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UVOD 

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu NAKVIS) je  

vlogo za podaljšanje akreditacije šole prejela 2. oktobra 2018. Vloga je bila preverjena v 

skladu z veljavnimi Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in 

študijskih programov (v nadaljevanju Merila) Ur.l. RS 42/17. NAKVIS je zahteval 

dodatno, obvezno dokumentacijo: tabele zaposlenih, poročilo o dejavnosti knjižnice, 

seznam evidenc in povzetek vloge v angleščini. 

Zahtevani dokumenti so bili poslani na NAKVIS 28. decembra 2018 in Svet NAKVIS je na 

svoji 135. seji 17. januarja 2019 imenoval skupino strokovnjakov za pripravo poročila (z 

rokom do 17. aprila 2019) v postopku podaljšanja akreditacije Mednarodne podiplomske 

šole Jožefa Stefana (v nadaljevanju MPŠ). 

Celotna dokumentacija v slovenščini je bila 21. januarja 2019 poslana skupini 

strokovnjakov (vloga in priloge). Dodatne informacije v angleškem jeziku so bile na voljo 

na spletni strani MPŠ https://www.mps.si/en/. 

Večina študijskih programov, ki jih izvaja MPŠ, je bila re-akreditirana leta 2018 

(https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/porocila-strokovnjakov-in-odlocbe/drugi-

visokosolski-zavodi/mednarodna-podiplomska- sola-jozefa-stefana /). V teh poročilih je 

bilo zaznati izrazit napredek od zadnje akreditacije, ki je bila izvedena na ravni študijskih 

programov. Glede na zadnjo izčrpno zunanjo evalvacijo MPŠ, se je skupina strokovnjakov 

odločila, da bo zadostoval en obisk MPŠ, in da se lahko vse dodatno dopisovanje in 

razjasnevanje, ki vodi do osnutka in do končne različice poročila o podaljšanju, opravi z 

elektronsko pošto. 

Datum enodnevnega obiska na smo dogovorili z MPŠ in skupina strokovnjakov je obiskala 

MPŠ 14. marca 2019. 

Na obisku na MPŠ (MPŠ je situiran v prostorih Instituta Jožef Stefan, v nadaljevanju IJS) 

smo imeli intenzivne pogovore z vodstvom in osebami za zagotavljanje kakovosti MPŠ, z 

učitelji na magistrskih in doktorskih programih ter  z raziskovalci in s študenti. 

Pogovarjali smo se tudi z zunanjimi deležniki (diplomanti, delodajalci) in obiskali smo več 

več raziskovalnih laboratorijev. Popoldne smo imeli končno izmenjavo mnenj z vodstvom 

MPŠ in predstavili smo jim ključne ugotovitve. 

Predsednik skupine strokovnjakov je skupaj s pripombami članov skupine strokovnjakov 

pripravil osnutek poročila v skladu z Merili NAKVIS. Člani skupine so na končni osnutek 

podali svoje pripombe, ki so bile vključene v končni osnutek poročila. 

 

Poročilo samo opisuje skladnost s standardi 1 do 17 iz 12. člena Meril in standardov 1 do 

5 (če se jih uporablja) iz členov 21 do 23 Meril NAKVIS. MPŠ izvaja 7 študijskih 

programov, ki so navedeni z letom re-akreditacije v oklepajih: Nanoznanosti in 

nanotehnologije (magistrski-2015, doktorski-2018), Senzorske tehologije (doktorski-

2015), Informacijske in komunikacijske tehnologije (magistrski-2018, doktorski-2018), 

Ekotehnologije (magistrski-2018, doktorski-2018). 

 

Potrebno je omeniti, da smo morali preveriti tudi prvi in drugi odstavek 14. člena Zakona 

o visokem šolstvu, ki v bistvu določa merila za ustanovitev novega visokošolskega 

zavoda. Namreč, sprememba Zakona o visokem šolstvu iz leta 2017 je spremenila 

postopke akreditacije, tako da se preneha z akreditacijami študijskih programov in 

podaljšanje akreditacije poteka le na institucionalni ravni. Vendar pa 38. člen prehodnih 

določb te spremembe zakona iz leta 2017 določa, da moramo oceniti MPŠ tudi v skladu s 

prvim in drugim odstavkom 14. člena ob prvi re-akreditaciji visokošolskega zavoda po 

začetku veljavnosti sprememb, kar smo storili. 

https://www.mps.si/en/
https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/porocila-strokovnjakov-in-odlocbe/drugi-visokosolski-zavodi/mednarodna-podiplomska-%20sola-jozefa-stefana%20/
https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/porocila-strokovnjakov-in-odlocbe/drugi-visokosolski-zavodi/mednarodna-podiplomska-%20sola-jozefa-stefana%20/
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Ker MPŠ izvaja sedem študijskih programov, je moral za vsak program določiti področja 

študija in discipline po klasifikaciji KLASIUS (tj. slovenska klasifikacija v zvezi z ISCED) in  

po Frascati (raziskovalna klasifikacija). Poleg tega mora MPŠ zagotoviti ustrezne prostore 

in opremo za izvajanje teh študijskih programov. 

 

Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je obravnaval ugotovitveno 

poročilo skupine strokovnjakov v postopku podaljšanja akreditacije Mednardone 

podiplomske šole  Jožefa Stefana na 139. seji sveta 16. maja 2019 in sprejel naslednji 

sklep: drugi obisk v postopku podaljšanja akreditacije ni potreben, ker skupina 

strokovnjakov ni ugotovila večjih pomanjkljivosti, neskladnosti ali priložnosti za 

izboljšanje, zaradi katerih bi bilo potrebno podrobneje preučiti dejansko stanje oziroma 

preveriti ustreznost in uspešnost ukrepanja visokošolskega zavoda.   .  
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Zunanja evalvacija visokošolskega zavoda 

Področja presoje Prednost Priložnosti za 

izboljšanje 

Večje 

pomanjkljivosti 

oz. 

neskladnosti 

Delovanje visokošolskega zavoda    

Standard 1 2 5 0 

Standard 2 1 3 0 

Standard 3 3 1 0 

Standard 4 1 0 0 

Standard 5 3 3 0 

Standard 6 2 5 0 

Standard 7 2 1 0 

 

Kadri    

Standard 8 2 1 0 

Standard 9 2 0 0 

 

Študenti    

Standard 10 1 1 0 

Standard 11 2 7 0 

Standard 12 0 2 0 

Standard 13 1 4 0 

 

Materialne razmere    

Standard 14 1 1 0 

Standard 15 0 1 0 

Standard 16 0 1 0 

Standard 17 1 0 0 

 

Notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti, spreminjanje, posodabljanje 

in izvajanje študijskih programov, če velja 16. člen Meril (v tem primeru ni bilo 

potrebno) 

Zunanja evalvacija študijskega programa 

Notranje zagotavljanje in 

izboljševanje kakovosti 

študijskega programa 

   

Standard 1    

Standard 2    

 

Spreminjanje in posodabljanje 

študijskega programa 

   

Standard 3    

 

Izvajanje študijskega programa    

Standard 4    

Standard 5    
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UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE IN NJEGOVA PRESOJA 

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:  

"Poslanstvo MPŠ je zagotoviti najkakovostnejši podiplomski študij na magistrskem 

in doktorskem nivoju s pomočjo raziskovalno-izobraževalnega procesa v 

intenzivnem raziskovalno-razvojnem in inovativnem okolju ter prispevati h 

krepitvi vloge znanosti in visokih tehnologij v razvojnem potencialu družbe, kar 

lahko bistveno prispeva h gospodarski moči in harmoničnemu socialnemu 

razvoju." 

Poslanstvo MPŠ najdemo na 5 različnih mestih - spletna stran ga navaja pod 

Študiji, v strateškem razvojnem načrtu za MPŠ za obdobje 2018-2023, v 

Priročniku kakovosti, v samoevalvacijskem poročilu, v "Poročilu dekana za leto 

2018 in načrtu za leto 2019". Tudi besedila so nekoliko drugačna. 

Poslanstvo sestavljajo glavne usmeritve visokošolskega izobraževanja: odličnost v 

poučevanju in učenju, odličnost v raziskovanju in storitve naši družbi. V zadnjih 

letih tudi inovativnost postaja del poslanstva, pa ne le kot inovativna metoda 

poučevanja. Obstajajo tudi drugi inovativni pristopi v visokem šolstvu, kot npr. 

pomoč študentom pri ustanavljanju podjetij, prenos intelektualne lastnine, kratki 

tečaji o poslovanju in številne druge. Pri kreiranju poslanstva in vizije bi morali 

sodelovati študenti, vsi drugi deležniki in po možnosti naj bi se ju objavili skupaj s 

strateškim načrtom na spletni strani. 

 

b) izvedljivost in celovitost strateškega načrtovanja: 

Z uporabo poslanstva in vizije je MPŠ oblikovala nov strateški razvojni načrt za 

obdobje 2018-2023 (https://www.mps.si/sl/povezave/). Strategija je bila 

oblikovana v sodelovanju z ustanovitelji šole. Šola bi želela postati odlični 

visokokakovostni izobraževalni zavod. Njeni diplomanti bi morali biti tudi vrhunsko 

inovativni. 

Čeprav je bil strateški načrt skrbno pripravljen in pokriva vse akademske vidike - 

nadaljnji razvoj, zagotavljanje kakovosti, načrtovanje in revidiranje študijskih 

programov z vključevanjem študentov, ob upoštevanju človeških in materialnih 

virov - manjak analiza dosežkov iz prejšnjega načrta. V strateškem načrtu je tudi 

SWOT analiza. Največja grožnja bi bila nestabilnost slovenskega visokošolskega 

sistema. Šola je subjekt zasebnega prava, financira pa jo industrija in šolnine. 

Šola želi, da bi se to v prihodnosti spremenilo. Delna slabost je v tem, da 

profesorji prihajajo predvsem iz raziskovalnega področja in da obstaja prostor za 

pedagoške izboljšave ali za uvajanje novih pedagoških pristopov. Poleg tega je 

sam prostor za izobraževanje precej omejen, čeprav ima šola veliko dobro 

https://www.mps.si/sl/povezave/
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opremljenih laboratorijev. Šola sodeluje z Institutom Jožef Stefan z namenom, da 

bi pridobila več prostora tudi za izobraževalne dejavnosti. 

V strateškem načrtu so bile zastavljene tri prednostne naloge (cilji) - izboljšati 

študijski proces, ki bo osredinjen na študenta in na njegovo notranjo motivacijo - 

okrepiti prepoznavnost šole MPŠ doma in v tujini - okrepiti integracijo 

raziskovanje in podiplomskega izobraževanja - ustvarjati znanja in spretnosti za 

spodbujanje inovacij. 

Vendar sami ukrepi za doseganje teh ciljev (kratkoročni operativni načrt) skupaj z 

odgovornimi osebami in časovnim okvirom niso bili določeni. 

 

c) ustreznost načina preverjanja uresničevanja strateškega načrtovanja: 

Po imenovanju oseb, odgovornih za izvajanje strateškega načrta, bi bilo lažje tudi 

preverjanje in potrjevanje strateškega načrtovanja. Vendar bi bilo nujno dobro 

pripraviti tudi operativni načrt: kako izvesti izvesti načrt, dodeliti naloge vsem 

deležnikom in predvsem določiti roke. Za uspešno izvajanje strateškega načrta je 

potrebno vzpostaviti naslednje: jasne in dosegljive cilje, preverjanje kakovosti in 

učinkovitosti, in uvesti spremembe z nameni izboljšanja. 

Prav zato bi morale biti vse zainteresirane strani vključene v strateško 

načrtovanje in njegovo izvajanje. Operativni načrt je razviden iz "Poročila dekana 

za leto 2018 in načrta za leto 2019", ni pa podana razdelitev nalog različnim 

enotam MPŠ in ustreznim deležnikom. 

 

Prednosti 

• Poslanstvo, vizija in nadaljnji strateški razvoj so vzpostavljeni. 

• V strateškem načrtu za obdobje 2018–2023 so bile razumno določeni cilji (tri) in 

 dosegljive prednostne naloge. 

Priložnosti za izboljšanje 

• MPŠ bi moral izvesti več storitev za družbo in več promocije. 

• Poenotenje poslanstva MPŠ na spletu in v vseh dokumentih. 

• Poslanstvo in strateško načrtovanje je treba revidirati s pomočjo vseh deležnikov. 

• Poslanstvo in vizijo objavite na spletni strani z ustrezno razlago. 

• V strateškem načrtu je potrebno določiti naloge vsem deležnikom in s terminskim 

 planom izvedbe. 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Niso bile ugotovljene. 

 

2. standard: Notranja organiziranost visokošolskega zavoda zagotavlja 

sodelovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, znanstvenih delavcev in 

nepedagoških delavcev, študentov in drugih deležnikov pri upravljanju in 

razvijanju dejavnosti visokošolskega zavoda. 

 

Sodelovanje študentov, visokošolskih učiteljev in osebja, znanstvenega osebja in 

podpornega osebja ter drugih deležnikov pri upravljanju in razvoju dejavnosti MPŠ je 

mogoče razbrati v pogodbi o ustanovitvi in v Statutu MPŠ. Organizacijska shema MPŠ, 

opredeljena v obeh navedenih dokumentih, je naslednja: skupščina, upravni odbor, 

senat, dekan, akademski zbor in študentski svet. 

V upravnem odboru, v senatu in v akademskem zboru so predstavniki študentov. Dve 

zelo pomembni komisiji senata sta Habilitacijska komisija in Študijska komisija. Obstaja 

pa tudi neodvisna Komisija za kakovost. 

MPŠ je samostojni zasebni visokošolski zavod. 
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Prednosti 

• Organizacijska shema MPŠ je pregledna, naloge za organe in za osebje MPŠ pa dobro 

 opredeljene. 

Priložnosti za izboljšanje 

• Bolje pojasniti sodelovanje študentov pri razvoju študijskih programov. 

• Študenti naj bi sodelovali tudi pri pripravi finančnega načrta. 

• Razmisliti o imenovanju ustreznega predstavnika inovacijske industrije v upravni odbor 

 (okrepitev povezave z industrijo). 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 Niso bile ugotovljene. 

 

 

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: 

 

MPŠ je sestavni del največjega raziskovalnega inštituta v Sloveniji, Institut Jožef Stefan, 

ki je tudi eden izmed ustanoviteljev MPŠ. 

Velika večina učiteljev MPŠ je redno zaposlena na IJS in na drugih partnerjih IJS, zlasti 

na Kemijskem inštitutu, na Nacionalnem inštitut za biologijo in na Inštitutu za kovine in 

tehnologijo. Mentorji in učitelji so tako zelo dostopni za neposredno sodelovanje s 

študenti. Toda delež učiteljev izven kroga partnerjev in ustanoviteljev, ki sodelujejo v 

programu, se nenehno povečuje zaradi mednarodne vključenosti MPŠ. 

Številčno je bilo v letu 2018 strukturi pedagoškega osebja skupno 184 oseb, med njimi 

79 rednih profesorjev, 48 izrednih profesorjev, 51 docentov in 6 asistentov. 

Znanstvena, strokovna in raziskovalna dejavnost s pomembnimi dosežki je za MPŠ  

velika, saj so učitelji tudi raziskovalci na IJS. Raziskovalna oprema IJS in knjižnica je tako 

na razpolago študentom MPŠ. 

Vsi vrhunski dosežki MPŠ so opisani v "Poročilu dekana za leto 2018 in načrt za leto 

2019" ter tudi v letnem poročilu o samoevalvaciji. 

Pomemben je napredek znanstvene, strokovne in raziskovalne dejavnosti MPŠ v obdobju 

od zadnje akreditacije. Pomen dosežkov doma in v tujini je velik na področju temeljnih 

raziskav, aplikativnih raziskav in izobraževanja. Poseben poudarek je treba nameniti 

pomembnim priznanjem visokošolskih učiteljev MPŠ. To so bile, na primer nagrada za 

prispevek k razvoju računalniških komunikacij, interneta in internetnih storitev, ki jo je 

predsednik RS Borut Pahor podelil prof. dr. Borki Džonovi Jerman Blažičevi in številna 

Zoisova in Puhova priznanja in Zoisove nagrade Republike Slovenije. Predsednik MPŠ 

acad. prof. dr. Vito Turk je za vrhunsko delo v znanosti prejel nagrado za življenjsko 

delo, za znanstvene dosežke na področju raziskav živega srebra je bila nagrajena tudi 

dekanja prof.dr. Milena Horvat. 

Samo misel. Medtem ko se velika večina učiteljev MPŠ identificira z inštitutom Jožef 

Stefan, bi morali izraziti tudi pripadnost MPŠ v svojih publikacijah in v projektnih vlogah. 

 

Prednosti 

• Učnemu osebju MPŠ so bile podeljene različne državne nagrade. 

• Uporaba zmogljive raziskovalne opreme IJS in knjižnice IJS. 



 

 

8 

 

• Kot visokošolski zavod je MPŠ upravičen do projektov ERASMUS in lahko sklepa 

 dvostranske sporazume z univerzami doma in v tujini. 

Priložnosti za izboljšanje 

• Pričakujemo, da bo več visokošolskih učiteljev zaposlenih v MPŠ s polnim delovnim 

časom, kar bo prispevalo k prepoznavnosti MPŠ. 

Večje pomanjkljivosti in / ali nedoslednosti 

• Niso bile ugotovljene. 

 

 

 

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. 

Ker MPŠ nima strokovnih programov, tega standarda ne presojamo. 

To ne velja za MPŠ, saj praktično izobraževanje-usposabljanje ni sestavni del študijskih 

programov. 

MPŠ nima dodiplomskih strokovnih študijskih programov in ni dolžan izvajati praktičnega 

usposabljanja. Kljub temu so vsi študentje vključeni v znanstveno raziskovanje ali 

projektno delo na novo uvedenem "Industrijskem seminarju", saj se MPŠ posebej 

spodbuja študente k opravljanju prakse v industriji. 

 

a) sistemska ureditev praktičnega izobraževanja študentov in njegovega 

izvajanja: 

b) zadovoljstvo udeležencev praktičnega izobraževanja: 
 

Prednosti 

• Vsi študenti so vključeni v znanstvene raziskave ali projektno delo. 

Priložnosti za izboljšanje 

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: 

MPŠ ima tesne stike z lokalnim okoljem, s potencialnimi delodajalci in z zaposlenimi 

diplomanti. Odlične znanstvene dosežke in njihov učinkovit prenos v proizvodne procese 

in storitve lahko zagotovi le visoko usposobljeno osebje. Soobstoj in skupni cilji 

programov MPŠ so: 

- izobrazba za neodvisne raziskovalne skupine z obvladovanjem sodobnih metod in 

tehnik znanstvenega raziskovanja, to  tudi v mednarodnem okolju; 

- širjenje in poglabljanje vsebin, metod in tehnik na določenih področjih naravoslovja, 

informatike, tehnologije in inženirstva. Tako podpiramo razvoj, prenos, optimizacijo, 

izkoriščanje in nadzor izbranih tehnologij za večjo učinkovitost družbenih interesov in 

vrendot za trajnostni razvoj; 

- izboljšanje ciljnih študij in pridobitev spretnosti pri zaposlovanju; 
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- širjenje obzorij študentom naravoslovja s temeljnimi znanji s področja ekonomije, 

prava in sociologije. 

Za podiplomski študij so ključne raziskovalne zmogljivosti učiteljev-raziskovalcev (osebni 

stik) in seveda raziskovalna oprema. Raziskovalne zmogljivosti za MPŠ so na najvišji 

ravni znotraj ustanovitelja IJS in sodelujočih inštitutov. Sodelovanje ustanoviteljev, 

sodelavcev in industrijskih partnerjev ima pomembno vlogo pri določanju specifičnih 

usmeritev in pri zagotavljanju kakovosti študijskih programov MPŠ. 

MPŠ podpira izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo tudi z dostopom do strokovne 

in raziskovalne literature v odlični knjižnici IJS. 

MPŠ se vsako leto odpre industriji in želi povečati uporabo novega znanja in tehnologije. 

Posredni in neposredni učinki vseh teh dejavnosti so: 

-  spremembe v sprejemanju inovacijske kulture, 

-  večje sodelovanje raziskovalcev v sodelovanju z industrijo, 

- večja dejavnost na področju znanstvenega in raziskovalnega dela ter uspešnejše 

 pridobivanje projektov, 

- povečana zaposljivost diplomantov zaradi pridobljenih znanj in spretnosti. 

 

Pozitivni vplivi na gospodarstvo se kažejo zlasti v preoblikovanju gospodarstva iz 

proizvodnega v razvoj visokih tehnologij, kjer MPŠ zagotavlja raziskovalno podporo ter 

razvoj in prenos znanja v industrijsko prakso. 

Mednarodno sodelovanje MPŠ pozitivno vpliva tako na inštitut IJS kot tudi na industrijo. 

Številni industrijski stiki so vzpostavljeni prek diplomantov v industriji na lokalni in 

mednarodni ravni. 

********************* 

V intervjujih z diplomanti MPŠ smo slišali o mnogih pozitivnih reakcijah. Neko podjetje 

(ustanovitelj) ima zaposlenega študenta s Kosova, ki dela na projektu v zvezi s cementno 

industrijo. Podjetje plača šolnino za študenta na MPŠ. Druga podjetja se ukvarjajo tudi z 

raziskavami v zvezi z MPŠ v ustreznih laboratorijih. Učitelji ponujajo dobro podporo 

takšnim raziskavam. Drugi predstavnik delodajalcev tesno sodeluje s šolo na področju 

izobraževanja. Velika podjetja iz Slovenije potrebujejo fleksibilno izobraževanje za 

sodobne aktualne teme. Zdi se, da so študenti MPŠ dobro usposobljeni, tudi v primerjavi 

s študenti in partnerji v tujini. Veliko diplomantov je odšlo na delo v tujino - v Google v 

Kalifornijo, nekdo v Barcelono, drugi v Bruselj, tudi v Siemens v Budimpešti. Ti 

diplomanti so bili uspešni pri pridobivanju pomembnih delovnih mest in običajno nimajo 

slabega mnenja o znanju, ki so ga pridobili. Uspešni študenti so najboljši ambasadorji 

MPŠ. 

Splošno zadovoljstvo s študijskimi programi je precejšnje. Pridobljeno znanje je zelo 

dobro in je povezano z delom, ki ga sedaj opravljajo diplomanti. 

b) razvitost kariernih centrov, klubov diplomantov ali drugih organiziranih 

oblik: 

Zaradi priporočil iz prejšnje akreditacije je MPŠ ustanovil Karierni center in Alumni klub. 

Pravilnik o njihovem delovanju je 22. marca 2018 sprejel upravni odbor MPŠ. Študenti so 

podali nekaj predlogov o tem, kaj pričakujejo od samega Kariernega centra. 

Karierni center pomaga bodočim in sedanjim študentom pri odločanju o njihovem študiju, 

usklajevanju mednarodnih izmenjav, svetovanju pri načrtovanju kariere in spremljanju 

poklicnih poti diplomantov. Storitve Kariernega centra MPŠ so brezplačne. 

Alumni klub pa svojim članom zagotavlja naslednje dejavnosti: 

pošiljanje vabil na dogodke, ki jih organizira MPŠ, pošiljanje vabil za različna praznovanja 

na MPŠ; odgovarja na vprašanja o razvoju študijskih programov in vzdržuje stike z 

diplomanti MPŠ po zaključku študija. 
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Prednosti 

• Študenti so zadovoljni s študijskimi programi. 

• Zaposljivost diplomantov je visoka. 

• Med MPŠ in industrijskimi podjetji obstajajo odlične povezave. 

Priložnosti za izboljšanje 

• MPŠ mora vzdrževati stalne stike z diplomanti, ko zapustijo MPŠ (sledenje najboljšim 

 diplomantom). 

• Razvoj strategije ozaveščanja javnosti o Alumni klubu. 

• Razvoj delavnic mehkih veščin (javno nastopanje, predstavitev, pogajanja, drugo itd.) 

 prek Kariernega centra. 

Večje pomanjkljivosti in / ali nedoslednosti 

  Niso bile ugotovljene. 

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

vseh področjih delovanja visokošolskega zavoda. 

 

a) poznavanje pomena in vloge notranjega sistema kakovosti: a) 

poznavanje pomena in vloge notranjega sistema kakovosti 

Skupina ekspertov je nedavno prejela prenovljen Priročnik kakovosti MPŠ. Senat MPŠ je 

ta izčrpen dokument potrdil 19. februarja 2019, vsebuje tudi količinske kazalnike 

kakovosti. MPŠ se zaveda bistvenega pomena tega priročnika zaradi spremenjenega 

Zakona o visokem šolstvu (2017), kjer odgovornost za kakovost študijskih programov 

prehaja na zavod. Nedavni dosežki MPŠ in ozaveščenost o dejanskih razmerah sta 

vsekakor cilji, ki si ga prizadevajo doseči vsi deležniki MPŠ: študenti, pedagoško in 

podporno osebje, ustanovitelji in partnerji ter tudi zainteresirana javnost. 

Celoten cikel PDCA (načrtovanje, izvedba, preverjanje, ukrepanje) je osnova za učinkovit 

notranji sistem 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: 

Spletna povezava, na kateri je samoevalvacijsko poročilo 2017-2018 v slovenskem 

jeziku, je na naslovu http://www.mps.si/sl/povezave/. 

Načrt samoevalvacije sledi staremu priročniku kakovosti. Eden izmed predlogov za 

strokovnjakov agencije na prejšnjem obisku je bil, da bi morala MPŠ začeti s temeljito 

revizijo Priročnika kakovosti. Revidirani priročnik kakovosti so šele februarja 2019 

odobrili vsi ustrezni organi MPŠ. S sprejetjem novih pravil so bili sistematično opredeljeni 

procesi, kazalniki in postopki spremljanja kakovosti, na MPŠ pa se bo zaprl krog 

kakovosti, če se bodo procesi udejanili. 

V obdobju od zadnje institucionalne akreditacije je MPŠ pripravljala samoevalvacijska 

poročila za vsa študijska leta. Komisija za kakovost, ki je bila ustanovljena leta 2017, 

nadaljuje delo na področju kakovosti in stalno pregleduje in ocenjuje vse dokumente 

MPŠ, daje pobude dekanu in drugim organom šole. Njena glavna prednostna naloga je 

bila tudi udeležba v procesu prenove Priročnika kakovosti. Obstajajo deli operativnega 

načrta v SER, vendar odgovorne osebe in organi niso jasno določeni. Tudi analize 

dosežkov iz prejšnje SER niso bile opravljene. SER (ki jo je pripravila Komisija za 

kakovost s sodelovanjem ali komentarji vseh zainteresiranih strani) z analizo SWOT, 

http://www.mps.si/sl/povezave/
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prihodnjim operativnim načrtom in analizo operativnega načrta iz prejšnjega leta) bi 

lahko bila priloga k letnemu dekanovemu poročilu. 

 

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: 

Notranji sistem kakovosti na MPŠ deluje zadovoljivo. Komisija za kakovost je lahko 

občasno preobremenjena z dejavnostmi zagotavljanja kakovosti in z drugimi 

akademskimi opravili. Zato potrebuje nekaj optimizacije. Različne zbrane podatke znotraj 

internega sistema kakovosti je treba ustrezno uporabljati za analitično delo in 

napovedovanje trendov. Nadaljnje je pomembno pametno izboljšanje različnih zbirk 

podatkov, ki bi lahko samodejno odkrilo nepravilnosti v dejavnostih MPŠ in predlagalo 

ustrezne ukrepe. To je najbolj pomembna črka C v ciklu PDCA. 

 

Zbiranje, analiziranje in ocenjevanje informacij: 

Označite načine zbiranja podatkov: 

x z uradnimi razpravami (letni delovni razgovori z visokošolskimi učitelji, osebjem, 

znanstvenim osebjem in osebjem, ki ni vključeno v izobraževanje, uradne ure za 

študente itd.), 

x z anketami, 

x na sestankih, 

x z informacijskimi pogovori (ob vsakdanjem delu), 

x na dnevih odprtih vrat, 

x na srečanjih, 

x drugo. 

Drugo: 

MPŠ ima redne stike z industrijskimi podjetji prek svojih ustanoviteljev in partnerji. 

Redna letna organizacija študentskih konferenc. 

Izvajanje somentorstva z industrijskimi strokovnjaki. 

Sodelovanje v različnih industrijskih platformah (SRIP) in kompetenčnih centrih. 

Vključevanje v centre odličnosti, MPŠ je ena od ustanoviteljic Nanocentra. 

 

 

Prednosti 

• Pregledno redno letno poročilo dekana za preteklo leto in akcijski (operativni) načrt za 

 prihodnje leto. 

• Živahno sodelovanje z industrijskimi podjetji preko ustanoviteljev in partnerjev MPŠ. 

Priložnosti za izboljšanje 

• Del spletne strani MPŠ mora biti namenjen kakovosti in mora imeti vse ustrezne 

 dokumente in publikacije (zlasti tiste, ki se zahtevajo v prihodnjem postopku 

 akreditacije). 

• Nedavno prenovljen Priročnik kakovosti naj bo objavljen na spletni strani. 

• Vključiti vse deležnike v pripravo samoevalvacijskega poročila (SER) (vodilne osebe, 

 študenti, učitelji, podporno osebje, ustanovitelji, potencialni delodajalci). 

• SWOT analiza, operativni načrt in analiza prejšnjega operativnega načrta morajo biti 

 sestavni del SER. 

• Po 3 ali 5 letih vprašajte svoje diplomante za oceno dela MPŠ. 

Večje pomanjkljivosti in / ali nedoslednosti 

• Niso bile ugotovljene. 
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7. standard: Visokošolski zavod deležnike in javnost pravočasno obvešča o 

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: 

 

Zahtevane informacije so redno na voljo na spletni strani https://www.mps.si/ in tudi 

natisnjene. 

Vodstvo MPŠ, strokovno osebje in Karierni center zagotavljajo najnovejše informacije o 

MPŠ. To je mogoče videti na spletnih straneh, v tiskanih oblikah in kot usmerjena 

elektronska pošta. Prav tako so pomembni neformalni in formalni stiki z ustanovitelji in 

partnerji. 

Šola sodeluje tudi na različnih sejmih, srečanjih z ustanovitelji in partnerji ter na 

dogodkih, ki jih organizira Vlada Republike Slovenije, ministrstva, CMEPIUS in druge 

zainteresirane strani. 

Informacije se osvežujejo prek strokovnega osebja v sekretariatu MPŠ (večinoma s 

pomočjo učiteljev v programu Informacijske in komunikacijske tehnologije). Osebje MPŠ 

po potrebi sporoči predloge in izboljšave ter komentira vsebino spletne strani. MPŠ 

sodeluje tudi na socialnih omrežjih, kot sta twitter in FB. 

 

Informacije o akreditiranih študijskih programih (magistrski, doktorski) so na spletni 

strani MPŠ: https://www.mps.si/sl/studij/. Nadaljnje zanimive informacije o sedmih 

študijskih programih bi lahko študent pridobil tudi iz javnih poročil neodvisnih strokovnih 

skupin pri akreditacijskih postopkih NAKVIS https://www.nakvis.si/analize-in-

publikacije/porocila-strokovnjakov-in-odlocbe/drugi -visokosolski-zavodi / mednarodna-

podiplomska-sola-jozefa-stefana /. Spremembe programov je treba poročati v skladu z 

Zakonom o visokem šolstvu na NAKVIS. 

Informacije o izvajanju študijskih programov so kasneje na voljo na spletnih straneh MPŠ 

prek zaprtega intranetnega sistema e-študent in na https://www.mps.si/en/o-nas/urnik/,  

Informacije se takoj posodabljajo, tako da lahko študentje dobijo vse potrebne 

informacije za kakovostno sodelovanje v študijskih procesih. 

Sekretariat MPŠ študente ločeno obvešča o možnih večjih spremembah preko e-maila. 

 

Prednosti 

•  Informacije o akreditiranih študijskih programih zagotavljajo na MPŠ in tudi NAKVIS. 

• Institucija učinkovito uporablja platforme za socialne medije za komuniciranje s 

potencialnimi študenti in javnostjo. 

Priložnosti za izboljšanje 

• Seznaniti študente s pomenom cikla kakovosti in s pomenom programske akreditacije. 

Večje pomanjkljivosti in / ali nedoslednosti 

Niso bile ugotovljene. 

 

 

KADRI 

 

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

delavci za kakovostno opravljanje pedagoškega, raziskovalnega in drugega 

https://www.mps.si/
https://www.mps.si/sl/studij/
https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/porocila-strokovnjakov-in-odlocbe/drugi%20-visokosolski-zavodi%20/%20mednarodna-podiplomska-sola-jozefa-stefana%20/
https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/porocila-strokovnjakov-in-odlocbe/drugi%20-visokosolski-zavodi%20/%20mednarodna-podiplomska-sola-jozefa-stefana%20/
https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/porocila-strokovnjakov-in-odlocbe/drugi%20-visokosolski-zavodi%20/%20mednarodna-podiplomska-sola-jozefa-stefana%20/
https://www.mps.si/en/o-nas/urnik/
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dela.  

 

a) zagotavljanje pedagoškega in strokovnega razvoja visokošolskih učiteljev 

in sodelavcev od zadnje akreditacije: 

MPŠ je izdelala za leto 2018/2019 za izobraževanje in usposabljanje učiteljev in 

podpornega osebja (dva dokumenta v vlogi). 

Načrt 2018/19 predvideva naslednja prednostna področja izobraževanja in 

usposabljanja: moralna integriteta v visokem šolstvu, odprto izobraževanje, 

patentiranje v Evropi, etična načela raziskav in razvoja, aktivne metode 

poučevanja, učinkovito mentorstvo, upravljanje skupin za problemsko učenje, 

samorefleksija, samoevalvacija za študente, vrednotenje pedagoških pristopov, 

pravilno ocenjevanje uspešnosti študentov, IKT okolje v izobraževanju. 

 

b) znanstveni, strokovni, raziskovalni oziroma umetniški dosežki 

visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev: 

Uspehi in dosežki visokošolskih učiteljev se odražajo v njihovih raziskovalnih 

dosežkih, ker dobijo priznanje v nacionalnem in mednarodnem okolju ter v 

dejstvu, da večina redno napreduje v višje nazive. 

Ker so vsi učitelji vrhunski raziskovalci in zaposleni na Institutu Jožef Stefan, se 

njihovi rezultati letno objavljajo v poročilu IJS. 

Vendar pa so bistveni dosežki objavljeni in povzeti v rednih samoevalvacijskih 

poročilih 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, ki so na 

voljo na spletni strani MPŠ. 

Nadaljnje informacije o dosežkih nekaterih učiteljev lahko pridobite tudi tako, da 

vtipkate spletno stran: priimek imena Google učenjak. 

 

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

izvolitve: 

Kot je bilo omenjeno v prejšnjem odstavku, so vsi učitelji na MPŠ vrhunski 

raziskovalci in se jih redno promovira v višje akademske nazive. 

Merila za volitve v akademske naslove (del v vlogi) je senat MPŠ sprejel 12. 

decembra 2017 in se redno posodabljajo. Sledijo Minimalnim standardom za 

volitve, ki jih je postavil NAKVIS https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-

v-visokem-solstvu/zakonodaja/. 

MPŠ redno skrbi za habilitacijo in napredovanje učiteljev v skladu z zakonodajo in 

merili. Uporablja najostrejša merila znanstvene odličnosti, hkrati pa upoštevajo 

tudi šolske potrebe glede pedagoških kvalifikacij. 

 

č)  vrsta zaposlitve visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev: 

V letu 2018 je 8 študentov (2. stopnja) in 37 doktorjev (3. stopnja) uspešno 

zaključilo študij. Tako je na MPŠ skupno zaključilo študij 58 magistrov (2. 

stopnja), 362 doktorjev znanosti (3. stopnja) in 40 znanstvenih magistrov. 

 

V študijskem letu 2018/2019 je vpisanih 11 študentov na magistrski študij (2. 

stopnja) in 54 na doktorski študij (3. stopnja). 

 

Velika večina učiteljev MPŠ je redno zaposlenih na ustanoviteljskih in partnerskih 

inštitutih - zlasti na Institutu Jožef Stefan, na Nacionalnem inštitutu za biologijo, 

na Inštitutu za kovine in tehnologije ter na Kemijskem inštitutu. Tako delajo nai 

MPŠ običajno z 20% obremenitvijo. Delujejo tudi kot mentorji in so zato dostopnii 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
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za neposredno sodelovanje s študenti. Delež profesorjev zunaj kroga partnerjev in 

ustanoviteljev, ki sodelujejo v študijskih programih, se nenehno povečuje zaradi 

mednarodne vključenosti šole. 

V letu 2018 je bila struktura učiteljev po nazivih za skupno 184 učiteljev 

naslednja: 79 rednih profesorjev, 48 izrednih profesorjev, 51 docentov in 6 

asistentov. 

 

Redni profesorji obsegajo 3,25 EPDČ, izredni profesorji 1,4 EPDČ, redni docent 1 

EPDČ in honorarni docenti na 1,4 EPDČ. 

Število FTE učiteljev, ki delajo po pogodbi, je: redni profesorji 1,7 EPDČ, izredni 

profesorji 1,0 EPDČ, docenti 0,8 EPDČ in asistenti 0,07 EPDČ. 

 

Prednosti 

• Dodatno izobraževanje in usposabljanje za učitelje (tehnike poučevanja, 

ocenjevanje) in za podporno osebje je zagotovljeno. 

• Običajno poteka individualno delo s študenti. 

Priložnosti za izboljšanje 

• Še bolj izboljšati na študenta osredinjeno učenje. 

Večje pomanjkljivosti in / ali nedoslednosti 

• Niso bile ugotovljene. 

 

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

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

svetovanje.  

 

a) vrste in ustreznost pomoči ter svetovanja študentom in drugim deležnikom: 

b) število, delovno področje in izobrazbena struktura nepedagoških delavcev: 

Ker je število študentov majhno, Študentska pisarna zlahka ugodi vsem zahtevam 

in željam študentov. Študentski urad ima štiri zaposlene: 

vodja študijskih zadev (študenti, organizacija dogodkov v MPŠ, promocija, 

prepoznavnost MPŠ) 

vodja dokumentacije (deluje tudi kot prevajalec, lektor besedil, skrb za 

terminologijo) 

vodja poslovnih zadev, direktor (poslovanje, prispevki in finance) 

vodja pravne službe (razlaga različnih zakonov in predpisov na področju 

izobraževanja in znanosti). 

 

Mentor se dodeli določenemu študentu in vse želje študentov se lahko naslovijo 

na mentorja. 

 

Vrste podpore študentom: Svetovanje pri vpisu. 

Svetovanje pri izbiri mentorja. 

Mentorstvo. 

Pravna pomoč. 

Poklicno svetovanje. 

Svetovanje pri štipendiranju. 

Pomoč pri poklicnem usmerjanju s strani podjetij. 

Vrste pomoči za učitelje: Podpora izobraževanju in usposabljanju. 

Pravna pomoč. 

Nadaljnje poklicno svetovanje. 
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c) izobraževanje in usposabljanje ne-izobraževalnega osebja 

V vlogi vlagatelja je na voljo realističen načrt izobraževanja in usposabljanja za 

ne-izobraževalno osebje. 

 

Prednosti 

• Študentski urad je dobro uveljavljen in zaposleni imajo ustrezno izobrazbo za 

naloge, ki jih opravljajo. 

• Ustrezno svetovanje je na voljo študentom in učiteljem. 

Priložnosti za izboljšanje 

Večje pomanjkljivosti in / ali nedoslednosti 

• Niso bile ugotovljene. 

 

c) izobraževanje in usposabljanje nepedagoških delavcev: 

 

 

 

ŠTUDENTI 

 

10. standard:  Visokošolski zavod študentom zagotavlja ustrezno pomoč in 

svetovanje. 

 

a) upoštevanje raznolikosti in potreb študentov pri vzpostavljanju in 

določanju vsebine svetovanja oziroma pomoči zanje: 

V študijskem letu 2018/2019 je v študijskih programih vključenih 173 študentov. 

Na magistrski študij (2. stopnja) je vključenih 11 vpisanih študentov in 54 je 

doktorskih študentov (3. stopnja). 

V letu 2018 je 8 študentov magistrskega študija (2. cikel) in 37 doktorjev znanosti 

(3. stopnja) uspešno zaključilo študij, zato je do sedaj skupno zaključilo študij: 58 

magistrov (2. stopnja), 362 doktorjev znanosti (3. stopnja) in 40 magistrov 

(znanstveni). 

Struktura pedagoškega osebja na MPŠ je naslednja: od skupaj 184 učiteljev je 

bilo 79 rednih profesorjev, 48 izrednih profesorjev, 51 docentov in 6 asistentov. 

Približno 25% vpisanih študentov je iz tujine. 

 

Svetovanje je prilagojeno vsakemu učencu posebej in je v pristojnosti mentorja, 

ki najbolje pozna študenta, tako da se pri oblikovanju in določanju vsebin študija, 

upošteva raznolikost in potrebe. Po potrebi svetovanje vključuje tudi vodje ali 

ustrezne strokovne sekretarje šol. 

Šola nudi pomoč študentom na področju študija, raziskovanje in projektnega dela. 

Gre za organizirano pridobivanje znanja, spretnosti in veščin na drugih 

visokošolskih zavodih. MPŠ pomaga tudi pri priznavanju znanja, spretnosti in 

veščin, pridobljenih na drugih visokošolskih zavodih, pri izmenjavi študentov. 

Upošteva tudi pobude študentov za izmenjave in si prizadevajo tudi za povečanje 

njihovega števila, za učinkovito organizacijo študentov, za uveljavljanje njihovih 

pravic. MPŠ svetuje študentom pri načrtovanju kariere, nudi pa tudi pomoč pri 

vpisu, pravno pomoč in podporo na izmenjavah programa Erasmus +. Šola ponuja 

tudi podporo študentom pri iskanju sodelovanja z industrijo. MPŠ tudi svetuje in 

spodbuja študente v zunajšolskih dejavnostih. 
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Označite, katere vrste svetovalnih storitev ali pomoči so na voljo: 

x pomoč pri študiji: 

x mentorstvo v različnih oblikah; 

x pomoč pri vključevanju študentov v znanstveno, strokovno, raziskovalno ali 

umetniško dejavnost visokošolskega zavoda; 

x pomoč študentom pri organiziranem generiranju znanja, veščin in kompetenc na 

drugih visokošolskih zavodih; 

x priznavanje znanj, spretnosti in kompetenc, pridobljenih na drugih visokošolskih 

zavodih; 

x pomoč pri izmenjavi študentov, spodbujanje študentov k sodelovanju pri 

izmenjavah in prizadevanjih za povečanje njihovega števila; 

x pomoč pri učinkovitem organiziranju študentov in uveljavljanju njihovih pravic; 

x svetovanje študentom pri načrtovanju njihove poklicne poti. 

 

Mentorji in somentorji so vsakodnevno v stiku s študenti in jih usmerjajo med 

študijem. 

Pomagajo tudi pri vpisu, nudijo pravno pomoč in podpirajo izmenjavo Erasmus. 

 

b) pravočasno in učinkovito obveščanje študentov: 

Obveščanje študentov poteka na spletni strani in po sistemu e-študento, po 

potrebi tudi po elektronski pošti ali po telefonu. 

Študentje sodelujejo tudi pri delu šolskega vodstva, tako da so nenehno obveščeni 

o tekočem delu MPŠ. 

 

c) spremljanje zadovoljstva študentov s storitvami: 

Obveščanje študentov poteka na spletni strani in po sistemu e-študent, po potrebi 

tudi po elektronski pošti ali po telefonu. 

Študentje sodelujejo tudi pri delu vodstva MPŠ, tako da so nenehno obveščeni o 

tekočem delu MPŠ. 

 

Prednosti 

• Študenti so zadovoljni s svetovanjem, pridobijo lahko vse informacije. 

Priložnosti za izboljšanje 

• Študenti naj redno poročajo o zadovoljstvu s storitvami na srečanjih 

 študentskega sveta. 

Večje pomanjkljivosti in / ali nedoslednosti 

Niso bile ugotovljene. 

 

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: 

Zadovoljstvo študentov z izvajanjem študija in študijskih programov MPŠ redno 

spremlja MPŠ s študentsko anketo. Njeni rezultati se analizirajo letno. Rezultati in 

predlogi se uporabljajo za boljše izvajanje študijskih programov. Rezultati ankete 

kažejo, da so študenti zadovoljni s študijem, vendar želijo imeti več kontaktnih ur 

z najbolje ocenjenimi profesorji. 
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b) omogočanje ustreznega strokovnega, umetniškega in raziskovalnega dela 

študentov: 

Vsak študent ima mentorja in sodeluje z mentorjem pri raziskovanju ali pri 

strokovnem projektu. V nekaterih primerih so to raziskovalni projekti z 

industrijskimi podjetji. Te "industrijske" projekte je treba okrepiti in spodbujati, 

gre za prenos znanja v industrijo. 

 

c) razmere za obštudijsko dejavnost: 

Vsi študenti so vključeni v študij in raziskave. Osip je majhen. Obstaja malo časa 

za izvenšolske dejavnosti. Toda znotraj IJS obstajajo nekatere možnosti (v 

zasebni lasti) za uporabo športnih objektov. 

Študentski svet organizira študijske dejavnosti, kot so na primer študentska 

konferenca, študentski piknik in druge oblike študentskega zbiranja. Sodeluje tudi 

pri organizaciji dneva MPŠ in Dekanovega dne. MPŠ močno podpira izvenšolske 

dejavnosti in spodbuja študente, da se v nje vključijo. 

*************************** 

Iz intervjujev smo slišali, da učenci vsako leto ocenjujejo vsakega učitelja in vsak 

predmet. Sodelujejo z mnenjem tudi pri habilitacijskih postopkih. Predstavniki 

študentov so v vseh odborih šole in v vseh ključnih odborih. V nekaterih od njih 

ne morejo glasovati, lahko pa predlagajo spremembe in delujejo po volji 

študentov, če so potrebne spremembe. Študentski svet dobi rezultate evalvacij 

učiteljev. Študenti ne vidijo rezultatov evalvacije za posamezne učitelje. Ko so 

mnenja pripravljena v procesu habilitacije, kandidati za habilitacijo prejmejo tudi 

študentsko oceno. Ta okoliščina se bo izboljšala in v ta namen bo v Priročniku 

kakovosti uveden kazalnik. Postopek ocenjevanja bo elektronski. Posamezna 

predavanja bodo ocenjena in če nastanejo težave, bo tudi profesor dobil takoj 

povratne informacije. Nekateri profesorji ob koncu leta razpravljajo o kakovosti 

svojih predavanj s študenti, vendar to ni formalizirano. Vsak študijski program je 

sedaj razvit v module, s katerimi se dejansko preverja usposobljenost tega 

programa. Nekateri programi so že poročali o tedenskih sestankih z učitelji. Zdaj 

potekajo tudi izpiti, rezultati končne ocene pa še niso pripravljeni, saj se postopek 

še ni zaključil. Povratne informacije za študente zdaj temeljijo na novem 

vprašalniku. Študenti so skoraj v vsakodnevnem stiku z učitelji. Delajo v 

laboratorijih in lahko vsak dan razpravljajo o različnih idejah. Obstajajo tudi 

seminarji za doktorske študente, kjer predstavijo svoje delo v angleščini. In tam 

so vsi prisotni vključeni v razpravo. 

 

Prednosti 

• Mentorski sistem (mentor-študent) omogoča boljše spremljanje napredka 

 študenta. 

• Razpoložljivost odličnih raziskovalnih zmogljivosti. 

Priložnosti za izboljšanje 

• Izboljšati možnosti za povezovanje s študenti v drugih laboratorijev in z drugimi 

 študenti v MPŠ. 

• Študenti naj dobijo vseživljenjsko veljavni MPŠ e-poštni naslov, da lahko 

 pridobijo informacije kot diplomanti in ohranijo stik s šolo. 

• Vzpostavitev skupnega študentskega prostora (npr. manjša učilnica) za 

 neuradna srečanja študentov. 

•  Spodbujati je treba mobilnost študentov in učiteljev. 
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• Študentske projekte, ki vključujejo industrijska podjetja, je treba okrepiti in 

 spodbujati. 

•  Tečaji mehkih veščin bi morali biti obvezni. 

• Za študentsko konferenco naj se realizira knjižica s kratkimi članki, ki jih 

 recenzirajo drugi študenti (ne kolegi, ki sedijo v isti pisarni na  MPŠ). 

Večje pomanjkljivosti in / ali nedoslednosti 

• Niso bile ugotovljene. 

 

12. standard: Visokošolski zavod varuje pravice študentov. 

 

a) delovanje organov visokošolskega zavoda na tem področju: 

Pravno varstvo študentov je zapisano v statutu MPŠ. To velja v primeru, ko so 

domnevno kršene njihove pravice. 

 

b) mehanizmi za prepoznavanje in preprečevanje diskriminacije ranljivih 

skupin študentov ter diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin in 

prepričanj študentov: 

Šola ima majhno število vpisanih študentov, tako da lahko napredek vsakega 

študenta individualno spremlja njegov mentor. Pri tem lahko sodelujejo tudi: 

vodje študijskih programov, Komisija za kakovost, Študijska komisija in Senat. 

Odzovejo se v primerih, ko lahko pride do diskriminacije ranljivih skupin učencev 

ali diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin in prepričanj študentov. 

 

c) sodelovanje predstavnikov študentov v organih zavoda z drugimi 

študenti: 

V skladu s statutom Študentski svet imenuje predstavnike študentov v organe 

MPŠ, ki zgledno zastopajo interese študentov. Študenti nemudoma posredujejo 

informacije o svojem delu v ostalih organih Študentskemu svetu. 

 

Prednosti 

Priložnosti za izboljšanje 

• Na spletni strani mora biti prikazan pritožbeni postopek za študente in zaposlene. 

• Na voljo mora biti jasno navodilo, kako lahko študent dobi pravni nasvet. 

Večje pomanjkljivosti in / ali nedoslednosti 

Niso bile ugotovljene. 

 

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: 

Predstavniki študentov v organih MPŠ morajo aktivneje sodelovati pri oblikovanju 

poslanstva, vizije, strateških usmeritev, samoevalvacijskih poročil in pogosteje 

komentirati študijske programe in predlagati spremembe. Spremembe, 

pomembna vprašanja, ki so izpuščena iz SER, spremembe študijskih programov 

morajo obravnavati na sestankih študentskega sveta. 

Predstavniki študentov sodelujejo tudi pri delu komisije za kakovost, ki ni organ 

upravljanja MPŠ. 
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Na začetku študijskega leta naj bi se na akademskem zboru predstavilo v nekaj 

uvodnih minutah tematiko kakovosti (PDCA, samoevalvacija, SWOT analiza, 

izboljšanje kakovosti).  

 

b) načini zagotovitve sodelovanja pri samoevalvaciji in posodabljanju 

dejavnosti: 

Stalna udeležba študentov v postopkih samoevalvacije (ankete, vprašalniki) in pri 

spreminjanju študijskih programov se lahko doseže le z aktivnimi osebami v 

različnih šolskih organih. Te predstavnike izvoli Študentski svet. Na sestankih 

študentskega sveta se tako obravnavajo pomembna vprašanja o kakovosti. 

Pomembno je tudi, da ima visokošolska ustanova vse odobrene predpise in 

dokumentacijo za izboljševanje kakovosti in jih udejanja. 

 

Prednosti 

• Prenovljen priročnik kakovosti na MPŠ. 

Priložnosti za izboljšanje 

• Na začetku študijskega leta naj bi akademskemu zboru na kratko predstavili tematiko o 

 kakovosti (o PDCA, samoevalvaciji, operativnem načrtu, SWOT analizi, izboljšanju 

 kakovosti, ESG). 

• Študenti bi morali imeti aktivnejšo vlogo pri urejanju kakovosti na MPŠ. 

• SER MPŠ bi moral spremljati kratek seznam pripomb deležnikov med pripravljanjem. 

• Nekateri učenci in učitelji MPŠ bi se lahko registrirali kot ocenjevalci NAKVIS. 

Večje pomanjkljivosti in / ali nedoslednosti 

Niso bile ugotovljene. 
 

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: 

Prostori, izobraževalne in raziskovalne zmogljivosti na MPŠ so bili večkrat preverjeni ob 

prejšnjih obiskih NAKVIS. MPŠ svoje dejavnosti opravlja v prostorih Jamova 39, 

Ljubljana, kjer je Institut Jožef Stefan. Prostori bi bili še naprej primerni za izvajanje 

visokošolskega in raziskovalnega dela, če se število vpisanih študentov ne bo bistveno 

povečalo. V načrtu za leto 2019 pa je omenjena tudi posodobitev infrastrukture in 

nadaljnje proučevanje nekaterih možnosti za prostorsko širitev MPŠ. 

 

Prednosti 

• Razpoložljivost različne odlične raziskovalne opreme. 

Priložnosti za izboljšanje 

• Nadaljnja posodobitev prostorov, namenjenih izobraževalnemu procesu na MPŠ. 

Večje pomanjkljivosti in / ali nedoslednosti 

Niso bile ugotovljene. 

 

 

 



 

 

20 

 

15. standard: Zagotovljene so prilagoditve študentom z različnimi oblikami 

invalidnosti. 

 

a) prilagoditve prostorov in opreme: 

b) komunikacijska in informacijska dostopnost: 

c) prilagoditve študijskih gradiv in izvajanja študija: 

Dostop do prostorov MPŠ je zagotovljen z dvigalom. Na vhodu v stavbo IJS v 

bližini stopnišča je tudi rampa za invalidske vozičke. Vse osebje, ki poučuje in 

deluje na MPŠ, se zaveda in pomaga učencem z različnimi oblikami invalidnosti. 

Posamezni profesorji po potrebi prilagajajo tudi izvajanje študijskih programov in 

študijskih obveznosti. 

 

Prednosti 

Priložnosti za izboljšanje 

• Razmisek o prilagoditvi spletnega mesta MPŠ s smernicami Web Content Accessibility 

 Guidelines.  

Večje pomanjkljivosti in / ali nedoslednosti 

Niso bile ugotovljene. 
 

 

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:  

 

V zadnjih 4 letih je bil finančni položaj šole stabilen, finančni načrti pa so bili ustrezno 

realizirani. Finančni načrt za obdobje od 2018 do 2024 niso bistveno drugačni. V letu 

2018 je bila izvedena finančna revizija za leto 2017. Potrdil ga je upravni odbor. Revizija 

je pokazala, da je poslovanje MPŠ v skladu s standardi in zakoni, z izjemo le še neurejeni 

ustanovni delež med MPŠ in IJS, ki bo urejen leta 2019. 

 

Prednosti 

Priložnosti za izboljšanje 

• Z različnimi raziskovalnimi projekti bi lahko pridobili dodatne finance. 

Večje pomanjkljivosti in / ali nedoslednosti 

Niso bile ugotovljene. 

 

17. standard: Knjižnica visokošolskega zavoda ima ustrezno študijsko, 

strokovno in znanstveno literaturo ter zagotavlja kakovostne knjižnične 

storitve. 

 

Knjižnična služba MPŠ (pogodba z Znanstveno-informacijskim centrom Instituta Jožef 

Stefan) je bila temeljito preverjena tudi pri predhodnih obiskih panelov NAKVIS. S tem 

MPŠ zagotavlja kakovostne knjižične storitve. 

 

 

a) ustreznost študijske, strokovne in znanstvene literature: 



 

 

21 

 

b) založenost knjižnice, dostopnost gradiva, informacijska bibliografska 

podpora in dostop do baz podatkov: 

c) strokovna pomoč zaposlenih v knjižnici: 

č)  razvoj knjižnične dejavnosti: 

MPŠ ima vzpostavljeno pogodbo o sodelovanju z Znanstveno informacijskim centrom IJS, 

več informacij na spletni strani: http://library.ijs.si. 

Poleg standardne knjižnične dejavnosti v knjižnici nudijo tudi podporo pri uvozu 

bibliografskih enot v sistem COBISS. Pripravijo lahko posebne bibliografije in citate ter 

izvajajo medknjižnične izmenjave. 

Knjižnica posodablja vse knjižnične materiale in zagotavlja kakovostne storitve 

visokošolskim učiteljem, raziskovalcem in študentom, ki jih potrebujejo pri svojem delu. 

Razvoj knjižnične dejavnosti na MPŠ je povezan z razvojem knjižnične dejavnosti na 

Institutu Jožef Stefan (IJS), ki je soustanovitelj MPŠ. 

Študenti, vpisani na MPŠ v magistrski in doktorski študij, imajo dostop do knjižničnih 

storitev Znanstveno-informacijskega centra, s katerim je MPŠ sklenil ustrezno pogodbo. 

 

Knjižnica ponuja študentom MPŠ hitro, učinkovito in splošno informacijsko podporo. 

Knjižnica ima dobre prostore, bogato zbirko gradiv iz različnih znanstvenih in 

raziskovalnih področij. Knjižnica še vedno opravlja izposojo od knjižnice do knjižnice, 

ureja bibliografijo raziskovalcev in vpise v COBISS, ima čitalnico in bogato zbirko 

znanstvenih in raziskovalnih materialov, tako starejših kot najnovejših. 

Med novicami je treba poudariti, da imajo študenti na razpolago občasne publikacije, kot 

so na primer Springer, nove elektronske revije in nove kopije revij Science Classic. 

Študenti lahko študirajo tudi v sodobni čitalnici, kjer imajo dostop do elektronskih in 

tiskanih revij. Delovni čas je na voljo v vlogi in na spletu. 

 

Prednosti 

• Dostop do dobro opremljene znanstvene knjižnice. 

Priložnosti za izboljšanje 

Večje pomanjkljivosti in / ali nedoslednosti 

Niso bile ugotovljene. 

 

 

ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, SPREMINJANJE, 

POSODABLJANJE IN IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

 

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: 

 

• Na MPŠ je le nekaj študijskih programov, večina njih pa je bila pred kratkim ponovno 

akreditirana. Skupina strokovnjakov ni predlagal nobenega študijskega programa za 

nadaljnje vrednotenje ob morebitnem drugem obisku. 

http://library.ijs.si/
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Dodatni predlog za evalvacijo za nekatera druga področja delovanja 

visokošolskega zavoda. 

• Skupina strokovnjakov pri prvem obisku ni ugotovila dodatnih področij delovanja MPŠ, 

ki bi jih bilo potrebno ponovno presojati. Zadostujejo ugotovitve, dosežene ob prvem 

obisku. 

 

 

POVZETEK 

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je bila ustanovljena v 

Ljubljani, Jamova 39 leta 2004 kot samostojna (zasebna) visokošolska ustanova. Pobudo 

za ustanovitev MPŠ je podal Inštitut Jožef Stefan. To pobudo je močno podprla industrija 

in mednarodna mreža sodelujočih univerz in raziskovalnih inštitutov iz Evropske unije, 

ZDA, Japonske in mnogih drugih držav. Inštitut Jožef Stefan skupaj s knjižnico zagotavlja 

osrednjo raziskovalno in izobraževalno bazo, medtem ko drugi partnerji, kot so 

Nacionalni inštitut za biologijo, Kemijski inštitut, Inštitut za kovine in tehnologijo, skupaj 

z več industrijskimi podjetji in drugimi podjetji prav tako prispevajo svoje znanje in 

inovacijske sposobnosti za reševanje naših razvojnih problemov. 

Cilj MPŠ je doseči svetovno priznanje med vodilnimi institucijami, ki zagotavljajo 

podiplomsko izobraževanje na področju nanoznanosti in nanotehnologij, ekoloških 

tehnologij, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter senzorskih tehnologij. Njen cilj 

je zagotoviti najvišjo kakovost podiplomskega študija na magistrski in doktorski ravni s 

skupnim raziskovalnim in izobraževalnim procesom v intenzivnem raziskovalno-

razvojnem in inovativnem okolju ter prispevati h krepitvi vloge znanosti in visokih 

tehnologij v razvojnem potencialu družbe. 

Med nadaljnjim razvojem je MPŠ akreditiralana NAKVIS sedem študijskih programov. 

Trenutno MPŠ ponuja sedem študijskih programov z letom akreditacije v oklepajih: 

Nanoznanosti in nanotehnologije (magistrski-2015, doktorski-2018), Senzorske 

tehnologije (doktorski-2015), Informacijske in komunikacijske tehnologije (magistrski-

2018, doktorski-2018), Ekotehnologija (magistrski-2018, doktorski-2018). MPŠ je bila 

prvič ponovno akreditirana kot institucija leta 2012. 

Glavna prednost za odlične študente na MPŠ je dober dostop do odlične raziskovalne 

opreme. Izobražujejo jih vrhunski raziskovalci z njihovega področja študija. Sodelovanje 

ustanoviteljev in številnih sodelavcev in industrijskih partnerjev ima ključno vlogo pri 

določanju specifičnih usmeritev in zagotavljanju dodatne kakovosti. Vpis na MPŠ ni velik 

in vsakemu študentu se dodeli mentor, ki spremlja napredek študenta. 

To je druga institucionalna re-akreditacija MPŠ. Pričujoče evalvacijko poročilo ima 

seznam prednosti in priložnosti za izboljšanje. 

 

 

SUMMARY 

Jožef Stefan International Postgraduate School (hereinafter IPS) was established in 

Ljubljana, Jamova 39 in 2004 as an independent (non-public) higher education 

institution. The initiative for the establishment of IPS came from the Jožef Stefan 

Institute. This was strongly supported by the industry and an international network of 

cooperating universities and research institutes from the European Union, USA, Japan, 

and many other countries. The Jožef Stefan Institute provides the central research and 
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educational basis together with the library, whereas other partners, such as National 

Institute of Biology, National Institute of Chemistry, Institute for Metal and Technology, 

together with several industrial companies and other enterprises also contribute 

enterprises also contribute their knowledge and innovation capacities for solving 

developmental problems. 

 The IPS aims to achieve worldwide recognition among leading institutions 

providing postgraduate education in the fields of nanosciences and nanotechnologies, 

eco-technologies, information and communication technologies, and sensor technologies. 

Its goal is to provide the highest quality postgraduate studies at the master and doctoral 

level through a joint research and educational process in an intensive research and 

development and innovative environment and to contribute to the strengthening of the 

role of science and high technologies in the developmental potential of society.  

 During the further development seven study programmes were accredited by the 

Slovenian Quality Assurance Agency  for Higher Education. Currently the IPS is offering 

seven study programmes with the year of accreditation in brackets: Nanosciences and 

Nanotechnology (Master-2015, Doctoral-2018), Sensor Technologies (Doctoral-2015), 

Information and Communication Technology (Master-2018, Doctoral-2018), 

Ecotechnology (Master-2018, Doctoral-2018). The IPS was first re-accredited as 

institution in 2012. 

 The main advantage for the students at the IPS is good access to excellent 

research equipment. They are being educated by the top-researchers in the fields of 

study. The participation of founders and a number of associates and industrial partners 

plays an essential role in determining specific orientations and providing additional 

quality. The enrolment at IPS is not large and to each student a mentor is allocated who 

accompanies the progress of the student.  

 This is the second institutional re-accreditation of IPS. The evaluation report 

contains the list of advantages and opportunities for enhancement.  

  

 
 

Prednosti, priložnosti za izboljšanje in večje pomanjkljivosti oziroma 

neskladnosti  
Prednosti 

• V strateškem načrtu za obdobje 2018–2023 so bile razumno določeni cilji (tri) in 

 dosegljive prednostne naloge. 

• Organizacijska shema MPŠ je pregledna, naloge za organe in osebje pa dobro 

          opredeljene. 

• Uporaba zmogljive raziskovalne opreme in knjižnice IJS. 

• Mentorski sistem (mentor-študent) ima prednost pri spremljanju napredka 

         študentov. 

• Na MPŠ običajno poteka individualno delo s študenti. 

• Vsi študenti so vključeni v znanstvene raziskave ali projektno delo. 

• Študenti so zadovoljni s študijskimi programi. 

• Zaposljivost diplomantov je visoka. 

• Med MPŠ in industrijskimi podjetji obstajajo odlične povezave. 

• Institucija učinkovito uporablja socialne medije za komuniciranje s potencialnimi 

         študenti in javnostjo. 
 

Priložnosti za izboljšanje 

• MPŠ bi morala izvesti več storitev za družbo in več promocije. 
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• Naj se uporabi enako poslanstvo MPŠ na spletu in v vseh dokumentih  

• Poslanstvo in strateško načrtovanje je treba revidirati s pomočjo vseh deležnikov. 

• Pričakujemo, da bo več visokošolskih učiteljev zaposlenih v MPŠ s polnim delovnim 

       časom, kar bo prispevalo k prepoznavnosti MPŠ. 
• Del spletne strani MPŠ mora biti namenjen izključno kakovosti in mora imeti vse ustrezne 
        dokumente in publikacije (zlasti tiste, ki se zahtevajo v prihodnjem postopku 
        akreditacije). 
• Na začetku študijskega leta naj bo kratek uvodni seminar na akademskem zboru o tematiki 
        kakovosti (o PDCA, samoevalvacija, operativni načrt, SWOT analiza, izboljšanje 
        kakovosti, ESG). 

• Razvoj delavnic mehkih veščin (javno nastopanje, predstavitev, pogajanja, drugo 

       itd.) prek Kariernega centra. 
 • Vzpostavitev skupnega študentskega prostora (npr. manjša učilnica) za neuradna srečanja 
       študentov. 

• Spodbujati je treba mobilnost študentov in učiteljev. 
• Študentske projekte, ki vključujejo industrijska podjetja, je treba okrepiti in spodbujati. 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

Niso bile ugotovljene. 

 

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. 

 

Zahvala. Strokovnjaki se iskreno zahvaljujemo vodstvu, osebju, študentom in ostalim 

deležnikom MPŠ za njihovo gostoljubnost, ki nam je zagotovilo in omogočilo delo v 

prijetnem okolju šole. Predsednik skupine strokovnjakov se želi zahvaliti obema 

sodelavcema. Skupina strokovnjakov se zahvaljuje tudi predstavniku NAKVIS za njegovo 

stalno in neprecenljivo podporo. 

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu 

 


