
 

Akcijski načrt korekcijskih ukrepov na osnovi nerealiziranih in delno realiziranih aktivnosti iz plana dela 2011 

 

Obravnavane so zgolj tiste aktivnosti, na katerih izvedbo lahko vplivamo 

 

 Naloga delež realizacije v letu 2011 Ukrep Rok izvedbe odgovorna oseba 

za realizacijo 

1 internacionalizacija spletnih 

strani; informacije o FNM in 

oddelkih na voljo v vsaj enem 

svetovnem jeziku 

naloga je delno bila izvedena, 

ni še dokončana 

dekanica zaposlene, ki so na oddelkih 

odgovorni za internacionalizacijo 

spletnih strani, pozove k dokončanju 

dela;  

15. 1. 2012 dekanica 

   odgovorni na oddelkih podajo dekanici 

in prodekanu za mednarodno 

sodelovanje terminski in vsebinski plan 

za dokončanje dela, dela se morajo 

zaključiti do 31. 3. 2012 

25. 1. 2012 prodekan za 

mednarodno 

sodelovanje 

   odgovorni na oddelkih redno poročajo 

dekanici in prodekanu za mednarodno 

sodelovanje o napredku;  

27. 1. 2012 

24. 2. 2012 

15. 3. 2012 

prodekan za 

mednarodno 

sodelovanje 

2 Izdelava študijskega programa 

3. stopnje Biologija 

nerealizirano oddelek podrobno preuči razmere: ali 

vpeljati program ali ne in definira rok 

(leto) vpeljave, če se zanjo odloči 

29. 2. 2012 predstojnik 

oddelka doc. dr. 

Andrej Šorgo 

3 Pedagoški študentje mentorji 

pri pripravi raziskovalnih nalog 

osnovnošolcem in dijakom. 

nerealizirano, ker ni bilo 

interesa študentov 

priprava motivacijskih ukrepov za 

študente z določenimi roki za vpeljavo 

31. 5. 2012 Pedagoški center 

doc. dr. Andrej 

Šorgo 

4 Priprave aktivnosti za 

obeleženje jubilejnih obletnic 

oddelkov FNM UM 

nerealizirano, ker je 

prestavljeno na teden odprtih 

vrat v januarju 2012 

izvesti v tednu odprtih vrat 2012 med 23. 1. 2012 

in 27. 1. 2012 

dekanica 

5 Pripraviti vlogo za akreditacijo 

programa za poučevanje 

tretjega predmeta v OŠ. 

nerealizirano Pedagoški center podrobno preuči 

razmere: ali vpeljati program ali ne (oz. 

na katerih področjih da, kje ne) in 

definira terminski plan izvedbe, če 

do 31. 5. 2012 Pedagoški center 

UM,  

predstojnik prof. 

dr. Boris Aberšek 



sklene, da so vpeljave posameznih 

programov smiselne 

6 Ponovna vzpostavitev 

kadrovske službe:  

Nadomestilo sodelavke, ki je 

odšla v pokoj v letu 2008 

nerealizirano, ker bo 

realizirano v letu 2012, ko se 

bo na to delovno mesto 

prerazporedilo sodelavko, ki 

sedaj dela na nalogah, ki se v 

tem letu zaključujejo  

prerazporeditev sodelavke na drugo 

delovno mesto 

8. 3. 2012 tajnik fakultete 

7 Posodobitev poslanstva, vizije, 

strategije delovanja FNM 

poslanstvo in vizija 

prenovljena, potrebno še 

potrditi na senatu 

potrditev poslanstva in vizije FNM UM 

na senatu FNM 

1. 3. 2012 dekanica 

8 izdelava strategije delovanja 

FNM UM 

delno realizirano; 

strategija je v pripravi;  

Uprava v sodelovanju s predstojniki 

oddelkov in inštitutov pripravi izhodišča 

 

 

30. 3. 2012 dekanica 

   Uprava v sodelovanju s predstojniki 

oddelkov in inštitutov izvede analiza 

konteksta, v katerem deluje FNM. 

 

31. 5. 2012 dekanica 

   Uprava v sodelovanju s predstojniki 

oddelkov in inštitutov pripravi strategijo 

in jo posreduje v obravnavo oddelkom 

in inštitutom 

15. 9. 2012 dekanica 

   strateški načrt posredovan v obravnavo 

Senatu FNM 

15. 11. 2012 dekanica 

 


