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SKLEPI 
 
21. seje sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 
(v nadaljevanju: svet agencije), ki je bila v četrtek, 17. marca 2011, v Ljubljani. 
 
2.2 Obravnava in odločanje o načinu obravnave vlog za akreditacijo skupnih 
študijskih programov  
 
17. SKLEP: 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu določi, da se 
pri akreditaciji skupnega študijskega programa določbe 8. člena Meril za akreditacijo in 
zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov uporabljajo za oceno 
slovenskih visokošolskih zavodov, določbe 17. ali 18. člena pa za celotni skupni študijski 
program, razen 15. točke 17. člena, ki je ni potrebno upoštevati. 
2. V Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 
programov zahtevane priloge, navedene v 5., 6., 10. in 11. alineji 34. člena B Prva 
akreditacija študijskega programa, se zahtevajo samo za slovenske visokošolske zavode. 
 
3.2 Obravnava in odločanje o vlogah za prvo akreditacijo študijskih programov 
 
18. SKLEP: 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje 
k študijskemu programu druge stopnje »Športno treniranje« Fakultete za šport Univerze v 
Ljubljani. 
 
2. Strokovni naslov po končanem študijskem programu druge stopnje »Športno treniranje« 
je magister športnega treniranja /magistrica športnega treniranja, okrajšava mag. šp. tren. 
 
22. SKLEP: 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje 
k magistrskemu študijskemu programu druge stopnje »Geofizika« Fakultete za gradbeništvo 
in geodezijo, Fakultete za matematiko in fiziko in Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. 
 
2. Strokovni naslov po končanem magistrskem študijskem programu druge stopnje 
»Geofizika« je magister geofizike / magistrica geofifizke okrajšava pa je mag. geofiz. 
 
3. Študijski program se bo izvajal na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Jamova c. 2, 
1000 Ljubljana, Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska ul. 19, 1000 Ljubljana in 
Naravoslovnotehniški fakulteti, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana. 
 
4. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
23. SKLEP: 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje 
k doktorskemu študijskemu programu tretje stopnje »Aplikativna kineziologija« Fakultete za 
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 
6000 Koper. 
 
2. Znanstveni naslov po končanem doktorskem študijskem programu tretje stopnje 
»Aplikativna kineziologija« je doktor znanosti / doktorica znanosti, okrajšava pa je dr. 
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3. Študijski program se bo izvajal na sedežu Fakultete za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologijo, Glagoljaška 8, 6000 Koper. 
 
4. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
3.3 Obravnava in odločanje o večjih spremembah študijskih programov 
(brez določitve skupine strokovnjakov) 
 
27. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu določi, da se 
vloge za akreditacijo sprememb študijskih programov, ki so bili akreditirani pred 11. 6. 
2004, vlagajo v tiskani obliki, in sicer: akreditirano stanje delov študijskega programa, ki se 
spreminjajo, predlagano stanje spremenjenih delov študijskega programa in utemeljitev 
sprememb, ki naj vsebuje po potrebi tudi izsledke samoevalvacijskega poročila in analize 
ankete o obremenitvi študentov po ECTS pri posameznih učnih enotah. Priloge vlogi za 
akreditacijo sprememb teh študijskih programov so: zadnje samoevalvacijsko poročilo, 
analiza ankete o obremenitvi študentov po ECTS pri posameznih učnih enotah, če se dodaja 
posamezna učna enota, pa tudi dokazila o visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih in 
visokošolskih sodelavcih. 
 
28. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu določi, da v 
primeru vnosa podatkov o že akreditiranih študijskih programih v elektronski obrazec 
Predlog za akreditacijo ni potrebno vnašati podatkov o mednarodni primerljivosti, poglavje 
C.2 točke 14–18. 
 
29. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu določi, da 
visokošolski zavodi, ko so obveščeni o imenovanju skupine strokovnjakov za oceno vloge, 
pripravijo vlogo za akreditacijo v celoti prevedeno v ustrezen tuji jezik ali pa pripravijo 
prevod povzetkov utemeljitev iz poglavja B – Področja presoje po podpoglavjih: B.1 Vpetost 
v okolje, B.2 Delovanje zavoda, B.3 Kadri, B.4 Študenti, B.5 Materialni pogoji in 
B.6 Zagotavljanje kakovosti, poglavja A, C in D pa prevedejo v celoti. 
 
3.4 Obravnava in odločanje o vlogah za soglasje k spremembam študijskih 
programov, vloženih po 2. decembru 2010 
 
30. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu določi, da se 
vse vloge, vložene na dan 2. 12. 2010 in naprej, vlagajo in obravnavajo v skladu z Merili za 
akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.  
 
3.7 Obravnava in odločanje o vlogah za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda 
 
36. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje pozitivno 
mnenje k ustanovitvi novega visokošolskega zavoda »Visoka šola za umetnost« Univerze v 
Novi Gorici, s sedežem na Dunajski cesti 56, 1000 Ljubljana. 
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3.8 Uvrstitev študijskih programov v klasifikacijo KLASIUS 
 
37. SKLEP: 

Če so visokošolski zavodi pri opredelitvi študijskih programov v celoti spremenili klasifikacijo 
Isced oz. Klasius, že akreditirano v postopku akreditacije, in je dejavnost v skladu s 
sprejetimi akti o ustanovitvi oz. statuti ter ustrezno utemeljena, svet agencije k tem 
spremembam daje soglasje. 
 
38. SKLEP: 

Če so posamezni visokošolski zavodi utemeljili opredelitev študijskega programa po 
klasifikaciji Isced in Klasius, za katero so dobili soglasje v postopku akreditacije in nimajo 
akreditirane dejavnosti, svet agencije predlaga, da zavodi spremembo dejavnosti izvedejo v 
skladu z visokošolsko zakonodajo. 
 
3.9.1 Popravki sklepov 
 
39. SKLEP: 

V sklepu št. 6033-96/2009/20 v zadevi izdaje soglasja k dopolnitvam študijskega programa 
druge stopnje »Kulturni študiji in antropologija« Fakultete za humanistične študije Univerze 
na Primorskem se zaradi poprave pisne pomote v obrazložitvi le-ta popravi tako, da so v 
njej zapisane vse spremembe študijskega programa. 
 
40. SKLEP: 

V sklepu št. št. 6033-27/2009/3 v zadevi izdaje soglasja k študijskemu programu druge 
stopnje (mag./2l.) »Inkluzivna pedagogika« Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem se 
v izreku popravi drugi odstavek tako, da se pravilno glasi:  
»Strokovni naslov po končanem študijskem programu druge stopnje »Inkluzivna 
pedagogika« je magister profesor inkluzivne pedagogike/magistrica profesorica inkluzivne 
pedagogike, okrajšava pa mag. prof. inkluz. ped.«. 
 
41. SKLEP: 

V sklepu št. št. 6033-83/2009/2 v zadevi izdaje soglasja k študijskemu programu druge 
stopnje (mag./2l.) »Zgodnje učenje« Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem se v 
izreku popravi drugi odstavek tako, da se pravilno glasi:  
»Strokovni naslov po končanem študijskem programu druge stopnje »Zgodnje učenje« je 
magister profesor zgodnjega učenja/magistrica profesorica zgodnjega učenja, okrajšava pa 
mag. prof. zgod. učenja«. 
 
3.9.3 Imenovanje nove članice pritožbene komisije 
 
43. SKLEP: 

1. V pritožbeno komisijo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu se namesto dosedanje članice dr. Mirjam Škrk za članico imenuje Majda Kocmur. 
Pritožbeno komisijo tako sestavljajo: 

— Majda Kocmur, članica, 
— Marija Lepša Dolničar, članica, 
— dr. Dragica Wedam Lukić, članica. 

2. Z imenovanjem nove članice je dosedanja članica razrešena. Mandat nove članice traja do 
izteka mandata dosedanje članice, ki jo je nova nadomestila.  
3. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.  
 
 


