
Strategija FKKT UM 
 
Na področju organizacije in povezljivosti fakultete z UM bomo strateške cilje dosegali z: 
- večjo stopnjo povezanosti sistema med fakulteto in univerzo; 
- optimizacijo organiziranosti fakultete;  
- družbeno odgovornim načrtovanjem vpisa,  
- učinkovitim sistemom odločanja; 
- konstruktivnim prispevkom k določitvi stimulativnega sistema delitve proračunskih 

sredstev.  
 
Na področju izobraževalne dejavnosti bomo strateške cilje dosegali z: 
- dolgoročnim razvojem študijskih programov;  
- družbeno odgovornim načrtovanjem vpisa;  
- uporabo inovativnih metod poučevanja in sodobnih učnih okolij ter vzpostavitvijo pogojev 

za učenje, osredotočeno na študenta; 
- izboljšanjem kakovosti doktorskega študija;  
- vzpostavitvijo sistema vseživljenjskega učenja. 
 
Na področju znanstvene dejavnosti bomo strateške cilje dosegali z:  
- doseganjem znanstvene odličnosti ter trajnostnega, družbeno odgovornega in 

kakovostnega razvoja znanstvenih ved, področij in podpodročij fakultete ob upoštevanju 
principa pametne specializacije; 

- vključenostjo v Raziskovalno, razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru 
(RAZ:UM) za učinkovit prenos znanstvenih in umetniških rezultatov v okolje;  

- vključenostjo v razvoj in izgradnjo sodobnega infrastrukturnega centra Univerze v Mariboru 
Inovativne odprte tehnologije (IOT) – LAB:UM; 

- uveljavitvijo odprtega dostopa do znanstvenih dokumentov, podatkov in rezultatov 
raziskav. 

  
Na področju razvoja človeških virov bomo strateške cilje dosegali s: 
- spodbujanjem akademskih vrednot ter razvijanjem profesionalnih in etičnih praks;  
- razvojem človeških virov;  
- vodenjem aktivne politike zaposlovanja; 
- zagotavljanjem ustreznejših delovnih pogojev in socialne varnosti; 
- razvojem fakultetne kulture. 
  
Na področju študentske dejavnosti bomo strateške cilje dosegali s: 
- celovitim osebnostnim razvojem študentov;   
- vključenostjo v spremljanje kakovosti na vseh področjih delovanja fakultete;  
- zagotavljanjem mobilnosti študentov;   
- aktivnim sooblikovanjem in sodelovanjem v izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih 

dejavnostih;  
- sodelovanjem v pestri ponudbi obštudijskih dejavnosti. 
  
Na področju internacionalizacije bomo strateške cilje dosegali s: 
- krepitvijo mednarodne prepoznavnosti fakultete;    
- razvojem skupnih študijskih programov in drugih oblik izobraževanja v tujem jeziku;  



- aktivnim vključevanjem univerze v mednarodne bilateralne in regionalne mreže ter 
združenja;  

- spodbujanjem mednarodne mobilnosti zaposlenih in študentov;  
- izvajanjem študijskih programov v tujini.  
 
Na področju kulture kakovosti bomo strateške cilje dosegali z: 
- oblikovanjem celovitega sistema notranjega institucionalnega spremljanja in zagotavljanja 

kakovosti, ki bo sledil doseganju strateških prioritet;  
- sodelovanjem pri izvajanju nacionalnih in mednarodnih institucionalnih in programskih 

evalvacij ter akreditacij, ki bodo omogočile večjo mednarodno prepoznavnost fakutete;  
- krepitvijo pri aktivnostih Centra za razvoj kakovosti, ki bo z razvojnim in analitskim 

področjem dela skrbel za delovanje tako notranjega kot zunanjega institucionalnega in 
programskega sistema kakovosti ter z vzpostavitvijo sistema stalnega usposabljanja za 
spremljanje in zagotavljanje kakovosti vseh zaposlenih in študentov pri razumevanju 
razvoja kulture kakovosti in družbene odgovornosti ter trajnostnega razvoja;  

- krepitvijo komisije za ocenjevanje kakovosti na fakulteti v smeri večje prepoznavnosti, 
vključenosti in aktivnejše vloge.  
 

Na področju vpetosti fakultete v lokalno okolje bomo strateške cilje dosegali z: 
- upoštevanjem načel družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja pri vseh aktivnostih 

fakultete;  
- izboljšanjem sodelovanja fakultete z okoljem in vključitvijo zunanjih deležnikov v 

oblikovanje strateških odločitev fakultete;  
- vplivom na razvojne potenciale mest in regij;   
- sooblikovanjem regionalnega dogajanja na družbenem, kulturnem in športnem področju;    
- okrepitvijo delovanja kariernega centra in Alumni kluba na fakulteti. 
 
Na področju prostorskega razvoja fakultete bomo strateške cilje dosegali z:  
- uskladitvijo razpoložljivih prostorskih zmogljivostmi s potrebami fakultet; 
- vzpostavitvijo in krepitvijo sodelovanja med fakulteto, UM ter občinami; 
- vključevanjem predstavnikov fakultet oz. univerze v občinska delovna telesa; 
- razvojem infrastrukture fakultete oz. Univerze; 
- trajnostnim preurejanjem infrastrukture FKKT UM; 
- energetske sanacije stavb fakultete; 
- oblikovanjem trajnostne fakultete. 
 
Na področju informacijske podpore delovanja fakultete oz. univerze bomo strateške cilje 
dosegali z: 
- zagotavljanjem kakovostne informacijske podpore temeljnim procesom in dejavnostim 

fakultete oz. univerze; 
- zagotavljanjem kakovostne informacijske podpore podpornim in vodstvenim procesom 

fakultete oz. univerze; 
- izboljšanjem sistema neprekinjenega poslovanja. 
 
 


