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Akcijski načrt ukrepov FE UM za študijsko leto 2021/2022 

 
DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA in VPETOST V OKOLJE 
Ukrepi Nosilec naloge Roki 

Ohranjanje vključevanje zunanjih sodelavcev iz gospodarstva v študijskem procesu v deležu do 15 % vseh kontaktnih ur 
Dekan / Prodekan za izobraževalno 
dejavnost 

30. 9. 2022 

Organizacija dogodkov za prepoznavnost fakultete (okrogle mize, srečanje Alumni kluba, poletne šole, dnevi odprtih vrat…) Vodstvo fakultete 30. 9. 2022 

Organizacija delavnic na temo spodbujanja podjetniških idej študentov (Karierni center, Podjetniški inkubator, prostori IE,..) 
Prodekan za izobraževalno dejavnost 
/ Referat za študentske zadeve 

30. 9. 2022 

Organizacija sestanka Programskega sveta Dekan / Tajnik 30. 9. 2022 
 
Znanstvenoraziskovalna, umetniška in strokovna dejavnost 
Ukrepi Nosilec naloge Roki 

Prijava vsaj enega projektnega predloga na domače in mednarodne javne razpise ter vključevanje obstoječega kadra FE v te projekte 
Prodekan za raziskovalno dejavnost / 
Strokovna sodelavka za raziskovalno 
dejavnost 

30. 9. 2022 

Izvajanje projektov z gospodarstvom vsaj v istem obsegu kot v preteklem letu 
Prodekan za raziskovalno dejavnost / 
Strokovna sodelavka za raziskovalno 
dejavnost 

30. 9. 2022 

Ažuriranje enotnih baz projektov 
Prodekan za raziskovalno dejavnost / 
Strokovna sodelavka za raziskovalno 
dejavnost 

30. 9. 2022 

Povečati število objav v revijah, ki spadajo v zgornjo polovico JCR področja v primerjavi s preteklim letom 
Prodekan za raziskovalno dejavnost / 
Strokovna sodelavka za raziskovalno 
dejavnost 

30. 9. 2022 

Povečati število objav v revijah, ki spadajo v zgornje ¾ JCR področja v primerjavi s preteklim letom 
Prodekan za raziskovalno dejavnost / 
Strokovna sodelavka za raziskovalno 
dejavnost 

30. 9. 2022 

Realizacija dobave dela raziskovalne opreme v okviru projekta RIUM skladno z letnim načrtom 
Prodekan za raziskovalno dejavnost / 
Strokovna sodelavka za raziskovalno 
dejavnost 

30. 9. 2022 

Izmenjave profesorjev, študentov, raziskovalcev in nepedagoškega kadra (vsaj 1 izmenjava) 
Erasmus koordinator / Strokovna 
sodelavka za mednarodno 
sodelovanje 

30. 9. 2022 

Sklepanje novih bilateralnih sporazumov s tujimi fakultetami oz. univerzami o medsebojni izmenjavi (profesorjev, študentov, 
raziskovalcev, nepedagoškega kadra,…) skladno z morebitnimi potrebami 

Prodekanja za mednarodno 
sodelovanje in kakovost / Strokovna 
sodelavka za mednarodno 
sodelovanje 

30. 9. 2022 
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Ažuriranje enotnih baz v resorju mednarodnega sodelovanja (npr. gostujočih predavanjih, projektih, mobilnostih, bilateralnih 
sporazumih) 

Prodekanja za mednarodno 
sodelovanje in kakovost / Strokovna 
sodelavka za mednarodno 
sodelovanje 

30. 9. 2022 

Vključitev tujih profesorjev in strokovnjakov v študijski proces 

Prodekanja za mednarodno 
sodelovanje in kakovost  / Strokovna 
sodelavka za mednarodno 
sodelovanje 

30. 9. 2022 

Predstavitev mobilnosti v okviru Erasmus + (ena predstavitev) za zaposlene FE UM 

Prodekanja za mednarodno 
sodelovanje in kakovost / Strokovna 
sodelavka za mednarodno 
sodelovanje 

30. 9. 2022 

Predstavitev mobilnosti v okviru Erasmus + (ena predstavitev) za študente FE UM 

Prodekanja za mednarodno 
sodelovanje in kakovost / Strokovna 
sodelavka za mednarodno 
sodelovanje 

30. 9. 2022 

 
 
KADRI    
Ukrepi Nosilec naloge Roki 
Povečati obseg izobraževanj obstoječih kadrov Referat za splošne zadeve 30. 9. 2022 
Razgovor z najmanj 10% nižje ocenjenimi izvajalci glede na skupno oceno pedagoškega dela v študentski anketi Dekan 28. 2. 2022 
Spremljanje zadovoljstva zaposlenih (anketa) Predsednik Komisije za ocenjevanje 

kakovosti / Komisija za ocenjevanje 
kakovosti 

31. 1. 2022 

Promocija zdravja za zaposlene na delovnem mestu Dekan / Referat za splošne zadeve 30. 9. 2022 
Priprava predloga morebitne spremembe sistemizacije na FE UM na pedagoškem, raziskovalnem in administrativnem področju. Dekan / Tajnik / Referat za splošne 

zadeve 
30. 9. 2022 

 
 
ŠTUDENTI 
Ukrepi Nosilec naloge Roki 

Analiza uspešnosti študentov (število opravljenih/neopravljenih izpitov) po zimskem in poletnem izpitnem obdobju 
Prodekan za izobraževalno dejavnost 
/ Referat za študentske zadeve 

30. 9. 2022 

Izvedba skupnih strokovnih ekskurzij za vse študente, tako iz Krškega kot Velenja 
Prodekan za izobraževalno dejavnost 
/ Prodekan za študentska vprašanja / 
Referat za študentske zadeve 

30. 9. 2022 

Izvedba 15 promocij na srednjih šolah in drugih lokacijah (sejmi,….)  Prodekan za izobraževalno dejavnost 
/ Skupina za promocijo Tekoče 
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Vključevanje študentov v izvedbo rednih promocij na srednjih šolah in drugih lokacijah (sejmi,….) 
Prodekan za izobraževalno dejavnost 
/ Prodekan za študentska vprašanja / 
Skupina za promocijo 

Tekoče 

Izvedba vsaj ene oglaševalske kampanje študijskih programov v državah bivše Jugoslavije Prodekan za izobraževalno dejavnost 
/ Skupina za promocijo 30. 9. 2022 

Predstavitev knjižnične dejavnosti (ena predstavitev) za študente FE UM 
Knjižnica / Referat za študentske 
zadeve 

30. 9. 2022 

Informacijsko opismenjevanje študentov ob zaključku študija na 1. in 2. bolonjski stopnji (2 uri) 
Knjižnica / Referat za študentske 
zadeve 

20. 9. 2022 

 
 
MATERIALNE RAZMERE  
Ukrepi Nosilec naloge Roki 
Nadaljevanje aktivnosti za ureditev financiranja redne študijske dejavnosti znotraj UM Dekan / Tajnik 31. 12. 2022 
Pričetek aktivnosti za ravnanje z dokumentarnim gradivom s potečenim rokom hranjenja  Tajnik / Referat za splošne zadeve 31. 12. 2022 
Stabilni prirast knjižnega gradiva v Krškem in Velenju Tajnik / Knjižnica 30. 9. 2022 

Priprava podlag za izdelavo predinvesticijske dokumentacije za novogradnji FE UM v okviru projekta INNOVUM 
Prodekan za raziskovalno dejavnost / 
Tajnik 

30. 9. 2022 

 
 
ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, SPREMINJANJE, POSODABLJANJE IN IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH 
PROGRAMOV 
Ukrepi Nosilec naloge Roki 

Spremljanje uresničevanja ukrepov iz akcijskega načrta za študijsko leto 2021/2022 
Predsednik Komisije za ocenjevanje 
kakovosti / Komisija za ocenjevanje 
kakovosti 

30. 9. 2022 

Predstavitev samoevalvacijskega poročila vsem zaposlenim na FE 
Predsednik Komisije za ocenjevanje 
kakovosti / Komisija za ocenjevanje 
kakovosti 

1. 6. 2022 

Priprava izhodišč za spremembo študijskih programov na 1. in 2.stopnji študija Energetika Prodekan za izobraževalno dejavnost 
/ Referat za študentska zadeve 

30. 9. 2022 

 


