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2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

 
 
2.a. Organigram in podatki o organizaciji zavoda 
 
 
Kratek opis 
delovnega 
področja 
zavoda: 

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ) je samostojni visokošolski zavod, ki 
izvaja visokošolsko podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno ter inovacijsko-
razvojno dejavnost. Na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana se izvajajo študijski 
programi druge in tretje stopnje: 

- Nanoznanosti in nanotehnologije 
- Informacijske in komunikacijske tehnologije 
- Ekotehnologija 
- Senzorske tehnologije (le tretja stopnja) 

 
Nanoznanosti in nanotehnologije 
Program Nanoznanosti in nanotehnologije je interdisciplinarni podiplomski študijski program, 
ki zajema raziskovalna področja: nanomateriali in nanokemija, nanofizika, strukturna, 
molekularna in nanobiologija, nanomehanika. 
Podrobnejši opis doktorskega študijskega programa: 
https://www.mps.si/splet/studij.asp?lang=slo&main=1&left=8&left1=1&left2=2&id=16&m=3  
Podrobnejši opis magistrskega študijskega programa: 
https://www.mps.si/splet/studij.asp?lang=slo&main=1&left=7&left1=1&left2=2&id=6&m=3  
 
Informacijske in komunikacijske tehnologije 
Program Informacijske in komunikacijske tehnologije vključuje sodobne telekomunikacijske 
sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve, medije in tehnologije nove ekonomije, 
računalniške strukture in sisteme, tehnologije znanja, tehnologije vodenja sistemov ter 
robotiko.  
Podrobnejši opis doktorskega študijskega programa: 
https://www.mps.si/splet/studij.asp?lang=slo&main=1&left=8&left1=1&left2=3&id=15&m=3  
Podrobnejši opis magistrskega študijskega programa: 
https://www.mps.si/splet/studij.asp?lang=slo&main=1&left=7&left1=1&left2=3&id=5&m=3  
 
Ekotehnologija 
Študijski program Ekotehnologija vključuje pridobivanje vrhunskih znanj na področju 
ekotehnologije. Študij je organiziran v povezavi z raziskovalno-razvojnimi projekti industrije, 
storitvenih dejavnosti in javnega sektorja. 
Podrobnejši opis doktorskega študijskega programa: 
https://www.mps.si/splet/studij.asp?lang=slo&main=1&left=8&left1=1&left2=1&id=14&m=3 
Podrobnejši opis magistrskega študijskega programa:  
https://www.mps.si/splet/studij.asp?lang=slo&main=1&left=7&left1=1&left2=1&id=4&m=3  



 
Senzorske tehnologije 
Program Senzorske tehnologije je interdisciplinarni podiplomski študijski program, ki zajema 
raziskovalna področja: fizikalno-kemijski senzorji, senzorji za ionizirajoče fotone in delce, 
biosenzorji, informacijsko komunikacijske tehnologije v senzoriki. 
Podrobnejši opis doktorskega študijskega programa: 
https://www.mps.si/splet/studij.asp?lang=slo&main=1&left=8&left1=1&left2=4&id=17&m=3  
Študij tretje stopnje je zasnovan tako, da izobražuje slušatelje in slušateljice doktorskih 
programov za raziskovalno in razvojno delo na domačih in mednarodnih raziskovalnih ter 
razvojnih projektih. 
 
ŠTUDIJ DRUGE STOPNJE traja 2 leti oziroma 4 semestre, obsega 120 ECTS kreditov in je 
namenjen pridobitvi strokovnega naslova magister. 
Splošne kompetence, ki jih kandidati pridobijo pri študiju druge stopnje: sposobnost 
raziskave, izbire in organizacije informacij kot tudi sinteze rešitev ter predvidevanja njihovih 
posledic; obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in 
samokritične presoje; sposobnost uporabe znanja v praksi; avtonomnost v strokovnem delu 
ter odgovorno in kreativno izvajanje aktivnosti; razvoj komunikacijskih sposobnosti in 
spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju; etično refleksijo in zavezanost 
profesionalni etiki in regulativi; kooperativnost, delo na skupnih zadolžitvah in problemih v 
skupini in v mednarodnem okolju. 
 
ŠTUDIJ TRETJE STOPNJE traja 3 leta oziroma 6 semestrov, obsega 180 ECTS kreditov in je 
namenjen pridobitvi znanstvenega naslova doktor znanosti. 
Splošne kompetence, ki jih kandidati pridobijo pri študiju tretje stopnje: sposobnost 
samostojnega raziskovalnega dela na področju nanoznanosti in nanotehnologije; sposobnost 
raziskave, izbire in organizacije informacij kot tudi sinteze rešitev ter predvidevanja njihovih 
posledic; obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in 
samokritične presoje; sposobnost uporabe znanja v praksi; avtonomnost v strokovnem delu 
ter odgovorno in kreativno izvajanje aktivnosti; razvoj komunikacijskih sposobnosti in 
spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju; etično refleksijo in zavezanost 
profesionalni etiki in regulativi; kooperativnost, delo na skupnih zadolžitvah in problemih v 
skupini in v mednarodnem okolju. 
 

Seznam vseh 
notranjih 
organizacij-
skih enot: 
 

MPŠ opravlja svoje naloge v naslednjih notranjih organizacijskih enotah: 

1. Oddelek za nanoznanosti in nanotehnologije      

2. Oddelek za informacijske in komunikacijske tehnologije     

3. Oddelek za ekotehnologijo 

4. Oddelek za senzorske tehnologije       

4. Raziskovalna skupina MPŠ       

5. Projektne skupine       

6. Tajništvo MPŠ – strokovne službe       

 
 
2.b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij  
 

 
Pristojna oseba: 
 

 
Dekan: 
prof. dr. Milena Horvat 
Tel: 01 588 5287, e-pošta: milena.horvat@ijs.si  
 
 
 
 
 
 
	  
 



2.c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa 
(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 
 
 
Notranji 
predpisi: 
 

 
- Statut MPŠ 
- Akt o sistematizaciji delovnih mest MPŠ 
- Izpitni pravilnik MPŠ 
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev 
- Pravilnik o častnem priznanju »Zlati znak MPŠ« 
- Pravilnik o delovnih razmerjih in disciplinski odgovornosti delavcev MPŠ 
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov MPŠ 
- Pravilnik o magistrskem in doktorskem študiju 
- Pravilnik o organizaciji tajništva MPŠ 
- Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih MPŠ 
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov ter varovanju dokumentarnega 

gradiva na MPŠ 
- Pravilnik za ocenjevanje kakovosti pedagoškega, raziskovalnega, razvojnega in 

svetovalnega dela ter o napredovanju delavcev MPŠ 
- Poslovnik za delo akademskega zbora MPŠ 
- Poslovnik za delo upravnega odbora MPŠ 
- Poslovnik za delo senata MPŠ 
- Interpretacija Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev MPŠ 
- Poslovnik MPŠ za zagotavljanje kakovosti 

 

 
Državni 
predpisi: 
 

 
- Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije 
- Zakon o zavodih 
- Zakon o visokem šolstvu 
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o splošnem upravnem postopku 
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih 
- Zakon o delovnih razmerjih 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov 
-  Zakon o knjižničarstvu 
-  Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja 
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja 
- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost 
 

 
Predpisi 
EU: 
 

 
Izobraževanje 
Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje 
Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja 
 
Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila 
in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in 
izobraževanja 
 
Program "Socrates" 
Sklep, št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije 
za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006 
 

 
2.d. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih  
 
 
Seznam 
strateških in 
programskih 
dokumentov: 
 

 
Poslanstvo MPŠ: 
http://www.mps.si/splet/page.asp?lang=slo&main=0&left=0&id=1 
 
Raziskovalno-izobraževalna strategija MPŠ: 
http://www.mps.si/splet/page.asp?lang=slo&main=0&left=0&id=1 
 
 
 
 
 
 
 



2.e. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov  
 
 
Vrste postopkov, 
ki jih vodi organ: 
 

 
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik visokošolskega študija 
Postopek za vpis v 2., 3., in 4. letnik študija 
Postopki pri odločanju o prošnjah študentov 
Postopki pri odločanju  o pritožbah študentov v študijskih zadevah 
Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja za namen nadaljevanja študija 
Habilitacijski postopki s habilitacijskih področij MPŠ 
 

 
2.f. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
 
 
Seznam evidenc: 
 

 
Evidenca o zaposlenih delavcih – ni prosto dostopna 
Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji) – ni prosto dostopna 
Evidenca o raziskovalcih– ni prosto dostopna 
Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov– ni prosto dostopna 
Evidenca osebnih kartonov študentov– ni prosto dostopna 
Evidenca zapisnikov o izpitih– ni prosto dostopna 
Evidenca o diplomantih– ni prosto dostopna 
Evidenca o priznavanju izobrazbe– ni prosto dostopna 
Evidenca o nostrifikacijah tujih diplom– ni prosto dostopna 
Evidenca o izvolitvah v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev  in 
sodelavcev– ni prosto dostopna 
 
 

 
2.g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
 
 
Seznam zbirk: 
 

 
1.Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBISS 
Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI je rezultat online vzajemne 
katalogizacije in vsebuje več kot 2,4 milijona (januar 2004) bibliografskih zapisov o 
knjižnem in neknjižnem gradivu (monografske publikacije, serijske publikacije, članki). 
Zagotavlja možnost multimedijske predstavitve, za potrebe vodenja bibliografij 
slovenskih avtorjev pa vključuje tudi zapise izvedenih del. Vsebuje tudi informacije o 
tem, v katerih knjižnicah v Sloveniji se posamezno gradivo nahaja, kar ji daje tudi 
funkcijo vzajemnega kataloga. Baza podatkov COBIB.SI je za sistem COBISS.SI 
temeljnega pomena, saj opravlja osrednjo funkcijo v procesu vzajemne katalogizacije in 
pri iskanju bibliografskih informacij ter informacij o lokaciji in dostopnosti publikacij.  
V sistemu COBISS.SI lahko izbiramo med naslednjimi bazami podatkov: 
vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI  
podatki o slovenskih knjižnicah - COLIB.SI  
faktor vpliva - iz baz podatkov Journal Citation Reports  
kazala tujih znanstvenih in strokovnih revij - SwetScan  
druge baze podatkov, vključene v COBISS.SI  
baze podatkov OCLC - servis FirstSearch  
druge baze podatkov, dostopne prek interneta  
druge specializirane baze podatkov  
Informacijski sistem INFOrmacijskih Resursov v Sloveniji - INFORS  
 
2. Uradni list  
 
3. NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica 
Mrežnik – kažipot po informacijskih virih je izhodišče za iskanje znanstvene in 
strokovne literature ter drugih informacij. Pomaga pri izbiri ustreznega informacijskega 
vira za iskanje informacij: besedila člankov, bibliografski zapisi o člankih, knjigah, 
disertacijah..., elektronske knjige, statistični podatki, zvočni posnetki, kontaktni podatki 
itd. 
 
4. Web of Science 
Servis Web of Science omogoča dostop do treh baz podatkov z indeksi citiranosti: 
Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index in Arts & Humanities 
Citation Index. Vključeni so podatki za obdobje od leta 1970 dalje, baze podatkov pa se 
dopolnjujejo tedensko.  
 
 
 



2.h. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih 
dokumentov 
 
 
Sklopi informacij 
– sledijo 
razčlenjenemu 
opisu delovnega 
področja organa: 
 

 
Knjiga ob desetletnici šole: http://www.mps.si/dokumenti/MPS_knjiga_2014_final.pdf  
 
Predstavitvena brošura »Kako do doktorata in zaposlitve v gospodarstvu?«: 
http://www.mps.si/dokumenti/splet/arhivdogodkov/Kako_do_doktorata_in_zaposlitve_v_g
ospodarstvu.pdf 
 
Zloženka »Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana«: 
http://www.mps.si/dokumenti/splet/arhivdogodkov/zlozenka_MPS_2015_po-straneh.pdf  
 
 

 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 
 
 
Opis dostopa do 
posameznih 
sklopov 
informacij: 
 

 
 
Večina informacij je dostopna preko spleta (www.mps.si). 
 
Informacije so fizično dostopne na sedežu MPŠ vsak delovni dan v času uradnih ur.  

 
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 
 
 
Seznam najpogosteje zahtevanih 
informacij oziroma tematskih 
sklopov: 
 

 
O študiju in možnostih nadaljevanja študija 
O priznavanju izobraževanja 
O šolnini in ceniku storitev 
 

	  


