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SKLEPI 
 

30. seje sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 
(v nadaljevanju: svet agencije), ki je bila v četrtek, 19. maja 2011, v Ljubljani. 
 
 
2. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  
 
2.1 Obravnava in odločanje o vlogah za akreditacijo študijskih programov 
 
3. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam predmetno-specifičnih kompetenc, predmetnikov, določb o prehodih med 
programi, podatkov o načinih in oblikah izvajanja študija in podatkov o izpolnjenih 
materialnih pogojih visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje 
»Organizacija in management informacijskih sistemov« Fakultete za organizacijske vede 
Univerze v Mariboru. 
 
4. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam predmetno-specifičnih kompetenc, predmetnikov, določb o prehodih med 
programi, podatkov o načinih in oblikah izvajanja študija in podatkov o izpolnjenih 
materialnih pogojih univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Organizacija in 
management informacijskih sistemov« Fakultete za organizacijske vede Univerze v 
Mariboru. 
 
5. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam predmetno-specifičnih kompetenc, predmetnikov, pogojev za vpis in meril za 
izbiro ob omejitvi vpisa, določb o prehodih med programi, podatkov o načinih in oblikah 
izvajanja študija in podatkov o izpolnjenih materialnih pogojih študijskega programa druge 
stopnje »Organizacija in management informacijskih sistemov« Fakultete za organizacijske 
vede Univerze v Mariboru. 
 
6. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam predmetno-specifičnih kompetenc, predmetnikov, določb o prehodih med 
programi, podatkov o načinih in oblikah izvajanja študija in podatkov o izpolnjenih 
materialnih pogojih visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje 
»Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov« Fakultete za 
organizacijske vede Univerze v Mariboru. 
 
7. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam predmetno-specifičnih kompetenc, predmetnikov, določb o prehodih med 
programi, podatkov o načinih in oblikah izvajanja študija in podatkov o izpolnjenih 
materialnih pogojih univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Organizacija in 
management kadrovskih in izobraževalnih sistemov« Fakultete za organizacijske vede 
Univerze v Mariboru. 
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8. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam predmetno-specifičnih kompetenc, predmetnikov, pogojev za vpis in meril za 
izbiro ob omejitvi vpisa, določb o prehodih med programi, podatkov o načinih in oblikah 
izvajanja študija in podatkov o izpolnjenih materialnih pogojih študijskega programa druge 
stopnje »Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov« Fakultete za 
organizacijske vede Univerze v Mariboru. 
 
9. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam predmetno-specifičnih kompetenc, predmetnikov, določb o prehodih med 
programi, podatkov o načinih in oblikah izvajanja študija in podatkov o izpolnjenih 
materialnih pogojih visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje 
»Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov« Fakultete za organizacijske 
vede Univerze v Mariboru. 
 
10. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam predmetno-specifičnih kompetenc, predmetnikov, določb o prehodih med 
programi, podatkov o načinih in oblikah izvajanja študija in podatkov o izpolnjenih 
materialnih pogojih študijskega programa prve stopnje »Organizacija in management 
poslovnih in delovnih sistemov« Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. 
 
11. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam predmetno-specifičnih kompetenc, predmetnikov, določb o prehodih med 
programi, podatkov o načinih in oblikah izvajanja študija in podatkov o izpolnjenih 
materialnih pogojih študijskega programa druge stopnje »Organizacija in management 
poslovnih in delovnih sistemov« Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. 
 
13. SKLEP: 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ne podeli 
akreditacije doktorskemu študijskemu programu tretje stopnje »Inovativni turizem« 
Fakultete za turistične študije Portorož - Turistice Univerze na Primorskem. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
15. SKLEP: 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ne daje 
soglasja k magistrskemu študijskemu programu druge stopnje »Kozmetika« Visoke šole za 
storitve Ljubljana. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
17. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ne daje 
soglasja k študijskemu programu druge stopnje »Moderni slovenski študiji (Slovenoslovje)« 
Evropske pravne fakultete v Novi Gorici.  
 
19. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ne daje 
soglasja k študijskemu programu tretje stopnje »Moderni slovenski študiji (Slovenoslovje)« 
Evropske pravne fakultete v Novi Gorici.  
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23. SKLEP: 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo študijskemu programu za izpopolnjevanje »Študijski program za 
izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine« Pedagoške fakultete Univerze v 
Ljubljani. 
2. Študijski program za izpopolnjevanje se bo izvajal na sedežu Pedagoške fakultete 
Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 100 Ljubljana.  
3. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
24. SKLEP: 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo doktorskemu študijskemu programu tretje stopnje »Pomorstvo in promet« 
Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani. 
2. Znanstveni naslov po končanem doktorskem študijskem programu tretje stopnje 
»Pomorstvo in promet« je doktor znanosti / doktorica znanosti, okrajšava pa je dr. 
3. Študijski program se bo izvajal na sedežu Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v 
Ljubljani, na naslovu: Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož. 
4. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
25. SKLEP: 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo študijskemu programu druge stopnje »Strojništvo – Razvojno raziskovalni 
program« Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. 
2. Strokovni naslov po končanem magistrskem študijskem programu druge stopnje 
»Strojništvo – Razvojno raziskovalni program« je magister inženir strojništva / magistrica 
inženirka strojništva, okrajšava pa je mag. inž. stroj.  
3. Študijski program se bo izvajal na sedežu Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, na 
naslovu: Aškerčeva 6 , 1000 Ljubljana. 
4. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
26. SKLEP: 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo interdisciplinarnemu študijskemu programu tretje stopnje »Znanost in 
inženirstvo materialov« Naravoslovnotehniške fakultete, Fakultete za matematiko in fiziko 
ter Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. 
2. Znanstveni naslov po končanem doktorskem študijskem programu tretje stopnje 
»Znanost in inženirstvo materialov« je doktor znanosti / doktorica znanosti, 
okrajšava pa je dr. 
3. Študijski program se bo izvajal na sedežu Naravoslovnotehniške fakultete, na naslovu: 
Aškerčeva 12 in Snežniška 5, Ljubljana, sedežu Fakultete za matematiko in fiziko, na 
naslovu: Jadranska 19, Ljubljana, in sedežu Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Univerze v Ljubljani, na naslovu: Aškerčeva 5, Ljubljana.  
4. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
27. SKLEP: 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo magistrskemu dvopredmetnemu pedagoškemu študijskemu programu druge 
stopnje »Madžarski jezik s književnostjo« Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. 
2. Strokovni naslov po končanem magistrskem študijskem programu druge stopnje 
»Madžarski jezik s književnostjo« je magister profesor madžarskega jezika s književnostjo 
in … / magistrica profesorica madžarskega jezika s književnostjo in ..., okrajšava pa je mag. 
prof. madž. jez. s knjiž. in …  
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3. Študijski program se bo izvajal na sedežu Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, na 
naslovu: Koroška cesta 2, 2000 Maribor. 
4. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
2.2 Obravnava in odločanje o večjih spremembah študijskih programov (brez 
določitve skupine strokovnjakov) 
 
28. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembi predmetnika v visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje 
»Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo« Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede 
Univerze v Mariboru. 
 
29. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembi predmetnika v dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu »Splošna 
medicina« Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. 
 
30. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembi predmetnika v enovitem magistrskem študijskem programu »Splošna medicina« 
Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. 
 
31. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembi pogojev za napredovanje in za diplomsko delo po univerzitetnem študijskem 
programu prve stopnje »Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri« Biotehniške fakultete Univerze 
v Ljubljani. 
 
32. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembi dokazil o izpolnjenih pogojih za izvedbo praktičnega usposabljanja v 
visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje »Laboratorijska zobna 
protetika« Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
33. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembi (ukinitev dosedanjih treh smeri v programu) drugostopenjskega študijskega 
programa »Mikrobiologija« Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
34. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam univerzitetnega (UN) študijskega 1. stopnje Biotehnologija Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
37. SKLEP: 

Pri prvostopenjskem univerzitetnem študijskem programu »Finančna matematika« Fakultete 
za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani se uvedeta dva nova izbirna predmeta: analiza 
3 in analiza 4 ter novi izbirni predmeti, ki so akreditirani na Ekonomski fakulteti: 
mednarodna trgovinska politika, vrednostni papirji, osnove računovodstva in evropski 
monetarni sistem. Sprememba se zavede. 
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38. SKLEP: 

Pri prvostopenjskem univerzitetnem študijskem programu »Finančna matematika« se 
spremeni poimenovanje izbirnega predmeta organizacija in struktura trga v organizacija in 
struktura trga 1. Sprememba se zavede. 
 
39. SKLEP: 

Pri doktorskem študijskem programu 3. stopnje »Arhitektura« Fakultete za arhitekturo 
Univerze v Ljubljani se ukine izbirni predmet interdisciplinarnega modula z naslovom 
vrednotenje nepremičnin in ekonomika prostora, katerega nosilec je bil doc. dr. Damjan 
Marušič. Sprememba se zavede. 
 
41. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika Fakultete za matematiko, 
naravoslovje in informacijske tehnologije Koper Univerze na Primorskem.  
 
42. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje »Informatika in tehnologije 
komuniciranja« Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v 
Mariboru.  
 
43. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam študijskega programa 2. stopnje Management znanja Mednarodne fakultete 
za družbene in poslovne študije Celje.  
 
2.4 Dopolnitve in popravki sklepov 
 
51. SKLEP: 

V sklepu št. 6033-373/2009/16 z dne 20. 1. 2011 v zadevi izdaje soglasja k študijskemu 
programu druge stopnje »Izobraževanje odraslih in razvoj kariere« Univerze na Primorskem 
se obrazložitev razširi z opisom delov študijskega programa. 
 
52. SKLEP: 

V sklepu št. 0141-8/2009/6 z dne 26. 10. 2009 v zadevi izdaje pozitivnega mnenja k 
ustanovitvi Akademije za glasbo Univerze Mariboru se v obrazložitvi poleg področja 
umetnosti navede tudi področje izobraževanje učiteljev. 
 
53. SKLEP: 

V sklepu št. 6033-20/2011/11 z dne 6. 5. 2011 (zadeva: imenovanje skupine strokovnjakov 
za pripravo skupnega poročila o izpolnjevanju pogojev za prvo akreditacijo dvopredmetnega 
pedagoškega magistrskega študijskega programa druge stopnje »Zgodovina« Fakultete za 
humanistične študije Univerze na Primorskem), se v prvi alineji prve točke izreka sklepa 
besedilo »ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana,«, nadomesti z 
naslednjim besedilom: »Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani,«. Prav tako se v prvem 
stavku, prvega odstavka obrazložitve sklepa besedilo »študijskega programa druge stopnje 
Italijanistika«« nadomesti z naslednjim besedilom: »dvopredmetnega pedagoškega 
magistrskega študijskega programa druge stopnje »Zgodovina««.  
 
 
 



 
 

 6 

2.5 Zavrženje vlog za akreditacijo 
 
54. SKLEP: 

Vloga Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, za akreditacijo dislocirane enote 
Pedagoške fakultete v Kranju se zavrže. 
 
 
55. SKLEP: 

Vloga Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, za akreditacijo dislocirane enote 
Pedagoške fakultete v Radovljici se zavrže. 
 
2.6 Izredne evalvacije 
 
58. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v skladu z 51. š 
členom ZViS ter četrtim in petim odstavkom 37. člena in drugim odstavkom 49. člena Meril 
za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov začne 
postopek za izredno evalvacijo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve 
stopnje »Fizioterapija« Evropskega središča Maribor, Gosposka ulica 1, 2000 Maribor. 
 
59. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v skladu z 51. š 
členom ZViS ter četrtim in petim odstavkom 37. člena in drugim odstavkom 49. člena Meril 
za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov začne 
postopek za izredno evalvacijo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve 
stopnje »Zdravstvena nega« Evropskega središča Maribor, Gosposka ulica 1, 2000 Maribor. 
 
60. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v skladu z 51. š 
členom ZViS ter četrtim in petim odstavkom 37. člena in drugim odstavkom 49. člena Meril 
za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov začne 
postopek za izredno evalvacijo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve 
stopnje »Zdravstvena nega« Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Slomškov 
trg 15, 2000 Maribor. 
 

61. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v skladu z 51. š 
členom ZViS ter četrtim in petim odstavkom 37. člena in drugim odstavkom 49. člena Meril 
za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov začne 
postopek za izredno evalvacijo študijskega programa druge stopnje »Zdravstvena nega« 
Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor. 
 
62. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v skladu z 51. š 
členom ZViS ter četrtim in petim odstavkom 37. člena in drugim odstavkom 49. člena Meril 
za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov začne 
postopek za izredno evalvacijo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve 
stopnje »Zdravstvena nega« Visoke šole za zdravstvo Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo 
mesto. 
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2.7 Predlog za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol v letu 2011 
 
64. SKLEP: 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu potrjuje 
predlog načrta za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol v letu 2011. 
2. V letu 2011 bo agencija opravila zunanjo evalvacijo naslednjih višjih strokovnih šol: 
— Šolski center Celje, Višja strokovna šola,  
— Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola,  
— Šolski center Velenje, Višja strokovna šola,  
— Izobraževalni center energetskega sistema, Višja strokovna šola, Ljubljana,  
— Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor,  
— Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola, ter  
— Inštitut in akademija za multimedije, Višja strokovna šola za multimedije Ljubljana. 
 
2.8 Obravnava predloga za obnovo postopka 
 
65. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ne uvede 
obnove postopka akreditacije Fakultete za industrijski inženiring, končanega s sklepom 
Senata za akreditacijo, št. 041-4/2008/16 z dne 4. 5. 2009, po uradni dolžnosti. 
 
3. Obravnava osnutka Poslovnega poročila agencije za leto 2010 
 
66. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
Poslovnemu poročilu agencije za leto 2010 z obravnavanimi dopolnitvami. 
 
 

 


