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UVOD 

Skupina strokovnjakov (v nadaljevanju Skupina) v sestavi prof. dr. Diana Šimić, Univerza 

v Zagrebu, Fakulteta organizacije in informatike, g. David Borlinič Gačnik, študent in 

predsedujoči prof. dr. Andrej Brodnik, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, 

naravoslovje in informacijske tehnologije je opravila dne 18. oktobra 2019 presojo 

študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije Fakultete za informacijske 

študije v Novem mestu (FIŠ). Presoje se je kot zunanji opazovalec udeležil tudi g. Tilen 

Tajnik, kandidat za vpis v register strokovnjakov NAKVIS (Nacionalna agencija Republike 

Slovenije za kakovost v visokem šolstvu). 

Pred obiskom se je Skupina uskladila o svojem delu po elektronski pošti. Končno 

usklajevanje je skupina izvedla v Skype sestanku v torek, 15. oktobra 2019. Člani so se 

na usklajevanju dogovorili, da se vsak član Skupine pripravi na en sklop vprašanj, vendar 

se mora ob tem tudi pripraviti na druge sklope. Razdelitev je bila dogovorjena po 

naslednjih sklopih: 

• Notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti študijskega programa – prof. dr. 

Diana Šimić; 

• Spreminjanje in posodabljanje študijskega programa – prof. dr. Andrej Brodnik; in 

• Izvajanje študijskega programa – g. David Borlinič Gačnik. 

Skupina je obiskala Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu v petek, 18. 

oktobra 2019. Obisk je potekal po naslednjem urniku: 

• 09.00 – 10.00: Uvodni sestanek s predstavniki vodstva 

dekan prof. dr. Dejan Jelovac, prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost prof. dr. 

Matevž Tomšič, prodekanja za izobraževanje doc. dr. Katarina Rojko, prodekan študent 

Šume Žiga, tajništvo Anica Blažič in predstavnica UO asist. dr. Urška Fric 

• 10.00 – 11.00: Obisk prostorov, kjer se izvaja študijski program 

izr. prof. dr. Borut Lužar, doc. dr. Nuša Erman, izr. prof. dr. Blaž Rodič, izr. prof. dr. 

Biljana Mileva Boshkoska, red. prof. dr. Dejan Jelovac in doc dr. Katarina Rojko 

• 11.00 – 11.45: Komisija za kakovost in komisija za študijske zadeve (KKE) 

KKE: prof. dr. Dejan Jelovac  (predsednik). prof. dr. Matej Makarovič (do 1.10.2019 

prodekan za kakovost), prodekanja za izobraževalno dejavnost doc. dr. Katarina Rojko, 

(predstavnica visokošolskih učiteljev), asist. dr. Urška Fric (predstavnica znanstvenih 

sodelavcev), asist. Robi Brglez (predstavnik visokošolskih sodelavcev), Maruša Umbreht 

(predstavnik strokovnih služb), mag. Nina Šab (predstavnik zainteresirane javnosti), 

Matija Lavrih (predstavnik študentov) 

KŠŠZ: prodekanja za izobraževanje doc. dr. Katarina Rojko (predsednica po funkciji), izr. 

prof. dr. Blaž Rodič (član), Dejan Čurk – preko Skypa (predstavnik študentov), Marjana 

Miškovič ( administrativna podpora) 

• 12.00 – 12.45: Razgovor z izvajalci programa 

izr. prof. dr. Borut Lužar, doc. dr. Nuša Erman, izr. prof. dr. Blaž Rodič, izr. prof. dr. 

Biljana Mileva Boshkoska, red. prof. dr. Dejan Jelovac, doc. dr. Katarina Krapež (preko 

Skypa), doc dr. Katarina Rojko, asist. Mateja Lesar, asist. Robi Brglez, doc dr. Katarina 

Rojko (organizator prakse) in Lucija Medle 



 

 

 
3 

 

• 13.00 – 14.00: Odmor za kosilo 

• 14.00 – 15:00: Razgovor s študenti 

2 študenta presojanega programa 

• 15.00 – 16.00: Predstavniki zunanjega okolja 

2 diplomanta presojanega programa ter delodajalci, mentorji iz podjetij: Krka d.d., 

Kartsistemi d.o.o. in GZDBK 

• 16.00 – 17.00: Sestanek skupine strokovnjakov 

• 17.00 – 17.30: Zaključno srečanje z vodstvom in udeleženci evalvacije, 

predstavitev ugotovitev in priporočil skupine strokovnjakov 

dekan prof. dr. Dejan Jelovac, prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost prof. dr. 

Matevž Tomšič, prodekanja za izobraževanje doc. dr. Katarina Rojko, prodekan študent 

Šume Žiga, tajništvo Anica Blažič in predstavnica UO asist. dr. Urška Fric. 

Po obisku je Skupina pripravila zaključno poročilo. Pri izdelavi poročila je sodeloval tudi g. 

Tilen Tajnik, ki je sodeloval predvsem pri prevodu dela poročila, ki ga je pripravila prof. 

dr. Diana Šimić. Zaradi velike obremenjenosti predsednika Skupine, je bilo poročilo 

zaključeno dobra dva meseca po obisku. 

Na zaključno poročilo je Fakultete za informacijske študije v Novem mestu odgovorila v 

predvidenem roku in sicer je odgovor datiran s 3. 2. 2020. Odgovor je bil posredovan 

Skupini konec februarja. Odgovor je Skupina natančno preučila in dodala pojasnilo v eni 

sami točki, ki jo odziv vlagatelja posebej omenja (gl. »Tretji standard«, »Priložnosti za 

izboljšave«, prva alineja). Pri omembi tega dokumenta v zaključnem poročilu je FIŠ 

zapisala, da je poskušala v arhivih poiskati omenjeni dokument, ki je bil v zaključnem 

poročilu referenciran z datumom in krajem nastanka. Referenco smo dopolnili s polnim 

naslovom1. 

Skupina z zadovoljstvom ugotavlja, da so v poročilu zapisani predlogi za izboljšave s 

strani vlagatelja prepoznani in večinoma že vključeni v aktivnosti v načrtu, ali pa se že 

izvajajo. Nepravilnosti v evalvaciji niso bile ugotovljene. 

 

 
1Gre za referenco na dokument: NAKVIS, Dopolnitve poročila za prvo akreditacijo 

visokošolskega študijskega programa »Računalništvo in spletne tehnologije« Fakultete 

za informacijske študije po odgovoru vlagatelja na poročilo strokovnjakov z dne 27. 2. 

2014. 
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Zunanja evalvacija študijskega programa (številska tabela) 

Področja presoje Prednost Priložnosti za 

izboljšanje 

Večje 

pomanjkljivosti 

oz. 

neskladnosti 

Notranje zagotavljanje in 

izboljševanje kakovosti 

študijskega programa 

    

 

Standard 1 1 5 0 

Standard 2 2 3 0 

 

Spreminjanje in posodabljanje 

študijskega programa 

   

Standard 3 2 5 0 

 

Izvajanje študijskega programa    

Standard 4 5 6 0 

Standard 5 1 3 0 

 

 

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 

Zagotavljanje kakovosti na FIŠ ureja poslovnik kakovosti, ki ga je senat fakultete sprejel 

29. 6. 2018., ki je dostopen na spletni strani fakultete v katalogu dokumentov                       

(https://www.fis.unm.si/media/dokumenti/2018/sa_fi___1025_poslovnik_kakovosti_fis_

29_6_2018.pdf ). Izvajanje študijskih programov se redno spremlja, za kar sta zadolžena 

prodekan za izobraževalno dejavnost in prodekan za kakovost. V skladu s Poslovnikom 

kakovosti slednje vključuje redno spremljanje in poročanje o razvoju pridobivanja in 

preverjanja kompetenc po predmetih, samoevalvacijska poročila nosilcev oz. izvajalcev 

predmetov, spremljanje obremenitev in anketiranje oz. skupinski intervjuji študentov, 

analize prijav, vpisa in profila vpisanih, raziskave med diplomanti in anketiranje 

delodajalcev. Samoevalvacija študijskih programov je zbrana v letnih samoevalvacijskih 

poročilih. 

Poleg letne samoevalvacije so del samoevalvacijskega procesa tudi celovita poročila o 

študentskih anketah in poročila izvajalcev o izvedbi predmetov, ki pa niso dostopna na 

spletni strani, niti niso priložena dokumentaciji. 
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V primerjavi s samoevalvacijskima poročilom za leti 2016 in 2017 je v 

samoevalvacijskem poročilu za leto 2018 analiza študentske ankete prikazana za vsak 

študijski program posebej. To je pozitivna sprememba, ki povečuje preglednost in 

omogoča sprejemanje posebnih ukrepov za posamezne programe. Ocene študentov so v 

povprečju precej visoke, vendar so študenti presojanega študijskega programa dali 

nekoliko nižje splošne ocene od študentov drugih programov. Za leto 2018 se povprečna 

študentska ocena predavanj na presojanemu programu giblje med  4,26 in 4,59, 

povprečna ocena vaj od 4,38 do 4,63. Samoevalvacijsko poročilo je ocenilo možnost 

izboljšanja kakovosti pri zahtevah študentov po večji interaktivnosti v okviru predavanj 

ter boljši razumljivosti predavanj in vaj. O rezultatih študentske ankete se je razpravljalo 

na Akademskem zboru. 

V presojani študijski program so se prvi študenti vpisali v študijskem letu 2016/2017 in 

do 31. marca 2019 so diplomirali le štirje študenti. Posledično še ni mogoče spremljati 

sprememb v številu diplomatov in prehodnosti. V samoevalvacijskih poročilih se za 

zadnja tri leta spremlja število vpisanih študentov po programih. Poročilo o številu 

vpisanih študentov na presojanemu programu, kaže na stalno rast števila vpisanih 

študentov. Prehodnost iz 1. v 2. letnik je nizka. V samoevalvaciji se za to navajajo razlogi 

slabo predznanje vpisanih študentov, slabe delovne navade in pasivni odnos do študija. 

FIŠ pričakuje, da bo boljše informaranje o presojanem študijskem programu povečalo 

zanimanje za vpis in zagotovilo boljše vstopne kompetence vpisanih študentov. Slednje 

je spremlja kot kazalnik povprečen uspeh prvič vpisanih študentov v 1. letnik, ki kaže 

rahlo rast. Po drugi strani je vzpostavljen sistem tutorstva, ki naj bi študentom s 

težavami olajšal obvladovati težave. Samoelvacija ne predvideva kazalnika uspešnosti 

tutorskega sistema in niti ne podaja podatkov o številu študentov, ki uporabljajo tutorsko 

pomoč, kakor tudi ne o številu študentov na enega tutorja. Iz letnega poročila za leto 

2018 izhaja, da je bilo v študijskem letu 2018/2019 skupno vpisanih na vseh treh 

študijskih programih 239 študentov. V istem obdobju je bilo zaposlenih 24,4 FTE 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev, kar pomeni, da je bilo 9,8 študentov na učitelja 

(FTE). 

Fakulteta redno spremlja mobilnost študentov in učiteljev, trajanje študija in zaposljivost 

diplomantov. Število študentov, ki so bili na mobilnosti je izrazito nizko, medtem ko se 

po drugi strani število predavanj gostujočih učiteljev nekoliko povečuje. Čas iskanja prve 

primerne zaposlitve po diplomi je okoli 4 mesece, kar ni slabo. Fakulteta ima 

vzpostavljen karierni center, ki organizira delovno prakso. V samoevalvaciji ni podatkov o 

številu potencialnih delodajalcev, s katerimi je bila vzpostavljeno sodelovanje v obliki 

delovne prakse. 

b) načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 

študijskega programa ter njihovega analiziranja: 

Zaradi kratkega časa izvajanja študijskega programa in majhnega števila diplomantov za 

sedaj še ni možno, da bi se s pomočjo ankete med diplomanti naredila celovita ocena 

primerjave doseženih kompetenc oziroma učnih rezultatov s tistimi, ki so načrtovani; 

oziroma še ni možno oceniti, ali jih je upravičeno spreminjati. 
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Čeprav so vzpostavljeni postopki analize, spremljanja vsebine in izvajanje programa, od 

prve akreditacije ni bilo večjih sprememb v vsebini programa. Obvezna in izbirna 

literatura je stara, reference nosilcev predmetov niso posodobljene. 

c) primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog 

oziroma o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega 

programa: 

Od zadnjih treh samoevalvacijskih poročil, samo zadnje poročilo za leto 2018 omenja 

odzive zbranih delodajalcev. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2018, za presojani 

program navaja področja prihodnjih izboljšav v kadrovski krepitvi, prenovi in 

posodabljanju študijskih vsebin, ki razmeroma hitro zastarevajo ter večji interaktivnosti 

dela. To so temelji za spremembo programa. 

Strateški načrt, letni programi in letna samoevalvacijska poročila so jasno strukturirani, 

navajajo dolgoročne in kratkoročne cilje in ukrepe za njihovo doseganje in analizo 

izvajanja ter kazalnike uspešnosti. Vsi dokumenti so pripravljeni po razpravi notranjih 

deležnikov, medtem ko imajo zunanji deležniki dostop do dokumentov preko dobro 

organiziranih in preglednih spletnih strani. 

Prednosti 

• Vzpostavljen zaokrožen sistem izboljševanja kakovosti od strateškega načrta, 

letnih načrtov, letnih poročil in letnih samoevalvacijskih poročil. Slednja se redno 

pripravljajo in spremljajo. 

Priložnosti za izboljšanje 

• V samoevalvacijskem poročilu jasneje pojasniti metodologijo spremljanja izvedbe 

ukrepov iz letnega načrta in samoevalvacije za predhodnje leto. 

• V samoevalvacijskem poročilu poročati o rezultatih samoevalvacije nosilcev 

predmetov. 

• Povečati (ali bolje dokumentirati) sodelovanja z deležniki izven fakultete (npr. 

delodajalcev) v samoevalvaciji in postopke usklajevanja študijskih programov s 

potrebami trga dela. 

• Analizirati obremenitev študentov po posameznih predmetih glede na število KT in 

obremenitev učnega osebja. 

• Posodobiti učne načrte in reference nosilcev. 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

• Jih ni. 
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2. standard: Uresničevanje nalog, načrtovanih na podlagi izsledkov 

samoevalvacije študijskega programa, je razvidno iz samoevalvacijskih poročil. 

 

Uresničevanje nalog, povezanih s samoevalvacijo študijskega programa, v 

zadnjih treh letih in: 

− sodelovanje deležnikov pri sprejemanju ukrepov za izboljšave, 

spremljanju njihovega uresničevanja in nastajanju samoevalvacijskega 

poročila ter 

− sklenjenost kroga kakovosti: 

Krog postopkov in načinov uresničevanja vizije fakultete, ki sestoji iz zbiranja podatkov, 

diagnoze, rešitve, akcijskega plana in delovanja ureja 8. člen pravil o kakovosti. 

Dolgoročno načrtovanje dela fakultete določa strateški načrt, ki je sprejet za obdobje 

petih let. Na letni ravni se v skladu s strateškim načrtom pripravi letni delovni načrt in 

letno poročilo ter samoevalvacije, ki se nanašajo na celotno fakulteto kot institucijo in na 

vse njene študijske programe. Strateški načrt in letni  programi dela so dostopni v 

katalogu dokumentov na spletni strani fakultete za vsa leta od 2011 do 2019. Letna 

poročila so dostopna v istem katalogu za vsa leta od 2008 do 2018, poročila o 

samoevalvaciji pa so dostopna za leta od 2009 do 2018. 

Visokošolski učitelji in raziskovalci sodelujejo pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje, 

spremljajo njihovo izvajanje in pripravljajo samoevalvacijsko poročilo s sodelovanjem v 

akademskem zboru. Poleg tega sodelujejo še preko senata in njegovih komisij. Študenti 

sodelujejo preko študentskega sveta, študentskega prodekana, akademskega zbora, 

upravnega odbora ter senata in njegovih komisij. Ustanovitelji sodelujejo v upravnem 

odboru. Predstavniki gospodarstva, družbenih organizacij in lokalnih skupnosti v regiji so 

delujejo preko komisije za kakovost in evalvacije fakultete. Diplomanti in doktorski 

študentje so zastopani preko Alumni kluba. 

Samoevalvacijska poročila za zadnja tri leta vsebujejo preglede ukrepov za izboljšanje 

stanja sprejetih za leto poročanja in oceno njihove izvedbe. Vsako leto se do določene 

mere izboljšujejo kazalniki na takorekoč vseh področjih dejavnosti. 

Če primerjamo pregled uresničevanja strateških ciljev in njihovo uresničevanje v 

samoevalvacijskih poročilih, je jasno, da ciljne vrednosti kazalcev iz strateškega načrta 

niso prilagojene okoliščinam in dosežkom iz prejšnjega obdobja temveč le iz 

dolgoročnega strateškega načrta. Tako so načrtovane vrednosti za nekatere kazalnike 

očitno prenizke (npr. število standardiziranih citatov WoS na registriranega raziskovalca), 

za druge pa ni realno pričakovati, da bodo doseženi (povprečno število  točk po SICRIS-u 

na registriranega raziskovalca). 

Pregled realizacije ukrepov za izboljšanje kakovosti je v samoevalvacijskem poročilu 

predstavljen tabelarično, ne da bi se pojasnila metodologija spremljanja in kazalniki, 

povezani s temi ukrepi. Veliko število ukrepov nima določenega roka za dokončanje 

(naveden je izraz »stalna naloga«) niti povezave do konkretnega merljivega kazalca, ki bi 

bil osnova za presojo napredka. Na enak način niso navedeni standardi kakovosti, na 

katere se nanašajo dodatni ukrepi v letu 2019. Ponovno le-ti nimajo ne določenega roka 
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za dokončanje (spet jih je večina »stalne naloge«) in ni definirana metodologija 

spremljanja ali kazalniki uspešnosti (niso SMART ukrepi). 

Prednosti 

• Vzpostavljena je osnovna procesna infrastruktura za implementacijo kroga 

kakovosti. 

• Deležniki, ki naj vplivajo na procese v krogu, so identificirani. 

Priložnosti za izboljšavo 

• Pri pripravi letnih načrtov dela posodobiti in uskladiti ciljne vrednosti kazalnikov s 

trenutnim stanjem in razpoložljivimi viri. 

• V samoevalvacijskem poročilu jasneje povezati poročilo o izvajanju ukrepov iz 

letnega načrta s samoevalvacijo za preteklo leto ter standardi kakovosti in kazalniki. 

Pojasniti metodologijo za spremljanje izvajanja ukrepov. Z vsakim predlaganim ukrepom 

za naslednje leto določiti kazalnik in njegovo ciljno ter rok, do katerega bo dosežena. 

• Pri definiranju novih ali spreminjanju obstoječih procesov (npr. tutorstvo) 

definirati in spremljati kazalnike uspešnosti za takšne procese. 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

• Glej priložnosti za izboljšavo. Izvedba nekaterih je takorekoč nujna. 
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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: 

Presojani visokošolski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije FIŠ je bil 

akreditiran leta 2014 in prvi študenti so se vanj vpisali v študijskem letu 2016/2017. 

Posledično so do 31. marca 2019 diplomirali le štirje študenti. V tem času študijski 

program ni doživel večjih popravkov in nadgradenj, saj tudi sistemska povratna zanka 

verjetno ni zaznala potreb po tem. 

V študijski program se lahko dijaki z zaključeno maturo ali s poklicno maturo oziroma 

zaključni izpit. Vpisni pogoji po principu najmanjšega skupnega imenovalca določajo 

pričakovane vhodne kompetence brucev. Glede na zgoraj povedano so le-te na področju 

računalništva in informatike kot tudi matematike in inženirskih znanj takorekoč 

neobstoječe. Skupaj s kompetencami, ki jih študijski program obljublja diplomantom, to 

določa okvir študijskega programa. Zaradi velike razlike med ravnjo vhodnih in izhodnih 

kompetenc so zahteve do študentov velike. Na srečo so, kot smo zvedeli v pogovoru, 

študenti dokaj zagnani in poleg tega nekaj dodatnega znanja pridobijo na delu. Večina jih  

je namreč izrednih študentov. 

Opis študijskega programa je na voljo na spletu (https://www.fis.unm.si/si/studijski-

programi/visokosolski-strokovni-rst/predmetnik/). Spletna predstavitev je dokaj celovita, 

čeprav ni povsem jasno, kje se nahajajo učni načrti izbirnih predmetov, saj povezave do 

njih ne delujejo. V spletni predstavitvi kar nekaj predmetov nima navedenih izvajalcev, 

kar je skupaj z referencami le-teh ključno za zagotavljanje kakovosti. Nekaj zmede lahko 

povzroči predstavitev predmetov, saj ni povsem jasno, kateri se izvajajo in kateri ne. 

V postopku prve akreditacije je skupina strokovnjakov podala nekaj pripomb, ki sicer niso 

odrekle akreditacije programa, a se je pričakovalo, da bodo upoštevane in popravki 

vneseni v program. Iz pregledane dokumentacije ne moremo zaključiti, ali so popravki 

bili vneseni ali ne. Na primer, sosledje opravljanja predmetov, kjer je predmet, ki se 

izvaja kasneje pogoj predmetu, ki se izvaja prej (»Uvod V kriptografijo in prostorsko 

geometrijo« ter »Aplikativna kriptografija«); ali pa pri predmetu so zahtevane aktivnosti 

študenta, ki se ne ocenjujejo (npr. projekt pri predmetu »Uvod v programiranje«) ipd. 

Morda je poročilo o razreševanju pripomb v kakšnem dokumentu, ki ga nismo našli. 

Vsekakor predlagamo, da FIŠ naredi notranjo revizijo in o tem napiše poročilo. 



 

 

 
11 

 

Kot smo zapisali, presojani program doslej ni doživel bistvenih sprememb od akreditacije 

ter tako ostaja prvotna presoja o primernosti ob akreditaciji nespremenjena. Po drugi 

strani pa je potrebno dodati, da bi vseeno bilo potrebno nadgraditi učne načrte 

vsebinsko, iz zornega kota literature in referenc izvajalcev predmetov. Mestoma je 

literatura zastarela. Na primer pri predmetu »Uvod v algoritme« se navaja literaturo iz 

leta 1996 in celo 1985, medtem pa se je način poučevanja algoritmov bistveno 

spremenil. Kot primer inženirskega predmeta pa »Spletno programiranje 1« sicer navaja 

primerne temeljne tehnologije, a je pogled nanje ponovno več kot 10 let star. Navedli 

smo samo dva ključna  predmeta na študijskem programu. 

Pregledati, dopolniti in predvsem posodobiti nosilce predmetov in njihove reference. 

Večina referenc je preko povezave COBISS, medtem ko pri nekaterih tudi tega ni. 

Če povzamemo, priložnosti za izboljšanje segajo predvsem na tri področja: nove vsebine 

oziroma kompetence, interdisciplinarnost in internacionalizacija. 

Prednosti 

• Opis in vsebina celotnega študijskega programa sta na voljo na spletu. 

• Korektno sodelovanje z gospodarstvom. 

Priložnosti za izboljšanje 

• Preveriti stanje odpravljenosti pomanjkljivosti kot je zapisano v zaključku 

»Dopolnitve poročila za prvo akreditacijo visokošolskega študijskega programa 

»Računalništvo in spletne tehnologije« Fakultete za informacijske študije po odgovoru 

vlagatelja na poročilo strokovnjakov z dne 27. 2. 2014« (Birmingham, ZDA, 9. 6. 2014) 

in o tem poročati v ustreznem dokumentu. Podobno poročilo pripraviti o razreševanju 

predlogov in pripomb iz tega poročila. 

• Pregledati in uskladiti vsebino učnih načrtov in izvajalcev na spletni strani z 

dejanskim stanjem. Posodobiti študijsko literaturo in reference nosilcev oziroma 

izvajalcev. 

• V učne načrte vključiti sodobne tehnologije (npr. enostranske spletne aplikacije, 

oblačne in meglene infrastrukture, merjenje kakovosti spletnih aplikacij ipd.) in sodobne 

tematike (npr. etična vprašanja o uporabi tehnologije vključno z umetno inteligenco ali 

digitalno transformacijo). 

• Okrepiti mednarodno izhodno izmenjavo (Erasmus). Pri tem vključiti gospodarstvo 

in še posebej podjetja, iz katerih  prihajajo študenti. 

• Dvig in sprememba programa do ta ravni, da bodo lahko najboljši diplomanti 

zagnali svoje lastno podjetje. Preveriti, da program vključuje ustrezne mehke vsebine. 

Pri tem vključiti gospodarstvo. 
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Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

• Jih ni. 
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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: 

Izvedba kontaktnih ur presojanega študijskega programa poteka v obliki predavanj, vaj 

in individualnega dela, pri praktičnem izobraževanju pa tudi kot »druge oblike študija«. V 

razgovoru smo izvedeli, da je izvedba študija prilagojena izrednim študentom, ki so po 

večini že zaposleni. Slednje pomeni, da je urnik prilagojen izrednim študentom tako, da 

se kontaktne ure izvajajo v popoldanskih urah, običajno trikrat tedensko. Študij je 

prilagojen izrednim študentom tudi po vsebini izvedbe kontaktnih ur, saj je interes 

študentov po besedah visokošolskih učiteljev in tudi samih študentov presojanega 

programa usmerjen v reševanje praktičnih problemov, čemur se profesorji pri izvedbi 

predavanj skušajo prilagoditi. Na fakulteti se izvajajo konzultacije za manjše skupine 

študentov in morebitne tuje študente ter govorilne ure, ki se redno izvajajo.   

Študenti se vključujejo v sistem tutorstva, ki je prenovljen v skladu z novim pravilnikom 

o tutorstvu. Tutorstvo poteka kot sistem pomoči in podpore študentom. Tutorji so 

visokošolski učitelji, ki izvajajo tutorstvo. Namen tutorskega sistema je podpora 

tutorandom med študijem,  podpora pri intelektualni rasti in osebnem napredku 

tutorandov, podpora pri vključevanju v znanstveno-raziskovalno in strokovno dejavnost 

FIŠ, povečanje prehodnosti tutorandov v višji letnik, svetovanje tutorandom pri 

oblikovanju izbirnega dela predmetnika, organizaciji in nudenju pomoči pri študiju 

posameznih predmetov oziroma pri strokovni praksi in spodbujanju tutorandov k udeležbi 

pri obštudijskih aktivnostih. Tutorstvo je na fakulteti nov sistem. Iz rezultatov študentske 

ankete v zadnjem samoevalvacijskem poročilu izhaja, da je tutorski sistem med študenti 

presojanega študijskega programa relativno slabše ocenjen, v primerjavi z ocenami na 

ostalih študijskih programih. Absolutna ocena tutorskega sistema je sicer visoka (ocena 

3,84), pa vendar je slabše ocenjen le še med študenti študijskega programa Informatika 

v sodobni družbi. Zato vidimo na tem mestu nekaj prostora za izboljšave. Število 

tutorandov iz samoevalvacijskega poročila ni znano. 

Na obisku smo izvedeli, da so na fakulteti razmišljali o tem, da bi bil pogoj za tutorje, da 

so visokošolski učitelj, ki so člani Akademskega zbora. Pri slednjem razmisleku je 

prevladal argument izkušenosti visokošolskih učiteljev, ki lahko učinkovito pomagajo 

študentom skozi študijski proces. Razmišljali pa so tudi o uvedbi študentskega tutorstva. 

Še posebej v luči zgoraj navedene relativno slabše ocene tutorstva v primerjavi z ostalimi 
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ocenami študijskega programa ter ocenami tutorskega sistema pri drugih študijskih 

programih. Da bi okrepili prepoznavnost pomena, namena in smisla tutorskega sistema 

med študenti bi lahko študentsko tutorstvo predstavljalo smiseln ukrep, saj lahko služi 

kot vezni člen med študenti in profesorji in poveča zaupanja, ki se vzpostavi med 

študenti. Tako lahko pomembno pripomore k dvigu kakovosti celotnega tutorskega 

sistema in študija ter posledični tudi zadovoljstva študentov s tutorskim sistemom. 

 

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

drugih oblik dela s študenti: 

Število izvedenih kontaktnih ur, določenih s študijskim programom, je glede na vsebino, 

vrsto in stopnjo študijskega programa ustrezno. Največ kreditnih točk doprinese predmet 

delovna praksa, ki je ovrednoten s 15 kreditnimi točkami (KT ECTS), kar je ustrezno 

glede na stopnjo in smer študija. 

Iz prilog vlogi izhaja, da se študijski program posodablja. Tako sklep 47. seje senata FIŠ 

z dne 3. 4. 2019 navaja, da je prišlo do spremembe oziroma posodobitve obveznih in 

izbirnih predmetov na presojanem študijskem programu in sicer je zaradi aktualizacije 

stanja prišlo do spremembe nosilcev ter obvezne literature, prav tako pa je iz izpisa 

sklepa 48. seje senata FIŠ z dne 18. 4. 2019 izhajalo, da je senat FIŠ potrdil učni načrt 

za diplomsko nalogo zaradi uskladitve števila ur z KT. Vseeno opozarjamo, da je ima del 

učnih načrtov še vedno zastarelo literaturo in stare reference izvajalcev. 

Na podlagi učnih načrtov še ugotavljamo, da je pri vseh predmetih, razen pri delovni 

praksi, diplomski nalogi ter raziskovalnem praktikumu, predvidena izvedba 30 ur 

predavanj, 45 ur vaj in 105 ur samostojnega dela. Vsi predmeti so ovrednoteni s po 6KT, 

razen delovne prakse (ovrednotena je s 15 KT) in diplomske naloge (9 KT). 

Analiza rezultatov študentskih anket ne vsebuje analize rezultatov o dejanski obremenitvi 

študentov, čeprav jo fakulteta glede na pravilnik o študentskih anketah in glede na 

opravljene razgovore izvaja in pri tem ne zaznava posebnih odstopanj. Tudi študenti so v 

razgovoru odgovarjali, da so bili pri vseh predmetih približno enako obremenjeni. Pa 

vendar izvedba analize predstavlja možnost izboljšave. Prvi korak je ustrezna 

predstavitev rezultatov študentskih anket povezanih z dejansko obremenitvijo študentov 

in v primeru razhajanj med dejansko obremenitvijo in ovrednotenjem predmetov s 

kreditnimi točkami, se lahko sprejmejo ustrezni ukrepi. V primeru, da ta proces že 

poteka, bi bilo smiselno rezultate tega dela študentske ankete vključiti v analizo 

rezultatov študentske ankete v samoevalvacijskem poročilu. 

b) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja 

ter potrebam študentov: 

Študijsko gradivo je dostopno na spletni učilnici Moodle, kjer poteka tudi del 

komunikacije med študenti in profesorji. Iz razgovorov smo izvedeli, da izvajalci redno 

objavljajo gradiva in prosojnice s predavanj. Na spletni učilnici so objavljene obveznosti 

študentov. Študijska gradiva so na voljo tudi v knjižnici na fakulteti. 
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Na presojanem študijskem programu trenutno nimajo vpisanih študentov invalidov, imajo 

pa sprejet pravilnik za študente s posebnim statusom, katerega določila bi izvajali v 

primeru vpisa študentov s posebnim statusom. Ta pravilnik vsebuje določila o merilih, 

postopku, pravicah in dolžnostih za uveljavljanje statusa študenta športnika, študenta 

umetnika/kulturnika, študenta s posebnimi potrebami, študenta s priznanimi zaslugami v 

obštudijskih dejavnostih, v organih in komisijah fakultete. Študenti s posebnimi 

potrebami so opredeljeni kot slepi in slabovidni študenti, gluhi in naglušni študenti, 

študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni 

študenti, študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter študenti s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Vlogo za pridobitev statusa obravnava komisija za 

študijske in študentske zadeve, o dodelitvi statusa odloča Senat fakultete. Prodekan za 

izobraževanje pripravi individualiziran program podpore za posameznega študenta, ki 

vsebuje odločitev o zmanjšanju obvezne prisotnosti študenta pri študijskih obveznostih 

ter zahtevanih prilagoditvah študija za študenta. Slednje so možne pri izvedbi predavanj 

in vaj, v načinu preverjanja in ocenjevanja znanja ter pri uporabi knjižnice. 

 

č) delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma 

umetniških projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS: 

Glede na dejstvo, da gre pri presojanem študijskem programu za visokošolski strokovni 

študijski program, je potrebno upoštevati določilo tretjega odstavka 33. člena ZViS, v 

skladu s katerim mora študijski programi študentom omogočiti pridobitev strokovnega 

znanja in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih 

strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in 

med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri 

odločanju in vodenju. 

Obvezen sestavni del in pogoj pri tovrstnih študijskih programih je praktično 

izobraževanje v delovnem okolju. Ta pogoj je v primeru presojanega študijskega 

programa izpolnjen, saj je v tretjem letniku študija kot obvezni predmet predvidena 

Delovna praksa v obsegu 15 KT. 

Kljub temu pa je treba poudariti, da je treba v skladu z ZViS tudi pri visokošolskih 

strokovnih študijskih programih zagotavljati usposobljenost študentov za uporabo 

znanstvenih metod, sicer za reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih problemov. 

Usposobljenost študentov za uporabo znanstvenih metod se lahko, ne glede na to, da gre 

za visokošolski strokovni študij, zagotavlja z vključevanjem študentov v znanstveno-

raziskovalno delo zavoda. Študenti to možnost koristijo. Tako so glede na podatke iz 

vloge (npr. v letih 2016-2017) študenti presojanega programa sodelovali v projektih iz 

sheme »Po kreativni poti do znanja«: štirje na projektu Znanja svetovno najuspešnejših 

menedžerjev in po eden v projektih Superračunalnik za vse in eSimbioza. Ker pri tem ne 

gre za znanstveno raziskovalne projekte, zavodu kot priložnost za izboljšanje 

predlagamo, da študente vključi v znanstveno raziskovalno dejavnost in jih o možnostih 

vključevanja v znanstveno raziskovalno dejavnost tudi obvesti. 
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c) praktično izobraževanje študentov: 

Zavod ima sprejet pravilnik o izvajanju delovne prakse študentov. Sklenjene imajo 

tripartitne dogovore o praktičnem izobraževanju študentov za vsakega študenta posebej 

ter krovne sporazume. Glede na podatke v vlogi študenti s prakso niso imeli nikakršnih 

težav, saj je Dolenjska gospodarsko zelo močna regija z močnim visokotehnološkim 

podjetniškim narastkom. S študenti o tem nismo mogli opraviti razgovora, saj sta bila 

oba študenta, s katerima smo govorili, študenta drugega letnika, medtem ko je izvedba 

prakse predvidena v tretjem letniku študija. Smo pa o izvedbi praktičnega izobraževanja 

govorili z mentorji prakse v podjetjih, ki so kompetence študentov presojanega 

študijskega programa ocenjevali zelo pozitivno. 

Ker gre pri presojanem študijskem programu v veliki meri za študij ob delu, se praksa 

študentom z delovnimi izkušnjami neposredno prizna. 

Za izvajanje prakse je odgovoren prodekan za izobraževanje. Glede na določila pravilnika 

o izvajanju študijske prakse je cilj delovne prakse razvoj splošnih in predmetno-

specifičnih kompetenc (družboslovno raziskovanje, priprava in izvajanje raziskav, 

zbiranje in analiza podatkov, poznavanje in uporaba IKT v organizacijah in v družbi, delo 

v oddelku za informatiko ali delo na delovnih mestih, kjer je IKT pomembno orodje za 

učinkovito izvajanje dela – nabava, prodaja, trženje, plansko analitska služba, logistika), 

spoznavanje značilnosti delovanja in organiziranja poslovnega okolja ter timskega dela, 

usposabljanje za vodenje dokumentacije in poročanje, spoštovanje moralno etičnih 

vrednot v odnosu in odgovornosti do dela in sodelavcev, ustvarjanje zaposlitvenih 

možnosti za študenta, izoblikovanje študentovih usmeritev za bodoče zaposlitve, 

pridobivanje delovnih navad in poslovnih veščin, ustvarjanje mreže poslovnih stikov, dvig 

prepoznavnosti študenta in fakultete med izvajalci prakse, vzpostavitev sodelovanja z 

gospodarskimi in negospodarskimi subjekti, prenos teoretičnih spoznanj v prakso. Iz 

razgovorov smo izvedeli, da pretok informacij med šolo in izvajalcem prakse poteka na 

način, da je sklenjena povratna zanka kakovosti med izvajalcem prakse in šolo. 

 

d) ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev študentom: 

Zadovoljstvo študentov s številom govorilnih ur, dostopnostjo visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev študentom se odraža v rezultatih študentske ankete. Merjenje zadovoljstva 

med študenti poteka v skladu s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete. Namen 

ankete je oceniti stališča študentov o pedagoškem delu učiteljev in sodelavcev pri 

posameznem predmetu ter pridobljene rezultate uporabiti pri izboljševanju pedagoškega 

procesa, oceniti stališča študentov o splošnih pogojih študija ter pridobljene rezultate 

uporabiti pri izboljševanju le-teh, oceniti stališča študentov o dejanski obremenitvi 

študenta pri posameznem predmetu znotraj študijskega programa, ocenjena stališča 

študentov uporabiti v postopkih spremljanja in zagotavljanja kakovosti na fakulteti, 

pridobiti osnovo za mnenje študentskega sveta fakultete o pedagoškem delu učiteljev in 

sodelavcev v postopkih izvolitve v naziv. 

V skladu z navedenim pravilnikom se anketa izvaja dvakrat na študijsko leto za vse 

učitelje in sodelavce, ki so sodelovali pri izvajanju študijskega programa. Anketiranje se 
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izvede praviloma pred prvim izpitnim rokom. O splošnih zadevah se anketiranje izvede 

pri anketiranju ob koncu prvega semestra. Diplomanti izpolnijo anketo ob zaključku 

študija. Natančnejšo odločitev o času anketiranja sprejme dekan fakultete. 

Skupna povprečna ocena visokošolskih učiteljev in sodelavcev je relativno visoka. Vse od 

leta 2012/13 znaša več kot 4 na lestvici od 1-5. Kljub temu pa v sklopu analize rezultatov 

zavod v samoevalvacijskem poročilu navajaja, da opažajo nekoliko skromnejše ocene 

predavanj v primerjavi z vajami, kar kaže na željo študentov po izrazitem poudarku na 

interaktivnem delu, manj pa na klasičnem predavateljskem pristopu. Predvsem se pri 

pregledu rezultatov študentskih anket opaža, da so ocene pri presojanem študijskem 

programu relativno nižje od ostalih programov, ki jih izvaja fakulteta, čeprav je ocena v 

absolutni vrednosti še vedno visoka. Na fakulteti ta rezultat pripisujejo plačljivosti 

programa in s tem povezanim višjim pričakovanjem študentov, čemur so v razgovoru 

pritrdili tudi študenti. Prostor za izboljšanje vidijo v kadrovski krepitvi pri izvajanju 

študijskega programa, prenovi in aktualizaciji tistih študijskih vsebin, ki na tem področju 

razmeroma hitro zastarevajo, večji interaktivnosti dela, tako v predavalnici kot tudi prek 

navidezne učilnice (Moodle) – ob hkrati relativno manjšem poudarku na obliki klasičnih 

predavanjih, kar bodo vse upoštevali pri predvideni prenovi študijskega programa. 

Fakulteta tudi sicer spodbuja študente k odprti komunikaciji in si prizadeva sproti 

reševati morebitne težave študentov. Del komunikacije med predavatelji in študenti 

poteka preko Moodle učnega okolja. Slabše ocene pri nekaterih nosilcih predmetov so v 

preteklosti že upoštevali pri izbiri nosilcev predmeta, kar velja pohvaliti. 

 

e) 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: 

Izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na FIŠ opravljajo visokošolski 

učitelji, znanstveni delavci, znanstveni sodelavci in visokošolski sodelavci, ki so v nazive 

izvoljeni skladno z Merili za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in visokošolskih sodelavcev. Delo opravljajo na podlagi sklenjenih pogodb o 

zaposlitvi ali avtorske oziroma podjemne pogodbe. 

Fakulteta zagotavlja pedagoški in strokovni razvoj svojim visokošolskim učiteljem in 

sodelavcem. Zagotovljeno je podporno strokovno-tehnično in upravno-administrativno 

osebje. 

Formalno, med priloženo dokumentacijo sta se nahajali dve odločbi o izvolitvi v naziv, ki 

sta na dan obiska že potekli, t.j. odločba o izvolitvi v naziv za doc. dr. Biljano Mileva 

Boshkosko, ki ji je izvolitev v naziv docentke veljala do 28. 9. 2019 ter odločbo o izvolitvi 

v naziv asist. Robija Brgleza, ki je potekla 13. 09. 2019. Na dan obiska smo prejeli 

odločbo o izvolitvi v naziv izr. prof. za dr. Biljano Mileva Boshkosko ter odločbe o 

podaljšanju izvolitve v naziv asist. za Robija Brgleza. 

Vsebinsko gledano in tudi v smeri izboljšanja kakovosti presojanega programa, bi veljalo 

razmisliti o vključitvi ali pridobitvi še kakšnega strokovnjaka z visokim faktorjem vpliva 

na področju inženirskih disciplin v okviru računalništva in informatika. Ta strokovnjak, bi 



 

 

 
18 

 

lahko postal jedro razvoja področja ne samo na FIŠ, ampak širše, kar je tudi eden od 

ciljev strategije razvoja FIŠ. Drugo področje, ki bi ga veljalo okrepiti, pa je v navezavi s 

superračunalniškim centrom, in sicer raziskovanje in razvoj na področju tako HPC kot 

sistemskega upravljanja s HPC. 

Opisane nadgradnje bi imele za posledico vnos novih vsebin v kurikulum presojanega 

programa in posledično ne samo njegovo večjo atraktivnost ampak predvsem 

prepotrebne kadre za gospodarstvo. 

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

skladu s 15. členom meril: 

Materialne razmere ocenjujemo kot ustrezne. Zavod ima zagotovljeno sodobno opremo, 

učilnice so ustrezno opremljene z Informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, so svetle in 

zračne. Fakulteta deluje v stavbi na naslovu Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto, 

pred stavbo je parkirišče, ki ga lahko uporabljajo tudi študenti. 

Študentom invalidom je zagotovljen dostop do vseh nadstropij, saj se v prostorih 

fakultete nahaja dvigalo. Glede na ugotovitve iz samoevalvacijskega poročila sicer 

znavajo določene omejitve, predvsem v zvezi s slepimi in slabovidnimi študenti, ki pa jih 

med študenti zaenkrat še niso imeli. 

Kot prednost velja izpostaviti, da ima fakulteta tudi superračunalnik, ki ga poganja 700 

procesorskih jeder, ima 4TB DDR3 RAM spomina, za podatke pa je na voljo 100 TB 

diskovnih kapacitet. Fakulteta sodeluje z Univerzo v Mariboru ter Inštitutom 

informacijskih znanosti (IZUM) pri nakupu dodatne strežniške in omrežne opreme v 

okviru projekta »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur - HPC RIVR«. 

Na fakulteti deluje knjižnica, ki razpolaga s približno 7000 knjižničnimi enotami. V 

knjižnici je tudi čitalnica, kamor pa so bile v času našega obiska, zaradi nabave nove 

strojne opreme, začasno nameščene knjižne police. Ko bo nova strojna oprema 

nameščena, bodo knjižne police prestavili nazaj na svoje mesto, tako da bo študentom 

čitalnica ponovno na voljo. Odpiralni čas knjižnice je ustrezen, tako da je dostopna tudi 

izrednim študentom, ki so po večini že zaposleni. O izkoriščenosti čitalnice ni podatkov, 

vendar bi veljalo premisliti njeno vlogo v povezavi s sodobnimi mediji. 

Fakulteta ima glede na podatke iz samoevalvacijskega poročila sprejet ustrezen finančni 

načrt. Kot javna ustanova je sicer odvisna od javnih sredstev in pogojev financiranja 

javnega sektorja, vendar to omejitev premaguje prek intenzivnejšega prizadevanja za 

pridobivanje sredstev predvsem v povezavi z lokalnim gospodarstvom (iz pogovorov) in 

izven nacionalnih okvirov (predvsem prek vključevanja v mednarodne projekte). 

Odstotek prilivov od mednarodnih projektov v celotnih prilivih znaša 12,85%. 

Prednosti 

• Izvedba študija je prilagojena izrednim študentom, ki že razpolagajo z določenim 

praktičnim znanjem. 
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• Visoka stopnja zadovoljstva študentov s podpornimi storitvami (referat), ki so 

prilagojene potrebam izrednih študentov. 

• Slabše ocene pri nekaterih nosilcih predmetov so v preteklosti že bile upoštevane 

pri izbiri nosilcev predmeta. 

• Delovni čas knjižnice, ki je ob torkih in petkih odprta do 17:00 ure, in omogoča 

obisk knjižnice ter izposojo gradiva tudi študentom, ki so zaposleni. 

• Fakulteta ima superračunalnik in skupaj z UM in IZUM sodelujejo pri nakupu 

dodatne strežniške in omrežne opreme v okviru projekta »Nadgradnja nacionalnih 

raziskovalnih infrastruktur - HPC RIVR«. 

Priložnosti za izboljšanje 

• Preveriti, analizirati in predstaviti rezultate študentske ankete v zvezi z dejansko 

obremenitvijo študentov ter v primeru razhajanj med dejansko obremenitvijo in 

ovrednotenjem predmetov s KT sprejeti ustrezne ukrepe; v primeru, da ta proces že 

poteka, rezultate vključiti v samoevalvacijsko poročilo. 

• Razmisliti o krepitvi tutorstva in o možnosti vpeljave študentskega tutorstva. 

• Sprejeti ukrepe, ki bi odpravili relativna odstopanja presojanega študijskega 

programa v primerjavi z ostalimi študijskimi programi (spodbujati interaktivni pristop 

izvedbe predavanj itd.). 

• Dodatno spodbujati povezovanje zaposlenih, tudi z obiski sorodnih institucij v 

tujini. 

• Okrepiti strukturo zaposlenih z odličnimi strokovnjaki na področju inženirstva 

računalništva in informatike. 

• Informirati študente o možnosti vključevanja v znanstveno-raziskovalno dejavnost 

na fakulteti. 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

• Jih ni. 
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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 presojanega študijskega programa je ob rednem izpolnjevanju 

obveznosti, določenih s študijskim programom, omogočeno napredovanje in dokončanje 

študija. Študent lahko napreduje iz prvega v drugi letnik, če doseže 45 KT. Opraviti mora 

torej vsaj osem izpitov prvega letnika. Za napredovanje v tretji letnik mora študent 

pridobiti najmanj 45 KT drugega letnika in vse obveznosti iz prvega letnika. Ob posebnih 

okoliščinah (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, 

sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah) lahko študent 

napreduje v višji letnik, če ne izpolnjuje navedenih pogojev. Poleg tega je možno 

podaljšanje študentskega statusa za največ eno leto in seveda dokončanje študija v 

krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom. 

b) ali je vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem zagotovljeno 

spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter pomoč 

in svetovanje pri razvijanju karierne poti: 

V skladu s statutom izvaja FIŠ dejavnost po načelu avtonomije stroke, vestno in 

profesionalno. Zaposlenim omogočajo izobraževanja kot na primer zimski tabori, 

delavnice za tutorje, Erasmus programi in podobno. Visokošolski učitelji opravljajo redne 

letne razgovore pri dekanu. Med strateškimi cilji FIŠ je cilj dvigovati strokovno 

usposobljenost zaposlenih na FIŠ, ki je bil glede na podatke iz samoevalvacijskega 

poročila v letu 2018 dosežen. 

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

Dostopnost, vsebino, zanesljivost, razumljivost in natančnost informacij o dejavnosti 

visokošolskega zavoda na spletnih straneh velja pohvaliti. Informacije o študijskih 

programih in njihovem izvajanju so pregledne. Velja pripomniti le, da bi bilo potrebno 

preveriti ažurnost podatkov tudi na strani http://student.fis.unm.si/ (študentski portal – 

Riba), saj so podatki na tej strani zastareli – zadnja objava je izpred več kot dveh let, 14. 

februar 2017. 

Iz razgovorov s študenti sklepamo, da so nekoliko manj seznanjeni z aktivnostmi 

študentskega sveta in študentskih predstavnikov na splošno, kar je deloma moč pripisati 

dejstvu, da gre za izredne študente. Vendar je tukaj še vedno nekaj prostora za 

izboljšave, začenši z ureditvijo podatkov na spletni strani: študentski portal - Riba. 

Kar zadeva obveščenosti deležnikov smo zaznali le manjšo pomanjkljivost pri objavi 

učnih načrtov na spletni strani fakultete, pri čemer pri nekaterih učnih načrtih manjkajo 

podatki o nosilcih predmetov, kar bi bilo potrebno pregledati in ustrezno dopolniti. 

http://student.fis.unm.si/
http://student.fis.unm.si/
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Sicer iz razgovorov z zunanjimi deležniki ocenjujemo, da visokošolski zavod deležnike in 

javnost po različnih poteh pravočasno obvešča o študijskih programih in svoji dejavnosti. 

Prednosti 

• Dostopnost, vsebina, zanesljivost, razumljivost in natančnost informacij o 

dejavnosti visokošolskega zavoda na spletnih straneh FIŠ. 

Priložnosti za izboljšanje 

• Objaviti nosilce predmetov pri vseh predmetih na spletni strani ter v učnih 

načrtih; 

• Ažurirati podatke na študentskem portalu Riba vključno z objavo zapisnikov sej. 

• Izboljšati informiranost študentov o delovanju, namenu in funkcijah Študentskega 

sveta in študentskih predstavnikov. 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

• Jih ni. 
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POVZETEK 

 

SUMMARY 

 

Prednosti, priložnosti za izboljšanje in večje pomanjkljivosti oziroma 

neskladnosti 

Spodaj podajamo kot povzetek prednosti in možnosti za izboljšavo po posameznih 

standardih. Če je bil isti oziroma podoben predlog zaznan pri obravnavi večih standardov, 

je spodaj naveden zgolj enkrat. Za podrobnosti glej poročilo. 

Prednosti 

1. Vzpostavljen zaokrožen sistem izboljševanja kakovosti od strateškega načrta, 

letnih načrtov, letnih poročil in letnih samoevalvacijskih poročil. Slednja se redno 

pripravljajo in spremljajo. 

2. Deležniki, ki naj vplivajo na procese v krogu, so identificirani. 

3. Opis in vsebina celotnega študijskega programa sta na voljo na spletu. 

4. Korektno sodelovanje z gospodarstvom. 

5. Izvedba študija je prilagojena izrednim študentom, ki že razpolagajo z 

določenim praktičnim znanjem. 

6. Visoka stopnja zadovoljstva študentov s podpornimi storitvami (referat), ki so 

prilagojene potrebam izrednih študentov. 

7. Slabše ocene pri nekaterih nosilcih predmetov so v preteklosti že bile 

upoštevane pri izbiri nosilcev predmeta. 

8. Delovni čas knjižnice, ki je ob torkih in petkih odprta do 17:00 ure, in 

omogoča obisk knjižnice ter izposojo gradiva tudi študentom, ki so zaposleni. 

9. Fakulteta ima superračunalnik in skupaj z UM in IZUM sodelujejo pri nakupu 

dodatne strežniške in omrežne opreme v okviru projekta »Nadgradnja nacionalnih 

raziskovalnih infrastruktur - HPC RIVR«. 

Priložnosti za izboljšanje 

1. V samoevalvacijskem poročilu jasneje povezati poročilo o izvajanju ukrepov iz 

letnega načrta s samoevalvacijo za preteklo leto ter standardi kakovosti in kazalniki. 

Pojasniti metodologijo za spremljanje izvajanja ukrepov. Z vsakim predlaganim 

ukrepom za naslednje leto določiti kazalnik in njegovo ciljno ter rok, do katerega bo 

dosežena. 

2. V samoevalvacijskem poročilu poročati o rezultatih samoevalvacije nosilcev 

predmetov. 
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3. Povečati (ali bolje dokumentirati) sodelovanja z deležniki izven fakultete (npr. 

delodajalcev) v samoevalvaciji in postopke usklajevanja študijskih programov s 

potrebami trga dela. 

4. Preveriti, analizirati in predstaviti rezultate študentske ankete v zvezi z 

dejansko obremenitvijo študentov ter v primeru razhajanj med dejansko 

obremenitvijo in ovrednotenjem predmetov s KT sprejeti ustrezne ukrepe; v primeru, 

da ta proces že poteka, rezultate vključiti v samoevalvacijsko poročilo. Analizirati 

obremenitve učnega osebja. 

5. Pri pripravi letnih načrtov dela posodobiti in uskladiti ciljne vrednosti 

kazalnikov s trenutnim stanjem in razpoložljivimi viri. 

6. Pri definiranju novih ali spreminjanju obstoječih procesov (npr. tutorstvo) 

definirati in spremljati kazalnike uspešnosti za takšne procese. 

7. Preveriti stanje odpravljenosti pomanjkljivosti iz akreditacijskega poročila 

(Birmingham, ZDA, 9. 6. 2014) in o tem poročati v ustreznem dokumentu. Podobno 

poročilo pripraviti o razreševanju predlogov in pripomb iz tega poročila. 

8. Pregledati in uskladiti vsebino učnih načrtov in izvajalcev na spletni strani z 

dejanskim stanjem. Posodobiti študijsko literaturo in reference nosilcev oziroma 

izvajalcev. 

9. V učne načrte vključiti sodobne tehnologije (npr. enostranske spletne 

aplikacije, oblačne in meglene infrastrukture, merjenje kakovosti spletnih aplikacij 

ipd.) in sodobne tematike (npr. etična vprašanja o uporabi tehnologije vključno z 

umetno inteligenco ali digitalno transformacijo). 

10. Okrepiti mednarodno izhodno izmenjavo (Erasmus). Pri tem vključiti 

gospodarstvo in še posebej podjetja, iz katerih  prihajajo študenti. 

11. Dvig in sprememba programa do ta ravni, da bodo lahko najboljši diplomanti 

zagnali svoje lastno podjetje. Preveriti, da program vključuje ustrezne mehke 

vsebine. Pri tem vključiti gospodarstvo. 

12. Razmisliti o krepitvi tutorstva in o možnosti vpeljave študentskega tutorstva. 

13. Sprejeti ukrepe, ki bi odpravili relativna odstopanja presojanega študijskega 

programa v primerjavi z ostalimi študijskimi programi (spodbujati interaktivni pristop 

izvedbe predavanj itd.). 

14. Dodatno spodbujati povezovanje zaposlenih, tudi z obiski sorodnih institucij v 

tujini. 

15. Okrepiti strukturo zaposlenih z odličnimi strokovnjaki na področju inženirstva 

računalništva in informatike. 

16. Informirati študente o možnosti vključevanja v znanstveno-raziskovalno 
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dejavnost na fakulteti. 

17. Ažurirati podatke na študentskem portalu Riba vključno z objavo zapisnikov 

sej. 

18. Izboljšati informiranost študentov o delovanju, namenu in funkcijah 

Študentskega sveta in študentskih predstavnikov. 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

• Glej priložnosti za izboljšavo. Izvedba nekaterih je takorekoč nujna. 

 

Odličnost 

Presojani študijski program je visokošolski strokovni program in to tudi je. Ne poskuša biti 
slaba inačica univerzitetnega programa. 

Pri njegovi izvedbi je potrebno še omeniti študente z njihovo zavzetostjo izvirajočo iz dejstva, 
da so v glavnem izredni študentje. FIŠ jim poskuša ustreči tudi z organizacijo (urnikom) 
izvedbe programa. 

Omeniti velja še vlogo in sodelovanje zunanjih deležnikov (gospodarstvo). 

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu 

 


