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SKLEPI 
 
37. seje sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki je 
bila v četrtek, 20. oktobra 2011, v Ljubljani.  
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 36. seje sveta agencije in pregled realizacije 
sklepov 
 
5. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu spreminja 
poslovni naslov agencije, ki se od 1. 11. 2011 glasi: Ljubljana, Slovenska cesta 9.  
 
3. Zagotavljanje kakovosti 
 
7. SKLEP: 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo visokošolskega zavoda Fakulteta za ergonomske in kineziološke študije – 
FENIKS Univerze na Primorskem za sedem let. 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 
 
8. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo magistrskemu študijskemu programu druge stopnje Varstvo okolja in 
ekotehnologije Visoke šole za varstvo okolja Velenje. 
 
9. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo študijskemu programu za izpopolnjevanje iz gospodinjstva Pedagoške fakultete 
Univerze v Ljubljani. 
 
10. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo študijskemu programu za izpopolnjevanje iz biologije Pedagoške fakultete 
Univerze v Ljubljani. 
 
11. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo študijskemu programu za izpopolnjevanje iz kemije Pedagoške fakultete 
Univerze v Ljubljani. 
 
14. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo študijskemu programu za izpopolnjevanje iz fizike Pedagoške fakultete Univerze 
v Ljubljani. 
 
15. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podeli 
akreditacijo študijskemu programu za izpopolnjevanje iz tehnike in tehnologije Pedagoške 
fakultete Univerze v Ljubljani. 
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20. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu zavrže predlog 
Evropskega središča Maribor za akreditacijo dislociranih enot v Ljubljani, Murski Soboti in 
Ptuju. 
 
21. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se seznani s 
spremembami študijskih programov: 
 
— univerzitetni študijski program prve stopnje Pravo Evropske pravne fakultete v Novi 

Gorici, 
— magistrski študijski program druge stopnje Pravo Evropske pravne fakultete v Novi 

Gorici, 
— magistrski študijski program druge stopnje Pravo in management nepremičnin Evropske 

pravne fakultete v Novi Gorici, 
— doktorski študijski program tretje stopnje Pravo in management nepremičnin Evropske 

pravne fakultete v Novi Gorici,  
— univerzitetni študijski program prve stopnje Laboratorijska biomedicina Fakultete za 

farmacijo Univerze v Ljubljani, 
— univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo Fakultete za socialno delo 

Univerze v Ljubljani, 
— univerzitetni študijski program prve stopnje Živilstvo in prehrana Biotehniške fakultete

Univerze v Ljubljani, 
— visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnologije lesa in vlaknatih 

kompozitov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 
— univerzitetni študijski program prve stopnje Biologija Biotehniške fakultete Univerze v 

Ljubljani,  
— univerzitetni študijski program prve stopnje Novinarstvo Fakultete za družbene vede

Univerze v Ljubljani, 
— univerzitetni študijski program prve stopnje Industrijsko in unikatno oblikovanje 

Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, 
— univerzitetni študijski program prve stopnje Univerzitetna in poslovna ekonomska šola 

Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, 
— visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Visoka poslovna šola Ekonomske 

fakultete Univerze v Ljubljani, 
— univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika  Fakultete za matematiko in 

fiziko Univerze v Ljubljani, 
— univerzitetni študijski program prve stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko 

Univerze v Mariboru, 
— visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Gospodarska in tehniška logistika 

Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
— univerzitetni študijski program prve stopnje Energetika Fakultete za energetiko  Univerze 

v Mariboru, 
— univerzitetni študijski program prve stopnje Varstvoslovje Fakultete za varnostne vede

Univerze v Mariboru, 
— visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometno inženirstvo Fakultete za 

gradbeništvo Univerze v Mariboru, 
— magistrski študijski program druge stopnje Prometno inženirstvo Fakultete za 

gradbeništvo Univerze v Mariboru, 
— magistrski študijski program druge stopnje Zdravstvena nega  Visoke šole za zdravstveno 

nego Jesenice. 
 



 
 

 3

43. SKLEP: 

Odločba št. 6033-257/2008/4 z dne 19. 5. 2011, ki jo je sprejel Svet Nacionalne agencije 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v zadevi izdaje soglasja k spremembam 
študijskega programa 1. stopnje »Bioinformatika« Fakultete za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije Koper Univerze na Primorskem, se popravi tako, da se v 
obrazložitvi odločbe popravijo napačno zapisana imena izbirnih predmetov. Četrta alineja 
tretjega odstavka obrazložitve se pravilno glasi: Spremembe imen izbirnih predmetov v 
študijskem programu 1. stopnje »Bioinformatika«: predmet »Teoretične osnove 
računalništva (TOR) II – Teorija informacij« se preimenuje v » Teoretične osnove 
računalništva (TOR) II – Teorija formalnih jezikov in izračunljivost«, predmet 
»Programiranje II – Predmetno naravnani programski jeziki in teorija programskih jezikov« 
se preimenuje v » Programiranje II – Koncepti programskih jezikov«, predmet »Teoretične 
osnove računalništva (TOR) III – Teorija formalnih jezikov in izračunljivost « se preimenuje 
v » Teoretične osnove računalništva (TOR) III – Teorija informacij«,  ter predmet 
»Računalniška omrežja« se preimenuje v »Računalniške komunikacije in omrežja«. 
Spremembe so posledica povezanosti programa »Bioinformatika« s programom 
»Računalništvo in informatika« v okviru izbirnosti. 
 
44. SKLEP: 

1. Sklep št. 6033-121/2011/7 z dne 15. 9. 2011, ki ga je sprejel Svet Nacionalne agencije 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v zadevi imenovanja skupine 
strokovnjakov za pripravo skupnega poročila o izpolnjevanju pogojev za prvo akreditacijo 
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Urbanizem« Fakultete za arhitekturo 
Univerze v Ljubljani, se spremeni tako, da se v drugi točki izreka sklepa zapiše nov rok, do 
katerega skupina strokovnjakov predloži skupno poročilo. 
2. Druga točka izreka sklepa se po novem glasi: 
»Skupina strokovnjakov pripravi skupno poročilo v skladu s področji presoje iz 8. člena Meril 
za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni 
list RS, št. 95/2010) in ga predloži svetu agencije do 1. 12. 2011.« 
 
4. Pritožbe  
 
45. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v skladu z 
določbo 245. člena Zakona o splošnem upravnem postopku pošlje pritožbo Univerze v 
Ljubljani zoper sklep sveta agencije, št. 6033-193/2007/3 z dne 21. 4. 2011, v pristojno 
reševanje pritožbeni komisiji Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu. 
 
46. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v skladu z 
določbo 245. člena Zakona o splošnem upravnem postopku pošlje pritožbo Univerze v 
Ljubljani zoper sklep sveta agencije, št. 6033-226/2008/11 z dne 21. 4. 2011, v pristojno 
reševanje pritožbeni komisiji Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu. 
 
47. SKLEP: 

1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje k 
univerzitetnemu študijskemu programu prve stopnje Inženiring in vozila Fakultete za 
industrijski inženiring Novo mesto. 
2. S tem sklepom se nadomesti izpodbijani sklep št. 6033-283/2009/30 z dne 21. 4. 2011. 
3. Z izdajo tega sklepa stroški niso nastali.  
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48. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v skladu z 
določbo 245. člena Zakona o splošnem upravnem postopku pošlje pritožbo Fakultete za 
industrijski inženiring zoper sklep sveta agencije, št. 6033-284/2009/24 z dne 21. 4. 2011, 
v pristojno reševanje pritožbeni komisiji Nacionalne agencije Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu. 
 

49. SKLEP: 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v skladu z 
določbo 245. člena Zakona o splošnem upravnem postopku pošlje pritožbo Fakultete za 
industrijski inženiring zoper sklep sveta agencije, št. 6033-1/2010/19 z dne 21. 4. 2011, v 
pristojno reševanje pritožbeni komisiji Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu. 
 
 
 
 


