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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 23.4.2019. 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 

poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

 

Na osnovi usklajene razdelitve tem smo posamezni člani skupine preučili posredovano 

gradivo in medsebojno izmenjali ugotovitve, dileme ter predloge vprašanj sogovornikom. 

Skupina se je ob posredovanju strokovne predstavnice NAKVIS dogovorila za obisk 

inštitucije v torek, 22. 5. 2019. Uro pred evalvacijskim obiskom smo se sestali in uskladili 

način dela ter ključne vsebinske sklope debate s posameznimi skupinami sogovornikov. V 

okviru samega evalvacijskega obiska smo po uvodnem pozdravu in sestanku s 

predstavniki fakultete opravili daljši ogled fakultete ter izvedbe študijskega procesa in 

delovanja podpornih služb. V tem času smo prisostvovali pouku pri dveh predmetih in se 

brez prisotnosti pedagogov pogovorili s študenti. Obiskali smo študijski referat, knjižnico, 

mednarodno pisarno ter kabinete nekaterih pedagogov. Po delovnem kosilu smo 

pregledali dodatno zaprošeno gradivo, in sicer: celotno dokumentacijo praktičnega 

usposabljanja za po enega študenta vsakega študijskega programa, primera zaključnega 

dela obeh študijskih programov, zapisnik postopka priznavanja predhodno pridobljene 

izobrazbe in rezultate ankete o zadovoljstvu zaposlenih. V kabinetu enega pedagogov 

smo si na kratko ogledali tudi e-učilnico. Sledili so razgovori s študenti - predstavniki v 

različnih organih FHŠ, razgovor s člani Komisije za kakovost, s predstavniki zunanjega 

okolja – diplomanti, delodajalci ter izvajalci praktičnega usposabljanja, za konec pa še 

razgovor z ožjim vodstvom fakultete, pri katerem smo se pogovorili o nekaterih opaženih 

pomanjkljivostih in možnostih fakultete za njihovo ureditev. Po končanih razgovorih smo 

na usklajevalnem sestanku skupine strokovnjakov oblikovali osnutke ugotovitev in jih 

predstavili predstavnikom fakultete, posebne debate glede na predhodno uskladitev z 

vodstvom po predstavitvi ni bilo, z izjemo različnih pogledov člana skupine in 

predstavnika fakultete glede vsebinskega zaporedja izvedbe študijskega programa. 

Priprava končnega poročila je potekala z usklajevanjem med člani skupine, glede na 

nekoliko neusklajene poglede članov pri nekaterih opaženih dejstvih in zaradi odsotnosti 

ter zasedenosti članov v obdobju po obisku se je žal nekoliko zavlekla. 
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Zunanja evalvacija študijskega programa 

Področja presoje Prednost Priložnosti za 

izboljšanje 

Večje 

pomanjkljivosti 

oz. 

neskladnosti 

Notranje zagotavljanje in 

izboljševanje kakovosti 

študijskega programa 

   

Standard 1 2 1 0 

Standard 2 0 2 0 

 

Spreminjanje in posodabljanje 

študijskega programa 

   

Standard 3 0 4 1 

 

Izvajanje študijskega programa    

Standard 4 2 1 0 

Standard 5 0 2 0 
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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. 

NOTRANJE ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA 

 

1. standard: Visokošolski zavod evalvira in posodablja vsebino, sestavo in 

izvajanje študijskega programa.  

 

a) samoevalvacija študijskega programa omogoča njegovo razvijanje in 

posodabljanje, tako da se ohranja njegova aktualnost ter ustvarja 

kakovostno izobraževalno okolje: 

 

Univerza na Primorskem je prepoznana znanstveno – izobraževalna ustanova v regiji 

severnega Jadrana in širše, glede na http://www.webometrics.info/ (januar 2019) je 

uvrščena na tretje mesto med univerzami v Sloveniji in na 2112 mestu na svetu. 

 

Skladno z njeno vizijo in usmeritvami se izvajata tudi presojana dvopredmetna študijska 

programa Zgodovina, prvič akreditiran 2011 ter Geografija, prvič akreditiran 2016. Pri 

obeh programih poteka redna samoevalvacija, ki je ustrezno dokumentirana v 

samoevalvacijskih poročilih. Samoevalvacijska poročila so bila v letu 2018 prenovljena v 

skladu z novo uveljavljenim protokolom letnih samoevalvacij študijskih programov 

Univerze na Primorskem. S tem se je delno izgubila povezljivost na v predhodnih 

poročilih obravnavane kazalnike, a se je zaradi večjega poudarka na vsebinske 

ugotovitve v primerjavi s predhodnimi metričnimi kazalniki po naši presoji uporabna 

vrednost takšnih poročil izrazito izboljšala.  

 

Načrtovanje samoevalvacij je opredeljeno z omenjenim protokolom, vključuje pa 

predvsem analize vsebin in izvedbe študijskega programa tako z vidika študentov kot 

pedagogov, obremenitve študentov, uspešnosti študija (prehodnost ter delež in čas 

dokončanja), doseganje učnih izidov glede na pričakovanja tako pedagogov, študentov 

http://www.webometrics.info/
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kot zunanjega okolja, ustreznosti preverjanja in ocenjevanja znanja, materialnih ter 

osebnostno – podpornih razmer za študij ter za delo pedagoškega in podpornega osebja.  

 

b) načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 

študijskega programa ter njihovega analiziranja: 

 

Fakulteta v sklopu pridobivanja podatkov za potrebe samoevalvacije izvaja redno 

anketiranje študentov preko študentskega informacijskega sistema. Anketiranje se izvede 

dvofazno, pred in po opravljenem izpitu, odzivnost je zaradi načina izvedbe pričakovana, 

a glede na majhno število študentov zelo težko dosežejo statistično zanesljivo oceno. 

Poleg tega je zaznati nizko kritičnost študentov pri ocenjevanju, rezultati anket so zelo 

visoki, glede na razgovore morda tudi zato, ker jim študentje ne znajo oceniti ustreznega 

pomena. Morda celo več ustreznih odzivov študentov prinese dodatna anonimna anketa, 

ki se preko sistema 1ka ob koncu ocenjevalnega obdobja izvaja med študenti obeh 

programov, njena glavna prednost je več vsebinsko zahtevanih odgovorov v primerjavi s 

številčnimi ocenami redne ankete, pa tudi naknadna analiza odzivov na srečanjih s 

študenti.  

 

Rezultati anket se predstavijo in obravnavajo na t.i. samoevalvacijskih sestankih, sejah 

oddelka, na sejah predstavnikov letnikov, polletnih sestankih s študenti, kjer se zberejo 

dodatni komentarji študentov in izvajalcev. Opisan sistem smo zaznali kot zelo dobro 

delujoč predvsem pri študijskem programu Geografija.  

 

Anketiranje diplomantov izvajajo občasno, na nekaj let, zato pa se izvaja letno 

anketiranje zaposlenih o zadovoljstvu. Pri slednjem posebnih trendov ne opažamo, še 

največ komentarjev zaposlenih se nanaša na njihov omejen vpliv pri možnostih 

odločanja. Ocenjujemo, da je prav slaba obveščenost zaposlenih o pomenu in učinkih 

njihovih anketnih odgovorov razlog za opaženo abstinenco nekaterih zaposlenih pri 

izpolnjevanju anket. Pridobivanje drugih podatkov s strani okolja, npr. delodajalcev, je 

nekoliko manj sistematično in vezano na osebne stike, tudi na dejstvo, da mnogi 

predstavniki okolja sočasno sodelujejo kot sodelavci pri izvedbi študijskih programov. Se 

pa pri teh povezavah kaže, da je sodelovanje omejeno na javni sektor, pogrešamo pa 

kakršnekoli povezave z gospodarstvom, industrijo, prometom ali kmetijstvom, kjer vsaj 

vsebine študija geografije niso zanemarljive. 

 

c) primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog 

oziroma o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega 

programa: 

 

Samoevalvacijska poročila za izobraževalno dejavnost Fakultete za humanistične študije 

Univerze na Primorskem ter Poročila o rezultatih študentske ankete so dostopna na 

spletni strani pod zavihkom Fakulteta / kakovost. V začetku dostop do dokumentov ni 

prav očiten, vendar je vse vzorno urejeno in zbrano. 

 

Tako kot rezultati anket se tudi izsledki in ugotovitve samoevalvacij programov 

predstavijo in obravnavajo na sejah oddelka, na sejah predstavnikov letnikov, polletnih 

sestankih s študenti, vendar morda zaradi nekoliko večjega časovnega zamika in včasih 

tudi nezadostne zainteresiranosti deležnikov ne dosežejo pravega učinka. 

 

 



 

 

6 

 

 

Prednosti 

 

Zelo dobro zasnovani postopki zaznavanja, zbiranja in analiziranja težav, pohval in iz njih 
izpeljani ukrepi za izboljšanje. 
 
Vsebinsko bogato in za nadaljnje presoje ter analize zelo uporabno novo samoevalvacijsko 
poročilo. 
 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Ozaveščanje vseh anketirancev (študentov, zaposlenih, delodajalcev, diplomantov) o 
pomenu pridobitve njihovih odzivov za oceno ustreznosti vsebine in izvajanja programov ter 
uvedbe morebitnih sprememb. 
 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

Nismo zaznali. 
 

 

2. standard: Uresničevanje nalog, načrtovanih na podlagi izsledkov 

samoevalvacije študijskega programa, je razvidno iz samoevalvacijskih poročil. 

 

Uresničevanje nalog, povezanih s samoevalvacijo študijskega programa, v 

zadnjih treh letih in: 

 sodelovanje deležnikov pri sprejemanju ukrepov za izboljšave, 

spremljanju njihovega uresničevanja in nastajanju samoevalvacijskega 

poročila ter 

 sklenjenost kroga kakovosti: 

 

Komisija za kakovost UP Fakultete za humanistične študije analizo anket posreduje 

akademskemu zboru in še posebej predstojnikom oddelkov za namene samoevalvacije. 

Komisija v poročilu že predvidi določene ukrepe na fakultetni ravni. Poročilo obravnava in 

o rezultatih, ukrepih za izboljšanje in načrtu sprememb razpravlja Predstojniški kolegij, 

posamezni oddelki na oddelčnih sejah, končno poročilo potrdi Senat fakultete. 

 

Vse v standardu 1 omenjene zbrane odzive in mnenja v študijske program vključenih 

deležnikov zbirajo in analizirajo predvsem predstojniki oddelkov ter v sodelovanju z ožjim 

vodstvom pripravijo samoevalvacijska poročila ter predloge ukrepov. Komisija za 

kakovost, v kateri so vključeni skrbniki študijskih programov, ta poročila formalno 

pregleda, potrdi in posreduje organom, navedenim v prvem odstavku. Glede na opažanja 

skupine strokovnjakov je kljub tem formalno ustreznim postopkom, ki bi omogočali 

seznanjenost in aktivno sodelovanje vseh deležnikov v postopkih sprejemanja ukrepov in 

spremljanja učinkov njihova dejanska vključenost nizka. Komisija za kakovost se 

namesto z vsebinskimi presojami dokumentov ukvarja predvsem z njihovo formalno 

ustreznostjo, študentski svet oz. njihovi predstavniki v različnih organih fakultete svoje 

vloge v postopkih spremljanja in spreminjanja študijskih programov ne prepoznavajo ali 

je niti ne razumejo. Mnogi zaposleni, predvsem iz podpornih služb, obravnavo 

dokumentov, recimo na akademskem zboru, sprejemajo kot nepotrebno formalnost. Ob 

zgornjih ugotovitvah poudarjamo, da opisano stanje nikakor ni posebnost fakultete, na 
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kateri izvajamo presojo študijskih programov, ampak se v bolj ali manj izraženi obliki 

pojavlja v večini visokošolskih zavodov vsaj v Sloveniji.  

 

 

Prednosti 

 

Nismo zaznali. 
 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Širše vključevanje vseh vpletenih v postopke spreminjanja in posodabljanja študijskih 
programov, predvsem z ozaveščanjem o pomenu njihove vključitve v vse postopke. 
 
Pomoč članom študentskega sveta pri usmeritvi delovanja. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 
Nismo zaznali. 
 

 

SPREMINJANJE IN POSODABLJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

3. standard: Visokošolski zavod spremlja izvajanje študijskega programa, ga 

pregleduje in izboljšuje ob upoštevanju razvoja študijskih, znanstvenih, 

strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških področij in disciplin (razvoja 

stroke), v katera se primerno umešča, ob evalviranju doseganja postavljenih 

ciljev, kompetenc oziroma učnih izidov ter potreb po znanju in ciljev družbe – 

odvisno od vrste in stopnje študijskega programa. Spremembe in posodobitve 

upoštevajo temeljne cilje programa ter ohranjajo povezanost njegovih vsebin 

oziroma predmetov.  
 

Ali je ob vsebinskem razvijanju in spreminjanju študijski program še vedno 

vsebinsko in po sestavi dovršen, ali se ohranja povezanost učnih načrtov in 

predmetnika s cilji in kompetencami študijskega programa ter ali so vsebine 

povezane po horizontalni in vertikalni osi; ob upoštevanju 17. člena meril: 

 

Presojana dvopredmetna študijska programa Geografija in Zgodovina sta bila zasnovana 

v skladu s potrebami moderne družbe in gospodarstva. Usmerjena sta k sodelovanju 

fakultete in javnih ustanov ob podpori lokalne in širše skupnosti, kar omogoča njuno 

stalno presojo in prilagajanje glede na spremembe v okolju. 

Učitelji so ugledni znanstveniki s pomembnim obsegom objavljenih del (razvidno iz baz 

WoS in Scopus) ter sodelovanjem v mnogih mednarodnih projektih in na mednarodnih 

srečanjih, kar zagotavlja prenos najnovejših znanstvenih ugotovitev v prenovo študijskih 

programov. 

Pri dvopredmetnem študijskem programu Zgodovina so bile v obdobju zadnjih treh let 

spremembe programa uvedene 4–krat, vse v letu 2017. To so bile spremembe nosilcev 

predmetov, spremembe vsebine učnih načrtov, sprememba pogoje za napredovanje, 

sprememba imena predmeta, prerazporeditev temeljnih predmetov med letniki ter 
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uvedba daljše študijske prakse v obsegu 3 + 3 KT (160 ur dela) - po 3 KT za vsako smer 

dvopredmetnega študija, ki jo je mogoče izvajati za obe smeri hkrati pri isti ustanovi 

(pod pogojem vsebinske kompatibilnosti). Pri dvopredmetnem študijskem programu 

Geografija so bile v obdobju leta in pol spremembe uveljavljene 3-krat in sicer: 

uskladitev nosilcev obveznih in izbirnih učnih enot, preimenovanje učne enote, 

sprememba razporeditve kontaktnih ur znotraj učnih enot, ukinitev oziroma 

nadomestitev učnih enot, uvedba novih notranjih izbirnih predmetov, ki so že bili 

akreditirani kot temeljni predmeti na enopredmetnem programu, sprememba pogojev za 

dokončanje študija, sprememba pogojev za napredovanje po programu, spremembe 

sestavin učnih načrtov ter nadomestilo  učne enote Zaključno seminarsko delo – 

geografija (3 ECTS) z učno enoto Zaključno seminarsko delo ali študijska praksa – 

geografija (3 ECTS). Ob vseh uveljavljenih spremembah nekateri pedagogi v razgovorih 

izražajo omejenost možnosti posodobitve vsebin predmetov zaradi sledenja opisom v 

učnih načrtih in nepoznavanje dejstva, da za spremembo vsebine učnega načrta zadošča 

sklep senata fakultete. 

 

Čeprav so razlogi za vse izvedene spremembe pojasnjeni in v večini primerov tudi 

razvidni iz ugotovitev samoevalvacijskih poročil njihova pogostnost pri skupini vzbudila 

dvome o njihovi učinkovitosti oz. presoji posledic njihove uveljavitve. Po podrobnejši 

presoji in pogovorih z ustreznimi deležniki smo ocenili, da pogoste zaporedne spremembe 

vsebinsko niso bile toliko povezane, da bi onemogočale presojo učinkov. Drugo vprašanje 

pa je, ali, kdo in na kakšen način presojo učinkov izvaja. Komisija za kakovost se 

vsebinsko ne opredeljuje niti do predlogov sprememb niti do učinkov.  

 

Sprejete spremembe tudi niso ustrezno dokumentirane v dokumentaciji študijskega 

programa, kar je neustrezno glede na Merila o kreditnem ovrednotenju študijskih 

programov. Čeprav naj bi bila študentom omogočena izbira med študijsko prakso in 

zaključnim delom, učna načrta zaključnega dela ne obstajata, v učnih načrtih študijske 

prakse pa sta predmeta navedena kot obvezna in ne izbirna. Prav tako v učnih načrtih 

niso povsod ustrezno navedeni deleži preverjanja znanj. Ob razgovorih smo sicer 

ugotovili, da  

se študijski programi izvaja v skladu s sprejetimi spremembami in neustrezna 

dokumentacija nima vpliva na morebitno neustrezno izvedbo, vseeno pa smo dobili 

zagotovilo vodstva, da bodo neustreznosti dokumentacije odpravljene v kratkem času. 

 

Posamezni člani skupine strokovnjakov tudi opažamo, da aktualna študijska programa po 

uveljavitvi vseh sprememb nista optimalna. Opažamo neustrezno vertikalno in 

horizontalno povezljivosti predmetov. Pri posameznih vsebinah se pogreša ustrezno 

predznanje, kot npr. za predmet uvod v GIS in morda je tudi to razlog za oceno 

delodajalcev o slabem znanju diplomantov in študentov iz omenjenih vsebin. Sama 

vsebina omenjenega predmeta tudi ne poudarja bistvenih funkcij GIS, to je prostorskih 

analiz nad rastrskimi in vektorskimi podatki, vprašljiva je tudi navedba zastarele 

literature. V nekaterih primerih (predmet Regionalna geografija sveta) se pojavi 

neprilagojenost med vsebino učenega načrta in vsebino dejanske izvedbe ali pa učni cilji 

niso podprti s predvideno vsebino predmeta. Prav tako ne opažamo zadosti pestre 

ponudbe izbirnih vsebin za študente. 

 

Vendar hkrati opažamo, da vse prepoznane in opažene pomanjkljivosti in neskladnosti 

praviloma niso nastale kot posledica sprememb študijskih programov, ampak so bile 
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vključene že v predmetnik in učne načrte ob prvih akreditacijah obeh študijskih 

programov. 

 

 

Prednosti 

 

Nismo zaznali. 
   

Priložnosti za izboljšanje 

 

Nekoliko bolj koncentrirano in pozorno spreminjanje študijskih programov, vsebinskim 
spremembam naj sledijo tudi formalne, predvsem v učnih načrtih. 
 

Bolj tvorna vloga Komisije za kakovost v postopkih priprave predlogov sprememb 

študijskih programov ter njihova vsebinska presoja pred obravnavo na senatu fakultete.  

Presoja ustreznosti vertikalne povezanosti med predmeti študijskega programa. 

Posodobitev temeljne študijske literature, vsebine ter uskladitev učnih ciljev z vsebino pri 

nekaterih izpostavljenih predmetih. 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

Neustreznosti nekaterih navedb v učnih načrtih, glede vrste predmeta in deležev 

preverjanja.  
 

IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

4. standard: Način, oblika in obseg izvajanja študijskega programa ustrezajo 

njegovi vsebini, sestavi, vrsti in stopnji, tako da so kakovostno prilagojene in 

zagotovljene študijske vsebine, izvedbene prakse in viri (kadrovski in 

materialni). 

 

a) načini in oblike poučevanja, njihov razvoj oziroma prilagojenost (vključno 

z viri):  

 različnim skupinam študentov, 

 različnim študijskim potrebam in načinom študija (na študenta osredinjen 

študij in poučevanje),  

 potrebam visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 

 

Visokošolski zavod študij izvaja redno (število vpisnih mest: 20), v svojih prostorih UP 

Fakultete za humanistične vede (Titov trg 5, 6000 Koper). Obvezne terenske vaje, 

seminarji ter študijske prakse se izvajajo tudi izven fakultete na vnaprej dogovorjeni 

lokaciji ter času. 

 

Izvedba študija je prilagojena posebnim potrebam študentov, študentom z gibalnimi ali 

drugimi omejitvami in študentom tujcem. Pri tem so študentom v pomoč učitelji ali 

študenti tutorji. Študentu, ki je zaradi ponavljanja izgubil svojo generacijo in se mu je 
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zaradi tega spremenil študijski program se individualno presodi potreba po opravljenih 

vsebinah.  

 

Zaradi majhnega števila študentov v letniku se izvedbe določenih predmetov združijo za 

dve generaciji študentov, kar vsekakor pomeni manjšo pedagoško obremenitev 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev, a hkrati študentom zmanjšuje možnost izbirnosti. 

 

b) število izvedenih kontaktnih ur, določenih s študijskim programom, ali 

drugih oblik dela s študenti: 

 

Predavanja, seminarji, kabinetne in terenske vaje obsegajo kontaktne ure izvajalcev v 

skladu z učnimi načrti, ostalo je samostojno delo študenta. Število, struktura ter 

razporeditev kontaktnih ur je primerno razvidna v predmetniku študijskega programa in 

v učnih načrtih posameznih učnih enot. Iz predmetnika študijskega programa so razvidne 

kontaktne ure, ki obsegajo 60-75 ur na učno enoto, kar pogosto predstavlja le okoli 30 % 

vseh predmetu predvidenih ur. Oblike dela s študenti izvajalci prilagajajo glede na 

predmet. 

 

Zavod kot osnovno obliko dela s študenti navaja »frontalno« v predavalnici v obliki 

predavanj, dela v manjših skupinah ter na terenskih vajah. Zaradi manjšega števila 

vpisanih študentov študij poteka v manjših skupinah, ki omogoča kakovostno izvedbo 

pedagoškega dela in osredotočenost na delo posameznega študenta. 

 

Kot samostojno delo študenta se šteje delo v e-okolju oziroma E-učilnici (Moodle), kjer 

študentje tudi prejemajo vsa potrebna gradiva za študij, rešujejo teste ali kvize in 

oddajajo samostojna dela (seminarske naloge, članke in drugo). 

 

c) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja 

ter potrebam študentov: 

 

Zavod študentom zagotavlja e-okolje oziroma E-učilnico. Študentje imajo tako vedno 

dostop do potrebnega gradiva. S pomočjo e-okolja izvajalci nadzirajo tudi samostojno 

delo študentov, ki ga opravijo doma. 

 

Knjižnica zavoda zagotavlja aktualno gradivo študentom potrebno za študij. Gradiva so 

na voljo v več jezikih, najbolj pogosto pa v slovenskem in italijanskem. Če katerega 

gradiva knjižnica ne zagotavlja, ga študent naroči osebno v knjižnici in počaka, da se 

knjižnica uskladi in priskrbi gradivo iz drugih knjižnic. Postopek povprečno traja do tri 

dni. 

 

č) delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma 

umetniških projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS: 

 

Študenti se lahko vključijo v znanstveno, strokovno in raziskovalno delo v okviru 

opravljanja praktičnega usposabljanja znotraj učne enote tretjega letnika. Ker je 

praktično usposabljanje izbirni predmet, zavod za študente zagotavlja tudi druge načine 

vključevanja v raziskovalne in strokovne projekte. Nosilci posameznih predmetov na 

Oddelku za geografijo UP Fakultete za humanistične študije, ki vodijo raziskovalne in 

strokovne projekte povabijo študente, da sodelujejo v projektih. Tako je študentom 

omogočen vpogled v znanstveno in strokovno raziskovalno delo ter omogoča pridobitev 
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strokovnega znanja in usposobljenost za njegov prenos in uporabo izven študijskega 

okolja. Odziv študentov sicer praviloma ni velik in tako vodje vključijo študente predvsem 

na osnovi individualnega povabila. Žel le redki tako vključeni študenti v projektu 

sodelujejo do njegovega konca in tako so tudi le redko navedeni kot soavtorji pri 

znanstvenih objavah ali elaboratih projektov.  

 

d) praktično izobraževanje študentov: 

 

Izbira praktičnega usposabljanja kot izbirnega predmeta v tretjem letniku študija je na 

presojanih študijskih programih uvedena šele s tekočim študijskim letom. Praktično 

izobraževanje traja 60-75 ur, ob koncu tretjega letnika. Študijska praksa je ovrednotena 

s 3 ECTS. Zavod študentom omogoča praktično izobraževanje preko sklenjenih pogodb o 

sodelovanju z javnimi zavodi, ministrstvi, zasebnimi zavodi idr. Študent poleg dela v 

inštituciji vodi dnevnik prakse, ob koncu izdela poročilo in predstavitev. V poročilu 

pogrešamo poimensko navedbo mentorja prakse. 

 

Izvedba prakse bo sicer potekala enako kot uveljavljeno poteka na enopredmetnih 

študijih, edina razlika je možnost sočasnega opravljanja prakse iz obeh študijskih 

področij, geografije in zgodovine, pri izbranih ustreznih ustanovah. Študenti  so v okviru  

praktičnega usposabljanja aktivno vključeni v delo različnih znanstvenih in strokovnih 

ustanov. Za področje Geografije so to Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, 

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Agencija Republike Slovenije za okolje (različni 

oddelki oziroma službe), Turistično razvojna agencija Autentica, Koper, Zavod Eko 

Humanitatis, Koper, Društvo Ekologi brez meja, Javni zavod za upravljanje dediščine in 

turizem Pivka, Javni zavod Regijski park Škocjanske jame, Občina Piran, Občina Pivka, 

Regionalni razvojni center Koper, Trajnostni park Istra in Urbanistični inštitut Republike 

Slovenije. Za področje Zgodovine pa Pokrajinski muzej Koper, Javni zavod Komenski 

Kras, Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana, Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter 

Pokrajinski arhiv Koper.  

 

Tovrstno sodelovanje prinaša večstranske koristi za študenta, inštitucijo izvajalko prakse 

in fakulteto, ki s tem postaja aktiven sodelavec pri razvoju skupnosti. 

e) ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev študentom: 

 

Na podlagi pogovora s študenti lahko predvidevamo, da je dostopnost visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev zelo dobra. Visokošolski učitelji in sodelavci so na voljo študentom 

izven govorilnih ur in se tudi prilagajajo oziroma dogovarjajo s študenti za dodatne ure. 

Urniki so ustrezni. 

 

f) ustreznost in usposobljenost kadrov v skladu s 13. členom meril ter 

zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje 

pogojev za mentorstvo za študijske programe tretje stopnje: 

 

Iz dokumentacije visokošolskega zavoda je razvidno, da je ustreznost in usposobljenost 

kadrov primerna. V zadnjih letih je bilo zaradi razhoda z znanstveno raziskovalnim 

središčem (ZRS) nekaj kadrovskih težav, te so rešili z novimi zunanjimi sodelavci in 

delno prerazporeditvijo obremenitev med notranjimi. Razhod z ZRS pa je pomenil tudi 
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izgubo raziskovalne programske skupine, zaradi česar morajo sedaj več dela in projektov 

iskati na trgu. 

 

g) materialne razmere, povezane z izvajanjem študijskega programa, v 

skladu s 15. členom meril: 

 

Zavod zagotavlja vse potrebno za izvajanje študijskega programa. Na voljo so materialni 

viri in ustrezno je poskrbljeno za izvajanje praktičnega izobraževanja. Zavod izkazuje 

primerne materialne razmere povezane z izvajanjem študijskega programa, v skladu s 

15. členom meril.  

 

  

Prednosti 

 

Možnost institucionalnega in medinstitucionalnega sodelovanja v izvedbi študijskega 
programa, sodelovanja študentov pri projektih. 
 

Zelo zagnano in predano pedagoško in raziskovalno delo nekaterih notranjih in zunanjih 
sodelavcev v neoptimalnih razmerah delovanja.   
 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Nadgradnja dokumentacije praktičnega usposabljanja. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

Nismo zaznali. 
  

 

5. standard: Zagotovljeno je varovanje pravic deležnikov v študijskem procesu. 

 

a) ali je vsem študentom ob rednem izpolnjevanju obveznosti, določenih s 

študijskim programom, omogočeno nemoteno napredovanje in 

dokončanje študija: 

 

Študentom je ob rednem izpolnjevanju obveznosti, določenih s študijskim programom, 

omogočeno nemoteno napredovanje in dokončanje študija. Ko študent opravi vse s 

študijskim programom določene obveznosti v višini 180 ECTS, pridobi javnoveljavno 

izobrazbo z ustreznim strokovnim naslovom in diplomo. Zavod ima primerno razporejene 

izpitne roke in že v naprej objavljena merila in načine ocenjevanja. Vsak študent ima tudi 

možnost vpogleda v izpitno polo in pritožbo na oceno. Morda ne najbolj optimalen je 

visok delež, ki ga h končni oceni predmeta prispeva zaključni, praviloma pisni izpit. Ta 

delež predstavlja kar 70 – 80 %, kar ne sledi načelom Bolonjskega načina študija, kjer 

naj bi delež h končni oceni prispevale tudi sprotne oblike dela, kot so seminarji, eseji, 

kolokviji ipd.  

Vloga za priznavanje izobraževanja se rešujejo po smiselnem postopku.  

 
 



 

 

13 

 

b) ali je vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem zagotovljeno 

spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter pomoč 

in svetovanje pri razvijanju karierne poti: 

 

V skladu z razpoložljivo dokumentacijo in razgovori je visokošolskim učiteljem in 

sodelavcem zagotovljeno spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju 

ter nudena pomoč in svetovanje pri razvijanju karierne poti. Pogosto se udeležujejo 

strokovnih srečanj in kongresov, prav tako jim je omogočeno mednarodno povezovanje s 

pomočjo projekta Erasmus+. 

 

c) obveščenost deležnikov v skladu s 7. standardom 12. člena meril: 

 

Visokošolski zavod skladno s 7. standardom 12. člena meril, deležnike obvešča 

pravočasno in po več komunikacijskih kanalih (E-pošta, e-okolje, obvestila na spletni 

strani, obvestila na oglasnih deskah fakultete,…). 

 

 

Prednosti 

 

Nismo zaznali. 
 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Bolj aktivna vloga in večja pripadnost vseh zaposlenih fakulteti. 

 

Javna objava povzetka vsebin učnih načrtov vseh programov. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 
Nismo zaznali. 
 

 

POVZETEK 

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) skladno s protokolom letnih 

samoevalvacij študijskih programov izvaja samoevalvacijo vseh študijskih programov, tudi 

presojanih dvopredmetnih študijskih programov Geografija in Zgodovina, s čimer omogoča njuno 
razvijanje in posodabljanje, ohranjanje aktualnosti ter ustvarja kakovostno izobraževalno okolje. 
Podatke zbira z anketiranjem študentov, diplomantov, delodajalcev ter zaposlenih. Od leta 2018 je 
samoeavalvacija namesto predhodne temelječe na količinskih kazalnikih mnogo bolj vsebinska, kar 
daje še boljšo osnovo za pripravo ukrepov. Rezultati samoevalvacij so predstavljeni vsem 
deležnikom in objavljeni na spletnih straneh, žal pa jim deležniki prepisujejo premalo pomena. 
 

Samoevalvacijska poročila so osnova za načrtovanje ukrepov in njihovo spremljanje, ki je tudi 
ustrezno dokumentirano in predstavljeno. Vendar se v te postopke mnogi deležniki ne vključujejo v 
zadostni meri, delno zaradi neoptimalnih formalnih postopkov, delno zaradi nepoznavanja svoje 
vloge v postopkih. 
 
Presojana študijska programa se pogosto spreminjata in posodabljata, uveljavljene sprememb so 
prepoznane kot smiselne in potrebne, slonijo na raziskovalnem delu in na potrebah družbe, a ne 

vplivajo na cilje študijskega programa. Morda bi veljalo podrobneje presoditi ustreznost vertikalne 
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povezanosti nekaterih predmetov in aktualnost predvidene študijske literature in posodobiti 

vsebine nekaterih predmetov. Sprejete spremembe pa niso v celoti in ustrezno vključene v 
dokumentacijo študijskih programov, predvsem v učne načrte. 
 
Izvajanje obeh presojanih študijskih programov je ustrezno in v skladu z akreditiranima 
programoma. V primeru potreb je prilagojeno posebnim zahtevam ali skupinam študentov, v 
pomoč so tutorji. Materialni in kadrovski pogoji izvedbe so zagotovljeni, študijska literatura 
ustrezno dostopna, študentom je omogočena v vključitev v raziskovalno in projektno delo. 

Študijska praksa se na omenjenih programih šele uvaja, a sledi uveljavljenim postopkom ostalih 

študijskih programov.  
 
Vsem deležnikom v študijskem procesu je zagotovljeno varovanje pravic, vsi postopki za študente 
so pojasnjeni in ustrezno dokumentirani, visokošolskim učiteljem in sodelavcem je zagotovljeno 
spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter pomoč in svetovanje pri 

razvijanju karierne poti. Zagotovljeno je tudi obveščanje vseh deležnikov. 

 

 

SUMMARY  

 
Faculty of Humanities of the University of Primorska (UP FHŠ), in accordance with the protocol of 
annual self-evaluation of study program self-evaluation, also included two-course study programs 
Geography and History, thus reinvigorating the updating, keeping actuality and creating a quality 
educational environment. Data are collected by interviewing students, graduates, employers and 
employees. From 2018, self-evaluation instead of a preliminary substantiation on quantitative 

indicators is much more substantive, which gives an even better condition for preparing measures. 
The results of self-evaluations were thus presented to all stakeholders and also published on the 
web pages, but unfortunately stakeholders give then too little importance. 
 
Self-evaluation reports are the basis for planning the measures for their monitoring, which is also 
properly documented and presented. However, in these procedures, several stakeholders are not 
included in a sufficient measure, partly because of non-optimal formal procedures, partly due to 

lack of understanding their roles in the procedures. 
 
The audited study programs are quite often changed and updated, changes are recognised as 
necessary and are based on research work or expectations of society, but they don’t influence on 
study goals. Perhaps it would be appropriate to check the vertical connection of selected lectures, 
actuality of the intended study literature and update contents of some subjects. Adopted changes 
are not fully integrated into the study programs documentation, especially in the course syllabi. 

 

The implementation of both studied study programs is according to accredited programs. Special 
adjustment is possible for specific student’s needs, if necessary. Tutor’s support is available, too. 
Material and personnel conditions are thus provided, study literature is suitable for access, students 
can be included into research and project work. The study practice has been only recently 
introduced into evaluated programs, but it will follow the established procedures at other study 

programs. 
 
Protection of rights of all stakeholder at the study process is guaranteed; all procedures for 
students are clearly explained and documented, respect of teachers’ autonomy in research and 
assistance in their career development is ensured. It is also ensured that all stakeholders are 
informed. 

 

Prednosti, priložnosti za izboljšanje in večje pomanjkljivosti oziroma 

neskladnosti  
Prednosti 
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Zelo dobro zasnovani postopki zaznavanja, zbiranja in analiziranja težav, pohval in iz njih 
izpeljani ukrepi za izboljšanje. 
 
Vsebinsko bogato in za nadaljnje presoje ter analize zelo uporabno novo samoevalvacijsko 
poročilo. 
 
Možnost institucionalnega in medinstitucionalnega sodelovanja v izvedbi študijskega programa, 

sodelovanja študentov pri projektih. 
 

Zelo zagnano in predano pedagoško in raziskovalno delo nekaterih notranjih in zunanjih 
sodelavcev v neoptimalnih razmerah delovanja.   

Priložnosti za izboljšanje 

Ozaveščanje vseh anketirancev (študentov, zaposlenih, delodajalcev, diplomantov) o pomenu 
pridobitve njihovih odzivov za oceno ustreznosti vsebine in izvajanja programov ter uvedbe 
morebitnih sprememb. 
 
Širše vključevanje vseh vpletenih v postopke spreminjanja in posodabljanja študijskih 
programov, predvsem z ozaveščanjem o pomenu njihove vključitve v vse postopke. 

 
Pomoč članom študentskega sveta pri usmeritvi delovanja. 
 
Nekoliko bolj koncentrirano in pozorno spreminjanje študijskih programov, vsebinskim 
spremembam naj sledijo tudi formalne, predvsem v učnih načrtih. 
 

Bolj tvorna vloga Komisije za kakovost v postopkih priprave predlogov sprememb študijskih 
programov ter njihova vsebinska presoja pred obravnavo na senatu fakultete.  
Presoja ustreznosti vertikalne povezanosti med predmeti študijskega programa. 
Posodobitev temeljne študijske literature, vsebine ter uskladitev učnih ciljev z vsebino pri 
nekaterih izpostavljenih predmetih. 
Nadgradnja dokumentacije praktičnega usposabljanja. 
 

Bolj aktivna vloga in večja pripadnost vseh zaposlenih fakulteti. 
 
Javna objava povzetka vsebin učnih načrtov vseh programov. 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

Neustreznosti nekaterih navedb v učnih načrtih, glede vrste predmeta in deležev preverjanja.  

 

Odličnost  
Vsebinsko bogato in za nadaljnje presoje ter analize zelo uporabno novo samoevalvacijsko 

poročilo. 

 

 

Zahvale 

Skupina strokovnjakov se zahvaljuje predstavnikom fakultete, dekanji, pomočnici dekanje, 
prodekanom  ter vsem ostalim vključenim v pripravo vzorčne evalvacije za odlične pogoje za delo 
in vso podporo, prav tako pa predavateljem, študentom, diplomantom, predstavnikom delodajalcev 
in mentorjem praktičnega izobraževanja ter ostalim sodelavcem fakultete, ki so sodelovali pri 
pripravi različnih poročil in pri razgovorih. Zahvaljujemo se tudi strokovni sodelavki NAKVIS-a, g. 

Martini Mravlja za vso podporo in pomoč pri izvedbi evalvacije. 

 

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu 


