
Razpis internih projektov oziroma raziskovalnih tem v okviru diplomskih in magistrskih nalog 

študentov FOŠ 

ŠT. NASLOV TEME POVEZETEK OPISA IN PRIČAKOVANIH RAZULTATOV PROJEKTA TERMIN 

ŢELENE 

IZVEDBE 

PRIMERNOST 

ZA 

1 

 

Vzpostavitev sistema 

tutorstva in osebnega 

kariernega razvoja 

študentov  

 Izhaja iz strateške usmeritve 2.1 po SN FOŠ. 

 Ţelimo oblikovati inovativen model tutorstva in spodbujanja 

kariernega razvoja študentov FOŠ, ki naj zajema tako redne 

kot tudi izredne študente vseh treh stopenj. 

 Izdela se analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini, izbere 

se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se 

inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se 

predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, 

oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela 

na FOŠ. 

2012 1. STOPNJO 

2. STOPNJO 

 

2 Vzpostavitev sistema 

spremljanje 

organizacijske klime 

(zadovoljstva zaposlenih) 

 Izhaja iz strateške usmeritve 6.1 po SN FOŠ. 

 Podrobnosti so opredeljene v PK FOŠ (točka 6.6.1). 

 Ţelimo oblikovati inovativen model spremljanja 

organizacijske klime, ki naj zajema tako vidik pedagoškega 

kot tudi administrativnega osebja. 

 Izdela naj se kritična analiza tega vidika za področje šolstva, 

upošteva se razseţnost modela SIOK in zahteve modela 

odličnosti EFQM, izbere se primer za primerjalno presojo 

(benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela 

za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi 

njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta 

integracije zahtev v sistem dela na FOŠ, izvede se 

anketiranje zadovoljstva po predlaganem modelu, izdelajo 

se poročilo, predlog programa ukrepov po anketi ter 

predlogi za izboljšave modela. 

2012 1. STOPNJO 

2. STOPNJO 

 

3 Vzpostavitev sistema 

letnih osebnih razgovorov  

 Izhaja iz strateške usmeritve 6.2 po SN FOŠ. 

 Podrobnosti so opredeljen v PK FOŠ (točka 6.3.1). 

 Ţelimo oblikovati inovativen model izvajanja letnih osebnih 

razgovorov kot orodja vodstva FOŠ. Upošteva naj se vidik 

tako pedagoškega kot administrativnega osebja kot tudi 

redno in pogodbeno zaposlenih. 

 Izdela naj se kritična analiza tega vidika za področje šolstva, 

izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), 

izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, 

oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni 

dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v 

sistem dela na FOŠ. 

2013 1. STOPNJO 

2. STOPNJO 

 

4 Vzpostavitev sistema 

animiranja inovativnosti 

zaposlenih   

 Izhaja iz strateške usmeritve 6.5 po SN FOŠ. 

 Ţelimo oblikovati inovativen model animiranja inovativnosti 

zaposlenih FOŠ. Upošteva naj se vidik tako pedagoškega 

kot administrativnega osebja kot tudi redno in pogodbeno 

zaposlenih. 

 Izdela naj se kritična analiza tega vidika za področje šolstva, 

izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), 

izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, 

oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni 

dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v 

sistem dela na FOŠ. 

2012 1. STOPNJO 

2. STOPNJO 

 

5 Vzpostavitev sistema 

»FOŠ - zelena fakulteta« 

 Izhaja iz strateške usmeritve 7.1 po SN FOŠ. 

 V sistem vodenja FOŠ ţelimo po zgledu najboljših vgraditi 

vidike, ki bi izraţali našo usmeritev v sonaravni trajnostni 

razvoj. 

 Izdela naj se kritična analiza tega vidika za področje šolstva, 

upošteva naj se zahteve standarda ISO 14001 in zahteve 

modela odličnosti EFQM, izbere se primer za primerjalno 

presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja 

modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ 

in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog 

načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ. 

 Variantno se oblikuje tudi Poslovnik ravnanja z okoljem po 

določilih standarda ISO 14001 oziroma dopolnitev Poslovnika 

kakovosti z zahtevami standarda ISO 14001, izvede se 

interna presoja, oblikuje program ukrepov ter program 

priprav na certificiranje. 

 

2013 1. STOPNJO 

2. STOPNJO 

 



6 Vzpostavitev sistema 

»FOŠ - druţbeno 

odgovorna fakulteta« 

 Izhaja iz strateške usmeritve 7.2 po SN FOŠ. 

 V sistem vodenja FOŠ ţelimo po zgledu najboljših vgraditi 

vidike, ki bi izraţali naše druţbeno odgovorno delovanje. 

 Izdela naj se kritična analiza tega vidika za področje šolstva, 

upošteva naj se zahteve standarda ISO 26000 in zahteve 

modela odličnosti EFQM, izbere se primer za primerjalno 

presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja 

modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ 

in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog 

načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ, izvede se 

anketiranje percepcije okolja o druţbeno odgovornem 

delovanju FOŠ po predlaganem modelu, izdelajo se 

poročilo, predlog programa ukrepov po anketi ter predlogi 

za izboljšave modela. 

2011 1. STOPNJO 

2. STOPNJO 

 

7 Vzpostavitev sistema 

spodbujanja ustvarjalnih 

doseţkov študentov  

 Izhaja iz strateške usmeritve 7.4 po SN FOŠ. 

 Ţelimo oblikovati inovativen model spodbujanja in 

nagrajevanja ustvarjalnih doseţkov študentov FOŠ, ki naj 

zajema tako redne kot tudi izredne študente vseh treh 

stopenj.  V modelu ţelimo integrirati vse pristope, ki jih sicer 

kot parcialne izvajajo konkurenčni visokošolki zavodi 

(tutrostva, mentorstva, vključevanje v RRD, nagrade in 

priznanja, društva…). 

 Izdela se analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini (za 

primarno, sekundarno in terciarno izobraţevanje), izbere se 

primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se 

inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se 

predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, 

oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela 

na FOŠ. 

2012 1. STOPNJO 

2. STOPNJO 

 

8 Poštudijske aktivnosti FOŠ 

 

 Izhaja iz določil PK FOŠ (točka 6.1.1). 

 Poštudijske aktivnosti fakultete so namenjene ohranjanju 

stikov fakultete s svojimi diplomanti, širjenju moţnosti 

nadaljnjega sodelovanja in vključevanja v fakultetno delo 

ter povečevanja socialnega kapitala, tako svojih študentov 

kot tudi zaposlenih na fakulteti 

 Izdela se analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini za 

visoko šolstvo, izbere se primer za primerjalno presojo 

(benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela 

za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi 

njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta 

integracije zahtev v sistem dela na FOŠ. 

 

2011 1. STOPNJO 

2. STOPNJO 

 

9 Merjenje organizacijske 

kulture FOŠ 

 Izhaja iz določil PK FOŠ (točka 6.4.1). 

 Ţelimo oblikovati inovativen model spremljanja 

organizacijske kulture, ki naj zajema tako vidik pedagoškega 

kot tudi administrativnega osebja. 

 Izdela naj se kritična analiza tega vidika za področje šolstva, 

upošteva se razseţnost modela odličnosti EFQM, izbere se 

primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se 

inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se 

predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, 

oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela 

na FOŠ, izvede se merjenje organizacijske kulture po 

predlaganem modelu, izdelajo se poročilo, predlog 

programa ukrepov po anketi ter predlogi za izboljšave 

modela. 

 

2012 1. STOPNJO 

2. STOPNJO 

 

10 Vrednotenje 

izobraţevanja zaposlenih 

 Izhaja iz določil PK FOŠ (točka 6.4.1). 

 Ţelimo oblikovati inovativen model vrednotenja 

izobraţevanja zaposlenih, ki naj zajema tako vidik 

pedagoškega kot tudi administrativnega osebja. 

 Izdela naj se kritična analiza tega vidika v šolstvu in izven 

njega, upošteva se zahteve standarda ISO 9001, izbere se 

primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se 

inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se 

predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, 

oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela 

na FOŠ, izvede se vrednotenje izobraţevanja zaposlenih FOŠ  

po predlaganem modelu, izdelajo se poročilo ter predlogi 

za izboljšave modela. 

 

2012 1. STOPNJO 

2. STOPNJO 

 



11 Vrednotenje učinkovitosti 

sistema HRM 

 Izhaja iz določil PK FOŠ (točka 6.4.1). 

 Ţelimo oblikovati inovativen model vrednotenja učinkovitosti 

sistema HRM na FOŠ, ki naj zajema tako vidik pedagoškega 

kot tudi administrativnega osebja. 

 Izdela naj se kritična analiza tega vidika v šolstvu in izven 

njega, upošteva se zahteve modela odličnosti EFQM, izbere 

se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se 

inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se 

predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, 

oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela 

na FOŠ, izvede se vrednotenje učinkovotisti sistema HRM na 

FOŠ  po predlaganem modelu, izdelajo se poročilo ter 

predlogi za izboljšave modela. 

2012 1. STOPNJO 

2. STOPNJO 

 

12 Vzpostavitev sistema 

vodenja s cilji za procese 

FOŠ 

 Izhaja iz določil PK FOŠ (točka 6.6.1). 

 Ţelimo vzpostaviti sistem vodenja s cilji za vse procese, ki so 

opredeljeni s Poslovnikom kakovosti ter tudi njihovo smiselno 

povezavo s strateškimi cilji, ki so opredeljeni v SN FOŠ. 

 Izdela naj se kritična analiza tega vidika v šolstvu in izven 

njega, upošteva se zahteve modela odličnosti EFQM in 

določila PK FOŠ, za obstoječe procese po PK se opredeli 

nabor ciljev (5 do 10), oblikuje se matrika povezav s 

strateškimi cilji, oblikuje se predlog dopolnitev vsebine PK 

FOŠ. 

 Opcijsko se kot nadgradnja (posebna naloga) opredeli 

informacijski model za zajemanje, obdelavo in interpretacijo 

procesnih in strateških ciljev ter njihovo integracijo v VIS. 

2013 1. STOPNJO 

2. STOPNJO 

 

13 Model odličnosti EFQM in 

FOŠ 

 Sistem vodenja FOŠ ţelimo sistemsko nadgraditi po zahtevah 

modela odličnosti EFQM ter oblikovati vlogo za PRSPO 

(Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost).  

 Izdela se kritična analiza obstoječega sistema vodenja 

kakovosti FOŠ kot ga opredeljuje PK, oblikuje se predlog 

njegovih dopolnitev po zahtevah meril modela odličnosti 

EFQM, oblikuje se načrt aktivnosti za vgradnjo zahtev 

modela odličnosti, oblikuje se vloga za PRSPO po merilih 

modela odličnosti EFQM. 

2013 1. STOPNJO 

2. STOPNJO 

 

 


