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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 23.3.2020. 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 

poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

 

Skupina strokovnjakov je 12. 7. 2020 pripravila skupno poročilo na podlagi proučevanja 

vloge za študijski program Uporabna psihologija 1. stopnja in prilog ter drugih javno 

dostopnih informacij o fakulteti (spletna stran) in kadrih po področjih presoje iz 6. člena 

Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 

(Uradni list RS, št. 42/17, 14/19 in 3/20), in sicer standardih kakovosti iz 17. in 18. člena 

Meril za akreditacijo. Obvestilo o imenovanju v skupino strokovnjakov smo prejeli 26. 3. 

2020. Zaradi izrednih razmer in izzivov izvedbe študija na daljavo, nismo uspeli pripraviti 

poročila v 30 dnevnem roku. 24. 8. 2020 smo prejeli odziv zavoda, ki vsebuje pojasnila in 

sklep senata, da sprejema predlagane dopolnitve. Pojasnila vsebujejo odziv na zapis o 

delnem izpolnjevanju standardov in podane predloge izboljšav in priloge (shemo 

predmetov, habilitacijska področja in reference nosilcev predmetov, prenovljen učni načrt 

za 1 predmet in preglednico nosilcev predmetov. Skupina strokovnjakov je pregledala 

pojasnila in posodobila zapis na stanje ob oddaji odziva zavoda na poročilo strokovnjakov 

in 22.9. strokovno sodelavko seznanila, da so še vedno prisotne 3 delne neskladnosti. 

Vlagatelj je dopolnil vlogo 24. 9  2020, nakar je skupina strokovnjakov ponovno pregledala 

dopolnitve in oblikovala končno poročilo, ki je bilo oddano 28. 9. 2020. 

 
(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.) 
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Akreditacija 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 

Sestava in vsebina študijskega programa 

Standard 1 2 3   
 

Standard 2 1 1 
  

Standard 3 6 1 
  

Zasnova izvajanja študijskega programa 

Standard 4 1 1 
  

Standard 5 0 0 
  

 

Odličnost 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:  

 

Predlagani predmetnik je skladen s študijskim programom kot celoto. Poudarek na 

interdisciplinarnosti je vreden pohvale.  

 

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: 

 

V oddani vlogi za akreditacijo so bile določene neusklajenosti med cilji, kompetencami in 

možnostmi zaposlitve za diplomante predlaganega prvostopenjskega študija Uporabne 

psihologije, saj so bile navedene kompetence v veliki meri podobne kompetencam, ki bi 

jih lahko osvojili diplomanti druge stopnje. Predlagani študijski program prve stopnje je 

namenjen predvsem pripravi na drugo stopenjski študij. Vlagatelj je v odzivu na poročilo 

strokovnjakov in nato še v odzivu na ugotovljene delne neskladnosti zapisal kompetence, 

za katere menimo, da jih bodo študenti prve stopnje dejansko lahko usvojili na osnovi 

predlaganih učnih načrtov. Tudi predvidene možnosti zaposlovanja prvo-stopenjskih 

diplomantov so po dopolnitvah bolj realne. 

Zaradi posodobitev, ki so se nanašale na kompetence in možnosti zaposlovanja, je treba 

pri izdelavi čistopisa študijskega programa prilagoditi tudi cilje.  
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Opis kompetenc in možnosti zaposlovanja je potrebno uskladiti z realnimi možnostmi (ni 

delovnih mest za pomočnika psihološkemu svetovalcu) in poudariti, da je študij na prvi 

stopnji odlična priprava za nadaljevanje študija na drugi stopnji in navesti le tista delovna 

mesta, kjer se bodo dejansko lahko zaposlili. 

 

Pomemben del študijskega programa predstavlja praktično izobraževanje pod vodstvom 

usposobljenih mentorjev v delovnih organizacijah. Mentorji so lahko univerzitetni 

diplomirani psihologi (po starem študijskem programu) oziroma magistri psihologije (po 

novih študijskih programih). 

 

Fakulteta ima podpisana pisma o nameri s številnimi organizacijami iz različnih področij. V 

načrtu praktičnega izobraževanja ni zapisano, na katerih področjih dela psihologa morajo 

študenti opravljati prakso. Priporočamo, da se natančneje opredeli katera delovna področja 

morajo študenti spoznati med prakso in da opravljajo prakso vsaj na treh področjih dela, 

da bi dobili celosten vpogled v delo psihologa. 

 

V vlogi so bili predvideni številni nosilci predmetov z obsežnimi referencami, ki pa pri 

nekaterih predvidenih nosilcih niso bile iz predmetnih področij, ki naj bi jih predavali. Veliko 

nosilcev je imelo imenovanja na drugih področjih in ne iz psihologije. Nekateri nosilci so 

imenovani v splošno področje psihologija in ne v specifično področje psihologije, ki je 

povezano s predmetom. Vlagatelj je delno neskladnost glede izvolitvenih področij uredil 

tako, da je za nosilca predmetov imenoval visokošolskega učitelja, ki ima imenovanje na 

področju psihologije komunikacije in nekatere prej predvidene nosilce imenoval za 

izvajalce predmeta. Na tem področju je še precej priložnosti za izboljšave. 

 

c) v program integrirane znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma 

umetniške vsebine: 

 

Seznam projektov, ki se izvajajo v sodelovanju z drugimi ustanovami, je vreden pohvale. 

Vključene so nekatere družbeno zelo pomembne teme (preprečevanje samomora, online 

učenje in druge). Poudarjena interdisciplinarnost v pristopih pa je dodatna kakovost teh 

projektov.  

 

 č) vrstni red predmetov oziroma razporejenost predmetov po semestrih in 

letnikih (horizontalna in vertikalna povezanost) ter njihovo kreditno 

ovrednotenje: 

 

Horizontalna in vertikalna povezanost predmetov sta ustrezni, prav tako kreditno 

ovrednotenje predmetov.  

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- interdisciplinarnost, 

- številni raziskovalni in strokovni projekti. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

1. Uskladiti cilje programa, kompetence in možnosti zaposlovanje za prvostopenjski 

program in poudariti da je program v največji meri namenjen pripravi na 

nadaljevanje študija na drugi stopnji. 
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2. Prakso študentov organizirati tako, da bodo lahko spoznali različna področja dela 

psihologa (3-4 tedne na enem temeljnem področju psihologije: v šoli, v 

gospodarskih delovnih organizacijah in v zdravstvu). 

3. Pri izbiri nosilcev predmetov v večji posvečati pozornost temu, da so imenovanja v 

specifična področja psihologije usklajena z vsebinami predmetov.  

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti:  

 

Potrebno je: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

 

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: 

 

Vsebine študijskega programa so medsebojno povezane in vključujejo predmete, ki 

omogočajo pridobitev temeljnih znanj s področja uporabnih panog psihologije.  

 

Vsebine predmetov izhajajo iz aktualnega stanja in trendov v stroki. Študijski program 

vključuje obvezne predmete, ki bodo omogočili usvojitev temeljnih teoretičnih znanj 

psihologije, ki so nujna osnova za razumevanje uporabnih področij psihologije: kognitivno 

psihologijo z osnovami nevroznanosti, razvojno psihologijo in psihologijo osebnosti ter 

psihopatologijo.  

Za usvojitev znanj in kompetenc na področjih uporabnih panog psihologije študijski 

program ponuja obvezne predmete s področja klinične psihologije (Uvod v klinično 

psihologijo in Uvod v svetovanje in psihoterapijo), psihologije dela in organizacije 

(Organizacijska psihologija), psihologije izobraževanja (Uvod v pedagoško psihologijo) in 

predmet Kompetence psihologa (v katerega so vključene tudi vsebine s področja merjenja 

v psihologiji). 

 

S predmeti, ki jih predlagatelj uvršča med interdisciplinarne, bodo študenti imeli možnost 

pridobiti predvsem kompetence s področja komuniciranja in trženja ter vodenja. Med 

obveznimi predmeti so tudi metodologija družboslovnega raziskovanja, statistika in tuj 

jezik.  

 

Izbirni predmeti so iz področij psihologije trženja, učenja, kadrovskega menedžmenta, 

vodenja, športa, gerontologije in interdisciplinarni predmeti: inovacijski menedžment, 

digitalizacija, osebni menedžment, organizacija kakovosti življenja. 

 

Nekateri učni načrti (interdisciplinarni izbirni) vsebujejo teme, ki jih bodo študenti spoznali 

pri strokovnih psiholoških predmetih, zato je potrebno medpredmetno uskladiti izvedbo 

predmetov, da ne bo podvajanja (npr. Osebni menedžment: osebnost, duševni procesi 

mišljenje, organizacija; Obnašanje strank: zaznavanje, učenje, pomnjenje, motivacija). 
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Vlagatelj predvideva, da bodo pri izbirnih predmetih študenti nadgradili osnovna znanja in 

da se bodo morebitnemu podvajanju izognili z načrti priprave predmeta. 

 

Predvidena je praksa v organizacijah pod vodstvom mentorjev, za katere načrtujejo na 

fakulteti podporo in obsežno komunikacijo z njimi. 

 

DOBA Fakulteta vidi svoje prednosti v razvoju in vzpostavljanju sodobnih 

multidisciplinarnih pristopov. Interdisciplinarnost utemeljuje z možnostjo, da študenti 

spoznajo vsebine drugih ved, predvsem poslovnih, ki jih poučujejo na fakulteti. Poleg 

psihološke problematike lahko študenti spoznajo teme s področja vodenja projektov, 

inoviranja, trženja (tehnike komuniciranja, vedenje kupcev) in informatike (digitalizacija). 

 

Študijski program bo omogočil študentom pridobitev potrebnih znanj za nadaljevanje 

študija na drugi stopnji; s katerim bi si nato pridobili znanja za samostojno delo na področju 

psihološke prakse in svetovanja.  

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Prednosti: 

Študijski program ponuja možnost za pridobitev temeljnih kompetenc razumevanja 

psiholoških procesov in osebnosti ter osnovne uporabe teh spoznanj (predvsem pri delu z 

ljudmi v organizacijah), kar je dobra osnova za nadaljnji študij. Ponuja tudi možnost 

obogatitve ozko poklicnih kompetenc z interdisciplinarnimi znanji s področja poslovnih ved.  

   

Priložnosti za izboljšanje: 

- Dodati vsebine s področja pozitivne psihologije tudi med vsebine katerega izmed 

predmetov prve stopnje in tako slediti novejšim trendom psihologije, ki se usmerja 

iz obravnave primanjkljajev v krepitev pozitivnih vidikov in psihičnega blagostanja, 

sreče in zadovoljstva, saj ne bodo vsi diplomanti nadaljevali študija na drugi stopnji 

(kjer so te vsebine načrtovane). 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. 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: 

DOBA Fakulteta sodeluje z različnimi institucijami in potencialnimi delodajalci kot sestavni 

del poslovne filozofije DOBA Fakultete. V zadnjih letih so skozi različne dogodke dokazali 

povezovanje z različnimi visokošolskimi zavodi, inštituti, organizacijami, podjetji in 

strokovnimi združenji.  

 

Analiza potreb zaposlovalnega okolja, trga dela in zaposljivosti diplomantov jasno prikazuje 

povezavo študijskega programa s slovenskim in mednarodnim okoljem, izzivi sodobne 
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družbe in rezultate aplicira na znanja in veščine, ki jih bodo študentje pridobili v času 

študija. 

 

Povezava med načrtovanim številom študentov in rezultati analize ni dodatno pojasnjena 

oziroma natančno opredeljena. 

 

Predlagatelj navaja, da diplomant ne bo imel kompetenc za samostojno delo na področjih 

uporabne psihologije. Zaključena prva stopnja študija uporabne psihologije še ne 

zagotavlja poklicne kvalifikacije za delo psihologa. Diplomanti ne bodo usposobljeni za 

opravljanje samostojne psihološke prakse. Usposobljeni bodo za opravljanje strokovnih 

nalog na področju družboslovnega strokovnega dela.  

Poklic psihologa ni reguliran poklic (razen poklica klinični psiholog), je pa na področju 

šolstva, sociale in zdravstva (klinične psihologije) opredeljeno z zakonom, kdo lahko 

opravlja delo psihologa. Diplomanti prvostopenjskega študija ne bodo imeli možnosti za 

zaposlitev v šolskih svetovalnih službah, za poučevanje psihologije v srednjih šolah, za 

delo na področju klinične psihologije in socialnega dela.  

Fakulteta istočasno predlaga v akreditacijo magistrski študijski program Uporabna 

psihologija, na katerem bi lahko diplomanti nadaljevali študij, kjer pa bi te kompetence 

lahko pridobili. 

 

Sicer v odgovoru na prvo poročilo strokovnjakov predlagatelj bolj podrobno opredeli 

kompetence, ki jih bodo imeli diplomanti programa Uporabna psihologija. Še vedno 

končana prva stopnja ne zagotavlja kompetenc za opravljanje samostojnega dela v 

psihološki dejavnosti, ampak spodbuja študente za nadaljevanje študija na drugi stopnji.  

 
b) razmere za praktično izobraževanje študentov: 

 

Načrtovano število vpisanih študentov (slovenskih in tujih) je 140, število razpoložljivih 

mest za opravljanje praktičnega izobraževanja pa v sklopu podpisanih dogovorov 73. 

Seznam ustanov za praktično izobraževanje študentov fakulteta objavlja v virtualnem 

okolju fakultete in tako omogoča študentom ustrezen dostop do informacij.  

Organizacije, za katere predlagatelj prilaga podpisane namere za sprejem študentov na 

prakso, delujejo na področjih proizvodnje in prodaje, kadrovanja (kadrovske agencije), 

socialnega dela (Center za socialno delo), izobraževanja (šolski center), javne uprave 

(občina) in zdravstva (UKC Maribor).  

V učnem načrtu je jasno opredeljeno, da si študent lahko tudi sam poišče ustanovo, v 

kateri bi opravljal praktično izobraževanje ter v primeru, da je ustanova pripravljena na 

sodelovanje, obvesti koordinatorja praktičnega izobraževanja.  

 

V odgovoru na prvo poročilo strokovnjakov pojasnijo, da v primeru, da si študent sam 

poišče organizacijo in ta ne izpolnjuje ustreznih pogojev ter ni zmožna dodeliti ustreznega 

mentorja, študent tam praktičnega izobraževanja ne more opravljati. Študent si mora 

poiskati novo organizacijo ali pa mu jo dodeli fakulteta. 

 

Skrb za strokovnost in usposobljenost mentorjev je jasno opredeljena. Prednost je 

oblikovan virtualni učni prostor, v katerem bodo mentorjem prakse za ta študijski program 

na voljo vse informacije, dokumenti, izobraževalni in drugi viri za strokovno in kakovostno 

izvajanje praktičnega izobraževanja v podjetju/ustanovi (vzorci pogodb, poročil, vodič za 

mentorje prakse idr.) ter možnost dodatnih usposabljanj. 
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Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Interdisciplinarnost, 

- analitični pristop, 

- upoštevanje družbenih sprememb in izzivov, 

- povezovanje z demografskimi spremembami in povečevanjem psihosocialnih 

tveganj, 

- digitalizacija, 

- virtualni učni prostor za mentorje prakse in možnost dodatnih usposabljanj. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

- povezava med številom načrtovanih študentov in analizo potreb zaposlovalnega 

okolja. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

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: 

 

Iz vloge je razvidno, da fakulteta za program Uporabna psihologija 1 načrtuje tri različne 

možne načine izvajanja študija: redni študij (60 vpisnih mest), izredni študij (20 vpisnih 

mest) in študij na daljavo (60 vpisnih mest). 

 

Predlagatelj načrtuje uporabo različnih sodobnih metod učenja: obrnjeno učenje, 

sodelovalno učenje, problemsko učenje… Študentom bodo na razpolago e-učilnice 

(gradivo, navodila).  

 

Iz oddanih dokumentov za akreditacijo ni razviden dejanski načrt izvedbe kontaktnih ur za 

različne načine izvedbe. Razlika med temi tremi oblikami je v razporeditvi predmetov (pri 

rednem študiju bodo predmeti razporejeni po semestrih, pri izrednem pa se bodo izvajali 

tečajno; predmet za predmetom). Praktično izobraževanje v vseh treh oblikah študija bodo 

študenti opravili neposredno v organizaciji oz. ustanovi v obsegu, kot je določen s 

študijskim programom. 

Med prilagoditvami za študij ob delu v vlogi ni natančneje definiran prilagojen obseg 

(vsebin/kontaktnih ur). Fakulteta v odzivu na poročilo pojasni, da bo izredni študij potekal 

kot organizirano študijsko delo in samostojno učenje. Pri organiziranem  študijskem delu 

načrtujejo izvedbo vseh predvidenih kontaktnih ur, pri čemer bo delež kontaktnih ur 

organiziran v obliki drugih sodobnih oblik organiziranega študijskega dela (usmerjano 

projektno delo, vodeno virtualno timsko delo, skupinske in individualne konzultacije, 
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zagovori seminarskih, projektnih nalog, mentorsko delo v virtualnem učnem okolju, 

srečanja v virtualnem učnem okolju…). 

 

Pri študiju na daljavo bo razporeditev predmetov tečajna. Kontaktne ure organiziranega 

študijskega dela bodo izvajali v obliki sinhronih študijskih aktivnosti (webinarji, online 

konzultacije, online timsko delo, predstavitve in zagovori seminarskih ter projektnih nalog, 

igra vlog) in asinhroih aktivnosti (moderirane pisne forumske diskusije, usmerjeno 

komentiranje blogov, dnevnikov študentov, kreiranje skupnih tabel, s pripravo projektnih 

nalog ali reševanjem študije primerov, usmerjeno reševanje problemskih nalog, video 

simulacije in igre vlog, skupinske in individualne konzultacije, kolegialna srečanja v 

virtualnem učnem okolju…). 

Izvedba predmeta je načrtovana po tednih na osnovi gradiv, nalog in navodil za aktivnosti 

študentov s podporo »online mentorjev«, ki delajo po usmeritvah nosilca predmeta. Njuni 

vlogi je fakulteta v pojasnilu natančno opisala. Online mentorji imajo izobrazbo najmanj 

6/2 in opravljeno izobraževanje za usposabljanje za mentorje in spremljajo delo študenta 

pri predmetu, ga motivirajo usmerjajo, mu svetujejo in opravljajo mediatorstvo. 

 
Program traja 3 leta, vključuje 180 ECTS. V prvem letniku načrtujejo 10 obveznih 

predmetov (60 ECTS; štirje po 7 ECTS, pet po 6 ECTS in eden 2 ECTS). V drugem letniku 

je načrtovanih 9 obveznih in 1 izbirni predmet. V tretjem letniku načrtujejo izbirne 

predmete (13 predmetov, študent jih izbere 6), praktično izobraževanje v trajanju 400 ur 

(12 ECTS) in zaključno nalogo (ali dva predmeta, 12 ECTS).  

Iz predmetnika je razbrati, da je načrtovanih 1201 kontaktna ura za obvezne predmete in 

408 do 420 ur za izbirne predmete ter 320 ur za prakso.  

 

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

− področna primernost izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev; 

− zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje 

pogojev za mentorstvo za študijske programe tretje stopnje: 

 

Na osnovi priloženih dokumentov o habilitaciji, bibliografijah in raziskovalnem delu nosilcev 

predmetov ter izjav o sodelovanju in soglasij delodajalcev, je mogoče sklepati, da so 

predvideni kadri večinoma ustrezni. 

Predlagatelj predvideva, da bo v izvedbo predmetnika vključenih 24 visokošolskih 

učiteljev: 

- 4 izredni profesorji, 

- 7 docentov, 

- 4 višji predavatelji, 

- 7 predavateljev, 

- 2 lektorja. 

Vlogi so priložene izjave o sodelovanju in soglasja delodajalca. 

Na DOBA Fakulteti je že zaposlenih 6 predvidenih izvajalcev programa, 18 je samostojnih 

podjetnikov ali zaposlenih v drugih organizacijah (opravljali bodo delo po avtorskih 

pogodbah).  

 

Izvolitvena področja nosilcev premetov so večinoma skladna z vsebinami predmetov. 

Fakulteta pojasnjuje, da so habilitacijska področja vezana na področje strokovnega in 

raziskovalnega dela in ne na predmet, s čimer naj bi bila izkazana usposobljenost za 

znanstveno, pedagoško in strokovno delo. Za nekatere predmete je vlagatelj v odgovoru 
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na poročilo strokovnjakov dodatno pojasnil usklajenost habilitacijskih področij z vsebino 

predmetov in pri nekaterih predmetih spremenil nosilca ter prej načrtovane nosilce 

predvidel za izvedbo predmeta.  

 

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

skladu s 15. členom meril: 

 

Predlagatelj je priložil ustrezna dokazila o najemu prostorov in opreme za izvedbo 

študijskega programa. Prostori in oprema ter virtualno učno okolje Blackboard Learn z 

dodatki so zelo ustrezni. Financiranje je zagotovljeno večinoma iz šolnin in z domačimi ter 

evropskimi projekti. Študentom je na razpolago knjižnica in dostop do baz podatkov. 

 

V vlogi je v opisu prilagoditev za študente s posebnimi potrebami omenjeno le, da je online 

način izvedbe študija dobra možnost za študente z gibalnimi ovirami, ker jim ni treba 

prihajati na sedež fakultete. Iz pojasnila fakultete glede drugih vrst oviranosti so razvidne 

možne prilagoditve izvedbe predavanj in vaj, ocenjevanja znanja in uporabe knjižnice za 

študente s posebnim statusom, ki ga lahko pridobijo študenti z različnimi posebnimi 

potrebami.  

  

Izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Prednosti: 

Študijski program ponuja možnost za pridobitev temeljnih kompetenc razumevanja 

psiholoških procesov in osebnosti ter osnovne uporabe teh spoznanj (predvsem pri delu z 

ljudmi v organizacijah), kar je dobra osnova za nadaljnji študij. Ponuja tudi možnost 

obogatitve ozko poklicnih kompetenc z interdisciplinarnimi znanji s področja poslovnih ved.  

   

Priložnosti za izboljšanje: 

 

- Še v večji meri zagotoviti, da se pri nosilcih predmetov področje izvolitve ujema z 

vsebinami predmeta. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

 

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: 

  

Pogoji za vpis v 1. letnik in pogoji za napredovanje študentov so jasno opredeljeni, 

pregledni in razumljivi.  

 

Predlagatelj dodatno pojasni kaj se zgodi v primeru, da ima več študentov isto število točk 

- ob upoštevanih kriterijih imajo prednost gimnazijski maturanti, nadalje pa kandidati, ki 

imajo boljše povprečje ocen v 3. in 4. letniku. 
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b) merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v 

študijski program: 

Znanja in spretnosti, pridobljena pred vpisom, se upoštevajo v obliki kreditnih točk pri 

izbirnih predmetih (največ 10). Študenti pridobljena znanja in spretnosti dokažejo s 

spričevali in veljavnimi listinami. Za priznavanje različnih oblik formalnega in neformalnega 

izobraževanja, pridobljenega pred vpisom, je zadolžena Komisija za študentske zadeve. 

 

c) načini ocenjevanja: 

 

Načini ocenjevanja so določeni in pregledni. Iz učnih načrtov je razvidno, da so načini 

ocenjevanja primerni za sprotno učenje in spremljanje napredka študentov, večina 

predmetov kot način ocenjevanja predvideva krajše in daljše pisne izdelke, nekateri tudi 

pisne oziroma ustne. Študenti morajo biti na začetku seznanjeni, če se lahko izpit opravi z 

uspešno opravljenimi kolokviji, seminarsko nalogo, projektom ali drugimi oblikami 

sprotnega dela. 

 

     č)  pogoji za dokončanje študija: 

 

Pogoji za dokončanje študija so določeni, pregledni in razumljivi. 

 

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

 

Študijski program ne vsebuje delov, ki jih je mogoče posamezno zaključiti. 

 

e) strokovni oziroma znanstveni naslov: 

Strokovni naslov je primeren (diplomirani psiholog, diplomirana psihologinja). 

 

f) pogoji za prehode med študijskimi programi: 

Pogoji za prehode med študijskimi programi so določeni, pregledni in razumljivi. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

 

POVZETEK 

 

Predmetnik je usklajen s študijskim programom kot celoto. Pohvalen je poudarek na 

interdisciplinarnosti.   

Kompetence in vsebine programa ter predvidene možnosti zaposlovanja so usklajeni.  

Študijski program vključuje predmete in načrtovane kompetence, ki bodo omogočile 

študentom pridobitev potrebnih znanj za nadaljevanje študija na drugi stopnji in po 

zaključenem drugostopenjskem študiju usposobljenost za delo na področju psihološke 

prakse in svetovanja.  
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Pomemben sestavni del predmetnika je praktično izobraževanje, pri katerem bi bilo 

smiselno, da bi ga opravljali študenti na različnih osnovnih uporabnih področjih dela 

psihologa in tako dobili celosten vpogled v delo. 

Večinoma so izvolitve v nazive in reference nosilcev usklajeni z vsebino predmetov. 

DOBA Fakulteta je vključena v številne projekte, pri katerih je razvidno obsežno 

sodelovanje z drugimi organizacijami in interdisciplinarna usmerjenost. 

Horizontalna in vertikalna povezanost predmetov je ustrezna.  

 

Vsebine študijskega programa so medsebojno povezane, vključujejo temeljne teme 

psihologije in uporabnih disciplin psihologije. Predmetnik vključuje v zadnjem času 

aktualne teme gerontologije, dobrodošle pa bi bile tudi aktualne vsebine s področja 

pozitivne psihologije. 
 

Sodelovanje DOBA Fakultete z organizacijami v okolju in potencialnimi delodajalci je zelo 

dobro. Analiza zaposlitvenih priložnosti je izdelana, ni pa pojasnjena povezava med 

načrtovanim številom vpisnih mest in rezultati analiz. Podpisana so pisma o nameri za 

izvajanje praktičnega izobraževanja za dobro polovico navedenih vpisnih mest. 

Program sicer ne usposablja za reguliran poklic, vendar pa je zaposlovanje psihologov na 

različnih delovnih področjih povezano z področno zakonodajo (zahtevana diploma druge 

stopnje).  

Prednosti programa so poleg interdisciplinarnosti še analitični pristop, aktualnost vsebin 

(družbene spremembe, demografske spremembe), z informacijsko komunikacijsko opremo 

podprte metode poučevanja, podpora mentorjem prakse, on-line mentorji. 

 

Doba Fakulteta istočasno akreditira različne načine izvedbe predmetnika: redni, izredni in 

online študij. 

Za nosilce so vlogi priložena ustrezna imenovanja v naziv, izjave o sodelovanju in soglasja 

delodajalca. 

Materialni pogoji za izvedbo študija so glede prostorov in opreme ustrezni. 

 

Pogoji za vpis v 1. letnik in pogoji za napredovanje študentov so jasno opredeljeni, 

pregledni in razumljivi, prav tako Merila za izbiro ob omejitvi vpisa. 

Predvidena je možnost priznavanja predhodno pridobljenih znanj. Načini ocenjevanja so 

predvideni, prevladuje ocenjevanje osvojenih znanj in doseženih kompetenc preko pisnih  

izdelkov in timskih projektov.  

Določeni so pogoji za prehode in za dokončanje študija, strokovni naziv je diplomirani 

psiholog, diplomirana psihologinja. 

 

SUMMARY  

 

The syllabus is harmonized with the study program as a whole. The emphasis on 

interdisciplinarity is worth to praise.  

The competencies, contents of the program and described job opportunities are 

harmonized.  

The study program includes subjects and planned competencies that will enable students 

to acquire the necessary knowledge to continue their studies at the second level and, after 

completing the second level study, the ability to work in the field of psychological practice 

and counseling. 
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An important component of the curriculum is practical training, in which it would be 

recommended to perform it in various basic applicative areas of work of a psychologist and 

thus gain a comprehensive insight into the work. 

 

The study program includes subjects and planned competencies that will enable students 

to acquire the necessary knowledge to continue their studies at the second level and, after 

completing the second level study, the ability to work in the field of psychological practice 

and counselling. 

In most cases, the elections to the titles and references of the holders are harmonized with 

the content of the courses. 

The Faculty is involved in many projects, which show extensive cooperation with other 

organizations and interdisciplinary orientation. 

The horizontal and vertical connection of the subjects is appropriate.  

 

The contents of the study program are interconnected, include basic topics of psychology 

and applied disciplines of psychology. The curriculum includes actual topics of gerontology. 

Actual topics in the field of positive psychology would also be welcome in the program. 

 

The cooperation of DOBA Faculty with organizations in the environment and potential 

employers is very good. An analysis of employment opportunities has been made but the 

connection between the planned number of enrolment places and the results of the 

analyses has not been explained. Letters of intent have been signed for the implementation 

of practical training for more than half of the needed internship places (according to 

intended number of future students). 

The program does not provide training for a regulated profession, but employment in 

various fields of work is related to sectoral legislation, which set that a second-level diploma 

is required for the professional and independent work of a psychologist. 

The advantages of the program are, in addition to interdisciplinarity, an analytical 

approach, included subjects according to the current situation and needs in society (social 

changes, demographic changes), modern teaching methods supported by information and 

communication equipment, support for mentors of work-placement, on-line mentors for 

support of distance learning. 

 

DOBA Faculty proposes for accreditation three different ways of implementing the syllabus: 

regular, part-time study and online study. 

For most holders of the courses, the application is accompanied by appropriate election to 

the title.  Relevant declarations of participation and consent of employers are attached. 

The material conditions for conducting the study are adequate in terms of premises and 

equipment. 

 

The conditions for enrollment in the 1st year and the conditions for the advancement of 

students are clearly defined, transparent and understandable, as well as the Criteria for 

selection when enrolling is limited. 

The possibility of recognizing previously acquired knowledge is envisaged.  

Modern assessment methods are provided, the assessment of acquired knowledge and 

achieved competencies through written products and team projects predominates. 

The conditions for transitions and the completion of studies are determined. The graduate 

degree/professional title: diplomirani psiholog (VS) / diplomirana psihologinja (VS) is 

adequate. 
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Izpolnjevanje standardov kakovosti 
Izpolnjuje standarde kakovosti 

Predlagani predmetnik je skladen s študijskim programom kot celoto. (1a).  

Študijski program prve stopnje je namenjen predvsem pripravi na drugo stopenjski 

študij. Predvidene so kompetence in učni načrti, ki jih bodo študenti prve stopnje realno 

lahko usvojili na osnovi predlaganih učnih načrtov (1b).  

Seznam projektov in družbeno aktualne teme projektov, ki se izvajajo v sodelovanju z 

drugimi ustanovami, so pokazatelj, da bodo v izvedbo programa integrirane 

znanstvene, strokovne in raziskovalne interdisciplinarne vsebine (1c). 

Horizontalna in vertikalna povezanost predmetov sta ustrezni, prav tako kreditno 

ovrednotenje predmetov (1d). 

Vsebine študijskega programa vključujejo temeljne teme s področja uporabnih panog 

psihologije (2), kar je dobra osnova za nadaljevanje študija.  

Doba Fakulteta je povezana z okoljem, ima podpisane dogovore o praktičnem 

izobraževanju in vzpostavljeno sodelovanje s številnimi organizacijami v Sloveniji in 

tujini (3). Prednosti študijskega programa so: interdisciplinarnost, aktualnost in 

upoštevanje družbenih, demografskih sprememb in povečanih psihosocialnih tveganj 

ter digitalizacija(poučevanja in sodelovanja z deležniki). 

Predvideni načini rednega študija so vsebinsko usklajeni in povezani s cilji, materialne 

razmere, povezane z izvedbo študija so ugodne. DOBA Fakulteta deluje v sodobno 

urejenih prostorih in razpolaga z ustrezno opremo za izvedbo pedagoškega procesa v 

fizični in virtualni obliki so zelo dobri (4) 

Pogoji za vpis, merila z priznavanje znanj, spretnosti in kompetenc so jasno 

opredeljena, predvideni so načini ocenjevanja znanja, ki omogočajo sprotno 

vrednotenje doseženih kompetenc (5). 
Navedite do 10 ugotovljenih primerov delnega izpolnjevanja standardov kakovosti študijskega 

programa. 
Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

Navedite do 10 ugotovljenih primerov delnega izpolnjevanja standardov kakovosti študijskega 

programa. 
Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Navedite do 10 ugotovljenih primerov neizpolnjevanja standardov kakovosti študijskega 

programa. 

 

Odličnost  
Interdisciplinarnost študija. 

 
 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu. 


