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1. UVOD
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (v nadaljevanju: FIŠ) je bila ustanovljena junija 2008 z
odlokom Državnega zbora Republike Slovenije kot prva javna fakulteta izven okvira javnih univerz. Kot prva
fakulteta na Dolenjskem predstavlja tudi temeljni kamen pri postavljanju četrte javne univerze v tem delu
Slovenije. Prizadevamo si, da bo FIŠ optimalna vstopna točka v omrežje, v katerem bodo trdno povezani
ambiciozni profesorji, marljivi študenti in poslovne organizacije, ki bodo zaposlovale diplomante FIŠ in
sooblikovale študijski proces na fakulteti. Fakulteta je odgovor na zelo jasne potrebe po diplomantih, ki bodo
poleg dobrega poznavanja informacijsko komunikacijske tehnologije tudi dobri poznavalci družbenih in
organizacijskih okvirjev, v katere je treba vpeti to tehnologijo. Diplomanti študijskih programov Informatika v
sodobni družbi bodo v organizacijah povezovali oddelke za informatiko z ostalimi oddelki, zato da bo s pomočjo
informacijske tehnologije organizacija hitreje dosegla svoje cilje. Na fakulteti se zavedamo odgovornosti do
študentov in zunanjih partnerjev, zato stremimo k visoki kakovosti našega pedagoškega in raziskovalnega dela.
Zavedamo se, da bomo le z lastno kakovostjo dvigovali kakovost vseh ostalih členov našega omrežja in tako tudi
največ naredili za kakovostno visoko šolstvo na Dolenjskem in v Beli krajini. S tem namenom veliko
pozornost usmerjamo v zaposlovanje predavateljev in raziskovalcev, ki imajo poleg doktorata znanosti na
področju, ki ga predavajo tudi izkušnje iz projektov za Evropsko skupnost in gospodarstvo in so se pripravljeni
tudi naprej izpopolnjevati na svojem strokovnem področju.
Vizija FIŠ je, da v petih letih postane najboljši slovenski, v desetih letih pa eden vodilnih evropskih centrov
znanosti in stroke na področju informacijskih študij. Naši diplomanti bodo med najbolj iskanimi strokovnjaki s
področja informacijskih študij. Pri tem imamo v mislih interdisciplinarno znanost, ki se ukvarja predvsem z
vsebinskim in tehnološkim vidikom zajema in shranjevanja podatkov, obdelavo teh podatkov, iskanjem
informacij in zakonitosti v teh podatkih ter posredovanjem dobljenih informacij skupaj s predlogi za izboljšanje
vsem deležnikom v posameznem poslovnem ali družbenem procesu.
Namen samoevalvacijskega poročila je izboljšanje kakovosti notranje organizacijskih enot: tajništvo, katedre,
inštituti.

2. STRATEŠKI NAČRT FIŠ
Z namenom zagotavljanja kakovosti na FIŠ sta Senat, na seji 26.10.2009, in Upravni odbor, na seji 21.10.2009,
obravnavala in potrdila Strateški načrta fakultete, ki je priloga tega poročila. V strateškem načrtu so vodstvo
fakultete, člani senata in upravnega odbora, med njimi tudi predstavniki strokovnih služb in študentov, v
mirnem in stimulativnem okolju definirali poslansko vizijo FIŠ, vrednote, katerim želi fakulteta slediti, strateške
usmeritve in izpeljane strateške cilje. Iz vseh teh elementov strateškega načrta je čutiti veliko energijo in veliko
željo sodelavcev fakultete in študentov, da FIŠ v kratkem času postane vodilni center znanja s področja
informacijskih študij. Izpeljani strateški cilji so drzni in bodo zahtevali veliko truda vseh sodelavcev fakultete.
Z vztrajnim prizadevanjem in doslednim uresničevanjem zastavljenih nalog bomo te cilje dosegli, marsikdaj tudi
presegli. Pri tem bo zelo pomembno, da bomo sproti vse postopke na fakulteti optimirali in informatizirali.
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3. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009
Poslovno poročilo za leto 2009 je obravnaval in sprejel Senat na svoji 19. seji, dne 17.2.2010 in Upravni odbor
na svoji 13. Seji, dne 24.2.2010. Dokument je priloga tega poročila.

4. ANALIZA VPISA NA FIŠ V ŠTUDIJSKEM LETU 2009/2010
Analizo vpisa na FIŠ v študijskem letu 2009/2010 je obravnaval Senat in Akademski zbor. Dokument je priloga
tega poročila.

5. POROČILO O REZULTATIH ŠTUDENTSKE ANKETE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010
Na FIŠ smo izvedli anketiranje študentov, na podlagi katerega je nastalo predmetno poročilo. Poročilo je na
svoji 4. seji, dne 23.2.2011, obravnaval in sprejel Senat. Dokument je priloga tega poročila.

6. KLJUČNE UGOTOVITVE
Na podlagi zgoraj navedenih poročil ugotavljamo, da so bili cilji v veliki meri doseženi. Glede vpisa v študijskem
letu 2009/10 smo dokaj zadovoljni, glede na številke vpisa 2008/09, saj smo zapolnili 52% razpisanih mest.
Število študentov se zvišuje. Prehodnost je bila nižja od pričakovane, kar pa lahko pomeni, da so izpitne vsebine
in obveznosti zahtevne ali pa je veliko fiktivnega vpisa. Število gostujočih učiteljev je zadovoljivo. Pri
pridobivanju raziskovalnih projektov nismo bili uspešni, vloge so bile oddane, vendar ne odobrene.
Zaradi najema prostorov v lasti srednjih šol so stroški obratovanja nizki. Ocenjujemo, da bi težko poslovali bolj
gospodarno brez velike škode za kakovost izvajanja pedagoškega procesa. Ocenjujemo, da bodo v bodoče
stroški naraščali na račun pridobitve lastnih, integriranih, prostorov in večjega deleža redno zaposlenih
visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
Fakulteta posluje z optimalno kadrovsko zasedbo. Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2009/2010 so
pokazali povprečne ocene visokošolskih učiteljev in študijskih programov na FIŠ.

Zastavljeni cilji niso bili realizirani predvsem pri pridobitvi akreditacije za nekatere študijske programe, izvolitvi
v naziv nekaterih sodelavcev fakultete in pridobitvi raziskovalno - razvojnih projektov. Ocenjujemo, da zaradi
tega ni prišlo do resnejših posledic v delovanju fakultete in pričakujemo, da bodo ti cilji realizirani oziroma
kazalniki izboljšani v naslednjih letih.
Ocenjujemo, da ima delovanje fakultete pozitiven učinek na družbeno in gospodarsko okolje tako na regionalni
kot na državni ravni. Fakulteta spodbuja raziskovalno zavest v regiji, spodbuja pomen študija vsebin iz področja
IKT in nudi storitve organizacijam v regiji.
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7. PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
Zaključki samoevalvacije so nam pokazali, da smo na pravi poti kar se tiče zagotavljanja kakovosti. Samo z
nenehnimi izboljšavami lahko le-to vzdržujemo, zato smo si za naslednje leto v skladu z okvirnimi cilji kakovosti
ter strateškimi razvojnimi usmeritvami zadali naslednje dodatne cilje:
-

večja vključenost gostujočih predavateljev z namenom predstavitve dobrih praks,

-

uvedba motivacijske delavnice za mobilnost študentov,

-

povečati vključenost predavateljev v različne projekte,

-

zagotoviti uspešnost pri raziskovalnih projektih,

-

pridobitev lastnih prostorov namenjenih izvajanju dejavnosti fakultete,

-

izboljšanje sistema nadzora in merjenja procesov.
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