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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 11.3.2020. 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 

poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

 

Samostojni visokošolski zavod: Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor je oddal 

ustrezno izpolnjen obrazec s prilogami za vzorčno evalvacijo podiplomskega študijskega 

programa druge stopnje SOCIALNA GERONTOLOGIJA. V skupini strokovnjakov je 

sodelovala kot tuja strokovnjakinja doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, ki 

deluje na področju gerontologije na Hrvaškem in v pogovorih spodbudila številne strokovne 

diskusije o pomenu programa za družbo in možnih razvojnih usmeritvah v prihodnje. Poleg 

predsednice skupine (doc. dr. Anita Goltnik Urnaut) in članice, študentke Minee Šućur, pa 

je v skupini sodelovala kot zunanja opazovalka še izr. prof. prim. dr. Danica Rotar Pavlič, 

domača strokovnjakinja s področja družinske medicine in se tvorno vključevala v pogovore 

z intervjuvanci in skupino strokovnjakov. Predstavnica  NAKVIS  Martina Mravlja je bila v 

veliko podporo in pomoč skupini strokovnjakov z komunikacijo, informacijami, organizacijo 

video-srečanj. Čeprav smo imenovanja v skupino strokovnjakov dobili že marca, je bil 

obisk zavoda zaradi epidemije prestavljen na jesen in izveden na daljavo. Skupina 

strokovnjakov se je skupaj s strokovno sodelavko NAKVIS sestala na videokonferenčnem 

sestanku dan pred obiskom zavoda in se pogovorila o ugotovitvah iz predložene 

dokumentacije in odprtih vprašanjih. Pripravili smo seznam dokumentov, ki bi jih pregledali 

v času obiska in si razdelili vloge za izvedbo intervjujev. Obisk smo začeli 7. 10. ob 8.00 s 

sestankom skupine strokovnjakov in si skupaj pogledali videoposnetek prostorov (stavba 

fakultete, v kateri se izvaja izobraževalna in raziskovalna dejavnost, predavalnice, prostore 

za strokovne službe (dekanat, referat, knjižnica, mednarodna pisarna, ...), prostore za 

visokošolske učitelje (za govorilne ure, mentorstvo idr.). Po predhodno pripravljenem 

urniku smo izvedli vse intervjuje z napovedanimi sogovorniki in ob koncu prvega dne 

opravili še pogovor med sodelujočimi v skupini strokovnjakov. Drugi dan obiskov je potekal 

9. 10. po predvidenem urniku in se zaključil z ustno predstavitvijo ugotovitev. Vlagatelj je 

v intervjuje vključil ustrezno število sogovorcev, ki so aktivno sodelovali v pogovorih (27 

oseb, nekateri v različnih vlogah oz. v več pogovorih) in skupini strokovnjakov posredoval 

vso želeno dokumentacijo. Po zaključenih pogovorih smo udeleženke pogovorile o poteku 

evalvacijskega obiska in ugotovitvah ter pripravi poročila. Osnutek poročila smo pripravile 

17. 10. 2020, ga uskladile in predložile NAKVIS 28. 10. 2020. Dne 22. 12. 2020 smo članice 

komisije prejele odgovor zavoda na evalvacijsko poročilo skupine strokovnjakov, ki vsebuje  

obrazložitve na posamezna priporočila za izboljšanje. Odzivi in opisane potekajoče in 

prihodnje aktivnosti kažejo, da zavod načrtuje dejavnosti za izboljšave študijskega 

programa. Ker odgovor ni vključeval vsebin, ki bi dodatno osvetljevale doseganje 

posameznih standardov, samega poročila strokovnjakov nismo dopolnjevale in je 

dokončno. 

 
(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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Vzorčna evalvacija študijskega programa (številska tabela) 

Področja presoje Izpolnjuje standarde 

kakovosti 

Delno 

izpolnjuje 

standarde 

kakovosti 

Ne izpolnjuje 

standardov 

kakovosti 

Prednosti Priložnosti za 

izboljšanje 

 Večje 

pomanjkljivosti 

oz.  

neskladnosti 

Notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti študijskega programa 

Standard 1 1 3 
  

Standard 2 3 2 
  

Spreminjanje in posodabljanje študijskega programa 

Standard 3 1 1 
  

Izvajanje študijskega programa 

Standard 4 3 3 
  

Standard 5 2 0 
  

 

Odličnost 5 
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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: 

Samoevalvacija študijskega programa je bila v preteklih letih izvedena v sklopu 

samoevalvacije celotnega visokošolskega zavoda, za študijsko leto 2018/2019 pa je 

fakulteta pripravila samostojno samoevalvacijsko poročilo za študijski program Socialna 

gerontologija druge stopnje. 
 

Postopki samoevalvacije zavoda in samoevalvacije študijskega programa so skladni s 

standardom, opredeljeno je, kako poteka posodabljanje vsebin posameznih predmetov, 

sam predmetnik pa v preteklih letih ni bil deležen velikih sprememb.  

 

Iz predloženih samoevalvacijskih poročil zavoda za leta 2015/16, 2016/17, 2017/18, in 

poročila objavljenega na spletu za študijsko leto 2018/2019 je razvidno, da na osnovi 

ugotovitev pripravijo tudi predloge izboljšav in jih velik del realizirajo. Smiselno bi bilo 

pripraviti podrobnejši akcijski načrt, v katerem bi natančno določili dejavnosti po področjih, 

nosilce in roke. 

Samoevalvacija študijskega programa Socialna gerontologija druga stopnja 2018/2019 

vsebuje poglavje o spreminjanju in posodabljanju študijskega programa skladno z 

razvojem stroke, potreb po znanju in cilji družbe. Poudarjajo medgeneracijsko solidarnosti, 

zdravo in aktivno staranje, potrebo po dolgotrajni oskrbi…, osvetljujejo problematiko 
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stereotipiziranja in diskriminacije ter strahu pred starostniki in staranjem ter socialne 

izključenosti starejših. Poročilo so pripravili člani katedre in sodelavci fakultete, obravnaval 

senat, načrtujejo obravnavo na katedri in študentskem svetu. Opredeljene so 

pomanjkljivosti in predlogi ukrepov za izboljšanje, manjka pa akcijski načrt.  

V podpoglavju o vključevanju deležnikov so opisane komunikacijske aktivnosti vodstva 

katedre s študenti, zaposlenimi in predstavniki domov za starejše. Opisane so aktivnosti 

kariernega centra in alumni kluba ter dejavnosti članov katedre. Iz razgovorov v domovih 

za starejše so povzete povratne informacije in zapisan akcijski načrt z zadolženimi osebami 

in roki. Fakulteta izvaja obsežne promocijske aktivnosti  

V poglavju o izvedbi študijskega programa je zapis o ustreznosti izvajanja programa in 

ocenjevanja znanja ter prikaz zadovoljstva študentov in visokošolskih učiteljev s predlogi 

izboljšav. Za izboljšanje kakovosti izvedbe programa predlagajo organizacijo okroglih miz, 

tematskih predavanj in predstavitev izkušenj študentov gerontologije.  

Poglavje Potrebe po znanju in zaposlitvene potrebe je skromno opisano in ne vključuje 

konkretnih podatkov o zaposljivosti in zaposlenosti magistrov in  zadovoljstvu delodajalcev 

z znanjem in kompetencami. Iz razgovorov z delodajalci smo zaznali zadovoljstvo s 

študenti in magistri socialne gerontologije.  

V poročilo je vključen prikaz števila vpisanih in projekti, v katere se vključujejo študenti 

socialne gerontologije, ni pa vključena analiza prehodnosti in dokončanja študija in akcijski 

načrt. Pri analizi ustreznosti kadrov je navedena le vrsta zaposlitve za šest visokošolskih 

učiteljev in potreba, da sedmi pridobi izvolitev v naziv. Manjka celosten pregled ustreznosti 

vseh nosilcev predmetov (tudi izbirnih). Pedagoški in strokovni razvoj poteka predvsem s 

sodelovanjem s tujimi visokošolskimi institucijami, s katerimi izvajajo številne projektie V 

okviru pregleda znanstvenih, strokovnih in raziskovalnih dosežkov je poudarjena izvedba 

sekcije za področje socialne gerontologije na 7. mednarodni konferenci AMEU-ECM. 

Navedene so številne priložnosti izboljšav. 

Poročilo zaključuje obsežen pregled ciljev in ukrepov s podatkom o realizaciji. Poudarjeni 

so poglavitni ukrepi za povečanje vpisa. Smiselno bi bilo dodati še aktivnosti za 

spodbujanje dokončanja študija. 

Iz razgovorov z nosilci predmetov je bilo možno razbrati, da študenti pri posameznih 

predmetih (npr. Projektiranje v gerontologiji) poleg priprave celotnega projekta pridobivajo 

tudi kompetence za iskanje delovnega mesta in samopromocijo.  

 

Študenti redno izpolnjujejo ankete o zadovoljstvu z izvajalci in tako vplivajo tudi na 

kadrovsko strukturo (za izvajalca, ki bi imel oceno pod 3,5 je predviden razgovor z 

nadrejenim; študenti poročajo, da se je že zgodilo, da so zamenjali izvajalca, s katerim 

niso bili zadovoljni).  
 

Fakulteta izvajanje študijskega procesa ustrezno prilagaja razvoju tehnologije (e-učna 

okolja, Moodle) in obveznostim izrednih študentov (snemanje izvedbe v predavalnici in 

možnost ogleda videoposnetkov v primeru odsotnosti s predavanj ter naloga priprave 

zapisa o gledanem posnetku) ter trenutnim epidemiološkim razmeram (izvedba na 

daljavo).  
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Prilagojene so tudi učne metode. Za spodbujanje koncentracije študentov pri pedagoškem 

procesu na daljavo vključujejo interaktivne oblike dela, problemske naloge, delo v manjših 

skupinah. 

 

Gradivo za predmete in za domače naloge je študentom na razpolago v e-učilnici. Pri 

predmetih s področja raziskovanja, spodbujajo študente, da literaturo iščejo sami in se 

poglabljajo v področja ki jih posebej zanimajo.  

 

Na vprašanja o obsežnem samostojnem delu pri predmetih izvajalci predmetov navajajo, 

da so vključene številne in raznolike aktivnosti (študij literature, odgovori na vprašanja, 

obisk starejših občanov, priprava člankov, vključevanje v projektno ali raziskovalno delo, 

udeležba na tradicionalni konferenci Za človeka gre; tema 2020 Podaljševanje življenja).  

Nosilci predmetov spremljajo samostojno delo preko poročil študentov o opravljenih 

aktivnostih.  

 
Študenti so s komunikacijo, podporo, odzivnostjo in kakovostjo komunikacije zelo 

zadovoljni. 

 

Pogovor z visokošolskimi učitelji je vključeval tudi razpravo o geriatriji, o potrebi po 

strokovnjakih s področja socialne gerontologije in vsebini njihovih kompetenc ter potrebi 

po razlikovanju staranja od bolezenskega staranja, usmeritvi, da starejši ostajajo v 

domačem okolju, pri čemer bi imel socialni gerontolog koordinacijsko vlogo pri oskrbi 

starostnika. V programu je upoštevana interdisciplinarna povezanost z geriatrijo in 

fizioterapijo.  

 

Fakulteta si prizadeva za ustrezno umeščenost poklica, ki ga pridobijo z zaključkom 

magistrskega študija v Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju. Nosilci 

predmetov aktivno sodelujejo v spodbujanju sprememb in zavedanju problematike na 

področju starejših z objavami v medijih, sodelovanjem v intervjujih in oddajah ter 

opravljanjem raziskav in pripravi prispevkov s področja socialne gerontologije.  

 

V samoevalvacijskih poročilih zavoda in študijskega programa je zapisano, da se študijski 

program sproti, vsakoletno posodablja tako, da vsak izvajalec sam vključuje aktualne 

vsebine v izvedbo in skrbi za prenavljanja Učnega načrta predmeta. Na osnovi pregleda 

učnih načrtov predlagamo prenovo s poudarkom na navedbi novejše literature, ključnih 

referenc nosilca in prevodi vsebin pri vseh predmetih v angleški jezik. V razgovorih so 

udeleženci povedali, da so že vključeni v projekt prenove učnih načrtov v smislu 

upoštevanja Bloomove taksonomije.  

 

b) načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 

študijskega programa ter njihovega analiziranja: 

Na fakulteti redno spremljajo zadovoljstvo študentov in zaposlenih z anketami in 

pripravljajo analizo rezultatov ter oblikujejo predloge izboljšav. Anketa za študente se 

izvaja kot spletna anketa, ki je povezana s prijavo na izpit. Z anketami spremljajo tudi 

zaposlitvene poti diplomantov, članov Alumni kluba. Komisija za kakovost o vsebinah in 

izboljšavah razpravlja 1 krat letno, rezultate anket obravnava tudi katedra za socialno 

gerontologijo. 
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Študenti predloge in pripombe najpogosteje sporočijo direktno v referat, kjer takoj 

pristopijo k reševanju problemov. Študenti in diplomanti poročajo, da se predlogi 

upoštevajo in zadeve hitro obravnavajo ter rešujejo, enake izkušnje imajo tudi zaposleni. 

 

c) primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog 

oziroma o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega 

programa: 

Povratna informacija deležnikom po formalnih poteh je ustrezna (priprava poročila, 

obravnava na komisiji za kakovost, senatu, katedrah, študentskem svetu, objava 

samoevalvacije na spletnih straneh). Neformalno izmenjavanje predlogov in povratno 

informiranje je obsežno, saj gre za manjše število študentov, ki so v pogostih stikih z 

referatom in ostalim osebjem, kar je dober vir povratnih informacij. Potrebno bi ga bilo 

formalizirati oz. izmenjavo informacij zabeležiti. 

 

Manjka poglobljena analiza zaposlenosti magistrov socialne gerontologije in objava teh 

informacij, da bi si študenti in kandidati za vpis lahko ustvarili realna pričakovanja glede 

možnosti bodoče zaposlitve. Vzrok pomanjkljivih podatkov je slaba odzivnost magistrov na 

ankete za diplomante, kar bi bilo možno nadoknaditi z zapisovanjem podatkov, ki jih dobijo 

o zaposlitvah preko neformalnih stikov. Anketo o uspešnosti jim posredujejo eno leto in 

pet let po opravljenem študijskem programu, vendar je odzivnost le do 30%. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

Dobre povezave z okoljem, zadovoljni delodajalci, študenti in diplomanti, ki sodelujejo v 

samoevalvaciji in predlogih izboljšav. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

• Analiza zaposlenosti diplomantov in informiranje bodočih študentov o možnostih 

zaposlovanja. 

• Posodobitev učnih načrtov. 

• Vključevanje akcijskih načrtov z navedbo odgovornih oseb in rokov v samoevalvacijska 

poročila zavoda in študijskega programa; analiza prehodnosti in dokončanja študija v 

programu ter aktivnosti za povečanje deleža študentov, ki zaključijo študij v 

predvidenem roku. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

Nismo zaznali. 

 

2. standard: Uresničevanje nalog, načrtovanih na podlagi izsledkov 

samoevalvacije študijskega programa, je razvidno iz samoevalvacijskih poročil. 

 

Uresničevanje nalog, povezanih s samoevalvacijo študijskega programa, v 

zadnjih treh letih in: 

− sodelovanje deležnikov pri sprejemanju ukrepov za izboljšave, 

spremljanju njihovega uresničevanja in nastajanju samoevalvacijskega 

poročila ter 

− sklenjenost kroga kakovosti: 
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AMEU-ECM izvaja samoevalvacijo vsako leto. Vodstvo ter komisija za kakovost AMEU-ECM 

nenehno skrbita za zadovoljstvo študentov in njihovih mentorjev. Komisija za kakovost 

ankete o zadovoljstvu opravlja med študenti po vsakem opravljenem virtualnem 

predavanju. V letošnjem letu spletna predavanja predstavljajo edini način izvedbe, zato je 

pridobljenih anket še več. Ankete se opravijo po vsakem zaključku predmeta, kjer lahko 

študent na portalu VIS poda svojo oceno in mnenje, kar je zajeto v samoevalvacijskem 

poročilu. Morebitne predloge izboljšav Komisija za kakovost obravnava in posreduje 

senatu, ki je odgovoren za izvedbo ustreznih ukrepov.  

 

Zaradi majhnega števila študentov, je možno opravljati delo v manjših ekipah, v katerih 

tudi redno rešujejo morebitne zaplete. Skupaj s profesorji in mentorji iščejo rešitve, kar 

poudarjajo kot veliko prednost. Veliko evalvacij je tako izvedenih tudi ustno.  

 

Ob začetku pandemije Covid-19 so se vodilni organi z vodjo katedre sestajali vsakodnevno, 

sedaj sestanki potekajo na tedenski ravni, kjer poteka sprejemanje novih ukrepov in 

prilagajanje izvedbe študijskega programa. Mentorji so med poletjem bili deležni 

izobraževanja o uporabi spletnih aplikacij, prav tako imajo na voljo tehnično pomoč, ki 

obratuje 24 ur dnevno.  

 

Pri samostojnem delu so študenti redno v kontaktu s profesorjem, ki jih vzpodbuja k 

pisanju člankov, raziskovalnih nalog, udeleževanju kongresov in drugim aktivnostim, kar 

poudarjajo kot veliko prednost. Večina študentov je redno zaposlenih, zato jim takšen 

pristop ustreza. Kljub temu, bi si želeli več praktičnega dela v domovih za ostarele, kjer bi 

lahko teoretično znanje prenesli v prakso. Študenti predlagajo, da bi praktično 

izobraževanje bilo del rednega predmetnika.  

 

AMEU-ECM je trenutno edini zavod, ki izvaja program socialne gerontologije. Poklic je 

trenutno zelo iskan, zaposljivost pa se je s pandemijo še povečala. Študenti tega programa 

združujejo znanje sociologov in zdravstvenih delavcev, kar je pri obravnavi starejših oseb 

izjemnega pomena. Kljub temu se nenehno spopadajo s težavami, saj poklica ni v registru 

poklicev, ki ga izdaja ministrstvo in nima svoje kode. Tako delodajalci v razpisu za delo ne 

morejo opredeliti poklica socialnega gerontologa in ti prav tako posledično nimajo 

opredeljenega plačilnega razreda ali pogojev za napredovanje.  

 

Vodstvo katedre skupaj z vodstvom AMEU-ECM trenutno načrtuje preoblikovanje 

študijskega programa. V preteklosti so že uspeli v program vpeljati veliko raziskovalnega 

dela s številnimi projekti tako na lokalnem in nacionalnem nivoju, kakor tudi na 

mednarodnem področju. V letošnjem študijskem letu bi želeli oceniti primernost 

posameznega predmeta, pogledati možne izboljšave ter po potrebi dodati nove učne 

vsebine. 

 

Študenti in zaposleni sodelujejo pri oblikovanju predlogov, izboljšave se oblikujejo tudi na 

podlagi mnenj delodajalcev, ki jih izražajo na obiskih predstavnikov študijskega programa 

v domovih za starejše. Krog kakovosti je sklenjen.  

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

• Program je dobro zasnovan. Študenti se lahko na vzpodbudo mentorjev posvetijo 

predvsem področju, ki jih zanima ter tako opravijo samostojno delo pri predmetu. 
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• Manjše število študentov omogoča individualen pristop, deležniki pohvalijo odzivnost 

predavateljev. 

• Edini zavod, ki izvaja program socialne gerontologije. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

• Študenti bi si želeli več praktičnega dela v okviru sedanjega predmetnika.  

• Prav tako predlagamo večje število kontaktnih ur pri posameznem predmetu in ponovno 

ovrednotenje dejanske obremenitve pri posameznih predmetih. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

Nismo zaznali. 

 

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: 

 

AMEU-ECM spremlja izvajanje študijskega programa na več načinov. 

  

Veliko pozornost namenjajo ozaveščeni informiranosti študentov, saj je to temelj za 

uspešno vključitev v študij in napredovanje. Vsako leto dan pred uradnim začetkom 

pedagoškega procesa povabijo študente, da se družijo s profesorji, predavatelji in osebjem 

AMEU-ECM. Letos je bilo srečanje hibridno – v živo na prostem in preko spleta. Namen 

srečanja je med drugim predstavitev ciljev, kompetenc, pričakovanih učnih izidov ter 

potreb in načinov pridobivanja znanja. Na uvodnem srečanju spregovori predsednik 

institucije, pa tudi profesorji, glavni tajnik fakultete. Uporabniki prejmejo tudi knjižice o 

tem, kako potekajo predavanja, o izposoji literature in o vsem, kar je povezano z učnim 

procesom. Tudi med letom skrbijo za omogočanje informiranosti in dostop do vsebin, 

Predavanja posnamejo, kar se je dobro izkazalo v praksi, še posebej v obdobju okužb s 

COVID-19. Vsi posnetki gredo v spletno učilnico. Ob posnetkih dobijo v Moodlu gradivo, 

literaturo za posamezne predmete. Prvo uro dobijo navodila tudi s strani predavateljev.  

 

Študijski program se redno posodablja skozi spremembe učnih načrtov glede na razvoj 

stroke, spremembe v družbi in potrebe potencialnih delodajalcev.  

 

Obremenitve študentov ocenjujejo s pomočjo anket in poročil o napredovanju v višji letnik. 
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Komunikacija s študenti poteka preko e-učilnice, Moodla, e-pošte ter govorilnih ur. Vsi člani 

katedre imajo govorilne ure, trenutno jih izvajajo preko e-platform (zooma). Študenti se 

udeležujejo tudi globalnih konferenc, na primer »Za človeka gre«, pri čemer gre za 

intenzivno interdisciplinarno poglobitev v področje gerontologije in nadgradnje sodobnih 

konceptov 

 

Kompetence nadgrajujejo v skladu z zaznanimi novostmi tako na teoretičnem kot 

praktičnem področju in zahtev trga dela s starejšimi; preverjanje doseganja učnih izidov 

se izvaja s pomočjo sprotnih kvizov, seminarskih in drugih nalog ter izpita. Izvajajo 

študentske inovativne projekte. Preko teh projektov so vključili na primer v ustanove Deos, 

IT prevent, skupine za kognitivne treninge. 

 

Na sejah Katedre za socialno gerontologijo obravnavajo način ustreznosti preverjanja in 

ocenjevanja; upoštevajo specifike študentov. Zavedajo se pomena zagotavljanja kakovosti 

pedagoškega procesa, zato uporabljajo in izboljšujejo instrumente za spremljanje 

kakovosti. Na osnovi spremljanja kazalnikov kakovosti uvajajo izboljšave. Katedra Socialna 

gerontologija v letnem postopku samoevalvacije analizira delo in sprejema ustrezne 

ukrepe. Na letnem nivoju so vključeni v evalvacijo predavateljev – tisti, ki dosežejo nizko 

oceno in sicer pod 3,5 od možnih petih, imajo z vodstvom individualni razgovor in izdelajo 

načrt izboljšanja.   

  

V vseh študijskih programih Socialne gerontologije v izobraževalni proces vključujejo 

strokovnjake specifičnih strokovnih in znanstvenih področij ter iz kliničnega okolja, kar 

omogoča prenos aktualnih dognanj znanosti in stroke ter dobrih praks iz ustanov v 

pedagoški proces in posodabljanje študijskih programov. Programa 2. in 3. stopnje sta 

načrtovana kot vertikalna nadgradnja programov 1. bolonjske stopnje. Kakovost kadrov 

se odvija preko pedagoškega in profesionalnega vzgajanja kadrov, profesorjev na vseh 

treh stopnjah. V kolikor v Sloveniji ni ustrezno usposobljenega profesorja z nekega 

področja, ga povabijo iz tujine. Sedaj sta v pedagoško delo vključeni dve novi asistentki, 

ki sta bili prej študentki. Uvedli so tudi tutorstvo za študente, oziroma možnost usmerjanja 

in pomoči učitelju, profesorju, predavatelju. 

 

Člani Katedre za socialno gerontologijo redno spremljajo, dopolnjujejo in vrednotijo 

kakovost študijskih programov, predmetnikov in učnih načrtov za zagotavljanje 

pedagoške, strokovne in znanstvene aktualnosti zadanih študijskih in učnih vsebin. Uvedli 

so sodobne koncepte, kot je na primer soodločanje starejših oseb. Marsikje po svetu in v 

globalnih družbah se ljudem pri 65 letih spremeni družbeni status. S študenti so na AMEU-

ECM naredili raziskavo, zakaj se nekomu spremeni družbeni status, zakaj družba starejšo 

osebo postavi na marginalno področje. V vsebino izobraževanja so vključili vsebine, kot je 

na primer nasilje nad starejšimi, vključno s finančno ekonomskim nasiljem. Obravnavajo 

medikalizacijo staranja, premagujejo stereotipe v družbi in tiste v medijih. Podali so veliko 

pripomb na zakon o dolgotrajni oskrbi.  

 

Relevanca zaključnih del študentov se izkazuje v zaznanih potrebah pri delu s starejšimi in 

občasno je eksplicitno vezana tudi na raziskovalni projekt. Povečanje relevance zaključnih 

del glede na raziskovalno strategijo AMEU-ECM pa je trajnostna naloga Katedre za socialno 

gerontologijo.  

 

Spreminjanje študijskega programa poteka prvenstveno preko članov Katedre za socialno 

gerontologijo v sodelovanju s študenti in zainteresirano javnostjo (izvajalci, delodajalci). 
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Člani katedre kot stalno nalogo redno spremljajo, dopolnjujejo in vrednotijo kakovost 

študijskih programov, predmetnikov in učnih načrtov za zagotavljanje pedagoške, 

strokovne in znanstvene aktualnosti zadanih študijskih in učnih vsebin.  

 

Kot najpomembnejšo kompetenco študijskih vsebin izobražujejo za optimalno 

usposobljenost študentov za celovito kritično mišljenje, sposobnost analize, sinteze in 

predvidevanja rešitev pri delu s starejšimi. Na sejah katedre redno razpravljajo o novostih 

na področju socialne gerontologije. Sledijo spremembam kompetenc za sposobnost 

kreativne uporabe znanja v strokovnem/ poslovnem okolju dela s starejšimi. Sproti 

(samo)posodabljajo svoje poznavanje in razumevanje procesov tako v strokovnem kot 

poslovnem okolju ter za usposobljenost na področju socialne gerontologije in za njihovo 

analizo, sintezo in predvidevanje rešitev oziroma posledic. Sledijo novostim na področju 

znanstvenih in strokovnih novosti na področju, ki ga izvajajo in za usposobljenost za 

avtonomnost pri izvajanju študijskih vsebin. Razvijajo usposobljenost za avtonomnost pri 

odločanju in odgovornost za sprejete strokovne in pedagoško-didaktične odločitve za 

optimalno izvajanje študijskih vsebin. Razvijajo zavezanost profesionalni etiki, 

ozaveščenost o nujnosti lastnega stalnega izpopolnjevanja, dopolnjevanja, poglabljanja in 

posodabljanja znanja in usposobljenost za celovit pristop k zagotavljanju kakovosti 

socialne gerontologije kot celote. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Prednosti: 

AMEU-ECM si zavzeto prizadeva za ustrezno sistemizacijo socialnega gerontologa v družbi.  

 

Priložnosti za izboljšanje: 

• Komisija za kakovost naj pozove tiste izvajalce, predavatelje in profesorje, ki v učnih 

načrtih nimajo posodobljenih virov ter literature za izobraževanje, da le-to posodobijo. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti:  

Nismo zaznali. 

 

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: 
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Izvedba programa je skladna s predmetnikom in učnimi načrti. Vsebine in urnik izvedbe so 

prilagojene izrednim študentom.  

 

Učni načrti se med seboj precej razlikujejo po obsegu navedenih ciljev, kompetenc in tem, 

aktualnosti literature (precej je učnih načrtov, pri katerih je literatura iz devetdesetih let 

prejšnjega stoletja), navedbi referenc (številni nimajo zapisanih referenc nosilca). Veliko 

načrtov nima prevoda v angleški jezik. 

 

Visokošolski učitelji imajo podporo pri izvedbi študija na daljavo in so jim omogočena 

ustrezna usposabljanja.  

 

Študenti imajo ustrezno podporo referata, knjižničarke, mednarodne pisarne in se lahko 

vključujejo v različne projekte in znanstveno raziskovalno delo. Mentorji jih vzpodbujajo k 

doseganju individualnih ciljev in zaključevanju študija. Študente redno spremljajo in jih 

spodbujajo. 

 

Študij se po potrebi prilagaja osebam s posebnimi potrebami, ki so jim na razpolago 

ustrezni pripomočki in prilagoditve (imajo napravo za invalidski voziček ter napravo za 

pretvorbo v Braillovo pisavo).  

 

 

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

drugih oblik dela s študenti: 

V predmetnik je vključenih 20 predmetov, 5 obveznih in 15 izbirnih, od katerih se izvaja 

5-6 izbirnih predmetov. V prvem letniku so 4 obvezni predmeti in dva izbirna, v drugem 

letniku trije izbirni. Študenti povedo, da se večinoma izvajajo tisti izbirni predmeti, ki so si 

jih želeli in izbrali.  

 

Število izvedenih kontaktnih ur je v skladu s potrjenim študijskim programom in 

predmetnikom. Pri  vsakem predmetu, ki je ovrednoten z 10 ECTS, imajo 20 ur predavanj 

in 10 ur vaj. Preostalih 270 ur naj bi študenti opravili s samostojnim delom. Nosilci 

predmetov spremljajo samostojno delo študentov. Samostojno delo je povezano z 

nalogami v e-učilnici (odgovorijo na vprašanja), obiski domov in starejših občanov, 

vključevanjem v raziskovalno delo, udeležbo na konferenci, pripravo člankov, študijem 

literature. 
 

c) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja 

ter potrebam študentov: 

Pri izvedbi ur v predavalnici (v živo) se predavanja/vaje snemajo in so na razpolago 

študentom, ki se jih niso uspeli udeležiti. Naloga študentov pa je, da napišejo poročilo, ki 

ga izvajalec pregleda in ovrednoti. Ob posnetkih študentom v Moodlu ponudijo dodatno 

gradivo. Letos potekajo vsa predavanja online.  

 

Izvajalci predmetov predstavijo vsebine, literaturo in obveznosti pri predmetu prvo uro na 

predavanju. Študenti pohvalijo, da to kar je napovedano tudi drži.  

 

Obvezna literatura je na voljo v knjižnici AMEU ali UKM, del v slovenskem, del v tujih 

jezikih.  
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Študenti težje ostajajo koncentrirani pri predavanjih na daljavo, zato so na fakulteti 

prilagodili način dela iz frontalnih predavanj v bolj aktivne oblike, kot so problemske naloge 

in interaktivne aktivnost. Študenti delajo v manjših skupinah in tako krepijo socialne 

odnose. 

 

Gradivo je na voljo v e-učilnici, kjer je tudi gradivo za domače naloge. Pri raziskovalnih 

predmetih so študenti vzpodbujeni, da literaturo iščejo sami, predvsem za področja ki jih 

posebej zanimajo. Študenti so zadovoljni z učnimi gradivi in pripravljenostjo izvajalcev, da 

jim omogočajo dostop do potrebnih virov.  

 

Na fakulteti imajo urejeno knjižnico, dogovor za sodelovanje z drugimi knjižnicami in 

dostope do baz podatkov. Kljub temu, da je knjižnica odprta samo dvakrat tedensko, 

nimajo težav z dostopom in se uspejo dogovoriti za prevzem ustreznega gradiva. 

 

č) delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma 

umetniških projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS: 

Študenti se vključujejo v projektno delo in imajo možnost sodelovanja v raziskovalnem 

delu. Sodelujejo na redni letni mednarodni konferenci Za človeka gre (letošnja tema: 

Podaljševanje življenja).  

 

Mentorji študente, posebej v okviru samostojnega dela, pripravljajo in vključujejo v 

raziskovalno delo, kjer skupaj poiščejo ustrezne razpise, določijo partnerske inštitucije, 

napišejo celoten načrt – od raziskovalnega dela do pregleda potrebne literature in finančnih 

vsebin, projekt pa na koncu tudi ustrezno zagovarjajo. Takšne dejavnosti vzpodbujajo 

njihov profil na trgu dela. Študenti se lahko posledično tudi veliko bolj posvečajo vsebinam, 

ki bi jih osebno zanimale in na katerih bi želeli delovati v prihodnosti. 

 

Raziskovalno delo študentov je večinoma prostovoljno, nekaj projektov predstavljajo tudi 

projekti ŠIPK in PKP. Vzpodbuja se, da študenti iz svoje raziskovalne dejavnosti napišejo 

magistrsko nalogo.  

 

V času epidemije so številni študenti delovali kot prostovoljci in se izkazali, saj so bili v 

veliko pomoč v raznih domovih za starejše po celi Sloveniji.  

 

Sodelujejo v številnih mednarodnih projektih z Ameriko (Florida), Poljsko, Češko, 

Norveško, Finsko, Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo.  

 

Letno imajo vsaj dve večji objavi raziskovalnih člankov v revijah s ustreznim faktorjem. 

 

d) praktično izobraževanje študentov: 

V predmetniku ni predvidenega praktičnega izobraževanja in študenti, ki ne delajo v 

organizacijah, kjer skrbijo za starejše, izražajo potrebo in željo po praksi. Pohvalijo 

izmenjavo informacij in izkušenj, ki jih delijo z njimi študenti, ki so zaposleni v domovih za 

starejše.  

 

e) ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev študentom: 

Študenti so z urniki zadovoljni, prav tako z dostopnostjo in odzivnostjo visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev. Študentje imajo pri študiju podporo visokošolskih učiteljev, 

zadovoljni so z njihovo pripravljenostjo pomagati in svetovati, načini podajanja vsebin, 
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posredovanjem potrebnega gradiva (pogosto tudi iz lastnih zbirk). Pri izvedbi študija na 

daljavo imajo gradiva in naloge v spletnih učilnicah. 

 

Pedagoški delavci so na voljo študentom v času govorilnih ur (preko Zooma), med 

predavanji in izven njih preko e-pošte, nekateri tudi preko telefona. Na podlagi pogovora 

s študenti je bilo razvidno, da so izvajalci zelo prilagodljivi in hitro odzivni na sporočila in 

vprašanja.  

 

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: 

Nosilci predmetov so strokovnjaki na posameznem področju, povezanem s predmetom, ki 

ga poučujejo in imajo veljavne izvolitve na ustreznih področjih. Mentorji imajo možnost 

dodatnega usposabljanja v partnerskih državah po Evropi ali Ameriki. 

 

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

skladu s 15. členom meril: 

Materialne razmere so zelo dobre. Fakulteta razpolaga s sodobno opremljenimi 

predavalnicami in ustrezno IKT tehnologijo. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

Zelo dobri materialni in prostorski pogoji ter IKT tehnologija.  

Razmeram prilagojena izvedba pedagoškega procesa na daljavo in ustrezna podpora 

informatika izvajalcem in študentom.  

Obsežna raziskovalna dejavnost in številni projekti z domačimi in tujimi partnerji, dobre 

možnosti vključevanja v projektno in raziskovalno delo, letna mednarodna konferenca, 

obsežna raziskovalna dejavnost nosilcev predmetov.  

 

Priložnosti za izboljšanje: 

• Vsi predmeti imajo po 10 ECTS, predlagamo več predmetov, študenti morajo sami 

opraviti 90 % dela samostojne aktivnosti (270 ur je zelo veliko), predlagamo znižanje 

števila ur samostojnega dela in povečanje kontaktnih ur. 

• Več predmetov z nižjim številom kreditnih točk bi omogočilo večjo prepoznavnost 

posameznih ključnih vsebin, ki so zdaj skrite v vsebini obsežnejših predmetov in ne 

izstopajo v imenu predmeta. 

• Uvedba praktičnega izobraževanja tudi za magistrske študente in dodatni vpisni pogoj 

(opraviti praktično izobraževanje kot ga imajo študenti prve stopnje socialne 

gerontologije v primeru, da se vpisujejo študenti iz drugih smeri študija). 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

Nismo zaznali. 
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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: 

Vsem študentom je ob rednem izpolnjevanju študijskih obveznosti omogočeno 

napredovanje in dokončanje študija. Mentorji jih nenehno motivirajo za sprotno opravljanje 

dela, kar veliko študentov izpostavlja kot prednost. Večina študentov je že redno 

zaposlenih, zato jim delo v manjših skupinah in možnost prilagajanja ustreza. Nekateri 

študenti izobraževanje nadaljujejo tudi na doktorskem študiju. Obveznosti so ustrezno 

razporejene.  

b) ali je vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem zagotovljeno 

spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter pomoč 

in svetovanje pri razvijanju karierne poti: 

Vodstvo AMEU in strokovne službe ter profesorji in mladi raziskovalci so na razgovorih 

zatrdili, da je zagotovljena njihova avtonomija pri poučevanju in raziskovanju. Vodstvo je 

naklonjeno razvoju karierne poti vseh sodelujočih v izvedbi študijskega programa. 

 

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

Vse informacije o študijskem programu so na voljo na Moodlu, prav tako pa obveščanje 

študentov poteka preko e-mail naslovov in njihove aplikacije ter spletne strani. 

Strokovnjakom so bile dostopne tudi bibliografije pedagoških delavcev.  

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

Dobra obveščenost študentov in drugih deležnikov.  

 

Dobra mednarodna povezanost z drugimi državami po svetu ter možnost udejstvovanja v 

mednarodnih projektih in pridobivanja dodatnih kompetenc. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

Nismo zaznali. 

 

POVZETEK 

Fakulteta Alma Mater Europea – Evropski center Maribor je edina izvajalka študijskih 

programov s področja socialne gerontologije v Sloveniji. 

 

Povezava z okoljem je dobro vzpostavljena. Delodajalci prepoznajo potrebe po magistrih 

socialne gerontologije in vidijo možnosti zaposlovanja zanje, zadovoljni so s študenti in 

magistri. Fakulteta razvija področje socialne gerontologije in zagotavlja ustrezno 

usposobljene kadre za delo s starejšimi in s tem vpliva na družbo in njen odnos do starejših 

ter razumevanje potreb starejših ter spodbujanje zdravja starostnikov. Fakulteta spremlja 

mnenje delodajalcev in na osnovi njihovih predlogov uvaja izboljšave. Pohvaliti je potrebno 
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prizadevanja fakultete za uveljavitev poklica in umestitev v katalog delovnih mest. Magistri 

socialne gerontologije so zadovoljni s študijem in pridobljenimi kompetencami. 

 

Epidemiološkim razmeram je ustrezno prilagojena izvedba predavanj in vaj ter podpora 

študentom in izvajalcem. Največji napredek je bil narejen na področju raziskovalnega dela, 

projektov in možnosti vključevanja študentov.  

 

Program temelji na sodobnih standardih kakovosti, je vsebinsko in po sestavi izpopolnjen, 

ohranja povezanost učnih načrtov in predmetnika s cilji in kompetencami študijskega 

programa. Vsebine so povezane po horizontalni in vertikalni osi.  

 

Predmetnik vključuje malo število predmetov z velikim številom kreditnih točk, kar bi bilo 

dobro spremeniti. Izvaja se 10 % kontaktnih ur in 90% samostojnega dela.  

 

V predmetniku bi bilo potrebno okrepiti sodobne kazalnike kakovosti na področju 

gerontologije in vključiti predmete ter vsebine kot so soodločanje, preprečevanje nasilja 

nad starejšimi, gerontologija in mediji, medkulturni dejavniki… Magistri socialne 

gerontologije bi lahko postali tudi koordinatorji pomoči na domu. Posodobiti je potrebno 

učne načrte predmetov. 

 

Fakulteta kot nosilce predmetov angažira ustrezne kadre, ki imajo veljavna imenovanja, le 

manjši delež je zaposlen na fakulteti, večinoma izvajajo pedagoški proces zunanji 

sodelavci. Kadri so zadovoljni in imajo dostop do svetovanja za karierni razvoj.  

 

Študenti imajo ustrezno podporo (referat, mednarodna pisarna, karierni center, alumni 

klub, urejeno je tutorstvo, dostopnost študijskega gradiva v e-učilnicah in knjižnici je 

dobra, prilagoditve za študente s posebnimi potrebami). Študenti pohvalijo individualiziran 

študij, prilagodljivost in spodbujanje sprotnega učenja, želijo pa si več praktičnega dela 

(še posebej tisti, ki niso zaposleni v domovih za starejše).  

 

Fakulteta razpolaga z zelo dobrimi materialnimi pogoji za študij na sedežu fakultete, kjer 

se izvaja študijski program Socialna gerontologija, druga stopnja; sodobno urejenimi 

prostori in IKT opremo, skrbi za tehnično podporo študentom in visokošolskim učiteljem, 

prostorne predavalnice omogočajo vzdrževanje varne razdalje med udeleženci 

pedagoškega procesa. Za poučevanje uporabljajo hibridni model. 

 

Področje zagotavljanja kakovosti je ustrezno sistemsko urejeno, manjka pa natančnejša 

analiza zaposlenosti magistrov socialne gerontologije.  

 

Najpomembnejši deležniki: študenti, diplomanti in delodajalci izražajo visoko zadovoljstvo. 

 

SUMMARY 

The Faculty of Alma Mater Europea - European Center Maribor is the only provider of study 

programs in the field of social gerontology in Slovenia. 

 

The connection with the environment is well established. Employers recognize the needs 

for masters of social gerontology and see employment opportunities for them, they are 

satisfied with students and masters. The faculty develops the field of social gerontology 

and provides suitably qualified staff to work with the elderly, thus influencing society and 

its attitude towards the elderly and understanding the needs of the elderly as well as 
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promoting the health of the elderly. The faculty monitors the opinion of employers and 

introduces improvements based on their suggestions. The efforts of the faculty to establish 

the profession and place it in the catalogue of jobs are to be commended. Masters of social 

gerontology are satisfied with the study and the acquired competencies. 

 

The implementation of lectures and exercises and support for students and performers is 

appropriately adapted to the epidemiological situation. The greatest progress has been 

made in the field of research work, projects, and student involvement opportunities. 

 

The program is based on modern quality standards, has been improved in terms of content 

and composition, and maintains the connection between the curricula and the syllabus as 

well as the goals and competencies of the study program. The contents are connected 

along a horizontal and a vertical axis. 

 

The syllabus includes a small number of subjects with a large number of credit points, 

which would be good to change. 10% of contact hours and 90% of independent work are 

performed. 

 

The curriculum should strengthen modern quality indicators in the field of gerontology and 

include subjects and topics such as co-decision, prevention of violence against the elderly, 

gerontology and media, intercultural factors… Masters of social gerontology could also 

become coordinators of home help. 

Subject curricula need to be updated. 

 

The Faculty hires appropriate staff with valid appointments, only a small share is employed 

at the Faculty, and the pedagogical process is mostly carried out by external collaborators. 

The staff is satisfied and has access to career development counselling. 

 

Students have appropriate support (department, international office, career centre, alumni 

club, tutoring is arranged, the availability of study materials in e-classrooms and the library 

is good, adaptations for students with special needs). Students praise individualized study, 

adaptability, and the promotion of lifelong learning. Furthermore, they want more practical 

work (especially those not employed in nursing homes). 

 

The faculty has very good material conditions for studying at the faculty headquarters, 

where the study program Social Gerontology, second level, is carried out; modern rooms 

and ICT equipment, provides technical support to students and higher education teachers, 

spacious lecture halls allow maintaining a safe distance between participants in the 

pedagogical process. They use a hybrid model for teaching. 

 

The field of quality assurance is adequately regulated, but a more detailed analysis of the 

employment of masters of social gerontology is lacking.  

 

The most important stakeholders: students, graduates and employers express high 

satisfaction. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Posodobitev učnih načrtov (novejša literatura, dodati ključne reference izvajalcev, 

prevod v angleščino), 
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- spremeniti predmetnik iz majhnega števila predmetov (6 s po 10 ECTS na letnik) 

na več predmetov z manj ECTS in povečanje kontaktnih ur ter znižanje ur 

samostojnega dela študentov, 

- z dodajanjem predmetov poudariti in izpostaviti določene teme, ki so zdaj del vsebin 

obstoječih predmetov, vendar niso vidne in prepoznane: soodločanje starejših, 

preprečevanje nasilja nad starejšimi zaposlovanje starejših, gerontološka 

rehabilitacija, gerontološka paliativa,   

- spremeniti iz izbirnega v obvezni predmet Dolgotrajna oskrba,  

- dodati prakso tudi na drugostopenjski študij, 

- na seznam izbirnih predmetov uvrstiti samo tiste, ki se dejansko izvajajo (5 ali 6 

od 15), 

- dodati diferencialni pogoj: praktično izpopolnjevanje za študente, ki se vpisujejo iz 

drugih programov (ne iz socialne gerontologije), 

- pripraviti analizo zaposlenosti in na spletnih straneh ter pri informiranju kandidatov 

za vpis navesti dejanske možnosti zaposlitve (glede na dejansko zaposlenost 

magistrov), 

- sodelovanje študentov v raziskovanju in projektih ovrednotiti (ECTS, nagraditi), 

- uvesti aktivnosti za spodbujanje dokončanje študija, 

- posodobiti podatke na spletni strani glede objave zagovorov zaključnih del.  

 

Izpolnjevanje standardov kakovosti 
Izpolnjuje standarde kakovosti 

Fakulteta redno izvaja samoevalvacije zavoda, izvedli so evalvacijo študijskega 

programa, nosili predmetov posodabljajo vsebine predmetov, prilagaja se izvajanje 

študijskega programa.  

 

Anketiranje zaposlenih in študentov ter pogovori z delodajalci so osnova za 

pridobivanja mnenj in predlogov izboljšav. Deležniki so obveščeni o ugotovitvah in 

ukrepih ter realiziranih izboljšavah.  

 

Krog kakovosti je sklenjen. 

 

Fakulteta spremlja izvajanja študijskega programa, posodabljanje je omejeno na 

vsebine posameznih predmetov, manj na predmetnik kot celoto. 

 

Načini izvajanja študijskega programa so ustrezni, prilagojeni izrednim študentom in 

trenutnim epidemiološkim razmeram. Zagotovljena je podpora študentom in 

izvajalcem. 

 

Nosilci in raziskovalci vodijo številne projekte in omogočajo vključevanje študentov v 

projektno in raziskovalno delo. 

 

Zagotovljeno je varovanje pravic deležnikov v študijskem procesu. 
 

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. 
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Odličnost  

Zadovoljni študenti, zaposleni, diplomanti in delodajalci. 

Povezanost z okoljem in prizadevanja fakultete za umestitev poklica v katalog delovnih 

mest.  

Odlični prostorski pogoji in oprema na sedežu fakultete, kjer se izvaja študijski program 

Socialna gerontologija, druga stopnja.  
 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu. 


