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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. 

 

Zaradi pandemije Koronavirusa 19 komisija v marcu in aprilu 2020 ni mogla opravljati 

svojega dela. Predvidena sta bila dva obiska zavoda - Alma Mater v Murski Soboti in 

Fakulteta za farmacijo v Novem Sadu v Srbiji.  

 

Aktivnosti je komisija nadaljevala v avgustu s pridobivanjem in analizo dokumentacije. Prvi 

online pripravljalni sestanek je bil 10. 9., drugi pa 20. 9. 2020. 

 

Namesto obiskov v Murski Soboti in Novem Sadu so dne 21. 9. in 22. 9. potekali online 

razgovori z deležniki v Murski Soboti in Novem Sadu. Opravljenih je bilo 12 razgovorov. 

Ogleda prostorov ni bilo mogoče izvesti. Iz Novega Sada so posredovali predstavitveni 

video, ki predstavlja Farmacevtsko fakulteto ter sliko kabineta za zdravstveno nego. Gre 

za zelo skromno opremo, ki pa zaenkrat zadošča, saj imajo zelo malo študentov. Zaključni 

sestanek z vodstvi obeh institucij je bil 22. 9. 2020. Ugotavljamo, da smo pridobili dovolj 

informacij, da smo lahko pripravili zaključno poročilo vzorčne evalvacije visokošolskega 

strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega Alma Mater Europaea VTI Novi Sad. 

 

Dne 3. 12. 2020 je bila skupina strokovnjakov s strani NAKVIS seznanjena z odgovori Alma 

Mater Europaee na evalvacijsko poročilo. Odgovore smo natančno preučili in jih upoštevali 

pri pripravi končne verzije tako, da smo določene predhodne ugotovitve ustrezno 

prilagodili, ali pa smo se na odgovor Alma Mater na določenem mestu v poročilu, na 

katerega se odgovor nanaša, sklicali in podali svoj komentar. 

 
(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 1 3 
  

Standard 2 
 

3 
  

Spreminjanje in posodabljanje študijskega programa 

Standard 3 2 1 
  

Izvajanje študijskega programa 

Standard 4 2 3 
  

Standard 5 1 1 
  

 

Odličnost 
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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: 
 

V postopku vzorčne evalvacije je visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena 

nega, ki se izvaja na način visokošolskega transnacionalnega izobraževanja (VTI). 

Ponudnik VTI je Alma Mater Europaea – ECM (AMEU-ECM), izvajalec VTI pa je 

Farmacevtska fakulteta Novi Sad v Srbiji (FF NS VTI). O tem sodelovanju je bil 1. junija 

2016 sklenjen Sporazum o sodelovanju in izobraževanju.  

 

Vlogo za vpis pogodbe o transnacionalnem izobraževanju v javno evidenco je AMEU-ECM 

na Nakvis oddala 4. 11. 2016 in jo 4. 9. 2017 dopolnila z Organizacijskim navodilom za 

izvedbo postopkov pri zagotavljanju kakovosti transnacionalnega izobraževanja na 

programu Zdravstvena nega na Farmacevtski fakulteti v Novem Sadu. Predsednik AMEU-

ECM je za zagotavljanje kakovosti VTI za dobo 2 let imenoval 3-člansko komisijo za 

kakovost (KZK VTI). Komisija naj bi imela pomembne naloge v zvezi s pričetkom izvajanja 

študija, pripravo in izvedbo samoevalvacije in pripravo korektivnih ukrepov za izboljšanje 

kakovosti. Letno bi morala izvesti 2 napovedana in 1 nenapovedan evalvacijski obisk z 

namenom preverjanja kakovosti izvedbe študijskega procesa, kadrovskih in 

infrastrukturnih ter mnogih drugih pogojev za nemoteno izvedbo študija skladno s 

študijskim programom in izvedbenim načrtom. 
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Prve študente so na FF NS VTI vpisali v študijskem letu 2017/18. 

 

Iz dokumentacije ni videti, da bi KZK VTI izvajala naloge, za katere je bila ustanovljena. 

Namesto nje so na AMEU-ECM leta 2018 in 2020 ustanovili evalvacijski skupini, ki sta 

izvedli evalvacijo programa zdravstvene nege v Novem Sadu.  

 

Skupina strokovnjakov je proučila poročili evalvacijskih skupin z dne 27. 8. 2018 in 24. 1. 

2020. Iz zapisnikov izhaja, da so člani evalvacijskih skupin presojali delovanje zavoda, 

kadre, izvajanje študijskega procesa, materialne razmere, kakovost in klinično 

usposabljanje. Izpostavili so prepoznane prednosti in priložnosti za izboljšave, brez 

zaključenega kroga zagotavljanja kakovosti. Vendar pa so v Novem Sadu dobili mnoge 

koristne predloge in tudi konkretno pomoč (primer: vzorci anket, knjižica kliničnega 

usposabljanja, navodila za izvedbo samoevalvacije, navodila za pripravo diplomskih del….) 

 

AMEU-ECM izvaja samoevalvacijo vsako leto, medtem ko na FF NS za program Zdravstvene 

nege samoevalvacije niso izvajali. Fakulteta izvaja samoevalvacijo zavoda skladno s srbsko 

zakonodajo vsake tri leta. Na predlog AMEU-ECM so začeli s pripravami na vsakoletno 

samoevalvacijo po vzoru AMEU. 

 

Iz pregleda samoevalvacijskih poročil AMEU-ECM in zapisnikov evalvacij v Novem Sadu 

izhaja, da samoevalvacija študijskega programa omogoča njegovo razvijanje in 

posodabljanje. Pri tem so v pomoč ankete in različne evidence, ki jih vodijo na FF NS in jih 

redno posredujejo AMEU-ECM. 

Doseganje kompetenc in izpolnitev vseh študijskih obveznosti študentov se preverja na 

naslednje načine:  

- preverjanje posredovanih podatkov o opravljenih izpitih študentov iz FF VTI na 

AMEU-ECM, vključno s pregledom izpitnih pol, 

- preverjanje dokumentacije kliničnega usposabljanja, 

- preverjanje podatkov o zaključnem izpitu študentov pred zagovorom diplome,  

- vsebinski in tehnični pregled dispozicije in diplomske naloge. 

 

Pri presojanju ustreznosti izvajanja študijskega programa, načinov in oblik pedagoškega 

dela in dela študentov uporabljajo primerjavo s slovenskim programom in ankete, ki jih 

izpolnjujejo študenti, pedagoški delavci, iščejo pa tudi mnenja mentorjev v kliničnem 

okolju. Ankete pregledujejo in študenti podajajo mnenje, da so s študijskim programom 

zelo zadovoljni ter nimajo predlogov za izboljšavo. Zlasti so zadovoljni, ker imajo veliko 

praktičnega znanja. Z odzivom so zadovoljni tudi njihovi mentorji. Nekateri študenti so bili 

vključeni ali so zaključili tudi visokošolski študijski program, ki ni skladen z EU direktivami 

(»nebolonjski«). Ta poteka na FF istočasno s programom VTI, tako lahko primerjajo oba 

programa. 

 

Študenti poznajo ECTS sistem in kolikšna je obremenitev študenta glede na število ECTS. 

Menijo, da je obremenitev posameznega predmeta ustrezna, in da niso preveč 

obremenjeni. Tudi ko študente vprašamo po številu kontaktnih in ur samostojnega učenja 

za predmete, ki so ocenjeni z enakim številom ECTS točk (tako Nujna medicinska pomoč 

kot predmet Anatomija, fiziologija in patologija sta ovrednotena s 3 ECTS), sicer vedo za 

razliko v obremenitvi, a jih ne moti. 

 

Vpis na študijski program spremljajo v Novem Sadu in na AMEU. Program je bil ustanovljen 

zaradi potreb srbskega, predvsem pa nemškega trga (pomanjkanje medicinskih sester). V 
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zadnjem času so v tujini zadovoljni z medicinskimi sestrami z zaključenim »nebolonjskim« 

programom, in tako je usahnil interes za študij EU programa. 

Ker gre za strokovni študijski program, so zahteve po znanstveno raziskovalni dejavnosti 

manjše kot na drugih programih FF Novi Sad. Seveda pa program temelji na z dokazi 

podprtem delovanju in raziskovanju pedagoškega osebja ALMA Mater, kar dokazujejo v 

samoevalvacijskem poročilu. 

 

b) načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 

študijskega programa ter njihovega analiziranja: 

 

Študijskega programa ZN VTI izvajalec VTI samostojno ne spreminja.  V primeru, da 

AMEU-ECM spremeni matični program zdravstvene nege,  spremembe v skladu s VTI 

pogodbo pravočasno posreduje na FF VTI. 

Osnova za spremembo so evalvacijska poročila, ki jih pripravljajo s pomočjo anket. 

Informacije zbirajo s pomočjo anketiranja študentov o študijskem programu, 

anketiranju pedagoškega in nepedagoškega kadra in ocenjevanju kvalitete izvedbe  

klinične prakse. Pripravljena je tudi anketa za diplomante, ki pa je zaradi nizkega števila 

diplomantov še niso izvajali. 

Študentska anketa je kvantitativna - o študijskem programu, kakovosti in organizaciji 

izvedbe, kakovosti pogojev za študij in kvaliteti in količini znanja. 

Anketa za pedagoško in nepedagoško osebja je nedodelana, ni jasno, kdo in kako jo 

izpolnjuje.  

Anketa o izvedbi klinične prakse daje dobro osnovo za ocenjevanje kvalitete in oceno 

doseganja predmetno specifičnih kompetenc. 

Ker nismo bili seznanjeni s samoevalvacijo študijskega programa, tudi nismo 

ugotavljali, ali in kako analizirajo rezultate anket in tudi, če opredelijo plan ukrepov in 

izvedbo aktivnosti za potrebne spremembe. 

 

Študenti in zunanji deležniki so v razgovorih izrazili veliko zadovoljstvo s študijskim 

programom. 

 

Na razgovorih so tako zaposleni kot študenti zelo poudarili neformalne načine in 

postopke zbiranja informacij ter predlogov za kakovostni študij. 

 

c) primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog 

oziroma o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega 

programa: 
 

Iz razgovorov izhaja, da so vsi deležniki tekoče obveščeni o izvedbi študijskih aktivnosti, 

FF VTI informacije tekoče objavlja na intranetu. Tega skupina strokovnjakov ne more 

potrditi, ker ni bila na lokaciji. 

O izsledkih in ugotovitvah samoevalvacije študijskega programa nameravajo v bodoče 

tekoče obveščati, saj planirajo vsakoletne samoevalvacije.  

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Prednosti: 

 

Program je dobro zasnovan. Z njim so izredno zadovoljni zaposlovalci, pa tudi študenti, ki 

še posebej izpostavljajo zadovoljstvo z velikim številom ur na praktičnem usposabljanju.   
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Priložnosti za izboljšanje: 

 

Komisija za kakovost bi lahko preučila morebitne izboljšave ter jih poskušala vpeljati v 

sistem – Iz poročila ni jasno, ali korektivni ukrepi izboljšujejo kakovost v količinskem smislu 

ali tudi v vsebinskih izboljšavah, zato priložnost za izboljšanje ostaja.  

 

Vsakoletne evalvacije študijskega programa – v realizaciji. 

 

Na ustreznih organih potrditi spremembo Sporazuma o sodelovanju pri izobraževanju 

(program zdravstvena nega) glede načrta zagotavljanja kakovosti - točka V.  

 

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: 

 

Vodstvo in komisija za kakovost AMEU-ECM ter vodstvo in Komisija za kakovost FF VTI na 

področju zagotavljanja kakovosti dobro sodelujejo v okviru možnosti, ki jih daje srbska 

zakonodaja. Redno sodelujejo z odločevalci uradi ter spremljajo zakonodajo in predpise. 

 

Drugi deležniki v fazi, ko so s samoevalvacijo šele pričeli, še niso vključeni v sprejemanje 

ukrepov za izboljšave, za spremljanje njihovega uresničevanja in nastajanje 

samoevalvacijskega poročila. Tu bodo še nadalje potrebovali pomoč komisije za kakovost 

AMEU. 

 

Študenti tudi niso kazali velikega interesa za izboljševanje kakovosti in razumevanje 

samoevalvacije. V delo komisije za kakovost je vključen študent, ki pa je dobro informiran. 

 

Iz evalvacijskih poročil iz leta 2018 in 2020 lahko povzamemo nekatere priložnosti za 

izboljšavo, ki bi lahko bile osnova za akcijski načrt korektivnih ukrepov. Na drugi evalvaciji 

so nekatere tudi evalvirali in predlagali izboljšave. Nekatere pa so prezrli. Po mnenju 

predlagateljev krog kakovosti predstavlja načrt izvedbe študija, izvajanje študijskega 

procesa, sprotno preverjanje izvedbe študija v učilnicah in na kliničnem usposabljanju, 

letna evalvacija FF VTI in zunanja evalvacija s strani AMEU, v okviru katerih nastane 
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akcijski načrt korektivnih ukrepov, preverjanje realizacije tega načrta pa po njihovem 

zaključuje krog kakovosti.  

 

V odgovoru Alma Mater na preliminarno poročilo predstavljajo težave, ki jih prinaša takšen 

način sodelovanja in izvajanja študija. Omenjajo prilogo (akcijski načrt korektivnih 

ukrepov). V prilogi je dopis predsednika Komisije za kakovost FF NS z dne 16. 3. 2020, v 

katerem odgovarja na poročilo evalvacijske komisije Alma Mater z dne 24. 1. 2020. V 

dopisu med drugim podajajo predloge za izboljšave na področju delovanja zavoda, 

kakovosti, kliničnega usposabljanja in kadrov. Na področju kakovosti ugotavljajo, da imajo 

komisijo za kakovost, in da bodo pripravili poslovnik o njenem delovanju do junija 2021. 

V akcijskem načrtu so pri posameznih ukrepih določene odgovorne osebe in roki izvedbe.  

 

Vodstvo Alma Mater tudi ugotavlja, da bo priložnost za preveritev napredka kakovosti 

izvajalca VTI ob izvedbi večdnevne evalvacije za 3. študijsko leto. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Prednosti: 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

V samoevalvacijo in seznanitev s poročilom vključiti vse deležnike in dobro motivirati 

študente. 

 

V Poslovniku kakovosti opredeliti postopke in procese notranjega zagotavljanja kakovosti. 

Določiti kazalnike kakovosti, načine analiziranja in spremljanja realizacije z izvedbo vseh 

aktivnosti za zaključek kroga kakovosti. Vse to je treba podpreti s kakovostnim 

informacijskim sistemom.  

 

Ob naslednji samoevalvaciji preveriti realizacijo vseh ukrepov, pripraviti nov akcijski načrt 

ukrepov z odgovornimi osebami za izvedbo, osebami  odgovornimi za nadzor izvedbe, roki 

izvedbe ter poskrbeti, da se krog kakovosti zaključi. 

 

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 
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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 Zdravstvene nege se je nazadnje posodobil leta 2015. Program sledi 

evropskim direktivam, smernicami EFN in potrebam, specifiki in sodobnim trendom stroke 

zdravstvene nege v slovenskem prostoru.  

 

Na AMEU – ECM delež učnih vsebin temelji na doseženem znanstveno-raziskovalnem delu 

nosilcev predmetov (na prvi stopnji študijskih programov zdravstvene nege je delež v 

povprečju 35 %), poleg tega pa se študijski program povezuje z znanstvenim, 

raziskovalnim in strokovnim delom nosilcev tudi preko priprave diplomskih nalog, 

sodelovanja študentov na projektih nosilcev predmetov, priprave študentskih konferenc in 

publiciranja. Zavod vsako leto pozove nosilce predmetov, da posodobijo svoje učne načrte 

s sodobnimi vsebinami in literaturo na podlagi lastnega raziskovanja in strokovnega dela 

kot tudi na podlagi splošnega napredka v znanosti na področju predmeta. 

 

Učni izidi študentov in kompetence diplomantov se na AMEU ECM sproti spremljajo in 

evalvirajo. To poteka s pomočjo samoevalvacije. Po potrebi se kurikulum spreminja na 

način, da omogoča pridobivanje takšnih kompetenc, da bodo diplomanti zaposljivi, oziroma 

se bodo lahko naprej izobraževali. Kurikulum se zlasti prilagaja na področju predmetno 

specifičnih kompetenc, saj se stalno prilagajajo in posodobljajo tudi na področju kliničnega 

usposabljanja. Išče se klinična okolja in mentorje, ki študentom omogočajo pridobivanje 

znanj in spretnosti, ki bodo omogočili kakovostno izvajanje zdravstvene nege v 

akademskem in profesionalnem okolju. 

 

Mentorji iz kliničnega okolja so izrazili zadovoljstvo s pridobljenim znanjem študentov tega 

programa. 

 

Ob pregledu negovalne dokumentacije študenta VTI, ki se je vključil v 2. letnik študija in 

ga uspešno zaključil, je videti, da študenti uporabljajo procesni metodološki pristop, ki je 

eden od elementov sodobne zdravstvene nege. Drugi študenti pa so na razgovoru pokazali 

slabše poznavanje teorij oz. teoretičnih modelov. 

 

Delodajalci se zanimajo za diplomante tega študijskega programa, saj prepoznavajo 

prednosti velikega obsega praktičnega usposabljanja. 

 

Mentorji iz kliničnega okolja so zadovoljni s pridobljenim znanjem študentov tega 

programa. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti:  

 

Na FF v Novem Sadu so sledili potrebam trga in začeli izvajati EU program, ki pomeni velik 

napredek na področju izobraževanja medicinskih sester. 
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Uporaba procesnega metodološkega pristopa omogoča izvajanje sodobne zdravstvene 

nege. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

Poskrbeti za promocijo programa v celotni Srbiji, saj ta program zagotavlja izvajanje 

sodobne, kakovostne zdravstvene nege skladno z direktivami EU – v realizaciji. 

 

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: 

Študijski program poteka po enakih standardih kot na AMEU ECM. Načini in oblike 

poučevanja so prilagojeni majhnemu številu študentov, delu v skupinah in kabinetnemu 

pouku ter delu v kliničnem okolju. Uporabljajo sodobno tehnologijo, predavanja snemajo. 

Študij prilagajajo študentom s posebnimi potrebami, trenutno imajo slabovidnega 

študenta, ki so mu prilagodili študijsko okolje in potrebne pripomočke. 

Izpiti in seminarji so ustrezno razporejeni, da imajo študenti dovolj časa za pripravo. Zaradi 

manjšega števila študentov, se profesorji lažje prilagodijo posameznikom, v kolikor bi bila 

kakšna težava. 

Tutorskega sistema med študenti ni. Študentje se medsebojno poznajo in si tako pomagajo 

tudi s študenti višjih letnikov. 

 

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

drugih oblik dela s študenti: 

 

Študijski program obsega 4860 ur, od tega je 3650 kontaktnih in 2695 ur kliničnega 

usposabljanja ter laboratorijskih vaj. Mnoge teoretične vsebine se predavajo za oba 

programa (nebolonjski in EU program). Klinično usposabljanje v obsegu 2300 ur je 
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izvedeno za študente EU programa. Za študente, ki nimajo predhodne zdravstvene 

izobrazbe, komisija AMEU predlaga propedevtični program. 

Predavanja, seminarji in klinične vaje so izvedeni skladno z učnimi načrti, če pa pride do 

odstopanja, pa so študenti o tem pravočasno obveščeni.   

 

c) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja 

ter potrebam študentov: 

 

Študijsko gradivo je na voljo v fakultetni knjižnici v klasični obliki. Na voljo imajo tudi 

literaturo v elektronski obliki. Literatura je v srbskem jeziku, lahko pa uporabljajo tudi 

slovensko. Nekateri učitelji so za svoj predmet izdali učbenik. Vsa literatura jim je na 

razpolago vedno, ko jo potrebujejo.  

 

Za pripravo diplomskih del študenti uporabljajo tudi tujo literaturo, ki jo dobijo preko 

elektronskih baz. 

 

č) delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma 

umetniških projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS: 

 

Študenti malo sodelujejo v znanstvenih, strokovnih ali raziskovalnih projektih. Raziskave  

izvajajo ob pripravi diplomskih del, kar pa za ta nivo izobraževanja ni potrebno. 

  

Na razgovoru so bili trije asistenti, ki so vsi farmacevti. Eden je vključen v izvajanje 

študijskega programa zdravstvene nege. Raziskovalno sodelujejo na katedri za farmacijo. 

 

d) praktično izobraževanje študentov: 

 

Študijski program obsega 2300 ur praktičnega usposabljanja, kar je skladno z evropsko 

direktivo. Pred odhodom v klinično okolje imajo študenti uvodno srečanje v ustreznem 

kabinetu. Izvaja ga fakultetna mentorica, ki ima kasneje stik z mentorjem v kliničnem 

okolju. 

 

Fakulteta za farmacijo ima sklenjen dogovor za izvajanje kliničnega usposabljanja z 

zadostnim številom učnih zavodov. V primeru, da bi uspeli povečati vpis, bi morali pridobiti 

dodatna klinična okolja. 

 

Na bolniških oddelkih je v skupini po 3 do 5 študentov, na praksi v patronažnem varstvu 

pa je razmerje en mentor en študent. Študij je prilagojen potrebam pacientov in specifiki 

dela v kliničnem okolju. 

 

e) ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev študentom: 

 

Skupina strokovnjakov je dobila vpogled v dobro pripravljen urnik. Na njem so vsa 

predavanja in razpored skupin za klinično usposabljanje. Dobili smo tudi podrobnejši prikaz 

kliničnega usposabljanja v kliničnem okolju s številom ur in mentorjem za vsakega 

študenta posebej. 
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Študenti so zadovoljni z urnikom (praksa do 15. ure, predavanja od 16. ure dalje) in z 

dostopnostjo predavateljev. Na voljo so jim tudi za reševanje morebitnih težav v zvezi s 

študijem ali tudi za osebne probleme. Nimajo pa učiteljev tutorjev.  

 

Govorilne ure so objavljene in študenti so zadovoljni z njihovo izvedbo. 

Ure referata za delo s študenti so javno objavljene, študenti so zadovoljni z dosegljivostjo 

referentk, saj so v referatu zaposlene 3 delavke, ob vikendih pa dobijo še dodatno pomoč, 

da so tudi tedaj dosegljivi študentom. 

  

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: 

 

Ustreznost in usposobljenost kadrov na AMEU ECM lahko ugotavljamo le s pomočjo 

bibliografij, ki jih najdemo v Cobissu. Na koncu učnih načrtov bi morale biti reference 

nosilcev predmetov, a je pri večini nedelujoča povezava na Izum Maribor. Iz nekaterih 

bibliografij izhaja precej skromno objavljanje tako strokovnih kot znanstvenih člankov 

(Bricelj Čelan, Novak, Žižek Sapač, Baligač Lipič). To je večina nosilk predmetov 

zdravstvene nege, kar kaže na skromnejšo kadrovsko zasedbo. 

 

Na FF v Novem Sadu imajo problem pri izvajanju predmetov s področja zdravstvene nege. 

Po srbskih zakonih se za predavatelja zahteva znanstveni magisterij, na katerega se z 

visokošolskim programom zdravstvene nege diplomirane medicinske sestre ne morejo 

vpisati.  

 

Iz habilitacijskih odločb izhaja, da je večina predavateljev habilitiranih na področju 

farmacije in medicinskih ved. To velja tudi za nosilce predmetov s področja zdravstvene 

nege. Znanstveno, strokovno, raziskovalno oziroma umetniško delo visokošolskih učiteljev 

ni povezano s področjem predmetov v študijskih programih, katerih nosilci so (Merila za 

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 45. člen 

Meril). Gre za predmete s področja zdravstvene nege. Na razgovoru smo sicer spoznali 

medicinsko sestro, ki je vključena v izvajanje zdravstvene nege kot predavateljica, 

koordinatorica in mentorica kliničnega usposabljanja. Ni pa nosilka predmeta. Tudi 

asistent, ki je sodeloval v razgovoru in je vključen v program zdravstvene nege, ni s 

področja zdravstvene nege. Gre za različne poklice z različnimi kompetencami. Farmacevti 

in zdravniki (predvsem zadnji) so nosilci in izvajalci drugih naravoslovnih predmetov, zlasti 

medicinskih. Pri zdravstveni negi pa gre za samostojno strokovno in znanstveno disciplino, 

za katero je lahko habilitirana oseba, ki ima ustrezno izobrazbo (področje zdravstvene 

nege). 

 

Iz 33. člena Minimalnih standardov za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev izhaja, da 

mora biti kandidat za predavatelja strokovno uveljavljen na področju, za katerega se 

habilitira. Isto povzema Pravilnik o postopkih, pogojih in merilih za izvolitev v naziv Alma 

Mater v 9. členu (1. in 2. alineja): kandidat mora imeti ustrezno izobrazbo ali ustrezen 

znanstveni oz. strokovni naslov in usposobljenost za strokovno delo. Vendar pa niso 

habilitirani za področje zdravstvene nege. 

 

Skupina strokovnjakov tako ugotavlja,  

− da je pri predmetih s področja zdravstvene nege strokovno pomanjkljiva kadrovska 

zasedba, 
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− znanstveno, strokovno, raziskovalno oziroma umetniško delo visokošolskih učiteljev 

ni povezano s področjem predmetov zdravstvene nege, katerih nosilci so. 

 

V odgovoru so z Alma Mater posredovali seznam nosilcev predmetov Alma Mater s področja 

zdravstvene nege, ki se bodo vključevali v izvedbo študija v Novem sadu. S tem je 

odpravljena neskladnost v zvezi s pomanjkanjem ustreznih kadrov. 
  

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

skladu s 15. členom meril: 

 

Tako študenti kot učitelji opisujejo dobre prostorske razmere. Prikazuje jih tudi kratek 

video posnetek, ki kaže dobro opremljene kabinete, ki so namenjeni študentom farmacije, 

koristijo pa jih tudi študenti zdravstvene nege. Kabinet za vaje iz zdravstvene nege je 

precej skromen, vendar zadošča za zelo majhno število študentov. 

 

Imajo dovolj ustreznih učnih pripomočkov, sodobno informacijsko infrastrukturo, ki 

omogoča snemanje predavanj, knjižnica je primerno opremljena, knjižni fond zadošča, 

imajo celo manjšo čitalnico opremljeno z računalnikom.  

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

 

Študij prilagojen manjšemu številu študentov. 

 

Urejene materialne razmere na področju laboratorijske dejavnosti. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

Redna srečanja in strokovno izpopolnjevanje kliničnih mentorjev. 

 

Izvajati 5. alinejo točke IV. Sporazuma o sodelovanju pri izobraževanju: AMEU-ECM bo 

zagotavljala podporo pri izvedbi akademskega programa v obliki dodatnega učnega osebja 

(s tem je odpadla večja pomanjkljivost oz. neskladnost). 

 

Motivirati izvajalce s področja zdravstvene nege na AMEU, da povečajo število strokovnih 

objav in se vključujejo v znanstveno raziskovalno dejavnost. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

Nismo zaznali. 

 

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: 
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Vsem študentom je ob rednem izpolnjevanju študijskih obveznosti omogočeno 

napredovanje in dokončanje študija. Nekateri se, po predhodnem priznanju nekaterih 

obveznosti (kar odobri posebna komisija), celo prepišejo z nebolonjskega programa.  

 

Vsa dokumentacija in pravilniki, potrebni za sodelovanje v študijskem procesu, je 

študentom na voljo v okviru intraneta na povezavi https://faculty-

pharmacy.com/bookshop/. Izpitni roki so razpisani vsak mesec za vse predmete.  

 

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 FF NS ter pedagogi, ki so bili na razgovoru so zatrdili, da je zagotovljena 

njihova avtonomija pri poučevanju in raziskovanju. Vodstvo je naklonjeno razvoju karierne 

poti vseh sodelujočih v izvedbi študijskega programa. 

Asistenti imajo podporo in vodenje njihovih mentorjev. 

 

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

 

Vse informacije o študijskem programu so dostopne na spletni strani Farmacevtske 

fakultete. Strokovnjakom so bile dostopne tudi bibliografije pedagoških delavcev. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

 

Dobra obveščenost študentov in drugih deležnikov. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

Še bolj vzpodbujati mednarodno izmenjava študentov in učiteljev z izmenjavo med obema 

zavodoma tudi z udeležbo na konferencah v Sloveniji in Srbiji ter v povezovanju z drugimi 

izobraževalnimi ustanovami na osnovi dolgoročnih dogovorov. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

Nismo zaznali. 

POVZETEK 

V postopku vzorčne evalvacije je visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena 

nega, ki se izvaja na način visokošolskega transnacionalnega izobraževanja (VTI). 

Ponudnik VTI je Alma Mater Europaea – ECM (AMEU-ECM), izvajalec VTI pa je 

Farmacevtska fakulteta Novi Sad v Srbiji (FF NS VTI). O tem sodelovanju je bil 1. junija 

2016 sklenjen Sporazum o sodelovanju in izobraževanju. Skupina strokovnjakov je 

proučila poročili evalvacijskih skupin z dne 27. 8. 2018 in 24. 1. 2020. Iz zapisnikov izhaja, 

da so člani evalvacijskih skupin iz AMEU presojali delovanje zavoda, kadre, izvajanje 

študijskega procesa, materialne razmere, kakovost in klinično usposabljanje. Iz pregleda 
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samoevalvacijskih poročil AMEU-ECM in zapisnikov evalvacij v Novem Sadu izhaja, da 

samoevalvacija študijskega programa omogoča njegovo razvijanje in posodabljanje. Pri 

tem so v pomoč ankete in različne evidence, ki jih vodijo na FF NS in jih redno posredujejo 

AMEU-ECM. Pri presojanju ustreznosti izvajanja študijskega programa, načinov in oblik 

pedagoškega dela in dela študentov uporabljajo primerjavo s slovenskim programom in 

ankete, ki jih izpolnjujejo študenti, pedagoški delavci, iščejo pa tudi mnenja mentorjev v 

kliničnem okolju. Študenti in zunanji deležniki so v razgovorih izrazili veliko zadovoljstvo s 

študijskim programom. Iz evalvacijskih poročil iz leta 2018 in 2020 lahko povzamemo 

nekatere priložnosti za izboljšavo, ki bi lahko bile osnova za akcijski načrt korektivnih 

ukrepov. V odgovoru na preliminarno poročilo je skupina strokovnjakov prejela prilogo, v 

kateri je predstavljen akcijski načrt ukrepov, ki ga je pripravila komisija za kakovost FF 

NS. Po mnenju predlagateljev krog kakovosti predstavlja načrt izvedbe študija, izvajanje 

študijskega procesa, sprotno preverjanje izvedbe študija v učilnicah in na kliničnem 

usposabljanju, letna evalvacija FF VTI in zunanja evalvacija s strani AMEU, v okviru katerih 

nastane akcijski načrt korektivnih ukrepov, preverjanje realizacije tega načrta pa po 

njihovem zaključuje krog kakovosti. Skupina strokovnjakov pa je ugotovila, da krog 

kakovosti ni v celoti sklenjen. Študijski program Zdravstvene nege se je nazadnje posodobil 

leta 2015. Program sledi evropskim direktivam, smernicami EFN in potrebam, specifiki in 

sodobnim trendom stroke zdravstvene nege v slovenskem prostoru. Študij je prilagojen 

manjšemu številu študentov. Imajo urejene materialne razmere. Veliko pozornost 

namenjajo kliničnemu usposabljanju in zadoščajo zahtevi, da študenti izvedejo 2300 ur 

kliničnega usposabljanja. Imajo učne načrte kliničnega usposabljanja Alma Mater za vsa 

področja, kjer poteka študijski proces v kliničnem okolju in izvajajo redna srečanja ter 

strokovno izpopolnjevanje kliničnih mentorjev. Urediti bi morali tudi kadrovsko zasedbo, 

saj jim primanjkuje učiteljev zdravstvene nege z ustrezno habilitacijo. To bodo naredili s 

pomočjo nosilcev predmetov z Alma Mater. 

 

 

SUMMARY  

 

In the process of sample evaluation, there is a higher professional study program Nursing, 

which is carried out in the manner of higher transnational education (VTI). The VTI provider 

is Alma Mater Europaea - ECM (AMEU-ECM), and the VTI provider is the Faculty of 

Pharmacy Novi Sad in Serbia (FF NS VTI). An Agreement on Cooperation and Education 

was concluded on 1st June 2016 on this cooperation. The group of experts examined the 

reports of the evaluation groups dated 27th August 2018 and 24th January 2020. The 

minutes show that the members of the evaluation groups from AMEU assessed the 

operation of the institution, staff, implementation of the study process, material conditions, 

quality and clinical training. A review of the AMEU-ECM self-evaluation reports and 

evaluation minutes in Novi Sad shows that the self-evaluation of the study program enables 

its development and updating. Surveys and various records kept at the FF NS and regularly 

submitted to the AMEU-ECM are helpful at this. In assessing the adequacy of the study 

program, methods and forms of pedagogical work and students' work, they use 

comparisons with the Slovenian program and surveys completed by students, pedagogical 

staff, and also seek the opinions of mentors in the clinical environment. Students and 

external stakeholders expressed great satisfaction with the study program in the 

interviews. From the evaluation reports from 2018 and 2020, we can summarize some 

opportunities for improvement that could be the basis for an action plan for corrective 

action. In response to the preliminary report, the group of experts received an annex 

presenting a plan prepared by the FF NS Quality Commision. According to the proponents, 
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the quality circle represents the study plan, the study process, the ongoing review of 

classroom and clinical training, the annual evaluation of the FF VTI and the external 

evaluation by the AMEU, within which an action plan of corrective measures is created. 

According to them, it completes the cycle of quality. However, a group of experts found 

that the quality cycle was not fully concluded. The Nursing study program was last updated 

in 2015. The program follows European directives, EFN guidelines and the needs, specifics 

and modern trends in the nursing profession in Slovenia. The study is adapted to a smaller 

number of students. They have arranged material conditions. They pay a lot of attention 

to clinical training and meet the requirement for students to complete 2300 hours of clinical 

training. For this area, they have clinical training curricula in all areas from Alma Mater and 

conduct regular meetings and professional development of clinical mentors.  

They should also regulate staffing, as they lack nursing teachers with appropriate 

habilitation. They will do this with the help of Alma Mater item carriers. 

 

Ugotovitev v zvezi z vrednotenjem izobraževanja  

 

Skupina strokovnjakov je prejela dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS s 

prošnjo, da ob vzorčni evalvaciji poda ugotovitve v zvezi z izobrazbo, pridobljeno po 

slovenskem transnacionalnem izobraževanju Alma Mater Europaea ECM Maribor/Novi Sad, 

Republika Srbija. 

 

Prejeli smo obsežno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je ministrstvo prejelo vlogo 

za vrednotenje VTI, ki se dokazuje z listinami o izobraževanju, izdanimi s strani Alma Mater 

EMU in Fakultete za farmacijo Novi Sad (FF NS). 

 

Na ministrstvu ugotavljajo, da je za vrednotenje domačega in tujega izobraževanja, ki je 

pretežno namenjeno prepoznavanju kvalifikacije ne trgu dela, pristojen ENIC-NARIC 

center.  

 

Člani komisije za izvedbo vzorčne evalvacije menimo, da moramo svoje delo opraviti 

skladno z Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 

programov. Pristojnosti strokovnjakov so v njih jasno določene. Zato ne moremo prevzeti 

nalog komisije za vrednotenje izobraževanja. Kljub temu smo natančno pregledali vso 

dokumentacijo in bomo v nadaljevanju poskušali odgovoriti na nekatera vprašanja, ki 

izhajajo iz dopisa ministrstva. 

 

Na ministrstvu ugotavljajo, da je vlagateljica imetnica slovenske diplome na srbski 

instituciji FF NS obiskovala dva študijska programa Zdravstvena nega, srbskega in 

slovenskega, tega na način VTI.  

 

Na razgovorih s predstavniki AMEU in FF NS smo ugotovili, da v Novem Sadu po podpisu 

Sporazuma o sodelovanju pri izobraževanju obeh institucij, še vedno izvajajo nebolonjski 

(»srbski«) program in EU (»slovenski«) program. Za zadnjega vlada majhno zanimanje, 

letos celo brez vpisa. 

 

Komisija je prejela dve diplomi s prilogama k diplomi – srbsko in EU. Iz priloge k srbski 

diplomi izhaja, da to ni bolonjski program, skladen z Direktivo 2013/55/EU. V izpisu 

študijskih obveznosti izkazujejo premajhno število ur kliničnega usposabljanja. Iz 

dokumentacije izhaja, da so bile diplomantki ob večkratnem prepisovanju priznane mnoge 

obveznosti. Za prvi letnik je bilo priznanih celo 60 ECTS, kar ni dokumentirano z vsebino 
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učnih načrtov in poročil o opravljenem kliničnem usposabljanju. Tudi za priznavanja 

obveznosti iz drugega in tretjega letnika ni dokazil (kar še ne pomeni, da jih ni). Vprašanje 

pa je, če bi predmet Zdravstvena nega in raziskovanje, ki je bil predavan na Medicinski 

fakulteti  leta  2009/10 kot predmet Uvod u medicinu i zdravstvenu negu v obsegu 8  ECTS, 

skupina strokovnjakov s področja zdravstvene nege (če bi bili imenovani v komisijo za 

vrednotenje izobraževanja) v celoti priznala (33 ECTS). 

 

Iz dopisa Alma Mater (dopis Ministrstvu za izobraževanje z dne 28. 5. 2020) izhaja, da so 

skladno z navodili Ministrstva za izobraževanje za diplomantko v eVŠ vpisali podatke o 

vpisu v zadnji letnik in podatke o diplomiranju po končani diplomi. Izdali so ji diplomo in 

prilogo k diplomi z ocenami priznanih in izvedenih izpitov. Kakšne podatke so prejeli iz FF 

NS nam ni znano. 

 

Ker iz vseh dokumentov prejetih do razgovorov ob evalvaciji ni bilo razvidno, koliko 

kliničnega usposabljanja je opravila študentka, smo o tem vprašali na razgovoru z 

vodstvom AMEU. Obljubili so nam vso dokumentacijo o opravljeni praksi. Prejeli smo 

dnevnik prakse, iz katerega izhaja, da je v tretjem letniku glede na pojasnilo predstojnika 

programa ZN študentka dnevno izvedla več kot 10 ur kliničnega usposabljanja s pripravami 

in konzultacijami vred. Na pediatriji je prakso opravljala celo po opravljeni diplomi (od 27. 

6. do 13. 7. 2018), čeprav lahko študent diplomira po vseh opravljenih obveznostih. O 

opravljeni praksi v prvem in drugem letniku nimamo dokazil, le prilogo k diplomi, kjer je 

pri vsakem predmetu napisanih od 15 do maksimalno 60 ur prakse oz. vaj. Tako ne 

moremo odgovoriti na vprašanje, ali je študentka opravila 2300 ur kliničnega 

usposabljanja. 

 

Naša končna ugotovitev je, da ni mogoče zaključiti, da klinična praksa ni bila izvedena v 

obsegu 2300 ur. 

 

Na Ugotovitev v zvezi z vrednotenjem izobraževanja smo prejeli tudi pojasnilo Alma Mater. 

Odgovor nas ne napeljuje na to, da bi ugotovitev spremenili. Pojasniti moramo samo 

nejasnost glede datuma diplomiranja in izvedbe zadnjega kliničnega usposabljanja. V 

odgovoru navajajo, da ni res, da je študentka opravljala prakso po diplomi, saj je 

diplomirala 25. 7. 2018, prakso pa zaključila 13. 7. 2018. Iz dokumentacije izhaja, da je 

študentka v Novem Sadu diplomirala 16. 6. 2018. 

   

 

Izpolnjevanje standardov kakovosti 
Izpolnjuje standarde kakovosti 

Program je dobro zasnovan. Z njim so izredno zadovoljni zaposlovalci, pa tudi študenti, 

ki še posebej izpostavljajo zadovoljstvo z velikim številom ur na praktičnem 

usposabljanju.   

 

Na FF v Novem Sadu so sledili potrebam trga in začeli izvajati EU program, ki pomeni 

velik napredek na področju izobraževanja medicinskih sester. 

 

Uporaba procesnega metodološkega pristopa omogoča izvajanje sodobne zdravstvene 

nege. 

 

Študij prilagojen manjšemu številu študentov. 
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Urejene materialne razmere na področju laboratorijske dejavnosti. 

 

Dobra obveščenost študentov in drugih deležnikov. 
 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Navedite do 10 ugotovljenih primerov neizpolnjevanja standardov kakovosti študijskega 

programa. 

 

Odličnost  
Ali kako opažanje, ki ste ga označili za prednost, sodi v kategorijo odličnih dosežkov oz. 
presežkov in bi lahko bilo zgled drugim visokošolskim zavodom v Sloveniji ter predlagate, da ga 
NAKVIS javno izpostavi? Prosimo za obrazložitev. 

 

 

Skupina strokovnjakov se zahvaljuje ge Aniti Kajtazovič za vso pomoč, skrb in usmerjanje, 

ki jih je nudila pred začetkom evalvacije in ves potek razgovorov ter pri izdelavi zaključnega 

poročila. Bili smo dober in usklajen tim. Hvala vsem! 

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu. 

 

 

 

 

Pozdravljeni, 

 

Potrjujem poročilo. 

 

Minea 

 

 

 

Suglasan   

sam! 

 

Lp, 

A. Džakula 

 


