMP 

2 0000305 DOK        Izredni 0 

P09-06 Delež tujih državljanov 
vpisanih UM 

UM         DOK        Izredni 11,29 

P09-06 Delež tujih državljanov 
vpisanih UM 

UM         EMAG       Redni 4,89 

P09-06 Delež tujih državljanov 
vpisanih UM 

UM         MAG        Izredni 17,31 

P09-06 Delež tujih državljanov 
vpisanih UM 

UM         MAG        Redni 6,04 

P09-06 Delež tujih državljanov 
vpisanih UM 

UM         UN         Izredni 2,44 

P09-06 Delež tujih državljanov 
vpisanih UM 

UM         UN         Redni 3,93 

P09-06 Delež tujih državljanov 
vpisanih UM 

UM         VS         Izredni 0,83 

P09-06 Delež tujih državljanov 
vpisanih UM 

UM         VS         Redni 2,48 

P09-07 Delež vpisanih na 
izmenjavi v tujini (po 
študijskih programih) 

EPF        B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS         Izredni 0 

P09-07 Delež vpisanih na 
izmenjavi v tujini (po 
študijskih programih) 

EPF        B100 POSLOVNA 
EKONOMIJA 

3 0000302 VS         REDNI 1,52 
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Nadaljevanje priloge 8_10: Kazalniki internacionalizacije (P09) 
Šifra 
kazalnik
a 

Kazalnik Fakulteta Šifra ŠP Naziv ŠP Trajanje ŠP v 
letih 

eVŠ šifra Vrsta študija Način 
študija 

Vrednost v 
% 

P09-07 Delež vpisanih na 
izmenjavi v tujini (po 
študijskih programih) 

EPF        B200 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE 

3 0000303 UN         REDNI 4,57 

P09-07 Delež vpisanih na 
izmenjavi v tujini (po 
študijskih programih) 

EPF        B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG Izredni 0 

P09-07 Delež vpisanih na 
izmenjavi v tujini (po 
študijskih programih) 

EPF        B300 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
MAG 

2 0000306 MAG REDNI 5,79 

P09-07 Delež vpisanih na 
izmenjavi v tujini (po 
študijskih programih) 

EPF        B309 EKONOMSKE IN 
POSL. VEDE-(2.L.) 
PO MER. ZA 
PREHODE 

1 0000306 MAG Izredni 0 

P09-07 Delež vpisanih na 
izmenjavi v tujini (po 
študijskih programih) 

EPF        B400 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE- 
BDOK 

3 0000305 DOK        Izredni 0 

P09-07 Delež vpisanih na 
izmenjavi v tujini (po 
študijskih programih) 

EPF        B401 EKONOMSKE IN 
POSLOVNE VEDE-
BDOK-VMP 

2 0000305 DOK        Izredni 0 

P09-09 Delež vpisanih na 
izmenjavi v tujini na 
UM 

UM         DOK Izredni 0,36 

P09-09 Delež vpisanih na 
izmenjavi v tujini na 
UM 

UM         EMAG Redni 5,26 

P09-09 Delež vpisanih na 
izmenjavi v tujini na 
UM 

UM         MAG Izredni 0 

P09-09 Delež vpisanih na 
izmenjavi v tujini na 
UM 

UM         MAG Redni 3,83 

P09-09 Delež vpisanih na 
izmenjavi v tujini na 
UM 

UM         UN Izredni 0,62 

P09-09 Delež vpisanih na 
izmenjavi v tujini na 
UM 

UM         UN Redni 1,49 
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Nadaljevanje priloge 8_10: Kazalniki internacionalizacije (P09) 
P09-09 Delež vpisanih na 

izmenjavi v tujini na 
UM 

UM         VS Izredni 0 

P09-09 Delež vpisanih na 
izmenjavi v tujini na 
UM 

UM         VS Redni 0,56 

P09-10 Delež tujcev na 
izmenjavi na fakulteti 

EPF             8,55 

P09-11 Delež tujcev na 
izmenjavi na UM 

UM             3,81 

Priloga 8_11: Razlaga kazalnikov 

Šifra kazalnika Kazalnik Opis kazalnika 
P01-01 Prijavljeni kandidati vs. razpisana vpisna mesta po 

programih 
Kazalnik predstavlja delež prijavljenih kandidatov v 1. prijavnem roku za 
študijske programe prve in druge stopnje na posamezni študijski program glede na 
razpisana vpisna mesta za vpis v 1. letnik istega študijskega programa za Slovence 
in državljane EU (izraženo v %). 
 Pri dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih je upoštevano 
število prijavljenih kandidatov glede na 1. študijsko željo. Upoštevani so podatki o 
prijavah in vpisnih mestih za študijske programe prve in druge stopnje za tekoče 
študijsko leto. 

P01-02 Sprejeti kandidati vs. razpisana vpisna mesta po 
programih 

Kazalnik predstavlja delež sprejetih kandidatov v 1. prijavnem roku za študijske 
programe prve in druge stopnje na posamezni študijski program  glede na 
razpisana vpisna mesta za vpis v 1. letnik istega študijskega programa za Slovence 
in državljane EU (izraženo v %). 
 Pri dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih je upoštevano 
število sprejetih kandidatov na 1, 2. ali 3. študijsko željo. Upoštevani so podatki o 
sprejetih kandidatih in vpisnih mestih za študijske programe prve in druge stopnje 
za tekoče študijsko leto. 
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P01-03 Vpisani študenti vs. sprejeti kandidati po programih Kazalnik predstavlja delež vpisanih kandidatov  za študijske programe prve in 
druge stopnje na posamezni študijski program po zaključenih prijavno-sprejemnih 
postopkih za vpis v 1. letnik študija glede na število sprejetih kandidatov v 1. 
prijavnem roku na isti študijski program za Slovence in državljane EU (izraženo v 
%). Število vpisanih kandidatov se nanaša na število prvič vpisanih kandidatov v 
1. letnik na posamezni študijski program. Pri dodiplomskih in enovitih magistrskih 
študijskih programih se število sprejetih kandidatov nanaša na število sprejetih v 
1. prijavnem roku na 1., 2. ali 3. študijsko željo. Upoštevani so podatki za tekoče 
študijsko leto. Podano je razmerje med vpisanimi študenti in prijavljenimi 
kandidati v 1. letnik po študijskih programih prve in druge stopnje v tekočem 
študijskem letu. 

P01-05 Prijavljeni kandidati vs. razpisana vpisna mesta za 
fakulteto 

Kazalnik predstavlja delež prijavljenih kandidatov v 1. prijavnem roku za 
študijske programe prve in druge stopnje na posamezno fakulteto glede na 
razpisana vpisna mesta za vpis v 1. letnik za Slovence in državljane EU (izraženo 
v %). 
 Kazalnik je izračunan po vrstah študijskih programov na fakulteto.  Pri 
dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih je upoštevano število 
prijavljenih kandidatov glede na 1. študijsko željo. Upoštevani so podatki o 
prijavah in vpisnih mestih za študijske programe prve in druge stopnje za tekoče 
študijsko leto.  

P01-06 Sprejeti kandidati vs. razpisana vpisna mesta za 
fakulteto 

Kazalnik predstavlja delež sprejetih kandidatov v 1. prijavnem roku za študijske 
programe prve in druge stopnje na posamezni fakulteti  glede na razpisana vpisna 
mesta za vpis v 1. letnik za Slovence in državljane EU (izraženo v %). Kazalnik je 
izračunan po vrstah študijskih programov na fakulteto.  
Pri dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih je upoštevano 
število sprejetih kandidatov na 1, 2. ali 3. študijsko željo. Upoštevani so podatki o 
sprejetih kandidatih in vpisnih mestih za študijske programe prve in druge stopnje 
za tekoče študijsko leto. 
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P01-07 Vpisani študenti vs. sprejeti kandidati za fakulteto Kazalnik predstavlja delež vpisanih kandidatov  za študijske programe prve in 
druge stopnje na posamezni fakulteti po zaključenih prijavno-sprejemnih 
postopkih za vpis v 1. letnik študija glede na število sprejetih kandidatov v 1. 
prijavnem roku za Slovence in državljane EU (izraženo v %). Kazalnik je 
izračunan po vrstah študijskih programov na fakulteto.  Število vpisanih 
kandidatov se nanaša na število prvič vpisanih kandidatov v 1. letnik na 
posamezni fakulteti. Pri dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih 
programih se število sprejetih kandidatov nanaša na število sprejetih v 1. 
prijavnem roku na 1., 2. ali 3. študijsko željo. Upoštevani so podatki za tekoče 
študijsko leto.  Podano je razmerje med vpisanimi študenti in prijavljenimi 
kandidati v 1. letnik po študijskih programih prve in druge stopnje v tekočem 
študijskem letu. 

P01-09 Prijavljeni kandidati vs. razpisana vpisna mesta na UM Kazalnik predstavlja delež prijavljenih kandidatov v 1. prijavnem roku za 
študijske programe prve in druge stopnje na UM glede na razpisana vpisna mesta 
za vpis v 1. letnik za Slovence in državljane EU (izraženo v %). 
 Kazalnik je izračunan po vrstah študijskih programov.  Pri dodiplomskih in 
enovitih magistrskih študijskih programih je upoštevano število prijavljenih 
kandidatov glede na 1. študijsko željo. Upoštevani so podatki o prijavah in vpisnih 
mestih za študijske programe prve in druge stopnje za tekoče študijsko leto.  

P01-10 Sprejeti kandidati vs. razpisana vpisna mesta na UM Kazalnik predstavlja delež sprejetih kandidatov v 1. prijavnem roku za študijske 
programe prve in druge stopnje na UM  glede na razpisana vpisna mesta za vpis v 
1. letnik za Slovence in državljane EU (izraženo v %). Kazalnik je izračunan po 
vrstah študijskih programov.  
Pri dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih je upoštevano 
število sprejetih kandidatov na 1, 2. ali 3. študijsko željo. Upoštevani so podatki o 
sprejetih kandidatih in vpisnih mestih za študijske programe prve in druge stopnje 
za tekoče študijsko leto. 
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P01-11 Vpisani študenti vs. sprejeti kandidati na UM Kazalnik predstavlja delež vpisanih kandidatov  za študijske programe prve in 
druge stopnje na UM po zaključenih prijavno-sprejemnih postopkih za vpis v 1. 
letnik študija glede na število sprejetih kandidatov v 1. prijavnem roku za 
Slovence in državljane EU (izraženo v %). Kazalnik je izračunan po vrstah 
študijskih programov.  Število vpisanih kandidatov se nanaša na število prvič 
vpisanih kandidatov v 1. letnik na posamezni fakulteti. Pri dodiplomskih in 
enovitih magistrskih študijskih programih se število sprejetih kandidatov nanaša 
na število sprejetih v 1. prijavnem roku na 1., 2. ali 3. študijsko željo. Upoštevani 
so podatki za tekoče študijsko leto.  Podano je razmerje med vpisanimi študenti in 
prijavljenimi kandidati v 1. letnik po študijskih programih prve in druge stopnje v 
tekočem študijskem letu. 

P02-01 Št. študentov na visokošolskega učitelja (FTE) za 
fakulteto 

Kazalnik predstavlja razmerje med številom študentov v FTE in številom 
visokošolskih učiteljev v FTE na fakulteti. 
 Kot število zaposlenih v FTE je upoštevan podatek o zaposlenih visokošolskih 
učiteljih (redno in pogodbeno) iz Poročila o delu UM na dan 31.12. preteklega 
leta. K zaposlenim na delovnih mestih visokošolskih učiteljev na članici so prišteti 
tudi dekani in rektor, če so zaposleni na direktorskih delovnih mestih. Pri 
študentih je full-time equivalent študenta izračunan tako, da so vsi redni študenti 
(razen absolventov) dodiplomskega študija in študija 2. bolonjske stopnje 
upoštevani 'celi', izredni študenti dodiplomskega študija in študija 2. bolonjske 
stopnje,  vsi absolventi ter vsi študenti starih podiplomskih programov (spec, mag, 
dr) ter tretje bolonjske stopnje, pa so upoštevani tretjinsko. (Definicija SURS). 
Podatki o študentih so zajeti za preteklo študijsko leto.  
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P02-02 Št. študentov na visokošolskega učitelja brez 
pogodbenih zaposlenih (FTE) na fakulteti 

Kazalnik predstavlja razmerje med številom študentov v FTE in številom 
visokošolskih učiteljev v FTE na fakulteti. 
 Kot število zaposlenih v FTE je upoštevan podatek o zaposlenih visokošolskih 
učiteljih brez upoštevanja pogodbenih zaposlenih, in sicer iz Poročila o delu UM 
na dan 31.12. preteklega leta. K zaposlenim na delovnih mestih visokošolskih 
učiteljev na članici so prišteti tudi dekani in rektor, če so zaposleni na direktorskih 
delovnih mestih. Pri študentih je full-time equivalent študenta izračunan tako, da 
so vsi redni študenti (razen absolventov) dodiplomskega študija in študija 2. 
bolonjske stopnje upoštevani 'celi', izredni študenti dodiplomskega študija in 
študija 2. bolonjske stopnje,  vsi absolventi ter vsi študenti starih podiplomskih 
programov (spec, mag, dr) ter tretje bolonjske stopnje, pa so upoštevani tretjinsko. 
(Definicija SURS). Podatki o študentih so zajeti za preteklo študijsko leto.  

P02-03 Št. študentov na visokošolskega učitelja (FTE) za UM Kazalnik predstavlja razmerje med številom študentov v FTE in številom 
visokošolskih učiteljev v FTE na UM. Kot število zaposlenih v FTE je upoštevan 
podatek o zaposlenih visokošolskih učiteljih (redno in pogodbeno) iz Poročila o 
delu UM na dan 31.12. preteklega leta. K zaposlenim na delovnih mestih 
visokošolskih učiteljev so prišteti tudi dekani in rektor, ki so zaposleni na 
direktorskih delovnih mestih. Pri študentih je full-time equivalent študenta 
izračunan tako, da so vsi redni študenti (razen absolventov) dodiplomskega študija 
in študija 2. bolonjske stopnje upoštevani 'celi', izredni študenti dodiplomskega 
študija in študija 2. bolonjske stopnje,  vsi absolventi ter vsi študenti starih 
podiplomskih programov (spec, mag, dr) ter tretje bolonjske stopnje, pa so 
upoštevani tretjinsko. (Definicija SURS).Podatki o študentih so zajeti za preteklo 
študijsko leto.  
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P02-04  Št. študentov na visokošolskega učitelja brez 
pogodbenih zaposlenih (FTE) za UM 

Kazalnik predstavlja razmerje med številom študentov v FTE in številom 
visokošolskih učiteljev v FTE na UM. 
 Kot število zaposlenih v FTE je upoštevan podatek o zaposlenih visokošolskih 
učiteljih brez upoštevanja pogodbenih zaposlenih, in sicer iz Poročila o delu UM 
na dan 31.12. preteklega leta. K visokošolskim učiteljem so prišteti tudi dekani in 
rektor, če so zaposleni na direktorskih delovnih mestih. Pri študentih je full-time 
equivalent študenta izračunan tako, da so vsi redni študenti (razen absolventov) 
dodiplomskega študija in študija 2. bolonjske stopnje upoštevani 'celi', izredni 
študenti dodiplomskega študija in študija 2. bolonjske stopnje,  vsi absolventi ter 
vsi študenti starih podiplomskih programov (spec, mag, dr) ter tretje bolonjske 
stopnje, pa so upoštevani tretjinsko. (Definicija SURS). Podatki o študentih so 
zajeti za preteklo študijsko leto.  

P03-01 Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik po študijskih 
programih 

Kazalnik predstavlja delež vpisanih v drugi letnik glede na vpisane v prvi letnik 
izračunan po študijskih programih.  
V izračunu se za prvi letnik upoštevajo prvič vpisani (brez ponavljavcev); za drugi 
letnik se upoštevajo prvič vpisani (brez vpisanih po merilih za prehode). Študenti 
na dvopredmetnih študijskih programih so za vsak študijski program šteti kot 0,5. 
Kazalnik z vrednostjo 0 (nič) pomeni dejansko vrednost kazalnika. Prikaz 
kazalnika je ločen glede na način študija (redni, izredni) za tiste študijske 
programe, kjer se je posamezni način študija izvedel. 
 
Izračun 2016  se izvaja za prehodnost iz 2014/15 v 2015/16 
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P03-02 Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik za fakulteto Kazalnik predstavlja delež vpisanih v drugi letnik glede na vpisane v prvi letnik 
izračunan na nivoju fakultete.  V izračun niso vključeni 
medfakultetni/interdisciplinarni študijski programi (GING za EPF, FERI, FS, 
FGPA; Mehatronika FERI in FS ter MZSV za FZV, FOV). 
V izračunu se za prvi letnik upoštevajo vsi vpisani, za drugi letnik se upoštevajo 
prvič vpisani (brez vpisanih po merilih za prehode in ponavljavcev).  Študenti na 
dvopredmetnih študijskih programih so za vsak študijski program šteti kot 0,5.  
 
 
 
Upoštevana je prehodnost iz preteklega v tekoče študijsko leto.  

P03-03 Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik na UM Kazalnik predstavlja delež vpisanih v drugi letnik glede na vpisane v prvi letnik 
izračunan na nivoju univerze. 
 
V izračunu se za prvi letnik upoštevajo vsi vpisani, za drugi letnik se upoštevajo 
prvič vpisani (brez vpisanih po merilih za prehode in ponavljavcev). Študenti na 
dvopredmetnih študijskih programih so za vsak študijski program šteti kot 0,5. 
 
 
 
Upoštevana je prehodnost iz preteklega v tekoče študijsko leto.  
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P04-01 Diplomanti v roku po študijskih programih Kazalnik predstavlja delež diplomantov, ki so zaključili študij v roku (rok = 
število let trajanja študijskega programa +  1 leto na dan 30. 9. preteklega 
koledarskega leta), izračunan po študijskih programih.  
 
 
 
Študenti na dvopredmetnih študijskih programih so za vsak študijski program šteti 
kot 0,5. 
 
Če se študijski program ne izvaja tako dolgo, da bi študij zaključila prva 
generacija, se kazalnik ne izračuna. 
 
 
 
Izračun se izvaja za preteklo koledarsko leto. 

P04-02 Diplomanti v roku za fakulteto Kazalnik predstavlja delež diplomantov, ki so zaključili študij v roku (rok = 
število let trajanja študijskega programa + 1 leto na dan 30. 9. preteklega 
koledarskega leta), izračunan po vrstah študijskih programov na fakulteto.  
V izračun niso vključeni medfakultetni/interdisciplinarni študijski programi 
(GING za EPF, FERI, FS, FGPA; Mehatronika FERI in FS ter MZSV za FZV, 
FOV). 
 
 
Študenti na dvopredmetnih študijskih programih so za vsak študijski program šteti 
kot 0,5. 
 
Če se študijski program ne izvaja tako dolgo, da bi študij zaključila prva 
generacija, se kazalnik ne izračuna. 
 
Izračun se izvaja za preteklo koledarsko leto. 
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P04-03 Diplomanti v roku na UM Kazalnik predstavlja delež diplomantov, ki so zaključili študij v roku (rok = 
število let trajanja študijskega programa + 1 leto na dan 30. 9. preteklega 
koledarskega leta), izračunan po vrstah študijskih programov za UM.  
 
 
 
Študenti na dvopredmetnih študijskih programih so za vsak študijski program šteti 
kot 0,5. 
 
Če se študijski program ne izvaja tako dolgo, da bi študij zaključila prva 
generacija, se kazalnik ne izračuna. 
 
 
 
Izračun se izvaja za preteklo koledarsko leto. 

P04-04 Povprečno št. let trajanja študija po študijskih 
programih 

Kazalnik predstavlja povprečno število let trajanja študija diplomantov po 
študijskih programih. 
 (∑diplomant * število let od prvega vpisa v 1. letnik) / število diplomantov.  
 
Izračun se izvaja za študente, ki so zaključili študij v preteklem koledarskem letu. 

P04-05 Povprečno št. let trajanja študija za fakulteto Kazalnik predstavlja povprečno število let trajanja študija diplomantov po vrstah 
študijskih programov na fakulteto. 
 (∑diplomant * število let od prvega vpisa v 1. letnik) / število diplomantov.  
 
Izračun se izvaja za študente, ki so zaključili študij v preteklem koledarskem letu. 
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P04-06 Povprečno št. let trajanja študija na UM Kazalnik predstavlja povprečno število let trajanja študija diplomantov po vrstah 
študijskih programov na UM. 
 (∑diplomant * število let od prvega vpisa v 1. letnik) / število diplomantov.  
 
Izračun se izvaja za študente, ki so zaključili študij v preteklem koledarskem letu. 

P05-01 Zadovoljstvo študentov po študijskih programih Upoštevani so rezultati ankete o zadovoljstvu s študijem, ki jo izpolnjujejo 
diplomanti UM po študijskih programih. Upoštevan je odgovor pri vprašanju D5 
Splošna ocena zadovoljstva s študijem D5.1. (ocenjevalna lestvica je 
petstopenjska, pri čemer ocena 1 pomeni odgovor "Sploh ne", ocena 5 pa "V zelo 
veliki meri", vrednost 0 pomeni brez odgovora). Za leto 2015 so upoštevani 
podatki, zbrani v obdobju april do september 2015. 

P05-02 Zadovoljstvo študentov za fakulteto Upoštevani so rezultati ankete o zadovoljstvu s študijem, ki jo izpolnjujejo 
diplomanti UM, združeni po vrstah študijskih programov za fakulteto. Upoštevan 
je odgovor pri vprašanju D5 Splošna ocena zadovoljstva s študijem D5.1. 
(ocenjevalna lestvica je petstopenjska, pri čemer ocena 1 pomeni odgovor "Sploh 
ne", ocena 5 pa "V zelo veliki meri"). Za leto 2015 so upoštevani podatki, zbrani v 
obdobju april do september 2015. 

P05-03 Zadovoljstvo študentov na UM Upoštevani so rezultate ankete o zadovoljstvu s študijem, ki jo izpolnjujejo 
diplomanti UM, združeni po vrstah študijskih programov za UM. Upoštevan je 
odgovor pri vprašanju D5. Splošna ocena zadovoljstva s študijem D5.1.  
(ocenjevalna lestvica je petstopenjska, pri čemer ocena 1 pomeni odgovor "Sploh 
ne", ocena 5 pa "V zelo veliki meri", vrednost 0 pomeni brez odgovora). Za leto 
2015 so upoštevani podatki, zbrani v obdobju april do september 2015. 

P06-04 Delež gostujočih strokovnjakov iz okolja za fakulteto Število gostujočih strokovnjakov iz okolja, ki so vključeni v študijski proces za 
fakulteto (vnos ob raziskovalnih kazalnikih). Podatke vnesejo fakultete za preteklo 
leto. 
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P06-05 Delež gostujočih strokovnjakov iz okolja na UM Število gostujočih strokovnjakov iz okolja, ki so vključeni v študijski proces na 
UM (vnos ob raziskovalnih kazalnikih).  Podatke vnesejo fakultete za preteklo 
leto. 

P09-01 Delež diplom tujih državljanov po študijskih 
programih 

Kazalnik predstavlja delež diplomantov, ki so tuji državljani, glede na vse 
diplomante posameznega študijskega programa v preteklem koledarskem letu 
.  

P09-02 Delež diplom tujih državljanov za fakulteto Kazalnik predstavlja delež diplomantov, ki so tuji državljani, glede na vse 
diplomante v preteklem koledarskem letu po vrstah študijskih programov na 
fakulteto 
.  

P09-03 Delež diplomantov, ki so tuji državljani na UM Kazalnik predstavlja delež diplomantov, ki so tuji državljani, glede na vse 
diplomante v preteklem koledarskem letu po vrstah študijskih programov na UM 
.  

P09-04 Delež tujih državljanov vpisanih na študijske programe Kazalnik predstavlja delež tujih državljanov, vpisanih na študijske programe 
. Upoštevajo se vsi vpisani študenti s statusom (V1, V2, podaljšan status, ABS) s 
tujim državljanstvom glede na vse vpisane študente na posamezni študijski 
program v preteklem študijskem letu. 

P09-05 Delež tujih državljanov vpisanih na fakulteto Kazalnik predstavlja delež tujih državljanov, vpisanih na fakulteto 
. Upoštevajo se vsi vpisani študenti s statusom (V1, V2, podaljšan status, ABS) s 
tujim državljanstvom glede na vse vpisane študente na fakulteti v preteklem 
študijskem letu po vrstah študijskih programov. 

P09-06 Delež tujih državljanov vpisanih UM Kazalnik predstavlja delež vseh vpisanih tujih državljanov na UM 
. Upoštevajo se vsi vpisani študenti s statusom (V1, V2, podaljšan, ABS) s tujim 
državljanstvom glede na vse vpisane študente na UM v preteklem študijskem letu. 
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P09-07 Delež vpisanih na izmenjavi v tujini (po študijskih 
programih) 

Kazalnik predstavlja delež vpisanih študentov s statusom na UM (V1, V2, 
podaljšan, ABS), ki so bili v preteklem študijskem letu na izmenjavi v tujini (po 
študijskih programih). 

P09-08 Delež vpisanih na izmenjavi v tujini za fakulteto Kazalnik predstavlja delež vpisanih študentov s statusom na UM (V1 vpis, V2, 
podaljšan, ABS), ki so bili v preteklem študijskem letu na izmenjavi v tujini po 
vrstah študijskih programov na fakulteto. 

P09-09 Delež vpisanih na izmenjavi v tujini na UM Kazalnik predstavlja delež vpisanih študentov s statusom na UM (V1, V2, 
podaljšan, ABS), ki so bili v preteklem študijskem letu na izmenjavi v tujini po 
vrstah študijskih programov na UM. 

P09-10 Delež tujcev na izmenjavi na fakulteti Kazalnik predstavlja delež tujcev, ki so bili v preteklem študijskem letu na 
izmenjavi na fakulteti glede na vse vpisane študente s statusom (V1, V2, 
podaljšan, ABS) na fakulteti po posameznih vrstah študijskih programov. 

P09-11 Delež tujcev na izmenjavi na UM Kazalnik predstavlja delež tujcev, ki so bili v preteklem študijskem letu na 
izmenjavi na UM glede na vse vpisane študente s statusom (V1, V2, podaljšan, 
ABS) na UM po posameznih vrstah študijskih programov. 
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Priloga 8_12: Samoevalvacija knjižnične dejavnosti za študijsko leto 2015/2016 

Samoevalvacija knjižnične dejavnosti za študijsko leto 2015/2016 

 
  

Članica: EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR 

  

Knjižnica: KNJIŽNICA EKONOMSKO-POSLOVNE FAKULTETE MARIBOR 

  

Izpolnil:  INES GUSEL, univ. dipl. ekon. 

  

Kraj, datum: V MARIBORU, 9.1.2017  
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Vloženi viri in pogoji za delovanje knjižnice 

 
Prostori in oprema knjižnice 

  

Uporabniki (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta) 

Število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda (vpisani) 1.907,00 

Število EPZ visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev visokošolskega zavoda 143,00 

Število potencialnih uporabnikov visokošolske knjižnice 2.050,00 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član) 1.948,00 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član) 1.655,00 

  

Prostori in oprema (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta) 

Neto uporabna površina knjižnice (m2) 770,00 

Neto površina zaprtih knjižničnih skladišč (m2) 60,00 

Število vseh čitalniških/študijskih mest za uporabnike 45,00 

Število računalniških delovnih mest za uporabnike 12,00 

  

Prostori in oprema (kazalniki) 

Število potencialnih uporabnikov na računalniško delovno mesto 170,83 

Število aktivnih uporabnikov na računalniško delovno mesto 162,33 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na računalniško delovno mesto 137,92 

Število potencialnih uporabnikov na čitalniški sedež 45,56 

Število aktivnih uporabnikov na čitalniški sedež 43,29 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na čitalniški sedež 36,78 

Povprečna zasedenost čitalniških sedežev v tipičnem tednu 70,00 

Neto uporabna površina knjižnice (m2) na potencialnega uporabnika knjižnice 0,38 

Neto uporabna površina knjižnice na aktivnega uporabnika knjižnice 0,40 
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Neto uporabna površina knjižnice na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda/univerze 0,47 

Delež (odstotek) knjižničnega gradiva v prostem pristopu 92,00 

  

Knjižnični delavci 

 
Knjižnični delavci (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta) 

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev 6,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice  6,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev 6,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - bibliografov 1,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice, ki sodelujejo pri zagotavljanju in razvijanju 
elektronskih storitev knjižnice 6,00 

  

Knjižnični delavci (kazalniki) 

Delež (odstotek) strokovnih delavcev knjižnice glede na število vseh EPZ knjižničnih delavcev 100,00 

Število aktivnih uporabnikov knjižnice glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice 324,67 

Število aktivnih uporabnikov knjižnice z visokošolskega zavoda glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice 275,83 

Delež (odstotek) EPZ zaposlenih v knjižnici, ki sodelujejo pri zagotavljanju in razvijanju elektronskih 
storitev knjižnice, glede na število vseh EPZ zaposlenih v knjižnici  100,00 

Delež (odstotek) EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev glede na število vseh EPZ 
zaposlenih v knjižnici  100,00 

  

Knjižnično gradivo (informacijski viri) 

              



 
 

lv 
 

Knjižnično gradivo (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta) 

Velikost knjižnične zbirke (število enot) 319.805,00 

Število tekoče naročenih naslovov (tiskanih in elektronskih) periodičnih publikacij 22.640,00 

Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (število enot) 1.467,00 

Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom 685,00 

Število digitaliziranih naslovov iz lastne knjižnične zbirke 3.625,00 

Letni prirast e-zaključnih del v Digitalno knjižnico UM 431,00 

Število podatkovnih zbirk 104,00 

  

Knjižnično gradivo (kazalniki)   

Število enot knjižnične zbirke glede na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice 156,00 

Število enot knjižnične zbirke glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda 193,24 

Število enot knjižnične zbirke glede na skupno število aktivnih uporabnikov 164,17 

Prirast knjižničnega gradiva glede na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice 0,72 

Prirast knjižničnega gradiva glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda 0,89 

Prirast knjižničnega gradiva glede na skupno število aktivnih uporabnikov 0,75 

Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega 
zavoda 0,41 

Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, glede na skupno število aktivnih uporabnikov 0,35 

Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega 
zavoda 13,68 

Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, glede na skupno število aktivnih uporabnikov 11,62 

Delež (odstotek) knjižničnega gradiva v prostem pristopu   

  

Proračun knjižnice in vlaganja 
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Proračun knjižnice (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta) 

Skupaj prihodki knjižnice   

Skupaj prihodki visokošolskega zavoda   

Skupaj lastni prihodki knjižnice   

Skupaj prihodek knjižnice iz sponzorstev in donacij   

Skupaj prihodek iz projektne dejavnosti   

Stroški dela knjižnice   

Skupaj izdatki knjižnice   

Skupaj izdatki knjižnice za nakup knjižničnega gradiva (na fizičnih nosilcih in podatkovne zbirke)   

Skupaj izdatki knjižnice za nakup podatkovnih zbirk   

Skupaj izdatki za nakup informacijske in komunikacijske tehnologije (oprema)   

Skupaj izdatki knjižnice za digitalizacijo gradiva iz lastne knjižnične zbirke   

  

Proračun knjižnice (kazalniki) 

Delež (odstotek) prihodkov knjižnice v celotnih prihodkih visokošolskega zavoda #DIV/0! 

Delež prihodkov knjižnice glede na aktivnega uporabnika visokošolske knjižnice v EUR 0,00 

Delež (odstotek) lastnih prihodkov knjižnice glede na celotne prihodke knjižnice #DIV/0! 

Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz sponzorstev in donacij glede na celotne prihodke knjižnice #DIV/0! 

Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz projektne dejavnosti glede na celotne prihodke knjižnice #DIV/0! 

Delež (odstotek) stroškov dela glede na celotne prihodke knjižnice #DIV/0! 

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup knjižničnega gradiva glede celotne prihodke knjižnice #DIV/0! 

Delež (odstotek) izdatkov za nakup podatkovnih zbirk glede na celotne izdatke za nakup knjižničnega 
gradiva #DIV/0! 

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup informacijske in komunikacijske tehnologije (oprema) glede na 
celotne prihodke knjižnice #DIV/0! 

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za digitalizacijo gradiva glede na celotne prihodke knjižnice #DIV/0! 
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Knjižnične storitve in uporaba knjižnice 

 
Osnovne knjižnične storitve in uporaba knjižnice 

    
Vloženi viri …  (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta) 

Število potencialnih uporabnikov visokošolske knjižnice 2.050,00 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član) 1.948,00 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član) 1.655,00 

Število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda (vpisani) 1.907,00 

Število aktivnih uporabnikov - rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda 1.512,00 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (virtualni obisk) 18.877,00 

Obisk knjižnice (fizični obisk) - metoda tipičnega tedna 23.216,00 

Skupaj fizični in virtualni obisk knjižnice 42.093,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice 6,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev 6,00 

Število EPZ strokovnih delavcev knjižnice - bibliografov 1,00 

Velikost knjižnične zbirke (število enot) 319.805,00 

  

Odprtost knjižnice (kazalci; obravnavano obdobje 1. 10. 2014 - 30. 9. 2015) 

Tedenska odprtost služb za uporabnike (ur) 42,50 

Tedenska odprtost čitalniških prostorov (ur) 42,50 

  

Storitve (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta) 

Število izposojenih enot gradiva na dom 94.498,00 

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice 41.250,00 

Število medknjižnično izposojenih/posredovanih enot gradiva (v druge knjižnice in iz drugih 
knjižnic) 276,00 
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Število zahtevkov za medknjižnično izposojo 391,00 

Skupaj število izposojenih enot gradiva  135.748,00 

Število priklopov v knjižnični katalog COBISS/OPAC (statistika IZUM) 10.970,00 

Število iskanj v knjižničnem katalogu COBISS/OPAC (statistika IZUM) 24.472,00 

Uporaba storitve oddaljenega dostopa (št. prijav; izpolnjuje UKM) Podatek posreduje UKM za celotno UM 

Število vpogledov v elektronske vire (povzetek, celotno besedilo) v licencirane vire in zbirke v 
upravljanju knjižnice 585064 (brez storitve oddaljenega dostopa) 

Število prejetih informacijskih zahtevkov 

Vsi smo informatorji - podanih inf. ni možno 
beležiti 

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov 

Vsi smo informatorji - podanih inf. ni možno 
beležiti 

  

Knjižnične storitve in uporaba knjižnice (kazalniki) 

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno število 
potencialnih uporabnikov knjižnice (tržna prodornost) 80,73 

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov - študentov visokošolskega zavoda glede na vse študente 
vpisane na visokošolski zavod 79,29 

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno število aktivnih 
uporabnikov knjižnice 84,96 

Število izposojenih enot gradiva glede na aktivnega uporabnika knjižnice 69,69 

Število izposojenih enot gradiva glede na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda 82,02 

Število izposojenih enot gradiva na dom glede na aktivnega uporabnika knjižnice 48,51 

Število izposojenih enot gradiva na dom glede na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega 
zavoda 57,10 

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice glede na aktivnega uporabnika knjižnice 21,18 
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Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice glede na aktivnega uporabnika knjižnice z 
visokošolskega zavoda 24,92 

Delež (odstotek) izposojenih enot gradiva glede na število vseh enot v knjižnični zbirki, namenjeni 
izposoji (obrat zbirke) 42,45 

Povprečni čakalni čas (v minutah) za gradivo, naročeno iz skladišča (ažurnost dostave; od naročila 
do prejema za deset naključno izbranih publikacij) nimamo skladišča 

Delež (odstotek) gradiva, ki se nahaja na ustreznem mestu v prostem pristopu (urejenost prostega 
pristopa; za vzorec dvajset naključno izbranih publikacij) 100,00 

Delež (odstotek) realiziranih zahtevkov za medknjižnično izposojo glede na vse zahtevke 
(uspešnost medknjižnične izposoje) 70,59 

Povprečni čakalni čas (v delovnih dnevih) za medknjižnično naročeno gradivo (pri desetih 
naključno izbranih publikacijah) 3,00 

Število vpogledov (povzetek, celotno besedilo) v elektronske vire) glede na aktivnega uporabnika 
knjižnice #VALUE! 

Število vpogledov (povzetek, celotno besedilo) v elektronske vire) glede na aktivnega uporabnika 
knjižnice z visokošolskega zavoda #VALUE! 

Delež (odstotek) uspešno rešenih informacijskih zahtevkov glede na vse prejete informacijske 
zahtevke (uspešnost informacijske dejavnosti) #VALUE! 

 

Izobraževalna dejavnost 

 
Izobraževalna dejavnost (kazalci; obravnavano obdobje 1. 10. 2014 - 30. 9. 2015) 

Število ur individualnega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda 45,00 

Število udeležencev individualnega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda 270,00 

Število ur skupinskega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda 0,00 

število udeležencev skupinskega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda 50,00 

Število ur individualnega usposabljanja drugih uporabnikov 5,00 
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Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov 30,00 

Število ur skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov 0,00 

število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov 0,00 

  

Izobraževalna dejavnost (kazalniki) 

Število udeležencev individualnega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro individualnega 
usposabljanja 6,00 

Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov na uro individualnega 
usposabljanja 6,00 

Število udeležencev skupinskega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro skupinskega 
usposabljanja #DIV/0! 

Število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov na uro skupinskega 
usposabljanja #DIV/0! 

 

Bibliografska dejavnost 

  

Bibliografska dejavnost (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta) 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov 1.106,00 

Število redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov  312,00 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice 1.418,00 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v normativno bazo podatkov za avtorstva 327,00 

Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazo podatkov za avtorstva 3,00 

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu 938,00 

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu 384,00 

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov ne beležimo, vključeno v vrstici 81 

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov ne beležimo, vključeno v vrstici 82 
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Bibliografska dejavnost (kazalniki) 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bazo podatkov glede na EPZ strokovnega 
delavca - katalogizatorja 184,33 

Število redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov glede na strokovnega delavca - 
katalogizatorja 52,00 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice 
glede na EPZ strokovnega delavca - katalogizatorja 236,33 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v normativno bazo podatkov za avtorstva glede 
na EPZ strokovnega delavca - katalogizatorja 54,50 

Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazo podatkov za avtorstva glede na EPZ 
strokovnega delavca - katalogizatorja 0,50 

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu glede na EPZ 
strokovnega delavca - bibliografa 938,00 

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu glede na EPZ 
strokovnega delavca - bibliografa 384,00 

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov glede na EPZ strokovnega delavca - 
bibliografa #VALUE! 

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov glede na EPZ strokovnega delavca - 
bibliografa #VALUE! 

          
Predstavitvena in promocijska dejavnost 

              

Predstavitvena in promocijska dejavnost (kazalci; obravnavano obdobje 1. 10. 2014 - 30. 9. 2015) 

Vodeni ogledi knjižnice za skupine (število skupin) 10,00 

Število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine ne beležimo 

Število udeležencev individualnih ogledov in predstavitev knjižnice ne beležimo 

Skupaj število udeležencev ogledov in predstavitev knjižnice #VALUE! 
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Število vseh v knjižnici izvedenih razstav (lastne, gostujoče, soorganizirane) 0,00 

Skupaj število obiskovalcev razstav 0,00 

Število vseh v knjižnici drugih prireditev (lastne, gostujoče, soorganizirane) 0,00 

Skupaj število obiskovalcev drugih prireditev 0,00 

 

Predstavitvena in promocijska dejavnost (kazalniki) 

Povprečno število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine #VALUE! 

Povprečno število obiskovalcev izvedenih razstav  #DIV/0! 

Povprečno število obiskovalcev drugih prireditev #DIV/0! 

 
Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov 

 
Kazalci 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član) 1.948,00 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član) 1.655,00 

Skupaj izdatki knjižnice 0,00 

Stroški dela knjižnice 0,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice 6,00 

Skupaj število izposojenih enot gradiva 135.748,00 

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov 
Vsi smo informatorji - podanih inf. ni možno 

beležiti 

Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (število enot) 1.467,00 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov 1.106,00 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov 
knjižnice 1.418,00 

 

Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov (kazalniki) 

Izdatki knjižnice glede na aktivnega uporabnika visokošolske knjižnice (fizični član) 0,00 
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Izdatki knjižnice glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda (fizični član) 0,00 

Izdatki knjižnice glede na izposojeno enoto gradiva 0,00 

Strošek dela glede na izposojeno enoto gradiva 0,00 

Strošek dela glede na pozitivno rešen informacijski zahtevek #VALUE! 

Strošek dela glede na letni prirast knjižničnega gradiva 0,00 

Število izposojenih enot glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice 22.624,67 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov glede na EPZ 
strokovnega delavca knjižnice 184,33 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov 
knjižnice glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice 236,33 

 
Sposobnost knjižnice za spremembe in razvoj 

          
Razvoj človeških potencialov (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta) 

Število dejansko opravljenih delovnih ur knjižničnih delavcev   

Število predvidenih delovnih ur knjižničnih delavcev 12.528,00 

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev 6,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice 6,00 

Število knjižničnih delavcev, udeležencev formalnega izobraževanja 1,00 

Število knjižničnih delavcev, ki so uspešno zaključili programe formalnega 
izobraževanja 1,00 

Število knjižničnih delavcev, ki so opravili bibliotekarski izpit 0,00 

Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili strokovni bibliotekarski naziv 0,00 

Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili znanstveni ali raziskovalni naziv 0,00 

Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v Sloveniji 54,00 

Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v tujini 0,00 

Število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v Sloveniji 6,00 
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Število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v tujini 0,00 

Skupaj število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v Sloveniji in tujini 54,00 

Število objav knjižničnih delavcev (znanstveni, strokovni prispevki etc.) 0,00 

Skupaj število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v 
Sloveniji in tujini 6,00 

  

Razvoj človeških potencialov (kazalniki)   

Odstotek dejansko opravljenih delovnih ur v tekočem letu 0,00 

Število ur neformalnega izobraževanja glede na EPZ knjižničnega delavca 9,00 

Število objav glede na EPZ zaposlenega strokovnega knjižničnega delavca 0,00 

 

Definicije (CEZAR, Nuk): 

  
Aktivni uporabniki so vsi uporabniki, ki so v obravnavanem obdobju opravili vsaj eno transakcijo v sistemu 
COBISS/Izposoja. 

  

Aktivni uporabniki z visokošolskega zavoda so študenti  in zaposleni na visokošolskem zavodu, ki so v obravnavanem 
obdobju opravili vsaj eno transakcijo v sistemu COBISS/Izposoja. 

  

Čitalniški sedež je delovni prostor, namenjen za delo uporabnikov knjižnice, ne glede na to, če uporabljajo gradivo 
knjižnice ali svoje lastno gradivo. Sem sodijo tudi delovna mesta opremljena z računalniki, terminali, mikrofilmskimi 
čitalniki, itd. Za čitalniške sedeže ne štejejo sedeži v predavalnicah, konferenčnih dvoranah, hodnikih in restavracijah.  
V posebni rubriki navedite tudi število tistih čitalniških sedežev, kjer se lahko uporabniki s svojim računalnikom povežejo z 
omrežjem knjižnice. Kot povezavo štejemo tudi brezžično omrežje, ki ga zagotavlja knjižnica oziroma matična ustanova. 
Ne štejemo pa možnosti vzpostavitve povezave v internet preko osebnega računa pri operaterjih mobilnih omrežij (npr. 
GPRS, EDGE, UMTS itn.). 
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Dejansko opravljene delovne ure vsebujejo opravljene ure (ure, opravljene v polnem delovnem času, v delovnemu času, 
krajšem ali daljšem od polnega) in ure, ko so zaposlene osebe bile na delovnem mestu, a niso delale zaradi okvar ali 
čiščenja strojev, nesreč, začasnega pomanjkanja dela, odmorov, krajših od 30 minut, ter pisanja delovnih poročil in so za 
ta čas prejele plačo. Ne vsebujejo plačanih in neplačanih delovnih ur, ko zaposlene osebe niso delale ali jih ni bilo na 
delovnem mestu (malica, dolga 30 in več minut, kosilo, dopust, bolniška odsotnost (manj in več kot 30 dni), državni 
prazniki, dela prosti dnevi, študijski dopust, izobraževanje, plačane odsotnosti do 7 dni, čakanje na delo itd.) ter prevoza 
na delo in z dela.  

  

Ekvivalent polne zaposlitve (EPZ) je prikaz števila polno zaposlenih delavcev v primeru, ko so v knjižnici zaposleni delavci 
s skrajšanim delovnim časom. 1 EPZ/leto  predstavlja 2088 delovnih ur. 
Primer: V knjižnici delajo trije delavci. Dva od njih delata četrtino delovnega časa, eden pa polovični delovni čas. 
Ekvivalent polne zaposlitve je torej en delavec (0,25 + 0,25 + 0,50 = 1). 

Formalno izobraževanje je namerna, institucionalizirana, sistematična, vnaprej načrtovana in organizirana izobraževalna 
aktivnost, ki običajno predstavlja »lestvični sistem« rednega izobraževanja otrok in mladostnikov, ki se na splošno začne 
pri 
5–7 letih in nadaljuje do 20.– 25. leta starosti. To aktivnost najpogosteje tvorijo izobraževalni programi z jasno 
opredeljenim 
ciljem, in katerih rezultat je javnoveljavna kvalifikacija. Za izobraževalne aktivnosti formalnega izobraževanja je značilno, 
da 
imajo praviloma določeno trajanje, hierarhično strukturo s kronološkim zaporedjem letnikov in »stopenj«, jasno 
opredeljene 
vstopne pogoje in formalni vpisni postopek. Tradicionalno jih izvajajo vrtci, šole, fakultete in drugi vzgojno-izobraževalni 
zavodi. 

  

Informacijski zahtevek je vprašanje, ki ga uporabnik oblikuje v procesu  izražanja informacijske potrebe. Sem sodijo 
administrativna, napotitvena, bibliografska, faktografska in tematska vprašanja 

  

Inventarna enota je enota knjižničnega gradiva, ki jo knjižnica inventarizira in s tem vključi v svojo zbirko. 
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Izposoja je posojanje knjižničnega gradiva iz lastne zbirke uporabnikom na dom ali v knjižnico. Enota štetja je fizična 
enota gradiva. Kot novo izposojo štejemo tudi vsako podaljšanje izposoje. Izposoja vključuje tudi kopije dokumentov 
(posredovane tudi po telefaksu) in izpise elektronskih dokumentov, ki jih osebje knjižnice natisne za uporabnika ter 
izposojo dokumentov na daljavo v fizični obliki (na primer izposoja uporabniku na dom, po pošti). Izposoja v knjižnico 
pomeni, da je uporabnik osebno zadolžen za gradivo. V praksi lahko govorimo o izposoji gradiva v knjižnico, kadar 
knjižnica evidentira izposojene enote pri kontu uporabnika v sistemu COBISS/Izposoja (ali v drugem sistemu) ali ko 
uporabnik podpiše zadolžnico. Izposojo v knjižnici štejemo po enaki metodi kot obisk (tipičen teden). medknjižnično 
izposojo beležimo posebej. 

  

Knjižnični delavci so vse osebe, ki delajo v knjižnici v rednem delovnem razmerju za določen oziroma za nedoločen čas, s 
polnim ali skrajšanim delovnim časom. Sem ne spadajo delavci, ki so zaposleni po pogodbi o delu, preko različnih servisov, 
prostovoljci in delavci na porodniškem dopustu ter dopustu za nego in varstvo otroka. 

  

Knjižnično gradivo so monografske in serijske publikacije (knjige, brošure, časniki, časopisi, almanahi, koledarji, zborniki, 
disertacije, patenti, standardi, itd.), ki so razmnožene na papirju in obsegajo več kot 4 strani. 

  

Knjižnična zbirka (sin. knjižnični sklad, knjižnična zaloga, knjižnični fond) je število enot knjižničnega gradiva oziroma 
dokumentov določene vrste (na primer knjige in serijske publikacije, mikrooblike, elektronske serijske publikacije), ki jih 
knjižnica hrani in tistih, ki so dostopni na daljavo in za katere si je knjižnica zagotovila pravico dostopa vsaj za določeno 
časovno obdobje. 

Neformalno izobraževanje je vsaka namerna, časovno opredeljena, izobraževalna aktivnost, ki ne ustreza povsem 
opredelitvi formalnega izobraževanja. Neformalno izobraževanje je institucionalizirano, vendar lahko poteka v 
izobraževalnih inštitucijah ali zunaj njih, vključuje pa udeležence vseh starosti. Izobraževalne aktivnosti (programi, tečaji 
in 
druge oblike) neformalnega izobraževanja ne sledijo obvezno »lestvičnemu sistemu« in imajo različno trajanje. Vključujejo 
aktivnosti, kot so: opismenjevanje odraslih, izvenšolsko temeljno izobraževanje otrok, spretnosti za življenje in delo. 
Temeljna merila za razlikovanje formalnega in neformalnega izobraževanja je merilo, ali končanje izobraževalne aktivnosti 
vodi k izobraževalnemu izidu, ki ga je mogoče umestiti v »Nacionalno o ogrodje kvalifikacij«. 
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Neto uporabna površina knjižnice je seštevek vseh površin knjižnice (v kvadratnih metrih), ki so namenjene ali 
uporabljene za opravljanje knjižničnih dejavnosti. Vključuje prostore čitalnic, skladišč in drugih prostorov za shranjevanje 
knjižničnega gradiva, prostore za delo z uporabniki (vključno s prostori za kataloge, pulte za izposojo, opremo za kopiranje 
in podobno) in delovne prostore osebja. Neto uporabna površina knjižnice ne vključuje preddverja, veže in prostorov za 
transport gradiva, prostorov varnostne službe in hišnika, toaletnih prostorov, dvigal, stopnišč, prehodov med stavbami in 
podobnih površin, ki niso namenjene knjižnični dejavnosti. Velikost neto površine knjižnice v kvadratnih metrih izmerimo 
tako, da merimo razdaljo med fiksnimi notranjimi stenami. Talna površina, ki jo zaseda vgrajeno pohištvo, kot so 
izposojevalni pulti, omare in police, je vključena v neto seštevek kvadratnih metrov. Stebrov in drugih elementov 
gradbene strukture ne odštevamo. 

  

Obisk knjižnice merimo s štetjem uporabnikov, ki so vstopili v prostore knjižnice. Vsakega uporabnika štejemo kot 
obiskovalca vsakič, ko obišče knjižnico (lahko tudi večkrat v istem dnevu). Za potrebe tega vprašalnika štejemo pri 
vprašanju "Obisk v namen izposoje na dom" število oseb, ki so obiskale knjižnico zaradi izposoje gradiva na dom – 
prevzema, vračila ali podaljšanja gradiva. Sem štejemo tudi obiske v knjižnici zaradi rezervacije ali naročila gradiva, ki bi 
si ga uporabniki želeli izposoditi na dom in poravnave obveznosti do knjižnice iz naslova izposoje gradiva (zamudnine, 
opomini, nadomestila za poškodovano ali izgubljeno gradivo). Pri vprašanju "Obisk v namen udeležbe na prireditvah" pa 
štejemo število oseb, ki so se udeležile prireditev v organizaciji knjižnice. Obisk se meri z rogelnikom ali senzorjem na 
vhodnih vratih, pri čemer se upošteva, da senzor sešteva tako prihode kot odhode. Če je potrebno, odštejemo prihode 
oziroma odhode zaposlenih v knjižnici na delo in med delovnim časom, kadar na primer knjižnica nima ločenega 
službenega vhoda. Dobljeno število je zato potrebno deliti z dva. Knjižnice, ki nimajo naprave za štetje, uporabijo ročno 
štetje z metodo tipičnega tedna. Knjižnica določi tipični teden v letu na podlagi izpisov STA901 in STA902 iz programske 
opreme COBISS/Izpisi. V določenem tednu knjižnica organizira ročno beleženje obiska knjižnice. Letno število obiska 
knjižnica izračuna z metodo ekstrapolacije tedenskega obiska, kar pomeni, da zabeležen tedenski obisk pomnoži z 52. Če 
je potrebno, se pri beleženju odštejejo prihodi oziroma odhodi zaposlenih v knjižnici na delo in med delovnim časom. 

  

Oddaljeni dostop je storitev, ki uporabniku omogoča uporabo elektronskih virov, ne glede na to kje se uporabnik nahaja in 
ne glede na čas. 
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Podatkovna zbirka je zbirka zapisov ali vsebinskih enot (podatkov, besedil, slik, zvočnih posnetkov itn.), shranjenih v 
elektronski obliki, skupaj s programsko opremo za poizvedovanje in uporabniško delo z zapisi oziroma vsebinskimi enotami. 
Podatkovne zbirke se delijo na tri vrste: podatkovne zbirke s celimi besedili, podatkovne zbirke z izvlečki in kazali ter na 
druge podatkovne zbirke. Podatki ali zapisi so navadno zbrani z določenim namenom in so povezani z določeno temo. 
Podatkovna zbirka je lahko izdana na fizičnem nosilcu ali pa je dostopna preko klicnih linij oziroma medmrežja (glej 
Prilogo). Vsako naročniško podatkovno zbirko štejemo ločeno, četudi so dostopne preko skupnega uporabniškega vmesnika 
ponudnika, npr. podatkovne zbirke na vmesniku EBSCOhost, Proquest CSA Illumina itn. Skupni uporabniški vmesnik, ki 
omogoča dostop do paketa serijskih publikacij ali digitalnih dokumentov in ga ponudi njegov založnik ali ponudnik, ravno 
tako štejemo kot podatkovno zbirko (npr. ScienceDirect). 

  

Potencialni uporabniki so tisti uporabniki knjižnice, ki jim je knjižnica v skladu s svojo funkcijo primarno namenjena. 

  

Potencialni uporabniki visokošolske knjižnice/univerze je število rednih in izrednih študentov visokošolskega 
zavoda/univerze in število EPZ visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev na dan 31.12. obravnavanega 
študijskega leta. 

  

Prihodki/izdatki knjižnice - upoštevajo se sredstav vseh prihodkov za izvajanje javne službe in nakup knjižničnega gradiva 
(viri: proračun RS/izobraževalna dejavnost, proračun RS/raziskovalna dejavnost or. ARRS, proračun RS/drugi proračunski 
viri, evropski proračun/razpisi izven proračuna RS, druga sredstav za izvajanje javne službe, prihodki od prodaje blaga na 
trgu) 

  

Prirast knjižničnega gradiva je število inventarnih enot knjižničnega gradiva, ki jih je v določenem časovnem obdobju 
inventarizirala knjižnica. 

  

Računalniško delovno mesto je ustrezno opremljeno mesto (PC, terminal, tiskalnik...) kjerkoli v knjižnici, ki je 
namenjeno izključno uporabnikom knjižnice in s katerega lahko uporabnik opravlja eno ali več naslednjih dejavnosti: 
uporablja računalniški katalog knjižnice in različne elektronske publikacije, ki so v lasti knjižnice oziroma do katerih 
knjižnica omogoča dostop, se vključuje v medmrežje ali pa uporablja računalnik za druge potrebe (na primer pisanje). 
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Strokovni delavci knjižnice so vsi tisti delavci, ki imajo formalno izobrazbo s področja bibliotekarstva ali informacijskih 
ved (diplomirani bibliotekarji) ter tisti delavci, ki imajo formalno izobrazbo z drugih področij in opravljen bibliotekarski 
izpit (diplomirani priučeni bibliotekarji). Diplomirani bibliotekarji so vsi strokovni delavci, ki imajo formalno izobrazbo 
(višješolsko ali visokošolsko diplomo, magisterij ali doktorat) s področja bibliotekarstva ali informacijskih ved. Diplomirani 
priučeni bibliotekarji so vsi strokovni delavci, ki imajo formalno izobrazbo z drugih področij (višješolsko ali visokošolsko 
diplomo, magisterij ali doktorat) ter opravljen bibliotekarski izpit. Priučeni knjižničarji so vsi tisti strokovni delavci, ki 
imajo srednješolsko izobrazbo ter opravljen bibliotekarski izpit. 

  

Izraz strokovni delavec - katalogizator je uporabljen za zaposlenega v knjižnici, ki izvaja inventarizacijo oziroma opisno 
in/ali vsebinsko obdelavo knjižničnega gradiva. 

  

Izraz visokošolski zavod je uporabljen za visokošolske zavode članice univerze ali univerzo v celoti ter za samostojne 
sidokošolske zavode 

  

Virtualni obisk je zahtevek, ki ga uporabnik posreduje spletnemu mestu knjižnice. Pri tem ni pomembno, koliko spletnih 
strani ali elementov pri enem obisku pregleda. Upoštevamo samo uporabnike, ki so locirani izven prostorov knjižnice. Po 30 
minutah uporabnikove neaktivnosti njegovo ponovno aktivnost beležimo kot nov obisk (če je časovna omejitev drugačna, 
napišite to v opombah). Za virtualni obisk ne štejemo dostopov navedenih pod uporabo elektronskih virov. Zahtevki 
spletnih iskalnikov, ki zajemajo spletne strani, se prav tako ne štejejo. Kot virtualne obiske štejemo obiske z IP – naslovov 
(Internet Protocol – številka, ki natančno določa računalnik v omerežju interneta), ki so locirani izven prostorov knjižnice. 
Obiskovalce spletnega mesta knjižnice štejemo kot obiskovalce z IP naslova. Obiskovalec z IP naslova je identificiran IP 
naslov, ki ga uporablja fizična oseba in je dostopal do spletnih strani knjižnice. Obisk z IP naslova pomeni zaporedje 
zahtevkov po datotekah od spletnega mesta knjižnice istega obiskovalca z IP naslova. Čas pred naslednjim zahtevkom v 
zaporedju istega obiska mora biti krajši od 30 minut, če je daljši, se šteje nov obisk. 
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Priloga 8_13: Temeljni kazalniki EMAS za Ekonomsko-poslovno fakulteto UM  
 

Področje                       Kazalnik Vrednost 
Število 

zaposlenih  
 Število 

študentov 
 

    A B R = A/B B1 R1 = A/B1 

I) Energetska 

učinkovitost 
            

K_EMAS_Ia 
a. Skupna poraba 

energije v kWh 

 
786.355* 

 
105** 7.489,10  

1773*** 443,52 

K_EMAS_Ib 

b. Skupna poraba 

energije iz obnovljivih 

virov v kWh (in % delež 

v vsej porabljeni 

energiji) 

39.352* 
(5,00%) 105** 374,78  

1773*** 22,19 

III) Voda         

K_EMAS_IIIb 
a. Skupna letna poraba 

vode v m³ 

 
1572* 105** 14,97  

1773*** 0,887 

IV) Odpadki          

K_EMAS_Iva 
a. Skupna letna količina 

odpadkov v tonah 

 
22,60* 105** 0,215  

1773*** 0,013 

K_EMAS_IVb 

b. Skupna letna količina 

nevarnih odpadkov v 

tonah 

0,020* 
(baterije) 105**  

0,0002  
 

1773*** 
 

0,0000113 

V) Biotska 

raznovrstnost 
        

K_EMAS_Va 
a. Uporaba zemljišč v 

strnjenih naseljih v m² 

6306 
(stavbe+ 
dvorišče) 

105** 60,06  
1773*** 3,56 

 
Vir: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:SL:PDF 
 
Opombe: 
*podatek za koledarsko leto 2015-viri: električna in toplotna energija ter voda-Energetsko knjigovodstvo za EPF UM-EnergyWatch, Petrol 
d.d.; odpadki: Snaga d.o.o.-mešani komunalni odpadki in biološki odpadki, Bitea d.o.o.-tonerji in kartuše, MI&RO d.o.o-stari papir za razrez 
vsled varstva osebnih podatkov-7,00 t, delno ločevanje odpadkov-ocenjeno 3 tone (plastenke, pločevinke, papir, steklo)-oddaja na ekološke 
otoke pred fakulteto, nevarni odpadki-samo baterije, oddane Snagi d.o.o. 
**podatek na dan 31. 12. 2015, vir Služba za kadrovske, pravne in splošne zadeve EPF UM 
***podatek za študijsko leto 2015/2016, vir Služba za študentske in študijske zadeve EPF UM 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:SL:PDF
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Priloga 8_14: Primerjava porabe energije, vode in količine odpadkov letih 2014 in 2015 za Ekonomsko-poslovno fakulteto UM  

Primerjava   porabe   energije,   vode  in  odpadkov  v  letih  od: 2014  

 
   do:     2015  

      

Članica: EPF    = polja za vnos podatkov  

 
     

 

 
     

 

 
 

Leto število zaposl.  število štud.    

 
 v FTE v FTE   

    B B1   

 
 2014 109,0 1993,0 

  

 
 2015 105,0 1773,0 

  

 
 Razlika (%) -3,67% -11,04%   

       
       

Področje Kazalniki Leto vrednost 
vrednost /  vrednost /   

št. zaposl. FTE št.  štud.  FTE  

      A R = A/B R1 = A/B1  
I. Energetska učinkovitost       

 

K_EMAS_Ia a. skupna poraba energije v kWh 2014 759.914 6.971,69 381,29 
 

2015 786.355 7.489,10 443,52 
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  Razlika (%) 3,48% 7,42% 16,32% 
 

K_EMAS_Ib b. skupna poraba energije iz 
obnovljivih virov v kWh 

2014 41.815 383,62 20,98 
 

2015 39.352 374,78 22,20 
 

  Razlika (%) -5,89% -2,31% 5,79% 
 

             

Delež energije iz obnovljivih virov (K_EMAS_Ib) v 
primerjavi s skupno porabo (K_EMAS_Ia) (%)  

2014 5,50%     
 

2015 5,00%     
 

  Razlika (%) -9,05%     
 

Če članica nima podatkov o porabi energije iz obnovljivih 
virov (K_EMAS_Ib), lahko vnese oceno deleža (%) 

2014 5,50%     
 

2015 5,00%     
 

  Razlika (%) -9,09%     
 

             
III. Voda       

 

K_EMAS_IIIa a. skupna letna poraba vode v m³ 
2014 1.464 13,431 0,735 

 
2015 1.572 14,971 0,887 

 

  Razlika (%) 7,38% 11,47% 20,70% 
 

IV. Odpadki       
 

K_EMAS_IVa a. skupna letna količina 
odpadkov v tonah 

2014 30,41 0,2790 0,0153 
 

2015 22,60 0,2152 0,0127 
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  Razlika (%) -25,68% -22,85% -16,46% 
 

K_EMAS_IVb b. skupna letna količina nevarnih 
odpadkov v tonah 

2014 0,01 0,00009174312 0,0000050 
 

2015 0,02 0,00019047619 0,000011280 
 

  Razlika (%) 100,00% 107,62% 124,82%  

V. Biotska raznovrstnost       
 

K_EMAS_Va a. uporaba zemljišč v strnjenih 
naseljih v m² 

2014 6306,00 57,8532 3,1641 
 

2015 6306,00 60,0571 3,5567 
 

  Razlika (%) 0,00% 3,81% 12,41% 
 

 




