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Spremembe študijskih programov v skladu z 22. in 45. členom Meril 

za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in 

študijskih programov ter v povezavi z 32., šesto alinejo 51.f in a51.t 

členom ZViS 

 

Skladno z določbami 32. člena ZViS visokošolski zavodi sami spreminjajo 
obvezne sestavine študijskih programov po postopku, po katerem jih tudi 

sprejemajo. O spremembah obveznih sestavin študijskih programov 

visokošolski zavod seznani NAKVIS v 30 dneh od njihovega sprejema. 

Spremembe tudi javno objavi na svoji spletni strani. 

Spremembe obveznih sestavin študijskih programov začnejo veljati z 

naslednjim študijskim letom, če so sprejete na pristojnih organih 
visokošolskega zavoda in poslane na NAKVIS pred objavo razpisa za vpis, v 

primeru javnih visokošolskih zavodov pa pred pridobitvijo soglasja iz sedmega 

odstavka 40. člena ZViS. 

3. standard 22. člena Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih 
zavodov in študijskih programov (v nadaljevanju: meril) v povezavi s šesto 

alinejo a51.f člena ZViS jasno določa, da NAKVIS v sklopu svojih pristojnosti 
in nalog preveri, ali so spremembe obveznih sestavin, ob vsebinskem 

razvijanju in spreminjanju študijskih programov, ohranile dovršenost 
programa po vsebini in sestavi, ali se ohranja povezanost učnih 

načrtov in predmetnika s cilji in kompetencami študijskega programa 

ter ali so vsebine povezane po horizontalni in vertikalni osi.  

Spremembe obveznih sestavin študijskih programov, ki jih sprejme 
visokošolski zavod sam in jih v 30 dneh od njihovega sprejema sporoči na 

NAKVIS, morajo torej upoštevati tudi določbe 3. standarda 22. člena Meril, 
zato ne smejo posegati v njegovo vsebino in sestavo v tolikšni meri, 

da bi bistveno spreminjale cilje, kompetence in izide akreditiranega 
študijskega programa. Če NAKVIS skladno s 6. alinejo 51.f člena ZViS pri 

preverjanju sporočenih sprememb obveznih sestavin ugotovi, da je do takšnih 
sprememb prišlo, gre za večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti, določene 

v 45. členu Meril. Zato ukrepa skladno z a51.t členom ZViS ter uvede 

izredno evalvacijo študijskega programa.   

Pozivamo vas, da v postopkih posodabljanja in sprejemanja sprememb 
obveznih sestavin akreditiranih študijskih programov upoštevate ta pojasnila 

in sledite določbam ZViS in Meril; ciljem, predvidenim kompetencam in učnim 

izidom ter vsebini akreditiranega stanja vašega študijskega programa.  
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Spremembe obveznih sestavin študijskih programov niso namenjene 

preoblikovanju v drugo vrsto, dodajanju novih smeri, ki ne sledijo 
ciljem in splošnim kompetencam programa, širjenju vsebinskega 

področja programa (Klasius), ki bi se odražalo v korenitem 
spreminjanju (širjenju) temeljnih ciljev in načrtovanih kompetenc ter 

učnih izidov oziroma dodajanju strokovnih naslovov z uvajanjem 
novih, vsebinsko nesorodnih smeri v programu. Če visokošolski zavod 

želi izvajati programe, ki se od obstoječih razlikujejo po prej naštetih 

sestavinah, jih morajo na novo akreditirati. 

Visokošolski zavod lahko v okviru sprememb obveznih sestavin študijskih  
programov uvede nove smeri, vendar le takrat, ko te sledijo ciljem in splošnim 

kompetencam programa. V praksi to pomeni tudi, da imajo smeri v okviru 
posameznega študijskega programa najmanj tretjino skupnih predmetov. 

Pri teh so, zaradi narave študija in posebnosti disciplin upoštevane izjeme, kot 
na primer pri študijskih programih na področju jezikoslovja, prevajanja, kjer 

je pomembno, da programi ohranjajo konceptualna in metodološka izhodišča 
in cilje discipline, ne glede na specifično usmeritev, ki jo obravnavajo (na 

primer: nemcistika, nemški jezik, pedagoški, nepedagoški ipd.) Podobno so 
lahko študijski programi na področju umetnosti usmerjeni v zagotavljanje 

ustreznih kompetenc diplomanta, na primer na področju glasbene umetnosti, 

pa kljub temu vsebujejo različne module in smeri ter posledično tudi različne 
strokovne naslove, pri čemer pa vsi zasledujejo iste cilje programa in 

zagotavljajo enake splošne kompetence diplomantov (npr. Glasbena 

umetnost: smer klavir, harfa, viola, oboa itd.).  

Za vse spremembe, ki presegajo posodabljanje študijskih programov skladno  

z določili ZViS in Meril, visokošolskim zavodom svetujemo, da razmislijo o 
oddaji vloge za akreditacijo na novo nastalega študijskega programa, 

saj bo v primeru večjih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti svet NAKVIS 
uvedel postopek izredne evalvacije študijskega programa v skladu z a51.t 

členom ZViS.   

Na NAKVIS smo na voljo za pojasnila morebitnih nejasnosti določb Meril, kdaj 

gre za večjo pomanjkljivost oziroma neskladnost pri spreminjanju ali 
posodabljanju študijskega programa (6. točka drugega odstavka 45. člena 

Meril). Prosimo vas, da se v izogib časovni stiski pred roki za vpis, o tem 

pravočasno posvetujete z nami. 


