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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 25.11.2019          

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 

poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

 

Skupina strokovnjakov je 13.12.2019 prejela potrjen urnik za izvedbo obiska 

visokošolskega zavoda. Obisk zavoda je izvedla v skladu z urnikom 16.12.2019 od 9.30 

do 14.00 na sedežu ustanove Glavni trg 8, Vipava. Izvedli smo razgovore z vodstvom 

UNG in dekanjo VŠVV, s strokovnimi službami in s predstavniki učiteljev, študentov in 

delodajalcev ter mentorjev iz podjetij. Razgovori so potekali tekoče in vključevali vse 

deležnike pedagoškega, raziskovalnega, strokovnega in upravno-administrativnega 

delovanja zavoda. Skupina strokovnjakov je uskladila pripravo poročila po posameznih 

tematikah in v decembru 2019 pripravila prvi osnutek. Poročilo je bilo dokončno 

usklajeno v začetku januarja in 15.1.2020 posalno zavodu v vednost za morebitne 

pripombe in komentarje. Strokovnjaki smo 21.1.2020 prejeli odgovor vodstva 

visokošolskega zavoda, da se nam zahvaljujejo za poročilo in predloge za izboljšave, na 

katere so tudi obsežno odgovorili. Vodstvo je dovzetno za predloge in za vsak standard, 

kjer je skupina strokovnjakov predlagala izboljšavo, podaja ustrezne komentarje in 

navaja predvidene ukrepe.Skupina strokovnjakov dne 22.1.2020 podaja končno poročilo 

in predlaga svetu NAKVIS, da potrdi preoblikovanje zavodaVŠVV v fakulteto.  

 
(11. člen meril: Zunanja evalvacija je postopek celostne presoje delovanja visokošolskega zavoda v obdobju od 
zadnje akreditacije. 
 
Presojata se napredek in razvoj od zadnje akreditacije na vseh področjih presoje, še posebej pa notranji sistem 
kakovosti visokošolskega zavoda. Temelj za presojo je samoevalvacijsko poročilo, ki mora vsebovati evalvacijo 
celotne dejavnosti ter evalvacijo izvajanja in spreminjanja študijskih programov zaradi zagotavljanja 
kakovostnega pedagoškega, znanstvenega, strokovnega, raziskovalnega oziroma umetniškega dela na 
področjih in disciplinah študijskih programov.) 
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Zunanja evalvacija visokošolskega zavoda (številska tabela) 

Področja presoje Prednost Priložnosti 

za 

izboljšanje 

Delno 

izpolnjevanje 

standardov 

kakovosti1 

Večje 

pomanjkljivosti 

oz. 

neskladnosti 

Delovanje visokošolskega zavoda 

Standard 1 X 
  

 

Standard 2 X X 
 

 

Standard 3 X X 
 

 

Standard 4 X 
  

 

Standard 5 X X 
 

 

Standard 6 X 
  

 

Standard 7 
 

X 
 

 

 

Kadri 

Standard 8 X 
  

 

Standard 9 X X 
 

 

  

Študenti 

Standard 10 X X 
 

 

Standard 11 X X 
 

 

Standard 12 X X 
 

 

Standard 13 X X 
 

 

 

Materialne razmere 

Standard 14 X X 
 

 

Standard 15 X 
  

 

Standard 16 
 

X 
 

 

Standard 17 X 
  

 

 

Notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti, spreminjanje, posodabljanje 

in izvajanje študijskih programov 

Zunanja evalvacija študijskega programa (številska tabela) 

Notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti študijskega programa 

Standard 1 X 
  

 

Standard 2 X 
  

 

 

Spreminjanje in posodabljanje študijskega programa 

Standard 3 X 
  

 

 

Izvajanje študijskega programa 

Standard 4 X 
  

 

Standard 5 
 

X 
 

 

 

 
1 Posamezni aspekti ali deli standarda so za evalvirani visokošolski zavod/program 

izpolnjeni, ne pa vsi. 
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Odličnost 
 

 

UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE IN NJEGOVA PRESOJA 

Temeljna usmeritev za presojo po posameznih standardih:  

Skupina strokovnjakov vsak predpisani standard kakovosti presoja na dveh 

ravneh v skladu z določbami o presoji, ki so podrobneje opredeljene v V. 

poglavju meril (OBRAZCI VLOG). Na prvi objektivno presodi in z argumenti 

podpre izpolnjevanje standarda. S tem presoja skladnost, obstoj ali izvajanje 

predpisanega. Na drugi ravni pa ugotovljeno stanje kvalitativno vrednoti v 

obsegu nad (ali pa pod) sprejemljivim in s tem presodi tudi kakovost. Na tej 

ravni presoje z argumenti strokovno oceni, kaj je zelo dobro, dobro, kaj ni 

oziroma kaj bi lahko bilo bolje. Če je nekaj skladno s predpisom, še ni nujno 

dobro. Nasprotno nekaj ni nujno slabo, če ni (povsem) skladno s predpisom, saj 

je visoko šolstvo raznoliko, dobro pa se lahko skriva ravno v posebnosti ali 

izjemnosti. Medtem ko nekateri standardi kakovosti vsebujejo kvalifikatorje, kot 

je 'kakovosten', drugi izrecno sprašujejo zgolj po primernosti, ustreznosti ali le 

obstoju oziroma izvajanju nečesa. Skupina strokovnjakov temu navkljub vselej 

presoja na dveh ravneh – iz prve ravni na koncu posameznega standarda 

povzame morebitne neskladnosti ali večje pomanjkljivosti, iz druge pa prednosti 

in priložnosti za izboljšanje, tako kot izhajajo iz ugotovitev in ocen, in ne po 

načelu, da morajo biti številčno uravnotežene, ali po kakšnem drugem načelu. 

DELOVANJE VISOKOŠOLSKGA ZAVODA 

 

1. standard: Visokošolski zavod uspešno uresničuje poslanstvo v slovenskem in 

mednarodnem visokošolskem prostoru. Z doseganjem organizacijskih in 

izvedbenih ciljev zagotavlja kakovostno visokošolsko dejavnost in njen razvoj. 
 

Če gre za prvo podaljšanje akreditacije, je iz poslanstva, vizije in strategije 

visokošolskega zavoda razvidno, da nadaljuje obveze ustanovitelja. 

 

a) usklajenost strateškega načrtovanja s poslanstvom, nacionalnimi in 

evropskimi usmeritvami:  

 

Strateški načrt visokošolskega zavoda VŠVV, ki predlaga preoblikovanje v FVV je v 

skladu s poslanstvom in vizijo, zavod deluje kot kakovostna in prepoznavna 

izobraževalna ustanova s področja vinogradništva, vinarstva in trženja vina ter izvaja 

ekspertno in aplikativno raziskovalno dejavnost, ki jo prenaša v podjetniško okolje. 

Visokošolski zavod je odlično umeščen v širši družbeni prostor in povezan z različnimi 

strokovnimi, raziskovalnimi in visokošolskimi inštitucijami doma in v tujini. Strateški 

načrt zajema predvsem ukrepe na področju razvoja kadrov, tako akademskega kot 

neakademskega osebja in njihovega izobraževanja ter sodelovanja v različnih strokovnih 

aktivnostih. Načrtujejo tudi pripravo skupnega programa 1. stopnje z univerzo v tujini. 

 

b) izvedljivost in celovitost strateškega načrtovanja: 
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V strateškem načrtu zavoda so jasno opredeljeni cilji za zagotavljanje razvoja kadrov na 

visokošolski ustanovi, ki so realno dosegljivi in jih je možno izvajati v okviru danih 

razmer. V načrtu izobraževanja akademskega osebja in sodelavcev zavod sledi strategiji 

UNG, ki daje poudarek uporabi in vključevanju metod obrnjenega in odprtega učenja, 

kvalitetnemu projektnemu delu študentov in praktičnemu usposabljanju v resničnih 

okoljih zaposlitev. Visokošolski zavod načrtuje uvajanje stimulativnega vrednotenja in 

nagrajevanja pedagoške učinkovitosti in dosežkov učiteljev, zagotavljanje kakovostne 

strokovne podpore aktivnostim za promocijo pedagoških dosežkov in ponudbe študijskih 

programov ter notranjo reorganizacijo in zmanjšanje administrativnih obremenitev 

vodstvenega kadra. 

Pri usposabljanju učiteljev in sodelavcev dajejo poudarek tematikam, ki so povezane z 

ocenjevanjem znanja študentov, razvijanjem in uvajanjem kakovostnih učnih metod, 

priprave študijskega gradiva ob upoštevanju dela z različnimi skupinami študentov 

oziroma njihovih posebnih potreb. 

 

 

c) ustreznost načina preverjanja uresničevanja strateškega načrtovanja: 

 

Rektor in izvajalci pedagoške, raziskovalne ter organizacijske dejavnosti zavoda se redno 

srečujejo na letnih strateških posvetih in ugotavljajo prednosti in pomanjkljivosti glede 

na sprejete strateška usmeritve. Rektor spremlja izvajanje aktivnosti na tedenskih 

kolegijih z dekani in vodji raziskovalnih enot. Iz akcijskega načrta zavoda je razvidno, da 

redno spremljajo uresničevanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev in predlagajo ukrepe za 

njihovo izboljševanje in usklajevanje s priporočili strokovnjakov NAKVIS in ekspertov 

EUA-IEP. 

 

Prednosti 

Strateški načrt vsebuje zelo jasne cilje v zvezi z načrtovanjem raziskovalnega in 

strokovnega dela, prenosom znanj v podjetja,  razvojem kadrov, prenovo študijskih 

programov, uvajanjem novih programov druge in tretje stopnje ter uvajanjem sodobnih 

metod poučevanja ter stimulativnih štipendijskih shem. Pohvale vredno je tudi dejstvo, 

da ima zavod strateški načrt internacionalizacije in načrtuje povečanje deleža tujih 

študentov z učinkovito promocijo na prioritetnih območjih slovenskega zamejstva v Italiji, 

Balkanskih držav in držav bivše Sovjetske zveze, jugovzhodne Azije in Kitajske. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

Manj opredeljeni so izvedbeni cilji za povečanje vpisa, prehodnosti študentov, večjega 

število diplomantov v predvidenem roku za dokončanje študija in zaposlovanje 

diplomantov v regionalnem okolju. Predlagamo, da se v strateške cilje zavoda vključi 

načrt reševanje problema nizkega vpisa v program druge stopnje zaradi visokih šolnin 

(ustrezna štipendijska politika) in ukrepe za povečanje števila tujih študentov. 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

 

2. standard: Notranja organiziranost visokošolskega zavoda zagotavlja 

sodelovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, znanstvenih delavcev in 
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nepedagoških delavcev, študentov in drugih deležnikov pri upravljanju in 

razvijanju dejavnosti visokošolskega zavoda. 

 

Predstavništvo deležnikov v organih visokošolskega zavoda ter uresničevanje 

njihovih pravic in obveznosti: 

 

VŠVV vodi dekanija, ki  sodeluje z organi upravljanja v katerih so zastopani vsi deležniki. 

Senat VŠVV ima deset članov, od teh sta dva iz vrst študentov. Drugi organi so še 

tričlanska študijska komisija, predsednik komisije za zagovor diplom in koordinator za 

kakovost, ki ga imenuje senat zavoda. Koordinator v sodelovanju z dekanjo, študenti, 

sodelavci šole, tajništvom in predstavniki skupnih služb UNG pripravi vsakoletno 

samoevalvacijsko poročilo in akcijski načrt za nadaljnji razvoj, ki je del skupnega poročila 

UNG. V poročilu UNG so vključeni tudi rezultati študentskih anket in mnenja zunanjih 

sodelavcev praktičnega izobraževanja. 

 

Iz akta o ustanovitvi in statuta UNG so razvidne pravice in dolžnosti vseh deležnikov ter 

varstvo njihovih pravic z natančno določenimi pritožbenimi postopki pri pristojnih 

organih. 

 

Prednosti 

Notranja organiziranost zavoda omogoča učinkovito sodelovanje izvajalcev in študentov 

ter drugih deležnikov študijskega procesa. Poudarek je na individualnem pristopu, redni 

analizi in posodabljanju študijskih programov. Študenti so vključeni v oblikovanje 

predmetnikov in sodobnih učnih vsebin, intenzivno so vključeni tudi uporabniki in njihovi 

predlogi, ki izvirajo iz potreb trga dela. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

Kot navajajo eksperti v poročilu o zunanji evalvaciji UNG leta 2015 naj bi v vodstveni 

strukturi sodelovali tudi upravno-administrativni delavci UNG. Zelo pomemben vidik za 

bolj kohezivno delovanje članic UNG je organiziranje enotnega kampusa z vsemi 

pripadajočimi ugodnostmi, predvsem za študentsko populacijo, ki je prostorsko zelo 

razdrobljena. 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

 

3. standard: Visokošolski zavod izkazuje kakovostno znanstveno, strokovno, 

raziskovalno oziroma umetniško dejavnost in z njo povezane pomembne 

dosežke na področjih in disciplinah, na katerih jo izvaja.  

 

Kakovost, razvoj in napredek znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma 

umetniške dejavnosti: 

 

Znanstveno-raziskovalna in strokovna dejavnost zavoda je na visoki ravni. Podatki o 

raziskovalnih projektih in vključenosti v strokovno delo z domačimi in tujimi inštitucijami 

kažejo, da so izvajalci podgoškega dela strokovnjaki s področja, njihova bibliografija je 
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kvalitetna in sodobna. Zaposleni se zavedajo pomena objavljanja v znanstvenih revijah z 

visokim faktorjem vpliva. Raziskovalci dobro sodelujejo s skupinami v tujini. 

 

Prednosti 

Prednost je vključevanje številnih raziskovalcev s tujih inštitucij, ki bogatijo raziskovalni 

potencial zavoda na širših področjih vinogradništva in vinarstva in omogočajo kvalitetno 

sodelovanje z domačimi raziskovalci. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

Možnosti za izvajanje raziskovalnega dela na zavodu so sprejemljive, vsekakor pa je ena 

od ključnih priložnosti organiziranje lastnih raziskovalnih kapacitet, predvsem kletno 

predelovalnih prostorov na lokaciji fakultete, kjer bodo lahko študenti izvajali individualne 

raziskovalne projekte (mikrovinifikacijska oprema v kletnih prostorih). S sodelovanjem v 

mednarodnih programih in izvajanjem lokalnih strokovnih aktivnosti je treba zagotavljati 

večji pritok finančnih sredstev. 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

 

4. standard: Praktično izobraževanje študentov v delovnem okolju, če je del 

izobraževalne dejavnosti, je dobro organizirano in se tako tudi izvaja. 

Zagotovljeni so viri za njegovo izvedbo. 

 

a) sistemska ureditev praktičnega izobraževanja študentov in njegovega 

izvajanja: 

 

Visokošolski zavod sodeluje s številnimi zasebniki, podjetji in centrom za raziskave vina,  

v katerih poteka praktično izobraževanje študentov obeh programov s področja vinarstva 

in vinogradništva. Zelo dobro so vključeni mentorji praktičnega dela, ki so večinoma 

strokovnjaki s področja vinarstva. Zavod je v študijskih letih 2016/2017 in 2017/2018 

sodeloval z več kot 40 izvajalci praktičnega izobraževanja (mentorji), s katerimi imajo 

pogodbe o sodelovanju. Zelo dobro so načrtovane laboratorijske vaje in se izvajajo pri 

vseh relevantnih predmetih. 

 

b) zadovoljstvo udeležencev praktičnega izobraževanja: 

 

Tako študenti kot tudi izvajalci praktičnega dela so zadovoljni z organizacijo in potekom 

praktičnega izobraževanja. To kaže tudi dejstvo, da se veliko diplomantov zaposli pri 

njih. 

Prednosti 

Zavod se intenzivno povezuje z zasebniki in podjetji v katerih že poteka praktično delo in 

izobraževanje študentov strokovnega programa prve stopnje in prav tako načrtujejo 

praktično izobraževanje študentov magistrskega programa. Zavod vključuje podjetja tudi 

v procese vsebinske prenove programov in posodabljanje učnih vsebin in metodologij. 
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Izvajalci z gospodarstva so poudarili zadovoljstvo z odličnim znanjem študentov tako v 

analitičnem kot teoretičnem smislu. Strokovnjaki so potrdili, da sodelovanje 

akademskega in gospodarskega področja vzpodbuja kreativnost in inovativnost. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

5. standard: Visokošolski zavod spremlja potrebe po znanju in zaposlitvene 

potrebe v okolju. Zagotavlja informacije o zaposlitvenih možnostih na 

področjih, ki so primerna kompetencam oziroma učnim izidom diplomantov. 

 

a) sodelovanje visokošolskega zavoda z okoljem ali delodajalci in s svojimi 

diplomanti: 

Visokošolski zavod je intenzivno povezan z okoljem, preko kariernega centra in alumni 

kluba vzdržuje tudi dobro povezanost novih in bivših diplomantov ter delodajalcev. 

 

b) razvitost kariernih centrov, klubov diplomantov ali drugih organiziranih oblik: 

 

Karierni center je zelo aktiven, deluje na različnih nivojih, predvsem je udeležen pri 

promociji poklicev s področja izobraževalnih programov UNG, pri predstavitvah 

praktičnega dela študentov med obiskom različnih podjetij, pri analizi zapeljevanja 

diplomantov v obdobju od pol do enega leta po diplomi. Poleg tega je aktiven tudi alumni 

klub, ki se sestaja enkrat letno na srečanju in organizira različne dogodke, srečanja in 

razstave ter izdaja glasilo »Alumni novic« 

 

Prednosti 

Sodelovanje med delodajalci in zavodom je odlično, kar kažejo tudi rezultati zaposlovanja 

študentov v lokalnem okolju v prvem letu po diplomi. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

Zaradi finančnih primanjkljajev in razpršenosti fakultet je delovanje kariernega kluba 

oteženo in mnogo načrtovanih aktivnosti ni možno izvesti zaradi neudeležbe študentov in 

preobremenjenosti edine zaposlene karierne svetovalke. 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

 

6. standard: Notranji sistem kakovosti omogoča sklenitev kroga kakovosti na 

vseh področjih delovanja visokošolskega zavoda. 

 

a) poznavanje pomena in vloge notranjega sistema kakovosti: 
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Iz samoevalvacijskega poročila je razvidno, da zavod dobro pozna pomen notranjega 

sistema kakovosti, ki ga opredeljuje Poslovnik kakovosti UNG iz leta 2013, ki določa 

postopke samoevalvacije in ukrepe za sledenje in izboljševanje kakovosti. 

 

b) samoevalvacijsko poročilo za zadnje zaključeno samoevalvacijsko obdobje, 

ukrepi na podlagi samoevalvacije v obdobju od zadnje akreditacije ter načrt 

izboljšav za prihodnje samoevalvacijsko obdobje: 

 

Imajo kvalitetno pripravljena samoevalvacijska poročila za pretekla obdobja in dobro 

strategijo za spremljanje in zagotavljanje notranjega sistema kakovosti. Fakulteta izvaja 

samoevalvacijo izvedbe študijskih programov po enotni metodologiji, evalvacija 

raziskovalnega dela pa poteka na nivoju univerze. Fakulteta ima akcijski načrt za 

prihodnje obdobje, ki vključuje kratkoročne in dolgoročne spremembe pedagoškega, 

raziskovalnega in strokovnega dela. 

 

c) kako notranji sistem kakovosti omogoča in spodbuja razvijanje, povezovanje in 

posodabljanje izobraževalne, znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma 

umetniške dejavnosti ter vpliv te dejavnosti na okolje: 

 

Koordinatorji za kakovost na fakultetah so člani Komisije za kakovost UNG, ki enkrat 

letno poroča Senatu UNG. Za notranji nadzor kakovosti so odgovorni dekani pedagoških 

ustanov, ki redno preverjajo potek izvajanja programov in predlagajo odpravo morebitnih 

nepravilnosti. Samoevalvacijska poročila fakultet kot del samoevalvacijskega poročila 

UNG in letno poročilo UNG so redno objavljena na spletni strani UNG in tako dostopna 

širši javnosti. 

 

 

Prednosti 

Strategija in postopki zagotavljanja kakovosti so formalno sprejeti in skladni z nacionalno 

zakonodajo in evropskimi standardi ter dostopni na spletnih straneh UNG. 

Samoevalvacijsko poročilo UNG vključuje poročila posameznih fakultet, kjer so podrobno 

določeni postopki za izboljšanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela ter 

povezanosti z delodajalci.  

Fakulteta načrtuje različna strokovna izobraževanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

FVV, kot tudi seznanitev z novimi didaktičnimi pristopi na področju izobraževanja. 

V prihodnjih letih naju bi se učitelji udeleževali izobraževanj, ki jih organizira INOVUP. 

Dekan koordinira, vodi in spremlja napredek na tem področju v sodelovanju z vodjem 

Centra za raziskave vina in tudi drugih raziskovalnih enot UNG. 

Na zavodu se izvaja vrsta različnih anket, s katerimi se vrednoti zadovoljstvo študentov  

s študijskimi programi in se ocenjuje izvajanje pedagoškega dela asistentov in učiteljev. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

7. standard: Visokošolski zavod deležnike in javnost pravočasno obvešča o 
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študijskih programih in svoji dejavnosti. 

 

Dostopnost, vsebina, zanesljivost, razumljivost in natančnost informacij o 

dejavnosti visokošolskega zavoda, še posebej pa informacije o študijskih 

programih, njihovem izvajanju in znanstveni, strokovni, raziskovalni oziroma 

umetniški dejavnosti s področij in disciplin teh programov: 

 

Informacije o akreditiranih in razpisanih študijskih programih so dostopne preko spletne 

strani UNG. Bodočim študentom in drugim deležnikom je na voljo kratka brošura o 

delovanju VŠVV, ki je dostopna na spletni strani šole. Zasnova spletne strani je dobra, 

vendar ni posodobljena. Z uvedbo strani »Te zanima kaj je novega pri nas?« je 

načrtovano sprotno informiranje, vendar so dostopni podatki zastareli (za študijsko 

leto2018/2019). Zelo malo je podatkov o izvajanju programov, so pa dostopni urniki in 

kontakti izvajalcev. 

 

Prednosti 

 

Priložnosti za izboljšanje 

Zavod nima posodobljene spletne strani. Predlagamo, da na spletni strani objavljajo 

aktualne dogodke, samoevalvacijska poročila z akcijskim načrtom in obvestila o 

praktičnem delu študentov ter drugih aktualnih dogodkih s strokovnega področja. 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

KADRI 

 

8. standard: Zagotovljeni so visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni 

delavci za kakovostno opravljanje pedagoškega, raziskovalnega in drugega 

dela.  

 

a) zagotavljanje pedagoškega in strokovnega razvoja visokošolskih učiteljev 

in sodelavcev od zadnje akreditacije: 

 

Iz akcijskega plana je razvidno, da je kader za izvedbo tako pedagoške kot nepedagoške 

dejavnosti dobro načrtovan in usklajen z drugimi članicami UNG. 

Z vidika obstoječe kadrovske strukture in načrtovanja kadrov v naslednjih študijskih letih 

zavod izpolnjuje standarde kakovosti, kar izkazujejo sodelujoči visokošolski učitelji in 

zunanji sodelavci z ustreznimi habilitacijskimi nazivi za področja izvajanja pedagoškega 

dela. Zavod vzpodbuja kadrovsko rast akademskega in neakademskega osebja z 

načrtovanjem izobraževanj in dodatnih strokovnih izpopolnjevanj ter nagrajevanjem 

najbolj prizadevnih. 

 

b) znanstveni, strokovni, raziskovalni oziroma umetniški dosežki visokošolskih 

učiteljev in znanstvenih delavcev: 
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iz poročila o delu nosilcev in izvajalcev programov je razvidno, da dobro sodelujejo v 

znanstveno raziskovalnem delu v domačem in širšem mednarodnem prostoru in da dela 

objavljajo v ustreznih revijah in zbornikih. Sodelujejo tudi na mednarodnih strokovnih in 

znanstvenih srečanjih. 

 

c) merila visokošolskega zavoda za izvolitve v nazive in področja za 

izvolitve: 

 

Merila zavoda upoštevajo minimalne standarde NAKVIS za izvolitve v nazive, vsi izvajalci 

programa imajo ustrezno habilitacijo glede na predmete, ki jih izvajajo. 

 

č) vrsta zaposlitve visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev: 

 

Zavod sledi strategiji UNG in stremi k doseganju cilja z zaposlitvijo za 50% pedagoške in 

50% raziskovalne dejavnosti. Od 31 predavateljev je 10 redno zaposlenih visokošolskih 

učiteljev, 2 sta v delovnem razmerju za krajši delovni čas, 3 so v delovnem razmerju nad 

polni delovni čas in 16 je pogodbenih sodelavcev. Delež visokošolskih učiteljev, nosilcev 

predmetov študijskih programov, ki so na visokošolskem zavodu v rednem delovnem 

razmerju, je 38,5 %. Zaposlenih je 5 visokošolskih sodelavcev od tega 4 asistenti in 1 

mladi raziskovalec. Število visokošolskih učiteljev, zaposlenih za polni delovni čas ali 

temu ustrezen obseg zaposlitev za krajši delovni čas od polnega na študijskih programih 

1. in 2.stopnje je 13,1 FTE. 

 

Prednosti 

Kadrovska struktura fakultete je kvalitetna, vsi nosilci in izvajalci programov imajo 

ustrezne habilitacijske nazive ter izpolnjujejo minimalne standarde za mentorstva. 

Fakulteta skrbi za razvoj kadrov z vzpodbujanjem in izvajanjem mednarodne mobilnosti v 

okviru programov Erasmus, Ceepus in bilateralnih izmenjav. Skrbijo tudi za stimulativno 

vrednotenje pedagoškega dela učiteljev in njegovega upoštevanja v delovni uspešnosti 

posameznika. 

Zavod močno podpira profesionalni razvoj visokošolskega osebja. Učitelji se lahko 

strokovno izpopolnjujejo za doseganje kompetenc tako na pedagoškem kot 

raziskovalnem področju, s sodelovanjem na različnih delavnicah in seminarjih. Posebna 

pozornost je namenjena uvajanju novih metod poučevanja in uvajanja IKT in multimedije 

v pedagoški proces. Dobra vključenost zaposlenih v znanstveno-raziskovalno delo 

omogoča vzpostavljanje visoke kvalitete poučevanja. Asistenti so motivirani za 

raziskovalno delo in zavod jih podpira tako, da zagotavlja ustrezno opremo in druge vire. 

S formalnim in neformalnim sodelovanjem v mednarodnem okolju sodelujejo kot 

soavtorji v publikacijah z visokim faktorjem vpliva. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

 

9. standard: Zagotovljeni so strokovno-tehnični in upravno-administrativni 

delavci (v nadaljevanju: nepedagoški delavci) za učinkovito pomoč in 
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svetovanje.  

 

a) vrste in ustreznost pomoči ter svetovanja študentom in drugim 

deležnikom: 

 

Študentska pisarna je locirana na lokaciji UNG in VŠVV v Vipavi in je študentom dostopna 

dve uri vsak delovni dan. V okviru pisarne deluje tudi visokošolska prijavno-informacijska 

služba. Na UNG deluje tudi mednarodna pisarna, ki nudi informacije o mednarodnih 

izmenjavah in izobraževalnih projektih. 

 

b) število, delovno področje in izobrazbena struktura nepedagoških 

delavcev: 

 

V centralni študentski pisarni UNG v Novi Gorici delata dve sodelavki, v mednarodni 

pisarni dela ena sodelavka, karierni in alumni klub vodi ena sodelavka, v centralni 

knjižnici so zaposlene tri sodelavke, eden od zaposlenih organizira tudi založbeno 

dejavnost. Projektna pisarna z dvema zaposlenima zagotavlja administrativno podporo 

pri prijavi in izvajanju mednarodnih projektov. Na UNG je zaposlenih 26 nepedeagoških 

delavcev. Na lokaciji VŠVV je v tajništvu zaposlena le ena upravno administrativna 

delavka, ki izvaja delo za dve fakulteti na omenjeni lokaciji, vsa druga dejavnost poteka 

centralno na UNG. 

 

c) izobraževanje in usposabljanje nepedagoških delavcev: 

 

Nepedagoški delavci imajo večinoma visokošolsko izobrazbo in možnosti za usposabljanje 

na svojih specifičnih strokovnih področjih, kolikor jim dopušča čas. Ker so upravno-

administrativni delavci na UNG skupni za vse fakultete je njihovo delo zelo raznoliko in 

časovno zelo obremenjeno. 

 

Prednosti 

Nepedagoški kader je strokovno kvaliteten in ima visoko stopnjo izobrazbe. Centralizacija 

je do neke mere prednost, ker nudi enako podporo vsem fakultetam UNG in deluje 

povezano. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

Glede na razdrobljenost lokacij posameznih fakultet je centraliziranost upravno-

administrativnega in strokovno-tehničnega osebja lahko tudi problematična predvsem 

zaradi slabih prometnih povezav, ki jih navajajo študenti VŠVV. Glede na to, da bosta na 

lokaciji v Vipavi delovali dve fakulteti in izvajali programe vseh stopenj bi veljalo 

razmisliti o okrepitvi nepedagoškega kadra in daljšem časovnem intervalu delovanja 

lokalne študentske pisarne. 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

ŠTUDENTI 

 

10. standard:  Visokošolski zavod študentom zagotavlja ustrezno pomoč in 
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svetovanje. 

 

a) upoštevanje raznolikosti in potreb študentov pri vzpostavljanju in 

določanju vsebine svetovanja oziroma pomoči zanje: 

 

Študij in razmere zanj izpolnjujejo pričakovanja vpisanih študentov. Z urniki so imeli v 

preteklosti težave, danes jih ocenjujejo kot primerne, prav tako so zadovoljni s 

kontaktnimi urami. Izvajanje študija izpolnjuje njihova pričakovanja, manj so zadovoljni 

z višino šolnine na drugi stopnji izobraževanja. Študenti s katerimi smo se pogovarjali 

kažejo interes za nadaljevanje študija na zavodu, a jim šolnina predstavlja prevelik 

finančni zalogaj. 

Vodstvo zavoda je izpostavilo pretekle težave o trajanju študija: zaradi lažje organizacije 

so zaključno delo preoblikovali v predmet – študenti danes izdelajo in oddajo diplomski 

projekt. Študenti so o spremembi obveščeni in spremembo sprejemajo kot pozitivno. 

 

Alumni klub in karierni center sta vzpostavljena, a študenti njunega delovanja ne 

poznajo. Tutorski sistem so vzpostavili v študijskem letu 2011/2012, danes na zavodu ne 

živi, študenti zanj ne vidijo potrebe. Kljub temu bi bilo smotrno razmisliti o oživitvi 

sistema, vsaj za predmete, kjer študenti dosegajo najnižje ocene in pri predmetih, ki 

zahtevajo veliko dela, tudi v primeru, da študenti nimajo predhodno pridobljenega 

znanja. 

Glede na to, da bo zavod preoblikovan v fakulteto, bi bilo morda smiselno razmisliti tudi o 

uvedbi kolokvijev, sprotnega preverjanja znanja, ki bi sledilo bolonjskim smernicami 

izobraževanja. 

Zavod ima vzpostavljen sistem zagotavljanja osnovnih in nadstandardnih oblik 

poučevanja, kot so obiski vinskih kleti, inštitutov, podjetij, vinskih sejmov ali festivalov. 

 

b) pravočasno in učinkovito obveščanje študentov: 

 

Zavod obvešča interesente za študij že v času informativnih dni, ko kandidate pred 

vpisom seznanijo s študijskim programom. Kandidati lahko dodatne informacije dobijo od 

študentov, preko predstavitev na srednjih šolah in na internetni strani univerze, manj 

preko predstavitvenih brošur in sejma Informativna. 

 

Referentke vpisane študente o spremembah pedagoškega procesa obveščajo preko 

spletne strani. Študenti so o spremembah obveščeni pravočasno, večjih težav v 

preteklosti niso imeli. Informacije o študiju in poteku posameznih predmetov dobijo v 

prvih urah študijskega semestra. Predavatelji jih seznanijo z zahtevano prisotnostjo, 

seminarskimi nalogami in pogoji za pristop k izpitu.  

 

Zavod zagotavlja vpisanim študentom vsakodnevno pomoč in svetovanje, bodisi v obliki 

podaljšanih ur referata, odgovarjanja preko e-pošte ali individualnih konzultacij. 

 

c) spremljanje zadovoljstva študentov s storitvami: 

 

Zadovoljstvo študentov vodstvo zavoda preverja z anonimnimi anketami. Vodstvo zavoda 

preverja kakovost predavanj posameznih predavateljev, obremenitev študentov, študijski 

program, praktično usposabljanje, v vprašalnik so vključena tudi vprašanja o knjižnici, 

računalniški učilnici, študentski pisarni, o ŠS in obštudijskih dejavnostih študentov.  
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Študenti pomena anket ne prepoznavajo, tudi vodstvo zavoda je izpostavilo dejstvo, da 

je odzivnost nizka. V prihodnjem letu naj bi dodatne promocijske aktivnosti prevzel 

Študentski svet, ki mora dobro poznati pomen anket za kakovost študija. Zagotoviti jim 

je treba dodatna sredstva za promocijo anket in jih z njihovimi rezultati tudi seznaniti. 

 

Zaradi majhnosti zavoda vodstvo in nosilci predmetov zadovoljstvo med študenti 

preverjajo na neformalni ravni, s pogovorom, pregledom dosedanjega dela. Glede na to, 

da je odzivnost pri reševanju anket relativno nizka, bi bilo smiselno razmisliti o uvedbi 

drugih načinov preverjanja zadovoljstva med študenti (individualni pogovori, interne 

ankete, ki jih pripravijo predavatelji sami), ki se neformalno že izvajajo. 

 

Študenti so sicer z delom kontaktnih služb zadovoljni, prav tako z delom večine 

pedagogov, dekanija s slabše ocenjenimi predavatelji opravi letne razgovore. 

 

d) pomoč pri sklepanju pogodb in praktičnem izobraževanju 

 

Študenti so s praktičnim izobraževanjem zadovoljni, v njem prepoznavajo dodano 

vrednost, tudi pot do prve zaposlitve po študiju. Na zavodu jim je v pomoč pri sklepanju 

pogodb na razpolago koordinator praktičnega izobraževanja. Zavod ima oblikovano bazo 

40 podjetij oziroma organizacij, kjer lahko študenti opravljajo praktično izobraževanje, 

podjetje si lahko študenti izberejo tudi sami. 

 

Prednosti 

Dober, kolegialen odnos med študenti in zaposlenimi. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

Informirati študente in povečati možnosti štipendiranja. 

Razmislek o alternativnih načinih preverjanja zadovoljstva študentov s študijem, če bo 

odzivnost na anketne vprašalnike še naprej majhna. Promocija že obstoječih preverjanj 

zadovoljstva se naj v prihodnje okrepi. 

Razmisliti velja tudi o obuditvi predmetnega, uvajalnega tutorstva, predvsem za tuje 

študente in diplomante z drugih področij. 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

 

11. standard: Študenti imajo zagotovljene ustrezne razmere za kakovosten 

študij, znanstveno, strokovno, raziskovalno oziroma umetniško delo ter za 

obštudijsko dejavnost. 

 

a) izvajanje študija in razmere zanj glede na potrebe in pričakovanja 

študentov: 

 

Študenti so med razgovori izrazili veliko mero zadovoljstva s predavatelji in študijem. 

Razmere zanj so dobre, kot nujnost izpostavijo dokončanje kletno-pridelovalnega 

prostora zavoda. Študenti so deležni podpore vse deležnikov s strani šole, prav tako so 
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zadovoljni z razporeditvijo obveznosti. Nabor izbirnih predmetov so posodobili glede na 

interes študentov. 

 

b) omogočanje ustreznega strokovnega, umetniškega in raziskovalnega dela 

študentov: 

 

Zavod študentom omogoča ustrezno strokovno in raziskovalno delo. Zavod je tesno 

povezan s Centrom za raziskave vina (CRV), ki deluje v okviru Univerze v Novi Gorici od 

novembra 2008. Zaposleni v centru opravljajo pedagoške obveznosti in obenem 

raziskujejo, študenti so lahko v raziskovalno delo CRV vključeni z diplomskimi nalogami. 

Zavod raziskovalno sodeluje tudi z Laboratorijem za vede okolja in življenja (LELS), kjer 

razpolagajo z dodatno analitsko opremo, ki je potrebna za izvedbo laboratorijskih vaj in 

diplomskih del. 

 

c) razmere za obštudijsko dejavnost: 

 

Vodstvo zavoda omogoča vpisanim študentom brezplačno udeležbo na Vinskih večerih, v 

organizaciji Zavoda za turizem. Študenti so izrazili interes po obsežnejšem naboru 

obštudijskih dejavnosti, vinski večeri so bili sicer obiskani, a si želijo več teh dejavnosti. 

Vrzel lahko v prihodnje zapolnijo aktivnosti in dogodki študentskega sveta, o zanimivih 

strokovnih predavanjih, športnih turnirjih, delavnicah naj razmisli tudi vodstvo zavoda. 

 

d) omogočanje ustreznega in kakovostnega praktičnega izobraževanja 

študentov: 

 

Praktično izobraževanje je na zavodu urejeno, ustrezno organizirano in kakovostno, 

velikokrat predstavlja povezavo do študentove prve zaposlitve. 

 

Praktično izobraževanje se izvaja v 2. in 3. letniku študija, pri čemer morajo študenti v 

obeh letniki opraviti 400 ur praktičnega izobraževanja, po 200 ur v vsakem letniku. 

Praktično izobraževanje je ovrednoteno z 20 ECTS točkami, del obveznosti (40 ur) 

morajo opraviti v okviru šolskega posestva in Univerze, pri čemer dobijo v skrb svoje 

trte, za katere skrbijo celo rastno sezono. 

 

Študenti morajo med praktičnem izobraževanjem voditi dnevnih aktivnosti, ki mora 

vsebovati opis vseh del, teoretično ozadje opravljenih aktivnosti, cilje in razloge, 

uporabljene metode, tehnike, opremo in trajanje dela. Poročilo pregledata šolski mentor 

in mentor pogodbenika, pri katerem praktično usposabljanje tudi poteka in potrdita 

opravljene obveznosti. 

 

Prednosti 

Praktično izobraževanje je odlična priložnost za prve zaposlitve študentov. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

Spodbuditi in omogočiti Študentskemu svetu zavoda organizacijo dogodkov, tečajev in 

druženj za študente zavoda. 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  
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12. standard: Visokošolski zavod varuje pravice študentov. 

 

a) delovanje organov visokošolskega zavoda na tem področju: 

Zavod se za potrebe varovanja pravic študentov ravna po določeni zakonodaji, sprejetih 

pravilnikih in interno sprejetemu aktu. 

 

b) mehanizmi za prepoznavanje in preprečevanje diskriminacije ranljivih 

skupin študentov ter diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin in 

prepričanj študentov: 

 

Na zavodu diskriminacije ranljivih skupin študentov ali diskriminacije na podlagi osebnih 

okoliščin niso zaznali. Skupina strokovnjakov posebnega pravilnika, ki bi definiral 

sankcije v primeru zaznave diskriminatornega ravnanja, ni zasledila. Glede na majhnost 

zavoda sogovorniki navajajo, da bi morebitne težave reševali individualno. 

 

Glede na to, da zavod obiskuje precejšnje število tujih študentov vodstvo zavoda zanje 

organizira tečaje slovenskega jezika, ki jim ga lahko priznajo kot izbirni predmet. Tuji 

študenti v tečaju prepoznavajo velik doprinos, ki zabrisuje jezikovne prepreke v 

komunikaciji z domačimi študenti. 

 

c) sodelovanje predstavnikov študentov v organih zavoda z drugimi 

študenti: 

 

Člani iz vrst študentov so v senatu zavoda zastopani v zakonsko določenem deležu, 

predstavljajo petino članov (2 študenta), v akademskem zboru prav tako (1/5 članov). 

Vodstvo zavoda naj v prihodnje razmisli o dodani vrednosti – vključitvi študentov v 

preostale komisije zavoda, s čimer bodo dobili dejanski vpliv pri sooblikovanju 

prihodnosti zavoda in kolegov študentov. 

 

Na zavodu so nedavno obudili Študentski svet. Člani slednjega so z aktivnostmi šele 

začeli, v prihodnje bodo skrbeli za dodatne aktivnosti študentov, aktivneje sodelovali pri 

podajanju mnenja za ponovna imenovanja zaposlenih in predvsem poskrbeli za nadaljnje 

članstvo novih študentov v organih zavoda. 

 

Prednosti 

Obujen Študentski svet, z novo ekipo, ambicioznimi posamezniki, ki naj v prihodnje 

skrbijo za prenos znanja in projektov novim generacijam. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

Razmislek o vključitvi študentov v organe zavoda, kjer to ni zakonsko določeno. 

Sprejem pravilnika o disciplinskih postopkih v primeru diskriminatornega ravnanja. 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  
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13. standard: Študenti sodelujejo pri vrednotenju ter posodabljanju vsebin in 

izvajanja dejavnosti visokošolskega zavoda. 

 

a) samoevalvaciji visokošolskega zavoda in študijskih programov ter pri 

njihovem spreminjanju:  

 

Študenti z izsledki samoevalvacijskega poročila in drugimi akti zavoda oziroma univerze v 

veliki večini niso seznanjeni. Dostop do dokumentov jim je sicer omogočen preko spletne 

strani UNG, a za to ne kažejo večjega interesa.  

Člani evalvacije komisije so kot slabost študijskega programa izpostavili povprečno 

trajanje študija na 1. stopnji, ki presega 4 leta. V upanju, da bodo trajanje študija 

skrajšali so namesto diplomske naloge uvedli diplomski predmet. 

 

b) načini zagotovitve sodelovanja pri samoevalvaciji in posodabljanju 

dejavnosti: 

 

Študenti pri pripravi samoevalvacijskega poročila sodelujejo posredno, z izpolnjevanjem 

anket o zadovoljstvu s študijem, predavatelji, podpornimi službami. Pri izpolnjevanju 

anket večjega doprinosa ne prepoznavajo. Morebitne opombe, pripombe in težave 

rešujejo z nosilci predmetov individualno. 

 

Prednosti 

Študenti so udeleženi pri posodabljanju vsebin študijskih programov in zelo dobro 

sodelujejo z izvajalci predmetov in z vodstvom. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

Aktivno osveščanje študentov o pomenu in izsledkih samoevalvacijskega poročila. 

Okrepiti vlogo študentov pri pripravi samoevalvacijskega poročila. 

Podajanje obveznega opisnega mnenja študentskega sveta ob imenovanju kandidatov za 

izvolitve. 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

MATERIALNE RAZMERE 

 

14. standard: Visokošolski zavod zagotavlja primerne prostore in opremo za 

izvajanje svoje dejavnosti. 

 

Prostori in oprema ob upoštevanju potreb za pedagoško, znanstveno, 

strokovno, raziskovalno oziroma umetniško dejavnost, načina izvajanja 

študijskih programov in števila vpisanih študentov: 

Prostorske razmere za izvedbo programov, ki jih zavod načrtuje so odlične, opremljenost 

laboratorijev, predavalnic in vajalnic je ustrezna. Kadrovska zasedba je ustrezna in 

zagotavlja nemoteno izvedbo pedagoškega procesa, upoštevan je tudi ustrezen delež 

(več kot 30%) stalno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Število vpisnih 

mest za redne študente na strokovnem programu prve stopnje je 30 in 10 za izredni 
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študij, predviden vpis na magistrski program druge stopnje v letu 2020/2021 je 20 na 

redni študij in 10 na izredni študij. Oprema za izvajanje fakultetne dejavnosti je na voljo, 

imajo dobro opremljeno računalniško učilnico (20 mest) , biološki in geološki laboratorij, 

predvidena je profesionalna degustacijska soba s pripravljalnico. Imajo lastno 

vinogradniško posestvo, potrebujejo pa kletno-predelovalne prostore za pedagoško in 

raziskovalno delo. 

 

Prednosti 

Zagotovljeni so dobri pogoji za delo. Laboratoriji in predavalnice so dobro opremljeni in 

nudijo odlične možnosti za raziskovalno in strokovno delo. Prostorske razmere za delo so 

ugodne glede na število vpisanih študentov. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

Zaradi razdrobljenosti lokacij je za študente, ki ne bivajo v Vipavi študij in praktično delo 

dokaj naporen, zato je treba realizirati idejo o enotnem kampusu, ki bo študentom nudil 

možnosti bivanja v študentskih domovih in nudil priložnosti za družabno življenje. 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

15. standard: Zagotovljene so prilagoditve študentom z različnimi oblikami 

invalidnosti. 

 

a) prilagoditve prostorov in opreme: 

 

V času obiska je zavod obiskoval en gibalno oviran študent, ki mu je bil dodeljen posebni 

status. Študentom s priznanim statusom je omogočen nemoten študij, prilagoditve 

potekajo individualno, večjih težav niso imeli. Prostori in oprema omogočajo dostop in 

delo študentom s posebnimi potrebami. 

 

b) komunikacijska in informacijska dostopnost: 

Gradiva za študij so dostopna preko sistema elektronskih učilnic, informacije o poteku 

pedagoškega in strokovnega dela so na voljo na spletni strani zavoda. 

 

c) prilagoditve študijskih gradiv in izvajanja študija: 

Zavod daje možnosti sodobnih pristopov in E-učenja, v perspektivi pa načrtujejo tudi 

priprava novega digitalnega učnega pripomočka e-klet, s katero bodo izboljšali praktične 

veščine študentov vinogradništva in vinarstva. 

 

Prednosti 

V letu 2014 je UNG pripravila pravilnik za študente s posebnimi potrebami, uvaja tudi 

posnetke predavanj in komunikacijo preko sodobnih sistemov E-učenja. Pedagoški proces 

je možno prilagoditi in izvesti v študentu dostopnih prostorih. 

 

Priložnosti za izboljšanje 
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Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

16. standard: Zagotovljeni so ustrezni in stabilni finančni viri za izvajanje in 

nadaljnji razvoj visokošolske dejavnosti. 

 

Finančni načrt za naslednje akreditacijsko obdobje oziroma obdobje, za 

katerega je sklenjena pogodba s pristojnim ministrstvom, in uspešnost pri 

uresničevanju finančnih načrtov v zadnjih štirih letih:  

Ustanovitelj UNG zagotavlja financiranje iz sredstev ARRS (40%), MIZŠ (34%), 

mednarodnih projektov (16%), šolnin (5%) in donacij ter drugih virov (5%). Viri 

financiranja so zelo raznoliki in uravnoteženi, čeprav velja opozoriti na relativno nizek 

delež finaciranja iz MIZŠ. Posebej velja pohvaliti strategijo vključevanja znanstvene 

fondacije E. Rusjan v sofinanciranje v deležu 20 do 25% v naslednjih dveh desetletjih. 

 

Prednosti 

 

Priložnosti za izboljšanje 

Financiranje zavoda izgleda stabilno, vendar velja opozoriti na problem visokih šolnin. 

Predlagamo, da zavod najde učinkovito rešitev za vpis študentov v nov program 

Vinogradništvo in vinarstvo 2.stopnje tako, da poskrbi za ustrezno finančno podporo 

(štipendije, sponzorji) in s povečano promocijo in privabljanjem diplomantov z drugih 

univerz doma in v tujini.  

Eno od ključnih priporočil skupine EUA_IEP, ki je izvajala zunanjo evalvacijo UNG leta 

2015, je da UNG poskrbi za jasno in pregledno dodelitev finančnih sredstev članicam in 

servisnim dejavnostim. 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

 

17. standard: Knjižnica visokošolskega zavoda ima ustrezno študijsko, 

strokovno in znanstveno literaturo ter zagotavlja kakovostne knjižnične 

storitve. 

 

Knjižnica zavoda je skupna Univerzi v Novi Gorici in je locirana na Vipavski  13.  

 

a) ustreznost študijske, strokovne in znanstvene literature: 

 

V knjižnici je na razpolago sodobna študijska in znanstvena literatura, ki se sproti 

dopolnjuje. Namenjena je vsem študentom Univerze v Novi Gorici in je edina 

univerzitetna knjižnica na območju severne Primorske. Knjižnična zbirka obsega 

predvsem gradiva s področja ekologije, fizike, kemije, matematike, biologije, 

gospodarstva, slovenistike, humanistike, vinogradništva in umetnosti: kolikšen je delež 

katere v gradivu ni nadevano. 
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b) založenost knjižnice, dostopnost gradiva, informacijska bibliografska 

podpora in dostop do baz podatkov: 

Knjižnica je dobro založena in med tednom dostopna vsem uporabnikom UNG: od 

ponedeljka do četrtka med 8. in 19. uro, v petek do 16 (52 ur tedensko). Knjižnična 

zbirka obsega okrog 21.500 monografskih publikacij, 70 serijskih publikacij, 590 enot 

neknjižničnega gradiva in spletne izdaje znanstvenih publikacij. Študentom, zaposlenim 

in zainteresirani javnosti je omogočen dostop do precej velikega nabora tujih 

elektronskih baz podatkov, dostopajo lahko do elektronskih knjig, univerza razpolaga tudi 

z lastnim repozitorijem. 

Računalniška oprema je na voljo, omogočena je tudi priključitev v sistem z lastnim 

računalnikom. Knjižnica je polnopravna članica v sistemu COBISS, njeni uporabniki imajo 

preko spleta možnost vpogleda v izposojeno gradivo, njegovo podaljšanje ali rezervacijo. 

Študentom je na voljo čitalnica s 50 mesti in računalniška soba, kjer trenutno 

razpolagajo z osmimi računalniki. 

c) strokovna pomoč zaposlenih v knjižnici: 

V knjižnici dela več strokovnih delavcev, ki so usposobljeni za vodenje bibliografij 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev UNG, izposojo študijskega gradiva, promocijo 

knjižnične dejavnosti in izobraževanje uporabnikov. Število zaposlenih (3) je že več let 

nespremenjeno, študenti so s knjižnico zadovoljni. 

 

č) razvoj knjižnične dejavnosti: 

Razvoj dejavnosti centralne knjižnice načrtuje univerza v Novi Gorici in je vsebinsko in 

organizacijsko v skladu s potrebami posameznih članic. 

Sodelujoči so med razgovori izpostavili, da je nabor strokovnega gradiva v slovenskem 

jeziku skop, opozorijo tudi na potrebo po terminološkem slovarju. 

 

Prednosti 

Strokovna in znanstvena literatura je dostopna v Univerzitetni knjižnici UNG v Novi 

Gorici, kjer so zbrana gradiva z vseh področij delovanja UNG. Gradiva so na voljo v obliki 

knjig, serijskih publikacij, neknjižnega gradiva in podatkovnih baz (30.050 enot). V letu 

2018 so uvedli tudi arhiv bibliografij raziskovalcev UNG. Preko repozitorija RUNG je 

urejen tudi odprti dostop do publikacij. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

Zaradi oddaljenosti od lokacije zavoda in slabih možnosti za prevoze velja razmisliti tudi 

o medknjižnični izposoji in ureditvi manjše knjižnice s strokovnega področja na lokaciji 

obeh fakultet v Vipavi. 

Vzdrževati je trend rasti nakupa knjižničnih gradiv, nadaljnje prizadevanje k pridobitvi 

dodatnih odprtih dostopov do baz in literature in vzpodbuditi pripravo terminološkega 

slovarja. 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, SPREMINJANJE, 

POSODABLJANJE IN IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
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V skladu s tretjim odstavkom 51.r člena ZViS-K lahko skupina strokovnjakov po 

prvem evalvacijskem obisku predlaga svetu agencije študijske programe, 

katerih zagotavljanje in izboljševanje kakovosti, spreminjanje in posodabljanje 

ter izvajanje se presoja na drugem obisku visokošolskega zavoda v skladu s 

standardi, določenimi v točki II.2.2 Zunanja evalvacija študijskega programa. 

 

Morebitni predlogi za natančnejšo presojo posameznih področij delovanja 

visokošolskega zavoda, povezani predvsem z organizacijo, izvajanjem, 

spreminjanjem in samoevalvacijo določenih študijskih programov ter 

utemeljitev: 

 

POVZETEK 

Visokošolski zavod VŠVV Univerze v Novi Gorici je posredoval vlogo za preoblikovanje v 

Fakulteto za vinogradništvo in vinarstvo (FVV), ki jo je 15.10.2019 dopolnil z ustrezno 

dokumentacijo. Iz dokumentacije je razvidno, da ima zavod akreditirana dva programa, 

kar ustreza zakonskim kriterijem za preoblikovanje v fakulteto. Poslanstvo in vizija 

zavoda je, da bo »z visokimi učnimi in raziskovalnimi standardi ter praktično 

naravnanostjo gonilna sila razvoja vinogradniško-vinarske panoge na Primorskem in 

širše«. Kadrovska struktura zavoda je ustrezna, izvajalci programov so redno zaposleni 

visokošolski učitelji (38%) in sodelavci ter pogodbeni sodelavci iz raziskovalnih inštitucij s 

širšega strokovnega področja. Razmerje učitelj študent je 1.5:1. Vsi izvajalci programov 

imajo ustrezne habilitacijske nazive v skaldu z minimalnimi standardi za izvolitve v 

nazive.. Raziskovalno in strokovno delo izvajalcev poteka v zelo različnih raziskovalnih 

ustanovah (CRV, LELS, SAZU, NIB, KI) in je kvalitetno, kar kažejo bibliografije izvajalcev 

in številni domači in mednarodni projekti. Pedagoško delo poteka na lokaciji v Vipavi in 

tako prostori kot oprema omogočajo dobro sodelovanje med učitelji in študenti. Prostori 

in način dela je prilagojen tudi študentom s posebnimi potrebami. Študenti so z vsebino 

in izvedbo programa prve stopnje zadovoljni, izpostavljajo zelo dober odnos vodstva , 

podpornih služb in predavateljev pri reševanju zapletov in študijskih težav. Sodelujejo v 

senatu in so člani akademskega zbora. Vzpodbuditi velja njihovo sodelovanje pri pripravi 

samoevalvacijskega poročila, predvsem z vidika rednega izpolnjevanja anket, ki so dobro 

pripravljene s strani zavoda in dostopne preko spletnih strani. Praktično delo poteka v 

različnih zasebnih in javnih ustanovah, s katerimi ima zavod sklenjene pogodbe. 

Praktično delo študentov je odlično organizirano, izbirajo lahko med več kot 40 

pogodbenimi izvajalci, med katerimi je veliko mentorjev. Razgovori s študenti in mentorji 

praktičnega dela kažejo obojestransko zadovoljstvo, saj to sodelovanje večinoma vodi do 

zaposljevanja. S finančnega vidika je izvajanje programov za predvideno število vpisanih 

študentov (30 vpsinih mest na 1.stopnji in 20 mest na 2.stopnji) izvedljivo, vendar se 

pojavlja vprašanje, ali bo vpis realiziran, predvsem zaradi visokih šolnin na programu 

2.stopnje. Predlagamo, da zavod pred razpisom novega programa sprejme ukrepe o 

možnostih sofinaciranja ali morebitnega zmanjšanja šolnin za študente prve generacije. 

Iz pogovorov z rektorjem UNG, vodji komisij, dekanjo VŠVV in različnimi deležniki 

zaključujemo, da je zavod kvalitetna visokošolska ustanova, ki vzpodbuja sodelovanje 

študentov in zunanjih uporabnikov in sproti z dialogom rešuje probleme, ki nastajajo pri 

izvedbi programov. Glede na opisano stanje člani komisije podpiramo predlog VŠVV za 

preoblikovanje v fakulteto,: Predlagamo, da se pred začetkom študijskega leta dobro 

načrtuje strategija za zagotovitev vpisa na program 2.stopnje in povečanje števila 

diplomantov na strokovnem programu. 
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Vodstvo visokošolskega zavoda VŠVV je po prejetju poročila skupine strokovnjakov, dne 

21.1.2020 skupini posredovalo komentarje in predlagalo ukrepe za izvedbo predlaganih 

izboljšav. Strokovnjaki smo mnenja, da zavod izpolnjuje pogoje za preoblikovanje v 

fakulteto. 

 

 

 

SUMMARY  

School for viticulture and enology submitted the request for transformation to Faculty of 

viticulture and enology and provided all the necessary documents on October 15, 2019. 

Based on the documentation it is evident that the school has two accredited programs, 

which meets the requirements for the status of the faculty. The mission and objectives of 

the institution is “to become the force power in the field of viticulture and enology in 

Primorsko region and wider, by following high educational and research standards and 

practical work”. The staff of the institution is represented by fully employed (38%) 

teachers or part-time associate teachers which are mostly researchers from various 

institutes. The student to staff ratio is 1.5:1. The qualifications of all academic staff meet 

the minimal standards demanded by law. Research and outreach to society are mostly 

exposed objectives of the school and the experimental part of this is mostly performed in 

external research institutions or centers (CRV, LELS, SAZU, NIB, KI) with excellent 

researchers which can be confirmed from the bibliographies and diverse projects. 

Education takes place at the location in Vipava and the material conditions as well as 

available equipment provide good conditions for fruitful cooperation between staff and 

students. The material conditions satisfy the access for the students with special needs. 

In general students are satisfied with the Bachelor program and expose excellent 

relationship between students and academic staff as well as help of non-academic staff. 

Students are members of the senate and participate as equal members in the academic 

court. It is important in future to encourage students to be more active in the 

preparation of the self-evaluation report which is based on the questionaries which are 

available on the website of the university. The practical work and placements of students 

in different regional institutions based on contracts is of great value for employment after 

diploma. The practical work is well organized, students can choose their supervisors at 40 

different institutions. It is evident from the interviews that supervisors and students are 

satisfied with the organization of the practical work leading to first employments 

immediately after diploma. Research income is of a high importance to the overall 

financial situation, 

Generally the educational process at the first level was financially manageable due to the 

low number of students enrolled (30 ) but it is questionable if the financial situation is 

favorable for the enrollment of the first generation of master students(20). The main 

concern for the enrollment is high admission fee which regional students cannot afford. It 

would be good if the faculty finds solutions for financing or lowering the admission fee for 

the first generation of students. 

From the interviews with the rector of UNG, governance staff, dean and different 

stakeholders we conclude that the School for viticulture and enology is a high quality 

institution by supporting excellent cooperation between students and internal and 

external stakeholders and by solving problems with dialogues between them. The 

members of the NAKVIS committee support the request of the school for changing its 

status to the Faculty of viticulture and enology. We suggest to the institution to develop 

the strategy for increasing the student enrollment in the first degree program and find 

the solution for the enrollment of the students in the second degree program. 
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The group of experts prepared the final report supporting the request of VSVV to become 

the faculty FVV after carefully considering and accepting all the comments of the school 

management sent to the experts on January 21, 2020. 

 

 

 

Prednosti, priložnosti za izboljšanje, delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

in večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  
Prednosti 

Zavod ima dobre prostorske razmere za izvedbo pedagoškega dela 
Odnosi med študenti in pedagoškim ter nepedagoškim osebjem so odlični 
Raziskovalno delo izvajalcev programa je kvalitetno 

Praktično delo študentov pri zunanjih izvajalcih je dobro organizirano 
Zelo dober sistem notranjega zagotavljanja in vrednotenja kakovosti z akcijskim planom 
Poskrbljeno je za študente s posebnimi potrebami 
Vključevanje tujih študentov z manj razvitih regij Balkana 

Priložnosti za izboljšanje 

Priprava strategije za večji vpis in hitrejše dokončanje študija 
Iskanje dodatnih finančnih virov za subvencioniranje šolnin 
Boljša štipendijska politika 
Neformalno vključevanje študentov v komisije zavoda in sodelovanje pri izdelavi 
samoevalvacijskega poročila 
Vzpodbujanje študentov s strani študentskega sveta za izpolnjevanje anket  

Več družabne dejavnosti za študente in zagotavljanja prevozov in prehrane 
 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

Navedite do 10 primerov delnega izpolnjevanja standardov kakovosti. 
Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

Navedite do 10 večjih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti. 

 

Odličnost  
Ali kako opažanje, ki ste ga označili za prednost, sodi v kategorijo odličnih dosežkov oz. 

presežkov in bi lahko bilo zgled drugim visokošolskim zavodom v Sloveniji ter predlagate, da 
ga NAKVIS javno izpostavi? Prosimo za obrazložitev. 

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu 

 


