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Razširjeni povzetek poročila o izvedbi notranje programske evalvacije 

 

Skladno z dokumentom Procesi notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih programov 
na Univerzi v Mariboru, se z razširjenim povzetkom poročila o izvedbi notranje programske evalvacije,  
vključno z odločitvijo Senata Univerze v Mariboru, seznani notranje in zunanje deležnike.  
 
Evalvacijska komisija (v nadaljevanju: Komisija), ki so jo sestavljali: 1) visokošolski učitelj z ustreznimi 
izvolitvami s področij evalviranih študijskih programov, ki ni zaposlen na Univerzi v Mariboru in ni v 
drugem pogodbenem razmerju s fakulteto, katere študijski programi so predmet evalvacije, 2) 
visokošolski učitelj zaposlen na Univerzi v Mariboru, ki ni v delovnem ali drugem pogodbenem odnosu 
s fakulteto, katere študijski programi so predmet evalvacije in 3) študent, ki ni študent fakultete, katere 
študijski programi so predmet evalvacije, je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila Poročilo 
o izvedbi notranje programske evalvacije naslednjih študijskih programov Filozofske fakultete Univerze 
v Mariboru: 

1. Univerzitetni dvopredmetni študijski program 1. stopnje Umetnostna zgodovina, 
2. Dvopredmetni nepedagoški študijski program 2. stopnje Umetnostna zgodovina, 
3. Študijski program 3. stopnje Umetnostna zgodovina. 

 
Obisk Komisije je vključeval pogovore članov Komisije s pedagoškim in nepedagoškim osebjem, 
vodstvom članice univerze, predstavniki študentov, diplomantov ter zunanjih deležnikov. Članica 
univerze je Komisiji med njenim obiskom omogočila vpogled v vso dokumentacijo, ki jo je ta 
potrebovala za izvedbo notranje evalvacije. V času obiska Komisije so bili na razpolago vodje 
evalviranih študijskih programov ter zaposleni, ki so vključeni v procese v povezavi z evalviranimi 
študijskimi programi. Obisk je bil izveden dne 27. 2. in 28. 2. 2020. Ob koncu evalvacijskega obiska so 
bili preliminarni zaključki Komisije javno predstavljeni zainteresiranim posameznikom na fakulteti. 
Filozofska fakulteta na pripravljeno Poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije ni imela 
pripomb, s čimer je poročilo postalo končno dne 27. 4. 2020. 
 
Komisija je ugotovila, da Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru v okviru evalviranih študijskih 
programov izpolnjuje vseh pet standardov, kot so določeni v Merilih za akreditacijo in zunanjo 
evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov Nacionalne agencije Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) oz. v dokumentu Procesi notranjega upravljanja in spremljanja 
kakovosti študijskih programov na Univerzi v Mariboru. Prav tako v okviru notranje evalvacije 
navedenih študijskih programov Umetnostne zgodovine niso bile ugotovljene večje nepravilnosti oz. 
neskladnosti. 
Komisija je v svojem poročilu poudarila, da se na Filozofski fakulteti samoevalvacija študijskih 
programov izvaja redno in da predstavlja podlago za vrednotenje in posodabljanje posameznih 
študijskih programov. Na osnovi pregleda samoevalvacijskih poročil vseh treh študijskih programov 
Umetnostne zgodovine za študijski leti 2016/2017 in 2017/2018 je komisija kot priložnost za izboljšanje 
identificirala načine in postopke zbiranja informacij v procesu samoevalvacije, pri čemer je predlagala, 
da se na fakultetni ravni razmisli o ustreznosti nekaterih formaliziranih virov informacij (bodisi zaradi 
premajhnega vzorca, ki ne omogoča statistično relevantnih rezultatov, bodisi zaradi njihove vsebinske 
(ne)primernosti za posamezna študijska področja). Komisija je prav tako predlagala, da se na oddelčni 
ravni razmisli o nekoliko bolj formaliziranem načinu pridobivanja podatkov s strani deležnikov 
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(študentje, alumni, zaposlovalci), npr. v obliki rednih organiziranih srečanj (1–2 krat letno). Tovrstna 
srečanja bi lahko omogočila vzpostavitev ustreznega dvostranskega prenosa informacij, ki bi 
pomembno prispeval tudi k procesu samoevalvacije. 
Komisija je ugotovila, da je iz zaporednih samoevalvacijskih poročil za posamezni študijski program 
razvidno, da so ugotovitve, do katerih se pride v okviru redne samoevalvacije, temelj za oblikovanje 
korektivnih ukrepov, ki naj bi odpravili zaznane težave, kot se kažejo na podlagi analize uporabljenih 
virov informacij. Hkrati pa je Komisija kot priložnost za izboljšanje izpostavila pogosto nejasno 
oblikovane vzročne povezave med zaznano težavo in predlaganim ukrepom in slabo razvidnost načinov 
pristopanja k reševanju zaznanih sistemskih težav, pri čemer je predlagala dosledno uporabo dveh 
kavzalnih povezav: dosežek – vpliv in težava – ukrep (odgovorna oseba, rok). Uporaba obeh vzročnih 
povezav bi prinesla večjo preglednost samih samoevalvacijskih poročil in, še bolj pomembno, 
omogočila bi vrednotenje morebitnega učinka uvedenih ukrepov v zaporednih študijskih letih. 
Na podlagi pregledane dokumentacije in opravljenih pogovorov je Komisija ugotovila, da je ob 
vsebinskem razvijanju in spreminjanju študijskih programov posebna skrb namenjena tako njihovi 
vsebini kot strukturi, da se ohranja povezanost učnih načrtov in predmetnika s cilji in kompetencami 
študijskega programa ter da so vsebine povezane po horizontalni in vertikalni osi. Izpostavila je tudi, 
da čeprav je iz zaporednih samoevalvacijskih poročil za posameznih študijski program slabo razvidno, 
kako se v procesu njihovega posodabljanja v študijske programe vnaša najnovejša spoznanja z 
znanstvenega-raziskovalnega, strokovnega in umetniškega področja, je na podlagi dodatnih informacij 
mogoče zaključiti, da so ti načini ustrezni in jih kot take ocenjujejo tudi študenti. Komisija je predlagala, 
da oddelek v samoevalvacijskih poročilih bolj jasno opredeli, kako se vključujejo najnovejša 
znanstveno-raziskovalna in strokovna spoznanja v študijske programe. 
Komisija je zaključila, da način, oblika in obseg izvajanja pri vseh treh pregledanih študijskih programih 
Umetnostne zgodovine ustrezajo njihovi vsebini, sestavi, vrsti in stopnji, tako da so študentom 
zagotovljene predvidene študijske vsebine, izvedba vseh predvidenih učnih enot je ustrezna, Filozofska 
fakulteta oz. Oddelek za umetnostno zgodovino pa za izvedbo vseh treh študijskih programov 
zagotavljata tudi ustrezne kadrovske in materialne vire. Komisija je ob tem kot prednost izpostavila, da 
študijske programe po vertikalni osi zaznamuje kakovostno zastavljena hierarhičnost, ter da je zaznati 
dobro povezanost med visokošolskimi učitelji in študenti. Izpostavila je tudi izjemno dobro izbirnost 
predmetov ter dobre rezultate praktičnega dela v sodelovanju z zunanjimi ustanovami. Kot priložnost 
za izboljšanje je Komisija izpostavila  nekoliko šibkejšo uporabo različnih IKT platform v okviru 
študijskega procesa, premalo sredstev za študijske ekskurzije in nizko število študentskih izmenjav v 
okviru programa Erasmus+. 
Komisija je v Poročilu nadalje ugotovila, da je vsem udeležencem v študijskem procesu, tako študentom 
vseh treh evalviranih študijskih programov Umetnostne zgodovine na eni strani, kot tudi vsem 
visokošolskim učiteljem in sodelavcem, tako redno zaposlenim kot pogodbenim, ki te študijske 
programe izvajajo, ustrezno zagotovljeno varovanje njihovih pravic. Študentom je ob izpolnjevanju 
študijskih obveznosti omogočeno napredovanje in dokončanje študija. Izvajalcem študijskega procesa 
je pri tem omogočena njihova avtonomija, deležni pa so tudi ustrezne pomoči pri nadaljnjem razvijanju 
svoje kariere. Vsi deležniki so načeloma ustrezno obveščeni o vseh relevantnih zadevah. Komisija je kot 
prednost izpostavila dobro sodelovanje in komunikacijo med študenti in zaposlenimi, ter individualni 
pristop. Kot priložnost za izboljšanje je zaznala predvsem bolj aktivno spodbujanje mobilnosti 
študentov in zaposlenih, vzpostavitev delujočega Alumni kluba, boljšo uporabo možnosti, ki jih 
zagotavlja Karierni center in vzpostavitev bolj jasne poti v primeru pojavljanja težav. 
 
Na podlagi končnega Poročila o izvedbi notranje programske evalvacije je Filozofska fakulteta Univerze 
v Mariboru izdelala akcijski načrt z ustrezno definiranimi aktivnostmi in ukrepi ter roki za izvedbo 
ukrepov, s katerimi je naslovila izpostavljene priložnosti za izboljšanje. Akcijski načrt je potrdil Senat 
Filozofske fakultete na 6. izredni seji, dne 3. 6. 2020. 
 
Poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije skupaj z akcijskim načrtom fakultete je bilo potrjeno 
na 4. redni seji Komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze z dne 18. 6. 2020. 
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Poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije skupaj z akcijskim načrtom fakultete je bilo potrjeno 
na 10. redni seji Senata Univerze v Mariboru z dne 23. 6. 2020. 
 


