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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 18.6.2020. 
Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 
poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

 
Skupina strokovnjakov, ki je bila18.6.2020 imenovana za pripravo poročila o programu 
tretje stopnje Življenje Zemlja in regionalne študije se je prvič sestala 17.8.2020 s 
povezavo preko video srečanja Zoom. Vsi člani so do 12.8.2020 pregledali gradivo in 
predsednici poslali pisna poročila. S strokovnjakom iz tujine prof. P.Bagoly-Simo smo se 

dogovorili, da vsebinski del svojega poročila za strokovno področje regionalnih študij 
uskladi s prof. Lučko Lorber. Naslednji sestanek preko video konference je bil 31.8.2020 
ob 18.00, ko smo dokončno uskladili mnenja in pripravili predlog skupnega poročila. 
Predlagatelj je agenciji tretjega septembra dostavil nekaj manjkajoče dokumentacije, 
predvsem novo tabelo s potencialnimi izvajalci in potrdila o veljavnosti nazivov za nekaj 

potencialnih nosilcev predmetov ter učni načrt glavnega predmeta Znanstvene metode v 
naravoslovju in humanistiki. Strokovnjaki NAKVIS smo pregledali dokumentacijo in 
ustrezno dopolnili poročilo, ki ga posredujemo agenciji. Predlagatelj je po prejemu 
poročila predlog programa dopolnil in temeljito prenovil v skladu s priporočili skupine 
strokovnjakov. Obsežen odgovor predlagatelja z novimi prilogami smo prejeli 2.11.2020.  
Skupina se je 19.11.2020 ponovno sestala s povezavo preko video srečanja, ki ga je 

organiziral predstavnik NAKVIS. Po pregledu dokumentacije in prejemu izjav o načrtu 
zaposljevanja visokošolskih učitelejv je skupina strokovnjakov pripravila usklajeno 
končno poročilo o novem programu. 
 
(35. člen meril: Skupina strokovnjakov pripravi skupno poročilo po področjih presoje in standardih kakovosti, 

določenih v merilih za akreditacijo študijskega programa, in sicer na podlagi vloge s prilogami, druge zahtevane 
dokumentacije in ogleda prostorov, kadar je to potrebno zaradi popolne ugotovitve dejanskega stanja.  
 
Agencija pošlje akreditacijsko poročilo vlagatelju, ki lahko nanj da svoje pripombe v enem mesecu od 
njegovega prejema. Če vlagatelj v tem roku pripomb na poročilo ne da, to postane končno. Če pripombe da, 
skupina strokovnjakov v enem mesecu od njihovega prejema pripravi končno akreditacijsko poročilo, v katerem 

se opredeli do vseh pripomb.) 
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Akreditacija študijskega programa (številska tabela) 

Področja presoje Izpolnjuje standarde 

kakovosti 

Delno 

izpolnjuje 

standarde 

kakovosti 

Ne izpolnjuje 

standardov 

kakovosti 

Prednosti Priložnosti za 

izboljšanje 

 Večje 

pomanjkljivosti 

oz. neskladnosti 

Sestava in vsebina študijskega programa 

Standard 1 5    

Standard 2 2    

Standard 3 2    

Zasnova izvajanja študijskega programa 

Standard 4 3  1  

Standard 5 1 1   

 

Odličnost  
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UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE IN NJEGOVA PRESOJA 

Temeljna usmeritev za presojo po posameznih standardih:  

Skupina strokovnjakov vsak predpisani standard kakovosti presoja na dveh 
ravneh v skladu z določbami o presoji, ki so podrobneje opredeljene v V. 
poglavju meril (OBRAZCI VLOG). Na prvi objektivno presodi in z argumenti 
podpre izpolnjevanje standarda. S tem presoja skladnost, obstoj ali izvajanje 
predpisanega. Na drugi ravni pa ugotovljeno stanje kvalitativno vrednoti v 

obsegu nad (ali pa pod) sprejemljivim in s tem presodi tudi kakovost. Na tej 
ravni presoje z argumenti strokovno oceni, kaj je zelo dobro, dobro, kaj ni 
oziroma kaj bi lahko bilo bolje. Če je nekaj skladno s predpisom, še ni nujno 
dobro. Nasprotno nekaj ni nujno slabo, če ni (povsem) skladno s predpisom, saj 
je visoko šolstvo raznoliko, dobro pa se lahko skriva ravno v posebnosti ali 

izjemnosti. Medtem ko nekateri standardi kakovosti vsebujejo kvalifikatorje, kot 
je 'kakovosten', drugi izrecno sprašujejo zgolj po primernosti, ustreznosti ali le 
obstoju oziroma izvajanju nečesa. Skupina strokovnjakov temu navkljub vselej 
presoja na dveh ravneh – iz prve ravni na koncu posameznega standarda 
povzame morebitne neskladnosti ali večje pomanjkljivosti, iz druge pa prednosti 

in priložnosti za izboljšanje, tako kot izhajajo iz ugotovitev in ocen, in ne po 
načelu, da morajo biti številčno uravnotežene, ali po kakšnem drugem načelu. 

SESTAVA IN VSEBINA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

1. standard: Študijski program po sestavi in vsebini študentom ponuja celovito 
znanje ter jim omogoča doseči postavljene cilje in načrtovane kompetence 
oziroma učne izide. 

a) konsistentnost in vsebinska povezanost posameznih predmetov in učnih 
načrtov ter študijskega programa kot celote:  

 
Iz splošnih podatkov študijskega programa je razvidno, da gre za interdisciplinarni 
program, ki združuje znanja humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih znanosti. 
Predmetnik programa 3. stopnje Življenje, Zemlja in regionalne študije je sestavljen iz 
treh študijskih smeri (modulov). Za vse študijske smeri so obvezni trije skupni 

metodološki predmeti v obsegu 21 KT, drugi predmeti so izbirni in jih študenti izbirajo v 
soglasju s koordinatorjem modula. 
Osnovna težava programa kot celote je nekonsistentnost in slaba vsebinska povezanost 
med moduli. Učni načrti izbirnih predmetov so po vsebini, strukturi in obsegu zelo 
neuravnoteženi. Nekateri naj bi se izvajali le v slovenskem jeziku, drugi le v angleškem 

ali v obeh jezikih. V predlogih učnih načrtov je treba uskladiti in poenotiti način izvedbe v 
slovenskem in /ali angleškem jeziku. V tabelo izbirnih predmetov je treba vpisati 
kontaktne ure in delo študenta za posamezen predmet. 
Reference nosilcev podane v učnih načrtih so zastarele, zadnje so iz leta 2015. Študijska 
literatura je zelo obsežna in ob navedbi učbenikov niso navedena obvezna poglavja. 
Učni načrt za obvezni skupni predmet Znanstvene metode v naravoslovju in humanistiki 

je obsežen vendar pokriva predvsem področje regionalnih študij, specifične vsebine s 
področja naravoslovja niso opredeljene. Učna načrta predmetov seminar I (DT004) in 
seminar II (DT006) sta enaka in se ne razlikujeta niti v načinu niti v terminu izvedbe, 
čeprav naj bi predvidoma potekala v različnih letnikih.  
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V programu je treba vzpostaviti “hrbtenico”, ki bo zagotavljala uravnoteženost tako 
humanističnih, družboslovnih kot naravoslovnih vsebin. Treba je izpostaviti in utemeljiti 
osnovne skupne metode, s katerimi se bodo povezovali vsebinski moduli programa. Le na 

ta način bo interdisciplinarnost zares dosežena in udejanjena, z dobro definiranimi 
prednostmi takega programa pa bo lažje privabiti študente in posredovati svojevrstnost 
njihovih kompetenc potencialnim zaposlovalcem. 
V modulu Biologija veliko študijske literature temelji na specialnem področju 
arahnologije, kar bi bilo vredno dodatnoizpostaviti, če gre za področje, kjer je institucija 

posebej močna, saj bi bilo to lahko zanimivo v širšem prostoru. Takšne vsebine je 
mogoče okrepiti in narediti posebej privlačne za študente prav skozi možnosti razširitve 
spektra zelo specializiranih znanj v okviru interdisciplinarnega povezovanja različnih 
področij. 
V programu je 43 izbirnih predmetov, ki študentom omogočajo pestro izbiro. Trije od teh 

predmetov so skupni, 20 jih uvaja študente v heterogena teoretična področja regionalnih 
študij , 13 v področje ekologije, evolucije, biogeografije in naravovarstva in 7 v področje 
paleobiologije in geologije. Medtem ko bi lahko vsebina večine izbirnih predmetov  
potekala v okviru individualnih raziskovalnih projektov, bi povečali koherentnost 
programa bolj generični in integrativni predmeti, osredotočeni v trajnostni razvoj, 

varovanje okolja in naravne dediščine, preprečevanje naravnih nesreč  
 

b) povezanost (skladnost) ciljev, kompetenc oziroma učnih izidov, določenih 
v učnih načrtih, s cilji in kompetencami študijskega programa in z 
njegovo vsebino glede na vrsto in stopnjo študija: 

 

Opredeljeni so temeljni cilji študijskega programa in posameznih modulov. Kot  
pomemben temeljni cilj programa naj se doda tudi doseganje ciljev trajnostnega razvoja 
in družbene odgovornosti. Pri splošnih kompetencah oziroma učnih izidih naj se doda 
sposobnost za skupinsko delo pri raziskavah in razvoju. 
Predlagani študijski program omogoča interdisciplinarno povezovanje vsebin različnih 

znanstvenih ved in področij, vendar velja opozoriti na neuravnoteženost vsebin za 
doseganje opredeljenih ciljev. Ob navajanju vsebinskih podobnosti programa s 
primerljivimi programi v Evropi, Švici in ZDA je razvidno, da so glavni cilj predlaganega 
programa velika izbirnost, individualni pristop in interdisciplinarnost, ki pa jih ravno 
zaradi neuravnoteženosti in vsebinske nepovezanosti modulov ne izkazuje. Vsebine s 

področja evolucijske biologije, varstva okolja in naravovarstva se v primerljivih tujih 
programih dobro povezujejo z vsebinami s področij geografije in geologije, kar pa v 
predlaganem programu žal ni doseženo. 
Po analizi modula Regionalnih študij predlagamo vsebinsko dopolnitev modula na 
področju demografije , kjer je treba poudariti vsebine aktivnega staranja prebivalstva in 

pomen srebrne ekonomije pri načrtovanju regionalnega razvoja. Pri ekonomskih temah ni 
zajeta vloga industrije 4.0, vloga IKT in premalo je poudarjen pristop četverne vijačnice 
(Quadruple Helix) oz. vključenost vseh deležnikov, ki odločajo o regionalnem razvoju. Pri 
večini predmetov je treba dopolniti vire z novejšo literaturo, predvsem izdaje znanstvenih 
in strokovnih publikacij po letu 2015. Premalo so upoštevane razvojne prioritete 
Evropske komisije do leta 2030, ki so obvezujoče tudi za Republiko Slovenijo.  

Za regionalne študije bi bilo treba vključiti skupne metodološke teme, ki bi temeljile na 
sodobnih vsebinah kot so Geografski Informacijski Sistem (GIS) in daljinsko zaznavanje, 
kot tudi raznolike kvalitativne in kvantitativne metode iz socialnih znanostih, ki jih 
uporabljajo na področju geografije.  
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Predlagani nosilci predmetov v modulu biologija so uspešni raziskovalci na področju 
arahnologije in evolucije ter naravovarstva zato velja razmisliti o profilu doktoranda, ki bi 
v interdisciplinarnem kontekstu zapolnil vrzel v slovenskem prostoru in vsebinsko 

dopolnil zelo obsežno področje doktorskih programov s področja biologije (Bioznanosti, 
Varstvo okolja, Krasoslovje, Znanosti o okolju, Ekološke znanosti). 
Učni načrti predmetov v sklopu modula Paleobiologija in sedimentarna geologija  ne 
vsebujejo vsebin s področja krasa, kar bi bilo smiselno glede na povezanost s 
predlaganim programom druge stopnje. Glede na to, da je Slovenija v svetu prepoznana 

po svojem klasičnem krasu, bi bilo dobro v ta doktorski program vključiti vsebine s 
področja krasoslovja, predvsem v povezavi z varovanjem tega področja. To je zelo 
priporočljivo, saj v okviru ZRC SAZU deluje svetovno znani Inštitut za raziskovanje krasa. 
V učnem načrtu "Geologija karbonatov (DIP06) je priporočljivo vključiti tematiko o krasu. 
Povezanost nekaterih predmetov s področjem biologije je treba uskladiti med moduloma. 

Področje paleobiologije v povezavi z geologijo je v svetu bolj poznano in sprejeto kot 
paleontologija, zato prlagamo spremembo imena modula v Paleontologija in 
sedimentarna geologija. 
Modul paleobiologije in sedimentne geologije bi moral biti bolj povezan z drugimi moduli. 
Na primer pri predmetu Plitvi podzemeljski habitati: ekologija, evolucija in naravovarstvo 

(DIB13 ) je treba dodati vsebine s področij, povezanih s paleontologijo in sedimentno 
geologijo. To so predvsem paleoekološka in paleoklimatološka stanja, ki so vplivala na 
sedimente in žive organizme določenih geoloških obdobij, gre za takoimenovani facies.  
 
Skupni metodološki predmeti/sklopi bi lahko bili odlično izhodišče za rešitev 
nekoherentnosti programa. Druga možnost  je, da se poišče centralna tema  (trajnostni 

razvoj ipd.), ki povezuje vsa tri področja. Glede na raznolikost in številnost izbirnih 
predmetov in akademskega in raziskovalnega kadra je druga opcija bistveno 
zahtevnejša. Za povečanje koherentnosti in ustrezne strukture programa je verjetno 
najbolj ustrezna kombinacija obeh pristopov. 
 

c) v program integrirane znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma 
umetniške vsebine: 
 

Iz prilog je razvidno, da so nosilci predmetov in sodelavci PŠ ZRC SAZU aktivni 
raziskovalci, ki svoje znanje prenašajo v izobraževalni proces. Kot člani mednarodnih in 

domačih raziskovalnih institucij sodelujejo v številnih projektih ter rezultate svojega  dela 
ustrezno objavljajo in predstavljajo v znanstvenih revijah in z gostujočimi predavanji na 
univerzah. Pri izvedbi predlaganega programa načrtujejo in se dogovarjajo za 
sodelovanje s tujimi strokovnjaki. Žal iz prilog ni razvidno, kdo so predlagani vab ljeni 
»tuji strokovnjaki«. 

Poleg pogodbe med ZRC in Podiplomsko šolo ZRC SAZU je treba imenovati in našteti tudi 
druge razikovalne programe, fonde in mednarodne mreže znanstveno-raziskovalnega 
sodelovanja, ki se v vlogi omenjajo. 
Iz dokumentov, iz katerih so razvidne reference znanstvenega, strokovnega in 
raziskovalnega dela nosilcev predmetov, lahko ugotovimo, da sodelujoči izpolnjujejo vse 
pogoje za nosilce predmetov na 3. stopnji študija. Predlagani nosilci predmetov 

izpolnjujejo pogoje za mentorstvo doktorskim študentom. 
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 č) vrstni red predmetov oziroma razporejenost predmetov po semestrih in 
letnikih (horizontalna in vertikalna povezanost) ter njihovo kreditno 
ovrednotenje: 

 
Predlagatelj se zaveda poslanstva študija tretje stopnje. Študij je raziskovalno usmerjen, 
načrtuje se aktivna vloga kandidata in interakcija med študenti in raziskovalci, ki bo 
omogočala kvalitetno raziskovalno delo in doktorsko disertacijo. Podana je ustrezna 
utemeljitev horizontalne povezanosti vsebin. Pri vertikalni povezanosti se poudarja 

individualiziran interdisciplinarni doktorski študij, kjer se prepletajo našteta področja, 
nikjer pa ni predvideno skupinsko delo kandidatov in mentorjev za doseganje skupnih 
raziskovalnih ciljev in sodelovanje pri skupnih projektih (domačih ali tujih). Področje 
trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti, regionalne študije zahtevajo celostne 
pristope oz. holistične obravnave. V posameznih modulih se lahko zahteva kandidatov 

individualiziran program dela, vendar naj bi v času trajanja interdisciplinarnega 
doktorskega študija kandidat pridobil tudi širši (celovit) nabor kompetenc znanja in učnih 
izidov, ki jih je predlagatelj v svoji vlogi navedel kot cilj programa. 
 
Dopolnitve po odgovoru predlagatelja na preliminarno poroč ilo 

 
Nov predlog programa 3.stopnje, ki ga je predlagatelj preimenoval v doktorski program 
Okoljske in regionalne študije je sestavljen iz treh modulov (Regionalne študije-RŠ, 
Biodiverziteta in ekologija-BE, Paleobiologija in sedimentarna geologija-PBG), ki so v 
novem predlogu vsebinsko in organizacijsko bolj povezani. Z uvedbo skupnih predmetov 
in uskladitvijo vsebin modulov predlog programa izpolnjuje ključne kriterije za kvaliteto 

programa 3. stopnje in doseganje kompetenc ter učnih izidov doktorandov. Sestavljalci 
predloga so osnovali strokovno skupino (kolegij), ki je pripravila predlog 2 obveznih in 16 
izbirnih skupnih predmetov, ki vključujejo usklajene metodološke in strokovne posebnosti 
vsebinskih področij modulov. Zagotovljeno je celovito povezovanje okoljskih, prostorskih, 
družbenih in gospodarskih vsebin, kar so okrepili z uvedbo novega obveznega skupnega 

predmeta Okoljski vidiki trajnostnega razvoja. Specifične tematike modulov so zajete v 
28 izbirnih predmetih s področij ekologije, biodiverzitete, geologije, paleobiologije in 
regionalnih študij. Skupno število predlaganih izbirnih predmetov je 44, kar je zelo veliko 
glede na dejstvo, da študent med študijem lahko izbere le 5 izbirnih predmetov. Program 
je sestavljen tako, da lahko študent v soglasju z mentorjem/koordinatorjem modula 

izbere predmete iz katerega koli modula ali iz drugega sorodnega programa, npr. celovito 
zastavljen modul Regionalne študije je možno obogatiti s predmeti drugih dveh modulov 
in obratno. 
Učni načrti predmetov so posodobljeni, določena je izvedba v angleškem in/ali 
slovenskem jeziku, reference nosilcev in izvajalcev programa so posodobljene, študijska 

literatura je obširno navedena in posodobljena. V tabelo izbirnih predmetov so dodali 
kontaktne ure in ure samostojnega dela študenta. 
 
Izpolnjuje standarde kakovosti 
 
Prednosti: 

 
-interdisciplinarnost s povezovanjem naravoslovnih, družboslovnih in-humanističnih 
znanosti 
-velika izbirnost  
- izrazito individualiziran študij 
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Dopolnitve po odgovoru predlagatelja na preliminarno poročilo 
 

-jasno so opredeljeni cilji programa in upoštevane so ključne usmeritve in sprejete 
direktive Evropske unije 
-poudarjeno je vključevanje doktorandov v raziskovalno/projektno delo, ki bo vsebinsko 
povezano z doktorsko nalogo kandidata in s spodbujanjem k povezovanju v skupnih 
raziskovalnih projektih 

 
Priložnosti za izboljšanje: 
 
Zelo malo je skupinskega dela, predvsem pa ni vsebinskih povezav med moduli, ki naj bi 
omogočali pridobivanje širših in enkovrednih kompetenc na vseh treh področjih 

programa. Predlagamo, da se vzpostavi kolegij, ki bi povezoval metode in vsebine s 
področ ij treh vsebinskih modulov. 
 
Dopolnitve po odgovoru predlagatelja na preliminarno poročilo 
 

-vsebinske povezave med moduli so v predlogu novega programa dobre, tako da 
zagotavljajo enakovredne kompetence doktorandov, glede na uvedbo skupnih izbirnih 
predmetov (16) bi veljalo razmisliti o zmanjšanju števila izbirnih predmetov v 
posameznih modulih (13 RŠ, 8 BE, 7 PBG)  
-izpostavljen je tudi cilj timskega sodelovanja študentov različnih modulov 
-posebej je izpostavljena odgovornost članov kolegija (koordinatorjev modulov) za 

zagotavljanje kakovosti izvedbe programa 
 
Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 
 
Učni načrti niso posodobljeni, reference nosilcev so zastarele (iz leta 2015); 

študijska literatura je navedena zelo na široko in ni posodobljena.  
učni načrti nekaterih predmetov so nepopolni; 
izvajanje predmetov v slovenskem in/ali angleškem jeziku ni usklajeno. 
 
Dopolnitve po odgovoru predlagatelja na preliminarno poročilo 

 
-učni načrti so posodobljeni in dopolnjeni, uskaljeno je izvajanje predmetov v obeh 
jezikih vključene so novejše reference nosilcev in izvajalcev predmetov (do leta 2020)  
 
Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 
 
Zaradi nepovezanosti vsebin med moduli je velika pomanjklivost programa 
neuravnoteženost vsebin, ki vpliva na zelo velike razlike v kompetencah doktorandov  in 
doseganju temeljnih ciljev programa. Program je treba osrediniti okrog ključnih obveznih 
predmetov (tematskih/metodoloških), ki bodo omogočili povezanost vseh treh področij in 

omogočili nadgradnjo z izbiro ustreznih izbirnih predmetov. 
 
 
 
Dopolnitve po odgovoru predlagatelja na preliminarno poročilo 
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-s ključnimi spremembami programa je dosežena večja uravnoteženost vsebin za 
doseganje opredeljenih ciljev programa. Program je osredinjem okrog dveh obveznih 

predmetov, metodološkega predmeta Znanstvene metode v okoljskih in regionalnih 
študijah in tematskega predmeta Okoljski vidiki trajnostnega razvoja in tako je 
zagotovljeno celovito povezovanje okoljskih, prostorskih, družbenih in gospodarskih 
vsebin. 
 

2. standard: Študijski program se po imenu, namenu in vsebini primerno 
umešča v predvideno področje in disciplino. 

 
Povezanost vsebin študijskega programa, njihovo razmerje do uporabnih 

oziroma temeljnih znanj s področja in discipline ter idejni izbor vsebin, jasno 
opredeljenih in smiselno povezanih z aktualnim stanjem in razvojnimi trendi v 
znanosti, stroki oziroma umetnosti: 
 
Študijski program, tako predmetnik kot učni načrti je po namenu in vsebini primerno 

umeščen in ustreza ravnem področ ij in disciplin.  
Vsebina modula Regionalne študije je znotraj programa ustrezno vsebinsko definirana 
Jasno so postavljeni temeljni cilji  znanstveno-raziskovalnih pristopov in metod dela 
geografske znanosti. Kandidati bodo lahko pridobili in razvili sposobnost celostnega 
razumevanja okolja in regij. Še posebej je pomembno, da je poudarek na  razumevanju 

prostorskih, gospodarskih in socialnih vidikov družbenoprostorskega razvoja. Prav tako je 
cilj zagotavljanje prenosa znanja v prakso (aplikativni projekti), ki so smiselno povezani z 
aktualnimi razvojnimi projekti v lokalnem in regionalnem prostoru. 
Naziv programa Življenje, Zemlja in regionalne študije je zelo širok in glede na obsežen 
nabor izbirnih  predmetov predstavlja le združevanje področij, ki so razvidna iz naslova, 
ne pa vsebinske povezave med njimi. Za vsebinsko področje "Zemlje" kot planeta ni 

dovolj geoloških vsebin, ki bi opravičevale tako širok naziv, z geološkega vidika pa bi bilo 
treba spremeniti ime modula Paleobiologija in sedimentarna geologija in predlagati s cilji 
programa usklajene izbirne predmete.  
Analiza predlaganega modula biologija je pokazala, da je naziv modula neust rezen, saj so 
vsebine predmetov, ki jih vključuje pretežno s področij ekologije, evolucije in etologije 

ter specialnega področja arahnologije. Predlagamo, da se modul ustrezno preimenuje in 
vsebinsko bolj poveže z drugimi moduli, predvsem s paleontologijo in geologijo. 
Eden od ključnih ciljev programa je tudi njegova apikativna naravnanost, tako da bi bilo 
naziv in vsebine programa koristno usmeriti predvsem na področja trajnostnega razvoja, 
predvsem varovanja okolja in naravne dediščine, demografskih raziskav, naravnih nesreč 

in regionalnega planiranja. 
 
Predlagamo, da predlagatelj razmisli o bolj specifičnem nazivu programa, ki povezuje vsa 
tri vsebinska področja, kar je z vidika vsebinske fleksibilnosti zelo zahtevno, a vendar 
možno če se predlagatelj opre na skupne raziskovalne metode, ki bi lahko bile osnova 

predlaganega programa. 
 
Izpolnjuje standarde kakovosti 
Prednosti: 
Program Okoljske in regionalne študije je interdisciplinaren in s povezovanjem 

humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih vsebin, ki je v našem okolju premalo 
prisotno zapolnjuje vrzel v izobraževanju diplomantov širšega profila. 
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Prednost študijskega programa je izbirnost  in individualiziran študij, kar omogoča 
pridobitev tako širšega kot specializiranega znanja glede na vsebinsko področje modula. 
 

 
Priložnosti za izboljšanje: 
 
Krovna tematika, ki bi povezovala tri znanstvena področja v programu bi lahko temeljila 
na trajnostnem razvoju ali sistemskem pristopu k študiju družbe in okolja. 

 
Dopolnitve po odgovoru predlagatelja na preliminarno poročilo 
-s spremembami vsebine programa je dosežena povezanost modulov in večja 
uravnoteženost vsebin za doseganje opredeljenih ciljev programa 
 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 
 
Ime programa je preširoko glede na ponujene vsebine in predstavlja le nabor vsebin ne 
pa povezanost posameznih modulov, kar vpliva na nekoherentnost programa kot celote. 
Vsebine modulov, ki jih program predvideva so raznolike in moduli so strukturno zelo 

različno zasnovani, po nazivih zelo široki in vsebinsko ter izvedbeno neuravnoteženi. 
Takšna struktura programa ne omogoča doseganja zastavljenih ciljev in enakih 
kompetenc doktorandov, ki se izobražujejo v različnih modulih. 
 
Dopolnitve po odgovoru predlagatelja na preliminarno poročilo 
 

-s preimenovanjem programa in večjo povezanostjo vsebin med moduli je zagotovljeno 
celovito povezovanje okoljskih, prostorskih, družbenih in gospodarskih vsebin. Prednost 
je v tem, da bo možno obravnavati okoljsko problematiko z vidika naravoslovja in 
humanistike in součinkovanja naravnih in družbenih elementov pokrajine. 
 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 
Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 
 
 

3. standard: Študijski program je povezan z okoljem, v katerem visokošolski 
zavod deluje.  

 
a) analize oziroma raziskave potreb zaposlovalnega okolja, trga dela in 

zaposljivosti diplomantov ali potreb po znanju in ciljev družbe: 

 
Študijski program je povezan z okoljem. Predlagatelj načrtuje povezovanje znanstveno-
raziskovalnega, izobraževalnega in strokovnega dela z razvojnimi projekti in raziskavami 
v negospodarskem, javnem in nevladnem sektorju, kot tudi v relevantnih gospodarskih 
panogah. 

V modulu regionalne študije so jasno izpostavljene potrebe zaposlovalnega okolja, trga 
dela in zaposljivosti diplomantov ter cilji družbe. Opredeljen je temeljni cilj modula, 
sposobnost celostnega usmerjanja prostorskih in razvojnih procesov ter prenosa znanja v 
prakso (aplikativni projekti). Poseben poudarek je dan zelenemu gospodarstvu, prav bi 
bilo, da se vključi tudi srebrna ekonomija in Strategija dolgožive družbe RS ter druge, že 

sprejete strateške usmeritve in razvojne prioritete slovenske in evropske družbe v 
naslednjih desetih letih oziroma prihodnjem obdobju. 
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V modulu biologija so zastopane predvsem vsebine s področij evolucije, ekologije in 
naravovarstva zato so možnosti za zaposlovanje usmerjene predvsem v ta področja. 
Povezanost vsebin med moduli okrog osrednje teme npr. t rajnostnega razvoja ali 

naravovarstva, bi vsekakor odprla možnosti za zaposljevanje novih profilov doktorandov 
s področja humanistike, družboslovja in naravoslovja. 
 
Predviden letni vpis 30 študentov je previsok tudi zaradi problematike zaposlovanja v 
našem okolju. V poročilu so navedeni nekateri primeri možnih zaposlitev, vendar je težko 

ugotoviti, ali je naš prostor res sposoben vsako leto sprejeti do 30 iskalcev zaposlitve s 
takšno izobrazbo. Realne potrebe trga dela po takšnih kadrih je treba podrobneje 
raziskati in utemeljiti. 

 
Dopolnitve po odgovoru predlagatelja na preliminarno poročilo 

 
Predlagatelj programa je izpostavil nove zaposlitvene možnosti doktorandov, ki dodatno 
krepijo ključne usmeritve Evropske unije za leta 2021-2027, med drugim Evropski zeleni 
dogovor in paket okrevanja po Covid 19, ki lahko v Evropo prinesejo razvojni preboj ter 
prispevajo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, Pariškega podnebnega sporazuma, 

nove teritorialne agende ter ostalih strateških dokumentov na ravni EU. Za izvajanje teh 
ukrepov bodo nedvomno potrebni strokovnjaki, ki se bodo izobraževali v predlaganem 
programu. 

 
b) razmere za praktično izobraževanje študentov: 

 
 
(Izpolnjevanje standarda ni obvezno za študijske programe tretje stopnje.) 

 
Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 
Povezovanje naravoslovnih in družboslovnih ter humaistični vsebin v predlaganem 
programu je z vdika načrtovanega profila doktoranda zelo dobro in potencialno ustvarja  
dobro zaposljiv kader v domačem in širšem mednarodnem prostoru 
 
Dopolnitve po odgovoru predlagatelja na preliminarno poročilo 

 
Prenovljen predlog študijskega programa bolj odraža zaposlitvene potrebe gospodarstva 
 
Priložnosti za izboljšanje: 
Predlagatelj navaja številne možnosti za zaposlovanje doktorandov , vendar dokazil o 

podpori potencilanih zaposljevalcev ni priložil. S povečanjem koherentnosti programa, 
izpostavljeno povezanostjo področij v modulih in individualno usmerjeno specifiko bodo 
možnosti za zaposlovanje veliko boljše. 
Predlagamo zmanjšanje števila vpisanih študentov in utemeljitev potreb trga dela po 
doktorandih tega programa. 

 
 
Dopolnitve po odgovoru predlagatelja na preliminarno poročilo 
 
Predlagatelj je posredoval izjave podpore potencialnih delodajalcev ( NIB, JZ Notranjski 

park, RRA-GIZ, GeoZS) 
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Ustrezno je zmanjšal predviden vpis študentov na 15 vpisnih mest in predvidel morebitno 
povečanje na 20 vpisnih mest po uspešnem zagonu programa. 
 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 
 
Ne izpolnjuje standardov kakovosti 
Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 
 

ZASNOVA IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

4. standard: Zasnova izvajanja študijskega programa ustreza njegovi vsebini, 
sestavi, vrsti, stopnji in namenu (ciljem), tako da so kakovostno prilagojene in 
zagotovljene študijske vsebine, izvedbene prakse in viri (kadrovski in 
materialni). 

 
a) predvideni načini, oblike in potek poučevanja: 

 

Predlagatelj načrtuje izvajanje študijskega programa v izredni obliki študija za 30 
študentov. Študija na daljavo ( e- izobraževanje) ali kombinirane oblike študija ne 
načrtuje. Glede na čas in razmere, predlagamo tudi izvedbo študija (vsaj delno) na 
spletnem portalu (eLearning&eEducation) po vzoru tujih univerz. S tem se bo v večji meri 
zagotovil vpis študentov iz Slovenije in tudi mednarodnega prostora. Ukrep je toliko bolj 
potreben, ker predlagatelj načrtuje mednarodno mreženje z raziskovalci izbranega 

specifičnega  področja in vključevanje tujih strokovnjakov.  
Predvideno število 30 vpisnih mest  na leto je vprašljivo tako s stališča velikosti in 
kadrovskih kapaciteti institucije, kot s stališča upada generacij, ki smo mu priča že nekaj 
let. Tudi v primeru zapolnitve vseh mest se poraja vprašanje, ali je institucija sposobna 
zagotoviti kakovostno mentoriranje vseh interesentov glede na število razpoložljivega 

akademskega osebja. 
Osnovna kadrovska težava je v tem, da kot je razvidno iz vloge predlagatelj ne načrtuje 
redne zaposlitve niti enega visokošolskega učitelja za poln ali krajši delovni čas. Podana 
je le pojasnitev, da se bodo visokošolski učitelji zaposlili ob izvedbi razpisa za vpis, kar je 
lahko problematično.  

Program ne predvideva minimalnega števila vpisanih študentov, da bo kakovost izvedbe 
programa še zagotovljena. Za izvedbo izbirnega predmeta je potrebno najmanj pet 
kandidatov, če jih je manj je predvidena individualna oblika izvedbe (ni točno definirano 
kako bi naj ta oblika dela potekala). 
V modulu regionalnih študij imajo študenti na izbiro dvajset izbirnih predmetov, ki 

celovito pokrivajo tematiko. Predmeti so primerni tako po vsebini kot aktualnosti 
področij, a zelo številni, večino teh vsebin bi lahko izvajali v okviru individualnega 
raziskovalnega dela študentov. Predmet Razvoj in upravljanje regij bi bil odličen krovni 
predmet za regionalne študije, ker je dovolj širok in tako teoretsko kot metodološko 
ustrezen za program ob vključitvi nekaj dodatnih sodobnih študijskih virov.  
Predmeti GIS in prostorske analize v naravoslovju ter Daljinsko zaznavanje v študijah 

življenja na Zemlji in Participativno raziskovanje in planiranje so zelo primerni kot skupni 
metodološki predmeti za vse študente programa, ob pogoju, da se dodajo posodobljeni 
študijski viri in informacija o specifičnih aktivnostih, ki jih mora student izvesti. 
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Metodološki predmeti morajo biti bolj dostopni in podpirati študentsko delo po uvodnih 
teoretičnih kurzih, ki v svoji strukturi praktičnega dela skoraj nimajo.  
Predmeti v biološkem modulu pokrivajo predvsem teoretska področja evolucije in 

biodiverzitete ter ekologije in naravovarstva ter specialno področje arahnologije. Z 
izpostavitvijo metodoloških predmetov (Raziskovalne metode v evolucijski biologiji, 
Znanstvena metoda v biologiji in Naravovarstvo), ki bi bili ustrezni tudi za druga področja 
programa bi zmanjšali število izbirnih predmetov in teoretične vsebine izvajali v okviru 
individualnega raziskovalnega dela. S tem bi rešili tudi problem praktičnega dela, ki ga je 

pri izbirnih predmetih tega modula premalo. 
 
Dopolnitve po odgovoru predlagatelja na preliminarno poročilo 
 
Predlagatelj je izvedbo doktorskega programa Okoljske in regionalne študije zasnoval v 

skladu s priporočili strokovnjakov, pri čemer je upošteval tudi zmanjšanje predvidenih 
vpisnih mest. Pri izvedbi predlaganega programa je sedaj razvidno načrtovanje 
sodelovanja z mednarodnimi, partnerskimi institucijami ali s tujimi strokovnjaki;  
Kot pomembno metodo poučevanja so predlagatelji pri vseh predmetih dodali e-
izobraževanje. 
Skupinsko delo študentov in mentorjev za doseganje skupnih raziskovalnih ciljev ter 
sodelovanje pri skupnih projektih bo vključeno v skupne obvezne in izbirne predmete, 
DT003-Raziskovalni seminar 1, DT004-Raziskovalni seminar 2, DT001-Znanstvene 
metode v okoljskih in regionalnih študijah, ki vključuje laboratorijske, računske in 
terenske vaje in v dodatnem obveznem predmetu DT002-Okoljski vidiki trajnostnega 
razvoja. Poleg tega bodo koordinatorji in mentorji kot člani kolegija študente vključili v 

raziskovalno/projektno delo, ki bo vsebinsko povezano z doktorsko disertacijo. 
 

b) ustreznost kadrov v skladu s 13. členom meril ter: 
 področna primernost izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev; 

 zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje 
pogojev za mentorstvo za študijske programe tretje stopnje: 

 
Nosilci predmetov v modulu regionalni razvoj so aktivni raziskovalci, ki se že leta 
ukvarjajo s problematiko regionalizacije in regionalnega razvoja z vidika prostorskega, 

družbenega in gospodarskega razvoja. So avtorji znanstvenih monografij in člankov 
objavljenih v uglednih znanstvenih revijah. Njihovo raziskovalno delo je prepoznavno 
preko citatov WoS in Scopus. Raziskovalci so sodelovali pri številnih domačih in tujih 
projektih. Širok izbor ponujenih izbirnih predmetov omogoča študentom možnost 
oblikovanja tematsko zaključenih študijskih področij. S celostnim pristopom bodo 

študenti pridobili vrhunske kompetence in širok spekter zaposlitvenih možnosti.  
Nosilci predmetov v modulu biologija so odlični raziskovalci na specifičnih področjih 
ekologije, naravbovarstva, etologije, evolucije in arahnologije in ustrezni mentorji v 
študijskem programu tretje stopnje. Nekateri so tudi izkušeni predavatelji saj sodelujejo  
na drugih visokošolskih ustanovah v Sloveniji (UNG, UP) 
Iz tabele potencialnih kadrov, ki jo je predlagatelj posredoval 3.9.2020 je razvidno, da v 

programu predvidevajo sodelovanje 24 nosilcev, od katerih je 19 docentov, 4 izredni in 
en redni profesor. Za vse izvajalce so priložena potrdila o ustreznosti nazivov, dva 
docenta imata po navedbi predlagatelja trajen naziv. Glede na predlagane spremembe 
potencialnih nosilcev je treba uskladiti tudi učne načrte, saj v obstoječih učnih načrtih za 
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predmete DIB04, DIB05, DIB11 in DIP02 prvotno  predvidena nosilca nista več napisana 
v novejši tabeli. 
 

Na zavodu PŠ ZRC SAZU trenutno ni redno zaposlenih izvajalcev programa, kar ni v 
skaldu z 14.členom ZviS, ki zahteva redno zaposlitev visokošolskih učitelejv v obsegu 
najmanj 1 FTE. 
 
Dopolnitve po odgovoru predlagatelja na preliminarno poročilo 

 
Predlagatelj je dopolnil vlogo z obsežno navedbo raziskovalnih projektov in programov v 
katerih sodelujejo predvideni nosilci programa. 
Končna tabela potencialnih kadrov je spremenjena, dva prej predvidena nosilca več ne 
sodelujeta v programu so predvideli 26 nosilcev. Predlagatelj je v tabeli označil 5 

visokošolskih učitelejv predvidenih nosilcev predmetov, ki jih namerava v letu 2021 
zaposliti za 20% redne delovne obveznosti in predložil njihova soglasja s predvideno 
zaposlitvijo. 
 

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

skladu s 15. členom meril: 
 
Materialne razmere so dobre, prostori ustrezni, delo za študente različnih modulov bo 
potekalo v raziskovalnih inštitucijah, ki so ustrezno opremljene. Individualno raziskovalno 
delo študentov bo potekalo v ustrezno opremeljenih laboratorijih ZRC SAZU,  
Novi trg 2, Ljubljana, Geografskega inštituta Antona Melika ZRC, Gosposka ulica 13, 

Ljubljana in Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC, Zagorica 20, Ig pri Ljubljani. 
 
Izpolnjuje standarde kakovosti 
Prednosti: 
 

Zasnova izvedbe programa je dobra, predvideno je skupinsko delo na skupnih projektih 
in e- izobraževanje 
kadrovska struktura je ustrezna, predvideni nosilci predmetov so odlični raziskovalci na 
specifičnih področjih, nekateri so tudi že uspešni pedagoški delavci 
materialne razmere, vključno s knjižnicami in dostopom do baz podatkov za kvalitetno 

izvedbo programa  
 
Priložnosti za izboljšanje: 
 
Predlagatelj naj predloži soglasja matičnih ustanov za sodelovanje vseh predvidenih 

nosilcev v programu 
Posodobijo naj se učni načrti in predvidijo novi nosilci za predmete DIB04, DIB05, DIB11 
in DIP02 
 
Dopolnitve po odgovoru predlagatelja na preliminarno poročilo 
 

Za zgoraj navedene predmete so predlagani novi nosilci, ker nekateri prvotno predvideni 
nosilci več ne sodelujejo v programu. Tisti raziskovalci, ki nimajo veljavnih habilitacij pa 
so vključeni v izvedbo predmetov kot soizvajalci. Učni načrti predmetov so dopolnjeni in 
posodobljeni. 
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Predlagatelj je določil tudi minimalno število 5 študentov za izvedbo predavanj ipd. 
(kontaktne ure) pri obveznih in izbirnih predmetih. Če bo vpisanih manj študentov, bo 
izvedba predmeta individualna v obliki konzultacij in vključitve v skupinsko delo. 

 
Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 
 
Dopolnitve po odgovoru predlagatelja na preliminarno poročilo 
 

Predlagatelj programa je predložil soglasja ZRC SAZU za vse predvidene nosilce, ki so na 
tej ustanovi zaposleni kot raziskovalci in pedagoško delujejo tudi na drugih ustanovah 
(UP, UNG). 
Predlagatelj programa PŠ ZRS SAZU navaja, da se z namenom uskladitve poslovanja v 
skladu z ZViS že nekaj časa aktivno pripravljajo na reorganizacijo. V pripravi sta poslovni 

in kadrovski načrt za leto 2021, ki med drugim predvidevata dodatne zaposlitve 
pedagoških delavcev, ki so do sedaj s šolo sodelovali na podlagi drugih civilnopravnih 
pogodb. Cilj je zaposlitev več visokošolskih učiteljev s krajšim delovnim časom od 
polnega, tako da bo skupen obseg njihove zaposlitve dosegel najmanj enega zaposlenega 
visokošolskega učitelja za poln delovni čas. Navedba, da v primeru odobrene akreditacije 

študijskega programa 3. stopnje Okoljske in regionalne študije PŠ ZRC SAZU načrtuje 
dodatno zaposlitev 5 pedagoških delavcev v obsegu vsaj 1 FTE je sicer skaldna s 
predpisi, vendar še ne zagotavlja kvalitetnega zagona in nadaljn jega izvajanja 
programa. 
 
Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 
 
 

5. standard: Pogoji za študij in obvezne sestavine študijskega programa so 
določeni, pregledni in razumljivi. Omogočajo uveljavljanje pravic in 
izpolnjevanje obveznosti vseh deležnikov v študijskem procesu.  

 
a) pogoji za vpis v študijski program in napredovanje študentov: 

 

Pogoji za vpis na študij in obvezne sestavine študijskega programa ter prehodi med 
letniki so določeni, pregledni in razumljivi. Prav tako je opisan postopek za priznavanje 
formalno pridobljenega znanja na podiplomski ravni iz drugih primerljivih, nacionalnih in 
mednarodnih ustanov. Načini ocenjevanja so navedeni. Pogoj za dokončanje študija  je 
določen. Pred zagovorom doktorske disertacije mora študent opravite vse obveznosti v 

skladu z 22. členom Pravilnika o študiju 3. stopnje Podiplomske šole ZRC SAZU.   
Predlagani študijski program bo omogočal izbirnost in mobilnost študentom znotraj 
samega programa in prehode med sorodnimi programi v Republiki Sloveniji in tujini. 
Študentom omogočajo priznavanje v tujini pridobljenih znanj v obsegu do 18 ECTS 
(študijska izmenjava). Prav tako se bo, študentom priznalo sodelovanja pri tujih 

projektih, kjer ni možno navesti prvo ali vodilno avtorstvo študenta. S programom je 
predvideno tudi sodelovanje študentov na projektih za gospodarstvo in konkurenčnost na 
trgu dela. 
 

b) merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v 

študijski program: 
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Določena so merila za priznavanje predhodno pridobljenih znanj v obsegu do 18 ECTS  
 

c) načini ocenjevanja: 

 
Pri nekaterih predmetih v učnih načrtih niso določeni načini ocenjevanja. 
 
     č)  pogoji za dokončanje študija: 
 

Pogoji za dokončanje študija so jasno opredeljeni, po opravljenih 180 ECTS in zagovoru 
doktorske disertacije 
 

d) pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih ta vsebuje: 
 

 
e) strokovni oziroma znanstveni naslov: 

 
Po uspešno zaključenem študiju, kandidati pridobijo ustrezni znanstveni naslov: doktor 
znanosti, ki je določen po Klasius-SRV (vrsta: 18202) 

 
f) pogoji za prehode med študijskimi programi: 

 
Študentom je omogočen prehod iz drugih študijskih programov na podlagi priznavanja 
predhodno opravljenih izpitov, v kolikor se vsaj 70 % vsebine predmeta ujema s vsebino 

v predlaganem programu.O ustreznosti vsebin odločajo nosilci predmetov. 
 

(Točka d ne velja za študijske programe tretje stopnje.) 

 
Izpolnjuje standarde kakovosti 
Prednosti: 

 
Pogoji za študij so jasno opredeljeni in obvezne sestavine programa so določene.  
 
Priložnosti za izboljšanje: 
 

Treba je navesti organe ali posameznike, ki bodo odločali o priznavanju predhodno 
pridobljenih znanj in možnostih prehodov med programi. 
 
Dopolnitve po odgovoru predlagatelja na preliminarno poročilo 
 

Komisija za študijske zadeve Podiplomske šole ZRC SAZU, ki je delovno telo senata šole, 
v skladu z Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov in v sodelovanju s 
koordinatorjem modula, preveri izpolnjevanje pogojev za vpis, za prehod med študijskimi 
programi, odloča o priznavanju predhodno pridobljenih znanj ter o teh odloč itvah izda 
ustrezni sklep. 

Glede na vsebinske spremembe in večjo povezanost programa bi bilo dobro natančneje 
določiti pogoje za vpis v program. Navesti je treba seznam programov 2. stopnje, ki so 
primerni za direkten vpis v doktorskih študij, saj se študentje ne vpisujejo v module 
ampak v enoten doktorski program. V kolikor je omogočen vpis tudi diplomantom 2. 
stopnje iz vsebinsko nesorodnih programov, je treba določiti pogoje za vpis in opravljanje 
diferencialnih izpitov. 



 

 

17 

 

 
Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 
 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 
Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 
 

 

POVZETEK 

Predlagani interdisciplinarni program tretje stopnje  Življenje, zemlja in regionalne 
študije pomeni obogatitev študijske ponudbe v slovenskem visokošolskem prostoru in 

ustreza ravni primerljivih doktorskih študijev. Ime programa je preširoko in kaže na 
težavo, da so smeri/moduli v programu neuravnoteženi in slabo povezani tako po vsebini 
kot načinu izvedbe. Predlagamo, da se za boljšo koherentnost program osredini okrog 
nekaj obveznih predmetov, ki so lahko metodološki ali tematski in skupni vsem 
modulom. Obstoječi metodološki predmeti so lahko odlično izhodišče za tako rešitev, 

druga možnost pa je, da se poišče  neka centralna skupna tematika, ki bo povezovala 
vsa tri področja. Z možnostjo izbire iz širšega skupnega nabora izbirnih predmetov pa se 
ponudi specialno znanje s specifičnega področja, ki ga študenti lahko izvajajo kot 
individualno raziskovalno delo. Interdisciplinarnost programa pomeni vsebinsko in 
izvedbeno povezovanje in usklajenost in ne le nabor predmetov različnih področij, kot je 

stanje v trenutnem predlogu. 
Programu manjka tudi jasna vizija glede možnosti zaposlovanja doktorjev znanosti, 
predvsem na aplikativnem področju varstva okolja, naravovarstva, regionalnega razvoja 
in naravnih nesreč. Nosilci predmetov so kompetentni in večinoma mlajši sodelavci z 
nazivom docent (19 od 24 predlaganih nosilcev je docentov), zato je medsebojno 

strokovno povezovanje toliko bolj pomembno. Problematično je tudi dejstvo, da nihče od 
potencialnih predavateljev ni polno zaposlen na PŠ ZRC SAZU, saj predvidevajo 
zaposljevanje šele ob zagonu programa. Vloga za akreditacijo programa je zastarela, 
treba jo je posodobiti. V učnih načrtih je treba dopolniti in posodobiti reference vseh 
nosilcev in natančneje opredeliti zahtevana poglavja v predpisani študijski literaturi. 

Iz presoje strokovne, vsebinske sestave modula Regionalne študije ter po pregledu 
neobveznih prilog in dokumentov ocenjujemo, da je študijski program glede na sedanje 
stanje stroke strokovno dosleden in konsistenten ter sodoben po vsebini. Sestava 
predmetnika je ustrezna, zagotavlja vertikalno in horizontalno povezanost predmetov. 
Učni načrti izbirnih predmetov so strokovni. Za oceno dosledni bi morali sestavljavci 
vsebine programa upoštevati novejšo literaturo in razvojne prioritete regionalnega 

razvoja v Republiki Sloveniji in Evropski uniji za obdobje 2020- 2027. 
Na osnovi ugotovitev in značilnosti geografije kot znanstvene discipline je potrebno pri 
predlogu študijskega programa upoštevati, da je geografija tako naravoslovna kot 
družboslovna veda. Potrebno je zagotoviti kompleksnost njenega proučevanja in 
razumevanja ter znanstvenih metod raziskovalnega dela pri obravnavi prostora zlasti z 

vidika trajnostnega razvoja. Modul regionalne študije bi lahko uporabil trajnostni razvoj 
na splošno, z vsebino izbirnih predmetov pa nadgradil zlasti ohranjanje, zaščito prostora 
in okoljsko tveganje (nevarnosti). Takšni tematski sklopi bi postavili perspektive, 
povezane z družboslovjem, ki predstavlja dodano vrednost regionalnih študij v tem 
programu. 

Naziv modula Biologija ni ustrezen glede na vsebinsko sestavo predmetnika, saj so 
strokovne vsebine omejene na področja evolucije in biodiverzitete, ekologije in 
arahnologije. Predlagamo spremembo imena modula in ustreznejšo vsebinsko povezavo z 
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moduloma Regionalne študije in Paleobiologija in sedimentarna geologija, predvsem na 
področju naravovarstva in krasoslovja. Vsebine učnih načrtov so primerne in strokovno 
korektne, nosilci so odlični strokovnjaki in mednarodno uveljavljeni raziskovalci na 

specializiranih področjih biologije, predvsem ekologije, evolucije in arahnologije. 
Predlagamo tudi ustreznejše poimenovanje modula Paleobiologija in sedimentarna 
geologija v Paleontologija in sedimentarna geologija. Vsebine predmetov so strokovne, 
nujno pa je vključiti tematiko s področja krasoslovja in izpostaviti vsebinske povezave  z 
drugima moduloma. 

Predlagani program je z vidika potencialne povezanosti humanistike, družboslovja in 
naravoslovja izviren in aktualen, vendar je treba vsebinsko in izvedbeno povezati 
predmete v treh različnih modulih in s tem povečati koherentnost programa. 
Vsebinska povezava kurzov v smislu trajnostnega razvoja se lahko izvede z uvedbo 
generičnih in integrativnih predmetov, bolj specialne vsebine izbirnih predmetov pa se 

lahko vključijo v individualno raziskovalno delo študenta. 
Ustrezno je treba prilagoditi naslov programa in ga povezati s predvidenimi 
kompetencami in nazivom doktorja znanosti, ki bo zaposljiv v domačem in mednarodnem 
okolju. Nujno je treba rešiti problem redne zaposlitve nosilcev na PŠ ZRC SAZU pred 
začetkom izvajanja programa  

 
Dopolnitve po odgovoru predlagatelja na preliminarno poročilo 
Nov predlog doktorskega programa z naslovom Okoljske in regionalne študije je 
dobro zasnovan in odlično povezuje aktualne tematike okoljskih, prostorskih, družbenih 
in gospodarskih področij. Z uvedbo obveznih in izbirnih skupnih poredmetov je 
predlagatelj pripravil vsebinsko in izvedbeno koherenten interdisciplinarni program z 

aktualno vsebino in usmeritvijo v doseganje ciljev trajnostnega razvoja ob upoštevanju 
razvojnih prioritet regionalnega razvoja v Republiki Sloveniji in Evropski uniji za obdobje 
2020- 2027. Jasno je izpostavljena vizija zaposlovanja doktorandov, priložene so tudi 
izjave potencialnih delodajalcev. S povezovanjem vsebin in ustreznim preimenovanjem 
modulov je program vsebinsko bolj uravnotežen kot v prvotnem predlogu in s tem so 

uravnovešene in dovolj široke tudi kompetence doktorandov programa. Program je 
osredinjen okrog skupnega metodološkega in tematskega predmeta in ponuja študentom 
obilico izbirnih vsebin ter možnosti za kvalitetno individualno-raziskovalno delo z 
odličnimi mentorji, ki so priznani raziskovalci z različnih področjih naravoslovja in 
družboslovja. Predvideno število 15 vpisnih mest zagotavlja študentom dovolj kvalitetnih 

mentorjev in možnosti dobrega skupinskega dela v raziskovalnih laboratorijih.  
Problematično je dejstvo, da nihče od potencialnih predavateljev in visokošolskih 
sodelavcev trenutno ni zaposlen na PŠ ZRC SAZU, saj predlagatelj predvideva 
zaposljevanje šele ob zagonu programa v letu 2021. Navajajo, da bodo zaposlili 5 
nosilcev predmetov za 20% polne delovne obveznosti, kar skupaj res ustreza zaposlitvi 

1FTE, vendar se pojavlja vprašanje pedagoške in raziskovalne preobremenitve 
predvidenih nosilcev in izvajalcev, ki delajo tudi na drugih ustanovah. Skupina 
strokovnjakov opozarja, da tak način zaposljevanja lahko predstavlja težavo za kvaliteten 
potek pedagoško-raziskovalne dejavnosti in da odločanje o ustreznosti zaposljevanja 
kadrov le na podlagi izpolnjevanja zakonskih predpisov ni v njeni pristojnosti. Menimo, 
da je za kvalitetno izvedbo obeh programov, ki jih predlaga PŠ ZRC SAZU (programa 2. 

in 3. stopnje) nujno treba rešiti problem redne zaposlitve nosilcev na PŠ ZRC SAZU v 
minimalnem obsegu 1 FTE pred začetkom izvajanja programa. 
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SUMMARY  
The proposed interdisciplinary doctoral program Life, Earth and Regional studies brings 

enrichment to the spectrum of Slovenian doctoral programs by integration of humanistic, 
social, and natural sciences.  
The program’s denomination is rather broad and suggests the inclusion of a huge variety 
of fields, such as–but not limited to–Biology, Geology, and Regional Studies. In 
consequence, the applicants should consider choosing a more specific title that describes 

the joint field of these three disciplines the program will explore. While the necessity of 
thematic flexibility may challenge such an endeavor, research methods might constitute 
excellent grounds to further specify the field explored in the program. The 
methodological modules already included in the program could represent a good starting 
point for such a solution. On the other hand, the program could seek out a common 

central topic to coagulate the three fields. Turning an interdisciplinary methodological 
training into the backbone of the program would increase its consistency. Students 
enrolled in the program could this way explore their unique research questions by 
benefiting from the methodological synergies from the three main fields outlined in the 
program description. While the content of the majority of the courses could be explored 

within the individual doctoral projects, more generic and integrative courses around 
sustainable development, protection and conservation, or risks (hazards) could support 
the coherency of the program. 
The field of Regional Studies adds a unique perspective to the program by considering 
human societies in their economic, social, and political diversity. True to the geographic 
tradition, both Physical and Human Geography are represented in the electives. 

Complementary fields add further expertise and offer generous ways to specialize. 
The proposed doctoral program could use sustainable development in general, 
conservation and protection in particular or risk (hazards) as overarching topics. Such 
thematic umbrellas could place the perspectives inherent to Social Studies that is the 
unique contribution of Regional Studies in this program. A total of 18 elective courses 

introduce students to heterogeneous theoretical fields of Regional Studies. While the 
content of the majority of these courses could be explored within the individual doctoral 
projects, more generic and integrative courses around sustainable development, 
protection and conservation, or risks (hazards) could support the coherency of the 
program.  

The field of Biology is very broad, but the courses of module Biology are mostly focused 
to Evolutionary Biology, Biodiversity, Ecology and Arachnology. We suggest the proposer 
of the module to change the title of the Biology module to a more specific one based on 
the fore-mentioned study fields. This would also give more opportunities to integrate the 
contents of the courses especially Nature conservation and Karstology with the other 

modules. The courses in the module are professionally adequate and well designed and 
the lecturers are internationally known researchers in the specialized fields of Biology 
such as Ecology, Evolution and Arachnology. 
The module Paleobiology and Sedimentary Geology should be renamed to Paleontology 
and Sedimentary Geology. The curriculum is well prepared and professional, but it is 
necessary to include the topics in Karstology to the curriculum and link the contents of 

the courses with the other modules. 
 
In general, the proposed interdisciplinary program offers new and up to date approaches 
in integration of humanistic, social, and natural sciences. To reach the goals and increase 
the coherency of the program, it is necessary to integrate the topics of the three modules 
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around more generic and integrative courses and reduce the number of electives by 
transferring special knowledge to individual research projects. The title of the program 
should be more focused to central thematic and reflect the competencies of the doctoral 

student, which will also lead to better employability. The employment of teaching staff at  
PŠ ZRCU SAZU should be solved before the start of the program.  
 
Changes of the program after the preliminary report of the expert group 
The new title of the proposed program Environmental and regional studies is adequate 

and integrates environmental, regional, societal and economic research areas.  
The new docotoral program is well structured, composed of three modules which were 
renamed and their content was integrated. Program is now based on two mandatory 
courses, one methodological and one thematic and 44 common and module-specific 
electives. 

The proposed program is more coherent and focused to sustainable development, 
protection and conservation and to studies of natural risks (hazards). The possibilities for 
employability of graduates of the three modules are thus increased and their 
competencies are more balanced. The lecturers are excellent researchers in specific fields 
of ecology, biodiversity, geology, paleobiology and regional studies and have the 

capacities to be good supervisors to doctoral students. The number of enrollment places 
is decreased from 30 to 15 which meets the standards and provides enough supervisors 
and possibilities for joint laboratory work for all the students. 
The main problem that was still not solved adequately is that currently there are no fully 
employed lecturers at PŠ ZRC SAZU. The proposer of both programs (MSc and PhD 
program) plans to employ five lecturers for 20% of the full time employment in 2021 

which meets the minimal standards for 1 FTE per program, but raises the question of the 
quality of pedagogical process due to lecturers' overload with research projects and 
lecturing activities at other institutions. 
 
 

Izpolnjevanje standardov kakovosti 
Izpolnjuje standarde kakovosti 

Sodoben in aktualen interdisciplinarni študij, ki povezuje področja naravoslovja, humanistike in 
družboslovja, kar je v slovenskem prostoru redkost  

Velika izbirnost, predvsem v modulu Regionalni razvoj  

Individualni pristop k študiju in skupinsko delo s sodelovanjem koordinatorjev in mentorjev 
Cilj programa je naravnanost v trajnostni razvoj, naravovarstvo in varovanje pred naravnimi 

nesrečami (aplikativni vidik) 

Nosilci predmetov so odlični raziskovalci na specifičnih področjih, nekateri tudi izkušeni 
pedagoški delavci in mentorji 

Kolegij, ki ga sestavljajo koordinatorji modulov in mentorji skrbi za kvaliteto izvedbe programa  

Dobre možnosti za zaposljevanje glede na vsebinsko usmerjenost programa 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

Trenutno za zagon in izvedbo predlaganih programov 2. in 3. stopnje na PŠ ZRC SAZU ni redno 

zaposlenih predavateljev. Iz priloženih izjav visokošolskih učiteljev je razvidno, da predlagatelj 

v letu 2021 načrtuje 20% dopolnilno zaposlitev za 5 visokošolskih učiteljev, v skupnem obsegu 
1FTE, kar sicer zadošča minimalnim zakonskim zahtevam, ne zagotavlja pa kvalitetnega 

zagona in izvedbe programov. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

 

 
Odličnost  
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Ali kako opažanje, ki ste ga ugotovili pri izpolnjevanju standardov kakovosti študijskega 
programa, sodi v kategorijo odličnih dosežkov oz. presežkov in bi lahko bilo zgled drugim 

visokošolskim zavodom v Sloveniji ter predlagate, da ga NAKVIS javno izpostavi? Prosimo za 

obrazložitev. 

 
 

Priloge:soglasja članov skupine so bila posredovana po elektronski pošti in poslana v 
vednost sodelavcu NAKVIS 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu. 




