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UVOD 

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

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 

poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

 

Skupina strokovnjakov je ocenila, da ni potreben fizičen sestanek niti obisk inštitucije. Vsi 

trije člani smo podrobno pregledali tako celotno gradivo vloge kot tudi v spletu javno 

dostopne informacije o izobraževalni ustanovi. Nato smo si razdelili gradivo po tematiki in 

se individualni intenzivno posvetili vsak svojemu delu. Poročilo je nastalo tako, da smo 

svoje prispevke najprej uskladili in nato strnili v pričujoči dokument. Poročilo smo dne 

15.01.2019 oddali agenciji. FAMNIT se je nato odzvala z dopisom 21.01.2019 v katerem 

odgovarja na naše poročilo. Odgovoru so priložene številne (obsežene) dopolnitve in 

spremembe predloženega programa, ki upoštevajo pripombe in predloge kot smo jih 

podali v našem prvotnem poročilu. V nadaljevanju podajamo torej NOVO poročilo z 

upoštevanimi spremembami in dopolnitvami. 

 
(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.  
 
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.) 

 

 

V spodnji tabeli so z zeleno barvo označene spremembe v naši novi presoji, do katerih je 

prišlo kot posledica upoštevanja naših predlogov in pripomb iz prvotnega poročila. 

Podroben opis odgovorov na naše pripombe se nahaja v datoteki »FAMNIT_Odgovor-

PZ_29.1.2019.PDF«, ki je del vloge. 

 

Prva akreditacija programa 

Področja presoje Prednost Priložnosti za 

izboljšanje 

Večje 

pomanjkljivosti 

oz. 

neskladnosti 

Sestava in vsebina študijskega 

programa 

   

Standard 1 3 9 -> 1 2 -> 0 

Standard 2 1 1 - 

Standard 3 1 1 1 -> 0 

 

Zasnova izvajanja študijskega 

programa 

   

Standard 4 1 1 - 

Standard 5 1 1 - 
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UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE IN NJEGOVA PRESOJA 

Temeljna usmeritev za presojo po posameznih standardih:  

Skupina strokovnjakov vsak predpisani standard kakovosti presoja na dveh 

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

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

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

predpisanega. Na drugi ravni pa ugotovljeno stanje kvalitativno vrednoti v 

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

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

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

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

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

izjemnosti. Medtem ko nekateri standardi kakovosti vsebujejo kvalifikatorje, kot 

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

obstoju oziroma izvajanju nečesa. Skupina strokovnjakov temu navkljub vselej 

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

povzame morebitne neskladnosti ali večje pomanjkljivosti, iz druge pa prednosti 

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

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

SESTAVA IN VSEBINA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

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:  

 

Podatkovne znanosti predstavljajo multidisciplinarno področje, ki kombinira matematične 

in statistične metode procesov, sistemov in digitalnih tehnologij (kot so strojno učenje in 

masovni podatki) za reševanje poslovnih in drugih problemov s pomočjo analize velike 

količine podatkov. Podjetja in inštitucije, ki ustvarjajo nova znanja s pomočjo analize 

strukturiranih in nestrukturiranih podatkov lahko sprejemajo informirane odločitve in 

bolje poslujejo. Njihovi najpomembnejši sodelavci so tisti, ki svoje kompetence temeljijo 

na celostni analizi podatkov. 

 

Magistrski študij Podatkovne znanosti (Data Science) je dvoletni, drugostopenjski študij s 

120 ECTS točkami, ki je sestavljen iz skupno 15 obveznih predmetov (11 v prvem letniku 

in 4 v drugem letniku), 3 izbirnih (od tega 3 iz lastnega nabora in/ali 3 zunanji) 

predmetov in magistrskega dela 

 

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: 
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Učni izidi programa so korektno definirani, konsistentni in ustrezno uravnoteženi med 

teoretičnimi in praktično aplikativnimi znanji. Učni izidi na nivoju programa bi morali biti 

povezani z učnimi izidi na  nivoju vsakega posameznega predmeta. Vloga vsebuje tudi 

odlično razpredelnico iz katere so jasno razvidni prispevki posameznih predmetov k 

predvidenimi učnimi izidi programa. Temu primerno so tudi metode ocenjevanja 

podrejene učnim izidom, torej z ustreznim poudarkom na ocenjevanju prektičnega 

(seminarskega, laboratorijskega) dela. Predpisana literatura je ustrezna in sodobna. 

 

c) v program integrirane znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma 

umetniške vsebine: 

 

FAMNIT je tesno povezana tako z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP 

IAM) kot tudi delno z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani. Poleg 

tega FAMNIT sodeluje v številnih mednarodnih raziskovalnih projektih. V teh projektih se 

uporabljajo sodobne metode pri povsem praktičnih aplikacijah s področja podatkovne 

znanosti. Bogate izkušnje aplikativnega sodelovanja so vpletene tudi v pedagoški proces. 

Nekateri predmeti so neposredno povezani z razvojno raziskovalnim delom. 

 

 č) vrstni red predmetov oziroma razporejenost predmetov po semestrih in 

letnikih (horizontalna in vertikalna povezanost) ter njihovo kreditno 

ovrednotenje: 

 

Študentska obremenitev je primerno razporejena. 60 ECTS kreditnih točk za vsak letnik 

študija, pri čemer je očitno v prvem letniku večji poudarek na 11ih obveznih predmetih in 

enemu izbirnemu predmetu medtem ko se v drugem letniku obremenitev porazdeli med 

4 obvezne predmete, 2 izbirna predmeta in magistrsko delo. 

 

Tudi sama porazdelitev obremenitve po predmeti je uravnotežena in smislena. Predmeti 

povezani horizontalno in vertikalno. Kompetence in habilitiranost nosilcev predmetov so 

primerne.  

 

 

Prednosti 

 

- Področje podatkovnih znanosti je zelo povpraševano. Tudi v bližnji prihodnosti 

predvidevamo potenciale za razvoj na tem področju. 

- Program na Primorskem nima neposredne konkurence. 

- FAMNIT ima vse potrebne raziskovalne in kadrovske kompetence na področju 

podatkovnih znanosti. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Notranja izbirnost predmetov sicer zadošča vendar je na spodnji meji. Morda bi v 

prihodnosti povečali lasten seznam ali pa bi vključili konkretno opisane predloge 

zunanjih predmetov. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

Pomanjkljivosti ali neskladnosti niso bile ugotovljene. 
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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: 

 

Struktura študija je korektno zamišljena. Razmerje med teoretični predmeti, ki 

študentom podajajo dobra osnovna znanja in kompetence ter praktično usmerjenimi 

predmeti je primerno.  

 

WEF Future of Jobs 2018 in podobne študije poudarjajo, da se bo velika večina bodočih 

poslov razvijala v smeri sodelovanja med inteligentnimi strojnimi algoritmi in človekom, 

pri čemer se bo človeški delež premaknil iz »trdih« proti »mehkim« veščinam, torej proti 

kreativnosti, kritičnemu mišljenju in družbenim veščinam. Program načeloma sledi temu 

trendu. 

 

Prednosti 

 

- Korektna struktura programa, odlična teoretična podlaga in primeren poudarek na 

praktičnimi kompetencami, ter mehki mi veščinami. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Morda razmisliti o umestitvi v drugačno klasifikacijo področji v smislu, da se že v 

klasifikaciji vidi praktičen računalniški značaj programa. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

Pomanjkljivosti ali neskladnosti niso bile ugotovljene. 

 

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: 

 

FAMNIT kot institucija ima odlično raziskovalno povezanost, tako z drugimi znanstveno 

raziskovalnimi ustanovami kot tudi z gospodarstvom. Ima dolgo zgodovino sodelovanja v 

mednarodnih in bilateralnih projektih. Del vloge so izredno podrobni opisi posameznih 

projektov in vloge, ki jo pri tem igra FAMNIT. Iz navedenega nedvomno sledi, da ima 

FAMNIT dober pregled nad stroko in okoljem delovanja. Torej lahko že sama organizacija 

do neke mere ocenjuje potrebe zaposlovalnega okolja in tako predvideva zaposljivost 

svojih bodočih magistrantov. 

 

Glede na dejstvo, da se predloženi program uvršča v reden študij in je torej večinoma 

financiran iz slovenskih proračunskih sredstev je na tem mestu seveda potrebna tudi 

konkretna analiza zaposljivosti na slovenskem trgu delovne sile. Vloga vsebuje ustrezno 
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preliminarno analizo podjetja Arhea Solutions, ki potrjuje načelne potrebe trga delovne 

sile.  

 

 

b) razmere za praktično izobraževanje študentov: 

 

Program vključuje 3 tedensko praktično usposabljanje v organizaciji, ki je ovrednoteno s 

6 ECTS in se izvaja v 2. letniku študija. Poleg tega vključuje še 5 ur seminarja.   

 

Prednosti 

 

- Program je načeloma perspektiven in v Sloveniji nima veliko konkurence. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Že v sami vlogi je napovedana tudi obsežnejša spletna tržna raziskava, ki bo med 

drugim tudi pomagala pri pridobivanju študentov.   

  

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

Pomanjkljivosti ali neskladnosti niso bile ugotovljene. 

 

 

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: 

 

Predviden program se izvaja kot redni drugostopenjski študij in predvideva vpis 30 

študentov v prvi letnik. 

  

V vlogi so opisane sodobne in strokovno ustrezne metode poučevanja. Izvedbene metode 

so primerne tako za razvijanje teoretičnih in aplikativnih strokovnih sposobnosti kot tudi 

za pridobivanje mehkih veščin in tako omogočajo doseganje zastavljenih učnih izidov. 

Tudi oblike ocenjevanja so primerne. 

 

 

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: 
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Ugotavljamo, da imajo vsi predvideni nosilci predmetov ustrezne učiteljske nazive. Tudi 

vsi ostali sodelujoči sodelavci so ustrezno pedagoško habilitirani. Učiteljski zbor je preko 

80% zaposlen s polnim delovnim časom na inštituciji.  

 

 

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

skladu s 15. členom meril: 

 

Po pregledu podatkov iz vloge, samoevalvacijskih poročil ter spletnih strani 

FAMNIT ugotavljamo, da inštitucija razpolaga z ustreznimi prostori za izvajanje 

pedagoškega procesa, vključno z vso potrebno laboratorijsko opremo za izvajanje 

praktčnih vaj. Knjižnica je ustrezno založena in tudi prostorsko ustrezna. Obstoja 

sodobna informacijsko komunikacijska infrastruktura. 

 

Finančni viri za predlagan program prihajajo v največjem delu iz proračunskih 

sredstev MIZŠ, kar je običajno za redne študijske programe. Vloga podrobnejše 

predstavi tudi tipično mešano kalkulacijo za prehodno, zagonsko obdobje novega 

programa.  

 

  

Prednosti 

 

- Učiteljski zbor, ki je v veliki večini znanstveno aktiven na inštituciji. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Razmisliti o pravni podlagi za dolgoročno pridobivanje tržnih šolnin v okviru 

internacionalne mobilnosti študentov (kar je tudi že izpostavljeno v vlogi). 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

Pomanjkljivosti ali neskladnosti niso bile ugotovljene. 

 

 

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: 

  

 

Iz vloge je jasno razvidno kakšni so konkretni pogoji za vpis v program. Tudi pogoji za 

napredovanje so definirani in ustrezni.  

 

 

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

študijski program: 
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Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program je urejeno 

v skladu z merili za priznavanje, ki jih je sprejela Univerza na Primorskem o čemer 

odloča pristojna komisija.  

 

c) načini ocenjevanja: 

 

Načini ocenjevanja in preverjanja znanja so določeni v učnih načrtih posameznih 

predmetov, pri čemer se znanje preverja in ocenjuje na različne načine (kolokviji, 

domače naloge, seminarske/projektne naloge, ustno) in z različno utežitvijo. 

 

     č)  pogoji za dokončanje študija: 

 

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane 

študijske obveznosti ter uspešno opravljena magistrska naloga skupaj v okviru 120 

ECTS. 

 

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

 

Študijski program ne vsebuje posameznih delov. 

 

e) strokovni oziroma znanstveni naslov: 

 

Strokovni naslov je usklajen z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1, 

Uradni list RS, št. 61-2571/06) in se glasi:  magister podatkovnih znanosti oz. magistrica 

podatkovnih znanosti, njegova okrajšava je mag. pod. znan. 

 

f) pogoji za prehode med študijskimi programi: 

 

Pogoji za prehode med študijskimi programi so določeni v skladu z Merili za prehode med 

študijskimi (Uradni list RS, št. 95/10 in št. 17/11), o priznavanju in določitvi manjkajočih 

oziroma dodatnih obveznosti, ki jih mora študent opraviti pred vpisom v program odloča 

pristojna komisija UP FAMNIT. Pri tem so splošni pogoji določeni, vendar se prošnja lahko 

obravnava tudi individualno.  

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

 

Prednosti 

 

- Načini ocenjevanja so ustrezno opredeljeni. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Zavzemanje za spremembo pravne podlage, ki bi omogočala tudi uradne nazive v 

angleškem jeziku. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  
 

Pomanjkljivosti ali neskladnosti niso bile ugotovljene. 
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POVZETEK 

 

Predloženi program je sodoben, perspektiven in se odlično umešča v svojo tržno nišo. 

FAMNIT kot izobraževalna ustanova je nedvomno kompetentna za izvajanje 

zastavljenega programa.  

 

Akreditacije NAKVIS so načeloma omejene na nacionalne, torej slovenske programe. 

Zato vloga seveda ne obravnava možen vpis tujih študentov in temu primerno izvajanje 

učnega procesa v angleškem jeziku. Kot strokovnjaki pa seveda vidimo tudi čez rob 

krožnika in dobro razumemo dragoceno mednarodno dimenzijo predloženega programa. 

Srednje in dolgoročno verjamemo, da do prav ta program znatno pripomogel k 

internacionalizaciji slovenskega visokega šolstva in prispeval k slovesu Slovenije v 

Evropski uniji! 
 

 

SUMMARY 

 

The submitted program is progressive, it has potential and is it filling an important 

market niche. Without doubt, FAMNIT as an institution does have the competence to run 

the proposed program. 

 

NAKVIS, being a national agency, is committed to evaluating Slovenian programs only. 

The submission therefore does not tackle any international issues, like possible 

enrollment of non-Slovenian students nor the use of english language for instruction. 

However, as experienced evaluators, we are certainly able to see the big picture, 

understanding the valuable international potential of the submitted program. It is our 

believe that in the long run this program will contribute to the internationalization effort 

of Slovenian higher education. 

 
 

Prednosti, priložnosti za izboljšanje in večje pomanjkljivosti oziroma 

neskladnosti  
Prednosti 

- Področje podatkovnih znanosti je zelo iskano. Tudi v bližnji prihodnosti 

predvidevamo potenciale za razvoj na tem področju. 

- Program na Primorskem nima neposredne konkurence. 

- FAMNIT ima vse potrebne raziskovalne in kadrovske kompetence na področju 

podatkovnih znanosti. 

- Korektna struktura programa, odlična teoretična podlaga. 

- Učiteljski zbor, ki je v veliki večini znanstveno aktiven na inštituciji. 
 

Priložnosti za izboljšanje 

- Notranja izbirnost predmetov sicer zadošča vendar je na spodnji meji. Morda 

bi v prihodnosti povečali lasten seznam ali pa bi vključili konkretno opisane 

predloge zunanjih predmetov. 

- Morda razmisliti o umestitvi v drugačno klasifikacijo področji v smislu, da se 
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že v klasifikaciji vidi praktičen računalniški značaj programa. 

- Že v sami vlogi je napovedana tudi obsežnejša spletna tržna raziskava, ki bo 

med drugim tudi pomagala pri pridobivanju študentov.   

- Razmisliti o pravni podlagi za dolgoročno pridobivanje tržnih šolnin v okviru 

internacionalne mobilnosti študentov (kar je tudi že izpostavljeno v vlogi). 

- Zavzemanje za spremembo pravne podlage, ki bi omogočala tudi uradne 

nazive v angleškem jeziku. 
 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

 

Pomanjkljivosti ali neskladnosti niso bile ugotovljene. 

 
 

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu 

 


