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MOTIV ZA KANDIDATURO IN TEMELJNI CILJI PROGRAMA 

UVODNA MISEL 

Moja odločitev za kandidaturo za dekanjo Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru (v 

nadaljevanju FL UM) je bila sprejeta po daljšem in tehtnem premisleku. V zadnjih letih sem kot 

prodekanica za izobraževalno dejavnost FL UM aktivno sooblikovala današnjo podobo 

fakultete. Tako na fakulteti, kot tudi na Univerzi v Mariboru in v širšem mednarodnem okolju 

sem pridobila številne izkušnje, za katere trdno verjamem, da mi bodo v pomoč pri vodenju 

fakultete, pri čemer si želim našega skupnega sodelovanja. 

Moj iskren namen je voditi fakulteto na podlagi vrednot, v katere trdno verjamem. V ospredje 

bom tako postavila: srčnost, moralnost, širino duha, znanstvenost, objektivnost, odprto 

komunikacijo in timsko delo.  

Fakulteti noto delovanja postavljajo naši študentje. Tako pedagoški kot tudi strokovno-

tehnični sodelavci smo tukaj, da jih skrbno spremljamo skozi študijska leta njihove mladosti in 

jim dajemo znanje za prihodnost. Prostor, v katerem ustvarja fakulteta, in vsebine, ki jih 

podaja, soustvarjamo skupaj s številnimi drugimi deležniki, kot so Univerza v Mariboru, 

NAKVIS, Mestna občina Celje, slovenske in mednarodne institucije na področju logistike in 

oskrbovalnih verig, gospodarski in negospodarski subjekti v občini, regiji ter državi ter srednje 

šole, s katerih prihajajo naši sedanji in bodoči študentje. Želim si, da bi skupaj ustvarjali svoj 

dinamični svet, ki bo gradil, osvajal, odkrival področje logistike in oskrbovalnih verig in dodajal 

nova dognanja tega področja v naš majhen, a še tako pomemben prostor v Sloveniji in širšem 

okolju. Skladno s tem bom poskušala delovanje naše fakultete povezati z drugimi fakultetami 

Univerze v Mariboru. 

Osnovni cilj programa dela, ki ga oddajam ob kandidaturi za dekanjo Fakultete za logistiko 

Univerze v Mariboru za mandatno obdobje 2021-2025, je nadaljnji razvoj fakultete in na ta 

način utrjevanje njenega položaja na področju logistike in oskrbovalnih verig v slovenskem in 

tudi mednarodnem okolju. Zato je potrebno nadaljevati s kakovostnim delom na 

izobraževalnem področju, uspešnim delom na znanstveno-raziskovalnem področju in 

poglobljenim mednarodnim sodelovanjem. Pri tem je pomembno ustvarjanje spodbudnega 
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delovnega okolja vseh zaposlenih fakultete, kar omogoča uspešen strokovni razvoj vsakega 

posameznika.   

 

CILJI 

Kot najpomembnejše cilje po posameznih področjih FL UM vidim: 

 Izobraževalna dejavnost in študenti 

 nadaljevanje posodobitve obstoječih študijskih programov in priprava novih študijskih 
programov, v tujem jeziku za tuje študente; 

 priprava modulov (z možnostjo pridobitve certifikatov) v okviru vseživljenjskega 
učenja; 

 poglobljeno vključevanje študentov v različnih segmentih delovanja fakultete. 
 

 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 

 razvoj laboratorijev na fakulteti in podpora raziskovalcem glede na specifično področje 
raziskovanja; 

 pridobivanje ARRS in EU projektov s pomočjo podpore Projektne pisarne, ki bo 
spremljala indikatorje uspeha in indikatorje truda. 
 

 Kakovost 

 aktivno sledenje samoevalvacijskim poročilom in realizacija akcijskih planov z 
vključevanjem vseh deležnikov – zanka kakovosti;  

 priprava in uvajanje standarda ISO9001:2015 v procese, ki jih izvajamo na FL UM; 

 nadgradnja mednarodnih akreditacij ECBE in ACBSP; 

 akreditacija magistrskega študijskega programa v okviru Evropskega logističnega 
združenja. 
 

 Internacionalizacija 

 opredelitev strateških povezav FL UM v mednarodnem prostoru, ki bo služilo za temelj 
povečanja števila mednarodnih izmenjav, tako za študente kot zaposlene; 

 priprava in izvedba študijskih programov v tujem jeziku;  

 priprava skupnih študijskih programov z izbranim partnerjem (oz. izbranimi partnerji). 
 

 Vpetost v gospodarstvo  

 aktivno sodelovanje s Programskim svetom FL UM in Gospodarsko zbornico Slovenije; 

 aktivno povezovanje in sodelovanje s strokovnimi združenji, lokalno skupnostjo in 
gospodarstvom ter vključitev zunanjih deležnikov v oblikovanje strateških odločitev FL 
UM; 

 tvorno sooblikovanje inovacijskega ekosistema kohezijske regije.  
 

 Upravljanje in zaposleni 

 vzpostavitev in ohranjanje zaposlenim prijaznega delovnega okolja, s pomočjo 
zavzemanja za diskusijo na podlagi dejstev in reševanje problemov brez  
predpostavljanja posledic; 

 spodbujanje izobraževanja zaposlenih in pomoč pri njihovem kariernem razvoju; 

 skrb za ravnotežje med delom in osebnim življenjem z vidika ohranjanja zdravja ter 
dobrega počutja. 
 
 
 



Za kreativno in napredno FL. 
 

3 
 

 
 

 Zgradba in finance 

 ustrezna dolgoročna rešitev za zagotovitev lastniških prostorov fakultete v Celju z 
namenom odličnega izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela; 

 vzpostavitev sistema zagotavljanja delnega financiranja iz tržne dejavnosti . 
 
 

PODROBNEJE O MOJEM PROGRAMU DELA 
 

Kot prodekanica za izobraževalno dejavnost FL UM, članica Senata FL UM, članica komisij za 

dodiplomski študij in podiplomski študij UM in članica Senata UM ter številnih drugih komisij, 

sem se v svojem dolgoletnem profesionalnem delovanju spoznala z vsemi procesi delovanja 

na fakulteti, univerzi ter na splošno delovanja visokošolskega zavoda tako v Sloveniji kot tudi 

v širšem okolju. FL UM se je v svojih 16-ih letih razvoja uveljavila kot vodilna izobraževalna in 

znanstveno-raziskovalna institucija na področju logistike in oskrbovalnih verig, prepoznavna 

doma in v tujini. Pohvalimo se lahko z različnimi dosežki. Ponosni smo na naše diplomante, ki 

so v tem času zaključili študij in ponesli dobro ime fakultete v svoja delovna okolja ter so priča 

o tem, da izobražujemo kompetentne diplomante za delo na področju logistike. Naši 

diplomanti so pri zaposlovalcih tako v gospodarstvu kot negospodarstvu izredno iskan kader. 

Študijski programi FL UM so dobro pripravljeni, letno posodobljeni v skladu s trendi, kar 

dokazujeta tudi dve mednarodni akreditaciji. Povečali smo obseg raziskovalnega dela na vseh 

stopnjah študija, povečalo se je število izmenjav študentov, akreditirali smo dislocirano enoto 

v Ljubljani. Prav tako vedno bolj aktivno delujemo kot raziskovalci v laboratorijih fakultete. 

Kljub temu pa je pred nami še veliko nalog oziroma aktivnosti za doseganje zastavljenih že 

danih in novih ciljev, predvsem z namenom slediti viziji FL UM.  

V nadaljevanju podajam podrobnejši opis ciljev po posameznih, prej kratko predstavljenih 

področjih.  

 

1. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST IN ŠTUDENTI 
 

Področje izobraževanja je izjemnega pomena za FL UM. Študijski programi FL UM so 

prepoznavni tako v slovenskem kot tudi mednarodnem okolju. So mednarodno akreditirani, 

kar dokazuje odličnost na tem področju. Zato je cilj, da ohranimo naše študijske programe na 

vseh treh stopnjah, pri čemer pa je potrebno nadaljevati s temeljito analizo vsebin obstoječih 

študijskih programov, predmetno-specifičnih kompetenc in kompetenc diplomantov. Samo 

izvedbo pedagoškega procesa bomo nadaljevali in nadgrajevali z uporabo najnovejše 

tehnologije, kot na primer kratki posneti videi predavanj v spletnih učilnicah, izvedba 

predavanj na daljavo in drugo, s ciljem dviga kakovosti študija in približati študijski proces 

študentom. 
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Prizadevala si bom predvsem za jasno določitev in usmeritev visokošolskega strokovnega 

študijskega programa ter univerzitetnega študijskega programa, v skladu s potrebami 

gospodarstva v Sloveniji in mednarodnem okolju ter promociji le-teh. 

 

Prizadevala si bom, da bomo povečali vpis odličnih študentov na magistrskem študijskem 

programu. V ta namen bomo še bolj opredelili aktivnosti akcijskega plana za promocijo vseh 

študijskih programov (socialna omrežja, pojavljanje v medijih, podajanje mnenj glede 

aktualnih izzivov, itd.). Skladno s tem bomo aktivno delali na posodobitvi magistrskega 

študijskega programa.  

 

Doktorski študijski program je pripravljen v skladu s smernicami Pravilnika o doktorski šoli 

Univerze v Mariboru. V tem duhu bomo nadaljevali in nadgrajevali doktorski študijski program 

fakultete in gradili na kakovosti izvedbe.  

 

Prizadevala si bom tudi za študijski program v angleščini, saj imamo na FL UM vse več 

povpraševanja tujih študentov.  Prizadevala si bom, da bomo lahko s sodobno tehnologijo 

izvajali študijske programe tudi na daljavo. 

Vseživljenjsko učenje je zelo pomembno področje, zato si bomo prizadevali pripraviti program 

in/ali posamezne module, kar bi ponudili predvsem že zaposlenim v podjetjih, bivšim 

študentom in drugim deležnikom v sodelovanju z gospodarstvom in drugimi institucijami za 

dodatno pridobitev kompetenc. Na primer vključevanje aplikativnih vsebin, ki predstavljajo 

informacijsko infrastrukturo logističnih sistemov in procesov (SAP ERP, OpenERP, FlexSim, 

JaamSim, LEKIN, GS1 in drugo). Priprava in akreditacija programov vseživljenjskega učenja 

pomeni tudi razvoj  fakultete. Pri tem bo vključena tudi možnost pridobitve certifikatov. 

Prizadevala si bom, da se bodo izvajali študijski programi tudi na dislocirani enoti, kar bo 

predstavljalo nadaljnji razvoj in prepoznavnost fakultete in stroke v Sloveniji ter širšem okolju.  

 

Pozornost bom namenila tudi uvrstitvi logistike v ustrezno klasifikacijo KLASIUS in ISCEED.  

 

Jedro naše temeljne dejavnosti še vedno ostajajo študenti, zato bom skupaj z vsemi storila 

vse, da zastavljene cilje tudi dosežemo. Temu primerno si bom prizadevala za odlično študijsko 

okolje za študente, predvsem z namenom motivacije in odlične kreativnosti, kjer bodo 

študenti z veseljem in samoiniciativno študirali, pristopali k različnim projektom in sodelovali 

na različnih dogodkih fakultete. Potrebno je ustrezno pristopiti k temu, da bomo pridobili 

dobre in motivirane maturante, da se vpišejo na FL UM. 

 

Z namenom dobrega in motiviranega počutja študentov bom aktivno pristopila k ustrezni 

ureditvi prostorov (barvanje sten predavalnic, preureditev knjižnice, ureditev študijskih 

kotičkov, itd.). V tem duhu si bom tudi prizadevala z lokalno skupnostjo in morebitnimi ostalimi 

deležniki za ureditev ustreznih študentskih prostorov v dijaškem domu v Celju, kar bi vodilo v 

razvoj mesta Celje kot študentskega mesta. 
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V zadnjem obdobju študenti iz tujine izkazujejo povečan interes po študiju na FL UM. Za te si 

bom prizadevala, da bodo, tako kot ostali študenti, obveščeni o vsem glede pedagoškega 

procesa in znanstvenega-raziskovanja ter možnosti vključevanja na projekte. V luči napisanega 

si bom prizadevala, da bodo pri učnih enotah imeli tudi vso potrebno literaturo v tujem jeziku 

in spodbujala sodelavce za konstruktivno sodelovanje. 

Tutorski sistem na FL UM deluje odlično, zato bomo s tem nadaljevali. Posebno pozornost bom 
namenila še bolj aktivnemu sodelovanju s tutorji FL UM, predvsem z namenom povezovanja 
študentov in obveščanja študentov o vseh aktivnostih in novih oziroma aktualnih dogajanjih 
na fakulteti ter UM. Študentom bomo omogočili vključitev v različne obštudijske dejavnosti, ki 
jih ponuja UM. Prav tako jih bomo vzpodbujali in aktivno vključevali pri sodelovanju na 
različnih mednarodnih dogodkih kot so študentski simpozij, mednarodna Poletna šola, 
mednarodne konference. Prav tako si bom prizadevala za še večjo povezanost s Študentskim 
svetom FL UM. Zato bomo uvedli redna srečanja s Študentskim svetom in tutorji z namenom 
izmenjave idej, pobud in morebitnih vključitev le teh v sam študijski proces. 
 
Na fakulteti potekajo letna srečanja z ALUMNI klubom, zato bomo nadaljevali s tovrstnimi 
dogodki.  Še bolj intenzivno se bom posvečala povezovanju z našimi bivšimi študenti ter 
organizaciji srečanj članov ALUMNI s študenti fakultete, saj jim bodo na ta način naši 
diplomanti prenesli svoje znanje in izkušnje kot gostujoči strokovnjaki, kot predstavniki na 
informativnih dnevih ali s pomočjo ekskurzij v podjetja. 
 
Potrebno je še naprej razvijati Center za razvoj karier FL UM, ki povezuje študente in 
potencialne bodoče delodajalce (podjetja in organizacije s področja logistike) v obliki ekskurzij, 
obiska kariernih sejmov in posredovanja zaposlitvenih oglasov.  
 

2. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
 

Znanstveno-raziskovalno področje FL UM se je v vseh letih od nastanka fakultete zelo razvilo 

in naredilo velik preboj v slovenskem prostoru glede samega pojmovanja logistike kot vede. 

Zato bom spodbujala nadaljevanje znanstveno-raziskovalnega dela ter si prizadevala za še 

večji razvoj laboratorijev na fakulteti, kar je pogoj za motivirano ter na ta način uspešno delo 

raziskovalcev. Predvsem je potrebno krepiti sodelovanje raziskovalcev med laboratoriji z 

namenom še boljših celovitih rezultatov področja raziskovanja fakultete. V luči tega si bom 

prizadevala, da smo kot raziskovalci motivirani in se prijavljamo na čim več znanstveno 

raziskovalnih projektov in zaposlujemo mlade raziskovalce. Tako bomo lahko prijavljali in 

pridobili več ARRS in EU projektov. Na ta način bomo lahko tudi uspešni pri prijavi Programske 

skupine na ARRS, kar je tudi naš že zastavljeni cilj.  

 

Pri vsem tem je tudi pomembno, da dobro začrtamo delovanje Projektne pisarne na fakulteti, 

kot podpora pri prijavi projektov. V skladu s strateškim načrtom FL UM bomo nadaljevali z 

raziskavami na področju Pametne logistike, mobilnosti in oskrbovalnih verig, pri čemer je 

pomembno, da vsi raziskovalci laboratorijev najdemo svoje področje raziskovanja v okviru 

tega, kar bo tvorilo smiselno celoto raziskovanja in posledično skupni rezultati fakultete. Velik 
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poudarek bom tako namenila tudi temu, da raziskovalci v medsebojnem sodelovanju razvijajo 

vsak svoje specifična znanstveno-raziskovalna področja. 

 

Na področju raziskovanja predstavljajo pomemben element habilitacijska področja 

raziskovalcev. Ustanovitev Habilitacijske komisije FL UM mora pri svojem delovanju 

predstavljati predvsem podporo raziskovalcem. Pri tem si bomo prizadevali spodbujati 

motiviranost in aktivnost dela na področju raziskovanja posameznikovega področja.  

 

Z namenom motivacije posameznika bomo spremljali tako indikatorje uspeha (objave člankov, 
pridobljeni projekti, itd.) kot indikatorje truda (oddani projekti, oddani članki, ki še niso 
dobljeni oziroma objavljeni, itd.). 
 

3. KAKOVOST    
 

Osnovna načela na področju kakovosti, ki naj bodo spoštovana tudi na FL UM: odgovornost, 

transparentnost, etično ravnanje, spoštovanje interesov deležnikov, spoštovanje vladavine 

prava, spoštovanje mednarodnih norm delovanja, spoštovanje človekovih pravic. 

 

Na FL UM bom spodbujala kakovost glede prožnega sistema vodenja, stremela k stalnim 

izboljšavam, motiviranju k doseganju skupnih ciljev in zagotavljanju sodelovanja. Pri tem je 

pomembno, da so cilji izmerljivi na različnih ravneh sistema in so osredotočeni tudi na 

učinkovito notranje komuniciranje.  

 

Prizadevala si bom za argumentirano pripravo in dosledno izvajanje akcijskih ukrepov na 

podlagi samoevalvacijskih poročil študijskih programov FL UM in akreditacijskih poročil ACBSP 

in ECBE. Dodatno bom storila vse za dvig kakovosti na vseh področjih poslovanja fakultete, v 

zadovoljstvo študentov, nas zaposlenih in tudi drugih odjemalcev naših intelektualnih storitev. 

 

Prizadevala si bom za pridobitev akreditacije magistrskega študijskega programa preko 

Evropskega Logističnega Združenja. 

 

4. INTERNACIONALIZACIJA 
 

Internacionalizacija predstavlja pomembno področje FL UM, predvsem v smislu 

prepoznavnosti, povezovanja z vrhunskimi znanstveniki ter sledenju trendom v svetovnem 

merilu.  

 

FL UM je v mednarodnem okolju že dobro prepoznavna. Zato si bom prizadevala z 

nadaljevanjem povezovanja z že obstoječimi partnerskimi institucijami in se še povezovati z 

drugimi, ki delujejo na področju logistike in oskrbovalnih verig. V tem duhu bomo spodbujali 

izmenjavo tako študentov kot tudi pedagoškega kadra v okviru Erasmus+ izmenjave UM.  
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Nadaljevali bomo s promocijo študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega dela in v 

splošnem fakultete v tujini. Zato bom vzpodbujala interes k pripravi skupnih študijskih 

programov s fakultetami v tujini, ki delujejo na področju logistike, pri tem pa se bo vzpodbujalo 

skupno raziskovanje.  

 

Pri tem je zelo pomembno razvijati programe v tujem jeziku za tuje študente. Prizadevali si 

bomo vključiti čim več tujih gostujočih profesorjev v pedagoški proces. Nadaljevali bomo s 

tradicionalnimi mednarodnimi dogodki fakultete kot sta mednarodna Poletna šola in 

Študentski simpozij, saj imata odličen odziv tako v Sloveniji kot v širšem okolju.  

 

Z namenom odličnega delovanja področja internacionalizacije bi na fakulteti uvedli 

Mednarodno pisarno, ki bi med drugim skrbela za pridobivanje tujih študentov, Erasmus+ 

izmenjave,  gostujoče profesorje, promocijo fakultete in študijskih programov s ponujenimi 

kompetencami v tujini, predvsem pri partnerskih fakultetah. Pisarna bi bila namenjena tudi 

pregledu in vzpostavljanju dobrih dolgoročnih odnosov in partnerstev z inštitucijami v 

mednarodnem okolju.  

 

5. VPETOST  V GOSPODARSTVO 
 

Na FL UM dobro sodelujemo z gospodarstvom. Seveda se bomo trudili, da bomo tovrstno 

sodelovanje nadgrajevali, predvsem z vidika povezovanja in kreiranja novih trendov na 

področju logistike in oskrbovalnih verig. Zato bomo v prihodnje še bolj aktivno sodelovali s 

Programskim svetom FL UM. Prav tako se bomo bolj aktivno povezali s Slovenskim logističnim 

združenjem in s podjetji, ki delujejo na področju logistike ter oskrbovalnih verig. V splošnem 

si bom zavzemala za aktivno povezovanje in sodelovanje s strokovnimi združenji, lokalno 

skupnostjo in gospodarstvom. V skladu s tem si bomo prizadevali za vključevanje več 

gostujočih strokovnjakov v sam študijski proces, da se bodo študenti že tekom študija seznanili 

z realnimi aktivnostmi njihovega bodočega dela. V okviru projektne pisarne bomo vodili 

evidenco gostujočih strokovnjakov, spremljali razpise projektov gospodarstva in jih 

posredovali ustreznim zaposlenim ter pomagali pri pripravi dokumentov.  

 

Zavzemali se bomo za aktivno sodelovanje z lokalnim okoljem v Celju in s tem širjenje na 

celotno Slovenijo, predvsem z vidika podpore izobraževalne in znanstveno raziskovalne 

dejavnosti. Tvorno bomo sodelovali pri sooblikovanju inovacijskega ekosistema kohezijske 

regije. Spodbujali bomo sodelovanje na strokovnih gospodarskih srečanjih, mreženje z 

gospodarstveniki ter spodbujali zaposlene  k čim večji vpetosti v gospodarsko okolje. 

 

Dislocirano enoto v Ljubljani smo akreditirali iz več razlogov: da bomo širšemu gospodarskemu 

okolju ponudili možnost nadgrajevanja kompetenc v logistiki in oskrbovalnih verigah; da bomo 

dvignili ugled FL UM v slovenskem prostoru, tako akademskem kot tudi operativnem; da bomo 

konkurenčnost ponudbe študijskih programov dvignili na še višjo raven; da smo odprti za 

sodelovanje z vsemi zainteresiranimi deležniki. Skupaj bomo naredili vse, da bi odprtje te 

enote dobilo ustrezen kvalitativen in kvantitativen odziv.   
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6. UPRAVLJANJE IN ZAPOSLENI 
 

Zaposleni na FL UM smo zelo pomemben člen za uspešno delovanje fakultete, zato si bom 

prizadevala za ustvarjanje takšnega delovnega okolja, da bomo skupaj dosegali uspešne 

rezultate zastavljenih ciljev fakultete, saj je izjemnega pomena zadovoljstvo in motiviranost 

nas vseh zaposlenih na fakulteti, pedagoških in strokovnih sodelavcev.  

 

Ker je klima delovanja vseh nas tako zelo pomembna, si bom v najboljših močeh prizadevala, 

da se boste moji sodelavci dobro počutili v delovnem okolju in bom skladno s tem spodbujala 

kreativnost vsakega posameznika na svojem področju. Pri tem je ključnega pomena zaupanje 

v vsakega posameznika in medsebojno zaupanje. Zato si bom prizadevala za fleksibilnost glede 

delovnega okolja posameznika v skladu s predpisi Univerze v Mariboru, poskušala prepoznati 

področja, ki so sodelavcem bližje in področja, kjer odlično delujejo, ter razvijati njihov 

potencial,  omogočiti redna napredovanja zaposlenih, nagrajevanje uspešnosti, vzpodbujala 

mobilnost pedagoških in nepedagoških sodelavcev. 

 

Za doseganje dobre klime bom uvedla tudi motivacijske aktivnosti predvsem z vidika 

vzpostavitve zaposlenim prijaznega okolja. Prizadevala si bom za redna srečanja s predstojniki 

kateder, akademskim zborom ter pogosta srečanja s pedagoškimi sodelavci, kakor tudi z vsemi 

zaposlenimi, predvsem z namenom informiranja o vseh aktualnih dogodkih in izmenjavi idej 

ter pobud. Pri tem bom upoštevala dejstva: motivacija, uspešnost, osebni izidi in zadovoljstvo 

posameznika. Predvsem je pomemben dejavnik razvijanja skupinskega razumevanja in 

dvigovanje kakovosti diskusije, delitve skupno prepoznanih in sprejetih ciljev in reševanje 

problemov. Spodbujala bom izobraževanja zaposlenih in pomoč pri kariernem razvoju. Pri tem 

pa upoštevala vidik ravnotežja med delom in osebnim življenjem z namenom ohranjanja 

zdravja ter dobrega počutja. 

 

7. ZGRADBA IN FINANCE 

 

FL UM je imela do sedaj v celoti zagotovljene prostore in tako nemoteno delujejo aktivnosti  

pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega procesa.  V kolikor bo prišlo do spremembe, si bom 

prizadevala za ureditev lastništva prostorov v sodelovanju z lokalno skupnostjo v Celju in 

Univerzo v Mariboru. Prav tako pa bom prisluhnila idejam za proučitev možnosti izvedbe 

projekta izgradnje nove stavbe FL UM v Celju. Pri tem bomo poiskali možnosti pridobivanja 

sredstev s strani Evropskih strukturnih skladov in tržnih projektov. Na UM se bom zavzemala 

za interese FL UM ter objektivno in pravično financiranje fakultete. Cilj je jasno določen, 

optimalni prostori fakultete za odlično in kakovostno izvedbo tako pedagoškega kot tudi 

znanstveno-raziskovalnega procesa. V skladu s tem mora biti zagotovljena funkcionalnost 

prostorov in opreme: predavalnice, referat, skupni prostori za študente, knjižnica, IT storitve 

za najsodobnejšo izvedbo pedagoškega procesa. Za ta namen je potrebno pripraviti natančno 

zastavljen projekt glede ureditev zapisanih dejstev.   
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O MENI 

Študirala sem matematiko na nekdanji Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in diplomirala  

maja 1999. Diplomsko delo je temeljilo na izvirnem znanstvenem prispevku, napisanem skupaj 

z mojim mentorjem, za kar sem prejela Perlachovo nagrado, kar pomeni eno od najvišjih 

priznanj študentom v Sloveniji. Istega leta sem se zaposlila kot mlada raziskovalka na Inštitutu 

za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani. Vzporedno sem se zaposlila kot asistentka 

matematike na tedanji Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Nadaljevala sem študijsko pot 

na magistrskem študijskem programu na isti fakulteti in končala magisterij maja 2002. Nato 

sem se vpisala na doktorski študijski program na omenjeni fakulteti. Doktorirala sem maja 

2004 iz raziskovalnega področja super algeber in gradiranih algeber. Po doktoratu sem eno 

leto kot asistentka opravljala pedagoško delo na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v 

Mariboru. Leta 2005 sem pridobila naziv docentka za algebro. V študijskem letu 2005/2006 

sem začela delati na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Kmalu po zaposlitvi na FL UM 

sem bila imenovana za prodekanico za podiplomski študij in nato za izobraževalno dejavnost. 

Postala sem članica Senata FL UM, Senata UM, članica Komisije za dodiplomski in podiplomski 

študij UM, članica Statutarne komisije UM in nekaterih drugih organov FL UM ter UM. Od leta 

2008 do leta 2010 sem bila vodja Katedre za matematiko in mehaniko FL UM. Od leta 2010 do 

2014 sem bila vodja Katedre za računsko intenzivne metode in aplikacije FL UM, ki se je 

kasneje preimenovala v Katedro za kvantitativno modeliranje v logistiki na FL UM. V času od 

2009 do 2017 sem bila predsednica akademskega zbora FL UM. Od leta 2006 sem vodja 

raziskovalnega inštituta Celje na FL UM. Sem članica Programskega sveta FL UM. Leta 2014 

sem pridobila naziv redna profesorica za področje logistika (naravoslovje in matematika). 

V vseh teh letih sem vodila oziroma bila aktivno vključena v različne delovne skupine za razvoj 

različnih področij FL UM. Prav tako sem organizirala različne dogodke, kot na primer 

mednarodno poletno šolo FL UM, in s tem pripomogla k razvoju mednarodnih dejavnosti. Prav 

tako se ukvarjam tudi z mednarodnimi akreditacijami študijskih programov FL UM. Bila sem 

evalvatorka pri European Council for Business Education (ECBE), leta 2015 pa izvoljena za 

članico upravnega odbora mednarodne akreditacijske hiše ECBE. Leta 2010 sem bila vpisana v 

register strokovnjakov pri NAKVIS. Kot evalvatorka študijskih programov sem tako obiskala več 

evropskih in ruskih institucij. V vseh teh letih sem aktivno sodelovala na različnih mednarodnih 

konferencah in bila gostujoča profesorica na dveh mednarodnih tujih inštitucijah (IEMI v 

Parizu in Reshetnev Siberian State University of Science and Technology v Krasnoyarsku). Bila 

sem vodja več bilateralnih projektov. Trenutno vodim Erasmus + projekt “Modern logistics 

learning: Certified module in master study level”. Od leta 2018 sem članica Evropske 

akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu. Prav tako sem kot raziskovalka vključena v 

raziskovalni projekt ARRS preko Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko. Od leta 1999 do 

danes sem objavila (sama ali v  soavtorstvu) 47 izvirnih znanstvenih člankov, ki so objavljeni v 

vodilnih znanstvenih revijah,  41 v revijah s faktorjem vpliva, 3 izvirni znanstveni članki pa so 

poslani v objavo. Sem tudi recenzentka pri številnih znanstvenih revijah (Journal Advanced 

Research in Pure Mathematics, Acta Mathematica Scientia, Linear Algebra and its 

Applications, Aequationes Mathematicae, Communications in Algebra, Mathematica Slovaca, 

Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, …). 

V nadaljevanju izpostavljam nekatere strokovne, vodstvene in znanstvene reference. 
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STROKOVNE REFERENCE 

 Od leta 2015 dalje sem članica upravnega odbora mednarodne akreditacijske hiše 

ECBE (European Council for Business Education) “Board of directors ECBE”;   

 Od leta 2010 sem evalvatorka pri ECBE;                                                                                                  

 Od leta 2013 sem vodja vsakoletne priprave mednarodne Poletne šole na Fakulteti za 

logistiko Univerze v Mariboru; 

 Od 2010 do 2015 sem bila vpisana v register strokovnjakov pri NAKVIS ter ponovno od 

leta 2019 do 2024;                                                                                                                                                                          

 Od leta 2008 sem članica komisije za podiplomski študij Univerze v Mariboru in od leta 

2009 sem članica komisije za dodiplomski študij Univerze v Mariboru;  

 Od leta 2006 sem članica Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru;   

 Od leta 2008 sem članica Senata Univerze v Mariboru;                                                          

 Bila sem vodja delovne skupine za pripravo skupnega magistrskega študijskega 

programa Fakultete za logistiko in Subotico; 

 Bila sem vodja skupine za pripravo novih študijskih programov na Fakulteti za logistiko 

 Bila sem članica delovne skupine za pripravo in vpeljavo novih metod poučevanja, e-

izobraževanje na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru;   

 Članica uredniškega odbora: Scientific Journal SibGAU Vestnik published by the 

SibSAU, The Scientific World Journal, Scientific Journal SibGAU, Proceedings of the 6th 

International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2009, Proceedings of 

the 5th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2008; 

 Članica Programskega sveta Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru;  

 Nadomestna članica Statutarne komisije Univerze v Mariboru;  

 Članica delovne skupine na Univerzi v Mariboru za diferenciacijo visokošolskih 

strokovnih programov in Univerzitetnih programov;    

 Članica habilitacijske komisije FL UM (od leta 2020); 

 Gostujoča profesorica na različnih tujih inštitucijah, med drugim na Faculty of 

International Management IEMI v Parizu (od leta 2010 do leta 2017), Reshetnev 

Siberian State University of Science and Technology v Krasnoyarsku in Universidad de 

San Martin de Porres v Limi, School of Mathematics and Computer Science of Shanxi 

Normal University, Linfen, China, Aligarh Muslim University, Aligarh, India;                                               

 Iz COBISS-a so razvidni tudi drugi strokovni prispevki (strokovni članki, prispevki na 

konferencah, predavanja). 

 

VODSTVENE REFERENCE 

 Od 2008 do 2010 sem bila vodja katedre za Matematiko in mehaniko na Fakulteti za 

logistiko Univerze v Mariboru;     

 Od 2010 do 2014 sem bila vodja katedre za Računsko intenzivne metode in aplikacije 

v logistiki, ki se je preimenovala v katedro za Kvantitativno modeliranje v logistiki na 

Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru;                                                                                       
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 Od 2009 do 2017 sem bila predsednica akademskega zbora Fakultete za logistiko 

Univerze v Mariboru;                            

 Od leta 2006 sem vodja raziskovalnega inštituta Celje na Fakulteti za logistiko;                                                             

 V letih 2012 do 2013, 2014 do 2015 ter 2016 do 2018 sem bila vodja projekta na ARRS: 

Rusija – Slovenija;                                               

 V letih 2012 do 2013 in 2014 do 2015 sem bila vodja projekta na ARRS: Črna Gora – 

Slovenija;                                                                                      

 Od 2013 do 2014 sem bila vodja projekta na ARRS: ZDA – Slovenija;                                                                                                 

 Vodja projekta Erasmus+ Modern logistics learning: certified module on master study 

level 2017 – 2020; 

 Vodja tutorskega Sistema Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru. 

 

ZNANSTVENE REFERENCE 

 Diplomirala sem na pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in istega leta prejela 

Perlachovo nagrado Univerze v Mariboru; 

 Doktorirala sem leta 2004 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru; 

 Od leta 2006 do 2007 sem bila mentorica mlademu raziskovalcu na Fakulteti za 

logistiko Univerze v Mariboru; 

 Bila sem somentorica trem doktorandom; 

 Leta 2014 sem postala redna profesorica za področje logistika (naravoslovje in 

matematika) na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru; 

 Leta 2018 sem bila izvoljena za članico Evropske akademije znanosti in umetnosti v 

Salzburgu; 

 V obdobju od 1999 do sedaj sem objavila (sama ali v soavtorstvu) 47 izvirnih 

znanstvenih člankov, ki so objavljeni v vodilnih znanstvenih revijah, 41 v revijah s 

faktorjem vpliva, 3 izvirni znanstveni članki so poslani v objavo; 

 Sem recenzentka pri številnih uglednih znanstvenih revijah (Journal Advanced 

Research in Pure Mathematics, Acta Mathematica Scientia, Linear Algebra and its 

Applications, Aequationes Mathematicae, Communications in Algebra, Mathematica 

Slovaca, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, Georgian 

Mathematical Journal, …); 

 Kot raziskovalka sem vključena v raziskovalni projekt ARRS preko Inštituta za 

matematiko, fiziko in mehaniko; 

 Sodelovala sem na različnih znanstvenih konferencah s prispevki (razvidno iz COBISS-

a); 

 V soavtorstvu sem objavila dve znanstveni monografiji; 

 Moja celotna bibliografija je razvidna iz COBISS zapisa. 
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ZAKLJUČNE MISLI 

 
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, spoštovane študentke ter spoštovani študenti 

Fakultete za logistiko, Univerze v Mariboru,  

V kolikor mi boste naklonili podporo in bom izvoljena za dekanjo FL UM, si bom osebno 

prizadevala, da bo moje delo transparentno, ob spoštovanjem akademskih norm in vseh 

zaposlenih ter študentov. Upoštevala bom načela Kodeksa profesionalne etike Univerze v 

Mariboru in delala za dobro ljudi in naše skupnosti kot celote, spoštovala avtonomnost in 

dostojanstvo posameznika. Moje vodilo bo pravičnost, odgovoren odnos, še posebej 

znanstvena poštenost in etika raziskovanja.   

Odgovorno trdim, da bodo vse aktivnosti, ki jih bom kot dekanja vodila, v interesu celotne FL 

UM in verjamem, da bo moje prizadevno, aktivno in iskreno delovanje doprinos k uspešnemu 

skupnemu delovanju FL UM.  

 

S spoštovanjem, 

red. prof. dr. Maja Fošner 

 

 

 

 


