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1 PREDSTAVITEV

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici je bila ustanovljena 15. 06. 2006 in je
ena izmed mlajših visokošolskih ustanov v Republiki Sloveniji. Cilj fakultete je postati celovit
center družboslovnega znanja, ki bo uspešno odgovarjal na izzive, ki jih pred visoko šolstvo na
področju družbenih ved postavljajo slovenski in evropski trendi spodbujanja tehniških in
naravoslovnih ved.

V letu 2007 je FUDŠzačela z izvajanjem pedagoškega procesa tako na dodiplomski kot na
podiplomski stopnji. V akademskem letu 2007/08 je začela izvajati tri programe rednega
študija in sicer dodiplomski študijski program Uporabne družbene študije ter magistrska
študijska programa Medkulturni menedžment in Informatika v sodobni družbi. Vsi trije
programi so pripravljeni v skladu z bolonjskimi standardi: dodiplomski program traja tri leta in
obsega 180 kreditnih točk, magistrska programa pa traja ta dve leti in obsegata 120 kreditnih
točk. Vse tri omenjene programe smo izvajali tudi v obliki izrednega študija. Poleg tega smo
kot izredni študij izvajali še dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Informatika v
sodobni družb (tudi pripravljen po bolonjskih kriterijih), za katerega je fakulteta prav tako
pridobila koncesijo.

Poleg izvajanja že akreditiranih in koncesioniranih programov je fakulteta vodila aktivnosti za
pridobitev akreditacij in koncesij za novo študijske programe. Na ta način je pridobila
akreditacijo za svoj doktorski program Sociologijo, s čimer je v študijskem letu 2008/2009
kompletirola sistem študijskih programov na celotni vertikali. se pravi na podiplomski.
magistrski in doktorski ravni. Poleg tega je uspela pridobiti koncesije za dva dodiplomsko
programa, in sicer univerzitetni in visokošolski strokovni program Informatika v sodobni družbi.

Na fakulteteti se zavedamo pomena vključenosti v mednarodni prostor in na tem področju s
pomočjo tujih partnerjev študentom/kam in predavateljem omogočamo izmenjavo v
pedagoškem in raziskovalnem smislu. Je ena redkih slovenskih fakultet, ki je začela opravljati
resno raziskovalno delo preden se je začel v njenem okviru odvijati pedagoški proces. Pri tem
gre za raziskovalno delo, ki je v skladu z imenom fakultete izrazito uporabno naravnano, saj se
ukvarja s problematikami. ki so izredno pomembne tako z gospodarskega kot s širšega
družbenega vidika. Tako smo na fakulteteti v letu 2007 izvedli odmevno raziskavo o družbenih
učinkih igralništva, dejavnosti torej, ki je v slovenskem in še posebej goriškem prostoru izredno
pomembna, zbuja pa tudi različne odzive ljudi. Prav tako smo v zelo kratkem času svojega
delovanja izpolnili ali celo presegli lastna pričakovanja pri pedagoškem procesu in
raziskovalnem delu fakultete, ki je bilo v letu 2010 še posebej intenzivno. Raziskave fakultete so
včasih sprožale tudi možne odzive strokovne in laične javnosti. kot na primer raziskava
»Družbeni stroški igralništva« in »Slovenski mediji v družbi in slovenska družba v medijih«. V
okviru fakultete smo se izkazali s strokovnim delom, mednarodno konferenco, objavami.
intenzivnimi polemikomi in komentarji na aktualna dogajanja. Kot posebnost fakultete
moramo omeniti tudi Družboslovne večere, ki so z aktualnimi temami pritegnile tako strokovno
kot laično javnost in ponudile prostor argumentiranim razpravam na aktualne dogodke. Ti
dogodki dajejo fakulteti vzpodbudo za intenzivno delo še v bodoče. Poleg omenjenega smo
na fakulteteti pričeli z aktivnostmi za pridobitev raziskovalnih projektov na domačih in
mednarodnih razpisih, tudi v okviru 7. okvirnega programa. Pri tem intenzivno sodelujemo s
kolegi iz tujih raziskovalnih in izobraževalnih ustanov.

Strateška usmeritev fakultete je visoka kakovost izobraževalnih procesov, kar podpira obsežno
znanstveno raziskovalno delo, v katerega je usmerjen pomemben delež njenih aktivnosti.
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici je raziskovalno usmerjena fakulteta. V
Novi Gorici je tako nastal nov center uporabnega družboslovnega znanja, ki se umešča v
lokalno oz. regijsko in tudi nacionalno gospodarstvo in trge dela, ki izkorišča številne še
neizkoriščene možnosti - niše - v razvoju družbenih ved na nacionalnem nivoju in ki se
uspešno vključuje v mednarodno okolje in trende razvoja družbenih ved.
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Ukvarja se z znanstveno-raziskovalnim delom na ta način, da se izvajajo temeljne, še posebno
pa aplikativne, eksperimentalne in ekspertne projekte ter naloge za potrebe gospodarstva,
državnih organov, organov lokalne samouprave, mednarodnih ustanov, nevladnih
organizacij in drugih uporabnikov ter za strokovno in druge javnosti.

Najbolj poudarjena področja znanstveno-raziskovalnega in analitičnega dela so:
teoretsko in empirično proučevanje razvojnih indikatorjev, procesov družbenih
sprememb in kompleksnih razmerij med njihovimi socio-kulturnimi, političnimi in
ekonomskimi vidiki, s posebnimi poudarki na vprašanjih demokracije, civilne družbe v
kontekstu političnega v najširšem smislu (»governance«), družbene kohezivnosti,
podjetništva v primerjalni - predvsem evropski - perspektivi z možnostjo aplikacije
oblikovanih merskih instrumentov za spremljanje različnih razsežnosti in ravni razvoja ter
nudenjem »policv« priporočil;
študije dolgoročnih trendov, primerjalna analiza razvojnih modelov in strateških
opredelitev v državah EU. Posebna pozornost je namenjena razvijanju metodoloških
orodij, potrebnih za ukvarjanje s strategijo razvoja (metode za izbiro prioritet,
organizacija strateškega diskurza, metoda scenarijev ...);
teoretsko in empirično proučevanje socialnega in intelektualnega kapitala ter
perspektiv in ovir v med kulturni komunikaciji; neposredna aplikacija ugotovitev na teh
področjih, predvsem v smislu konkretnega organizacijskega svetovanja;
proučevanje javnega mnenja in javnega diskurza, vključujoč predvsem analize
javnega mnenja, javnih diskusij in medijskega poročanja, pri čemer so navedene
analize, ki temeljijo na metodološki triangulaciji in preseganju zastarelih enostranskih,
pretirano pozitivističnih metod;
teoretično in empirično proučevanje problematike medkulturnih stikov, tako v okviru
medkulturnih okolij, kot so več etnične družbe, mednarodna podjetja in
nadnacionalne politične in civilno družbene organizacije, kot tudi ob drugih oblikah
stikov in srečevanj predstavnikov različnih kultur;
teoretsko in empirično proučevanje ključnih družbenih skupin in akterjev, še posebno
elit, njihovih medsebojnih razmerij in učinkov;
vključevanje drugih raziskovalnih tem s področja družboslovja, na katerih bodo delali
vključeni raziskovalci in se bodo v naslednjih letih predvsem z vidika aplikativnosti
izkazale za najbolj relevantne. Poleg neposrednega posredovanja znanstveno-
raziskovalnih rezultatov konkretnim naročnikom bodo aplikativni vidiki znanstveno-
raziskovalnega dela vključevali tudi;
organiziranje diskusij, okroglih miz, specializiranih delavnic, na katerih sodelujejo
partnerske institucije, naročniki, domači in tudi raziskovalci in izvedenci;
publicistično dejavnost (vključno z oblikovanjem spletnega portala) v funkciji
seznanjanja naročnikov, domače in mednarodne strokovne in drugih javnosti z
dosežki raziskovalnega in ekspertnega dela.

Z znanstvenoraziskovalnim delom svoje cilje dosegamo s sinergijo timskega dela domačih in
tujih raziskovalcev različnih disciplinarnih profilov, z vključevanjem medsebojno raznolikih
teoretskih podlag in kombinacijo različnih, tako kvalitativnih kot kvantitativnih metodoloških
pristopov. Predvideni študijski program fakultete na dodiplomski in podiplomski ravni je
neposredno povezan s fakultetnim znanstvenoraziskovalnim programom, kar je še posebej
razvidno v naslednjih elementih na:

poudarku do- in podiplomskega študijskega programa na metodoloških znanjih, tako
kvalitativnih kot kvantitativnih;
usmeritvi tako študijskega programa kot znanstvenoraziskovalnega programa na inter
in transdisciplinarnosti in aplikativnih razsežnostih družboslovnih znanj;
tesne tematske povezanosti do- in podiplomskega programa, vključno z vsemi
dodiplomski mi moduli z znanstvenoraziskovalnim programom.

Fakulteta sodeluje pri naslednjih projektih:
1. Programska skupina: Demokracija in razvoj
2. CRP: Model informacijskega sistema za slovenske visokošolske institucije
3. CRP: Regionalizacijo in slovenski izobraževalni sistem - družbeni in upravni vidiki
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4. CRP: Vloga medobčinskega sodelovanja pri učinkovitejši investicijski dejavnosti
občine

5. CRP: Izdelava postopkov vključevanja lokalne javnosti v postopek umeščanja jedrskih
objektov

6. Aplikativni projekt: Lokalna in regionalna razvojna jedra
7. GambLlB (globalni infrastrukturni projekt, baza podatkov s področja raziskovanja

igralništva)
8. Tržniprojekti za gospodarske družbe
9. Raziskave za podjetje HITd.d.
10. Slovenski utrip (meritev javnega mnenja)

Na fakulteti organiziramo tudi znanstvene sestanke in konference. V letu 2009 se je odvijal že
četrti simpozij o igralništvu in igrah na srečo ter prva slovenska sociološko konferenca z
naslovom Economic, political and societal position and role of the European Union and its
member states in the time of global instability.

Pri soočanju z izzivi, fakulteta sledi svojim štirim temeljnim vodilom:
• Interdisciplinarnost. Kljub razmeroma solidni razvitosti posameznih družbenih ved v

slovenski družbi je njihova medsebojna povezanost razmeroma skromna. Ta
razparceliranost je razvidna tudi iz poklicnih profilov, ki jih dosedanje izobraževalne
institucije ustvarjajo, saj prevladujejo relativno ozko specializirani in zato poklicno manj
prilagodljivi profili, medtem ko je bil do nastanka FUDŠfakultete širšiinterdisciplinarni ali
celo transdisciplinarno usmerjen družboslovni profil praktično odsoten, čeprav bi bil na
trgu delovne sile večkrat bolj dobrodošel kot pa zelo ozko specializiran profil. Fakulteta
interdisciplinarnost spodbuja tako v svojem pedagoškem kot raziskovalnem delu.

• Usmerjenost v mednarodni prostor. Družbene vede se izrazito internacionalizirajo.
Uspešnost pri vključevanju v mednarodno okolje in doseganje mednarodnih
standardov v raziskovalnih in učnih rezultatih je postalo - tudi pri družbenih vedah
ključno merilo uspešnosti. Usmerjenost v mednarodno okolje za to fakulteto ni krilatico.
Že ob nastanku je formalizirala sodelovanje s partnerji iz Irske, Danske, Nemčije,
Bolgarije in Avstrije. V bližnji prihodnosti bo fakulteta sodelovanje formalizirala še s
partnerji iz Nizozemske, Velike Britanije ... Tuje sodelavce vključuje že v fazi oblikovanja
študijskih programov.

o

• Kakovost. V okviru fakultete posebno pozornost namenjamo visoki teoretski
ozaveščenosti in metodološki kakovost svojega raziskovanja. Dosedanje izkušnje in
mednarodna odmevnost vključenih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev so jamstvo
za raziskovalno odličnost tako v temeljnih projektih kot v vseh tistih projektih, ki bodo
usmerjeni neposredno k uporabnikom v gospodarstvu, v lokalni skupnosti in regiji ter
državi in drugim uporabnikom.

• Uporabnost. Pri vrsti družbenih ved je še premalo v osredju njihova neposredna
aplikativno razsežnost. To velja tako za neposreden prenos znanja iz akademske sfere
v gospodarstvo, državo in celotno javno ter nevladno sfero, kot za premajhno
usklajenost med ustvarjenimi profili diplomantov in zahtevami trga delovne sile, ki
zahteva širšiprofil diplomantov z metodološkim in aplikativnim znanjem. Uporabnost se
na Fakulteti odraža v dveh vidikih, tako v strukturi študijskih programov, kot tudi v
njenem raziskovalnem delu.

Svoje poslanstvo v okviru fakultete vidimo v izobraževanju in prenosu znanja, katerega
kakovost odločilno temelji na težnji po odličnosti na vseh področjih. Za doseganje tega
poslanstva in prispevka k na znanju temelječi družbi, želimo načela kakovosti in odličnosti
vgraditi v naš vsakodnevni način dela. Tako sistem vodenja na fakulteti sloni na temeljnih
gradnikih nove organizacijske paradigme:

1. osredotočenost na odjemalce (študente)
2. usmerjenost v rezultate
3. voditeljstvo in stanovitnost namena
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4. menedžment na podlagi procesov in dejstev
5. razvoj in vključevanje zaposlenih
6. stalno učenje, inovacije in izboljševanje
7. razvijanje partnerstva
8. družbena odgovornost fakultete.

Ustanovitev fakultete ni pomembna le z vidika izobraževanja prihodnjih generacij slovenskih
družboslovcev, ampak ima večplasten pomen. V Novi Gorici je nastal nov center
uporabnega družboslovnega znanja, ki se bo s svojo ekspertizo umestil v lokalno oz. regijsko in
tudi nacionalno gospodarstvo in trge dela, ki bo izkoristil številne še neizkoriščene možnosti -
niše - v razvoju družbenih ved na nacionalnem nivoju in ki se bo uspešno vključevala v
mednarodno okolje in trende razvoja družbenih ved.

2. PLAN RAZVOJA FAKULTETE ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI

Ko se je pred leti porodila ideja o ustanovitvi nove družboslovne fakultete, se je to mnogim
zdelo nekaj neuresničljivega, da ne rečemo utopičnega. Vendar smo takrat bili prepričani,
da ima ta ideja trdno osnovo in dobro perspektivo, da se razvije v uspešno zgodbo. In naše
prepričanje se je krepilo z vsakim nadaljnjih korakom, z vsako potezo, ki je vodila najprej v
osnovanje, kasneje pa v razvoj fakultete. Danes, po nekaj letnem delovanja fakultete, smo o
tem ne le prepričani, ampak lahko to dokažemo v praksi. Fakulteta je namreč opravila
razgibano in pogosto ne ravno lahko prehodno pot, na kateri pa je bilo uspehov mnogo več
kakor neuspehov. V tem kratkem obdobju je postala upoštevanja in spoštovanja vreden
igralec na slovenskem akademskem prizorišču. Ima inovativne študijske programe, ki
predstavljajo novost v slovenskem visokošolskem prostoru. Še preden je vpisala svojega
prvega študenta pa je začela z raziskovalnih delom, ki ga izvaja v smislu temeljnega
raziskovanja kot v smislu izvajanja aplikativnih projektov, tudi takšnih za potrebe
gospodarstva. S tem je dokazala, da je kompletna akademska ustanova, ki združuje tako
pedagoško kot znanstveno-raziskovalno delo.

Na fakulteti smo si v okviru svojega dela zadali štiri vodila: kakovost, uporabnost,
interdisciplinarnost in vključenost v mednarodni prostor. Minula tri leta dokazujejo, da to niso
zgolj floskule, ampak nam jih je uspelo udejanjiti v praksi. Kakovost se v prvi vrsti izraža v samih
študijskih programih, ki vsi po vrsti pomenijo novost v slovenskem visokošolskem prostoru, ter v
kompetentnih in zavzetih predavateljih, ki predstavljajo 'dušo' teh programov. To so
predavatelji, ki so izvrstni poznavalci tematik, s katerih spoznanja podajajo študentov, ter
hkrati raziskovalci z odločnimi znanstvenimi referencami. Uporabnost znanstvenega in
raziskovalnega dela se demonstrira skozi intenzivno sodelovanje fakultete z različnimi
uporabniki, ne nazadnje z gospodarstvom - aktualni primer tega je sodelovanje z več
slovenskimi podjetji pri prijavi mladih raziskovalcev s področja gospodarstva. Moto
raziskovalcev na fakulteti je, da se lotevajo tistih problematik, ki so za okolje najbolj
pomembne, pa naj so še tako politično ali kako drugače občutljive. In da svoja spoznanja
posredujejo širši javnosti. Takšno raziskovanje kompleksnih pojavov in problemov sodobne
družbe pa ni mogoče brez interdisciplinarnega pristopa. Zato nam je na fakulteti uspelo
oblikovati tim raziskovalcev iz različnih disciplin, ki intenzivno sodelujejo z znanstvenimi kolegi iz
tujine. Prav vključenost v mednarodni prostor je tisti moment, brez katerega dandanes ni
mogoče doseči akademske odličnosti. Ta vključenost se kaže tako pri sodelovanju na
raziskovalnem področju kot pri vključenosti tujih predavateljev v pedagoški proces. To še
posebej velja za doktorski študij, kjer je že v prvem letu sodelovalo več resnično eminentnih
osebnosti. Omeniti velja samo prof. Thomasa Luckmanna, enega največjih živečih
sociologov.

o··

V minulih letih je fakulteta razvila plodne odnose s ključnimi igralci iz okolja, v katerem je
nastala. Tesna povezanost z okoljem je prav tako ena od vodil fakutlete, ki bo usmerjalo naše
delovanje tudi v prihodnje. Fakulteta ne teži k temu, da bi po številu študentov presegla
nekatere že uveljavljene ustanove. Strateška usmeritev fakultete je visoka kakovost
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izobraževalnih procesov, kar podpira obsežno znanstveno raziskovalno delo, v katerega je
usmerjen pomemben delež njenih aktivnosti.

Dolgoročni cilji fakultete so:
znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost,
odličnost študija, odličnost poslovanja,
Zadovoljstvo študentov, zadovoljstvo odjemalcev pri raziskovalnem delu, zadovoljstvo
zaposlenih,
družbeno odgovorno delovanje,
razvijanje novih študijskih programov,
pridobivanje odličnih visokošolskih učiteljev iz Slovenije in tujine in vlaganje v razvoj
pridobljenih perspektivnih kadrov,
krepitev mednarodnih izmenjav visokošolskih učiteljev in študentov,
skrb za vrhunsko kakovost študija,
povezovanje pedagoškega procesa z raziskovalnim procesom,
razvijanje temeljnih znanj na področju družboslovja z močnim interdisciplinarnim
poudarkom,
nudenje uporabnih znanj gospodarstvu, javnemu sektorju, lokalni skupnosti in
nevladnim organizacijam,
vključenost v mednarodne, evropske in nacionalne ter regionalne znanstveno-
raziskovalne in razvojne projekte za javni in zasebni sektor,
oblikovanje tima odličnih raziskovalcev iz Slovenije in tujine,
prispevati in omogočiti kvalitetno življenje študentov,
zagotoviti uspešnost in učinkovitost in gospodarnost poslovanja ter izvajanje poslovnih
procesov v skladu z zakonom in
dolgoročno sodelovanje in partnerstvo s visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami
doma in tujini.

Kratkoročni prednostni cilji fakultete so:
aj Izobraževalni cilji:

odličnost študija, odličnost poslovanja,
zadovoljstvo študentov,
razvoj novih družboslovnih dodiplomskih študijskih programov, ki so v Sloveniji novost
in/ali obstaja po profilih, ki jih ustvarjajo veliko povpraševanje na trgu delovne sile,
zagotovitev kakovosti izvajanja študijskih programov skladno s splošno uveljavljenimi
evropskimi, slovenskimi in s fakultetnimi akti opredeljenimi standardi in
internacionalizacija študijskega procesa z vključevanjem tujih visokošolskih učiteljev in
zagotovitvijo pogojev za mednarodne izmenjave študentov in učiteljev.

bj Znanstveno-raziskoval no-razvojni cilji:
znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost,
razvoj novih teoretskih in metodoloških znanj s področja družboslovja preko izvajanja
temeljnih raziskovalnih projektov,
razvoj strateških in uporabnih zanj in oblikovanje razvojnih in sistemskih rešitev preko
izvajanja projektov iz ciljno-raziskovalnih programov,
razvoj uporabnih znanj in rešitev preko izvajanja aplikativnih projektov v sodelovanju z
gospodarskimi akterji,
razvoj temeljnih in aplikativnih znanj v sodelovanju s tujimi raziskovalnimi organizaciji v
okviru mednarodnih projektov in
vključevanje vrhunsko usposobljenih raziskovalcev iz Slovenije in tujine v raziskovalno
delo fakultete.

Fakulteta ima od druge polovice leta 2010 premoženje v obliki neprerrucrune. Nakup
poslovnih prostorov v centru Nove Gorice je in zadošča v celoti potrebam fakultete za
opravljanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti.
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3. ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV

Število vpisanih študentov v študijskem letu 2010/201 1

program Lokacija Status Število
vpisanih v
2010/11

Socialni Nova Gorica izredni - prvič 10
menedžment Ljubljana izredni 3
(VS), 1. letnik

Novo mesto izredni 4
Uporabne Nova Gorica redni - prvič 44
družbene Nova Gorica redni - 6
študije, 1. letnik ponovno

Nova Gorica izredni - prvič 2
Novo mesto Izredni O

Uporabne Nova Gorica Redni 32
družbene Nova Gorica Izredni 3
študije, 2. letnik Novo mesto Izredni O

Uporabne Nova Gorica Redno 35
družbene Novo mesto Izredno O
študije, 3. letnik

Nova Gorica Izredno 1

Socialni Nova Gorica, Redno in O
menedžment Novo mesto, izredno
(MAG), 1. letnik Ljubljana

Medkulturni Nova Gorica redno - prvič 48
menedžment Nova Gorica redni- 6
1. letnik ponovno

Ljubljana Izredno O

Novo mesto Izredno O
Medkulturni Nova Gorica Redno/Izredno 29/1
menedžment Ljubljana Izredno O
2. letnik Novo mesto Izredno 1
Sociologijo 1. Nova Gorica redni 11
letnik Izredni 9
Sociologijo 2. Nova Gorica Redni/Izredni 3/11
letnik
Sociologijo 3. Nova Gorica Redni/Izredni 0/12
letnik

Na dodiplomskem študijskem programu Uporabne družbene študije imamo vpisanih še 17
absolventov, na podiplomskem študijskem programu Medkulturni menedžment 13, na
podiplomskem študijskem programu Sociologijo pa 3.



Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

4. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2010

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici je v letu 2010 namenila finančna
sredstva za:

V EUR NAMEN -
77.808,29 nakup opreme
36.357,00 investicijsko vzdrževanje opreme
18.845,30 vzdrževanje računalniške opreme
9.146,93 nakup učbenikov
4.969.75 zqibonke. brošure
15.458,89 objave v medijih
67.007,84 storitve zunoniih izvajalcev za pedaqoške storitve

22.9594,00 Skupaj

izr. prof. dr. Matevž Tomšič
dekan



ENOTNO LETNO POROČILO VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2010/11 IDatum I 3.3.20111

NAZIV FAKUL TETE, NASLOV
Fakulteta za uporabne družbene študiie v Novi Gorici

NAZIV UNIVERZE

IKATEDRE/ORG. ENOTE ' .• '

ISTEVILO VPISANIH V TEM STUDIJSKEM LETU STEVILO I
PROGRM STOPNJA ŠTUDIJA NAČiN ŠTUDIJA KONCESIJA TRAJANJE STU! 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4.LETNIK 5.LETNIK SKUPAJ DIPLOMAN

(bolonjski: 1-vs/un, 2, 3; (da/ne/državna V
(naziv) stareiši: vs, un, maa, dr) I'redni/izredni) vis. ustanova) število semestrov) PREJŠNJ

Socialni m 1-VS izredni ne 6 17 O O/ / 17 O

Uporabne 1-UN redni da 6 50 32 35 I / 117 2

Uporabne 1-UN izredni ne 6 2 3 11 / 6 2

Medkultur 2 redni da 4 54 29/ / / 83 2

Medkultur 2 izredni ne 4 O 2/ / I 2 1

Socialni m 2 izredni ne 4 O O/ / / O O

Sociolooiia 3 redni ne 6 11 3 Ol I 14 O

Socioloaiia 3 izredni ne 6 9 11 12 I / 32 O

SKUPAJ 271

TOV

IŠTEVILO VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV TER UČiTELJEV" ASISTENT 19

DOCENT 15

IZREDNI PROF. 11

REDNI PROF. 10

'v primeru univerze: namesto kateder se vpiše njene članice; vpiše se le programe, ki jih neposredno izvaja univerza
"v primeru dislocirane enote: vpiše se podatke, ki se nanašajo le na dislocirano enoto


