
 

 

 

SKLEPI 
 
 
6. seje sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v 
nadaljevanju: svet agencije), ki je bila v sredo, 25. 8. 2010. 
 
I.   
Imenovanje direktorja agencije 
 
SKLEP ŠT. 9: 
Dr. Mojca Novak, rojena 10. 5. 1953, se z dnem 1. 9. 2010 imenuje za direktorico Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu za dobo petih (5) let.  
 
II. 
Obravnava in odločanje o vlogah za akreditacijo visokošolskih študijskih programov 
 
SKLEP ŠT. 25: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ne sprejme 
soglasja k študijskemu programu druge stopnje »Strojništvo« Fakultete za strojništvo 
Univerze v Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 38: 
Zahtevek za izločitev recenzentov … in … se zavrne. 
 
SKLEP ŠT. 39: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ne sprejme 
soglasja k predlaganemu študijskemu programu tretje stopnje »Energetika« Fakultete za 
energetiko Univerze v Mariboru. 
 
SKLEP ŠT. 40: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k študijskemu programu druge stopnje »Geotehnologija« Naravoslovnotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani. 
 
Strokovni naslov po končanem študijskem programu druge stopnje »Geotehnologija« je 
magister inženir geotehnologije / magistrica inženirka geotehnologije, okrajšava mag. inž. 
geotehnol.  
 
Študijski program se bo izvajal na sedežu Naravoslovnotehniške Univerze v Ljubljani, na 
naslovu: Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana. 
 
SKLEP ŠT. 41: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k študijskemu programu druge stopnje »Elektrotehnika« Fakultete za elektrotehniko Univerze 
v Ljubljani. 

 



 

 

 

Strokovni naslov po končanem študijskem programu druge stopnje »Elektrotehnika« je 
magister inženir elektrotehnike/magistrica inženirka elektrotehnike, okrajšava mag. inž. el.  
 
Študijski program se bo izvajal na sedežu Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, na 
naslovu: Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 
 
SKLEP ŠT. 43: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k študijskemu programu druge stopnje »Geologija« Naravoslovnotehniške fakultete Univerze 
v Ljubljani. 
 
Strokovni naslov po končanem študijskem programu druge stopnje »Geologija« je magister 
inženir geologije/magistrica inženirka geologije, okrajšava mag. inž. geol.  
 
Študijski program se bo izvajal na sedežu Naravoslovnotehniške Univerze v Ljubljani, na 
naslovu: Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana. 
 
SKLEP ŠT. 48: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ne sprejme 
soglasja k študijskemu programu druge stopnje »Zdravstvene vede« Visoke šole za 
zdravstvene vede Slovenj Gradec. 
 
SKLEP ŠT. 49: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu prve stopnje »Informacijska varnost« 
Fakultete za varnostne vede in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
Univerze v Mariboru. 
 
Strokovni naslov po končanem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje 
»Informacijska varnost« je diplomirani varstvoslovec informacijske varnosti (VS) / 
diplomirana varstvoslovka informacijske varnosti (VS), okrajšava: dipl. var. inf. var. 
 
SKLEP ŠT. 64: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k dvopredmetnemu pedagoškemu študijskemu programu druge stopnje »Nemščina kot tuji 
jezik« Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. 
 
Strokovni naslov po končanem dvopredmetnem pedagoškem študijskem programu druge 
stopnje »Nemščina kot tuji jezik« je magister profesor nemščine kot tujega jezika / magistrica 
profesorica nemščine kot tujega jezika, okrajšava pa mag. prof. nem. 
 
SKLEP ŠT. 65: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k pedagoškemu študijskemu programu druge stopnje »Zgodnje učenje in poučevanje« 
Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. 
 



 

 

 

Strokovni naslov po končanem pedagoškem študijskem programu druge stopnje »Zgodnje 
učenje in poučevanje« je magister profesor zgodnjega učenja in poučevanja/magistrica 
profesorica zgodnjega učenja in poučevanja, okrajšava pa mag. prof. zgod. uč. in pouč. 
 
SKLEP ŠT. 66: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k dvopredmetnemu študijskemu programu druge stopnje »Medkulturna germanistika« 
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. 
 
Strokovni naslov po končanem dvopredmetnem študijskem programu druge stopnje 
»Medkulturna germanistika« je magister medkulturne germanistike / magistrica medkulturne 
germanistike, okrajšava pa mag. medkult. germ. 
 
SKLEP ŠT. 67: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sprejme soglasje 
k dvopredmetnemu pedagoškemu študijskemu programu druge stopnje »Izobraževalna fizika« 
Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. 
 
Strokovni naslov po končanem dvopredmetnem pedagoškem študijskem programu druge 
stopnje »Izobraževalna fizika« je magister profesor fizike / magistrica profesorica fizike, 
okrajšava pa mag. prof. fiz. 
 
 
III. 
Obravnava in odločanje o vlogah za akreditacijo in preoblikovanje visokošolskega 
zavoda 

 
SKLEP ŠT. 68: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ne daje 
pozitivnega mnenja k preoblikovanju Visoke šole za zdravstvo Novo mesto v Fakulteto za 
zdravstvene vede Novo mesto.  
 
 
IV. 
Obravnava in sprejem sprememb akreditiranih študijskih programov 
 
SKLEP ŠT. 71: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam predmetnika, novim izbirnim predmetom in spremembam imen predmetov 
prenovljenih študijskih programov druge stopnje »Denar in finance«, »Ekonomija«, 
»Mednarodna ekonomija«, »Bančni in finančni management«, »Management«, »Mednarodno 
poslovanje«, »Poslovna informatika«, »Poslovna logistika«, »Podjetništvo«, »Računovodstvo 
in revizija«, »Trženje« in »Turizem« Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 72: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
uvedbi novih izbirnih predmetov in spremembi predmetnika študijskega programa prve 



 

 

 

stopnje »Univerzitetna poslovna in ekonomska šola« Ekonomske fakultete Univerze v 
Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 73: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
uvedbi novega izbirnega predmeta in spremembi predmetnika visokošolskega strokovnega 
študijskega programa prve stopnje »Visoke poslovne šole« Ekonomske fakultete Univerze v 
Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 74: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam vpisnih pogojev študijskega programa prve stopnje (uni./3l.) »Novinarstvo« 
Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 75: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam vpisnih pogojev visokošolskega strokovnega študijskega programa (vs./3l.) 
»Uprava« Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 76: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam študijskega programa druge stopnje »Organizacija in management 
informacijskih sistemov« Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. 
 
SKLEP ŠT. 77 : 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam študijskega programa tretje stopnje »Organizacija in management 
informacijskih sistemov« Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. 
 
SKLEP ŠT. 78: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Organizacija in 
management informacijskih sistemov« Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. 
 
SKLEP ŠT. 79: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje »Organizacija 
in management informacijskih sistemov« Fakultete za organizacijske vede Univerze v 
Mariboru. 
 
SKLEP ŠT. 80: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam študijskega programa druge stopnje »Organizacija in management kadrovskih 
in izobraževalnih sistemov« Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. 
 
 
 



 

 

 

SKLEP ŠT. 81: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam študijskega programa tretje stopnje »Organizacija in management kadrovskih 
in izobraževalnih sistemov« Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. 
 
SKLEP ŠT. 82: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Organizacija in 
management kadrovskih in izobraževalnih sistemov« Fakultete za organizacijske vede 
Univerze v Mariboru. 
 
SKLEP ŠT. 83: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje »Organizacija 
in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov« Fakultete za organizacijske vede 
Univerze v Mariboru. 
 
SKLEP ŠT. 84: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam študijskega programa druge stopnje »Organizacija in management poslovnih in 
delovnih sistemov« Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. 
 
SKLEP ŠT. 85: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam študijskega programa tretje stopnje »Organizacija in management poslovnih in 
delovnih sistemov« Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. 
 
SKLEP ŠT. 86: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam študijskega programa prve stopnje »Organizacija in management poslovnih in 
delovnih sistemov« Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. 
 
SKLEP ŠT. 87:  
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje »Organizacija 
in management poslovnih in delovnih sistemov« Fakultete za organizacijske vede Univerze v 
Mariboru. 
 
SKLEP ŠT. 88: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam vpisnih in prehodnih pogojev študijskega programa druge stopnje (mag./2l.) 
»Ekonomija in finance« Fakultete za management Koper, Univerze na Primorskem. 
 
SKLEP ŠT. 89:  
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam vpisnih in prehodnih pogojev ter uvedbo nove smeri Humano vodenje in 



 

 

 

vladanje nad ljudmi v produkciji študijskega programa druge stopnje (mag./2l.) 
»Management« Fakultete za management Koper, Univerze na Primorskem. 
 
SKLEP ŠT. 133: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Finančna matematika« 
Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 134: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje »Fizikalna 
merilna tehnika« Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 135: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Fizika« Fakultete za 
matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 136: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Matematika« Fakultete za 
matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 138: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje »Praktična 
matematika« Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 139: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje »Računalništvo 
in informatika« Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 140: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Računalništvo in 
informatika« Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 145: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje »Navtika« 
Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 147: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Tehnologija prometa« 
Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani. 



 

 

 

SKLEP ŠT. 149: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam in dopolnitvam študijskega programa tretje stopnje »Grajeno okolje« z 
vključitvijo nove smeri Geologija Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.  
 
SKLEP ŠT. 150: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam (spremembe izbirnih predmetov in umik izbirnih predmetov) prvostopenjskega 
univerzitetnega študijskega programa »Dramaturgija in scenske umetnosti« Akademije za 
gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 151: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam (spremembe vpisnih pogojev) prvostopenjskega univerzitetnega študijskega 
programa »Dramska igra« Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v 
Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 152: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam (spremembe vpisnih pogojev) prvostopenjskega univerzitetnega študijskega 
programa »Gledališka režija« Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v 
Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 153: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembi (sprememba pogojev za vpis) univerzitetnih študijskih programov prve stopnje 
»Antični in humanistični študiji, Francistika z romanistiko, Geografija, Japonologija, 
Muzikologija, Primerjalna književnost in literarna teorija, Slovenistika, Umetnostna 
zgodovina ter univerzitetnih dvodisciplinarnih študijskih programov prve stopnje Grški jezik, 
književnost in kultura, Latinski jezik, književnost in kultura, Francistika, Geografija, 
Nemcistika, Polonistika, Slovakistika, Primerjalna književnost in literarna teorija, 
Primerjalno jezikoslovje, Splošno jezikoslovje, Rusistika, Španski jezik in književnost ter 
Umetnostna zgodovina« Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

 
SKLEP ŠT. 154: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam (spreminjajo se vpisni pogoji, dodaja se nov izbirni predmet in spreminjajo se 
kontaktne ure pri nekaterih predmetih) univerzitetnih prvostopenjskih študijskih programov 
»Športno treniranje, Športna rekreacija, Kineziologija in Športna vzgoja« Fakultete za šport 
Univerze v Ljubljani. 
 
SKLEP ŠT. 155: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembi (spreminjajo se kontaktne ure pri predmetu Didaktika – kategorija seminarske 
vaje se spremeni v seminar) prvostopenjskega študijskega programa »Likovna pedagogika« 
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. 
 



 

 

 

SKLEP ŠT. 156: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam (sprememba načina izvedbe programa – poleg izrednega študija predvidevajo 
tudi redni študij)študijskega programa tretje stopnje »Edukacijske vede« Pedagoške fakultete 
Univerze v Mariboru. 
 
SKLEP ŠT. 157: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam (sprememba obveznega modula Jezik 1 – zmanjšanje števila kreditnih točk pri 
učni enoti Državljanska vzgoja in slovenščina, sprememba obveznega modula Jezik 2 – 
ukinitev učne enote Jezikovna antropologija in posledično zmanjšanje števila kreditnih točk, 
sprememba obveznega modula Književnost 1 – zmanjšanje števila kreditnih točk pri učni enoti 
Žanri v sodobni slovenski prozi in zamenjava učne enote Izbrana poglavja iz novejše 
slovenske pripovedne proze z učno enoto Književna esejistika po letu 1950, ki se ji zmanjša 
število kreditnih točk, sprememba obveznega modula Književnost 2 – zmanjšanje števila 
kreditnih točk in menjava učnih enot Književna esejistika po letu 1950, Kratka pripovedna 
proza v drugi polovici 20. stoletja in Evropska romantična in simbolistična poezija z učnima 
enotama Izbrana poglavja iz novejše slovenske pripovedne proze in Interpretacija sodobne 
poezije, ukinitev obvezne učne enote Lektorat 1 ter uvedba novih učnih enot Estetika in 
Teorija jezika, sprememba kreditnega vrednotenja učnih enot Slovenski jezik v 20. stoletju, 
Slušna in instrumentalna analiza govorjenih narečnih besedil, Književna esejistika po letu 
1950 in Izbrana poglavja iz tematologije, spremembe kontaktnih ur pri učnih enotah 
Državljanska vzgoja in slovenščina, Žanri v sodobni slovenski prozi, Književna esejistika po 
letu 1950, Humor in satira v sodobni slovenski dramatiki, Vezi med slovensko, hrvaško in 
srbsko književnostjo, Evropska romantična in simbolistična poezija, Sodobna književnost in 
mediji, Slovenski jezik v 20. stoletju, Slušna in instrumentalna analiza govorjenih narečnih 
besedil, Sodobna mladinska književnost in mediji in sprememba pogojev za napredovanje po 
študijskem programu, in sicer se zmanjša število kreditnih točk, potrebnih za prehod v višji 
letnik) v študijskem programu druge stopnje »Slovenski jezik in književnost« Filozofske 
fakultete Univerze v Mariboru. 
 
SKLEP ŠT. 158: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam (sprememba študijskega področja po ISCED 14 (izobraževanje učiteljev) 
sprememba strokovnega naslova v profesor pedagogike (UN / profesorica pedagogike (UN), 
prof. ped. (UN) ) univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa prve stopnje 
»Pedagogika« Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. 
 
SKLEP ŠT. 159: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam (spremembe predmetnika, novi izbirni predmeti in umik starih izbirnih 
predmetov) v študijskem programu prve stopnje »Kulturni študiji in antropologija« Fakultete 
za humanistične študije Univerze na Primorskem. 
 
 
 
 



 

 

 

SKLEP ŠT. 160: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam (spremembi predmetnika) v študijskem programu druge stopnje »Kulturni 
študiji in antropologija« Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. 
 
SKLEP ŠT. 161: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam (dodani novi izbirni predmeti) v študijskem programu prve stopnje »Medijski 
študiji« Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. 

 
SKLEP ŠT. 162: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam (splošni podatki o programu, predmetnik, strokovni naslov in učni načrti za 
posamezne predmete) v študijskem programu prve stopnje »Filozofija« Fakultete za 
humanistične študije Univerze na Primorskem. 

 
SKLEP ŠT. 163: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam (razdelitev predmetov po semestrih, sprememba ur in novi izbirni predmeti) v 
študijskem programu prve stopnje (un./3l.) »Slovenistika« Fakultete za humanistiko Univerze 
v Novi Gorici. 
 
SKLEP ŠT. 164: 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam k spremembam (novi izbirni predmeti, sprememba št. ur in ECTS) v študijskem 
programu druge stopnje (mag./2l.) »Slovenistika« Fakultete za humanistiko Univerze v Novi 
Gorici. 
 
 
V. 
Obravnava in sprejem popravkov sklepov v skladu z 223. členom Zakona o splošnem 
upravnem postopku 
 
SKLEP ŠT. 165: 
V sklepu številka 6033-205/2009/6 z dne 15. 7. 2010, ki ga je sprejel Svet Nacionalne agencije 
Republike Slovenije za visoko šolstvo, se v izreku sklepa črta »Univerze v Mariboru« in 
napiše »Univerze na Primorskem«, tako, da se izrek pravilno glasi: 
»Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu daje soglasje k 
spremembam univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Biodiverziteta« Fakultete 
za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.« 
 
SKLEP ŠT. 166 : 
V sklepu št. 6033-131/2008/3 se v obrazložitvi popravi področje klasifikacije študijskega 
programa po Klasiusu, tako da se pravilno zapiše: »Opredelitev študijskega programa po 
Klasius klasifikaciji je 5200 (KLASIUS-P)«. Spremembe se nanašajo na študijski program 
druge stopnje »Gospodarsko inženirstvo«.  

 
 



 

 

 

SKLEP ŠT. 167: 
V sklepih št. 6033-248/2009/27, št. 6033-248/2009/28 in št. 6033-248/2009/30 se v 
obrazložitvi črta besedna zveza »za prvič vpisane študente« tako, da se poved pravilno glasi: 
»Pri študijskem programu se spremenijo pogoji za napredovanje v višji letnik, in sicer so novi 
pogoji za napredovanje …«  

 
SKLEP ŠT. 168: 
V sklepu št. 6033-335/2009/4 se v uvodu, izreku in obrazložitvi doda beseda »nepedagoški«.  
 
SKLEP ŠT. 169: 
V sklepu št. 6033-332/2009/4 se v uvodu popravi ime programa tako, da se pravilno glasi: 
»Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje »Izobraževalno računalništvo«.  
 
 
SKLEP ŠT. 170: 
V sklepu št. 6033-323/2009/ se v izreku popravi tretja točka tako, da se pravilno glasi: 
»Študijski program se bo izvajal na sedežu Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, na 
naslovu: Koroška cesta 160, 2000 Maribor.«  
 
SKLEP ŠT. 171: 
V sklepu št. 6033-83/2008/7 se v uvodu, izreku in obrazložitvi popravi ime programa tako, da 
se pravilno glasi: »visokošolski študijski program Predšolska vzgoja« Pedagoške fakultete 
Univerze v Mariboru.  
 
SKLEP ŠT. 172: 
V sklepu št. 6033-347/2009/4 se v obrazložitvi in v prvem odstavku popravi prvi stavek tako, 
da se pravilno glasi: »Univerza na Primorskem«. V drugem odstavku se popravita imeni 
recenzentk tako, da se pravilno glasita: prof. dr. Vinka Uzelac in izr. prof. Milena Ivanuš 
Grmek Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru.  
 
SKLEP ŠT. 173: 
V sklepu št. 6033-294/2009/3, se popravi tretji odstavek izreka in obrazložitev tako, da se 
pravilno glasi: »Študijski program se bo izvajal na sedežu Fakultete za turistične študije – 
Turistice Univerze na Primorskem, na naslovu: Obala 11 A, 6320 Portorož in na sedežu 
Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, na naslovu: Titov trg 5, 6000 
Koper«.  

 
SKLEP ŠT. 174: 
V sklepu št. 6033-345/2009/4 se popravi ime študijskega programa v uvodu, izreku in 
obrazložitvi tako, da se pravilno glasi: »Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz 
predšolske vzgoje«. Popravijo se tudi navedbe relevantnih členov, tako da se v uvodu navede 
15. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 86/09 – 
ZViS-G). V obrazložitvi se navede, da predlagatelj izpolnjuje pogoje iz 33. a člena Zakona o 
visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07-ZŠtip, 15/08-
odločba US in 64/08) in 10. člena Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih 
programov. 
 



 

 

 

SKLEP ŠT. 175: 
Sklep št. 6033-333/2009/4 z dne 17. 6. 2010, ki ga je izdal svet agencije, se v 2. točki izreka 
popravi tako, da se s študijskim programom pridobljeni strokovni naslov namesto »magistra 
inženirka oblikovanja izdelkov« popravi in pravilno glasi »magistrica inženirka oblikovanja 
izdelkov«. 
 
SKLEP ŠT. 176: 
Sklep št. 6033-248/2009/34 z dne 20. 7. 2010, ki ga je izdal svet agencije, se v drugem stavku 
sedmega odstavka obrazložitve sklepa namesto »izbirnih predmetov« popravi tako, da se 
pravilno glasi »obveznih predmetov«. 
 


