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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 20.5.2019. 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 

poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

 
(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.) 

 

Skupina strokovnjakov je opravila ogled in prevero podatkov zapisanih v vlogi fakultete na 

terenu. Tako smo v polni sestavi dne 21.10.2019 obiskali dislocirano enoto fakultete v 

Salzburgu, 22.10.2019 pa matično fakulteto v Celju. Obiski so bili s strani NAKVIS in 

fakultete dobro pripravljeni in so tekli gladko. Uresničevanje dogovorov med člani 

strokovne komisije so se prav tako udejanjali in sodelovanje na obiskih je potekalo odlično. 

Tudi dogovore glede gradiv in organizacije obiskov je fakulteta v popolnosti izvedla po 

načrtu. Skupine, ki smo jih intervjuvali so bile sestavljene iz zainteresiranih deležnikov 

fakultet in Instituta IFM v Salzburgu in njihovi odgovori so v veliki meri omogočali sestavo 

tega poročila. V duhu pristopa k vzorčni evalvaciji smo se člani strokovne komisije trudili 

nastopati partnersko in skupaj z drugo stranjo nagovoriti tudi predloge za izboljšave. Tudi 

v tem smislu lahko govorimo o res zainteresiranih sogovornikih. 

Predloženo poročilo predstavlja skupno delo vseh članov komisije na zagovoru. S prof. 

Gonan Božac pa sva intenzivneje sodelovala pri oblikovanju končnega besedila poročila. 

Predstavnik NAKVIS g. Rebernik je bil v pomoč komisiji tako v organizacijskem, 

informacijskem in vsebinskem pogledu. 
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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 3 / 

Standard 2 1 5 / 

 

Spreminjanje in posodabljanje 

študijskega programa 

   

Standard 3 4 2 / 

 

Izvajanje študijskega programa 
   

Standard 4 9 6 / 

Standard 5 3 2 / 

 

 

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.  

 

1. samoevalvacija študijskega programa omogoča njegovo razvijanje in 

posodabljanje, tako da se ohranja njegova aktualnost ter ustvarja 

kakovostno izobraževalno okolje: 

 

V okviru evalvacije študijskega programa so bila ekipi strokovnjakov predložena 

samoevalvacijska poročila za študijska leta 2015/16, 2016/17 in 2017/18. Vsebina in 

postopki samoevalvacije študijskega programa so v skladu s standardom. Poročilo o 

samoevalvaciji jasno obravnava ustrezne vsebine študijskega programa. Akcijski načrt, 

sprejet na koncu samoevalvacijskega poročila vsebuje vse potrebne elemente za delovanje 

v enoletnem planskem obdobju, vendar se nanaša na FKPV kot celoto in ne na študijski 

program, ki je bil evalviran. Akcijski načrt bi lahko jasno določil dejavnosti tudi posebej za 

študijski program Komerciala I, nosilce in roke, saj so bili vsi elementi, ki so potrebni za 

načrtovanje dejavnosti, predhodno analizirani v ustreznih poglavjih poročila o 

samoevalvaciji. Komisija za kakovost bdi nad pripravo samoevalvacijskega poročila. 

Dekanja je članica komisije za kakovost fakultete. 
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2. načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 

študijskega programa ter njihovega analiziranja: 

Zbiranje informacij in predlogov za izboljšave študijskega programa Komerciala I poteka s 

pomočjo anketiranja vseh ustreznih deležnikov, in sicer: študentov, diplomantov, 

predavateljev, zaposlenih in delodajalcev. Skupno se za visokošolski strokovni študijski 

program Komerciala izvajajo naslednje ankete: Študentska anketa o vsebini in organizaciji 

dodiplomskih predmetov, Študentska anketa o organizaciji FKPV (študenti izpolnijo spletni 

vprašalnik po koncu predmeta, rezultati pa so na voljo študentom). Tukaj so tudi: 

Študentska anketa o praktičnem usposabljanju (objavljena na spletni strani fakultete in v 

e-učilnici), anketa delodajalcev / mentorjev (raziskava o zaposljivosti diplomantov, 

objavljena na spletni strani fakultete in v e-učilnici  (v dislocirani enoti (DE) Salzburg 

mentorjev ni), Anketa za diplomante (vprašanja za anketo o študiju in kaj so z diplomo 

pridobili prejmejo diplomanti po podelitvi diplom natisnjeno ali v online obliki. V DE 

Salzburg spremljajo diplomante, če so člani njihovega alumni kluba. Omenimo še Anketo 

za zaposlene (izpolnjena s strani stalno zaposlenih predavateljev in administrativnega 

osebja). Anketa za predavatelje, ki niso stalno zaposleni, se izvaja vsaka tri leta. 

Ankete o vsebini in organizaciji predmetov ter o pedagoškem delu izvajalcev se izvajajo 

kot spletna anketa, objavljena v celotnem študijskem letu in povezana z prijavo na izpit. 

Ko se študent prijavi na določen izpit, in pošlje e-indeks za predmet, na katerega se 

prijavlja, je anketa aktivna 30 dni pred izpitom do dneva izpita, študenti pa lahko anketo 

izpolnijo ali ne. Odziv študentov v študijskem letu 2017/18 je bil 21-odstoten. V De 

Salzburg študentom prav tako ponudijo anketo o pedagoškem delu izvajalca, vendar je 

komunikacija med predavateljem in študentom neformalna, študent ima možnost, da se 

po predavanju pogovarja s predavateljem, predvsem pa z vodjo študijskega programa. V 

primeru, ko so tako sporočili pripombe ali predloge, študentje opozarjajo na prakso, da je 

do sprememb zmeraj prišlo. 

 

3. primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog 

oziroma o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega 

programa: 

 
Študentski svet je o rezultatih študentske ankete obveščen. Uveljavljena je tudi praksa, 

da ta organ izda mnenja o izvolitvi v višje nazive visokošolskih učiteljev na podlagi 

rezultatov anket študentov. Na spletni strani fakultete je za informacijo učiteljem in 

študentom objavljen kratek povzetek analize anket. Predavatelji so svoje rezultate prejeli 

po elektronski pošti, zaposleni pa so bili o rezultatih ankete obveščeni na fakulteti. V 

primeru potrebe po ključnih spremembah direktor ali dekanja opravita razgovor s 

predavateljem. 

 

Prednosti 
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• Anketirajo se vsi pomembni deležniki. 

 

 

Priložnosti za izboljšanje 

• V akcijskem načrtu je treba ločiti aktivnosti za razvoj študijskega programa 

Komerciala (VS); 

• Razmisliti je treba o tem, da dekanja ne bi bila članica komisije za kakovost; 

• Konkretizirati je treba povratne informacije o izsledkih anketiranja za vse deležnike. 

 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

Niso bile ugotovljene. 

 

 

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: 

1. sodelovanje deležnikov pri sprejemanju ukrepov za izboljšave, 

spremljanju njihovega uresničevanja in nastajanju samoevalvacijskega 

poročila ter 

2. sklenjenost kroga kakovosti: 

 

Formalno je krog kakovosti sklenjen. Naloge Komisije za kakovost su razvidne iz letnega 

načrta dela in so opredeljene v priročniku Kultura kakovosti FKPV.  

Prednosti DE Salzburg z vidika delodajalcev so kakovost, ki jo študenti prejmejo na IFM, 

tj. predvsem povezava med teoretičnim znanjem in prakso, poleg tega pa govorijo tudi o 

visoki motivaciji teh izrednih študentov. Prednost je tudi ugled, ki ga ima IFM med 

delodajalci in v skupnosti. 

Z vpogledom v učne načrte predmetov študijskega programa je bilo ugotovljeno, da 

obstaja prostor za izboljšanje kakovosti: v učnem delu so bili glagoli, uporabljeni za učne 

izide, neprimerni in so namesto tega le podrobneje opredelili vsebino predmeta (obrniti se 

je treba na Bloomovo taksonomijo in uporabiti ustrezne glagole za to stopnjo študija). 

Opredeljeni učni izidi ponekod niso ustrezni tudi po številu  (na primer pri predmetu 

Transport in logistika je opredeljenih 40 učnih izidov, pri Uvodu v gospodarstvo pa 45). Del 

učnega načrta je napisan v slovenščini in angleščini, dva učna programa sta v slovenščini 

in nemščini, del programov pa le v slovenščini. Poleg tega v delu učnega načrta obvezne 

dejavnosti za študenta v končni oceni nimajo odstotne ocene (na primer Matematika, 

Gospodarske družbe in Pogodbeno pravo). 

Med učnimi načrti ne najdemo vseh predmetov, oziroma učiteljev, ki te predmete izvajajo 

v Salzburgu. V učnih načrtih, ki so bili predloženi komisiji strokovnjakov, ni prikazana 

študijska literature v nemškem jeziku, ki se uporablja za izvajanje predmeta v DE Salzburg. 

Iz razgovora z vodjo pedagoškega dela na DE Salzburg izhaja, da izbira predavateljev ne 

poteka preko formaliziranega postopka, temveč oceni kompetence učiteljev glede na 



 

 

7 

 

njihovo akademsko raven in praktične izkušnje. Priznavanje naziva predavateljev se izvaja 

v Celju. 

Iz analize vseh treh pridobljenih evalvacijskih poročil je razvidno, da je FKPV iz leta v leto 

razvijala metode in pristope pri zagotavljanju kakovosti. Zaradi tega komisija 

strokovnjakov ocenjuje, da je krog kakovosti sklenjen. 

Prednosti 

• Krog kakovosti je sklenjen, oz. v samoevalvacijskih poročilih konsistentno sledijo 

predlaganim ukrepom za izboljšanje z jasnimi načrti za v prihodnje.    

Priložnosti za izboljšanje 

• Poenotiti in posodobiti je treba učne načrte: taksonomija - učni izidi (organizacija 

delavnic v ta namen);  

• Povečati je treba preglednost načinov ocenjevanja (vsaka obvezna aktivnost mora 

imeti delež pri oceni);  

• Vsi predmeti v učnih načrtih morajo imeti prevod v tuji jezik;  

• Predmeti, ki se izvajajo v Salzburgu, naj se prav tako upoštevajo pri pripravi učnih 

načrtov; 

• Dislocirano enoto Salzburg je potrebno jasneje in konkretneje vključiti v 

samoevalvacijsko poročilo.  

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

Pomanjkljivosti oz. neskladnosti niso bile zaznane. 

 

 

 

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: 

 

Učitelji v okviru svoje redne ali pogodbene obveze posodabljajo predmete. Ko gre za večje 

spremembe, nad temi procesi bdi še posebej oblikovana Komisija za prenovo študijskih 

programov. Proces prenove programov temelji na  spremljanju izvajanja programa 
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Komerciala I in na ugotovitvah samoevalvacijskega poročila. Tukaj se preverja aktualnost 

vsebin, obremenjenost študentov, uporaba IKT ter doseganje kompetenc diplomantov. 

Glede na hiter napredek tehnologije in poslovnih praks se pri predmetih informatike 

predmeti prenavljajo vsako leto. Tako kot za druge programe tudi za program Komerciala 

I na fakulteti oblikujejo posebne projektne skupine. Te svoje predloge posredujejo v 

pregled visokošolskim učiteljem, ki izvajajo izobraževanje na omenjenem programu. 

Prenove programov potekajo ob hkratnem upoštevanju meril za akademsko posodabljanje 

vsebin a tudi z ozirom na ocenjene potrebe iz prakse. Pri tem se fakulteta tudi pri 

študijskem programu Komerciala I posvetuje tudi z delodajalci, kar so nam slednji ob 

našem obisku potrdili. Ugotovimo lahko, da se pozna, da gre za uspešno prakso, s katero 

so na fakulteti pričeli že leta 2005. Ob tej dobri praksi pa bi bilo vseeno dobro, ko bi bila 

prenova študijskih programov tudi področje delovanja Komisije za kakovost. Komisija 

strokovnjakov je zaznala ustrezno reagiranje na ugotovitve evalvacije visokošolskega 

strokovnega študijskega programa Komerciala iz leta 2014, ko je bilo med priporočili 

navedeno pričakovanje, da bo fakulteta pri izvajanju bolje usklajevala horizontalno in 

vertikalno povezanost predmetov.  

 

Niti v gradivih niti iz razgovorov z vodstvom in izvajalci v Celju ali v Salzburgu ni bilo moč 

spoznati, da tudi DE Salzburg deluje pri prenovi študijskih programov. Komisija 

strokovnjakov NAKVIS vidi v tem neizkoriščene možnosti, saj je avstrijski trg dela bistveno 

razvitejši od slovenskega in je moč znanja, ki jih bo zahteval razvoj tudi v Sloveniji, 

pravočasno predvideti in jih vključiti pri prenovi študijskega programa Komerciala I v Celju. 

 

Prednosti 

 

• Za večje prenove študijskega  programa se imenuje posebna komisija za prenovo 

študijskih programov; 

• Programi na področju IKT se posodabljajo vsako leto; 

• Običajno je sodelovanje zunanjih deležnikov pri prenovi študijskih programov 

(razgovori z delodajalci); 

• Uspešno so upoštevali priporočila zadnje zunanje evalvacije NAKVIS (horizontalna 

in vertikalna povezanost predmetov pri izvajanju predmetov programa). 

 

 Priložnosti za izboljšanje 

 

• Tudi sodelujoče iz dislocirane enote Salzburg vključiti v proces posodabljanja 

študijskega programa; 

• V sprotno posodabljanje študijskega programa naj se bolj aktivno vključi tudi 

komisija za kakovost. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

Večje pomanjkljivosti ali neskladnosti niso bile zaznane. 

 

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 
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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:  

 

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

drugih oblik dela s študenti: 

 

c) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja 

ter potrebam študentov: 

 

č) delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma 

umetniških projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS: 

 

d) praktično izobraževanje študentov: 

 

e) ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev 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: 

 

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

skladu s 15. členom meril: 

 

Iz vloge zavoda kot tudi iz ogleda zmogljivosti ter preverbe dostopnosti do literature in 

učnih gradiv (knjižnica fakultete, knjižnica v DE Salzburg) komisija strokovnjakov 

ugotavlja, da se akreditirani visokošolski strokovni študijski program Komerciala  izvaja v 

skladu s predvidenim programom tudi glede števila kontaktnih ur ter glede obremenitve 

študentov. Študenti so angažirani  glede na svoj interes tudi pri raziskovalnem delu, čeprav 

tukaj še vidijo rezerve. Urniki izvajanja programa so pregledni in študentje izpostavljajo 

dobro informiranost v primeru sprememb. Praktično usposabljanje je ustrezno organizirano 

na fakulteti in to velja tudi za obravnavaništudijski program Komerciala. Pri izvajanju 

študijskega programa Komerciala v Celju komisija strokovnjakov NAKVIS ni zaznala 

problemov pri zagotavljanju učnega osebja s primerno ravnijo in področjem izvolitve. Tudi 

v razgovorih so študenti izražali zadovoljstvo z načini podajanja in preverjanja znanja in z 

dostopnostjo učiteljev programa. Enako velja tudi za skupne službe, kjer so študenti 

izpostavljali zadovoljstvo z delovnim časom posameznih enot (referat, knjižnica) ter z 

usposobljenostjo in dostopnostjo osebja. Študentje in učitelji programa so tudi aktivni pri 

izkoriščanju možnosti mednarodnih izmenjav v okviru sheme ERASMUS+. Pri razgovorih z 

zunanjimi deležniki fakultete se je izpostavil ugled, ki ga ima fakulteta in študijski program 

Komerciala I v regionalnem poslovnem svetu in skupnosti. 

 



 

 

10 

 

Podobno je bilo moč tudi na DE Salzburg razpoznati dobro, ustvarjalno in klimo zaupanja 

študentov do učnega osebja. Tudi na tem področju komisija strokovnjakov ni zaznala 

elementov povezovanja in sodelovanja pri izmenjavi dobre prakse, kjer verjamemo, da bi 

lahko pridobili obe strani. V prvi vrsti je pogrešati prizadevanje za vzpostavitev sistema 

izmenjave študentov in učiteljev. Različna raven nagrad učiteljem, ki je bila navajana kot 

ena ključnih ovir za takšno sodelovanje, se da urediti z mehanizmi, ki so poznani na 

področju mednarodnih izmenjav v visokem šolstvu. Takšne izmenjave bi tudi spodbujale 

večjo povezanost in sodelovanje med FKPV in DE Salzburg, ki bi po mnenju komisije 

strokovnjakov koristilo obema stranema in seveda kakovosti izvajanja visokošolskega 

strokovnega študijskega programa Komerciala. 

 

Sicer so študentje v Salzburgu našli mnogo pohvalnih besed za primernost programa 

Komerciala glede na zahteve trga dela v Avstriji, pri čemer so poudarjali predvsem njegovo 

praktično naravnanost. Posebej je bilo s strani vseh deležnikov programa Komerciala v 

Salzburgu razpoznati, da IFM v strokovni javnosti in v skupnosti uživa velik ugled tako kot 

središče znanja kot tudi kot ponudnik kakovostnih kadrov za gospodarstvo. 

 

  

Prednosti 

MATIČNA ENOTA FKPV - CELJE: 

• Obstaja študentska soba - prostor za druženje; 

• Predavatelji so strokovnjaki iz gospodarstva, ki v študijski proces vnašajo aktualno 

znanje; 

• Študenti in diplomanti so zadovoljni z organizacijo študija, posredovanim znanjem, 

izbiro predavateljev, z organizacijo študentskega referata in pridobljenimi 

kompetencami; 

• Aktivno izkoriščajo možnosti mobilnosti predavateljev preko ERASMUS+; 

• Promocija in prepoznavnost fakultete v lokalnem okolju sta uspešni;  

• Delodajalci so zadovoljni s praktičnimi kompetencami in proaktivnostjo študentov 

ter diplomantov. 

DE SALZBURG 

• Študentje v Salzburgu so zadovoljni s fleksibilnostjo, odzivnostjo osebja, podporo 

pri študiju, materialnimi pogoji in praktično naravnanostjo študijskega programa; 

• Delodajalci  v Salzburgu menijo, da je povezava med prakso in teorijo primerjalna 

prednost študijskega programa Komerciala I. 

• Študijski program ima ugled (v povezavi z ugledom IFM), obstajajo dobre povezave 

z gospodarstvom ter po mnenju zunanjih deležnikov program  zapolnjuje 

zaposlitvene potrebe v lokalnem okolju. 

Priložnosti za izboljšanje 

• Poiskati je potrebno dodatne možnosti za sodelovanje med Salzburgom in Celjem 

(izmenjava učiteljev, študentov) - internacionalizacija študijskega programa; 

• Potrebna je doslednost pri prevajanju oz. podeljevanju nazivov tujih visokošolskih 

učiteljev; 
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• Razmisliti je treba, da se podrobno opredelijo pogoji za priznavanje praktičnega 

izobraževanja; 

• Poiskati je treba možnost, da se slovenskim študentom omogoči obiskovanje in 

opravljanje predmetov na DE Salzburg in obratno: 

• Izboljšati je treba pridobivanje povratnih informacij diplomatov po končanem 

izobraževanju; 

• Zadovoljni nekdanji diplomanti lahko služijo kot ambasadorji fakultete. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

• Skupina strokovnjakov pri tem standardu ni ugotovila večjih pomanjkljivosti 

oziroma neskladnosti. 

 

  

 

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: 

  

b) ali je vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem zagotovljeno 

spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter pomoč 

in svetovanje pri razvijanju karierne poti: 

 

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

 

Na področju tega standarda komisija strokovnjakov ugotavlja, da FKPV glede varovanja 

pravic deležnikov fakulteta in s tem tudi izvajanje visokošolskega strokovnega študijskega 

programa Komerciala izpolnjuje pogoje in cilje, zaradi katerih je bil fakulteta ustanovljena. 

Tudi pri evalviranem programu si fakulteta prizadeva za usmerjanje študentov v uspešno 

napredovanje in čim bolj pravočasno dokončanje študija. Visokošolski učitelji in sodelavci 

študijskega programa Komerciala I imajo podporo pri izobraževanju (obveščanje o 

zanimivih izobraževanjih) in pri mednarodni izmenjavi (ERASMUS +). Se pa pri tej 

dejavnosti pozna zmanjševanje števila študentov in posledično razpoložljivih sredstev, ki 

ga občutijo predvsem zasebne visokošolske institucije. Zato je toliko pomembnejša 

naslonitev na lastne kadre. Tukaj so najprej sodelavke v Kariernem centru, ki obveščajo 

učitelje o zanimivih dogodkih na področju izobraževanja in usposabljanja učiteljev. Posebej 

pa se v ta izobraževanja v obliki svetovanj vključujejo tudi notranji strokovnjaki s področja 

kadrovskega menedžmenta. 

Obveščanje zunanjih deležnikov poteka ob hkratnih kampanjah za povečanje vpisa na 

fakulteto. Osrednji instrument pri tem so obveščanja preko spletne strani fakultete, ob 

promoviranju fakultete na trgu znanja pa potekajo tudi predstavitve svetovalcem na 

srednjih šolah in seveda za dijake. 

Obveščanje deležnikov poteka na klasičen način preko sprejemanja in predstavljanja 

dokumentov in s pomočjo načina organizacije. Tako so npr. člani Komisije za kakovost 
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hkrati tudi člani kolegija. Zapisniki sej organov se objavljajo v e-učilnici. Enako velja za 

obveščanje študentov, ki pa ob vsem vtisu, da so močno zainteresirani za delo svoje 

fakultete, niso delovali seznanjeno z ugotovitvami samoevalvacije. 

Pravila za napredovanje študentov v programu Komerciala I in za zaključevanje študija so 

jasno opredeljena. 

Merila in pogoji za vpis v 1. letnik študijskega programa in napredovanje po tem študijskem 

programu so jasno določeni. Kot zaključek študija je predvidena diploma ali dva dodatna 

izpita, izmed teh dveh možnosti se študenti v večini poslužujejo dodatnih izpitov.   

Način obveščanja deležnikov - predvsem študentov poteka preko spletne strani in osebno 

na fakulteti, pri tem pa je bilo opaziti, da bi fakulteta lahko izboljšala obveščanje študentov 

do te mere, da bo zajetih čim več študentov in bodo dejansko seznanjeni ne samo z ukrepi, 

novitetami in priložnostmi na fakulteti, temveč jih bodo tudi razumeli. Glede na to, kako 

so zainteresirani za sodelovanje s fakulteto, vidimo tudi priložnost, da bi tudi za obveščanje 

delodajalcev fakulteta poiskala še kakšne instrumente, s katerimi bi jih še bolj pritegnila v 

delo in življenje na ustanovi. Glede na profil študijskega programa, ki je za trg dela dokaj 

zanimiv, to ne bi smela biti pretežka naloga.   

Pregledna spletna stran fakultete je komisiji strokovnjakov pomagala pri učinkovitem 

pridobivanju informacij o izvajanju visokošolskega strokovnega študijskega programa 

Komerciala. 

Prednosti 

• Veliko  zadovoljstvo študentov z delovanjem referata in predavateljev ter 

obveščenostjo o študiju; 

• Spletna stran je pregledna, sodobna in informativna.  

Priložnosti za izboljšanje 

• Izboljšati obveščenost vseh deležnikov o izsledkih in ukrepih samoevalvacije. 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

Skupina strokovnjakov pri tem standardu ni ugotovila večjih pomanjkljivosti oziroma 

neskladnosti. 

 

 

POVZETEK 

Komisija strokovnjakov je 21. in 22. oktobra 2019 s ciljem izvesti vzorčno evalvacijo 

programa Komerciala I opravila obiska dislocirane enote Fakultete za komercialne in 

poslovne vede v Salzburgu in na lokaciji matične fakultete v Celju. Fakulteta je dobro 

pripravila vlogo ter je komisijo strokovnjakov oskrbela z ostalimi potrebnimi in zahtevanimi 

gradivi. Fakulteta je priskrbela relevantne sogovornike in člani komisije strokovnjakov 

NAKVIS so imeli priložnost na terenu preveriti pogoje in samo izvajanje programa 

Komerciala I. Splošna ugotovitev je, da se študijski program izvaja v skladu z 

akreditiranim, da aktivnosti tečejo gladko ter so z njimi zadovoljni izvajalci, slušatelji in 

zainteresirani zunanji deležniki. Tako je komisija pri svojem delu razpoznala nekaj 
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prednosti pri izvajanju študijskega programa, oblikovala je nekaj predlogov za izboljšanje, 

ni pa ugotovila večjih nepravilnosti oziroma neskladnosti. Prav tako ni ugotovila področij 

izvajanja programa, ki bi jih lahko upoštevali kot odlična. 

 

SUMMARY  

In order to carry out a sample evaluation the experts committee of the Slovenian Quality 

Assurance Agency for Higher Education on October 21st and 22nd 2019 visited both 

locations where The Faculty of Commerce and Business Studies Celje carries out its study 

programme Commerce I: Salzburg and basic location in Celje. The faculty has provided 

the committee with all needed materials and also with relevant partners for discussion from 

internal and external stakeholders and so a correct checking on the sites was possible. In 

general the committee found that the programme Commerce I at the Faculty of Commerce 

and Business Studies, Celje is being carried out in accordance with its accreditation and 

that all activities are being carried out to satisfaction of teachers, learners and employers. 

Additionally the committee could locate some fields that can be seen as advantages as well 

as some fields of carrying out the programme where the faculty could do some 

improvements. No collisions with the requirements of the rules were found and also no 

fields which demonstrate excellence with certain activity.  

 

 

Prednosti, priložnosti za izboljšanje in večje pomanjkljivosti oziroma 

neskladnosti  
Prednosti 

• Za potrebe razvoja programa se anketirajo vsi pomembni deležniki; 

• Krog kakovosti je sklenjen, oz. v samoevalvacijskih poročilih konsistentno 

sledijo predlaganim ukrepom za izboljšanje z jasnimi načrti za v prihodnje; 

• Za večje prenove študijskega  programa se imenuje posebna komisija za 

prenovo študijskih programov; 

• Programi na področju IKT se posodabljajo vsako leto; 

• Običajno je sodelovanje zunanjih deležnikov pri prenovi študijskih programov 

(razgovori z delodajalci); 

• Uspešno so upoštevali priporočila zadnje zunanje evalvacije NAKVIS 

(horizontalna in vertikalna povezanost predmetov pri izvajanju predmetov 

programa).Obstaja študentska soba - prostor za druženje; 

• Predavatelji so strokovnjaki iz gospodarstva, ki v študijski proces vnašajo 

aktualno znanje; 

• Študenti in diplomanti so zadovoljni z organizacijo študija, posredovanim 

znanjem, izbiro predavateljev, z organizacijo študentskega referata in 

pridobljenimi kompetencami;  

• Delodajalci so zadovoljni s praktičnimi kompetencami in proaktivnostjo 

študentov ter diplomantov Veliko  zadovoljstvo študentov z delovanjem referata 

in predavateljev ter obveščenostjo o študiju; 

• Spletna stran je pregledna, sodobna in informativna 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

• Razmisliti je treba o tem, da dekanja ne bi bila članica komisije za kakovost; 

• Potrebna je konkretizacija povratnih informacij o izsledkih anketiranja za vse 

deležnike; 
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• Poenotiti in posodobiti je treba učne načrte: taksonomija - učni izidi 

(organizacija delavnic v ta namen);  

• Ponekod je treba še dodati prevode učnih načrtov v tuji jezik;  

• Predmeti, ki se izvajajo v Salzburgu, naj se prav tako upoštevajo pri pripravi 

učnih načrtov 

• Dislocirano enoto Salzburg je potrebno jasneje in konkretneje vključiti v 

samoevalvacijsko poročilo;  

• Tudi sodelujoče iz dislocirane enote Salzburg vključiti v proces posodabljanja 

študijskega programa; 

• V sprotno posodabljanje študijskega programa naj se bolj aktivno vključi tudi 

komisija za kakovost; 

• poiskati je potrebno dodatne možnosti za sodelovanje med Salzburgom in 

Celjem (izmenjava učiteljev, študentov) - internacionalizacija študijskega 

programa; 

• Potrebna je doslednost pri prevajanju oz. podeljevanju nazivov tujih 

visokošolskih učiteljev. 
 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

Komisija strokovnjakov pri vzorčni evalvaciji visokošolskega strokovnega študijskega 

programa Komerciala ni zaznala večjih pomanjkljivosti ali neskladnosti. 

 

Odličnost  

Komisija strokovnjakov ni zaznala področja, ki bi ga lahko upoštevali kot posebej 

izpostavljeno odličnost pri izvajanju evalviranega programa. 

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu 

 


