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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela junija 2018. 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 

poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

 

Člani skupine smo prejeli gradivo po pošti in postopke za pripravo poročila uskladili preko 

elektronske pošte Zaradi odsotnosti predsednice do 1.julija 2018 je komunikacija v juniju 

potekala po elektronski pošti z vključevanjem strokovne sodelavke NAKVIS. Za oddajo 

poročil strokovnjakov smo določili termin med 15. in 31. julijem 2018. Dogovorili smo se, 

da bodo ocene predmetnika, povezanosti predmetov in učnih načrtov izpostavili 

strokovnjaki s področj. Predsednica je dne 24.7.2018 po elektronski pošti pozvala vse 

člane skupine v angleškem jeziku, da oddajo poročila do 31. julija 2018 in predlagala 

sestanek skupine strokovnjakov, v kolikor obstajajo dileme glede delnih poročil. 

Strokovnjak, prof. Stanko Vršič s FKBV, UM je 26.7.2019 po elektronski pošti poslal 

poročilo o ustreznosti nosilcev in vsebinah predlaganih predmetov. Predsednica komisje, 

prof. Jasna Strus je v petek 28.7.2018 obvestila strokovno službo NAKVIS in zaprosila za 

dostavo gradiva v angleškem jeziku prof. Ulrichu Fischerju iz inštituta za vinarstvo in 

enologijo, Weincampus Neustadt v Avstriji. Dne 30.7.2018 je predsednica prejela 

elektronsko pošto prof. Fischerja, v kateri prosi za angleški prevod vloge predvsem v 

delih, ki se nanašajo na vsebine predlaganega programa, pregledal je le učne načrte 

predmetov, ki so prevedeni v angleški jezik in podal kratko mnenje, ki smo ga vključili v 

poročilo. Strokovnjaki predlagamo, da predlagatelj pripravi obširnejši povzetek programa 

v angleškem jeziku, prevedejo naj predvsem naslednje sestavine predloga za 

akreditacijo: 1. STANDARD b) povezanost (skladnost) ciljev, kompetenc oziroma učnih 

izidov, določenih v učnih načrtih, s cilji in kompetencami študijskega programa in vseh 

skupaj z njegovo vsebino č) vrstni red učnih enot oziroma razporejenost predmetov po 

semestrih in letnikih (horizontalna in vertikalna povezanost) ter njihovo kreditno 

ovrednotenje. 2. STANDARD: Študijski program se po imenu, namenu in vsebini 

primerno umešča v predvideno področje in disciplino. 4.STANDARD a) predvideni načini, 

oblike in potek poučevanja Po potrditvi poročila s strani dveh članov komisije prof. 

Stanislava Vršiča in študentke Ajde Praznik je bilo poročilo usklajeno. Prof. Ulrich Fischer 

se na pozive predsednice in agencije ni odzival, zato smo v začetku septembra vlagatelju 

poslali poročilo s predlogi dopolnitev in sprememb. Vlagatelj je prejel poročilo v oktobru 

2018 in pripravil odgovor na poročilo strokovnjakov v predvidenem enomesečnem roku. 

Strokovnjaki smo odgovor vlagatelja z vso dokumentacijo prejeli 29.10.2018. Po 

pregledu odgovora zavoda na poročilo strokovnjakov in upoštevanju sprememb in 

pripomb smo predsednica prof. Jasna Štrus, član prof. Stanko Vršič in študentka Ajda 

Praznik uskladili mnenja in jih v končnem poročilu poslali agenciji. Tuji strokovnjak prof. 

Ulrich Fischer se tudi ob posredovanju obsežnega prevoda gradiva, ki ga je prejel od 

vlagatelja ni odzval. S sklepom sveta agencije dne 17.1.2019 je bila kot nova članica 

komisije namesto prof. Ulricha Fischerja imenovana prof. dr. Karin Kovačević Ganić iz 

Univerze v Zagrebu. Tuja strokovnjakinja je prejela gradivo vlagatelja in končno poročilo 

ter dne 28.2.2019 posredovala svoje mnenje o ustreznosti programa in strinjanje s 

poročilom. 

 
(35. člen meril: Skupina strokovnjakov pripravi skupno poročilo po področjih presoje in standardih kakovosti, 
določenih v merilih za akreditacijo študijskega programa, in sicer na podlagi vloge s prilogami, druge zahtevane 
dokumentacije in ogleda prostorov, kadar je to potrebno zaradi popolne ugotovitve dejanskega stanja.  
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Agencija pošlje akreditacijsko poročilo vlagatelju, ki lahko nanj da svoje pripombe v enem mesecu od 
njegovega prejema. Če vlagatelj v tem roku pripomb na poročilo ne da, to postane končno. Če pripombe da, 
skupina strokovnjakov v enem mesecu od njihovega prejema pripravi končno akreditacijsko poročilo, v katerem 
se opredeli do vseh pripomb.) 

 

Akreditacija študijskega programa 

Področja presoje Prednosti Priložnosti za 

izboljšanje 

Večje 

pomanjkljivosti 

oz. 

neskladnosti 

Sestava in vsebina študijskega 

programa 

   

Standard 1 2 2 0 

Standard 2 2 1 0 

Standard 3 2 0 0 

 

Zasnova izvajanja študijskega 

programa 

   

Standard 4 2 2 0 

Standard 5 1 0 0 

 9 5 0 

 
 
 

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. 

SESTAVA IN VSEBINA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
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1. standard: Študijski program po sestavi in vsebini študentom ponuja celovito 

znanje ter jim omogoča doseči postavljene cilje in načrtovane kompetence 

oziroma učne izide. 

 

a) konsistentnost in vsebinska povezanost posameznih predmetov in učnih 

načrtov ter študijskega programa kot celote:  

Po pregledu predloženega predmetnika je bilo ugotovljeno, da so nekatere 

vsebine predmetov pomanjkljivo definirane, v nekaterih so vsebine z nivoja 

študija prve stopnje, pri nekaterih pa se vsebine podvajajo. Zato predlagamo, da 

se preveri podvajanje vsebin, tako med obveznimi predmeti kot med izbirnimi in 

obveznimi. Nekatere predmete je treba preoblikovati in postaviti na novo, 

nekatere predmete umakniti iz nabora obveznih in jih zamenjati s primernejšimi 

za ta nivo študija z naborom izbirnih predmetov  

Trenutni nabor obveznih predmetov ne ustreza v celoti nivoju študija. Podrobnjše 

pripombe so v spodnji preglednici. 

 

Obvezni 

predmeti 

Opombe Nosilec 

Rastlinska 

Molekularna 

Biotehnologija 

Na mesto seminarjev in seminarskih vaj je 

potrebno dati večjo težo laboratorijskih 

vajam, predvsem  v segmentu rastlinske 

tkivne kulture (tipi kultur, mikropropagacija, 

z njo povezana avtomatizacija in aklima-

tizacija, vzgoja zdravih rastlin, 6. alineja). 

Vsebina v nobeni točki ni niti nakazana na 

vinsko trto in kvasovke saj je naslov 

študijskega programa vinogradništvo in 

vinarstvo, ne pa biotehnologija. Prevelik je 

del namenjen GSO ali podobnim vsebinam. 

Zelo dobra je 6. alineja vsebine, vendar brez 

konkretnih rešitev za vinsko trto kot je naziv 

študijskega programa 

Formalno ustreza za 

nosilca predmeta, 

objave, ki so 

povezane s trto pa 

se nanašajo na en 

virus trte (npr. Št. 

3, 5, 7,16, 22 v 

bibliografiji).  

Aplikativno 

vinarstvo 

Nekatere vsebine so vsebine dodiplomskega 

študija kot npr. Pogoste težave, napake v 

pridelavi vina, možne rešitve; Destilati ne 

spadajo pod specialna vina (zadnja alineja 

vsebine), peneča vina pa bi morale biti 

vsebine dodiplomskega študija, Sestavljavci 

vsebin morajo najprej kritično oceniti ali gre 

za nadaljevanje (poglabljanje) študija 

vinogradništvo in vinarstvo na 2. stopni. Če 

to drži potem je treba navedene vsebine 

izločiti iz vsebine predmeta, kar ni problem 

samo tega predmeta. Aplikativno vinarstvo v 

opisu vsebine 8 ECTS, v preglednici 7. 

Ustreza  

Aplikativno 

vinogradništvo 

Prve tri alineje in zadnja so osnova 

dodiplomskega študija, ker je to osnovno 

znanje agronoma te smeri in to bi moralo biti 

podano že na dodiplomskem študiju. 

Skromna literatura za študente, premalo. 

Ustreza 

Objave so bolj 

povezane z 

vinarstvom in 

analizami grozdja in 
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Sestavljavec vsebine bi jo naj poznal, tudi 

slovensko. Absolutno premalo št. ur vaj 

glede na naslov predmeta. Podnebne 

spremembe obravnava izbirni predmet. 

Uskladiti vsebine z vsebinami dodiplomskega 

študija in drugimi predmeti. 

vina  

Kemijska sestava 

in analiza grozdja 

in vina 

Osnovna kemijska sestava grozdja in vina 

Določanje zrelostnih parametrov 

Navedeni alineji sta osnova dodiplomskega 

študija. Iz stavka je jasno, da sta ti dve 

alineji vsebina iz dodiplomskega študija, če 

jih ni bilo na dodiplomskem je vprašanje 

kakovosti izvedbe le tega. 

Ustreza  

Mikrobiologija in 

biotehnologija v 

sodobni pridelavi 

grozdja/ vina 

Ni dovolj jasno razvidno iz vsebin kako se 

razlikuje biotehnologija pri predmetih, ki 

nosijo to besedo v naslovu predmeta. 

Uskladiti vsebine.  

Ustreza 

Aktualne teme v 

vinogradništvu in 

vinarstvu I in II 

Različne aktualne problematike in najnovejše 

dosežke s področja vinogradništva in 

vinarstva morajo predstaviti že predmeti, ki 

pokrivajo to področje, saj je to namen 

podiplomskega študija (poglobitev oz. 

dopolnitev znanja). Nekatere podobne 

vsebine so že zajete (npr. 1 alineja 

aplikativno vinarstvo).  Predmeta je potrebno 

preoblikovati ustrezno vsebinam ostalih 

predmetov še bolje ga zamenjati z drugim 

kot seldi v nadaljevanju (med izbirne). 

Obseg predmeta I 120ECTS????? V 

preglednici 4. Veliko teh vsebin je lahko 

vključenih v predmeta raziskovalni projekt in 

tega okrepiti v prvem letniku. Aktualne teme 

v vinog. in vin. spada bolj v izbirne vsebine 

in je en tak predmet dovolj. 

Ustreza 

 

Raziskovalni 

projekt v 

vinogradništvu in 

vinarstvu I in II 

Raziskovalni projekt I je lahko večji po 

obsegu za bolj poglobljeno raziskovalno delo 

na podiplomskem študiju že v prvem letniku. 

Ustreza 

 

Izbirni predmeti   

Praktična izkušnja Naslov predmeta je zelo poljuden. Dejansko 

je tak predmet nepotreben. Pri Erazmus 

izmenjavi ne gre za predhodno  postavitev 

vsebin predmeta ampak v dogovoru z 

nosilcem predmeta na matični ustanovi se 

ustrezne vsebine iz drugih ustanov priznajo.  

Ustreza 

Moderno vinarstvo Zelo vprašljiv predmet. To pomeni, da so bili 

študij na dodiplomskem študiju in redni 

predmeti iz tega področja zastareli. Večina 

predložene vsebine je za dodiplomski študij, 

Ustreza 



 

 

6 

 

ali vsaj za obvezna predmeta vinogradništvo 

in vinarstvo. Vsebina je pomešana glede na 

naslov predmeta, saj je veliko vsebin iz 

vinarstva, ki pa sodijo v mnogih delih tudi v 

dodiplomski študij. Podobna vsebina prve 

alineje je v Aplikativnem vinarstvu. Na 

začetku je izpostavljeno, da vsakemu sklopu 

sledi degustacija, to je vinarski del. Vsebine 

točk 2-5 bi morale biti že znanje diplomanta 

prve stopnje. Potrebno je uskladiti vsebine z 

Aplikativnim vinarstvom in Kemijsko sestavo 

grozdja in tudi s senzoriko. 

Senzorično 

ocenjevanje vina 

Ta premet bi moral biti obvezen, obrazložitev 

je v nadaljevanju stavka že na 

dodiplomskem študiju, kaj šele na 

podiplomskem, ne pa izbiren in ga uskladiti s 

predmeti, ki obravnavajo Aplikativno 

vinarstvo in vinogradništvo, ter s predmeti, 

ki so povezani z vinom. V primeru, da 

študent tega predmeta ne izbere ne pozna 

senzoričnih lastnosti vin. Tu res ne vem kaj 

še bi bilo potrebno obrazložiti. 

Ustreza 

Ekofiziologija 

rastlin 

Pri predmetu manjkajo vsebine povezane s 

trajnimi nasadi in okoljem namesto vsebin, ki 

bolj spadajo na dodiploski študij (npr. 

fotosinteza, dihanje, temperatura zraka in 

vlaga, mikroklima krošenj, temperatura tal in 

vodni režim, absorpcija vode in hranilnih 

snovi, vodne razmere v rastlini, odziv 

pridelka na pomanjkanje vode itd.) 

Ustreza enako kot 

pripomba zgoraj 

Gnojenje tal in 

rodovitnost 

Vsebina je v glavnem za dodiplomski študij. 

V Opisu vsebin je vrednoten s 6 ECTS, v 

preglednici s 7. Vsebino, ki je podana bi 

moral študent ob vpisu že poznati 

Ustreza  

Daljinsko 

zaznavanje in GIS 

 Ustreza 

Moderni pristopi v 

patologiji in 

varstvu rastlin 

Uskladiti vsebine s predmeti, ki imajo 

podobne vsebine glede škodljivcev in bolezni 

kot je npr. v Aplikativnem vinogradništvu 

Ustreza 

Podnebne 

spremembe 

Vsebina predmeta se nanaša na vinsko trto 

in je dobro opredeljena, vendar v bibliografiji 

nosilca ni zaslediti reference, ki proučuje 

vpliv na vinsko trto bolj podrobno. Tudi 

predmet aplikativno vinogradništvo ima 

vsebino Podnebne spremembe v vinogradništvu. 

Ustreza, glej 

opombo v levem 

kvadratku 

Upravljanje z 

agro-ekosistemi 

Nekaj vsebin podobnih kot pri Moderni 

pristopi v patologiji in varstvu rastlin. 

Uskladiti vsebine z aplikativnim 

vinogradništvom. 

Ustreza  
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Agroturizem  Ustreza 

Rastlinske 

bioaktivne spojine 

 Ustreza  

Metabolomika  Ustreza 

Oblikovanje in 

analiza 

eksperimentov 

To bi moral biti obvezni predmet prvega 

semestra, saj mora študent takoj spoznati 

vsa načrtovanja poskus in statistično 

vrednotenje 

ustreza 

 

Upravljanje 

kmetijskega 

gospodarstva 

 Ustreza 

 

V vlogi se je pojavila napaka v predmetniku s kreditnim ovrednotenjem: v seštevku pri 

predmetih Aplikativno vinarstvo in Aplikativno vinogradništvo v 1. letniku je končni 

seštevek ur 210 namesto 180. V predlogu predmetnika je predmet ovrednoten s 7 KT, v 

priloženem učnem načrtu pa z 8KT. Poleg tega je v učnem načrtu napaka v številu 

individualnih ur in sicer 160 namesto 100. 

V učnem načrtu Magistrsko delo piše: magistrsko delo s področja znanosti o okolju, gre 

očitno za napako ali direkten prenos teksta iz drugega programa. 

 

b) povezanost (skladnost) ciljev, kompetenc oziroma učnih izidov, določenih 

v učnih načrtih, s cilji in kompetencami študijskega programa in z 

njegovo vsebino glede na vrsto in stopnjo študija: 

Splošne in predmetno specifične komepetence programa so razvidne iz učnih načrtov, ki 

pa jih je treba dopolniti in spremeniti,  predvsem z vidika ponavljanja vsebin in tudi 

stopnje študija. Nekatere vsebine se ponavljajo iz programa prve stopnje. Pomemben cilj 

programa je obvladovanje različnih naravoslovno-tehničnih znanj, pri čemer pa je 

paradokslano, da so obvezni predmeti pretežno tehnološki in zelo malo je širših 

naravoslovnih vsebin; 

Kompetence in učni izidi so izrazito strokovne narave z zelo malo znanstveno-

raziskovalne usmeritve, kar pa je nujno za pridobitev znanstvenega naslova, ki ga 

predvideva program. Predmetnik strokovnega programa 1.stopnje vsebuje več splošno 

naravoslovnih vsebin, ki so na prvi stopnji študija verjetno prezahtevne. Predlagamo 

temeljito prevetritev učnih načrtov in uskladitev vsebin predmetov na obeh stopnjah 

študija. 

c) v program integrirane znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma 

umetniške vsebine: 

Program je le delno zasnovan v skladu s cilji, ki so opredeljeni zelo na široko z dikcijo: 

Kurikulum magisterskega študija vinogradništva in vinarstva je oblikovan z globalno 

vizijo podnebnih in družbeno ekonomskih sprememb, ki vplivajo na vinogradništvo in 

vinarstvo. Predlagamo, da se izpostavijo konkretni in jasni cilji programa. Izvajalci 

programa so strokovnjaki na ožjih področjih in nimajo vidnejših znanstveno-raziskovalnih 

dosežkov na področjih naravoslovja. Glede na vsebino in strukturo predmetnika je 

program pretežno strokovne narave. Številni nosilci predmetov s priloženimi referencami 

ne izkazujejo recentne vključenosti v znanstveno raziskovalne projekte.  

Od 10 temeljnih raziskovalnih projektov navedenih v vlogi so v letu 2018 v izvedbi le še 

trije, od 3 aplikativnih projektov se ne izvaja več nobeden, od 11 iz gospodarstva pa 6 

projektov; zelo malo je mednarodnega sodelovanja v projektih. Predlagamo, da vlogo 
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dopolnite z novimi projektnimi sodelovanji izvajalcev na raziskovalnem in strokovnem 

področju. 

č) vrstni red predmetov oziroma razporejenost predmetov po semestrih in 

letnikih (horizontalna in vertikalna povezanost) ter njihovo kreditno 

ovrednotenje: 

Skoraj vsi predmeti so ocenjeni s 6KT, razen dveh aplikativnih predmetov s po 7 KT, kjer 

je predvideno večje število individualnih ur, vendar se končni seštevki kontaktnih in 

individualnih ur ne ujemajo. V predmetniku s kreditnim ovrednotenjem (str.5) v predlogu 

programa so napačni izračuni skupnih ur  pri predmetih Aplikativno vinogradništvo in 

Aplikativno vinarstvo ovrednotenih s 7KT (napačen je seštevek 80+100 ni 210;70+110 ni 

210) Izbirnih predmetov (18) je glede na predvideno število vpisanih študentov (20) 

preveč, tudi kreditno ovrednotenje je previsoko (6 ali 7KT) v primerjavi z obveznimi 

predmeti. Tudi uvrstitev predmetov med obvezne in izbirne ni ustrezna, saj bi nekateri 

izbirni morali biti obvezni. Razmerje kontaktnih ur in samostojnega dela študentov je zelo 

različno pri posameznih predmetih in ne ustreza priporočenemu razmerju kontaktne ure: 

samostojno delo 50:50. 

 

Prednosti 

Program daje možnost za nadaljevanje študija diplomantom strokovnega študija 1. 

stopnje; v programu je ponujenih veliko zelo raznolikih vsebin; program vsebuje precej 

praktičnega dela in je dokaj individualno zasnovan z veliko možnosti izbire. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

Program ima zelo malo splošno naravoslovnih vsebin, kar je lahko problematično za 

nadaljevanje študija diplomantov strokovnega študija 1. stopnje, kjer je teh vsebin sicer 

več, a so verjetno za to stopnjo prezahtevne. Predlagamo, da se priloži analiza 

uspešnosti študija na 1. stopnji. Predlagamo temeljito presojo vsebin in povezanosti 

predmetov v obeh programih,  kar je tudi eno od izhodišč v vlogi. Potrebna je strateška 

odločitev glede poudarka na strokovnosti vsebin, ali naj bo na 1. ali na 2. stopnji. 

Program je po vsebini in zasnovi bolj primeren za diplomante univerzitetnih programov 

prve stopnje s širšo naravoslovno usmeritvijo. 

Dikcija opisa cilja programa »Magistrant bo pridobil znanja s katerimi se bo lahko 

prilagajal stalnim hitrim spremembam v podnebju« je neustrezno formulirana in ne pove 

nič o dejanskih ciljih programa. 

Naslov predmeta Praktična izkušnja velja dopolniti v Praktična izkušnja v vinarstvu ali 

podobno. Študijska literatura navedena v učnih načrtih je pretežno v tujih jezikih, kar je 

lahko problem, ker zahteva dobro znanje tujega jezika. 

Okrepiti znanstveno raziskovalno vključenost izvajalcev na področju, tudi z mednarodnim 

sodelovanjem in posredovati podatke o novih projektih. 

Prevelika izbirnost predmetov ni nujno prednost, lahko je tudi slabost. Zato je treba 

pretehtati kateri predmeti so tisti, ki kot izbirni pomagajo nadgraditi znanja za izvajanje 

predvidenih kompetenc, predvsem pa izbrati nosilce predmetov, ki nimajo samo 

formalnih pogojev za izvajanje ampak tudi dejanske reference na področju, ki je zajeto v 

vsebini predmeta. Tudi premestitev predmetov iz izbirnih v obvezne npr. senzorika vina 

in postavljanje poskusov je nujna. 

Pripraviti je treba bolj jasen nabor kompetenc in učnih izidov. 

Predmetnik je sestavljen tako, da študenti v obeh semestrih opravojo več ko 66 % 

študijskega programa v obliki samostojnega dela. Vprašljivo je ali je v teh primerih 

predlagana literatura ustrezna. 
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Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Poleg nekonsistentnosti in vsebinske povezanosti predmetov, vrstnega reda predmetov je 

treba odpraviti večje pomanjkllivosti: 

-pregledati učne načrte in odpraviti podvajanje vsebin med predmeti predlaganega 

programa (horizontalna in vertikalna poveznaost predmetov)  

-uskladiti vsebine tudi s predmeti strokovnega programa prve stopnje.  

-poskrbeti za več ustreznih učnih gradiv v slovenskem jeziku in gradiv, ki naj bi jih 

ponujali nosilci predmetov bodisi  v obliki učbenikov ali monografij ustreznih vsebin. Dva 

ali trije tuji članki ne morejo biti osnova za študij predmeta na drugi stopnji. 

 

2. standard: Študijski program se po imenu, namenu in vsebini primerno 

umešča v predvideno področje in disciplino. 

 

Povezanost vsebin študijskega programa, njihovo razmerje do uporabnih 

oziroma temeljnih znanj s področja in discipline ter idejni izbor vsebin, jasno 

opredeljenih in smiselno povezanih z aktualnim stanjem in razvojnimi trendi v 

znanosti, stroki oziroma umetnosti: 

Vlagatelj z navedbo v vloge cit.»Vinogradniško-vinarska sfera se sooča z vedno večjimi 

izzivi. Stalno spreminjanje podnebnih sprememb zahteva nove kultivarje in nove, 

napredne pristope tako v vinogradništvu kot tudi v vinarstvu. Naraščajoča kompleksnost 

družbenega in gospodarskega razvoja zahteva inovativnost in predvidevanja, ki lahko 

zadovoljijo te spreminjajoče se potrebe, ki pa so mogoča le ob poglobljenem 

obvladovanju različnih naravoslovno-tehničnih znanj, ne le vinogradništva in vinarstva«, 

izpostavlja potrebo po širših naravoslovnih znanjih, ki pa jih je v predlaganem programu 

zelo malo. Tu so mišljene tiste vsebine, ki naj bi nadgradile splošna znanja iz 

strokovnega  programa 1.stopnje. kjer je splošnih naravoslovnih vsebin za 50 KT. V 

predlaganem programu je teh vsebin zelo malo, le 6KT v obveznem delu in do 12 KT v 

izbirnem delu, torej skupaj možnih največ 18 KT; manjkajo npr.poglavja iz genetike ki so 

ključna za razumevanje GSO, prav tako splošna ekologija, ki je osnova za razumevanje 

ekofiziologije in ekologije rastlin in tal... 

 

Umeščanje programa v širše področje kmetijstva 

Glede na vsebino programa se bo program težje umeščal v širše področje kmetijstva, 

bolj učinkovit je lahko samo na področju, ki ga pokriva saj je ozko specializiran za 

vinogradništvo in vinarstvo. Če je mišljeno umeščanje v kmetijski prostor pri nas bi prav 

gotovo bilo potrebno dodati močan okoljski predmet in predmet o vseh oblikah ekološke 

pridelave grozdja, tudi grozdja za svežo uporabo. Te dodane vrednosti program nima. 

O trženju vina nismo zasledili konkretnih vsebin, bi pa lahko precej pripomogle pri 

umeščenosti v kmetijski prostor. Glede na umeščanje v kmetijski prostor izven meja 

države pa je na tem področju konkurenčen ob upoštevanju krepitve izvajanja dela študija 

na ustanovah gostujočih predavateljev ali ustanovah s podobnimi študijskimi programi. 

Prednosti 

Študenti se lahko poglobljeno specializirajo za področje študijskega programa, razumljivo 

ob nujnih korektivih predmetnika in ureditve vsebin predmetov. 

Priložnosti za izboljšanje 

Razmisliti o izvajanju vsaj enega semestra študija na drugih ustanovah s podobnimi 

programi, s tem bo umeščanje v širši kmetijski prostor bolj učinkovito. Zelo koristno bi 

bilo študijsko povezovanje z obstoječimi programi doma in v tujini. 
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Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Ni večjih pomanjkljivosti ali neskladnosti 

 

3. standard: Študijski program je povezan z okoljem, v katerem visokošolski 

zavod deluje.  
 

a) analize oziroma raziskave potreb zaposlovalnega okolja, trga dela in 

zaposljivosti diplomantov ali potreb po znanju in ciljev družbe: 

analize in možnosti zaposlovanja- 

Analize potreb po znanju in ciljev družbe niso narejene, o potrebah po kadru se 

konkretno ne ve veliko, načelno pa je izražena potreba po študiju 2. stopnje kot 

nadaljevanju študija za diplomante strokovnega programa 1. stopnje in drugih 

prvostopenjskih programov. Navedba, da bo študij 2. stopnje skrajšal trajanje študija 

prve stopnje zaradi motivacije za nadaljnji vpis je naivna!  

 

b) razmere za praktično izobraževanje študentov: 

Prostorske razmere so dobre, navedena oprema laboratorijev je ustrezna, vendar pri 

mnogih predmetih prevladujejo seminarske vaje in seminarji nad laboratorijskimi vajami. 

Za to področje je primerno ravno obratno, še posebno za predmete, ki direktno pokrivajo 

vinarstvo, tam praktično seminarji niso potrebni, intenzivne morajo biti vaje na najvišjem 

možnem nivoju. V predlogu programa v obveznih predmeti prevladujejo predavanja in 

seminarji. Predvidenih je veliko strokovnih projektov in drugih povezovanj z 

gospodarstvom. Zunanji deležnki so študijskemu programu naklonjeni. 

 
(Izpolnjevanje standarda ni obvezno za študijske programe tretje stopnje.) 

 

Prednosti 

V programu so predvidene praktične vsebine in veliko je predvidenega individualnega in 

projektnega dela. To drži predvsem za magistrsko delo, kjer je predvidenih 200 ur 

praktičnega, laboratorijskega dela. Vsi drugi obvezni predmeti ga imajo le 145 ur, 

seminarjev pa 185. Velika prednost je, da so programu naklonjeni zunanji deležniki. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

Dejstvo je, da so v Sloveniji potrebe po programu 2.stopnje s področja vinarstva velike, 

analiza kaže da je v sosednjih državah teh programov bistveno več. Seveda je tudi trg za 

zaposlovanje večji; v predlogu je za Slovenijo zelo malo podatkov o potrebah po 

zaposlovanju diplomantov 2. stopnje, ki naj bi bili specializirani na področju vinarstva. V 

raziskavi ugotavljajo, da bi bilo dobro preoblikovati obstoječe programe tako, da bi 

omogočili boljšo specializacijo na področju vinarstva. V tem primeru bi bil zelo smiselen 

tudi interdisciplinarni MSc program predvsem v sodelovanju s sosednjo Italijo. 

Zaželjene so natančne analize o potrebah po zaposlovanju diplomantov 2. stopnje v 

ožjem in širšem okolju in morda tudi raziskave o možnostih medfakultetnih ali povezanih 

programov s sorodnimi ustanovami doma in /ali v tujini. 

Pri oblikovanju študijskega porgrama bi morali bolj intenzivno sodelovati z zunanjimi 

deležniki. Kateri so njihovi predlogi in kaj so njihove želje? Kakšne diplomante si želijo? 

Potrebovali bi bolj specifično analizo, ki bi se navezovala direktno na potrebe diplomantov 

2. stopnje ali pa dejanske podatke z zavoda ali zbornice. Analiza, ki je na voljo, govori 

zgolj o potrebah splošnih usposabljanj in le štiri pisma podpore, ki so namenjena zgolj 

podpori programa, brez namere o zasposlitvi diplomantov, niso dovolj. 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  



 

 

11 

 

 

ZASNOVA IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

4. standard: Zasnova izvajanja študijskega programa ustreza njegovi vsebini, 

sestavi, vrsti, stopnji in namenu (ciljem), tako da so kakovostno prilagojene in 

zagotovljene študijske vsebine, izvedbene prakse in viri (kadrovski in 

materialni). 

 

a) predvideni načini, oblike in potek poučevanja:  

predlagani načini poučevanja so ustrezni in zelo raznoliki, vključujejo tuid E-

učenje in povezanost študentov in izvajalcev preko spletnih učilnic; število vpisnih 

mest na rednem in izrednem študiju je ustrezno gelde na potrebe okolja 

 

b) ustreznost kadrov v skladu s 13. členom meril ter: 

 področna primernost izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev; 

 izpolnjevanje pogojev za mentorstvo doktorskim študentom in ustreznost 

mentorjev: 

Pri nekaterih predavateljih področje habilitacije ne ustreza natančno vsebinam predmeta, 

ki ga predavajo v programu, področje habilitacije, ki se izkazuje z objavami in 

pedagoškim delom ne ustreza vedno vsebini predmeta, ki naj bi ga izvajalec predaval 

(glej opombe v tabeli). Navedba, da so v program vključeni redni profesorji skoraj ne 

drži, le dva profesorja imata naziv redni profesor. Od 16 habilitiranih nosilcev predmetov 

jih je le polovica zaposlenih na UNG, drugi so pogodbeni nosilci, eden od predvidenih 

izvajalcev je še vedno v postopku habilitacije od leta 2017. Izvajalci so večinoma 

raziskovalci, ki so zaposleni na inštitutih in pedagoško delo izvajajo kot dopolnitev 

raziskovalnega dela, vprašljiva je tudi pedagoško-didaktična usposobljenost, dokazil v 

obliki strokovnih usposabljanj večinoma ni na voljo. 

Zelo malo je visokošolskih sodelavcev, le 2 asistenta, kar je lahko problem glede na 

količino laboratorijskega in praktičnega dela in število pogodbenih nosilcev. 

V vlogi je naveden delež 85% visokošolskih učiteljev, zaposlenih za poln delovni čas 

oziroma temu ustrezen obseg zaposlitev za krajši delovni čas od polnega (6.9 FTE), 

medtem ko je po formuli za izračun deleža, delež dejansko 43%  

 

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

skladu s 15. členom meril: 

Materialne razmere razvidne iz vloge so dobre, prostori za predavanja, vaje in projektno 

delo so ustrezno opremljeni. Posestvo za praktično delo še ni dokončno urejeno, 

manjkajo tudi kletni prostori za tehnološke postopke. Infrastruktura je skupna za vso 

UNG,od skupne mednarodne pisarne, študentske pisarne, kariernega centra, alumni 

kluba, knjižnice, založbe UNG, uprave, pravne službe, kadrovske službe, računovodstva. 

Tajnica VŠVV samostojno vodi administracijo za študente teh programov.  

Prednosti 

Vključevanje tujih predavateljev v vsebine strokovnih predmetov. 

Moderno opremljeni laboratoriji s specialno opremo za področje. 

Sodelovanje s Centrom za raziskave vina. 

Priložnosti za izboljšanje,  

Bolj stabilna kadrovska struktura in več asistentov ter tehničnih sodelavcev. 



 

 

12 

 

Glede na vključenost tujih predavateljev prikazati možnosti opravljanja dela študija na 

njihovih ustanovah, ali izvajanja prakse ali raziskovalnega dela. 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Nekateri nosilci predmetov nimajo vsebinsko ustreznega izvolitvenega področja, torej 

njihova izvolitvena področja ne ustrezajo vsebini predmetov, ki naj bi jih izvajali. 

 

 

5. standard: Pogoji za študij in obvezne sestavine študijskega programa so 

določeni, pregledni in razumljivi. Omogočajo uveljavljanje pravic in 

izpolnjevanje obveznosti vseh deležnikov v študijskem procesu. 

 

a) pogoji za vpis v študijski program in napredovanje študentov: 

  

V vlogi ni točno navedeno kateri diplomanti se lahko vpisujejo v program, verjetno so 

mišljeni le ustrezni strokovni in univerzitetni programi prve stopnje. Ni definirano ali je za 

vpis v program potrebna določena povprečna ocena z dodiplomskega študija ali se lahko 

vpiše vsak, ki konča dodiplomski študij naravoslovnih in tehniških ved. Manjka tudi 

podatek o tem, če morajo študenti iz drugih visokošolskih zavodov naravoslovnih in 

tehniških ved opraviti pred vpisom ali v času študija določene dodatne obveznosti s 

področij vinogradništva in vinarstva. To se velikokrat izkaže kot problem pri študiju. 

Pogoji določajo, da se lahko v študijski program brez dodatnih obveznosti vpišejo 
diplomanti s podroc ̌ja naravoslovnih in tehniških ved ter biotehniških ved, predvsem 

biologije, biotehnologije, mikrobiologije, živlstva, kmetijstva/agronomije, vinogradništva 

in vinarstva z opravljenimi obveznostmi v obsegu najmanj 180 ECTS. Treba je določiti 

dodatne obveznosti za študente, ki prihajajo iz drugih področji. Zavod bo v primeru, da 

bo število kandidatov preseglo število razpoložljivih mest, kandidate razvrstil glede na 

uspeh pri študiju prve stopnje. Ali je kakšna razlika med študenti, ki so opravili 

univerzitetni ali strokovni študij prve stopnje. Vprašljivo je, ali je kriterij, ki ga navajajo 
(povprečna ocena opravljenih izpitov 60 %, ocena diplomskega dela 40 %) ustrezen za 

vse, ki se želijo vpisati ne glede na predhodno izobrazbo. 

 

b) merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v 

študijski program: 

Kriteriji in postopki za priznavanje znanja in spretnosti pridobljenih pred vpisom v 

program so natančno določeni in študijska ali posebna strokovna komisija obravnava 

vloge in ugotavlja splošne in specifične kompetence pridobljene na drugih programih ali z 

lastnim delom ali izobraževanjem. Komisija predlaga priznavanja senatu VŠVV. 

 

c) načini ocenjevanja: 

postopki ocenjevanja so transparentni in so dostopni kot sestavni del učnih načrtov, 

ocenjevanje je izključno v domeni izvajalcev, analize izvedenih izpitov so na voljo v 

študentski pisarni. VŠVV objavlja analizo študija v samoevalvacijskem poročilu in ima 

poslovnik kakovosti. 

 

č) pogoji za dokončanje študija: 

pogoji za dokončanje študija so ustrezno opredeljeni: opravljene obveznosti v obsegu 

120 KT, ki vključujejo vse izpite in magistrsko delo 

d) pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih ta vsebuje: 

program ne vsebuje posebnih delov  
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e) strokovni oziroma znanstveni naslov: 

strokovni naslov magister oz. magistrica vinogradništva in vinarstva (mag. vin) je  

skladen z vsebino in stopnjo programa  in ustreza zakonskim kriterijem 

 

f) pogoji za prehode med študijskimi programi: 

predvideni so prehodi iz sorodnih programov druge stopnje po veljavnih merilih. Za 

direktni prehod v 2. letnijk je treba opraviti obveznosti v obsegu 48KT, vsebine v obsegu 

12 KT se lahko priznajo iz prejšnjega programa. 

Študent lahko prenese in uveljavi kot opravljeno študijsko obveznost v obsegu do 12 

ETCS po katerem koli programu magistrskega študija katere koli visokošolske ustanove 

ali vseživljenjskega izobraževanja na enakovredni stopnji zahtevnosti. Priznavanje iz 

vseživljenjskega izobraževanja je vprašljivo in tudi iz katerekoli visokošolske ustanove 

(bolje iz ustanove z vsebinsko podobnimi programi). 

Predlagatelj je v vlogi zapisal, da lahko študentom in diplomantom katerih koli 

magistrskih študijskih programov katere koli visokošolske ustanove, nosilci predmetov 

priznajo izpite, ki po zahtevnosti ustrezajo standardom Univerze v Novi Gorici, in se po 

vsebini vsaj 70% ujemajo z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu. 

Študent bi lahko preostalih 30 % nadomestil z drugimi oblikami izobraževanja. Poleg 

tega lahko študent prenese in uveljavi kot opravljeno študijsko obveznost tudi opravljene 

obveznosti v obsegu do 12 ETCS po katerem koli programu magistrskega študija katere 

koli visokošolske ustanove ali vseživljenjskega izobraževanja na enakovredni stopnji 

zahtevnosti. Predlagamo, da se bolj natančno definirajo vsebine predemtov, ki se lahko 

priznajo iz prejšnjega izobraževanja. 

 
(Točka d ne velja za študijske programe tretje stopnje.) 

 

Prednosti 

Priznavanje predhodno pridobljenih znaj, fleksibilnost za priznavanje neformalno 

pridobljene izobrazbe je velika prednost programa. Študenti bodo imeli priložnost 

sodelovati pri številnih raziskovalnih projektih in obštudijskih dejavnostih. Študenti bodo 

v drugem semestru pridobili veliko projektno-raziskovalnih kompetenc in izkušenj. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

Možnost za raziskovalne kompetence je treba dati že takoj na začetku študija. 

Potrebno bi bilo bolje definirati določene specifične procese v študijskem programu 

(določiti dodatne obveznosti za študente, ki prihajajo iz drugih področji). 

Priznavanje predhodno pridobljenih znanj, bi morali bolj področno usmeriti. 

Prehodnost študentov v višje letnike je še vedno nizka – tudi pri dejanskih študentih, ki 

obiskujejo program prve stopnje. 

Zavod že na prvostopenjskem študiju ugotavlja, da študenti premalo časa posvečajo 

samostojnemu delu, glede na visok delež samostojnega dela na magistrskem študiju, bi 

bilo smisleno zmanjšati število ur samostojnega dela ali pripraviti strategijo, ki se bo 

problema lotila. 

Vzorec na katerem temelji analiza o zaposlenosti diplomantov je premajhen, da bi lahko 

sklepali o dejanski zaposljivosti. Manjkajo podatki in analiza z Zavoda za zaposlovanje. 

Prav tako ni razvidno, ali so ti študenti bili vpisani na izredni študij in ali so morda bili 

zaposleni že v času študija. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Niso bile ugotovljene 
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POVZETEK 

Program druge stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, ki ga predlaga Univerza v Novi 

Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo je v izhodišču namenjen nadaljevanju 

študija diplomantov strokovnega programa prve stopnje. Program je zasnovan strokovno 

in vsebuje zelo malo naravoslovnih znanj, ker naj bi jih študenti pridobili že na 1. stopnji. 

S tega vidika je zasnova programa problematična, saj so temeljna naravoslovna znanja v 

strokovnem programu prve stopnje verjetno prezahtevna, kar ima lahko za posledico 

nedokončanje ali predolgo trajanje študija prve stopnje. Po drugi strani pa je predlagani 

program zelo primeren za diplomante naravoslovnih univerzitetnih programov 1. stopnje 

in omogoča strokovno usmeritev diplomantov, ki že imajo širša naravoslovna znanja. 

Zato velja razmisliti o cilju tega programa tudi v povezavi s tem vidikom. Na podlagi 

analiz uspešnosti študija na strokovnem programu 1. stopnje je treba natančno opredeliti 

namen in cilje predlaganega programa, pri čemer je treba upoštevati mnenja vseh 

deležnikov in dejanske potrebe okolja po diplomantih druge stopnje. Predvsem pa je 

treba zelo jasno opredeliti globalni cilj programa, ki gotovo ni le kot navaja predlagatelj: 

cit. »Kurikulum magisterskega študija vinogradništva in vinarstva je oblikovan z globalno 

vizijo podnebnih in družbeno ekonomskih sprememb, ki vplivajo na vinogradništvo in 

vinarstvo«. Zelo jasno je treba izpostaviti pridobljene kompetence diplomantov in učne 

izide, predvsem v povezavi z analizo možnosti zaposlovanja. 

Predlagani program mora biti po vsebini in zahtevnosti usklajen s programom prve 

stopnje in učni načrti predmetov sestavljeni tako, da se vsebine ne podvajajo. Koordinator 
programa prijavitelja mora sklicati nosilce predmetov in revidirati vsebine. Strokovne vsebine je 

treba vključiti v nabor izbirnih predmetov. Nabor izbirnih predmetov je lahko manjši od 

18, saj je pri predlaganem nizkem številu vpisnih mest (20) vprašljiva izvedba izbranih 

predmetov (za izbor je predvidenih le 7 izbirnih predmetov v celotnem programu). 

Vsekakor pa je priporočljivo vključiti širša naravoslovna znanja s področja okolja in 

genetike v vsebine obveznih predmetov. 

Iz programa ni jasno razvidno katere vsebine (diferencialni izpiti) bodo morali opraviti 

študenti, ki so diplomanti  različnih programov 1. stopnje  pred vpisom v ta program. 

Vsi nosilci predmetov so habilitirani visokošolski učitelji, vendar v nekaterih primerih 

področje habilitacije ni skladno z vsebinami predmeta, ki so navedne v učnem načrtu. 

Zelo malo asistentov in tehničnih sodelavcev sodeluje v programu kar je v predlagani 

zasnovi programa s poudarkom na individualnem laboratorijskem in praktičnem delu 

lahko problematično  

Treba je osvežiti podatke o vključenosti nosilcev v raziskovalne projekte, saj je večina 

projektov do leta 2018 že zaključenih. Od nosilcev-izvajalcev programa se pričakuje , da 

imajo vzpostavljene domače in mednarodne povezave na raziskovalnem področju.. 

. 

Prostori in oprema za praktično delo študentov so ustrezni, administrativno-tehnični 

kader in knjižnična dejavnost so na zadovoljivem nivoju, in so večinoma skupni za vse 

programe UNG. Glede na to, da je program namenjen tudi tujim študentom, predlagamo, 

da se cilje programa, predvidene učne izide in kompetence prevede tudi v angleški jezik. 

 

 

SUMMARY  

The program proposed by School for Viticulture and Enology of the University of Nova 

Gorica is declared primarily as designed for upgrading studies of graduates of the first 

degree vocational program Viticulture and Enology who wish to continue the studies and  

» expand their competences/skills in the direction of knowledge, understanding and use 
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of new and modern wine-growing and wine producing technologies from chemical, 

microbiological, molecular, environmental, pathological, geographical and sensory 

aspects”.  

The proposed program is very specialized and based on the premise that general 

knowledge in natural sciences was already mastered in the BSc program. This could be a 

misleading assumption as the basic knowledge in natural sciences, necessary for 

understanding the processes of wine production and marketing could not be entirely 

mastered during the BSc program. On the other hand the proposed program offers great 

opportunities for graduates in other BSc programs with broader knowledge in natural 

sciences, so the goal of the program should also be considered from this aspect. A 

concise analysis of the learning outcomes and competencies of the graduates of the 

vocational program should be a basis for the construction of the MSc program with 

exposing the regional and international needs for employment of graduates of the MSc 

program. It is important to define the global goals of the proposed program and not only 

stating that “the program was developed with a global vision of climate and socio-

economic changes affecting viticulture and wine-growing”. 

The proposed program should be consistent with the learning outcomes and competences 

of the graduates of the BSc program Viticulture and Enology and the courses should be 

checked for content duplication and horizontal and vertical consistency. We suggest that 

the program coordinator revises the contents of individual courses by addressing the 

lecturers to harmonize the content of courses. The elective courses should contain mostly 

specialized topics and the number of electives should be reduced as only 7 electives can 

be chosen during the study period in both years. It is highly recommended to include 

topics and courses with general knowledge in natural history sciences such as genetics, 

ecology… 

It is not clear which contents (differential exams) are demanded for enrolment of 

graduates from other more general BSc study programs. 

All the proposed lecturers meet the requirements concerning the habilitation, but in some 

cases the field of habilitation of lecturer does not correspond with the planned content of 

the course. There are very few assistants and technical staff involved in the program, 

which might be a problem regarding that the proposed program contains a lot of 

laboratory and field work. We suggest the applicant to refresh the data about the 

involvement of lecturers in the research projects, as most of them expired in 2018, and it 

is expected that they have national and international research cooperation 

The material conditions including research equipment and available facilities meet the 

requirements for practical work of students, administrative staff and library facilities are 

adequate. As the program is also meant for foreign students we suggest to prepare the 

English version of the program as an information guide for students exposing the main 

goals, learning outcomes and competencies of the graduates. 

 

 

Prednosti, priložnosti za izboljšanje in večje pomanjkljivosti oziroma 

neskladnosti  
Prednosti 

Program daje možnost širši populaciji diplomantov naravoslovnih in tehničnih programov 1. 
stopnje za nadaljevanje študija 2.stopnje, ki je bolj strokovno usmerjen 
 
Program je vključen v lokalno okolje in daje dobre možnosti za povezave študentov in zunanjih  
deležnikov 

 
V programu je veliko obštudijskih dejavnosti in individualnega dela 
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Prostori, infrastruktura in raziskovalna  oprema so ugodni za izvedbo programa 
 
Število vpisnih mest in pogoji za prehode med programi so ustrezni 

Priložnosti za izboljšanje 

Jasno je treba opredeliti globalne in operativne cilje programa, navedba da je program 
namenjen motivaciji za hitro dokončanje  študija na prvi stopnji je naivna. 
 
Pregledati je treba vsebine učnih načrtov in ukiniti podvojevanje vsebin, hkrati pa uskladiti 

vsebine z učnimi načrti programa 1. stopnje. Predmetov, ki vsebujejo širša naravoslovna 

znanja je v programu premalo, predvsem z vidika navedenega globalnega cilja o podnebnih 

in družbeno ekonomskih spremembah, ki vplivajo na vinogradništvo in vinarstvo. 

 

Pripraviti je treba nabor kompetenc in učnih izidov diplomantov programa 2.stopnje. 

 

Študijska litertaura navedena v učnih načrtih je pretežno v tujem jeziku ali so to le 

posamezni strokovni članki. Treba je dodati literaturo v domačem jeziku ini študijska 

gradiva v elektronski obliki, predvsem za strokovne predmete. 

 
V program je treba vključiti tudi ustrezen tehnični kader in asistente, ki omogočajo kvalitetno 
in učinkovito laboratorijsko delo, ki je eden od pomembnih vidikov predlaganega programa 
 
Glede na to, da je v programu velik poudarek na samostojnem delu študentov je treba 

pripraviti strategijo za učinkovito izvedbo obsežnega individualnega dela, predvsem v 
laboratorijih in na terenu. 
 

Manjkajo podatki in analiza z Zavoda za zaposlovanje o zaposljivosti diplomantov 

strokovnega programa 1. stopnje in s tem v zvezi tudi načrtovanje zaposlovanja 

diplomantov 2. stopnje 

 

Priporočljivo je vsebinsko in izvedbeno povezovanje z obstoječimi programi 

vinogradništva in vinarstva doma in v tujini in morda celo zasnova skupnega 

mednarodnega programa, ki bi zelo razširil možnosti za interdisciplinarni študij na 

področju kmetijstva in ustrezno zaposljivost diplomantov. 
 

Treba bi bilo bolje definirati določene specifične vsebine in procese v študijskem 

programu (določiti dodatne obveznosti za študente, ki prihajajo iz nesorodnih 

področji). 

 

Priznavanje predhodno pridobljenih znanj, bi morali bolj področno usmeriti. 
 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

Nekateri nosilci predmetov nimajo ustreznega izvolitvenega področja glede na 

vsebino predmeta ki naj bi ga izvajali 
 

Zelo redki nosilci predmetov ponujajo lastno učno gradivo v obliki učbenikov in 

monografij ustreznih vsebin. Dva ali trije tuji članki ne morejo biti osnova za študij 

predmeta. 

 

V učnem načrtu Magistrsko delo v poglavju Vsebine je zapisano: magistrsko delo s 

področja znanosti o okolju 
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Dodatek h končnemu poročilu o programu druge stopnje Vinogradništvo in 

vinarstvo, predlagatelja Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo UNG po 

dopolnitvah vloge in odzivu na poročilo strokovnjakov. 

 

Skupina strokovnjakov v postopku akreditacije UNG, Fakultete za vinarstvo in 

vinogradništvo je dne 29.10.2018 prejela odgovor dekanje fakultete prof. Branka Mozetič 

Vodopivec z dopolnitvami predloga programa ob upoštevanju večine pripomb v poročilu. 

Prav tako so posredovali skrajšan prevod programa v angleškem jeziku, kot smo želeli 

zaradi sodelovanja tujega strokovnjaka. 

Strokovnjaki smo gradivo pregledali. Predsednica, prof. Jasna Štrus (UL, BF) ter prof. 

Stanko Vršič (UM, FKBV) in študentka Ajda Praznik ter novo imenovana članica Karin 

Kovačević Ganić (UZ, PBF) smo pregledali dopolnjeno vlogo, uskladili mnenja in 

posredujemo končno poročilo. 

Fakulteta je kot odziv na prvotno poročilo strokovnjakov dopolnila vlogo za akreditacijo, 

priložila dokazili o habilitacijah za dve visokošolski učiteljici in dokazila o postopkih za 

izvolitev v naziv za dva asistenta. Posredovali so analizo Zavoda RS za zaposlovanje o 

potrebah družbe po diplomantih programa in mnenja potencialnih zaposljevalcev. 

 

Strokovnjaki ugotavljamo, da je predlagatelj ustrezno dopolnil in korenito spremenil 

vsebine, tako, da je program bolj strokovno korekten in konsistenten ter z jasnejšimi 

globalnimi in specifičnimi cilji. Upoštevali so večino predlogov, glede vsebin in zaporedja 

predmetov v predmetniku, dodali posodobljen seznam projektov v katere so vključeni 

nosilci in natančneje opredelili kompetence in učne izide diplomantov. Okrepili so 

kadrovsko strukturo s predlaganimi dodatnimi asistenti za izvedbo laboratorijskega dela. 

 

Standard 1 

Vsebine predmetov so usklajene s prvostopenjskim programom in se ne ponavljajo, 

ampak nadgrajujejo. Izbirni predmeti Senzorična ocena vin, Oblikovanje in analiza 

eksperimentov, Upravljanje agroekosistemov in Moderni pristopi v patologiji in zaščiti 

rastlin, so vključeni v nabor obveznih predmetov programa. S tem ukrepom je zmanjšan 

nabor izbirnih predmetov in zagotovljena vertikalna in horizontalan povezanost med 

predmeti programa. Nekatere vsebine še vedno niso usklajene, kot priložnost za 

izboljšanje predlagamo uskladitev vsebin o načrtovanju postavitve poskusov pri obveznih 

predmetih Aplikativno vinogradništvo, Moderni pristopi v patologiji in varstvu rastlin in 

Oblikovanje in analiza eksperimentov. Iz učnih načrtov se ne da ugotoviti ali in v 

kakšnem obsegu se prekrivajo vsebine o načrtovanju in analizi poskusov, ki jih 

vključujeta tudi obvezna predmeta Aplikativno vinogradništvo (kritična evalvacija novih 

znanstvenih dognanj in njihova prenosljivost v prakso, načrtovanje poskusov, evalvacija 

poskusov, prezentacija in validacija rezultatov, prenos iz eksperimentalne v pilotno skalo, 

in nato v proizvodnjo) in Moderni pristopi v patologiji in varstvu rastlin (načrtovanje 

postavitve poskusov v kontroliranih pogojih in naravnem okolju).Vsebine načrtovanja in 

analize poskusov je treba uskladiti ali izpostaviti katere vsebine bodo obravnavane pri 

posameznih predmetih. Verjetno bi bil glede na vsebino predmeta Oblikovanje in analiza 

eksperimentov primernejši naslov Statistično načrtovanje in analiza poskusov.  

Trajnostno kmetijstvo je osnovna, državna in EU strategija in vsebine pri predmetih 

Aplikativno vinogradništvo, Upravljanje agrosistemov in Ekofiziologija rastlin.se sedaj bolj 

nanašajo na to področje. Upravljanje agroekosistemov specificira populacijske procese v 

poljedelstvu, trajnih nasadov (vinogradov) ne zajema. Vaje v Aplikativnem 

vinogradništvu so sedaj usklajene in število ur je povečano (iz 10ur na 35ur). 
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Priporočilo strokovnjakov je da se predmet Aplikativno vinogradništvo prestavi v 1. 

letnik, namesto Senzoričnega ocenjevanja vin ali Aplikativnega vinarstva, upošteva naj 

se logično zaporedje v tehnologiji pridelave vina. 

Za razumevanje vsebin predmeta Senzorično ocenjevanje vina so potrebna osnovna 

znanja s področja vinarstva, vinogradništva, enografije in senzorike vina (zahteva je 

opredeljena v učnem načrtu). Predmet je uvrščen v prvi semester prvega letnika in lahko 

predstavlja težavo za študente, ki nimajo teh osnov. Predlagamo, da se predmet uvrsti v 

drugi semester ali celo v drugi letnik programa. Torej se zamenjata predmeta Aplikativno 

vinogradništvo in Aplikativno vinarstvo in predmet Senzorično ocenjevanje vina se izvaja 

v drugem semestru prvega letnika. 

 

Odgovor vlagatelja glede pomanjkanja slovenskih študijskih virov kaže, da so gradiva 

vključili in upoštevali kjer se je le dalo (dikcija vključili smo pomanjkljive slovenske vire 

je neustrezna), vendar je treba upoštevati tudi ustreznost vsebin. Predlagan študijski vir 

“Vršič, S., Lešnik, M. 2010. Vinogradništvo. ČZP Kmečki glas, Ljubljana “ pri predmetu 

Podnebne spremembe je za ta predmet vsebinsko neustrezen in kaže na nepoznavanje 

domačih virov. 

Kot priložnost za izboljšanje predlagamo bolj natančno in ustreznejšo pripravo učnih 

gradiv za študente. Predlagatelj navaja, da bodo nosilci in izvajalci lastno učno gradivo 

študentom ponudili preko elektronskih učilnic, ki omogočajo dinamično dopolnjevanje in 

pripravo lastnih učnih vsebin ter stalni kontakt s študenti. 

 

Predlagatelj je vlogo posodobil in dopolnil s seznamom številnih novih projektov, v 

katerih sodelujejo predvideni nosilci. Z vključevanjem v številne domače in mednarodne 

projekte nosilci izpolnjujejo kriterije za znanstveno raziskovalno delo in s tem povezane 

znanstvene, strokovne in raziskovalne vsebine, ki so integrirane v predlagani program. 

 

Standard 2 

Bistvena prednost je dejstvo, da je v dopolnjeni vlogi vlagatelj spremenil klasifikacijo s 

področja kmetijstva v KLASIUS-P-16 v dve področji (0721 Živilska tehnologija, vinarstvo, 

0811 Poljedelstvo in reja živali, vinogradništvo), ki najbolj ustrezata interdisciplinarnemu 

področju vinogradištva in vinarstva. 

V perspektivi je tudi priprava skupnih programov/dvojnih diplom/konzoricijskega študija  

s podobnimi inštitucijami iz držav Balkana, Gruzije, Romunije, kot tudi povezave s 

sorodnimi fakultetami v Sloveniji, kar je pomembna prednost programa z vidika 

internacionalizacije. 

 

Standard 3 

V novi vlogi so izpostavili pridobljene kompetence diplomantov in učne izide v povezavi z 

analizo možnosti zaposlovanja. Kot prednost velja izpostaviti vključeno analizo 

zaposlitvenih možnosti Zavoda za zaposlovanje RS za prvostopenjski program 

Vinogradništvo in vinarstvo v zadnjih 4 letih, kot tudi analizo zaposlitvenih možnosti 

profila poklica enolog (inženir kemije in živilstva). 

Dodana so podporna pisma treh večjih kleti in tujega vinarja na Primorskem, ki poleg 

podpore k ustanovitvi programa potrjujejo možnost zaposlovanja takšnega kadra in 

vključevanja njihovih strokovnjakov v izobraževanje na magistrski stopnji. 

 

 

Standard 4 
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Na priporočilo strokovnjakov o vključevanju dodatnih asistentov in tehničnih sodelavcev 

zaradi velikega obsega laboratorijskega in praktičnega dela so se odzvali tako, da so v 

program kadrovsko okrepili in vključili dodatna asistenta za izvedbo laboratorijskega dela 

na področjih biotehnologije in vinarstva. 

S pravno- formalnega vidika imajo vsi predlagani nosilci ustrezne habilitacije, vendar 

reference predlaganih nosilcev predmetov Rastlinska molekularna biotehnologija, 

Rastlinska ekofiziologija, Aplikativno vinogradništvo, Podnebne spremembe (glej COBISS) 

niso povsem skladne z vsebino predmeta. 

Razlikovati je treba reference za akademski naziv, ki pri nobenem od nosilcev niso 

sporne in reference, ki so ustrezne za nosilca predmeta. To je bistvena razlika. 

Navajanje vlagatelja v odgovoru na omenjeno pripombo strokovnjakov– glej COBISS, 

opis predmeta, reference nosilcev – priloga vlog- je razumljeno kot očitek nedoslednosti 

recenzentov  pri pregledu referenc. Bibliografija nosilca Rastlinska molekularna 

biotehnologija je obsežna, reference v povezavi z vinsko trto pa se nanašajo na raziskave 

le enega virusa. Nosilec Ekofiziologije rastlin in Rastlinske molekularne biotehnologije je 

isti. Pri Aplikativnem vinogradništvu ima nosilec bolj vinarske reference, pri predmetu 

Podnebne spremembe ima nosilec odlične reference, vendar se ne nanašajo na vinsko 

trto.Kot priložnost za izboljšanje predlagamo vključevanje tujih strokovnjakov z 

ustreznimi referencami za izbrane vsebine. 

 

Standard 5 

Med prednostmi velja omeniti spremembo, da so dodatne obveznosti za študente, ki 

prihajajo iz drugih področij v novem predlogu jasno definirane in vključujejo pripročila 

evalvatorjev progama. Podrobno so definirali kateri študentje se lahko vpišejo v program 

brez dodatnih izpitov in katere obveznosti morajo opraviti tisti, ki prihajajo iz manj 

sorodnih študijskih programov. Priznavanje predhodno pridobljenih znanj so usmerili 

glede na področje in opredelili potrebno dokumentacijo. Zelo jasno so določili tudi pogoje 

in postopke za prehod med študijskimi programi druge stopnje. Razmerje med. 

kontaktnimi urami in  samostojnim delom ustreza nivoju študija in je večinoma 

zasnovano tako, da bodo študentje za 1 kontaktno uro opravili 2 uri samostojnega dela. 

 

Prednosti, priložnosti za izboljšanje in večje pomanjkljivosti oziroma 

neskladnosti  
Prednosti 

Program daje možnost širši populaciji diplomantov naravoslovnih in tehničnih programov 1. 

stopnje za nadaljevanje študija 2.stopnje, ki je bolj strokovno usmerjen 

 

Nabor kompetenc in učnih izidov diplomantov programa 2.stopnje je jasno opredeljen 

 
Program je vključen v lokalno okolje in daje dobre možnosti za povezave študentov in zunanjih  
deležnikov 
 

Program je zasnovan interdisciplinarno in predvideva povezovanje strokovnjakov doma in v 
tujini 
 
V programu je veliko obštudijskih dejavnosti in individualnega dela, zato je dopolnjena 
kadrovska struktura asistentov in tehničnih sodelavcev ustrezna 
 
Jasno so definirane obveznosti, ki jih morajo opraviti študenti, ki prihajajo z drugih področij in 

področno priznavanje predhodno pridobljenih znanj  
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Podatki in analiza  Zavoda za zaposlovanje o zaposljivosti diplomantov strokovnega 

programa 1. stopnje in s tem v zvezi tudi načrtovanje zaposlovanja diplomantov 2. 

stopnje ustrezata 
 

Prostori, infrastruktura in raziskovalna oprema so ugodni za izvedbo programa 
 
Število vpisnih mest in pogoji za prehode med programi so ustrezni 

Priložnosti za izboljšanje 

Vsebine učnih načrtov so večinoma usklajene, še vedno pa ostaja nekaj predmetov, kjer se 

vsebine ponavljajo  

 

Študijska literatura je večinoma ustrezna, v nekaterih primerih je treba uskladiti 

predlagano slovensko literaturo in vsebino predmeta, kot tudi dodati obsežnejša 

študijska gradiva v elektronski obliki, predvsem za strokovne predmete. Zelo redki 

nosilci predmetov ponujajo lastno učno gradivo v obliki učbenikov in monografij 

ustreznih vsebin 

 
Glede na to, da je v programu velik poudarek na samostojnem delu študentov je treba 
pripraviti strategijo za učinkovito izvedbo obsežnega individualnega dela, predvsem v 
laboratorijih in na terenu. 
 

Priporočljivo je vsebinsko in izvedbeno povezovanje z obstoječimi programi 

vinogradništva in vinarstva doma in v tujini in morda celo zasnova skupnega 

mednarodnega programa, ki bi zelo razširil možnosti za interdisciplinarni študij na 

področju kmetijstva in ustrezno zaposljivost diplomantov. 
 

Nekateri nosilci predmetov imajo drugačne strokovne reference, kot je vsebina 

predmeta ki naj bi ga izvajali, zato predlagamo vključevanje tujih strokovnjakov s 

področja 
 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

v dopolnjenem predlogu programa ni večjih pomanjklivosti ali neskladnosti  

 

POVZETEK 

Program druge stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, ki ga predlaga Univerza v Novi 

Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo je namenjen tako nadaljevanju študija 

diplomantov strokovnega programa prve stopnje, kot tudi diplomantom naravoslovnih 

univerzitetnih programov 1. stopnje. Program je zasnovan predvsem strokovno in 

predvideva se, da so študenti osnovna naravoslovna znanja pridobili že na 1. stopnji. Na 

podlagi predloženih analiz uspešnosti študija na strokovnem programu 1. stopnje in 

možnosti zaposlovanja diplomantov, so cilji predlaganega programa ustrezno opredeljeni, 

in izpostavljena mnenja vseh deležnikov in dejanske potrebe okolja po diplomantih druge 

stopnje. Pridobljene kompetence diplomantov in učni izidi programa, predvsem v 

povezavi z analizo možnosti zaposlovanja so jasno opredeljeni. 

Predlagani program mora je po vsebini in zahtevnosti usklajen s programom prve stopnje 

in učni načrti predmetov so večinoma ustrezni, tako da se  vsebine ne podvajajo. 

Strokovne vsebine so večinoma vključene v nabor izbirnih predmetov. Nabor izbirnih 

predmetov je ustrezen in vsebine obveznih predmetov so dopolnjene. 
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Iz programa je razvidno katere vsebine (diferencialni izpiti) bodo morali pred vpisom v ta 

program opraviti študenti, ki so diplomanti  različnih programov 1. stopnje in ustrezno je 

opredeljeno priznavanje predhodno pridobljenih znanj. 

Vsi nosilci predmetov imajo ustrezne habilitacije, v nekaterih primerih ko področje 

habilitacije ni povsem skladno z vsebinami predmeta, ki so navedene v učnem načrtu, 

obstaja možnost vključevanja tuijih strokovnjakov. Število asistentov in tehničnih 

sodelavcev v programu je ustrezno, kar je skladno s predlagano zasnovo programa s 

poudarkom na individualnem laboratorijskem in praktičnem delu. 

Podatki o vključenosti nosilcev v raziskovalne projekte so posodobljeni in izpostavljene so 

njihove mednarodne povezave na raziskovalnem področju. 

Prostori in oprema za praktično delo študentov so ustrezni, administrativno-tehnični 

kader in knjižnična dejavnost so na zadovoljivem nivoju, in so večinoma skupni za vse 

programe UNG. Glede na to, da je program namenjen tudi tujim študentom je zelo 

dobrodošel angleški prevod poglavij o ciljih programa, učnih izidih in kompetencah. 

 

SUMMARY  

The program proposed by School for Viticulture and Enology of the University of Nova 

Gorica is designed for graduates of the first degree vocational program Viticulture and 

Enology who wish to continue the studies and also offers great opportunities for 

graduates in other BSc programs with broader knowledge in natural sciences. 

The proposed program is very specialized and based on the premise that general 

knowledge in natural sciences was already mastered in the BSc program. A concise 

analysis of the learning outcomes and competencies of the graduates of the vocational 

program was the basis for the construction of the MSc program with exposing the 

regional and international needs for employment of graduates of the MSc program. The 

global goals of the proposed program are presented adequately and the need for the 

graduates of MSc program at the labor market is exposed. The proposed program is 

consistent with the learning outcomes and competences of the graduates of the BSc 

program Viticulture and Enology and other BSc programs. 

The courses are harmonized with no content duplication and necessary horizontal and 

vertical consistency. The elective courses contain mostly specialized topics and the 

content of the compulsory courses is adequate. It is clearly defined which contents 

(differential exams) are demanded for enrolment of graduates from other more general 

BSc study programs. 

All the proposed lecturers meet the formal requirements concerning the habilitation, in 

some cases where the field of habilitation of lecturer differs from the content of the 

course, cooperation with foreign experts is proposed. The assistants and technical staff 

involved in the program is adequate, due to the extensive student laboratory and field 

work in the proposed program. The data about the involvement of lecturers in the 

research projects are refreshed and their national and international research cooperation 

is exposed. 

The material conditions including research equipment and available facilities meet the 

requirements for practical work of students, administrative staff and library facilities are 

adequate. As the program is also meant for foreign students, the English version of the 

program exposing the main goals, learning outcomes and competencies of the graduates 

is mostly welcome. 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu 


