




















































































 

DOPOLNITEV POROČILA O PRVI AKREDITACIJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN SPREMEMBI LOKACIJE 

VISOKOŠOSKEGA ZAVODA 

 

Vlagatelj/i: AREMA - VISOKA ŠOLA ZA REGIONALNI MANAGEMENT ROGAŠKASLATINA, Kidričeva 28, 3250 Rogaška Slatina  

Študijski program:  Management transportne logistike, strokovni program 1. Stopnje           

  Evropski regionalni management, strokovni program 1. stopnje 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je dne 19.11.2015 imenoval skupino 

strokovnjakov za presojo v postopku prve akreditacije študijskega programa, v sestavi: 

predsednik(ca) doc. dr. Milena Alič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, predsednica 

član(ica) Prof. dr. Nikša Alfirević, Sveućilište u Splitu, Ekonomski fakultet 

član(ica) Ajda Praznik, študentka 

Predstavnik(ca) agencije je bil(a): Martina Mravlja 

 

Podpis predsednika(ce) skupine strokovnjakov: ___________________________ 

Datum oddaje skupnega poročila agenciji: 15.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opombe agencije: 

 

 

 

 



UVOD IN SPLOŠNE UGOTOVITVE 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela do 08.12.2015 z rokom 
za pregled in presojo prejetega odgovora visokošolskega zavoda (»VŠRM«) ter dopolnitev poročila 
evalvacije do  07.12.2015. Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in v 
kar se da kratkem času podala ugotovitve glede odprave ugotovljenih neskladnosti in upoštevanja 
danih priporočil.  

Ugotovljena dejstva, ki izhajajo iz dokumentacije: 

1. VŠRM je v času po izvedenem evalvacijskem obisku skupine strokovnjakov 06.08.2015 še pred 
prejemom poročila strokovnjakov o ugotovitvah evalvacije poslala na NAKVIS dopolnitev 
dokumentacije z navedbami izvedenih korektivnih ukrepov ter z dopolnjeno vlogo.    

2. Skupina strokovnjakov je poleg priprave zahtevanega evalvacijskega poročila po stanju na dan 
obiska na lokaciji zavoda 06.08.2015 pripravila na željo NAKVIS še dodatno vmesno poročilo o 
izpolnjevanju meril na podlagi dopolnitve vloge z dne 18.08.2015. Tega poročila merila ne 
zahtevajo in ni predvideno za posredovanje vlagatelju. Po stanju 06.08.2015 in 18.08.2015 je 
imel VŠRM kljub ukrepom, ki jih je izvedel, še vedno več nerešenih neskladnosti, ki bi pomenile 
oviro za pridobitev akreditacije. 

3. Iz dokumentacije, ki smo jo prejeli v obravnavo 08.12.2015 je razvidno, da je VŠRM prejel v 
pripombe obe poročili, s tem je dobil dodatne usmeritve za nadaljnje ukrepe v pravi smeri in 
neskladnosti odpravil ali do te mere omilil, da jih ne moremo več obravnavati kot neskladnosti. 
Zavodu je bilo torej s strani NAKVIS-a pomagano, s tem da je imel namesto z merili 
določenega enega kroga možnost dva-kratnega odziva na poročilo strokovnjakov. Pri tem je 
očitno VŠRM izvedel tudi več formalnih in vsebinskih sprememb, tako da je oz. bo z 
minimalnimi korekturami zadostil minimalnim kriterijem za akreditacijo. 

4. Ogromen obseg dokumentacije (cca. 2600 strani), ki je obenem nepregledno in nelogično 
organizirana in večinoma brez možnosti elektronskega iskanja po dokumentih otežuje 
primerjave, še posebej, ker spremembe v dokumentih niso označene, so samo napovedane v 
odgovoru VŠRM na prejeto evalvacijsko poročilo. Za nekatere navedbe dokazila niso priložena, 
zato lahko edino predvidevamo, da pri njih ni sprememb in veljajo tista, ki so bila oddana 
nazadnje. 

 

Pogl. Neskladnosti, ki niso bile rešene v 
dopolnitvi dokumentacije 18.08.2015 

Dokumentirane spremembe v 
dopolnjeni dokumentaciji - opis 

Rešeno 

1 2. Navedbe glede vrste programov 
ERM in MTL, ki sta predmet 
akreditacije, so v vlogi podane 
protislovno. V vlogi v poglavju C2 ni 
označeno, da gre za 
interdisciplinarna programa, v sami 
vlogi pa zavod navaja, da pokrivata 
več področij. Zavod naj se odloči, 
katero je glavno področje. 

18.08.2015 je bil izveden popravek v 
vlogi (str. 10) za ERM (umik področja 4 
pri navajanju področij po klasifikaciji 
KLASIUS), kar je skladno z navedbo v 
poglavju C.2, da gre za »visokošolski 
strokovni v trajanju treh let« (ni 
oznake za interdisciplinarni študij) .  

 

Še vedno skladno z navedbami drugje 
v vlogi, da gre za interdisciplinarni 
študij, ni pravilno označena 
interdisciplinarnost študija v vlogi v 
rubirki C.2 (zgolj administrativna 
pomanjkljivost). Podoben popravek bi 
bil potreben na programu MTL, vendar 
tega popravka nismo še prejeli. 

Delno 

=> 

Priporo
čilo 



Pogl. Neskladnosti, ki niso bile rešene v 
dopolnitvi dokumentacije 18.08.2015 

Dokumentirane spremembe v 
dopolnjeni dokumentaciji - opis 

Rešeno 

1 3. Temeljni izidi in učni cilji programov 
ERM in MTL niso v skladu u ravnijo 
učnega programa, kar predstavlja 
odstopanje od zahteve meril (čl. 
14/4). Predmet »Raziskovanje v 
družboslovju« po obsegu in vsebini 
presega nivo strokovnega 
študijskega programa. Podobno 
velja tudi za predmet »Evropske 
institucije, mreženje in lobiranje«  
na programu ERM. 

Iz novega učnega načrta je razvidno, 
da je bil predmet preimenovan v »Uvod 
v raziskovanje v družboslovju« v celoti 
prenovljen ter po vsebini in obsegu 
prilagojen visokošolski stopnji študija. 

Da 

3 4. Zavod nima sklenjenih dogovorov z 
organizacijami, iz katerih bi bilo 
jasno razvidna zagotovitev 
potrebnega števila mest za 
študijsko prakso za vse vpisane 
študente posameznega programa 
(dogovori z določenim številom 
učnih mest ločeno po študijskih 
programih), kot to določajo merila 
(čl. 9/9).   

Priloženi so na novo sklenjeni dogovori 
(avg. 2015) za konkretno število učnih 
mest za študijsko prakso oz. študentov, 
ki pokrijejo skupne potrebe obeh 
programov.  

Avgusta smo opozorili na 
pomanjkljivost dogovorov, ker v njih ni 
ločeno neopredeljeno število učnih 
mest za posamezni program, s čimer 
ne moremo zagotovo trditi, da imata 
oba programa vsak zase zagotovljeno 
potrebno mest za študijsko prakso. 

Vlagatelj v odgovoru utemeljuje svoj 
izbor in sedanji način dogovarjanja in z 
velikim številom pogodbenih partnerjev 
po vsej verjetnosti uspe zagotoviti 
pokritost učnih mest za študijsko 
prakso za oba programa. 

Kljub navedenim argumentom naj 
zavod pri sklepanju dogovorov z novimi 
ponudniki študijskih praks opredeli 
število  učnih mest za študijsko prakso 
za vsak program posebej in v skladu z 
dejavnostjo organizacije (ponudnika) in 
njeno primernostjo za pridobitev 
kompetenc iz študijskega programa, za 
katerega se sklepa dogovor. 

Delno 

=> 

Priporo
čilo 

3 6. Naziv zavoda v vlogi in priloženih 
gradivih ni skladen z registriranim v 
poslovnem registru AJPES in z 
ustanovitvenim aktom, kar 
predstavlja kršitev zakonodaje. 
Neskladni nazivi zavoda se 
uporabljajo tudi v Poslovniku 
kakovosti, dogovorih in pogodbah z 
drugimi organizacijami, internih 
gradivih in na spletni strani zavoda, 
kar je potrebno odpraviti in 
preprečiti nadaljnjo napačno rabo. 

Upoštevaje priloženo pojasnilo in 
priložene nove dogovore o sodelovanju 
iz avgusta 2015 in prejete 
dokumentacije v decembru 2015 je 
videti, da je zavod naše opozorilo 
upošteval, kjer je bilo to nujno 
potrebno. Obenem je razumeti, da ga 
bo upošteval tudi v bodoče.  

 

Da 

3 7. Vizija, poslanstvo in strategija 
zavoda morajo biti javno objavljeni 
v skladu z zahtevo meril (čl. 9, 29 in 
24/1) in navedbo v vlogi za 
akreditacijo (pogl. B). 

Spletna stran je očitno obogatena z 
novimi vsebinami, tudi vizija, 
poslanstvo in strategija so objavljeni 

Da 



Pogl. Neskladnosti, ki niso bile rešene v 
dopolnitvi dokumentacije 18.08.2015 

Dokumentirane spremembe v 
dopolnjeni dokumentaciji - opis 

Rešeno 

3 8. Iz statuta visokošolskega zavoda 
izhaja dejavnost višješolskega 
izobraževanja, kar je za visokošolski 
zavod neustrezno. 

Podan ustrezen odgovor. Da 

6 9. Zavod nima zagotovljenega 
študijskega prostora (predavalnic) 
za planirano število vpisanih 
študentov. (Nima sklenjene 
ustrezne pogodbe za najem 
prostorov Kongresnega centra 
Rogaška za namen učnega procesa, 
s čimer bi si zagotovil dodatne 
prostore. Pismo o nameri ne 
zadošča.) 

Priložena pogodba za najem prostorov. 

Zavod je po obisku strokovnjakov 
predložil pogodbo o uporabi kongresnih 
dvoran (Hotel Sava Rogaška d. o. o.), 
ki je bila podpisana 9. 8. 2015. V 
pogodbi so navedene kapacitete dvoran 
v primeru postavitve brez miz (te 
bistveno presegajo predvideno število 
60 slušateljev), kar pa ni primerno za 
izvajanje predavanj, kjer so potrebne 
tudi mize. V primeru postavitve stolov 
in miz, ki je razvidna v prospektu 
Kongresnega centra (Hotel Sava 
Rogaška d. o. o.), nobena dvorana ni 
zmožna sprejeti več kot 56 slušateljev. 

Zavod naj s ponudnikom dvoran poišče 
rešitev tudi za primer polnega vpisa, 
torej potreb po mizah in stolih za vseh 
60 študentov v dvorani. 

Delno 

=> 

Priporo
čilo 

6 10. Zavod nima lastne knjižnice, kot to 
zahteva 6. točka 12. člena meril. 

Zavod naj bi po obisku strokovnjakov 
vzpostavil lastno knjižnico v enem od 
prostorov zavoda, o čemer je v 
dopolnitvi 18.08.2015 priložil zapis in 
fotografije.  

Po stanju iz zadnje dopolnitve (dec. 
2015) je zavod očitno upošteval našo 
oceno dotedanje rešitve in stanje 
izboljšal: iz odgovora zavoda je 
razvidna (samo opisno brez slik) 
zagotovitev prostora za knjižnico in 
čitalnico s primernim dostopom za 
študente in s fondom cca. 150 enot 
literature. Poleg tega je študentom 
zagotovljena brezplačna medknjižnična 
izposoja in dostop do slovenske in več 
priznanih mednarodnih baz strokovne 
literature. V odgovoru navajajo tudi 
vzpostavljanje e-knjižnice za aktualna 
elektronska učna gradiva. 

Iz priložene dokumentacije sicer ni 
možno preveriti, ali so knjige iz 
priloženega spiska dejansko v lasti 
zavoda in dostopne na policah v 
knjižnici, vendar v kombinacijami z 
vsemi ostalimi (sedaj močno 
razširjenimi) možnimi dostopi do 
literature je moč sklepati, da bo 
študentom literatura primerno 
dostopna. Ustreznost knjižničnega 
servisa lahko z gotovostjo potrdi le 

Delno 
(le 
pisna 
dokazil
a) 



Pogl. Neskladnosti, ki niso bile rešene v 
dopolnitvi dokumentacije 18.08.2015 

Dokumentirane spremembe v 
dopolnjeni dokumentaciji - opis 

Rešeno 

ogled na lokaciji zavoda. 

6 Priporočilo št. 10, prekvalificirano v 
neskladnost po dopolnitvi 18.08.2015: 
P10. Prostore je potrebno ustrezno 

prilagoditi študentom s posebnimi 
potrebami (dokončati prilagoditve v 
pritličju stavbe, ki so že v teku). 

Dana so dokazila (fotografija prenove 
in ponudba izvajalca), da je bila v času 
priprave dopolnitve vloge (okt. 2015) v 
teku prenova WC za potrebe invalidov.  

WC za invalide bi sicer moral biti na 
razpolago že v času evalvacijskega 
obiska na zavodu in bi v sedanjem času 
pričakovali potrdilo o že prenovljenem 
WC-ju in ne o tem, da se šele gradi.  
Vsekakor pa kaže, da namerava 
vlagatelj to zahtevo ustrezno izpolniti, 
zato lahko damo le dodatno zahtevo po 
dokazilu o izvedeni (=zaključeni) 
prenovi WC-ja.  

Delno 
(rešev
anje v 
teku) 

 

Zavodu so bila dana tudi priporočila za izboljšave tistih elementov in vsebin, ki bi pomembno 
izboljšala izvajanje študijskih programov, vendar ne predstavlja neskladnosti. 

Pregled odgovora VŠRM kaže, da so skušali upoštevati tudi priporočila in nekatera tudi že uresničili 
(tako npr. priporočila glede knjižnice, WC-ja za invalide (ki je bil kasneje obravnavan kot 
neskladnost), učnih prostorov in IT opreme. Upoštevali so tudi najpomembnejše pripombe glede 
opredelitve specifičnih kompetenc, temu prilagojenih učnih vsebin ter primernejšega izbora 
literature. 

ZAKLJČNE UGOTOVITVE 

Zavod je izvedel nekatere ukrepe za odpravo ugotovljenih neskladnosti in pomanjkljivosti iz obeh 
predhodnih poročil strokovnjakov. Kolikor je moč sklepati iz dostavljenega gradiva, so zdaj 
zagotovljeni minimalni pogoji za akreditacijo študijskih programov oz. ni takih ali tako velikih 
odstopanj, ki bi jih lahko obravnavali kot neskladnosti. Zaključki so bili dani le na podlagi 
predložene dokumentacije, dejansko stanje navedenih sprememb materialnih pogojev lahko 
zanesljivo potrdi le obisk na lokaciji. Prav tako bo dejansko upoštevanje priporočil in ustreznost 
izvajanja programov moč preveriti šele skozi njihovo izvedbo - ob reakreditaciji. 

 

 



 

DOPOLNITEV POROČILA O PRVI AKREDITACIJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN SPREMEMBI LOKACIJE 

VISOKOŠOSKEGA ZAVODA 

 

Vlagatelj/i: AREMA - VISOKA ŠOLA ZA REGIONALNI MANAGEMENT ROGAŠKASLATINA, Kidričeva 28, 3250 Rogaška Slatina  

Študijski program:  Management transportne logistike, strokovni program 1. Stopnje           

  Evropski regionalni management, strokovni program 1. stopnje 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je dne 19.11.2015 imenoval skupino 

strokovnjakov za presojo v postopku prve akreditacije študijskega programa, v sestavi: 

predsednik(ca) doc. dr. Milena Alič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, predsednica 

član(ica) Prof. dr. Nikša Alfirević, Sveućilište u Splitu, Ekonomski fakultet 

član(ica) Ajda Praznik, študentka 

Predstavnik(ca) agencije je bil(a): Martina Mravlja 

 

Podpis predsednika(ce) skupine strokovnjakov: ___________________________ 

Datum oddaje skupnega poročila agenciji: 03.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opombe agencije: 

 

 

 

 



UVOD 

Skupina strokovnjakov je konec maja 2015 prejela poziv NAKVIS-a z dne 19.05.2015 za pregled 

in presojo prejete dopolnitve vloge visokošolskega zavoda (»VŠRM«) z dne 07.04.2016 v splošnem 

upravnem postopku v zvezi z akreditacijo visokošolskih študijskih programov Management 

transportne logistike(MTL) in  Evropski regionalni management (ERM). Postavljen je bil rok 

19.08.2016 za pripravo dopolnitve poročila o izpolnjevanju pogojev za akreditacijo navedenih 

študijskih programov in zamenjave prostorov za izvajanje celotnega študijskega programa. 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in v kar se da kratkem času podala 

ugotovitve glede prejete dopolnitve dokumentacije z vidika izpolnjevanja pogojev za akreditacijo.  

Kot je razvidno iz dopolnitve poročila strokovnjakov z dne 15.12.2015, je šola skušala odpraviti 

ugotovljene neskladnosti iz poročila z dne 12.9.2015 (po stanju 06.08. in 18.08.2015), kar je bilo 

preverjeno tudi na ustni obravnavi dne 19.02.2015. Iz posnetka razprave je razvidno, da je bilo s 

strani strokovnjakov še nekaj resnih pripomb – predvsem na zmožnost programa, da študentom da 

dovolj strokovno specifičnih in praktičnih znanj ter jih usposobi za strokovno sporazumevanje v 

tujem jeziku, kot eno temeljnih veščin za poklicna profila, za katera jih bosta programa 

usposabljala. Ostale neskladnosti glede materialnih pogojev in administrativnih zadev iz prvega 

obiska so bile večinoma zadovoljivo oz. do te mere odpravljene, da ne predstavljajo ovire za 

pridobitev akreditacije. 

UGOTOVITVE NA PODLAGI DOPOLNITVE DOKUMENTACIJE 

Iz predložene dopolnitve dokumentacije je razvidno, da se je zavod odzval na pripombe 

strokovnjakov na ustni obravnavi 19.08.2016 glede ključnih pomanjkljivosti v ponujenih vsebinah 

obeh študijskih programov. Na tej obravnavi je bilo namreč izpostavljeno, da programa ERM in MTL 

ne vključujeta učnih vsebin s področja strokovnega sporazumevanja v tujem jeziku, obljubljata pa 

pridobitev kompetenc, za katere je sposobnost sporazumevanja v tujem jeziku potreben pogoj.  

V dopolnitvi dokumentacije z dne 07.04.2015 je zavod predložil dokazila o vključitvi predmeta 

»Strokovna terminologija v tujem jeziku (nemščina ali angleščina)« v 5. semester obeh študijskih 

programov (7 ECTS) ter o imenovanju predavateljice Kornelije Jagodič, profesorice nemščine in 

angleščine, kot nosilke in izvajalke teh dveh predmetov. Predmet ima na vsaki smeri prilagojeno 

vsebino tematiki in ciljem te študijske smeri. Z uvedbo novega predmeta je s  predmetnika v 5. 

semestru izpadel redni predmet »Komuniciranje v upravljanju evropskih projektov«. Ta predmet je 

premaknjen med izbirne predmete. Iz videne dokumentacije je moč sklepati, da uvedba novega 

predmeta ni spremenila ostalih, v okviru postopka akreditacije študijskih programov že pregledanih 

vsebin, prav tako se ni spremenil obseg celotnega študijskega programa (po zahtevnosti in obsegu 

ur – merjeno z ECTS). 

Menimo, da je s tem ta vsebinska neskladnost študijskih programov ERM in MTL rešena.  

ZAKLJČNE UGOTOVITVE 

Zavod je izvedel nekatere ukrepe za odpravo ugotovljenih neskladnosti in pomanjkljivosti iz obeh 

predhodnih poročil strokovnjakov in ustne obravnave. Kolikor je moč sklepati iz dostavljenega 

gradiva, so zdaj zagotovljeni minimalni pogoji za akreditacijo študijskih programov oz. ni takih ali 

tako velikih odstopanj, ki bi jih lahko obravnavali kot neskladnosti. V poročilih je bilo zavodu dano 

tudi več priporočil. Dejansko upoštevanje priporočil in ustreznost izvajanja programov bo moč 

preveriti šele skozi njihovo izvedbo - ob reakreditaciji. 
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