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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju prejela 4. 3. 2020, gradivo za presojo pa 9. 

3. 2020. Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila 

skupno poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 
 
Med potekom presoje se je skupina strokovnjakov uvodoma na daljavo sestala z direktorico 

študijskih programov Ireno Amič Ravnik, doc. dr. Markom Divjakom ter direktorico zavoda 

go. Jasno Dominko Baloh, ki so pripravili virtualno predstavitev zavoda in evalviranega 

študijskega programa. Drugi udeleženci pogovorov preko Zooma so bili še: 
 

• dekan fakultete prof. dr. Rasto Ovin, 

• predstavniki vodstva fakultete in organov fakultete (udeležencev) 

• predstavniki predavateljskega zbora (7 udeležencev), 

• predstavniki študentov in diplomantov (8 udeležencev), 

• predstavniki zunanjega okolja (študent in bivša študentka), 

• predstavniki strokovnih služb (6 udeležencev), 

• člani komisije za kakovost (3 udeleženci). 

 
Skupina strokovnjakov je poleg vloženih gradiv v vlogi pridobila v preučitev še naslednje 

dodatne materiale: 

• Standardizacijski okvir e-izobraževanja na DOBA Fakulteti 

• Srednjeročno strategijo razvoja DOBA Fakultete 2020-2025 

• Zapisnike raziskovalne skupine v letu 2020 

• Seznam projektov, v katere so bili učitelji magistrskega študijskega programa 

Marketing in prodaja vključeni kot nosilci ali raziskovalci 

• Poročilo o znanstveno raziskovalnem delu DOBA fakultete v 2019 

• Seznam učiteljev magistrskega programa Marketing in prodaja, ki so se udeležili 

mobilnosti, po navedenih izmenjavah 

• Usmeritve Programskega sosveta DOBA Fakultete za nadaljnji razvoj študijskih 

programov in DOBA Fakultete 

• Predlog manjših sprememb učnih načrtov magistrskih študijskih programov na 

DOBA Fakulteti 

• Primeri predlogov študentov, oddanih v aplikacijo ''Zbiranje predlogov in 

izboljšav'' 

• Zapisnike sej Študentskega sveta Doba Fakultete  

• Program dela za leto 2020 

• Standardizacijski okvir modela e-izobraževanja na DOBA fakulteti 

• Srednjeročna strategija razvoja DOBA fakultete 2020 - 2025 

• Obseg posodobitev knjižničnega fonda DOBA Fakultete v obdobju zadnjih pet let 

• Primer Navodil in nalog pri izbranem predmetu  

• Pregled sprememb v magistrskem študijskem programu Marketing in prodaja 

Na podlagi kritičnega pregleda vloge, priložene dokumentacije, razgovorov in pridobljenih 

informacij med virtualnim obiskom zavoda, je skupina strokovnjakov oblikovala sklepne 

preliminarne ugotovitve, ki jih je predsednik na zaključnem srečanju 8. 7. 2020 

predstavil vodstvu fakultete in drugim zainteresiranim deležnikom. Po opravljenih 

intervjujih z deležniki zavoda je skupina strokovnjakov pripravila podrobno pisno poročilo 

v skladu z navodili in priporočili NAKVIS. Upoštevala je Merila za akreditacijo in zunanjo 



 

 

3 

 

evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov in pripravila poročilo po 

področjih presoje ter ga oblikovala po poglavjih, kot sledi v nadaljevanju. 

Vzorčna evalvacija študijskega programa (številska tabela) 

Področja 

presoje 
Izpolnjuje standarde 

kakovosti 
Delno izpolnjuje 

standarde 

kakovosti 

Ne izpolnjuje 

standardov 

kakovosti 

Prednosti Priložnosti za 

izboljšanje 

 
Večje pomanjkljivosti 

oz.  
neskladnosti 

Notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti študijskega programa 

Standard 1 1 / 
  

Standard 2 / 2 
  

Spreminjanje in posodabljanje študijskega programa 

Standard 3 3 7 
  

Izvajanje študijskega programa 

Standard 4 9 5 
  

Standard 5 2 2 
  

 
Odličnost 1 

 

UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE IN NJEGOVA PRESOJA 

 
NOTRANJE ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA 

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

izvajanje študijskega programa.  

 

a. samoevalvacija študijskega programa omogoča njegovo razvijanje in 

posodabljanje, tako da se ohranja njegova aktualnost ter ustvarja kakovostno 

izobraževalno okolje: 

 
Zavod redno izvaja samoevalvacije, vsako leto, za vsa področja dejavnosti. 

Samoevalvacija poteka v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za akreditacijo in 

zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, s standardi in 

smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru ter e-

izobraževanju in v skladu z internimi akti.  
 
V vlogi so priložili samoevalvacijska poročila za zadnja tri leta. Z letom 2018 so iz 

samoevalvacije vezane na študijsko leto, prešli na samoevalvacijo vezano na koledarsko 

leto. Zadnje poročilo je tako prehodno in zajema poleg podatkov za leto 2018 deloma še 

podatke za obdobje oktober-december 2017. Skupina strokovnjakov je preučila tudi 
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Samoevalvacijsko poročilo o izobraževalni in raziskovalni dejavnosti DOBA Fakultete za 

leto 2019, pridobljeno na spletni strani zavoda. 
 
Študijski program Marketing in prodaja je v samoevalvacijskih poročilih predstavljen, 

izkazano je zanimanje za ta program po letih in vpisnih rokih ter število razpisanih mest, 

uspešnost in prehodnost študentov programa ter podatke o zaposlenosti diplomantov 

programa.  
 

b. načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 

študijskega programa ter njihovega analiziranja: 

 
Zavod zbira informacije s številnimi anketnimi vprašalniki: anketiranje študentov po 

izvedbi predmeta; anketiranje visokošolskih učiteljev po zaključku predmeta; evalvacijski 

razgovori z visokošolskimi učitelji ob zaključku predmeta; anketiranje online mentorjev po 

zaključku predmeta; anketiranje študentov ob zaključku študijskega leta; anketiranje 

študentov ob zaključku študija; anketiranje študentov ob zaključku študija; follow up 

anketiranje diplomantov 6 mesecev po zaključku študija; follow up anketiranje 

diplomantov 2 leti po zaključku študija; anketiranje delodajalcev. 
 
Poleg izvajanja anket pridobivajo informacije oz. predloge za spreminjanje študijskega 

programa še preko dela Študentskega sveta in zastopanosti njihovih članov v organih 

upravljanja, občasno izvedejo fokusne skupine. Informacije oz. predloge podajajo 

akademske svetovalke, uvedli so tudi posebno aplikacijo, kamor lahko posameznik vpiše 

svoj predlog izboljšave. Programski sosvet, v katerem so zbrani predstavniki gospodarstva, 

negospodarstva, diplomantov, visokošolskih učiteljev in se občasno sestane, služi 

prevetritvi programov iz vidika potreb zaposlovalcev in pričakovanih kompetenc.  
 
Zavod zbrane informacije obdela in analizira v postopkih samoevalvacije. Na podlagi analiz 

oblikuje potrebne ukrepe, med katere sodi tudi presoja za spreminjanje študijskega 

programa. Manjše spremembe programa fakulteta udejanja sproti na letni ravni 

(spremembe virov pri predmetih, načini preverjanja in ocenjevanja znanja, nosilci 

predmeta, metode dela ipd.). Predlog spremembe študijskega programa obravnava senat 

fakultete. Tudi študente, pedagoške delavce, strokovne in druge sodelavce seznanjajo s 

spremembami študijskega programa z objavo na spletni strani.  
 
Zanimanje in vpis v program sicer kaže ugoden trend, vendar pa zavod ne zapolne 

razpisanih vpisnih mest. Število razpisanih mest je sicer delno zmanjšano, približno 50 % 

zapolnitev razpisanih mest pa je bila s strani zavoda pojasnjena z zahtevami regulative na 

tujih trg, saj program tržijo tudi na srbskem in hrvaškem trgu. Na podlagi analize so sprejeli 

ukrepe, vključno z reorganizacijo marketinškega in prodajnega področja, spremenjenimi 

marketinškimi strategijami, krepitvijo komuniciranja z javnostmi za izgrajevanje blagovne 

znamke, izboljšan prodajni proces ter posodabljanje programov. 
 

c. primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog 

oziroma o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega 

programa: 

 
Samoevalvacijsko poročilo zavoda obravnavata in sprejemata Senat in Upravni odbor 

fakultete. Samoevalvacijsko poročilo skladno s statutom zavoda obravnavata Komisija za 
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kakovost in evalvacije ter Akademski zbor DOBA Fakultete. Po sprejetju fakulteta objavi 

samoevalvacijsko poročilo v virtualnem učnem okolju Blackboard, na spletni strani 

fakultete je objavljen povzetek poročila. Na ta način je zagotovljeno seznanjanje 

deležnikov z rezultati samoevalvacije. 
 
Študenti se seznanjajo z ugotovitvami samoevalvacijskega poročila tudi posredno preko 

predstavnikov študentov v organih fakultete; akademske svetovalke pa jim ugotovitve 

predstavijo na uvodnih srečanjih nadaljevalcev, kjer študentom višjih letnikov ob začetku 

novega študijskega leta predstavijo poročilo, uresničevanje ukrepov, strategije in cilje 

razvoja zavoda, uspešnost študentov v programu, novosti v posameznem študijskem letu 

idr. Uvodno srečanje poteka neposredno online, posnetek srečanja je študentom na voljo 

celotno študijsko leto v virtualnem okolju.  
 
Visokošolski učitelji so na ugotovitve poročila individualno usmerjeni s strani vodij 

programov pred pričetkom izvedbe predmeta, da v načrtovanje predmeta ustrezno 

implementirajo relevantne ukrepe, izhajajoče iz ugotovitev samoevalvacijskega poročila in 

internih analiz. 
 
Izpolnjuje standarde kakovosti 
Prednosti: 
 

• Predstavniki fakultete se občasno sestajajo s posvetovalnim telesom - 

programskim sosvetom, katerega predlogi usmerjajo fakulteto, kako naj se 

študijski program razvija glede na spremembe potreb trga.  

Priložnosti za izboljšanje: 
 

• Priložnosti na tem področju nismo zaznali. 

  

 

2. standard: Uresničevanje nalog, načrtovanih na podlagi izsledkov 

samoevalvacije študijskega programa, je razvidno iz samoevalvacijskih poročil. 

 
Uresničevanje nalog, povezanih s samoevalvacijo študijskega programa, v 

zadnjih treh letih in: 
• sodelovanje deležnikov pri sprejemanju ukrepov za izboljšave, 

spremljanju njihovega uresničevanja in nastajanju samoevalvacijskega 

poročila ter 

• sklenjenost kroga kakovosti: 

 
Usmeritve za izboljšave iz samoevalvacijskega poročila zavod operacionalizira in jih 

smiselno vključi v letni program dela fakultete. V spremljanje uresničevanja 

samoevalvacijskih aktivnosti, opredeljenih v planu dela, so vključeni komisija za kakovost 

in evalvacije, upravni odbor in senat s predstavniki študentov v teh organih, ki obravnavajo 

letna samoevalvacijska poročila in letne programe dela. Zavod vključuje tudi akademski 

zbor, strokovne sodelavce in kolegij fakultete, ki periodično spremlja (april, avgust, 

december) uresničevanje aktivnosti. Vodstvo zavoda sprejme kurativne oz. preventivne 

ukrepe in z njimi seznani deležnike. Mesečno potekajo sestanki raziskovalne skupine, v 
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okviru katerih se pregledajo izvedene in uskladijo načrtovane aktivnosti. S takim pristopom 

fakulteta sklene krog kakovosti. 
 
Izpolnjuje standarde kakovosti 
 
Prednosti: 
 

• Prednosti na tem področju niso bile zaznane. 

 
Priložnosti za izboljšanje: 
 

• Predlagamo aktivnejše vključevanje vseh deležnikov (tudi pogodbenih 

predavateljev) v evalvacijske postopke, nastajanje samoevalvacijskega poročila in 

sprejemanje ukrepov. 

• Poskrbeti za primeren način seznanjanja študentov z rezultati samoevalvacij, saj 

so ti na pogovorih izkazovali nepoznavanje uresničevanja ukrepov. 

 

 

SPREMINJANJE IN POSODABLJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

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

pregleduje in izboljšuje ob upoštevanju razvoja študijskih, znanstvenih, 

strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških področij in disciplin (razvoja 

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

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

odvisno od vrste in stopnje študijskega programa. Spremembe in posodobitve 

upoštevajo temeljne cilje programa ter ohranjajo povezanost njegovih vsebin 

oziroma predmetov.  

 
Ali je ob vsebinskem razvijanju in spreminjanju študijski program še vedno 

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

predmetnika s cilji in kompetencami študijskega programa ter ali so vsebine 

povezane po horizontalni in vertikalni osi; ob upoštevanju 17. člena meril: 
 
Magistrski študijski program Marketing in prodaja se izvaja od študijskega leta 2015/16 in 

do sedaj ni bilo večjih sprememb programa. Vlagatelj je opisal način, kako so urejeno 

postopki pri večjih spremembah programa, medtem ko se manjše spremembe izvajajo 

kontinuirano. Do sedaj je bilo narejenih 17 manjših sprememb, ki se nanašajo na literaturo, 

zamenjave nosilcev predmetov in način ocenjevanja. Navedene spremembe so predstavili 

z naknadno dostavljenim dokumentom. Načrtovane so še nadaljnje izboljšave v segmentih 

izvajanja in ocenjevanja timskega dela, navodil za pripravo magistrske naloge in 

nadgradnja virtualnega okolja Blackboard. 
 
Tričlanska komisija za kakovost je zadolžena za izdelavo samoevalvacijskega poročila ter 

številnih analitičnih dokumentov o zadovoljstvu relevantnih deležnikov (študentov, 

predavateljev, delodajalcev) z izvajanjem izobraževanja ter pridobljenih kompetenc 

študentov. Učni načrti vsebujejo opis predmetov in popis literature, vendar pa med 
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literaturo ni novejših naslovov, v bibliografijah nosilcev predmetov pa vidimo številna dela, 

objavljena v zadnjih petih letih. Zato bi bilo dobro, če bi se določena dela uvrstila med 

literaturo (vsaj kot priporočeni viri).  
 
Pri prvi akreditaciji programa je dobil predlagatelj priporočila za izboljšave v smislu 

uvajanja predmetov, ki se nanašajo na medorganizacijsko trženje, s poudarkom na razvoju 

in trženju izdelkov; trženje in prodaja na globalnih trgih; praktično razvijanje prodajnih in 

pogajalskih veščin. Teh vsebin niso uvedli kot samostojne predmete, temveč kot dodatne 

vsebine v obstoječe predmete. 
 
Študijski program je vsebinsko zaključen, učni načrti in predmetnik so medsebojno 

povezani s cilji in začrtanimi kompetencami študijskega programa. Po temeljitem pregledu 

predmetnika lahko skupina strokovnjakov potrdi, da so vsebine povezane po horizontalni 

in vertikalni osi. Študijski program ponuja študentom po sestavi in vsebini celovito znanje, 

omogoča jim doseči zastavljene cilje in načrtovane kompetence oziroma učne izide.  
 
Skupina strokovnjakov obžaluje odnos vlagatelja do priprave razgovora s skupino 

delodajalcev dne 5. 7. 2020, kot eno izmed skupin deležnikov fakultete, saj sta bila prisotna 

le dva udeleženca - študent ter bivša študentka fakultete, ki sta s študenti sodelovala le 

kot pripravljalca študijskega primera za obravnavo, ne pa v vlogi delodajalca. Skupina 

strokovnjakov zato ni imela priložnosti preveriti primernosti pridobljenih kompetenc 

diplomantov evalviranega programa pri tej skupini deležnikov. Pojasnilo vlagatelja, da 

nimajo informacij o zaposlitvah diplomantov, ker to ni obvezen podatek pri vpisovanju 

študentov ne more biti opravičilo. Istočasno se potem zastavi vprašanje, kako opravljajo 

anketiranja delodajalcev. 
  
Izpolnjuje standarde kakovosti 
 
Prednosti: 
 

• Študijski program je aktualen, izvaja se online, kar je prednost programa že od 

začetka izvajanja do danes in ima potencial trajnosti ter atraktivnosti tudi v 

prihodnosti.  

• Razvijajo strokovno znanstveno revijo, ki jo postopoma uvrščajo v vse več baz, 

trenutno je v MBP ARRS-ja.  

• Dekan spodbuja visokošolske učitelje da objavljajo v revijah in sodelujejo na 

mednarodnih konferencah. 

 
Priložnosti za izboljšanje: 
 

• Bolje povezati znanstveno in strokovno dejavnost predavateljev z učnimi načrti 

(vključiti dela predavateljev v priporočeno literaturo). 

• Kontinuirano delati na ažuriranju vsebin študijskega programa in predmetov (kot 

tudi predpisane literature v učnih načrtih, ki je ponekod relativno stara in ni bila 

posodobljena od pričetka izvajanja programa). 

• Poenotenje načina pisanja učnih načrtov, nekateri so zelo podrobni, drugi 

asketski, predlagamo pripravo navodil, kako naj bo učni načrt napisan 

(priporočeno število ciljev, učnih rezultatov, ipd.). 

• Še bolj spodbujati in vključevati študente v znanstveno raziskovalno delo.  
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• Spodbujati vključevanje zaposlenih v prijavljanje predlogov za projekte 

(nacionalne in mednarodne) kot nosilci ali partnerji.  

• Sistemsko spodbujati mobilnost študentov in predavateljev (virtualno in 

dejansko). 

• Uresničenje načrtovanega oblikovanja magistrskega programa z institucijami iz 

Belgije, Nizozemske. 

 

IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

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

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

zagotovljene študijske vsebine, izvedbene prakse in viri (kadrovski in 

materialni). 

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

z viri):  

• različnim skupinam študentov, 

• različnim študijskim potrebam in načinom študija (na študenta osredinjen 

študij in poučevanje),  

• potrebam visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 

 
Študij se izvaja v online obliki kot izredni študij. Način izvedbe je prilagojen zaposlenim 

študentom. Del pouka se izvaja v obliki webinarjev (kontaktne ure), medtem ko se del 

nanaša na izdelavo in ocenjevanje študentskih del (individualnih in timskih). Poleg nosilcev 

in izvajalcev predmetov delujejo tudi online mentorji, katerih naloge so motivacijske in 

spodbujevalne narave, saj tedensko kontaktirajo študente in jih opominjajo na zahtevane 

naloge, da bi uspešno opravili potrebne dejavnosti za posamezni predmet. Akademska 

svetovalka je na razpolago študentom za razna vprašanja o študiju ali reševanje 

kakršnihkoli vprašanj, s katerimi se srečujejo med študijem.    
 

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

drugih oblik dela s študenti: 

 
Število kontaktnih ur je predpisano s predmetnikom študijskega programa. Največje število 

ur je predvidenih za samostojno delo študenta, ob tem se jih spodbuja k aktivnemu 

obvladovanju gradiv predmeta oziroma k preverjanju učnih rezultatov s pomočjo izdelave 

študentskih nalog. Čeprav število kontaktnih ur navedeno v predmetniku, je iz pogovorov 

s predavatelji izhajal vtis o neenotnem obsegu webinarjev in načrtovanih ur predavanj. 

Podano je bilo pojasnilo, da webinarji ne nadomeščajo predavanj in seminarjev, temveč so 

namenjeni za diskusijo s študenti ter da je predavateljem prepuščen način organiziranja 

pouka, pri čemer je postavljen poudarek na učne rezultate in pridobivanje navedenih 

kompetenc.  
 

c. študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja 

ter potrebam študentov: 
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Študijska gradiva temeljijo tudi na metodah problemskega učenja s pomočjo iger, 

simulacij, veliko je dela na konkretnih problemih iz prakse, ki jih predstavljajo tudi gostje, 

s čemer so študentje zelo zadovoljni. 
 
č) delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških 

projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS: 
 
Iz razgovorov s predavatelji ter na osnovi samoevalvacijskega poročila izhaja, da se 

študente spodbuja k objavljanju svojih del na konferencah zavoda, kakor tudi v revijah. 

Največjo vlogo imajo pri tem predavatelji, ki prepoznajo in opozorijo na relevantnost 

preučene tematike in zanimivost rezultatov raziskave.  
 

d. praktično izobraževanje študentov: 

 
Praktično izobraževanje študentov v predmetniku ni predvideno, vendar so študenti dolžni 

izdelati projektno nalogo, ki je povezana s konkretno poslovno situacijo. V okviru 

posameznih predmetov se študenti učijo na študijah primerov. v izobraževalnem procesu 

sodelujejo tudi številni gostje iz prakse (iz različnih organizacij), kar tudi na določen način 

predstavlja povezavo s prakso.  
 

e. ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev študentom: 

 
Urniki so primerni, prilagojeni so izrednim študentom. Webinarje se snemajo in si jih lahko 

študentje ogledajo ko jim odgovarja. Študentje so zelo zadovoljni s sodelovanjem online 

mentorjev in predavateljev, še posebno poudarjajo motivacijsko vlogo mentorjev, ki jih 

spodbujajo k pravočasnemu opravljanju obveznosti. Število webinarjev bi moralo biti 

enotno za predmete, ki imajo predvideno enako število kontaktnih ur in enako število ECTS, 

vendar iz pogovora s predavatelji to ni bilo razvidno.  
 

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

zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje 

pogojev za mentorstvo za študijske programe tretje stopnje: 

 
Člena se ne da aplicirati za ta študijski program.  
 

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

skladu s 15. členom meril: 

 
Materialne razmere so primerne za izvajanje izobraževanja na daljavo. Še posebej je 

pomembna 24/7 informacijska podpora za študente in predavatelje, ki se izvaja v 

uvajalnem obdobju na začetku študijskega leta in v času večjih obremenitev študentov. 

Tudi delovanje knjižnice je prilagojeno za online študij - knjige si je mogoče izposoditi v 

knjižnici, uporabljati čitalnico, knjižničarka pa lahko pošlje študentu knjigo tudi po pošti, ki 

ne more priti na zavod. Omogočeno je tudi brezplačno pregledovanje baz podatkov 

Emerald in EBSCO.  
  

Izpolnjuje standarde kakovosti 
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Prednosti: 
 

• Delo online mentorjev je izredno pomembno za sprotno delo in motivacijo 

študentov, saj jih mentorji spremljajo in opogumljajo med celotnim študijskim 

procesom. 

• Pri poučevanju uporabljajo metode problemskega učenja s pomočjo iger, 

simulacij, veliko je dela na konkretnih problemih iz prakse, ki jih predstavljajo tudi 

gostje, s čemer so študentje zelo zadovoljni. 

• Predavatelji imajo na razpolago SMART Doba sklad in dekanov sklad za pomoč pri 

njihovem raziskovalnem delu, za potovanja, konference, lektoriranje člankov. 

• Študij se izvaja v spletnem okolju, dobro je razvito izvajanje predavanj in sistem 

ocenjevanja (Blacbkoard), IT podpora je dobra, tako za študente kot predavatelje. 

• Način izvajanja izobraževanja je zelo ustrezen glede na ciljno skupino fakultete, to 

je zaposlene, saj lahko ti opravljajo obveznosti v delu dneva ali tedna, ko imajo 

dovolj časa na razpolago. 

• Študentje so zadovoljni s projektnim in timskim načinom dela, ki ga fakulteta 

neguje, saj lahko tako probleme aplicirajo na svoje izkušnje. 

• Zaposleni in študentje imajo nenehno na razpolago tehnično podporo v primeru 

potrebe. 

• Zaposlene in študente pred pričetkom dela ali študija pripravijo na delo v e-okolju, 

tako da sistem spoznajo še pred pričetkom uporabe. 

• Kljub spletnemu načinu opravljanja izpitov ima fakulteta vzpostavljen učinkovit 

sistem, ki zagotavlja samostojno opravljanje izpitov. Na razpolago imajo tudi 

poocenjevalne razgovore v primeru kakršnihkoli dvomov. 

 
Priložnosti za izboljšanje: 
 

• Taksonomija učnih rezultatov pri nekaterih učnih načrtih je neustrezna in prešibka 

za magistrski študij (študent bo spoznal, razumel…) 

• Nameniti pozornost na usklajenost dejansko izvedenega števila ur predavanj 

glede na učni načrt in načrt izvedbe ter sistemsko formalizirati prikaz izvedenega. 

• Poiskati razloge za zamik zaključevanja študija pri nekaterih študentih in poiskati 

načine za izboljšanje situacije. 

• Dodatne neobvezne aktivnosti študentov (Hackaton, poletna šola) ki se sedaj 

vpisujejo v prilogo diplomi, bi lahko ovrednotili z ECTS točkami. 

• Spodbujati predavatelje k objavljanju člankov v revijah višjega ranga. 

 

 

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

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

študijskim programom, omogočeno nemoteno napredovanje in dokončanje 

študija: 

 
Skupina strokovnjakov na podlagi vloge zavoda in opravljenih razgovorov s študenti 

ugotavlja, da je študentom omogočeno nemoteno napredovanje in dokončanje študija.  
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Zavod DOBA ima vzpostavljen sistem sprotnega preverjanja znanja. Visokošolski učitelji 

na zavodu uporabljajo različne metode ocenjevanja znanja in sicer; sprotno delo z aktivnim 

sodelovanjem pri študijskih aktivnostih, krajši pisni izdelki (esej, referat, poročilo, dnevnik, 

analiza ipd.), daljši pisni izdelki (projektna naloga, seminarska naloga ipd.), nastop ali 

predstavitev, ustni izpit, pisni izpit in druge, z učnim načrtom opredeljene oblike. Zavod 

prav tako izvaja alternativne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja (izpit ob odprti 

knjigi, samoocenjevanje, vzajemno ocenjevanje, ocenjevanje skupinskega dela, 

računalniško podprto ocenjevanje, portfolio ...), ki so natančneje opredeljene pri 

posameznih študijskih aktivnostih. 
 
Študentje študij opravljajo tako, da opravljajo predmet za predmetom, t.j. poslušajo samo 

en predmet naenkrat. Po koncu predavanj se izvede prvi izpitni rok. Na leto se izvedejo tri 

ali štiri izpitni roki za posamezni predmet, ki se preko leto razporedijo po pogovoru z vodjo 

študijskega programa. Izpitne roke se objavi na študijskem portalu moja.doba.si. 

Študentje pa lahko opravijo posamezni predmet na dva načina: bodisi z rednim delom 

tekom izvedbe predmete (le to vsebuje opravlajnaje vaj in drugih zadolžitev, ki jim jih 

naloži visokošolski učitelj; ter izvedbo izpita kot je zapisano v učnih načrtih) bodisi z 

opravljanjem končnega izpita. V kolikor posamezni študent ve, da ne bo mogel sprotno 

opravljati obveznosti pri določenem predmetu in se že pred začetkom izvajanja predmeta 

odloči, da predmeta ne bo opravljal z rednim sodelovanjem se lahko o tem pogovori tudi z 

akademsko svetovlako, ki mu nudi pomoč in podporo.  
 
Študentje na Zavodu DOBA izpite opravljajo online. Kljub temu Zavod zagotavlja 

nepristransko in objektivno izvajanje izpitov. Študenti imajo stroga navodila, ki se jih 

morajo med časom izpita tudi držati. Profesorji študente med časom opravljanja izpita 

spremljajo preko spletnih kamer, hkrati pa se študentom, “zaklenejo” vsi ostali programi, 

ki jih imajo študentje nameščene na računalnikih, tako da le teh, v času opravljanja izpitov 

ne morejo uporabljati.  
 
Nadaljnje, imajo profesorji na voljo tudi t.i. “poocenjevalne razgovore”, ki jih s študenti 

izvedejo praviloma takoj po pisanju izpita. Na le teh lahko tudi preverijo svoje dvome. T.i. 

“poocenjevalni razgovori” niso del ocene v kolikor profesor oceni, da je študent reševal 

izpit sam.  
 
Kot posebnost lahko izpostavimo Inštitut za razvoj e-izobraževanja, ki je pripravil smernice 

za izvedbo online študija.  
 
Zavod DOBA tudi poskrbi za to, da online izpiti tehnično tečejo nemoteno. Tekom izvajanja 

izpitov je tako študentom, kot tudi profesorjem, na voljo tehnična podpora.  
 
Načini preverjanja znanja in ocenjevanja so določeni v učnih načrtih. Študentje so z letmi 

seznanjeni že pred pričetkom posameznega predmeta na platformi “Blackboard”. Prav tako 

se tej tematiki nameni prvih 20 minut prvega webinarja, kjer jih o načinu in kriterijih 

ocenjevanja obvesti visokošolski učitelj sam.  
 
Zavod DOBA študentom tudi nenehno posreduje povratne informacije o ocenjevanju 

posameznih izdelkov, ki jih posreduje študent. Tako študent na vsako oddano nalog, 

zraven ocene, dobi tudi pisno mnenje. Le to je študentu dostopno skozi celoten študij. Prav 

tako Zavod pri vsakem predmetu spremlja povprečno oceno in uspešnost študentov. 
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Visokošolski učitelji se lahko tudi odločijo za anonimno ocenjevanje. Prav tako je bilo moč 

iz razgovora s študenti prepoznati, da študentje menijo, da je ocenjevanje pravično in 

primerno.  
 
Zavod DOBA ima vzpostavljen sistem pritožbe na oceno. Postopek je določen s Pravilnikom 

o ocenjevanju znanja in kompetenec na DOBA fakulteti. Študentje so s tem aktom tudi 

seznanjeni.  
 
Nenazadnje je potrebno omeniti tudi t.i. “učni sklad”, ki pomaga študentov, ki se znajdejo 

v zagati. Zavod DOBA izvaja študij brez koncesije, kar pomeni, da morajo vsi študentje 

plačati šolnino. V kolikor se posamezni študent znajde v finančni stiski mu je na voljo t.i. 

“učni sklad”, na podlagi le tega lahko študent zaprosi za odpis enega ali dveh obrokov 

plačila šolnine. Prav tako pa se lahko posamezni študent z vodstvom dogovori za odlog 

plačila.  
 

b. ali je vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem zagotovljeno 

spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter pomoč 

in svetovanje pri razvijanju karierne poti: 

 
Visokošolskim učiteljem in sodelavcem je zagotovljena spoštovanje njihove avtonomije pri 

poučevanju in raziskovanju.  
 
Zavod zagotavlja pomoč pri razvijanju karierne poti predvsem skozi sklada “Smart doba” 

in dekanovega sklada. Sklad “Smart doba” je namenjen raziskovalnim projektom, ki jih 

želijo izvajati profesorji, ki so na DOBI tudi zaposleni. T.i. “dekanov sklad” pa je namenjen 

financiranju potovanj na strokovne konference in lektoriranju mednarodnih člankov, ki jih 

pripravljajo visokošolski profesorji. Obenem pa Zavod spodbuja tudi študentje k 

soavtorstvu strokovnih člankov z visokošolskimi učitelji.  
 
Kot posebno odličnost prepoznamo projekt Zavoda z imenom: “Ideja, ki vidi dlje”. Skozi le 

tega Zavod zbira inovativne ideje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov, ki se 

jih trudi tudi realizirati.  
 

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

 
Zavod DOBA deležnike v skladu s 7. standardom 12. člena meril obvešča preko svoje 

spletne strani. Na spletni strani zavod objavi informacije o ustanovi, študijskih programih, 

načinih in oblikah študija ter aktualne dogodke in novice. Prav tako Zavod, za obveščanje 

deležnikov uporablja socialna omrežja (Facebook, LinkedIn, Twitter). Zavod se prav tako 

poslužuje zapisov na blogu ter YouTube video-ov. Zavod je prav tako oblikoval portal DOBA 

znanje na katerem deli informacije namenjene deležnikom.  
 
Zavod študente informira še na dodaten način in sicer preko portala “Blackboard”. Prav 

tako so študentje informirani preko posebnega foruma, ki je odprt s strani Študentskega 

sveta.  
 
Izpolnjuje standarde kakovosti 
 
Prednosti: 
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• Projekt Ideja ki vidi dlje, za spodbujanje trajnega inoviranja vseh deležnikov 

fakultete. 

• Možnost odloga plačila in obstoj učnega sklada za študente v finančni stiski. 

 
Priložnosti za izboljšanje: 
 

• Komisijo za študentske zadeve bi moral voditi visokošolski učitelj z nazivom 

docent ali višjim, saj komisija med drugim odobrava ali zavrača dispozicije 

magistrskih nalog. Predlagamo da se komisija opredeljuje tudi glede vsebinske in 

metodološke primernosti dispozicij, ne le zadovoljevanje formalnih pogojev. 

• Za hitrejše zaključevanje študija bi bilo morda smotrno uvesti voden postopek 

diplomiranja, s katerim bi študente učinkoviteje pripeljali do zaključka. 

POVZETEK 

Zavod ima vzpostavljen sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti, ki sledi Standardom 

in smernicam za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokem šolstvu ter Merilom za 

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov NAKVIS, 

ob zasledovanju vizije in poslanstva DOBA Fakultete. Samoevalvacije izvajajo redno, vsako 

leto, za vsa področja dejavnosti. Zavod zbira informacije s številnimi anketnimi vprašalniki, 

fokusnimi skupinami in na posvetih, jih ustrezno analizirajo in oblikujejo predloge izboljšav, 

s katerimi seznanijo pomembne deležnike. Skupina strokovnjakov na  podlagi preučenih 

materialov in opravljenih poizvedovanj meni, da ima zavod sklenjen krog kakovosti. 

Evalvirani študijski program je še vedno vsebinsko in po sestavi dovršen. Strokovnjaki zato 

predlagajo kontinuirano delo na ažuriranju vsebin študijskega programa in predmetov. 

Pohvaliti je potrebno delo online mentorjev, ki je izredno pomembno za sprotno delo in 

motiviranje študentov, saj jih mentorji spremljajo in opogumljajo med celotnim študijskim 

procesom. Zavod ima vzpostavljen učinkovit sistem opravljanja izpitov na daljavo, ki 

zagotavlja pošteno izvajanje, tudi z možnostjo poocenjevalnih razgovorov. Študentje in 

predavatelji so zadovoljni z IT podporo. Na zavodu uspešno izvajajo projekt Ideja ki vidi 

dlje, za spodbujanje trajnega inoviranja vseh deležnikov fakultete. 
 
SUMMARY  
 
The Institute has an established system of monitoring and quality assurance, which follows 

the Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education and the 

Criteria for Accreditation and External Evaluation of Higher Education Institutions and SQAA 

Study Programs, pursuing the vision and mission of DOBA Faculty. Self-evaluations are 

carried out regularly, every year, for all areas of activity. The Institute collects information 

through numerous questionnaires, focus groups and consultations, analyzes them 

accordingly and formulates suggestions for improvements, with which they acquaint 

important stakeholders. Based on the examined materials and the performed inquiries, the 

group of experts believes that the institute has a closed circle of quality. The evaluated 

study program is still complete in terms of content and composition. Experts therefore 

suggest continuous work on updating the contents of the study program and subjects. The 

work of online mentors is to be commended, which is extremely important for the ongoing 

work and motivation of students, as mentors monitor and encourage them throughout the 

study process. The institute has established an effective system for conducting distance 

exams, which ensures fair implementation, including the possibility of evaluation 
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interviews. Students and lecturers are satisfied with the IT support. The institute is 

successfully implementing the project Idea that sees further, to encourage permanent 

innovation of all stakeholders of the faculty. 
 
Izpolnjevanje standardov kakovosti 

Izpolnjuje standarde kakovosti 
• Predstavniki fakultete se občasno sestajajo s posvetovalnim telesom - 

programskim sosvetom, katerega predlogi usmerjajo fakulteto, kako naj se 

študijski program razvija glede na spremembe potreb trga.  

• Študijski program je aktualen, izvaja se online, kar je prednost programa že od 

začetka izvajanja do danes in ima potencial trajnosti ter atraktivnosti tudi v 

prihodnosti.  

• Delo online mentorjev je izredno pomembno za sprotno delo in motivacijo 

študentov, saj jih mentorji spremljajo in opogumljajo med celotnim študijskim 

procesom. 

• Študij se izvaja v spletnem okolju, dobro je razvito izvajanje predavanj in 

sistem ocenjevanja (Blacbkoard), IT podpora je dobra, tako za študente kot 

predavatelje. 

• Način izvajanja izobraževanja je zelo ustrezen glede na ciljno skupino fakultete, 

to je zaposlene, saj lahko ti opravljajo obveznosti v delu dneva ali tedna, ko 

imajo dovolj časa na razpolago. 

• Študentje so zadovoljni s projektnim in timskim načinom dela, ki ga fakulteta 

neguje, saj lahko tako probleme aplicirajo na svoje izkušnje. 

• Zaposlene in študente pred pričetkom dela ali študija pripravijo na delo v e-

okolju, tako da sistem spoznajo še pred pričetkom uporabe. 

• Kljub spletnemu načinu opravljanja izpitov ima fakulteta vzpostavljen učinkovit 

sistem, ki zagotavlja samostojno opravljanje izpitov. Na razpolago imajo tudi 

poocenjevalne razgovore v primeru kakršnihkoli dvomov. 

• Projekt Ideja ki vidi dlje, za spodbujanje trajnega inoviranja vseh deležnikov 

fakultete.. 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti 
• Primeri delnega izpolnjevanja standardov kakovosti niso bili zaznani.  

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 
• Primeri neizpolnjevanja standardov kakovosti niso bili zaznani. 

  
 

Odličnost  

• Študentje so izredno zadovoljni z delom online mentorjev, ki jih spodbujajo k 

sprotnemu opravljanju študijskih obveznosti in motivirajo za redno delo, kar bi 

lahko predstavljalo primer dobre prakse.  
 

Priloge: 
• soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu. 


