
Znanstvenoraziskovalna dejavnost in znanstveni delavci 

Raziskovalni programi predstavljajo na fakulteti področje raziskovanja, ki je aktualno in 
uporabno v kontekstu vseživljenjskega izobraževanja Dolenjske in Bele krajine, je tudi 
pomembno za Slovenijo, ker obstaja državni interes, ki je zapisan v nacionalnem raziskovalnem 
in razvojnem programu, v kontekstu okolja EU, predvsem pa je neposredno pomemben za 
življenje in delo na fakulteti. Izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela je skladno s strateškim 
načrtom in standardi. Sodobna spoznanja te dejavnosti in stroke se v pedagoški proces prenašajo 
z vključevanjem novih vsebin, novih izdaj učbenikov in z izdelavo magistrskih in diplomskih 
nalog. Fakulteta vzpodbuja zaposlene k znanstvenoraziskovalni in strokovni dejavnosti ter o 
tem vodi ustrezne evidence, kar je razvidno iz baze COBISS.  
 



Tabela 1: Osebne bibliografije zaposlenih za obdobje 2015–2016  
 

1 Članki in drugi sestavni deli Število 
1.01 Izvirni znanstveni članek 24 
1.02 Pregledni znanstveni članek 2 
1.03 Kratki znanstveni prispevek / 
1.04 Strokovni članek  8 
1.05 Poljudni članek  1 
1.06 Objavljeni znanstveni članek na konferenci (vabljeno predavanje) 3 
1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) / 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 42 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 1 
1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) 3 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 24 
1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci / 
1.16 Samostojni znanstveni sestavek v monografiji 3 
1.17 Samostojni strokovni sestavek v monografiji 1 
1.18 Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju … / 
1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika / 
1.20 Predgovor, spremna beseda / 
1.21 Polemika, diskusijski prispevek / 
1.22 Intervju 1 
1.24 Bibliografija, kazalo ipd. / 
1.25 Drugi sestavni deli 1 
 SKUPAJ – članki in drugi sestavni deli 114 
   
2 Monografije in druga zaključena dela Število 
2.01 Znanstvena monografija 2 
2.02 Strokovna monografija / 
2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo / 
2.05 Drugo učno gradivo 3 
2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid / 
2.08 Doktorska disertacija 1 
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav 7 
2.13 Elaborat, predštudija, študija 2 
2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) 6 
2.25 Druge monografije in druga zaključena dela 1 
 SKUPAJ – monografije in druga zaključena dela 22 
   
3 Izvedena dela (dogodki) Število 
3.14 Predavanje na tuji univerzi 8 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 1 
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa / 
3.25 Druga izvedena dela 9 
 SKUPAJ – izvedena dela (dogodki) 18 
   
 Sekundarno avtorstvo Število 
 Urednik 23 
 Recenzent 20 
 Prevajalec / 
 Mentor 213 
 Komentor  / 
 Drugo 10 
 SKUPAJ – sekundarno avtorstvo 266 
   
 Nerazporejeno Število 
  3 

Opomba: Seznam je bil napravljen na podlagi izpisov iz COBISS-a na dan 19. 10. 2016.  
 
Programsko skupino sestavljajo v skladu z zakonodajo vodja programske skupine, najmanj pet 
raziskovalcev z doktoratom znanosti ter strokovni in tehnični sodelavci organizacije. 
Raziskovalci imajo doktorat znanosti, izkazane raziskovalne ali razvojne rezultate v zadnjih 



petih letih in nazive v skladu z obstoječimi predpisi. Raziskovalne programe izvaja raziskovalna 
skupina 2117-001, vpisana v register SICRIS-a, vodja je doc. dr. Iva Konda, sestavljajo pa jo 
naslednji raziskovalci: izr. prof. dr. Franci Avsec, akad. prof. dr. Marjan Blažič, Mojca Blažič, 
asist., dr. Sergej Gričar, viš. pred., mag. Malči Grivec, viš. pred., doc. dr. Laura Južnik Rotar, 
doc. dr. Iva Konda, doc. dr. Milena Kramar Zupan, izr. prof. dr. Neva Maher, mag. Barbara 
Rodica, viš. pred., dr. Alenka Rožanec, viš. pred. in izr. prof. dr. Jasmina Starc. 
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