
Kratka obrazložitev novih Meril za prehode med študijskimi programi 

 

Usklajevalni postopek: 

S predlogom novih Meril za prehode med študijskimi programi  (v nadaljevanju: Merila za 

prehode) se je Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu prvič seznanil 

18.10.2018, jih podprl in predlagal usklajevanje z deležniki. 

Predlog novih Meril za prehode je bile ustno predstavljen na posvetu o akreditacijskih in 

evalvacijskih postopkih NAKVIS, dne 23.10.2018. 

 

Dne 24.10.2018 je bil širokemu naboru deležnikov poslan predlog Meril za prehode 

skupaj z dopisom,v katerem je bil postavljen tritedenski rok za pripombe (Visokošolski 

zavodi, GZS, Reprezentativni sindikati, ŠOS, MIZŠ, SVSŠ). 

Na podlagi odzivov deležnikov in ugotovitve, da je resorno ministrstvo leta 2017 s 

Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v 

visokem šolstvu dotedanji »vpis po Merilih za prehode« razširilo v »vpis v višji letnik(po 

merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)« je NAKVIS pripravil 

nov predlog Meril za prehode, s katerim se je 20.12.2018 seznanil svet NAKVIS. Svet 

NAKVIS  je predlog podprl in predlagal javno usklajevanje preko objave na naši spletni 

strani. 

Glavni poudarki predloga novih Meril za prehode: 

- Merila za prehode so skrajšana iz trinajst na sedem  členov (ne vsebujejo več določb o 

namenu, o  oblikah  prehodov, o nebolonjskih študijskih programih, o priznavanju ter 

obsegu priznanih opravljenih študijskih obveznostih); 

- spremenjena je opredelitev prehodov v 2. členu Meril za prehode; 

- vsi pogoji za prehode med študijskimi so združeni v 3. členu (temeljni in drugi); 

- v študijskih programih, ki so bili akreditirani pred začetkom veljavnosti teh meril, se 

uskladijo pogoji za prehode med študijskimi programi z novimi  merili najkasneje do 

30. 9.2019.  Visokošolski zavodi jih javno objavijo.  

 

S predlogom novih Meril za prehode NAKVIS izpolnjuje zakonsko dolžnost po določitvi 

Meril za prehode iz 39. člena Zakon o visokem šolstvu, hkrati pa širše odpira možnost 

prehajanja med študijskimi programi. 

 


