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SKLEPI 
 
4. seje sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: svet 
agencije), ki je bila v četrtek, 17. 6. 2010. 
 
 
I.  
Obravnava in sprejem popravkov sklepov v skladu z 223. členom Zakona  o splošnem 
upravnem postopku 
 
SKLEP ŠT. 18:  
Sklep Senata za akreditacijo št. 6033-19/2009/36 z dne 26. 10. 2009 se popravi tako, da se v 
obrazložitvi v šesti alineji popravi ime predmeta, in sicer se predmet »Industrijska 
elektronika« (1. letnik) preimenuje v »Energetska elektronika«.  
 
SKLEP ŠT. 19:  
Sklep Senata za akreditacijo št. 6033-324/2009/2 z dne 25. 2. 2010 se popravi tako, da se v 
drugi točki izreka popravi navedba »znanstveni naslov« tako, da se pravilno zapiše 
»strokovni naslov«. 

 
SKLEP ŠT. 20:  
Sklep Senata za akreditacijo št. 6033-19/2009/47 z dne  26. 10. 2009 se popravi tako, da se 
popravita prva in zadnja alineja v obrazložitvi tako, da se pravilno glasita: »Na študijskem 
programu se ukine predmet: »Valovanje in zgradba snovi«, »Praktično usposabljanje« se 
nadomesti z izbirnim predmetom 5 iz nabora izbirnih predmetov netehnično prosto izbirnih 
predmetov iz Univerze v Mariboru. V študijskem programu se spremeni nosilec pri učnih 
enotah »Programsko inženirstvo« in »Vgrajeni sistemi v avtomatiki« (črtanje sonosilca). 
 
SKLEP ŠT. 21:  
Sklep Senata za akreditacijo št. 6033-19/2009/37 z dne 26. 10. 2009 se popravi tako, da se v 
obrazložitvi v šesti alineji popravi ime predmeta tako, da se ime predmeta namesto »Digitalne 
komunikacije« pravilno glasi »Elektromagnetno valovanje«. 
 
SKLEP ŠT. 22:  
Sklep Senata za akreditacijo št. 6033-19/2009/19 z dne 26. 10. 2010 se popravi tako, da se 
popravijo oziroma dodajo naslednje alineje obrazložitve tako, da se pravilno glasijo:  
 
»Pri  predmetu Upravljanje logističnih sistemov se spremeni letnik izvedbe, in sicer se iz 1. 
letnika prenese v 2. letnik.  
Pri študijskem programu se pri predmetu »Upravljanje logističnih sistemov« doda študijska 
literatura.  
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Pri študijskem programu se spremeni nosilec pri učni enoti Informacijska podpora 
logističnim sistemom, pri predmetu »Upravljanje logističnih sistemov« se doda sonosilec. 
Pri predmetu »Optimizacija logističnih procesov« se spremeni semester izvedbe predmeta 
tako, da se odslej predmet izvaja v zimskem semestru«.  
 
SKLEP ŠT. 23:  
Sklep Senata za akreditacijo št. 6033-290/2009/2 z dne  25. 2. 2010 se popravi tako, da se v 
drugi točki izreka popravi navedba »Znanstveni naslov« tako, da se pravilno zapiše 
»Strokovni naslov«.  
 
SKLEP ŠT. 24:  
Sklep Senata za akreditacijo št. 6033-50/2009/8 z dne 25. 2. 2010 se popravi tako, da se v 
obrazložitvi doda  znanstveni naziv »prof.« pred imenom recenzenta tako, da je pravilni 
zapis:  
»Notranji recenzenti za oceno programa so bili: prof. dr. Roger Wardman, Heriot Watt 
University, Galashiels Scotland – Velika Britanija, prof. dr. Darko Ujevič, Tekstilno-
tehnološka fakulteta Zagreb – Hrvaška, in prof. dr. Józef  Masajtis, Technical University of 
Lodź – Poljska.« 
 
SKLEP ŠT. 25:  
Sklep Senata za akreditacijo št. 6033-19/2009/51 z dne 11. 2. 2010 se popravi tako, da se v 
drugem odstavku popravi obrazložitev tako, da se pravilno glasi:  
»Pri predmetu »Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodajo« (1. letnik, zimski semester) 
se zmanjša število ECTS kreditnih točk s 5 na 4 ter spremeni število kontaktnih ur, kot sledi: 
30 P, 45 S, 75 ID v 30 P, 15 S, 75 ID. Uvedeta se nova predmeta, in sicer »Informacijsko-
komunikacijske tehnologije v zdravstveni negi« (1. letnik, zimski semester) v obsegu 4 ECTS 
kreditnih točk, ki obsega število kontaktnih ur in individualnega dela študenta, kot sledi: 5 P, 
10 S, 15 LV, 60 KV, 30 ID in »Raziskovanje v zdravstveni negi« (1. letnik poletnega semestra) 
v obsegu 4 ECTS kreditnih točk, ki obsega število kontaktnih ur in ur individualnega dela 
študenta, kot sledi: 30 P, 15 S, 30 LV, 45 ID. Pri predmetu »Zdravstvena nega otroka in 
mladostnika s pediatrijo« se poveča število ECTS kreditnih točk iz 3 na 5 ter spremeni število 
kontaktnih ur in ur individualnega dela študenta, kot sledi: 40 P, 5 S, 25 KV, 20 ID v 40 P, 10 
S, 80 KV, 20 ID. Pri predmetu »Zdravstvena nega na ginekološko-porodnem področju« se 
zmanjša število ECTS kreditnih točk iz 8 na 7 ter spremeni število kontaktnih ur z 240KV na 
210 KV. Pri predmetu »Zdravstvena nega na pediatričnem področju« se zmanjša število 
ECTS kreditnih točk s 7 na 6 ter spremeni število kontaktnih ur z 210 KV na 180 KV«. 
 
SKLEP ŠT. 26:  
Sklep Senata za akreditacijo št. 6033-70/2009/3 z dne 18. 12. 2009 se popravi tako, da se v 
obrazložitvi sklepa popravi opredelitev študijskega programa tako, da se pravilno glasi: 
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»Opredelitev študijskega programa po Iscedovi klasifikaciji je (42) vede o živi naravi, po 
Klasius P klasifikaciji pa 4229.«  
 
 
II.  
Obravnava in odločanje o priglasitvah Evro-sredozemske univerze 

 
SKLEP ŠT. 27:  
Vloga vlagatelja Evro-sredozemske univerze, Sončna pot 20, 6320 Portorož, za priglasitev 
magistrskega študijskega programa 2. stopnje »Okolje, prostor in kulturna dediščina« 
Univerze v Soussu, Tunizija, se zavrže. 
 
SKLEP ŠT. 28: 
Vloga vlagatelja Evro-sredozemske univerze, Sončna pot 20, 6320 Portorož, za priglasitev 
magistrskega študijskega programa 2. stopnje »Hidrologija morja« Univerze Klaipeda, Litva, 
se zavrže. 
 
SKLEP ŠT. 29: 
Vloga vlagatelja Evro-sredozemske univerze, Sončna pot 20, 6320 Portorož, za priglasitev 
študijskega programa za izpopolnjevanje »Evro-sredozemske študije« se zavrže. 
 
SKLEP ŠT. 30: 
Vloga vlagatelja Evro-sredozemske univerze, Sončna pot 20, 6320 Portorož, za priglasitev 
magistrskega študijskega programa 2. stopnje »Management v upravi – Evrosredozemski 
prostor in trajnostni razvoj« Univerze Paul Cézanne, Aix-Marseille, Francija, se zavrže. 
 
SKLEP ŠT. 31: 
Vloga vlagatelja Evro-sredozemske univerze, Sončna pot 20, 6320 Portorož, za priglasitev 
magistrskega študijskega programa 2. stopnje »Uporabne geološke znanosti; prostorski 
management« Univerze Carlo Bo, Italija, se zavrže. 
 
 
III.  
Obravnava in odločanje o vlogi za preoblikovanje visokošolskega zavoda 
 
SKLEP ŠT. 33: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje pozitivno 
mnenje k preoblikovanju Visoke šole za zdravstvo Izola Univerze na Primorskem v Fakulteto 
za vede o zdravju Univerze na Primorskem.  
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IV.  
Obravnava in odločanje o vlogah za akreditacijo visokošolskih študijskih programov 
 
SKLEP ŠT. 35: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k dvopredmetnemu pedagoškemu študijskemu programu druge stopnje »Geografija« 
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. 
 
Strokovni naslov po končanem dvopredmetnem pedagoškem študijskem programu druge 
stopnje »Geografija« je magister profesor geografije / magistrica profesorica geografije, 
okrajšava pa mag. prof. geog. 
 
SKLEP ŠT. 36: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k dvopredmetnemu pedagoškemu študijskemu programu druge stopnje »Izobraževalna 
matematika« Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. 
 
Strokovni naslov po končanem dvopredmetnem pedagoškem študijskem programu druge 
stopnje »Izobraževalna matematika« je magister profesor matematike / magistrica 
profesorica matematike, okrajšava pa mag. prof. mat. 
 
SKLEP ŠT. 37: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k dvopredmetnemu pedagoškemu študijskemu programu druge stopnje »Izobraževalna 
biologija« Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. 
 
Strokovni naslov po končanem dvopredmetnem pedagoškem študijskem programu druge 
stopnje »Izobraževalna biologija« je magister profesor biologije / magistrica profesorica 
biologije, okrajšava pa mag. prof. biol. 
 
SKLEP ŠT. 38: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k enopredmetnemu pedagoškemu študijskemu programu druge stopnje »Izobraževalna 
matematika« Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. 
 
Strokovni naslov po končanem enopredmetnem pedagoškem študijskem programu druge 
stopnje »Izobraževalna matematika« je magister profesor matematike / magistrica 
profesorica matematike, okrajšava pa mag. prof. mat. 
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SKLEP ŠT. 39: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k dvopredmetnemu pedagoškemu študijskemu programu druge stopnje »Izobraževalna 
tehnika« Fakultete za naravoslovje in matematiko  Univerze v Mariboru. 
 
Strokovni naslov po končanem dvopredmetnem pedagoškem študijskem programu druge 
stopnje »Izobraževalna tehnika« je magister profesor tehnike / magistrica profesorica tehnike, 
okrajšava pa mag. prof. teh. 
 
SKLEP ŠT. 40: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k dvopredmetnemu študijskemu programu druge stopnje »Izobraževalno računalništvo« 
Fakultete za naravoslovje in matematiko in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko Univerze v Mariboru. 
 
Strokovni naslov po končanem dvopredmetnem pedagoškem študijskem programu druge 
stopnje »Izobraževalno računalništvo« je magister profesor računalništva / magistrica 
profesorica računalništva, okrajšava pa mag. prof. rač. 
 
SKLEP ŠT. 41: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k dvopredmetnemu  študijskemu programu druge stopnje »Likovna pedagogika« Pedagoške 
fakultete Univerze v Mariboru. 
 
Strokovni naslov po končanem dvopredmetnem študijskem programu druge stopnje »Likovna 
pedagogika« je magister profesor likovne pedagogike / magistrica profesorica likovne 
pedagogike, okrajšava pa mag. prof. lik. ped. 
 
SKLEP ŠT. 42: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k dvopredmetnemu študijskemu programu druge stopnje »Slovenski jezik in književnost« 
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. 
 
Strokovni naslov po končanem dvopredmetnem študijskem programu druge stopnje 
»Slovenski jezik in književnost« je magister slovenskega jezika in književnosti / magistrica 
slovenskega jezika in književnosti, okrajšava pa mag. slov. jez. in knjiž. 
 
SKLEP ŠT. 43: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k študijskemu programu tretje stopnje »Geografija« Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. 
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Znanstveni naslov po končanem študijskem programu tretje stopnje »Geografija« je doktor 
znanosti / doktorica znanosti, okrajšava pa dr. 
 
SKLEP ŠT. 44: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k študijskemu programu druge stopnje »Inženirsko oblikovanje izdelkov« Fakultete za 
strojništvo Univerze v Mariboru. 
Strokovni naslov po končanem študijskem programu druge stopnje »Inženirsko oblikovanje 
izdelkov« Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru je magister inženir oblikovanja 
izdelkov / magistrica inženirka oblikovanja izdelkov, okrajšava mag. inž. obl. izd. 
 
SKLEP ŠT. 46: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k pedagoškemu študijskemu programu druge stopnje »Pedagoška fizika« Fakultete za 
matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. 
 
Strokovni naslov po končanem pedagoškem študijskem programu druge stopnje »Pedagoška 
fizika« je magister profesor fizike/magistrica profesorica fizike, okrajšava pa mag. prof. fiz. 
 
SKLEP ŠT. 47: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k študijskemu programu za izpopolnjevanje »Pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske 
vzgoje« Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 49: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k študijskemu programu tretje stopnje »Zgodnje učenje« Pedagoške fakultete Univerze na 
Primorskem. 
 
Znanstveni naslov po končanem študijskem programu tretje stopnje »Zgodnje učenje« je 
doktor znanosti / doktorica znanosti, okrajšava pa dr. 
 
SKLEP ŠT. 50: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu prve stopnje »Trajnostno inženirstvo« 
Visoke šole za tehnologijo polimerov. 
 
Strokovni naslov po končanem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje 
»Trajnostno inženirstvo« Visoke šole za tehnologijo polimerov je diplomirani inženir 
trajnostnih tehnologij / diplomirana inženirka trajnostnih tehnologij, okrajšava dipl. inž. traj. 
tehnol. 
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V.  
Obravnava in odločanje o ugovoru zoper imenovanje članov ekspertne skupine za oceno 
dopolnjene vloge za doktorski študijski program tretje stopnje (dr. 3l.) »Energetika« 
Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru in o pritožbi zaradi molka organa v 
postopku odločanja o imenovanju recenzentov za oceno dopolnjene vloge za doktorski 
študijski program tretje stopnje »Energetika« Fakultete za energetiko Univerze v 
Mariboru  
 
SKLEP ŠT. 51: 

1. Ugovor pritožnika se zavrže. 
2. Pritožba zoper molk organa se zavrže. 

 
 
VI.  
Obravnava in odločanje o predlogu za izdajo začasne odločbe za akreditacijo 
študijskega programa druge stopnje »Strojništvo« Fakultete za strojništvo Univerze v 
Ljubljani 
 
SKLEP ŠT. 53: 
Predlog za izdajo začasne odločbe se zavrne. 
 


