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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 27.3.2020. 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 

poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

 

Skupina strokovnjakov je uskladila priprave na obisk preko elektronske pošte in imela 

pripravljalni sestanek dne 6. julija 2020. Evalvacija temelji na vlogi zavoda in priloženih 

obveznih gradivih, dodatnih gradivih in na podlagi pogovora z vodstvom, predavatelji in 

študenti. Obisk zavoda Fakultete za pravo in poslovne vede (v nadaljevanju FPPV) je bil 

izveden na daljavo, 6. in 8. julija 2020, in je potekal po urniku, ki je bil usklajen z 

vodstvom visokošolskega zavoda. Pri razgovorih so sodelovali: predstavniki vodstva 

fakultete, predstavniki članov Komisije za kakovost, predstavniki študentov, predstavniki 

visokošolskih učiteljev ter raziskovalcev in predstavniki strokovnih služb. Na podlagi 

odgovora s strani FPPV, v katerem se je tudi zavezaka k pripravi Akcijskega nacrta za 

izvedbo kolektivnih ukrepov za zagotovitev dosege ciljev, je skupina strokovnjakov 

pripravila dokončno poročilo.  

 
(Zunanja evalvacija študijskega programa se opravi v postopku podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda, 
izredne evalvacije študijskega programa ali se izvede kot evalvacija vzorca študijskih programov. 
 
Zunanja evalvacija je postopek presoje spreminjanja in posodabljanja študijskega programa, njegovega 
izvajanja ter sistema kakovosti visokošolskega zavoda v delu, ki se nanaša na zagotavljanje in izboljševanje 
kakovosti študijskega programa (samoevalvacije). Temelj za presojo je samoevalvacijsko poročilo, ki vsebuje 
evalvacijo področij presoje iz tega poglavja.) 
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Zunanja 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 2 8 3 / 

Standard 2 / 5 1 / 

Spreminjanje in posodabljanje študijskega programa 

Standard 3 2 6 / / 

Izvajanje študijskega programa 

Standard 4 5 8 1 / 

Standard 5 2 4 / / 

 

Odličnost Čeprav je na programu veliko prednosti in priložnosti za 

izboljšanje, je v okviru evalvacije prepoznanih tudi nekaj 

standardov, ki delno izpolnjujejo standarde kakovosti in 

enega, ki ga ne izpolnjuje. 
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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. 

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: 

 

Samoevalvacijska poročila (SEP) se pripravljajo za vsako akademsko leto. SEP nastaja v 

skupnem sodelovanju med posameznimi službami fakultete. Strokovne podlage SEP 

pripravi vodja merjenja kakovosti, ki pripravi in izvede spletne vprašalnike zadovoljstva 

zaposlenih in študentov ter opravi razgovore z vodstvom zavoda, študenti in izvajalci 

študijskega programa glede izvajanja zastavljenih ukrepov in nalog v sklopu izsledkov 

preteklih samoevalvacijskih poročil. Področja merjenja kakovosti so opredeljena v 

Poslovniku kakovosti, ki določa smer in nalaga skrb za merjenje kakovosti vseh 

aktivnosti, ki jih izvajajo na FPPV s cilji, ki jih fakulteta pri zagotavljanju kakovosti mora 

slediti. Ta so: doseganje mednarodne vpetosti; nemoteno delovanje in zagotavljanje 

učinkovitosti vodenja; transparentnost in učinkovitost pedagoškega procesa; razvoj učnih 

vsebin glede na aktualne standarde; krepitev povezovanja fakultete s podjetji; 

konkurenčen raziskovalni program in; doseganje ugleda in prepoznavnosti v strokovni in 

širši javnosti po svoji kakovosti ponujenih vsebin in skrbi za karierni razvoj študentov.  

 

Na podlagi priloženih samoevalvacijskih poročil, pogovora z vodstvom, skupino 

zaposlenih vpetih v oblikovanje in izvajanje programa, je razvidno, da zavod izvaja 
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postopke samoevalvacije. Na podlagi evalvacije obravnavanega študijskega programa, ki 

se je začel izvajati v študijskem letu 2016/2017, je bila ugotovljena neskladnost z 

vsebinami programa 1. stopnje in je bil program spremenjen in posodobljen. Tudi delitev 

programa v dve smeri govori v prid dejstvu, da se program razvija v skladu z aktualnimi 

trendi in potrebami na trgu. 

 

b) načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 

študijskega programa ter njihovega analiziranja: 

 

Samoevalvacijska poročila vsebujejo poglavja o merjenju kakovosti (s podpoglavji o 

poslovniku kakovosti, procesih, merjenju kakovosti), ugotovitvah (s podpoglavji o 

kakovosti študija in poučevanja, prostorih in opremi, prepoznavnosti, mednarodni 

mobilnosti ter raziskovalnem in razvojnem delu), finančnem poslovanju in izzivih razvoja 

ter priporočil vodstvu. Ocene kakovosti so podane v vseh poglavjih, vendar precej 

opisno. Iz samoevalvacijskih poročil niso povsem razvidni načini vrednotenja posameznih 

elementov, kar ima za posledico ugotavljanje stanja na podlagi navajanja izvedenih 

dejavnosti, brez strukturiranega odnosa do nekega standardiziranega sistema ali v 

odnosu do razvojne strategije in morebitnih kazalnikov razvoja. Podane so le zaključne 

ocene. FPPV je v preteklosti izvajala povsem anonimne študentske ankete, vednar so se 

zaradi slabega odziva odločili za delno anonimne ankete. Pridobivanje podatkov za 

samoevalvacijo, ki temelji na podlagi delno anonimnih študentskih anket ne more biti 

upoštevano kot zanesljiv in objektiven vir. Poleg tega pa je, pri vprašanjih v sklopu 4, 

vprašanje o povezanosti predmeta s sodobnim časom je zanimivo, vendar obenem tudi 

vprašljivo, saj študent druge stopnje o tem lahko odloča le v primeru, da je dovolj 

razgledan, je zaposlen oz. ima izkušnje. Lahko pa služi kot orientir za poglobljeno 

razpravo s študenti o  potrebah v sodobnem času. Potrebno je bolj natančno določiti 

kazalnike kakovosti ter spremljati razvoj in oblikovati samoevalvacijsko poročilo na teh 

izhodiščih, kar se delno že pripravlja v novozastavljenem SEP 2019/20. V poročilo bi bilo 

smiselno vključiti tudi pregled obremenjenosti zaposlenih visokošolskih učiteljev s 

predlogom ukrepov, pripravo in oceno finančnih kazalcev ter oceno uspeha pri doseganju 

ciljev razvojnega stebra financiranja. 

 

c) primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog 

oziroma o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega 

programa: 

 

Obveščanje deležnikov je ustrezno organizirano, samoevalvacijska poročila pa objavljena 

na spletnih straneh fakultete. Na podlagi pogovora s študenti pa ugotavljamo, da niso 

informirani o samoevalvacijskih postopkih, z njihovo vsebino in dostopnostjo na spletnih 

straneh. To kaže na določeno diskrepanco med visokošolskimi učitelji, upravo in 

administracijo in študentskim svetom in posledično tudi s študenti, ki naj bi bili vključeni 

v procese delovanja fakultete na vseh nivojih (v skladu z ZVIS-om), kot je npr. senat ali 

sodelovanje v komisijah. Komunikacija in obveščanje iz smeri študentov pa poteka na 

individualni ravni in praviloma ustno na relaciji predsednik ŠS – dekan. Zaradi velikosti 

fakultete in števila študentov, je takšen način komunikacije zaenkrat sprejemljiv, a kljub 
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temu ne omogoča objektivnega posredovanja podatkov in celostnega prenosa informacij. 

Istočasno se pa vsi štirje zaposleni visokošolski učitelji pojavljajo v več funkcijah 

(pedagoški, raziskovalni in administrativni), kar lahko privede do določenih kolizij na 

dolgi rok. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Gre za majhen kolektiv, ki je posledično zelo prilagodljiv in konkurenčen; 

- Hitra odzivnost na spremenjene okoliščine – delna sprememba programa že v 

prvih dveh letih. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

- Jasno opredeliti razvojne cilje in določiti kazalnike ter spremljati razvoj in 

oblikovati samoevalvacijsko poročilo na teh izhodiščih. 

- Vzpostaviti akcijski načrt za spremljanje izboljšav, s kratkoročnimi in dolgoročnimi 

cilji. 

- Vzpostaviti jasno določen sistem komunikacije na vertikalni ravni. 

- Vzpostaviti vmesne komunikacijske točke v smislu ustanavljanja komisij za 

posamezna področja delovanja ali pa vzpostaviti jasen sistem komuniciranja in 

formalnega delovanja ŠS. 

- Motivirati študente za sodelovanje pri upravljanju. 

- Izvajati povsem anonimno anketiranje študentov.  

- Dopolniti študentske ankete z vprašanji, preko katerih bi ugotovili dejansko 

obremenitev študentov pri posameznem predmetu (ECTS obremenitev – porabljen 

dejanski čas za vse aktivnosti v zvezi z opravljanjem predmeta – predavanja, 

vaje, seminar, samostojno delo, iskanje literature, itd.) in na podlagi teh 

rezultatov prilagoditi kreditno ovrednotenje posameznih predmetov (ECTS) 

oziroma posodobiti učne načrte, v kolikor bi bilo to potrebno. 

- Izvajati anketiranje zunanjih deležnikov (podjetij, ki zaposlujejo študente ali imajo 

stike z njimi med potekom študija) za preverjanje aktualnosti programa in 

doseženih kompetenc. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

- Ne spremlja se dejanska obremenitev študentov pri posameznih predmetih (ECTS 

obremenitev); 

- Ne spremlja se obremenjenost zaposlenih visokošolskih učiteljev (FTE) in ne 

pripravlja se predlog ukrepov; 

- Ne pripravlja se ocena finančnih kazalcev z oceno uspeha pri doseganju ciljev 

razvojnega stebra financiranja. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: / 
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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: 

 

Ukrepi za izboljšanje in spremljanje izvajanja študijskega programa so v pristojnosti 

vodstva zavoda. Glede na majhno število študentov in visokošolskih učiteljev, je proces 

vodenja kakovosti bolj neformalen ter manj administrativen, vendar bi morali biti 

postopki vodenja kakovosti bolj sistematični in formalni ter vključevati vse akterje 

(notranje in zunanje). V SEP za študijsko leto 2018/2019 je prvič malo bolj jasno 

strukturirano preverjanje zastavljenih kazalnikov in prikazano njihovo uresničevanje, 

vendar še vedno ne na ravni podajanja tabele ukrepov ter spremljanju v kratkoročnem in 

dolgoročnem obdobju. 

 

Ankete študentov o kakovosti poučevanja morajo biti izvedene redno in anonimno, še 

posebej ker so funkcije izvajalcev programa prepletene, saj pedagoški sodelavci izvajajo 

tudi administrativna dela. O rezultatih anket so seznanjeni: neposredno posamezni 

izvajalci pedagoškega dela, dekan, člani senata, ŠS, predstojniki katader, rektor in 

predsednik UO. Poročilo o zadovoljstvu študentov je objavljeno na spletni strani 

fakultete. Hkrati je to poročilo tudi sestavni del vsakoletnega SEP fakultete, kar kaže da 

je seznanjenost zainteresiranih deležnikov zadostna. Od leta 2018/19 vsak učitelj prejme 

svoje rezultate anket za vsak predmet,  za vsa merila odličnosti poučevanja posebej. V 

kolikor so rezultati nezadovoljivi, se organizirajo sestanki s predstojniki katedre oz. 

dekanom, s ciljem opredelitve aktivnosti za dvig kakovosti pedagoškega dela, s čimer je 

sklenjen krog kakovosti (PDCA). 

 

Priporočamo, da se na tematski seji senata obravnavajo merila odličnosti za izvajanje 

poučevanja ter rezultati anket o kakovosti poučevanja. Poleg tega priporočamo uvedbo 

delavnic odličnosti poučevanja, na katerih bodo predstavljene nove pedagoške metode in 

metode poučevanja, ki bi lahko pripomogle k boljšemu obvladovanju gradiva. 

Nenazadnje priporočamo, da se začne meriti izpolnjevanje učnih rezultatov predmeta in 

izpolnjevanje učnih rezultatov programa, pa tudi, da se uvede akcijski načrt za 

izpolnjevanje parametrov kakovosti. V samoevalvacijski postopek vključiti predstavnike 

študentov in zunanjih deležnikov. Priporočljivo je v pripravo SEP vključiti tudi 

predstavnike pedagoških sodelavcev in raziskovalcev, ki niso vodilni kader. 

 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 
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Priložnosti za izboljšanje: 

• Pregledati in dopolniti merila odličnosti za izvajanje poučevanja. 

• Rezultati ankete o kakovosti poučevanja naj se obravnavajo na tematski seji 

senata.  

• Uvedba delavnic odličnosti poučevanja, na katerih bodo predstavljene nove 

pedagoške metode in metode poučevanja, ki bi lahko pripomogle k boljšemu 

obvladovanju gradiva.  

• Merjenje izpolnjevanja učnih rezultatov predmeta in izpolnjevanje učnih rezultatov 

programa ter uvedba akcijskega načrta za izpolnjevanje parametrov kakovosti. 

• Vključevanje vseh deležnikov (notranjih in zunanjih) pri pripravi 

samoevalvacijskega poročila. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

• Samoevalvacijska poročila so v določeni meri pomanjkljiva in nestrukturirana, kar 

onemogoča neposredno primerjavo in napredek. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

 

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: 

 

Študijski program je sestavljen iz skupnih predmetov za študij s področja poslovne 

znanosti. Uporablja se ustrezna in aktualna literatura, ki je študentom na voljo za delo in 

študij. Razporejenost predmetov in obremenitev študentov po semestrih in letnikih je 

ustrezna in enakomerna. V program so vključene predvsem strokovne vsebine, ki jih 

izvajalci zagotavljajo z vabljenimi predavatelji iz prakse in terenskimi obiski različnih 

inštitucij. Raziskovalni vidik je v program vključen predvsem v obliki samostojnih 

seminarskih in raziskovalnih nalog, tudi v povezavi z zunanjimi podjetji.  

 

V študijskem letu 2018/2019 se je začelo izvajanje posodobljenega programa, ki je bil 

usklajen z vsebinami programa 1. stopnje. Na ta način je vsebinsko program usklajen 
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tudi s potrebami okolja, ustrezno prilagojen notranji vertikali na ravni fakultete, kar iz 

vidika kakovosti zagotavlja boljšo prehodnost, kakovostnejši študij in posledično tudi 

ustreznejšo podlago za realizacijo učnih izidov in pridobivanje ustreznih predvidenih 

kompetenc. To potrdijo tudi informacije podane s strani študentov, ki so potrdili 

uporabnost pridobljenih kompetenc pri zaposlovanju. Dejavnosti fakultete na 

povezovanju študentov s podjetji so pozitivne in kažejo na pripravljenost za zaposlitev 

študentov obravnavanega programa, kar potrjuje aktualnost pridobljenih kompetenc v 

skladu s potrebami okolja. To dejstvo dodatno potrjuje tudi podatek, da so vsi študenti, 

ki so študij zaključili, tudi zaposleni. 

 

Ugotavljamo, da je učnih izidov 23, kar je veliko, zato je potrebno uskladiti učne izide 

programa in posameznih predmetov. Pri prenovi programa so namreč zadržani stari in 

dodani novi učni izidi, kar sicer pojasnjuje, zakaj jih je 23. Poleg tega, da jih je preveč, 

so nekateri tudi preveč splošni in se pogosto ponavljajo. Priporočamo, da se učni izidi 

pregledajo, se jih zmanjša na primerno število in razvrsti v kategorije. Primeri kategorij 

so lahko znanje in kompetence (znanje in kompetence na študijskih področjih, kot so 

znanje in kompetence v podjetništvu, managementu, bančništvu, ekonomiji, javni upravi 

itd.), veščine (primeri so lahko analiza poslovnih procesov, kritično in analitično 

razmišljanje, timsko delo , projektno delo, ustvarjalnost, inovacije, neodvisno odločanje, 

poznavanje tehnologije, digitalna pismenost itd.) in vrednote (etika, družbena 

odgovornost, zasebnost, varnost, integriteta itd.). S strani izvajalcev je bilo zagotovljeno, 

da na tem že delajo. 

 

Učne metode vključujejo različne učne metode in pristope, pri katerih pozitivno 

ocenjujemo vključitev študentskega neodvisnega raziskovalnega dela. Glede na enako 

zastavljeno strukturo izvajanja vseh predmetov, ki se v praksi prilagaja potrebam vsebin 

posameznih predmetov in nenazadnje učnemu slogu posameznega ponudnika, bi bilo 

zaželeno prilagoditi načrtovane načine izvajanja in njihov obseg oz. uskladiti z dejanskim 

stanjem tudi v učnih načrtih. Ker gre za magisterij, bi bilo pričakovati, da bodo pri vseh 

predmetih uporabljene naprednejše metode poučevanja (analize, študije primerov, 

praktični primeri, naloge kritičnega mišljenja) in naprednejše metode preverjanja znanja 

(projekti, kritične predstavitve, timske in posamezne naloge, analiza, reševanje 

problemov iz prakse). 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

• Sprotno posodabljanje in spreminjanje študijskega programa. 

• Zaposljivost študentov. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

• Zmanjšati število učnih izidov na primerno število in jih razvrstiti v kategorije. 

• Uskladiti učne izide programa in posameznih predmetov. 

• V učnih načrtih uskladiti načrtovane načine izvajanja in njihov obseg z dejanskim 

stanjem.  
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• Uporabljati naprednejše metode poučevanja. 

• Povečati raziskovalno dejavnost. 

• Vključevanje študentov v raziskovalne projekte. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: / 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: / 

 

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: 

 

Odzivnost predavateljev na različne sloge učenja in študijske potrebe študentov je 

primerna. Načini poučevanja, navedeni v učnih načrtih in dejansko izvedeni načini 

poučevanja, so se izkazali za uspešne v trenutnem okolju z manjšim številom študentov, 

saj izvajalcu in študentu omogočajo več prostora za komunikacijo in po potrebi tudi za 

ustrezne prilagoditve. Izvajalci prilagajajo izvajanje na nivoju usklajevanja urnika, 

dodatnih pojasnitev in podobno v kolikor se pokaže potreba po prilagajanju. Študij se 

izvaja v obliki predavanj, vaj in seminarjev. Predavanja in seminarji se večinoma izvajajo 

v obliki kontaktnih ur s študenti, vaje pa na terenu oziroma on-line. Vsi predmeti se 

izvajajo v obliki predavanj ex-cathedra, ne glede na število študentov, najmanj v obsegu 

70 % predvidenih kontaktnih ur. Redni študenti morajo biti na predavanjih prisotni vsaj 

50 % (da lahko pristopijo k izpitu), izrednim pa je omogočeno opravljanje tudi v obliki 

konzultacij, vendar se tega načina ne poslužujejo množično. Pogoji za vpis v študijski 

program, napredovanje med študijem in prehod med študijskimi programi so primerni. 

Večina predmetov ima pravilno zapisane učne načrte, ki kažejo usmerjenost k 

sprejemanju naprednejših kompetenc z uporabo naprednih pedagoških metod (študije 

primerov, razprave, reševanje poslovnih problemov, vključevanje gostujočih 

predavateljev iz prakse itd.) ter njihovim preveritvam (projekti, posamezne in timske 

naloge, priprava in predstavitev praktičnih primerov). V tem smislu bi bilo potrebno 

uskladiti in posodobiti učne načrte vseh predmetov, saj se ta pedagoška praksa ne 

pojavlja pri vseh predmetih (npr. pri predmetih Bančništvo in zavarovanje ter Ekonomska 
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in socialna pravičnost doma in v tujini se ne navajajo interaktivni ali naprednejši načini 

poučevanja). Pri posodabljanju učnih načrtov bi bilo koristno dodatno horizontalno in 

vertikalno povezati predmete (izhodne kompetence enega predmeta lahko predstavljajo 

vhodne kompetence drugega, vključujejo etične premisleke, mednarodne sestavine in 

povezavo s poslovno prakso pri predmetih). Vse zgoraj omenjeno že obstaja v večini 

učnih načrtov, vendar menimo, da bi bili "osveženi" učni načrti bolj standardizirani. Poleg 

tega imajo vsi predmeti enako strukturo učnih bremen (npr. predmeti s 6 ECTS točkami 

imajo 30h predavanj, 15h seminarjev, 15h vaj). Razporeditev med predavanji, seminarji 

in vajami v učnih načrtih nekaterih predmetov ni smiselno razporejena, saj v določenih 

primerih temu načinu izvedbe nujno ne sledi tudi ocenjevalni oz. sistem preverjanja 

znanj. Študenti so vključeni v aktivno spremljanje poučevanja, spodbujajo jih k 

razpravljanju in kritičnemu razmišljanju, kar je odlična in uporabna praksa, zlasti pri delu 

z majhnimi skupinami. 

 

Za bolj interaktivno naravo predmeta, je potrebno posodobiti učni načrt, saj zgolj 

'predavanje' ni interaktivna učna metoda. Za nekatere predmete je navedeno, da učni 

načrti niso dokončani (Modeliranje in optimizacija poslovnih procesov, Uporabna 

ekonomija in teorija iger), čeprav se popolnoma prilegajo študijskemu programu in lahko 

predstavljajo nekatere osnovne discipline na tem področju. Obenem je pa v prejetih 

poročilih zapisano, da je spletno poučevanje potekalo pri predmetu Modeliranje in 

optimizacija poslovnih procesov.  

 

Nekateri učitelji sproti uvajajo sodobne metode poučevanja, zato bi bilo dobro to prakso 

interno prenesti na ostale člane kolektiva – t.i. Teaching excellence pristop.  

 

Učni rezultati programa vključujejo IKT kompetence in na tem področju se izvaja samo 

en obvezen predmet (E-storitve). Glede na velik vpliv digitalnih tehnologij (zlasti 

obdelave velikih količin podatkov, umetne inteligence in drugih) in digitalne preobrazbe 

za poslovanje, bi bilo koristno uvesti nekatere tovrstne predmete, vsaj kot izbirne, še 

posebej z vidika etične in družbene odgovornosti. Digitalne tehnologije je potrebno 

analizirati s stališča doseganja ne samo poslovnih, temveč tudi socialnih koristi, kar bi 

moral biti pomemben cilj te institucije. 

 

Za nekatere predmete ni zadostno določen način preverjanja znanja (npr. za predmet 

Raziskovalne metode je predpisano samo, da izpit sestavlja: 20% vprašanja in 20% pisni 

izpit, ni pa določena razlika 60%). Podobno je za vse predmete treba jasno določiti 

načine preizkušanja znanja, ki bi morala biti v skladu z Bloomovo taksonomijo za 

tovrstne študije in študentom zagotoviti višjo raven znanja, kompetenc in veščin (kritično 

razmišljanje, povezovanje konceptov, obrazložen pogled, vrednote, znanost, etika in 

družbena odgovornost). Kriteriji in metode preverjanja znanja niso enotni, kar je mogoče 

utemeljiti z avtonomnostjo vsakega učitelja, vendar bi bile vsaj nekatere smernice v 

zvezi s tem koristne. Za nekatere predmete učni načrti niso navedeni (npr. Bančništvo in 

zavarovanje) 
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Ocena zadovoljstva študentov z vsebino predmetov je 4,4 (od 5) in ocena splošnega 

zadovoljstva z delom učiteljev 4,3 (od 5). Študentje so, glede na mnenje izraženo v 

anketah, z načini in oblikami poučevanja zadovoljni. Glede na mednarodno sodelovanje 

(Erasmus) se nekateri predmeti (npr. Metode strokovnega in raziskovalnega dela) 

izvajajo konzultacijsko tudi v angleščini za tujce (študente, ki pridejo na izmenjavo iz 

tujine). Študenti zelo pohvalijo oseben pristop in odnos visokošolskih učiteljev, kar je tudi 

posledica majhnih skupin. 

 

Raziskovalna in razvojna dejavnost se sicer prepletata z izvajanjem pedagoškega dela, v 

samoevalvacijskem poročilu pa fakulteta predlaga tudi bolj načrten prenos 

znanstvenoraziskovalnega dela v učne vsebine.  

 

Fakulteta daje poseben pomen tudi povratnim informacijam s strani delodajalcev, ki 

zaposlujejo diplomante. Z namenom povezovanja z njimi je bil ustanovljen Poslovni klub 

FPPV (alumni klub), s čimer želijo še bolje izkoristiti možnost povratnih virov informacij. 

 

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

drugih oblik dela s študenti: 

Študij se izvaja v obliki predavanj, vaj in seminarjev. Predavanja in seminarji se 

večinoma izvajajo v obliki kontaktnih ur s študenti, vaje pa na terenu oziroma on-line. 

Število predvidenih ur predavanj se zaradi majhnega števila študentov izvajajo s 

količnikom 0.7 (npr. pri predmetu Pravni in etični temelji svobodnega podjetništva je v 

urniku, ki smo ga strokovnjaki prejeli, predvideno št. kontaktnih ur 63 (predmet naj bi 

imel 9KT), v učnih načrtih pa je teh ur predvidenih 60, realna izvedba (glede na urnik) je 

bila 49 ur. Pri vseh ostalih predmetih na urniku je predvidenih 42 kontaktnih ur/predmet, 

namesto predvidenih 50 kontaktnih ur za vsak predmet (6KT). Na urnikih so napisana 

samo predavanja in seminar (vaje niso posebej označene, ker se izvajajo na terenu oz. 

on-line). Vsi predmeti imajo 6KT. Nismo uspeli izvedeti kako se določa in meri obseg 

samostojnega dela študentov. Po besedah študentov naj bi ta obseg nihal pri posameznih 

predmetih, kar ni v skladu s predvidenim obsegom v učnih načrtih. Priporočamo, da se 

določi način merjenja ali kvantificirati obseg samostojnega dela, ki ga opravijo študenti 

pri posameznem predmetu. 

Na podlagi urnika in pogovora s predavatelji in študenti ugotavljamo, da se vse 

kontaktne ure izvajajo v skladu z učnimi načrti. Med COVID-19 situacijo so redno 

potekala predavanja po spletu.  

c) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja 

ter potrebam študentov: 

 

Študijski viri in literatura so vsem študentom dostopni v knjižnici, preko spleta ali 

direktno pri predavateljih. Dostopnost študijskih gradiv je zadovoljiva, saj poleg 
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knjižničnega fonda odraža visoko angažiranost predavateljev pri zagotavljanju gradiv za 

študente.  

 

Temeljna literatura in viri so za vsak izvajan predmet definirani v učnih načrtih. Študijska 

gradiva v večjem obsegu predstavljajo skripta ali učbeniki in v manjšem obsegu 

strokovno in znanstveno literaturo. Na programu 2. stopnje bi moral študij vključevati 

predvsem več strokovne in znanstvene literature in manj sintetičnih gradiv, zato 

podajamo priporočilo, da se vključi več strokovne in znanstvene literature med temeljna 

študijska gradiva. 

 

č) delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških 

projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS: 

 

Študenti so vključeni v reševanje podjetniških izzivov oziroma v raziskovalne projekte, 

pri čemer se povezujejo s potencialnimi delodajalci. Z raziskovalnim delom so povezane 

tudi zaključne naloge (magistrske naloge), kjer študentje iščejo odgovore na raziskovalna 

vprašanja in jih umeščajo v kontekst, tematiko in problematiko prakse iz neposrednega 

okolja. 

 

V kolikor se pokaže možnost, so študenti vključeni v strokovne projekte. Priporočamo, da 

se oblikuje možnost za sodelovanje študentov v različnih projektih in tudi motivira 

študente za samostojno projektno delo v okviru ŠIPK in PKP projektov. 

 

d) praktično izobraževanje študentov: 

 

Praktično izobraževanje na programu druge bolonjske stopnje z zakonom ni predvideno 

in se kot tako ne izvaja. Praktično delo pa je delno vključeno v različnih oblikah, saj se v 

okviru posameznih predmetov izvajajo seminarji, samostojne raziskave, raziskave za 

podjetja in obiski podjetij. Poleg tega je fakulteta oblikovala Poslovni klub, ki dejansko 

vključuje aktivne študente in tiste, ki so že zaključili študij, kar ocenjujemo kot dober 

most povezovanja in vpetosti v okolje. 

 

e) ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev študentom: 

 

Študentje in pedagoški sodelavci na urnik nimajo pripomb – zadovoljstvo z 'razporeditvijo 

obveznosti med semestri' in 'udeležba' je zelo visoko; 'povprečno zadovoljstvo z 

razporeditvijo obveznosti v tednu' je prav tako zelo visoko; 'povprečno zadovoljstvo s 

pravočasno objavo urnika' je zelo visoko. Kot pozitivno so študentje izpostavili tudi dobro 

komunikacijo med njimi in profesorji ter dobro komunikacijo z vodstvom.  

 

Urnik je prilagodljiv študentom, z njim so zadovoljni. Visokošolski učitelji so študentom 

dostopni, že pri sami izvedbi pedagoškega procesa je poudarjen tudi osebni odnos, kar 

študentje pohvalijo. Čeprav študenti pohvalijo prilagoditev predavateljev pri organizaciji 

urnika v primerih, da gre za prilagoditve njihovim obveznostim, po drugi strani pa 
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študenti kažejo nezadovoljstvo z usklajevanjem urnikov, ko se morajo prilagoditi 

predavateljem. Predlagamo, da se ob upoštevanju dosedanjih omejitev pri oblikovanju 

urnika za redne in izredne študente, redne zaposlene študente in tudi obveznosti 

predavateljev, že pred začetkom šolskega leta oblikuje ustrezen urnik, ki se prilagodi 

posameznemu predmetu in se ga upošteva (izvajanje v blokih ali večjih sklopih ali redno 

skozi celoten semester). 

 

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: 

 

Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev temeljijo na Minimalnih standardih za izvolitev v nazive visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. Habilitacijski postopki so v 

skladu z Merili za izvolitve v nazive, katerim je dodan tudi dodaten ustrezen seznam 

domače in tuje periodike. Kriteriji za izbor učiteljev temeljijo na zakonskih zahtevah, 

javni natečaj pa zahteva, da imajo učitelji pedagoške izkušnje, sposobnost sodelovanja v 

raziskovalnih projektih in praktične izkušnje. Ker gre za mlado, 'butično' fakulteto, ki ima 

jasno profilirane študijske programe, je zelo pomembno, da se učitelji lahko posvetijo 

študentom, zato se vpiše manjše število študentov, kar omogoča individualni pristop in 

delo v majhnih skupinah. Ustreznost in usposobljenost kakovosti visokošolskih učiteljev 

se ugotavlja najprej na podlagi ustrezne habilitacije in znanstvenih objav. Na koncu 

študijskega dela vsi zunanji pedagoški sodelavci oddajo Poročilo o opravljenem delu, 

senat fakultete pa obravnava poročilo o pedagoškem delu. Vsi izvajalci so habilitirani, pri 

čemer nekateri na zavodu, nekateri pa imajo zunanje habilitacije. Postopek prevedbe ali 

priznavanja zunanjih habilitacij se izvaja. Ker so do sedaj imeli primere izvolitev v prvi 

naziv, ob izvolitvah niso zahtevali študentskih mnenj. Formalno pa so predstavniki ŠS v 

vseh postopkih habilitacije vključeni kot člani senata, kjer glasujejo tako glede 

imenovanja članov komisije za izvolitev v naziv kot tudi o sami izvolitvi v naziv za 

posameznega kandidata. 

 

Fakulteta izvaja program s 4 stalno zaposlenimi in z 21 zunanjimi sodelavci. Strokovno 

tehnični in administrativni delavci so zaposleni v manjšem obsegu. Velik del 

administrativnih del prevzemajo člani uprave in zaposleni predavatelji, kar posledično 

predstavlja večjo obremenitev in lahko vpliva na kakovost pedagoškega in znanstveno 

raziskovalnega dela. Po pravilih fakultete je učna obremenitev za redno zaposlene največ 

4 predmeti v študijskem letu, za zunanje sodelavce pa 2 predmeta. Pa vendar je videti 

po tabeli zaposlenih pedagoških kadrov, ki smo jo pridobili po samem obisku zavoda, da 

so 3 preobremenjeni. Po zakonu je pedagoško delo ocenjeno na 180 kontaktnih ur na 

letni ravni. Dr. Malmenvall je 100% vpet v postdoktorski projekt ARRS (do sredine leta 

2021), poleg tega opravlja 8 ur administrativnega dela (knjižnica) in 8 ur pedagoškega 

dela tedensko. Dr. Vaupot ter dr. Steinbacher imata preveč tedenske pedagoške 

obremenitve (16 ur na teden), poleg tega tudi 12 ur administrativne ter 12 ur 

raziskovalne aktivnosti. Vsi predavatelji so izrazili zadovoljstvo in visoko stopnjo 



 

 

15 

 

entuziazma do njihovega dela ter razvoja institucije, vendar preobremenitve po zakonu 

niso dovoljene. Od 1. 7.2020 je zaposlen nov raziskovalni sodelavec Nik Trontelj, ki 

prevzema tudi del pedagoških in administrativnih nalog. S tem se delno razbremenjuje 

omenjene preobremenjene sodelavce.  

 

Zaposlitev v tako majhnem deležu je posledica finančne odvisnosti od ustanovitelja in še 

nezadostne finančne neodvisnosti, kot posledice nizkega števila vpisanih študentov. 

Obenem nekateri zunanji sodelavci nimajo vpisa v bazi iz katere se lahko zasleduje 

njihova akademska odličnost (kot npr. baza SICRIS). Iz referenc, navedenih v učnih 

načrtih, je razbrati praviloma strokovne in v manjšem obsegu znanstvene reference. 

Zaradi navedenega je težko izslediti znanstvene reference zaposlenih in ugotoviti njihovo 

ustreznost. Poleg tega pa pomanjkljivost nestalne zaposlitve zunanjih večine učiteljev 

onemogoča individualno raziskovalno delo na stroške fakultete ter izkoriščanje Erasmus 

programov izmenjave. Priporočamo, da se zaposli večji delež zunanjih izvajalcev vsaj za 

manjši obseg tudi s ciljem pridobivanja številke raziskovalca, kar bi povečalo možnost 

spremljanja znanstveno raziskovalnih dosežkov, omogočilo večje možnosti za prijave in 

izvajanje znanstveno raziskovalnih projektov in nenazadnje tudi oblikovalo močnejšo in 

bolj fokusirano skupino za oblikovanje strateškega razvoja fakultete.  

Učitelji občasno nabirajo mednarodne izkušnje (izmenjave Erasmus, sodelovanje v 

mednarodnih projektih), na podlagi katerih prenašajo nove pedagoške metode na svoj 

tim in izboljšajo študijsko izkušnjo študentov. Zunanji sodelavci sodelujejo pri delu 

fakultete s sodelovanjem na posebnih prireditvah (npr. Dan odprtih vrat, Erasmus dan, 

Konferenca, organizirana s strani KI). Znanstveno-raziskovalno delo ni tako razvito kot 

pedagoško delo, ki je prioritetno – zato bo potrebno v prihodnje nameniti več poudarka 

tudi na raziskovalnem področju (tudi zaradi potencialnega oblikovanja doktorskega 

študija).  

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

skladu s 15. členom meril: 

 

Fakulteta zagotavlja primerne prostore, ki zadostujejo za trenutno število zaposlenih in 

študentov. Prostore zagotavlja ustanovitelj. V študijskem letu 2018/2019 je fakulteta 

začela delovati v novih prostorih v dveh etažah na lokaciji Krekov trg 1. Prostori so v lasti 

ustanovitelja, s tem so primerne prostorske razmere zagotovljene dolgoročno. Velikost 

prostorov za 15 rednih + 15 izrednih študentov za vsak letnik je primerna, saj fakulteta 

razpolaga z večjim prostorom do 130 oseb in štirimi manjšimi predavalnicami z 12 do 18 

sedežev.  

 

Prilagoditev različnim skupinam študentov je prisotna le v segmentu prilagajanja 

študentom s posebnimi potrebami, med tistimi, ki imajo le fizične težave. Za te študente 

so zagotovljene ustrezne prostorske prilagoditve (dvigalo). Fakulteta nima izkušenj s 

študenti s posebnimi potrebami druge narave (npr. slabovidni, z vedenjskimi motnjami). 

V preteklosti je šola izvedla prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami v primeru vpisa 
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takšnih študentov, vendar pa posebni statusi, postopki ali prilagoditve v teh primerih niso 

formalno urejeni s pravilniki. 

 

Knjižnico Katoliškega inštituta (KKI) sestavljata dve enoti: knjižnica Fakultete za pravo in 

poslovne vede (FPPV) in knjižnica Studia Slovenica (SSL). Knjižnica FPPV vsebuje okrog 

9.000 enot in 6.000 bibliografskih zapisov. Knjižnica ima dostop do več spletnih 

knjižničnih baz. 

 

Po pregledu finančnih poročil izkazov je videti, da je fakulteta še vedno odvisna od 

finančnih sredstev ustanovitelja (subvencije, dotacije ipd.) in še ni zadostno finančno 

neodvisna zaradi majhnega števila vpisanih študentov. Smiselno je razmisliti še o drugih 

možnih virih financiranja, da bi z njimi zagotovili dolgoročne stabilne finančne vire. Poleg 

vizije zavoda o vpisu najmanj 25 študentov po letniku priporočamo tudi bolj raziskovalno 

usmerjanje, ki bo tudi doprineslo k boljšemu financiranju programa.  

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

• Oseben pristop in spremljanje osebnega napredka študentov. 

• Dobra komunikacija med študenti, visokošolskimi učitelji in vodstvom. 

• Prilagodljivost izrednim študentom. 

• Vaje se izvajajo v realnem okolju (v podjetjih). 

• Tudi v času COVID-19 je bil celoten pedagoški proces izveden v obsegu ur, 

določenim na začetku akademskega leta. 

Priložnosti za izboljšanje: 

• Uskladiti in posodobiti učne načrte vseh predmetov, pri čemer je poudarek na 

poenotenju pedagoške prakse, dodatni horizontalni in vertikalni povezanosti 

predmetov, spremenjeni strukturi učnih obremenitev po dejanski izvedbi in 

dopolnitvi vsebin v učnih načrtih (način ocenjevanja, posodobitev vsebin in 

literature).  

• Poskrbeti za več raziskovalnih projektov in tudi vključenost študentov vanje. 

• Določi način merjenja ali kvantificirati obseg samostojnega dela, ki ga opravijo 

študenti pri posameznem predmetu. 

• Oblikovanje ustreznega urnika že pred začetkom šolskega leta za vsak predmet 

(izvajanje v blokih ali večjih sklopih ali redno skozi celoten semester). 

• Izvajati vsakoletno analizo obremenjenosti redno zaposlenih sodelavcev (SEP). 

• Zaposlitve večjega deleža zunanjih izvajalcev v manjšem obsegu dela. 

• Urediti SICRIS bazo vseh raziskovalcev. 

• Zagotoviti dolgoročne stabilne finančne vire. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

• Oblikovati pravilnik o delu s študenti s posebnimi statusi. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: / 

 

 



 

 

17 

 

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: 

 

Študentom je ob rednem izpolnjevanju obveznosti, določenih s študijskim programom, 

omogočeno nemoteno napredovanje in dokončanje študija v skladu s Pravilnikom o 

zaključku študija na študijskih programih prve in druge bolonjske stopnje Fakultete za 

pravo in poslovne vede, Diplomskim redom za magistrski študijski program in Statutom. 

Način ocenjevanja pri posameznih predmetih je v večini primerov določen v učnem 

načrtu predmeta (razen Metode strokovnega in raziskovalnega dela in Bančništvo in 

zavarovalništvo). 

 

b) ali je vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem zagotovljeno 

spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter pomoč 

in svetovanje pri razvijanju karierne poti: 

 

Fakulteta ima med vrednotami organizacijske kulture zapisano 'avtonomija: neodvisnost 

fakultete in njenih sodelavcev od političnih, ekonomskih in ideoloških centrov moči'. 

 

Za študente so vsako leto organizirani dogodki, na katerih lahko stopijo v stik z 

delodajalci (npr. hitri razgovori), ki potekajo v sodelovanju s Poslovnim klubom. 

Sodelujejo tudi priznana podjetja, ki študentom omogočajo opravljanje študentskega 

dela, pridobitev štipendij oziroma tudi možnost zaposlitve po končanem študiju.  

 

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

 

Fakulteta se vključuje v družbeno dogajanje na lokalnem nivoju z različnimi dejavnostmi: 

ohranitev stikov s srednjimi šolami, predvsem iz katoliške sfere; obiski kariernih sejmov; 

udeležba na okroglih mizah; sodelovanje s potencialnimi delodajalci (v okviru fakultete 

deluje Poslovni klub). 

 

Izdajajo tudi znanstveno recenzirano periodično publikacijo Res novae. Fakulteta ima 

medijske objave na številnih spletnih portalih, časopisih in revijah ter družbenih 

omrežjih. Organizirajo tudi številne dogodke. Spletna stran je ažurna, vendar pa bi bilo 

lahko na njej dostopnih več informacij javnega značaja (npr. sestava senata in komisij 

senata, upravnega odbora, študentskega sveta, zapisniki sej organov fakultete) 

 

Obveščenost je ustrezna zaradi manjšega števila zaposlenih in študentov. Potrebno bi 

bilo razdelati strategijo obveščanja in komuniciranja. Opažamo manjše odstopanje pri 

uveljavljanju študentske participacije pri upravljanju fakultete in sodelovanje pri 

predpisanih postopkih. 

 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

• Študentje imajo tekom študija številne možnosti za vzpostavitev stika s 

potencialnimi delodajalci 

• Študentsko mnenje (podano v formalni ali neformalni obliki) je upoštevano. 
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Priložnosti za izboljšanje: 

• V učnih načrtih dopolniti kriterije in načine ocenjevanja (z jasno razdelanimi 

obtežitvami posameznih obveznosti) za vse predmete. 

• Razmisliti o možnostih za večjo vključitev zunanjih deležnikov (potencialni 

delodajalci…) v samo delovanje fakultete. 

• Razdelati strategijo obveščanja in komuniciranja. 

• Objava informacij o študentskem svetu na spletni strani (imena predstavnikov in 

objave poročil s sej ŠS).  

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

/ 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

/ 
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POVZETEK 

 

SUMMARY  

 

Izpolnjevanje standardov kakovosti 
Izpolnjuje standarde kakovosti 

- Jasno opredeliti razvojne cilje in določiti kazalnike ter spremljati razvoj in 

oblikovati samoevalvacijsko poročilo na teh izhodiščih, kar naj vsebuje tudi 

akcijski načrt za spremljanje izboljšav, s kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji. 

- Uskladiti in posodobiti učne načrte vseh predmetov, pri čemer je poudarek na 

poenotenju pedagoške prakse, dodatni horizontalni in vertikalni povezanosti 

predmetov, spremenjeni strukturi učnih obremenitev po dejanski izvedbi in 

dopolnitvi vsebin v učnih načrtih (način ocenjevanja, posodobitev vsebin in 

literature).  

- Uskladiti učne izide celotnega programa in posameznih predmetov. 

- Vzpostaviti jasno določen sistem komunikacije na vertikalni ravni. 

- Vključiti zunanje deležnike, študente in predstavnike pedagoškega ter 

raziskovalnega osebja v Komisijo za samoevalvacijo . 

- Izvajati povsem anonimno anketiranje študentov.  

- Dopolnitev študentske ankete z vprašanji, preko katerih bi ugotovili dejansko 

obremenitev študentov pri posameznem predmetu.  

- Povečati raziskovalno dejavnost. 

- Vključevanje študentov v raziskovalne projekte. 

- Povečati promocijo fakultete in programa – priporočamo strateško 

- Povezovanje z mednarodnimi katoliškimi fakultetami (mednarodna 

prepoznavnost). 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

 

- Samoevalvacijska poročila so v določeni meri pomanjkljiva in nestrukturirana, 

kar onemogoča neposredno primerjavo in napredek. 

- Ne spremlja se dejanska obremenitev študentov po posameznih predmetih 

(ECTS obremenitev); 

- Ne spremlja se obremenjenost zaposlenih visokošolskih učiteljev (FTE) in ne 

pripravlja se predlog ukrepov; 

- Ne pripravlja se ocena finančnih kazalcev z oceno uspeha pri doseganju ciljev 

razvojnega stebra financiranja. 

- Ni pravilnika o delu s študenti posebnimi potrebami. 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 
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Odličnost  

- Majhen kolektiv, ki je posledično zelo prilagodljiv in konkurenčen. 

- Hitra odzivnost na spremenjene okoliščine – delna sprememba programa že v 

prvih dveh letih. 

- Odnos med učitelji in študenti je zelo pristen in intenziven.  

- Študentsko mnenje (podano v formalni ali neformalni obliki) je upoštevano. 

- Vaje se izvajajo v realnem okolju (v podjetjih). 

- Zaposljivost študentov po koncu študija, saj imajo študentje tekom študija 

številne možnosti za vzpostavitev stika s potencialnimi delodajalci. 

- Multidisciplinaren študij, s poudarkom na etičnih dimenzijah poslovnih ved. 

- Močno povečan obseg Erasmus pogodb in mednarodnih izmenjav. 

- Kljub relativno majhnemu številu študentov se izvajajo vsi predmeti v 

''klasični'' obliki.  
 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu. 


