
 

 

Kratka obrazložitev sprememb Meril za akreditacijo in zunanjo 

evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 
 

Usklajevalni postopek: 

S spremembami Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in 

študijskih programov (v nadaljevanju: merila) se je svet Nacionalne agencije RS za 

kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: svet agencije) prvič seznanil 20. 9. 2018, 

jih podprl in predlagal usklajevanje z deležniki. 

Spremembe meril so bile ustno predstavljene na različnih dogodkih agencije. Dne 19. 10. 

2018 je bil širokemu naboru deležnikov poslan dopis z enomesečnim rokom za pripombe 

(Visokošolski zavodi, GZS, reprezentativni sindikati, ŠOS, MIZŠ, ARRS). 

Na podlagi predlogov sveta agencije in odzivov deležnikov je agencija pripravila nov 

osnutek, s katerim se je svet agencije ponovno seznanil 20. 12. 2018. Dokument je svet 

agencije nekoliko dopolnil, ga podprl in predlagal javno usklajevanje preko objave na 

spletni strani agencije. 

Glavni vsebinski poudarki spremembe meril (v predlogu čistopisa meril 

označeni z rdečo barvo):  

1. Minimalni raziskovalni standardi za študijske programe tretje stopnje se nanašajo na 

spremembe meril pri postopkih prve akreditacije visokošolskega zavoda (8. člen, 7. 

standard meril), akreditacije študijskega programa (18. člen, 4. standard meril) in 

zunanje evalvacije študijskega programa (23. člen, 4. standard meril). Namen sprememb 

je študentom tretje stopnje zagotoviti minimalne materialne in vsebinske pogoje za 

raziskovalno delo, konkretno pa so opredeljeni v obrazcih za vloge (51., 53. in 54. člen 

meril) na naslednji način:  

- visokošolski zavod, ki izvaja študijski program tretje stopnje, je v zadnjih 

petih letih pridobil raziskovalne ali razvojne ali sicer akademsko relevantne 

projekte, ki so financirani z javnimi sredstvi, sredstvi iz tujine ali sredstvi iz 

gospodarstva v skupni minimalni vrednosti 50.000 EUR, pri čemer so vodje 

projektov nosilci predmetov na študijskem tem programu tretje stopnje, 

- nosilci predmetov študijskega programa tretje stopnje morajo v obdobju 

zadnjih petih letih biti raziskovalno, razvojno, oziroma sicer akademsko-

relevantno aktivni vsaj do te mere, da izpolnjujejo potrebne pogoje za izvolitev 

najmanj v naziv docenta. 

2. Nedoseganje minimalnih raziskovalnih standardov je v merilih opredeljeno kot večja 

pomanjkljivost oziroma neskladnost (45. člen meril). 

3. Akreditacijske in evalvacijske prijave za univerze in študijske programe tretje stopnje 

morajo biti tudi v angleškem jeziku (33. člen meril). Na ta način bo lahko agencija 

zagotovila visoko strokovne zunanje strokovnjake za presojo. 

4. Prijavni obrazci za akreditacijske in evalvacijske postopke vsebujejo tudi šifro 

raziskovalne organizacije in šifre raziskovalcev za nosilce predmetov. Na ta način je 

omogočena povezava z bazami raziskovalnih podatkov za visokošolske zavode. 



 

 

5. Spreminjajo se pogoji za akreditacijo dislocirane enote (27., 33. in 40. člen meril). 

Namen spremembe je poenostavitev postopka za visokošolske zavode. 

6. Rok za uveljavitev predlaganih sprememb (minimalni raziskovalni standardi in 

pridobitev šifer za raziskovalce/raziskovalne organizacije) je 31. 12. 2019 (56. člen 

meril).  


