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SKLEPI 
 

32. seje sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki je 
bila 16. junija 2011 v Ljubljani.  
 
1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKOV 30. IN 31. (DOPISNE) SEJE SVETA 
AGENCIJE IN PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 
 
4. SKLEP 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ustavi 
postopek podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda GEA College – Fakulteta za 
podjetništvo, Kidričevo nabrežje 2, Piran. 
2. Stroški v postopku niso nastali. 
 
2. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  
2.1 Obravnava in odločanje o vlogah za akreditacijo študijskih programov 
 

11. SKLEP 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo enopredmetnemu pedagoškemu študijskemu programu druge stopnje 
Italijanistika – pedagoški študij Fakultete za humanistične študije Koper Univerze na 
Primorskem. 
2. Stroški v postopku niso nastali. 
 
15. SKLEP 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ne podeli 
akreditacije študijskemu programu druge stopnje Urgentna stanja v zdravstvu Fakultete za 
zdravstvene vede Univerze v Mariboru. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
17. SKLEP 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu prve stopnje Pravo in management 
infrastrukture in nepremičnin Evropske pravne fakultete v Novi Gorici.  
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
22. SKLEP 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo študijskemu programu za izpopolnjevanje Program za poučevanje predmeta 
naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole Fakultete za naravoslovje in matematiko, 
Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
25. SKLEP 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu zavrže vlogo 
za prvo akreditacijo študijskega programa prve stopnje Slovenske in mednarodne študije 
Inštituta za mednarodno pravo – zavod, Njegoševa 9, Ljubljana, ki ga zastopa direktor dr. 
Miha Pogačnik, in Inštituta za ustavno ureditev in človekove pravice, d.o.o., Cesta v Megre 
4, Bled, ki ga zastopa direktor dr. Peter Jambrek. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
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26. SKLEP 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu zavrže vlogo 
za prvo akreditacijo študijskega programa druge stopnje Moderne slovenske študije 
(slovenoslovje) Inštituta za mednarodno pravo – zavod, Njegoševa 9, Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor dr. Miha Pogačnik, in Inštituta za ustavno ureditev in človekove pravice, 
d.o.o., Cesta v Megre 4, Bled, ki ga zastopa direktor dr. Peter Jambrek. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
27. SKLEP 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu zavrže vlogo 
za prvo akreditacijo študijskega programa tretje stopnje Moderne slovenske študije 
(slovenoslovje) Inštituta za mednarodno pravo – zavod, Njegoševa 9, Ljubljana, ki ga 
zastopa direktor dr. Miha Pogačnik, in Inštituta za ustavno ureditev in človekove pravice, 
d.o.o., Cesta v Megre 4, Bled, ki ga zastopa direktor dr. Peter Jambrek. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
29. SKLEP 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu zavrže vlogo 
za prvo akreditacijo študijskega programa druge stopnje Pravo in management v 
infrastrukturi Inštituta za mednarodno pravo – zavod, Njegoševa 9, Ljubljana, ki ga zastopa 
direktor dr. Miha Pogačnik, in Inštituta za ustavno ureditev in človekove pravice, d.o.o., 
Cesta v Megre 4, Bled, ki ga zastopa direktor dr. Peter Jambrek. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
30. SKLEP 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu zavrže vlogo 
za prvo akreditacijo študijskega programa tretje stopnje Pravo in management v 
infrastrukturi Inštituta za mednarodno pravo – zavod, Njegoševa 9, Ljubljana, ki ga zastopa 
direktor dr. Miha Pogačnik, in Inštituta za ustavno ureditev in človekove pravice, d.o.o., 
Cesta v Megre 4, Bled, ki ga zastopa direktor dr. Peter Jambrek. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 

32. SKLEP 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo magistrskemu študijskemu programu druge stopnje Uprizoritvene študije in 
kreativno pisanje Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 

34. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo magistrskemu študijskemu programu druge stopnje Zgodovina – dvopredmetni 
pedagoški študij Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
37. SKLEP 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo doktorskemu študijskemu programu tretje stopnje Management Fakultete za 
management Univerze na Primorskem. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
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2.2 Obravnava in odločanje o večjih spremembah študijskih programov (brez 
določitve skupine strokovnjakov) 
 

38. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ne da soglasja 
k spremembam predmetnika (zmanjšanje kontaktnih ur in povečanje ur individualnega dela, 
ukinitev izbirnih učnih enot) študijskega programa druge stopnje Bioinformatika Fakultete za 
zdravstvene vede Univerze v Mariboru. 
 
39. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ne da soglasja 
k spremembam predmetnika (zmanjšanje kontaktnih ur in povečanje ur individualnega dela, 
ukinitev izbirnih učnih enot) študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega 
Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.  
 
43. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
spremembam (zmanjšanje obsega kontaktnih ur) univerzitetnega študijskega programa 
prve stopnje Biologija Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. 
 
44. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
spremembam (zmanjšanje obsega kontaktnih ur) univerzitetnega študijskega programa 
prve stopnje Izobraževalna fizika Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru. 
  
45. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
spremembam (zmanjšanje obsega kontaktnih ur) univerzitetnega študijskega programa 
prve stopnje Izobraževalna biologija Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru. 
  
46. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
spremembam (zmanjšanje obsega kontaktnih ur) univerzitetnega študijskega programa 
prve stopnje Izobraževalna matematika Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru. 
  
47. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
spremembam (zmanjšanje obsega kontaktnih ur) univerzitetnega študijskega programa 
prve stopnje Ekologija z naravovarstvom Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze 
v Mariboru. 
  
48. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
spremembam (kontaktnih ur in ur samostojnega dela študenta) univerzitetnega študijskega 
programa 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom Fakultete za naravoslovje in 
matematiko Univerze v Mariboru. 
  
 
 



 
 

 4 

49. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
spremembam (kontaktnih ur in ur samostojnega dela študenta)  dvopredmetnega 
univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Izobraževalna tehnika Fakultete za 
naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. 
  
50. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
spremembam (kontaktnih ur, samostojnega dela ter zamenjavi izbirnega predmeta 
Geometrija za Zgodovino matematike) univerzitetnega študijskega programa 2. stopnje 
Matematika Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. 
  
51. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
spremembam (sprememba načina ocenjevanja pri predmetu Diplomski seminar, sprememba 
kontaktnih ur in ECTS točk predmetov, črtanje predmeta Fizika danes in zamenjava 
predmeta Izbrana poglavja iz fizike s predmetom Izbirni predmet) univerzitetnega 
študijskega programa prve stopnje Fizika Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze 
v Mariboru. 
  
52. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
spremembam (sprememba načina ocenjevanja pri predmetu Diplomski seminar, sprememba 
kontaktnih ur in ECTS točk predmetov, črtanje predmeta Izbirni predmet 5 na smeri Splošna 
matematika; na smeri Uporabna matematika se predmet Fizika za matematike s seznama 
obveznih predmetov doda na seznam izbirnih predmetov) univerzitetnega študijskega 
programa prve stopnje Matematika Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru. 
  
53. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
spremembam (spremembe ECTS točk) prvostopenjskega univerzitetnega študijskega 
programa Dramaturgija in scenska umetnost Akademije za gledališče, radio, film in televizijo 
Univerze v Ljubljani. 
  
54. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
spremembam (spremembe ECTS točk) prvostopenjskega univerzitetnega študijskega 
programa Glasbena umetnost Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. 
  
55. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
spremembam (spremembe ECTS točk, in zamenjava temeljnih predmetov med letniki) 
prvostopenjskega študijskega programa Slovenistika Fakultete za humanistične študije 
Univerze na Primorskem. 
  
56. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami študijskega programa prve stopnje Glasbena pedagogika Akademije 
za glasbo Univerze v Ljubljani. 
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57. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami študijskega programa prve stopnje Glasbena umetnost Akademije 
za glasbo Univerze v Ljubljani. 
  
58. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami študijskega programa prve stopnje Slovenski jezik in književnost 
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. 
 
59. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami študijskega programa prve stopnje Italijanistika Fakultete za 
humanistične študije Univerze na Primorskem. 
  
60. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami študijskega programa prve stopnje Medkulturno jezikovno 
posredovanje Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. 
  
61. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami študijskega programa prve stopnje Medijski študiji Fakultete za 
humanistične študije Univerze na Primorskem. 
  
62. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami študijskega programa prve stopnje Slovenistika Fakultete za 
humanistične študije Univerze na Primorskem. 
  
63. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami študijskega programa prve stopnje Aplikativna kineziologija 
Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. 
  
64. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Razredni 
pouk Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Uvedeta se dva nova izbirna predmeta 
Zvok in barve ter Učenje s poskusi. 
  
65. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Inkluzivna 
pedagogika Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Uvedejo se novi izbirni predmeti 
Glasbena vzgoja v heterogenih skupinah, Psihologija oseb s posebnimi potrebami in 
Psihologija igre.  
  
66. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami tretjestopenjskega doktorskega študijskega programa Edukacijske 



 
 

 6 

vede Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Uvedeta se nova izbirna predmeta 
Glasba sveta in Razumevanje glasbene umetnosti in njeno vrednotenje.  
  
67. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa 
Edukacijske vede Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Uvedejo se novi izbirni 
predmeti Učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika v predšolskem obdobju, Aplikativna 
etnomuzikologija v vzgojno-izobraževalnem procesu, Popularna glasba v prostoru in času ter 
Okoljski projekti.  
  
68. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa 
Edukacijske vede Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Spremeni se naslov in 
dopolni literatura pri predmetu Vrednotenje učnega procesa in ocenjevanje znanja. Novi 
naslov predmeta je Evalvacija, kakovost in ocenjevanje znanja.  
  
69. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega 
programa Predšolska vzgoja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Uvede se nov 
izbirni predmet Poučevanje slovenščine v predšolskem obdobju.  
  
70. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega 
programa Predšolska vzgoja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Spremenita se 
učni načrt in ime predmeta Uvod v okoljsko zdravje, ki se po novem glasi Spoznavanje 
okolja.  
  
71. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami (sprememba dveh imen predmetov prvega letnika) visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Menedžment kakovosti Fakultete za organizacijske 
študije v Novem mestu, in sicer iz Poslovni angleški jezik 1 v Poslovni tuj jezik 1 ter Poslovni 
angleški jezik 2 v Poslovni tuj jezik 2.  
  
72. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
spremembam (sprememba pogoja za dokončanje študija) študijskega programa tretje 
stopnje Menedžment kakovosti tretje stopnje Fakultete za organizacijske študije v Novem 
mestu. 
  
73. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami univerzitetnega študijskega programa Mikrobiologija Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani. 
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74. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Ekonomija v 
sodobni družbi Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije. 
  
75. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje 
Poslovanje v sodobni družbi Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije. 
  
77. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje 
Management turističnih destinacij Fakultete za turistične študije Turistica Univerze na 
Primorskem. 
  
78. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje 
Poslovni sistemi v turizmu Fakultete za turistične študije Turistica Univerze na Primorskem. 
  
79. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje 
Mediacija v turizmu Fakultete za turistične študije Turistica Univerze na Primorskem. 
  
80. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Turizem 
Fakultete za turistične študije Turistica Univerze na Primorskem. 
  
81. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
manjšimi spremembami magistrskega študijskega programa druge stopnje Turizem 
Fakultete za turistične študije Turistica Univerze na Primorskem. 
 
82. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
spremembam visokošolskega študijskega programa prve stopnje (spremembam imena) 
Poslovni sistemi v turizmu v Management turističnih podjetij Fakultete za turistične študije 
Turistica Univerze na Primorskem. 
 

2.4 Dopolnitve in popravki sklepov 
 
87. SKLEP 

1. V odločbi številka 6033-143/2010/9 z dne 3. 5. 2011, ki jo je sprejel Svet Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za visoko šolstvo, se v izreku pri navedbi strokovnega naslova 
črta besedilo »in …« tako, da se glasi: »magister profesor pedagogike / magistrica 
profesorica pedagogike, okrajšava pa je mag. prof. ped.«. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
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88. SKLEP 

1. V odločbi številka 6033-126/2010/9 z dne 3.5.2011, ki jo je sprejel Svet Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za visoko šolstvo, se v izreku pri navedbi strokovnega naslova 
črta besedilo »in …«, tako da se glasi:magister profesor angleščine / magistrica profesorica 
angleščine, okrajšava pa je mag. prof. an. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
  
89. SKLEP 

1. V odločbi številka 6033-130/2010/8 z dne 3.5.2011, ki jo je sprejel Svet Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za visoko šolstvo, se v izreku pri navedbi strokovnega naslova 
in okrajšave črta besedilo »in …« tako, da se glasi: »magister profesor zgodovine / 
magistrica profesorica zgodovine, okrajšava pa je mag. prof. zg.«. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
  
90. SKLEP 

1. V odločbi številka 6033-123/2010/10 z dne 19. 5. 2011, ki jo je sprejel Svet Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za visoko šolstvo, se v izreku pri navedbi strokovnega naslova 
in okrajšave črta besedilo »in …« tako, da se glasi: »magister profesor madžarskega jezika s 
književnostjo / magistrica profesorica madžarskega jezika s književnostjo, okrajšava pa je 
mag. prof. madž. jez. s knjiž.«. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
  
91. SKLEP 

1. V odločbi številka 6033-128/2010/9 z dne 21. 4. 2011, ki jo je sprejel Svet Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za visoko šolstvo, se v izreku pri navedbi strokovnega naslova 
in okrajšave črta besedilo »in …« tako, da se glasi: »magister profesor filozofije / magistrica 
profesorica filozofije, okrajšava pa je mag. prof. fil.«. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
  
92. SKLEP 

1. V odločbi številka 6033-148/2010/9 z dne 21. 4. 2011, ki jo je sprejel Svet Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za visoko šolstvo, se v izreku pri navedbi strokovnega naslova 
in okrajšave črta besedilo »in …« tako, da se glasi: »magister profesor sociologije / 
magistrica profesorica sociologije, okrajšava pa je mag. prof. soc.«. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
  
93. SKLEP 

1. V odločbi številka 6033-140/2010/10 z dne 3.5.2011, ki jo je sprejel Svet Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za visoko šolstvo, se v izreku navedeno ime študijskega 
programa spremeni tako, da se besedilo »Slovenski jezik s književnostjo« zamenja z 
besedilom »Slovenski jezik in književnost«. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
  
94. SKLEP 

1. V odločbi številka 6033-132/2010/11 z dne 21. 4. 2011, ki jo je sprejel svet Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, v zadevi izdaje soglasja k prvi 
akreditaciji študijskega programa druge stopnje »Anglistika« Filozofske fakultete Univerze v 
Mariboru, se prvi odstavek obrazložitve popravi tako, da se namesto »Medkulturna 
germanistika« zapiše »Anglistika«. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
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95. SKLEP 

1. V odločbi številka 6033-142/2010/11 z dne 21. 4. 2011, ki jo je sprejel svet Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, v zadevi izdaje soglasja k prvi 
akreditaciji študijskega programa druge stopnje »Medkulturna germanistika« Filozofske 
fakultete Univerze v Mariboru, se izrek popravi tako, da se glasi: »mag. medkult. germ.« 
namesto »mag. medkul. germ.«. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
  
96. SKLEP 

1. V odločbi številka 0141-24/2010/4 z dne 19. 5. 2011, ki jo je sprejel svet Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, v zadevi izdaje soglasja k 
akreditaciji dislocirane enote Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, se predzadnji 
odstavek obrazložitve popravi tako, da se glasi: »Ljudska univerza Radovljica, Kranjska 
cesta 41, 4240 Radovljica« namesto »Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in 
kulturo, Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj«. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
  
97. SKLEP 

1. Sklep št. 6033-62/2005/16 z dne 21. 4. 2011, ki ga je izdal svet agencije, se v drugem 
stavku 1. točke izreka dopolni z navedbo »na spremembo vpisnih pogojev in obseg 
izbirnosti« tako, da se izrek v prvi točki pravilno glasi »Svet Nacionalne agencije Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k spremembam in dopolnitvam 
študijskega programa druge stopnje »Oblikovanje in tekstilni materiali« Fakultete za 
strojništvo Univerze v Mariboru. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo 
vpisnih pogojev in obseg izbirnosti, na ukinjanje obveznih in izbirnih predmetov ter 
posledično modulov vseživljenjskega učenja, uvajanje novih obveznih in izbirnih predmetov, 
spremembo statusov obveznih učnih enot v izbirne, sprememba semestrov izvajanja 
posameznih učnih enot ter spremembo kreditnega in urnega vrednotenje posameznih učnih 
enot«. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
  
98. SKLEP 

1. Sklep št. 6033-19/2009/70 z dne 21. 4. 2011, ki ga je izdal svet agencije, se v uvodu 
odločbe namesto »Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko« popravi tako, 
da se pravilno glasi »Fakultete za strojništvo«. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
  
2.5 Potrditev uvrstitve v klasifikacijo KLASIUS 
 
99. SKLEP 

Za visokošolske zavode, ki so uskladili opredelitev študijskih programov s 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 Nacionalne agencije Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu k tem spremembam da soglasje. 
  
100. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
širitvi dejavnosti Univerze v Mariboru, Filozofske fakultete, na Isced področje (21) umetnost. 
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3. PRITOŽBENA KOMISIJA 
 
109. SKLEP 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani z 
odločbo pritožbene komisije št. 6033-54/2011/2 o pritožbi EDC – Zavoda za strokovno 
izobraževanje Kranj zoper sklep Senata za akreditacijo št. 6033-82/2008/7 z dne 3.5. 2011. 
   
111. SKLEP 

1. V pritožbeno komisijo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu se: 
1. za namestnico članice dr. Dragice Wedam Lukić imenuje mag. Simona Kolar Tomažič, 
2. za namestnika članice Marije Lepša Dolničar imenuje dr. Jorg Sladič 
za dobo štirih let. 
Pritožbeno komisijo tako sestavljajo: 

— dr. Dragica Wedam Lukić, članica, 
— Marija Lepša Dolničar, članica, 
— Majda Kocmur, članica, 
— mag. Simona Kolar Tomažič, namestnica članice dr. Dragice Wedam Lukić,  
— dr. Jorg Sladič, namestnik članice Marije Lepša Dolničar. 

 
2. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.  
 
 


