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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 2. 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. Odziv predlagatelja na poročilo smo prejeli 24. 8. 2020. 

Vseboval je pojasnila glede zapisov o delnem izpolnjevanju standardov in podanih 

predlogov izboljšav ter dopolnitve predlaganega programa. 24. 9. 2020 smo prejeli še 

spremembe programa (dopolnjen predmetnik, učni načrti, izjave o sodelovanju) in dodatna 

pojasnila, ki smo jih vključili v končno poročilo in ga oddali 29. 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 1 3   

Standard 2 1 1   

Standard 3 3 1   

Zasnova izvajanja študijskega programa 

Standard 4 3 1   

Standard 5 1 0   

 

Odličnost 2 
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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:  

 

Predlagan predmetnik je skladen s študijskim programom kot celoto. 

 

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 vlogi za akreditacijo je navedeno, da predlagani študijski program omogoča pridobitev 

kompetenc za psihološko dejavnost, še posebej »na področjih gospodarstva, šolstva, 

socialnih dejavnosti«.  

 

Med naštetimi kompetencami so tudi »implementacija in interpretacija psiholoških testov, 

svetovanje« in podobno. Na področju teh kompetenc je bil narejen največji napredek v 

študijskem programu. Zelo dobro je, da je predlagatelj kot odziv na poročilo strokovnjakov 

razdelil predmet Psihološka diagnostika in svetovanje na dva predmeta, povečal število ur 

vaj in ju uvrstil med obvezna predmeta. Iz enega skupnega predmeta, ki je zajemal 

področje diagnostike in svetovanja in obsegal 6 kreditnih točk, so oblikovali dva obvezna 

predmeta po 8 kreditnih točk s 66 oz. 76 kontaktnimi urami. Študenti bodo v programu 

tako lahko pridobili osnovne informacije in znanja s področja psihodiagnostike in 
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psihološkega svetovanja, za samostojno klinično svetovalno delo pa se bodo morali 

dodatno usposabljati v specialističnih podiplomskih programih. 

 

Program je obsežen na področju psihologije dela in organizacije. Z zadnjimi spremembami 

sta vključena med obvezne predmete tudi Psihologija izobraževanja in Zdravstvena 

psihologija.  

Na pripombo skupine strokovnjakov, da so za diplomanta druge stopnje nujne tudi 

kompetence z drugih področij psihologije, ne samo s področja psihologije dela in 

organizacije, je predlagatelj dopolnil predmetnik z dvema obveznima predmetoma z 

vsebinami s področja zdravstvene psihologije in psihologije izobraževanja, kar bo 

omogočilo pridobitev kompetenc še na drugih področjih uporabne psihologije.  

 

V Poročilu strokovnjakov smo izpostavili problematiko, da pri študiju, ki izobražuje 

magistre psihologije, določeno število nosilcev predmetov nima izvolitve v naziv na 

področju psihologije, temveč so njihove izvolitve na področju ekonomije, sociologije in 

podobno. Predlagatelj je v odzivu na poročilo in pojasnilih navedel, da ni pomembno 

imenovanje temveč reference in področje dela nosilcev predmetov. V zadnjih dopolnitvah 

je za dva predmeta spremenil nosilca in navedel visokošolskega učitelja z izvolitvijo v naziv 

Psihologija komuniciranja in management (Psihologija marketinga in oglaševanja ter 

Psihologija prodaje), prej predvidene nosilce pa predstavil kot izvajalce predmetov.  

 

Ker bodo nekateri visokošolski učitelji nosilci predmetov v prvo in drugostopenjskem 

študijskem programu, predlagamo, da se posveti pozornost ustreznemu obsegu delovnih 

obremenitev in v prihodnosti vključi nosilce/izvajalce predmetov z ustreznim imenovanjem 

v specifično področje psihologije. 

 

c) v program integrirane znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma 

umetniške vsebine: 

 

Seznam obstoječih in preteklih projektov je vreden spoštovanja. V vlogi za akreditacijo so 

sorazmerno dobro navedeni tudi načrti za vključevanje študentov v raziskovalno in 

strokovno dejavnost.  

 

 č) vrstni red predmetov oziroma razporejenost predmetov po semestrih in 

letnikih (horizontalna in vertikalna povezanost) ter njihovo kreditno 

ovrednotenje: 

 

Horizontalna povezanost predmetov je ustrezna, pri vertikalni povezanosti pa bi moralo 

biti več pozornosti namenjene predmetom, ki so jih spoznali študenti v prvostopenjskem 

študiju. Na 1. stopnji študija je predmet Svetovanje v učenju in izobraževanju, na 2. stopnji 

pa predmet Psihološko svetovanje, zato bi bilo treba pozornost nameniti tudi vsebinam, ki 

so jih študenti spoznali na prvi stopnji. Podobno je tudi pri nekaterih drugih predmetih 

(Obnašanje strank in Psihologija prodaje).  

 

Kreditno vrednotenje je ustrezno, če se upošteva celotno število ur pri posameznem 

predmetu (vključno s samostojnim delom). 
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Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

 

Številni projekti in možnosti za vključevanje študentov v raziskovalno in strokovno 

dejavnost.  

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

• Predlagamo proučitev možnosti uvedbe predmetov, ki bi pokrili še druga področja 

uporabne psihologije in omogočili pridobitev kompetenc za psihološko dejavnost na 

področju gospodarstva, šolstva in socialnega dela, kot je navedeno v Vlogi za 

akreditacijo. Predlagamo dodatne predmete s področja socialne psihologije, 

psihologije osebnosti, merjenja inteligentnosti in prerazporeditev kreditnih točk iz 

»mejnih« na temeljne predmete.  

• Povečanje obsega prakse, ki bi se izvajala na različnih temeljnih področjih 

psihologije, bi v večji meri omogočilo ustrezno usposobljenost diplomantov za delo 

v psihološki praksi. 

• Pri izbiri nosilcev predmetov je potrebno upoštevati področje izvolitve v naziv. Glede 

na to, da je študij namenjen usposabljanju za poklic magistra psihologije, je 

razumno pričakovati, da bodo nosilci in izvajalci psiholoških predmetov izvoljeni v 

naziv na področju psihologije oziroma v specifično področje psihologije. V 

prihodnosti priporočamo vključitev večjega števila nosilcev psihologov v izogib 

preobremenitvam posameznikov. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

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: 

 

Magistrski študijski program Uporabna psihologija sodi po Klasifikaciji KLASIUS_P v 

področje 031: Družbene vede in vedenjske znanosti in podrobneje 0313: Psihologija. 

Klasifikacija je ustrezna, predlagani program se po imenu in namenu primerno umešča v 

področje psihologije.  

 

Vsebine magistrskega študijskega programa Uporabna psihologija so medsebojno 

povezane. 

Najbolj zastopano je področje psihologije dela in organizacije. Predlagatelj navaja, da je 

poudarek študijskega programa na svetovanju in psihološki obravnavi zdravih 

posameznikov in skupin v različnih okoljih: gospodarstvu, šolstvu, socialni dejavnosti… Iz 

predmetnika je razvidno, da bo diplomant lahko pridobil tudi znanje o tehnikah kliničnega 
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ocenjevanja (Uporabna psihometrija in Psihološka diagnostika), z dopolnitvijo predmetnika 

pa tudi iz področja izobraževanja in zdravstvene psihologije.  

 

Vsebine posameznih predmetov odražajo aktualne trende v stroki. Predlagatelj navaja 

upoštevanje smernic Europsy. Predmetnik vključuje predmete s področja raziskovalne 

metodologije in specifičnega področja psihometrije, v skupnem obsegu 15 ECTS, kar je 

skladno z minimalni standardi za izobraževanje in usposabljanje psihologov (Europsy, 

2019). V posodobljeni predmetnik je vključeno tudi praktično izobraževanje v obsegu 200 

ur oz. 7 ECTS. Minimalne smernice Europsy predvidevajo študijsko prakso v obsegu 15-30 

ECTS. 

 

Predlagamo, da se v prihodnjih posodobitvah predmetnika poveča število ur praktičnega 

izobraževanja. 

 

V predmetniku je poudarjen interdisciplinaren pristop, kar je skladno s smernicami 

Europsy, ki predvidevajo, da bodo diplomanti pridobili teoretična znanja s področja drugih 

strok (npr. poslovna ekonomija). Predmetnik vključuje predmete, ki so na meji med 

psihologijo in ekonomijo.  

  

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

 

V študijski program je vključen interdisciplinaren pristop. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

- Razširit obseg praktičnega izobraževanja – študijsko prakso in omogočiti 

opravljanje prakse na različnih temeljnih področjih uporabne psihologije v delovnih 

organizacijah. 

 

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. V priloženi 

raziskavi je dobro predstavljena uporabnost in iskanost diplomantov študijskega programa 

ter zaposljivost le teh tako na področju gospodarstva kot negospodarskih panog.  

 

b) razmere za praktično izobraževanje študentov: 
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V odgovoru na prvo poročilo strokovnjakov zavod pojasni, da je praktično izobraževanje 

del izvedbe pri vseh predmetih, vseeno pa - kot je navedeno že pri prvem standardu, za 

kompleksno delo magistrira psihologa v praksi zna to biti premalo.  

Kljub temu, da praktično izobraževanje po Zakonu o visokem šolstvu ni predvideno na 

magistrskem študiju, pozdravljamo odločitev zavoda, da uvede predmet Praktično 

izobraževanje. Slednji bo študentom omogočil uporabo usvojenega teoretičnega znanja v 

praksi ter jih usposobil za samostojno delo na področjih aplikativne psihologije. V 

posodobljenem predmetniku je predvideno 200 ur praktičnega izobraževanja, ki vključuje 

delo v organizacijah pod vodstvom mentorjev in se vrednoti s 7 ECTS. V odzivu 

predlagatelja na poročilo strokovnjakov je sicer zapisano, da je v izvedbo posameznih 

predmetov vključen tudi praktični del in da bi na koncu študija imeli študentje več kot 500 

ur praktičnega dela. V osnutku končnega poročila, ki je bil posredovan predlagatelju, smo 

poudarili, da je bistvena razlika med izvajanjem prakse v smislu študent-mentor v 

organizaciji in med praktičnim delom v sklopu predmeta, kjer je en profesor zadolžen za 

več študentov. 

 

V priloženi Analizi potreb po znanju in ciljev družbe je zapisano tudi, da bo študijski 

program razvijal osebnostne, komunikacijske in druge socialne kompetence za učinkovito 

delovanje v strokovnih timih, avtonomnost, proaktivnost, kritičnost in odgovornost pri delu 

z različnimi ciljnimi skupinami, razumevanje in spoštovanje različnosti, empatijo ter 

sposobnost podpornega komuniciranja, kar je pomembno za prehod na trg dela, z uvedbo 

Praktičnega izobraževanja bodo študenti te kompetence lahko uporabili tudi pri reševanju 

kompleksnih psiholoških izzivov.  

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Prednosti:  

 

- interdisciplinarnost,   

- analitični pristop, 

- digitalizacija. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

- Skleniti ustrezne dogovore z organizacijami za izvedbo praktičnega izobraževanja 

na različnih temeljnih področjih uporabne psihologije za študente druge stopnje.  

 

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 
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zagotovljene študijske vsebine, izvedbene prakse in viri (kadrovski in 

materialni). 

 

a) predvideni načini, oblike in potek poučevanja: 

DOBA Fakulteta v vlogi za prvo akreditacijo magistrskega študijskega programa Uporabna 

psihologija navaja tri različne možne načine izvajanja študij: redni študij (30 vpisnih mest), 

izredni študij (20 vpisnih mest) in študij na daljavo (60 vpisnih mest). V načrtu izvedbe 

predmeta je navedeno, da pričakujejo 60 domačih in 50 tujih študentov na uvodnih dnevih. 

Za tuje študente bo program izveden v jeziku države, iz katerih bo večja skupina študentov 

oziroma v angleškem jeziku. 

 

Redni študij bo potekal po semestrih, izredni in online študij pa tečajno (predmet ua 

predmetom). Pri online študiju bodo poleg nosilcev predmetov v izvedbo programa 

vključeni še online mentorji, ki bodo spremljali opravljanje aktivnosti pri predmetih, 

motivirali, usmerjali študente ter jim svetovali. Odgovornost za pripravo gradiv, nalog in 

navodil za aktivnosti študentov ima nosilec predmeta.  

 

V vlogi in učnih načrtih so opisane sodobne metode poučevanja in sodobni načini sprotnega 

ocenjevanj znanja.  

 

Program traja 2 leti, vključuje 120 ECTS, od tega 89 v obveznih predmetih, 13 v izbirnih 

in 18 ECTS za magistrsko nalogo. Upoštevan je zahtevan minimalni delež izbirnosti. 

 

Predmeti imajo različno število kreditnih točk (od 6 do 9), število kontaktnih ur pa se med 

predmeti ne razlikuje bistveno.  

 

Delež samostojnega dela študentov pri predmetih je zelo velik (med 65 in 87 %). Iz 

predmetnika je razbrati, da je za obvezne predmete načrtovanih 509 kontaktnih ur in od 

52 do 64 kontaktnih ur za izbirne predmete. 

 

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: 

 

V izvedbo predmetnika magistrskega študija bo za 20 predmetov vključenih 10 

visokošolskih učiteljev (7 docentov, 3 izrednih profesorjev), od tega 9 v vlogi nosilca 

predmeta in 1 kot izvajalec. 5 nosilcev ima (1 je še v postopku izvolitve) izvolitev na 

področju psihologije. Več kot polovica nosilcev predmetov ima izobrazbo s področja 

psihologije. Nosilci 7 predmetov imajo izobrazbo iz drugih področij, ne iz psihologije 

(Management, Tržno komuniciranje, Računalništvo in informatika, Sociologija, Ekonomija, 

Management poslovanja).  

Reference nosilcev, ki so navedene v učnih načrtih, so pri nekaterih le deloma skladne z 

vsebinami predmetov.  

Vlogi so priložene ustrezne izjave o sodelovanju in soglasja delodajalcev. 

 

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

skladu s 15. členom meril: 
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Iz priložene najemne pogodbe je razvidno, da bo fakulteta zagotavljala ustrezne prostore 

za izvedbo magistrskega študija Uporabne psihologije in tudi potrebno opremo ter 

programsko podporo za izvedbo pedagoškega procesa.  

Študenti imajo omogočen dostop po knjižnih gradiv in spletnih baz, v knjižnici s čitalnico 

je zaposlena knjižničarka. 

  

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

 

Ustrezni prostori, oprema in računalniški programi za izvedbo študija. 

Načrt poučevanja temelji na sodobnih metodah poučevanja.  

Izkušnje pri izvajanju študija na daljavo, ustrezna oprema in programi, usposabljanje za 

izvajalce, podpora študentom pri online študiju. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

- Med nosilce in izvajalce psiholoških predmetov vključiti več visokošolskih učiteljev, 

ki imajo imenovanje na področju psihologije in se izogniti temu, da bodo 

posamezniki imeli preveliko delovno obremenitev. 

 

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 magistrskega programa Uporabna psihologija so jasno opredeljeni, 

pregledni in razumljivi. Omogočen je vpis diplomantom dodiplomskega študija psihologije, 

sorodnih študijskih programov ob pogoju 50 ECTS primerljivih vsebin oz. drugih programov 

ob 40 ECTS podobnih vsebin in opravljenih 9 temeljnih predmetov (58 ECTS).  

 

Ustrezno so določena merila za izbiro ob morebitni omejitvi vpisa in pogoji za 

napredovanje. 

 

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.  
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Za priznavanje 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 izpite. 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 (magister/magistrica psihologije) je primeren. 

 

f) pogoji za prehode med študijskimi programi: 

 

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

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

 

- možnost vpogleda v napredek študenta v sklopu sprotnih obveznosti. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 
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POVZETEK 

 

Predlagani študijski program Uporabna psihologija druge stopnje je perspektiven in 

izobražuje za poklic, za katerega je pričakovati povečano povpraševanje v prihodnosti.  

 

Načrtovani predmeti zelo dobro pokrivajo eno področje uporabne psihologije - psihologijo 

dela in organizacije. Glede na predmetnik ni v celoti uresničljiv zapis v vlogi za akreditacijo 

programa, da bo študijski program omogočil pridobitev kompetenc za psihološko dejavnost 

na področju gospodarstva, šolstva in socialnega dela. Predlagamo dodatne predmete s 

področja socialne psihologije, psihologije osebnosti, merjenja inteligentnosti, 

prerazporeditev kreditnih točk iz »mejnih« na temeljne predmete uporabne psihologije in 

povečanje obsega praktičnega izobraževanja.  

 

Seznam projektov, v katere so vključeni nosilci predmetov, je zelo obsežen in daje dobre 

možnosti vključevanja študentov v raziskovalno in strokovno dejavnost.  

 

Horizontalna povezanost predmetov je ustrezna, vertikalni povezanosti med predmeti prve 

in druge stopnje študija Uporabne psihologije pa bi bilo dobro nameniti več pozornosti.  

 

Predlagatelj v vlogi poudarja upoštevanje smernic Europsy, ki pa je delno. Predmetnik 

vključuje primeren obseg raziskovalne metodologije in teoretična znanja s področja drugih 

strok (ekonomije), ne izpolnjuje pa v celoti minimalnih standardov Europsy glede študijske 

prakse na drugostopenjskem študiju. Vseeno zasledimo, da je praktični del vključen tudi v 

izvedbo ostalih predmetov, kar bi bilo potrebno natančno ovrednotiti in uskladiti. 

 

DOBA Fakulteta je dobro vpeta v okolje.  

 

Opisani so trije možni načini izvajanja študija: redni, izredni in študij na daljavo. 

Predvidene so sodobne metode poučevanja in sodobni načini sprotnega ocenjevanja 

znanja. Študenti imajo možnost spremljanja napredka. 

 

Upoštevan je zahtevan minimalni delež izbirnosti. Delež samostojnega dela študentov je 

zelo velik. 

 

Predvideni visokošolski učitelji imajo veljavne habilitacije, vendar nekateri nosilci 

predmetov nimajo izvolitve na področju psihologije. 

 

SUMMARY  

 

The proposed 2nd level study program of Applied Psychology is promising and educates 

for a profession for which increased demand is expected in the future. 

 

The planned courses cover mainly one area of applied psychology – Psychology of work 

and organization. According to the syllabus, the statement in the application for 

accreditation that the study program will enable students with competencies for work in 

psychological praxis in the fields of economy, education and social work is not fully feasible.  
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We propose additional subjects in the field of social psychology, personality psychology, 

measuring intelligence and redistribution of credit points from "borderline" to basic subjects 

of applied psychology. An increase in the scope of practical education is recommended. 

 

The list of projects in which course holders are involved is very extensive and provides 

good opportunities for involving students in research and professional activities. 

 

The horizontal connection of the subjects is adequate, but it would be good to pay more 

attention to the vertical connection between the subjects of the first and second level of 

the study of Applied Psychology. 

 

In the application, the applicant emphasizes compliance with the Europsy guidelines, which 

is partial. The syllabus includes an appropriate scope of research methodology and 

theoretical knowledge in the field of other disciplines (economics) but does not fully meet 

the minimum standards of Europsy regarding the study practice at the second level. 

However, we find that the practical part is also included in the implementation of other 

subjects, which would need to be carefully evaluated and harmonized. 

 

DOBA Faculty is well integrated into the environment. 

 

Three possible ways of conducting studies are described: full-time, part-time and distance 

learning. More precise definitions are needed regarding the adjustments of part-time and 

distance learning courses (scope of hours and content). 

 

Modern teaching methods and modern methods of continuous assessment of knowledge 

are planned. Students have the opportunity to monitor progress. 

 

The required minimum selectivity rate is reached. Courses have a different number of 

ECTS, which does not mean a proportional number of contact hours. The scope of 

independent work of students is very large. 

 

Higher education teachers have valid elections, but not all of Course holders are elected to 

a title in area of psychology. 

 

 

Izpolnjevanje standardov kakovosti 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Predmetnik je skladen s študijskim programom kot celoto. 

 

Študijski program bo omogočil pridobitev kompetenc za psihološko dejavnost v največji 

meri na področju psihologije dela in organizacije. 

 

Načrti za vključevanje študentov v raziskovalno in strokovno dejavnost so dobro 

pripravljeni in glede na obstoječe ter načrtovane projekte tudi izvedljivi.  

 

Horizontalna povezanost predmetov je ustrezna. 
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Klasifikacija v področje 0313 Psihologija je ustrezna, predlagani program se po imenu 

in namenu primerno umešča v področje psihologije.  

 

Predmetnik vključuje predmete s področja raziskovalne metodologije in specifičnega 

področja merjenja v psihologiji (psihometrije), poudarjen interdisciplinaren pristop. 

 

Načrt poučevanja temelji na sodobnih metodah poučevanja. Fakulteta ima bogate 

izkušnje pri izvajanju študija na daljavo, ustrezno opremo in programe, predvideno 

usposabljanje za izvajalce, podporo študentom. 

 

DOBA Fakulteta je dobro povezana z okoljem, sodeluje z različnimi institucijami in 

potencialnimi delodajalci. V analizi zaposljivosti je predstavljena potreba po magistrih 

psihologije.  

 

Pogoji za vpis v 1. letnik magistrskega programa Uporabna psihologija, za ocenjevanje, 

napredovanje in zaključek študija so jasno opredeljeni, enako velja za priznavanje 

znanja.  

Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Navedite do 10 ugotovljenih primerov neizpolnjevanja standardov kakovosti 

študijskega programa. 

 

Odličnost  

Številni projekti in vključenost nosilcev v strokovno in raziskovalno delo ter potencialna 

možnost za vključevanje študentov v raziskovalne, razvojne in strokovne aktivnosti. 

 

Izkušnje in podpora študentom in izvajalcem pri online študiju. 

 

 

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu. 


