
 
 
 
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI UNIVERZE 
 
 
 

Z A P I S N I K 
8. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, 

ki je potekala 8. aprila 2021 na daljavo s pričetkom ob 11. uri 
(preko spletne aplikacije Microsoft Teams) 

 
 
 
Prisotni člani Komisije: prof. dr. Marko Marhl, prof. dr. Borut Bratina, prof. dr. Gregor Polančič, prof. dr. 
Zdravko Praunseis, Katja Hanžič, prof. dr. Samo Korpar, prof. dr. Jernej Prišenk, prof. dr. Roman Gumzej, 
doc. dr. Daniel Eremita, prof. dr. Alenka Brezavšček, prof. dr. Bojan Ačko, doc. dr. Andreja Trdina, prof. 
dr. Danijela Frangež, doc. dr. Mateja Lorber, prof. ddr. Ana Vovk Korže, doc. dr. Bojan Kovačič, Damir 
Mlakar, Sandra Kurnik Zupanič, Robert Presker, Matej Rožmarin, Maruša Erce. 
 
Odsotni člani Komisije: prof. dr. Andraž Stožer, prof. dr. Aleš Kobal, Rok Gorenšek, Sandi Šantl, Tim Diaci, 
Tina Pikelj. 
 
Ostali prisotni: doc. dr. Rok Hacin, doc. dr. Jurij Dolenšek, doc. dr. Jerneja Prostor, prof. dr. Marjan 
Mernik, prof. dr. Matjaž Šraml, prof. dr. Tatjana Kreže, prof. dr. Igor Bernik, prof. dr. Irena Stramljič 
Breznik, mag. Miha Pauko, Joanna Tekavc. 
 
 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 7. redne in 2. korespondenčne seje Komisije za 
ocenjevanje kakovosti univerze. 

2. Izvedba samoevalvacije članic in drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020. 
3. Postopek ponovne akreditacije Univerze v Mariboru. 
4. Poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za turizem. 
5. Notranje programske evalvacije študijskih programov Univerze v Mariboru v teku. 
6. Informacije o dejavnostih Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 
7. Razno. 

 
 

Predsednik Komisije prof. dr. Marko Marhl je pozdravil navzoče, ki so seji prisostvovali na daljavo 
preko spletne aplikacije Microsoft Teams, in ugotovil njeno sklepčnost. Predlagal je dnevni red seje, s 
katerim so se prisotni strinjali in soglasno sprejeli 
 
SKLEP 1: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme predlagani dnevni red svoje 8. 

redne seje. 
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Ad. 1 
Mag. Miha Pauko, strokovni sodelavec Komisije, je prisotne uvodoma seznanil z vsebino 

zapisnika 7. redne seje Komisije, ki je potekala 4. februarja 2021. Poročal je, da so bili soglasno sprejeti 
sklepi uresničeni. Nato je predstavil zapisnik 2. korespondenčne seje Komisije, sklicane 16. marca 2021, 
ter dodal, da so bili soglasno sprejeti sklepi tudi uresničeni. Povedal je še, da so bili medtem uresničeni 
tudi soglasno sprejeti sklepi 4, 5, 6, 7 in 8 s 6. redne seje Komisije, ki je potekala 3. decembra 2020, zaradi 
samoevalvacijskega postopka članic in drugih članic UM so bili namreč še do pred kratkim v izvajanju. K 
zapisnikoma 7. redne in 2. korespondenčne seje Komisije nihče od navzočih ni imel pripomb, tako da je 
bil brez razprave soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 2: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s pregledom uresničenih sklepov 

ter sprejme zapisnika svoje 7. redne in 2. korespondenčne seje. 
 
 
Ad. 2 
 Prof. dr. Marko Marhl je uvodoma povedal, da so članice UM izvedle samoevalvacijski postopek 
in izdelale samoevalvacijska poročila s poenoteno osnovno strukturo za študijsko leto 2019/2020. Na v ta 
namen ustvarjenem spletnem mestu intraneta UM je naložena večina letnih poročil o samoevalvaciji, 
manjkata sicer še dve, a bosta naloženi v kratkem. Rok za oddajo samoevalvacijskih poročil se je – v 
skladu s Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti Univerze v Mariboru – iztekel 31. marca 2020. Vsa poročila 
so obravnavali tudi ustrezni organi članic in drugih članic UM. Za resnejšo analizo omenjenih poročil še ni 
bilo časa. Vsem predsednikom komisij za ocenjevanje kakovosti se je zahvalil za vloženi čas in opravljeno 
delo. Povedal je, da so samoevalvacijska poročila fakultet že tretje leto zapored poenotena in primerljiva. 
Obrazec zadnjega samoevalvacijskega poročila je bil nekoliko dodelan in izboljšan, še posebej v 
segmentu znanstvenoraziskovalnega področja. V bodoče bi želeli izdelati samostojno spletno aplikacijo 
samoevalvacijskega poročila, ki bi omogočala avtomatsko vključevanje podatkov in olajšala izdelavo 
poročila. 
 

Robert Presker, vodja Oddelka za razvoj in študentske zadeve UM, je dejal, da bodo zaposleni v 
oddelku pregledali vsa samoevalvacijska poročila članic in drugih članic UM. Predlagal je, da člani 
Komisije posredujejo svoje predloge in pobude, na kakšen način bi enotni obrazec samoevalvacijskega 
poročila fakultet lahko še izboljšali. Prof. dr. Danijela Frangež je opisala tehnične težave, ki so jih na 
Fakulteti za varnostne vede spremljale pri izdelavi samoevalvacijskega poročila. Pri ostalih fakultetah 
tovrstnih težav niso zaznali. Dodal je še, da bo UM po informacijah s pristojnega ministrstva v drugi 
polovici letošnjega leta lahko pričela črpati sredstva iz letnih sredstev za razvojni steber financiranja za 
obdobje 2021–2024, med njimi so načrtovana tudi tista, s katerimi bodo lahko aktivno pričeli z izdelavo 
spletne aplikacije poenotenega samoevalvacijskega poročila. 
 
 Prof. dr. Gregor Polančič je pohvalil napredek pri obrazcu samoevalvacijskega poročila za 
fakultete UM, ki ga vsako leto še evolucijsko dopolnijo. Kratko je predstavil, kako izpolnjujejo omenjeni 
obrazec na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter izpostavil napredek pri 
sodelovanju z vodstvom fakultete. V smislu zapiranja zanke kakovosti je predlagal, da naj fakultete 
določenih ugotovljenih priložnosti za izboljšanje ne ponavljajo več let zapored ter da naj vsebine 
samoevalvacijskih poročil čim učinkoviteje prenesejo v akcijske načrte. Izpostavil je pomen primerjave 
med samoevalvacijskimi poročili posameznih fakultet UM, predvsem z namenom prevzemanja dobrih 
praks in zmanjševanja tveganj. Predlagal je več tovrstnih vsebinskih razprav na ravni celotne UM. 
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 Prof. dr. Alenka Brezavšček je opozorila, da se samoevalvacijsko poročilo nanaša na preteklo 
študijsko leto, akcijski načrt korektivnih ukrepov pa je potrjen šele v marcu, ko je polovica študijskega 
leta že mimo. Na Fakulteti za organizacijske vede zato akcijski načrt ukrepov izdelajo za koledarsko leto. 
 
 Prof. dr. Tatjana Kreže in mag. Miha Pauko sta opisala način spremljanja uresničevanja ukrepov iz 
akcijskih načrtov izboljšav Fakultete za strojništvo oziroma Rektorata. 
 

Strokovni sodelavec Komisije je predstavil nedavno prejeti dopis prorektorice za študijsko 
dejavnost UM – v vednost naslovljen na Komisijo – glede samoevalvacijskih poročil študijskih programov 
UM. Fakultete vsako leto za vse svoje študijske programe izvedejo programske samoevalvacije v skladu z 
dokumentom Procesi notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih programov na Univerzi v 
Mariboru. Programske samoevalvacije pregledajo pooblaščeni strokovni sodelavci in svetovalci Oddelka 
za izobraževanje UM ter pripravijo poročilo, v katerem navedejo prednosti in slabosti študijskih 
programov. V strokovnih službah so samoevalvacijska poročila študijskih programov pregledovali tri leta 
zapored, fakultetam pa so sporočili ustrezen odziv na pripravljena gradiva. Ker menijo, da so s 
pripombami in sugestijami pomagali k izboljšanju procesa samoevalvacij študijskih programov, bodo v 
bodoče gradiva pregledovali le periodično (vzorčno). Najprej bodo pregledali samoevalvacijska poročila 
za tiste študijske programe, pri katerih so v preteklih letih ugotovili posamezne pomanjkljivosti, v 
prihodnje pa bodo seznam študijskih programov za vzorčni pregled izbrali naključno. Če posamezna 
fakulteta, za katero v določenem obdobju ni predviden pregled samoevalvacijskih poročil, meni, da bi ji 
bil ta v pomoč, jih lahko na to posebej opozori. V letu 2021 bodo vzorčno pregledali samoevalvacijska 
poročila 32 študijskih programov Ekonomsko-poslovne fakultete, Fakultete za energetiko, Fakultete za 
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, 
Pedagoške fakultete, Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Filozofske fakultete. 
 

Robert Presker je opozoril, da so samoevalvacijska poročila študijskih programov podrobno 
pregledana s strani evalvatorjev v postopkih notranjih programskih evalvacij na UM oziroma v postopkih 
vzorčnih programskih evalvacij s strani Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu (NAKVIS). 
 

Prof. dr. Irena Stramljič Breznik je vprašala, ali se mora fakulteta glede na priporočila evalvatorjev 
za izboljšanje v svojem akcijskem načrtu odzvati po vseh alinejah glede na merila za ugotavljanje 
kakovosti. Filozofska fakulteta namreč v postopkih (bodisi notranjih bodisi zunanjih) evalvacij študijskih 
programov to počne zelo natančno. Robert Presker je pojasnil, da naj bi fakulteta v akcijskem načrtu 
opredelila tiste aktivnosti, ki so relevantne za njen napredek in razvoj. 
 

Prof. ddr. Ana Vovk Korže je predlagala, da bi Komisija pripravila smernice za poenotenje 
akcijskih načrtov ukrepov fakultet UM, kjer bi upoštevali podobne kazalnike uresničevanja zastavljenih 
ciljev, vključno s finančno oceno, kjer je to potrebno (materialne zadeve in oprema). Predsednik Komisije 
je sprva opozoril na določene specifičnosti posameznih fakultet, vendar je podprl idejo o poenotenih 
akcijskih načrtih izboljšav fakultet UM. Predlagal je, da člani Komisije najprej posredujejo pobude na njen 
portal Microsoft Teams, na naslednji redni seji pa že lahko poteka širša razprava v smislu priprave 
izhodišč za poenotenje akcijskih načrtov fakultet UM, s čimer so navzoči soglašali. Robert Presker je 
pripomnil, da bi za obliko omenjenega akcijskega načrta članic in drugih članic UM lahko uporabili že 
obstoječi dokument (akcijski načrt UM za obdobje 2021–2025), ki je bil izdelan v okviru postopka 
ponovne akreditacije univerze. Prof. dr. Gregor Polančič je še dodal, da je pri snovanju enotnega 
dokumenta potrebno upoštevati tudi njegov postopkovni del. Po dolgi razpravi so bili soglasno sprejeti 
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SKLEP 3: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z izvedbo samoevalvacije članic 
in drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020. 

 
SKLEP 4: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze poziva članice in druge članice Univerze v 

Mariboru, da osnovni del samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2019/2020 
(brez prilog) javno objavijo na svojih spletnih straneh. 

 
SKLEP 5:  Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z novim načinom pregleda 

samoevalvacijskih poročil študijskih programov Univerze v Mariboru, ki ga izvajajo 
svetovalci njenega Oddelka za izobraževanje in študij; v letu 2021 načrtujejo pregled 
samoevalvacijskih poročil 32 študijskih programov. 

 
SKLEP 6: Člani Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze svoje predloge in pobude glede 

morebitnega izboljšanja obrazca samoevalvacijskega poročila fakultet Univerze v 
Mariboru objavijo na portalu komisije Microsoft Teams. 

 
SKLEP 7: Člani Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze svoje predloge in pobude glede 

poenotenega akcijskega načrta korektivnih ukrepov na Univerzi v Mariboru do 10. maja 
2021 objavijo na portalu komisije Microsoft Teams. 

 
 
Ad. 3 

Robert Presker je poročal, da je postopek podaljšanja akreditacije UM s strani NAKVIS v fazi, ko 
zaključujejo sezname raznolikih skupin sogovornikov z UM v okviru posameznih pogovorov s člani 
skupine strokovnjakov agencije. Le-ti bodo skozi razgovore želeli čim bolje spoznati UM, oceniti njene 
prednosti in napredek, narejen v zadnjih sedmih letih, ter identificirati področja, ki bi jim bilo smiselno v 
prihodnosti posvetiti še več pozornosti. Agencija je namreč zahtevala poimenski spisek predvidenih 
sogovornikov z UM, razporejenih po posameznih razgovorih, ter funkcijami, ki jih opravljajo. Evalvacijski 
obisk bo potekal v tednu med 10. in 14. majem 2021, z agencije so posredovali tudi njegov urnik. Vsi 
pogovori bodo potekali v angleškem jeziku (zaradi mednarodne zasedbe evalvatorjev), pri čemer bo 
zagotovljena ustrezna oblika prevajanja. Člane Komisije je obvestil, da se bodo evalvatorji drugi, tretji in 
delno četrti dan evalvacijskega obiska pogovarjali z izbranimi zaposlenimi članic in drugih članic UM. V 
posameznih pogovorih bo sodelovalo okoli 15 izbranih sogovornikov s članic in drugih članic UM, ki se 
bodo združevale v skupine po tri izmed njih. Vodstvom fakultet so že posredovali ključne strateške 
dokumente univerze, ki naj bi jih omenjeni sogovorniki poznali, posredovali jim bodo še nabor 
najpogostejših vprašanj iz prakse drugih univerz v okviru omenjenih pogovorov. Zaradi epidemiološkega 
stanja v državi bo obisk potekal na daljavo, ko bodo evalvatorji s pomočjo programske opreme Zoom 
intervjuvali izbrane predstavnike zaposlenih, le-ti pa bodo pravočasno prejeli ustrezne povezave ter 
koristne tehnične napotke v zvezi s pogovori. Zadnji dan evalvacijskega obiska je predvidena predstavitev 
preliminarnih ugotovitev, h kateri so vabljeni vsi sogovorniki skupine strokovnjakov NAKVIS. Predlagal je 
še, da članice in druge članice UM na svojih spletnih straneh javno objavijo svoja nedavno izdelana 
zadnja samoevalvacijska poročila, ki bodo evalvatorje gotovo zanimala. 
 

Prof. dr. Marjan Mernik je povedal, da priprave UM na bližajoči se evalvacijski obisk skupine 
strokovnjakov NAKVIS v okviru postopka ponovne akreditacije naše univerze intenzivno potekajo že od 
leta 2019, ko je bila imenovana Delovna skupina za pripravo institucionalne samoevalvacije UM, ki ji je 
predsedoval. Prihodnji teden bodo pričeli s tovrstnimi ciljnimi izobraževanji oziroma s simulacijami 
pogovorov, kot so predvideni z urnikom evalvacijskega obiska, in sicer s predstavniki vodstva UM in 
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vodstvi fakultet. Opozoril je na ključne strateške dokumente univerze, ki jih morajo sogovorniki skupine 
strokovnjakov NAKVIS z UM poznati: Samoevalvacijsko poročilo Univerze v Mariboru (2020), Akcijski 
načrt Univerze v Mariboru za obdobje 2021–2025, Strategijo Univerze v Mariboru 2021–2030, Pregled 
uresničevanja načrta za izboljšanje delovanja Univerze v Mariboru za obdobje 2014–2020 (na osnovi 
priporočil skupine strokovnjakov NAKVIS iz leta 2013 ob zadnji ponovni akreditaciji UM), lastna 
samoevalvacijska poročila, pripadajoče akcijske načrte korektivnih ukrepov ipd. Predlagal je, da v okviru 
pogovorov z evalvatorji zaposleni UM nastopijo samozavestno ter izpostavijo številne primere dobrih 
praks. Po daljši razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 8: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s postopkom ponovne 

akreditacije Univerze v Mariboru. 
 
 
Ad. 4 

Robert Presker je uvodoma dejal, da se zaključuje postopek notranje programske evalvacije dveh 
študijskih programov Fakultete za turizem. Tričlanska evalvacijska komisija je po preučitvi dokumentacije 
ter evalvacijskega obiska izdelala poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije. Evalvacija je 
potekala na enak način kot jih izvajajo strokovnjaki NAKVIS, neskladnosti pa evalvatorji niso zaznali. 
Predstavil je razširjeni povzetek končnega evalvacijskega poročila, in izmed ugotovljenih prednosti 
izpostavil aktualizirane študijske vsebine ter dobre medsebojne odnose zaposlenih, prav tako pa tudi 
priložnosti za izboljšanje materialne infrastrukture za izvajanje študijskih programov. Na podlagi 
ugotovljenih priložnosti za izboljšanje je Fakulteta za turizem izdelala akcijski načrt za konkretizacijo 
zapisanih priložnosti za izboljšanje z ustrezno definiranimi aktivnostmi in ukrepi, odgovornimi osebami 
ter roki za izvedbo ukrepov. Poročilo in akcijski načrt ukrepov je potrdil senat presojane fakultete, 
sprejeti ju mora tudi Komisija, nato pa potrditi še Senat UM. 
 

Doc. dr. Andreja Trdina je dodala, da so se na Fakulteti za turizem s priporočili evalvacijske 
komisije strinjali, zapisane priložnosti pa so prepoznali kot možnost za izboljšanje ter razvoj fakultete, 
zato so že pristopili k uresničevanju akcijskega načrta ukrepov. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 
predlagani 
 
SKLEP 9: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme končno poročilo o izvedbi notranje 

programske evalvacije študijskih programov Fakultete za turizem in akcijski načrt 
korektivnih ukrepov za uresničevanje izpostavljenih priložnosti za izboljšanje ter ju 
posreduje v potrditev Senatu Univerze v Mariboru. 

 
 
Ad. 5 

Robert Presker je predstavil notranje programske evalvacije na UM, ki so v teku. Evalvacije 
študijskih programov zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa potekajo na daljavo, 
pri čemer ni možnosti za ogled prostorov in opreme fakultete ter za stik s študenti izven predvidenih 
srečanj. V mrežo ocenjevalcev iz slovenskega in mednarodnega visokošolskega prostora, ki bodo izvajali 
ali že izvajajo notranje evalvacije študijskih programov, je trenutno vpisanih 93 visokošolskih učiteljev z 
UM ter ostalih domačih in tujih univerz ter študentov. 
 

Senat UM je že sprejel končno poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije študijskih 
programov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, fakulteta pa je na poziv Senata UM 12. marca 
2021 posredovala dopolnitev akcijskega načrta korektivnih ukrepov v točkah 11 in 16. Senat UM je 



 6 

dopolnjen akcijski načrt fakultete sprejel na svoji 18. redni seji 30. marca 2021, pri čemer mu mora 
fakulteta o učinkih načrtovanih ukrepov poročati do 30. septembra 2021. 
 

25. in 26. marca 2021 je bila uspešno izvedena notranja programska evalvacija študijskih 

programov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, evalvacijska komisija bo do 26. 

aprila 2021 pripravila poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije. 

 
Zahtevana dokumentacija v postopku notranje programske evalvacije študijskih programov 

Fakultete za organizacijske vede je ustrezna in je bila posredovana v pregled evalvacijski komisiji. 

Dvodnevni obisk fakultete na daljavo načrtujejo v začetku junija 2021, ko bo vodenje fakultete že 

prevzela nova vodstvena ekipa. 

 
Evalvacijski obisk Fakultete za turizem v postopku notranje programske evalvacije njenih 

študijskih programov je potekal 15. in 16. decembra 2020, evalvacijsko poročilo je medtem postalo 
končno, fakulteta pa je 31. marca 2021 sprejela akcijski načrt predlaganih ukrepov. 
 

V postopku notranje programske evalvacije študijskih programov Germanistika Filozofske 
fakultete je poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije končno, fakulteta pa je bila pozvana, da 
pripravi akcijski načrt korektivnih ukrepov. 
 

Vse zapisano v prejšnjem odstavku velja tudi za postopek notranje programske evalvacije 
študijskih programov Zgodovina Filozofske fakultete. 
 

Pooblaščeni sodelavci Oddelka za izobraževanje in študij UM so pregledali zahtevano 
dokumentacijo v postopku notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za energetiko 
in jo pozvali k dopolnitvam gradiva. 
 

Fakulteta za logistiko je 31. marca 2021 posredovala zahtevano dokumentacijo v postopku 
notranje programske evalvacije študijskih programov, sodelavci prej navedenega oddelka pa jo bodo 
pregledali v roku enega meseca. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 10: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z aktivnostmi pri postopkih 

notranjih programskih evalvacij študijskih programov Univerze v Mariboru. 
 
 
Ad. 6 

Prof. dr. Marjan Mernik, sicer član Sveta NAKVIS, je poročal o novostih glede dejavnosti agencije. 
Najprej je predstavil osnutek osrednjega dela vodnika po zunanjih presojah, ki bo nadomestil priročnik za 
strokovnjake agencije iz leta 2013. Osrednja tema vodnika bo njegova presoja po standardih kakovosti iz 
meril za akreditacijo in evalvacijo, še posebej z namenom izboljšanja presoj oziroma prizadevanja 
predvsem za strokovne zunanje presoje na visoki ravni, ki bodo bolje upoštevale posebnosti visokega 
šolstva, povezane z različnimi stopnjami in vrstami študija, disciplinami, v katere se vpenjajo študijski 
programi, ter statusnimi in organizacijskimi razlikami med visokošolskimi zavodi. NAKVIS želi z udeleženci 
v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih poenotiti razumevanje posameznih standardov kakovosti in 
določb o njihovi presoji, preusmeriti presojo standardov kakovosti od formalizmov k temeljiti vsebinski 
presoji po vseh določbah zanjo, izboljšati predvsem presojo pedagoškega, strokovnega, znanstvenega, 
raziskovalnega in umetniškega dela visokošolskih zavodov in učiteljev ter bolje uporabljati posamezne 
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standarde kakovosti in določbe o njihovi presoji ob upoštevanju vrste visokošolskega zavoda ter vrste 
oziroma narave in stopnje študijskega programa. Strokovnjaki iz registra NAKVIS so vabljeni k 
dopolnitvam osnutka dokumenta, predlagal pa je še, da ga obravnavajo tudi komisije za ocenjevanje 
kakovosti članic in drugih članic UM. Prof. dr. Gregor Polančič je še dodal, da omenjeni vodnik nacionalne 
agencije ni namenjen le strokovnjakom NAKVIS, temveč tudi vsem udeležencem v akreditacijskih 
postopkih. 
 

V nadaljevanju je prof. dr. Marjan Mernik spomnil na javni poziv za vpis novim kandidatom v 
register strokovnjakov NAKVIS, ki ga je agencija objavila 18. marca 2021. Predmet poziva je zbiranje 
prijav habilitiranih kandidatov za vpis v register strokovnjakov z deficitarnih področij, kot izobraževalne 
znanosti; glasba, ples in uprizoritvene umetnosti; zgodovina; filozofija; psihologija; sociologija in študij 
kultur, pravo; fizika; geoznanosti; biologija, okoljske znanosti; arhitektura, prostorsko načrtovanje in 
gradbeništvo; kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo; zobozdravstvo; medicina; terapija in 
rehabilitacija; farmacija; zdravstvena nega in babištvo; socialno delo in svetovanje. Predlagal je, da člani 
Komisije o pozivu obvestijo svoje zainteresirane kolege. 
 

Povzel je tudi novost glede interdisciplinarnih študijskih programov 2. stopnje, ki nastajajo zaradi 
vse večje digitalizacije poslovanja. Vpis študentov v te programe iz primarnih disciplin bo poslej možen 
brez opravljenih diferencialnih izpitov. S tem jim bodo sicer manjkala določena znanja (do 40 % s študija 
1. stopnje), ki pa jih bodo dopolnjevali v izbrani znanstveni disciplini. NAKVIS bo programe akreditirala le 
tedaj, če bo dokazano, da že obstajajo znanstvene revije s področij, ki morajo biti že uveljavljena. 
 

Nenazadnje je poročal tudi o odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je nedavno 
razveljavilo člen šestega protikoronskega zakona, ki podaljšuje rok za izpolnjevanje pogojev za 
ustanovitev visokošolskega zavoda, opredeljenih v noveli zakona o visokem šolstvu. NAKVIS bo 
izpolnjevanje pogojev tako preverjala že ob prvem naslednjem podaljšanju akreditacije, akreditacijski 
postopki agencije pa odtlej spet potekajo nemoteno dalje. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 
predlagani 
 
SKLEP 11: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z informacijami o dejavnostih 

Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 
 
 
Ad. 7 

K tej točki dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 12.40. 
 
 
V Mariboru, 15. aprila 2021 
 
 

Zapisal         Predsednik 
 
   Mag. Miha Pauko           Prof. dr. Marko Marhl 


