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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 31.1.2020. 
Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 
poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 
 
Skupina je pregledala gradivo in se sestala preko video konference dne 15.5.2020 ob 
9.00. Ugotovila je, da je vloga nepopolna, ker manjkajo nekatere priloge in da je treba 
nekatere podatke posodobiti. Pripravila je preliminarno poročilo in predlagala sestanek s 
predstavniki vlagatelja v prvi polovici junija 2020. Na željo vlagatelja in glede na razmere 
v zvezi z epidemijo, je bil predlagan sestanek po video konferenci, kjer bi si člani 
komisije lahko ogledali tudi prostorske razmere za delo s študenti. Preliminarno poročilo 
je bilo sestavljeno do 30.5.2020, strokovnega sodelavca NAKVIS g. Matjaža Štuheca smo 
prosili za koordinacijo sestanka z vlagateljem. Sestanek smo izvedli na lokaciji ZRC 
SAZU, Novi trg 2 v Ljubljani, dne 16.6.2020. V skladu z urnikom smo izvedli pogovor z 
vodstvom PŠ ZRC SAZU, dekanja prof. Jelica Šumič Riha je v uvodu predstavila delovanje 
podiplomske šole in ključne dokumente v zvezi z njeno ustanovitvijo. Prostor, predvsem 
laboratorije smo si ogledali s pomočjo video posnetkov, predvsem dislocirane enote na 
Barju in v Postojni. Sledil je razgovor s koordinatorji, odgovornimi za posamezne module 
predlaganega programa. Predstavili so tudi nov mednarodni program Interreg-Transfer. 
Na koncu smo se pogovarjali tudi s predstavniki zunanjega okolja, ki so podporniki 
programa in potencialni zaposlovalci diplomantov programa.  
Sestanek je trajal štiri ure in predstavniki predlagatelja so članom komisije strokovnjakov 
NAKVIS pojasnili nekatere nejasnosti v zvezi z vsebino in predvideno izvedbo modulov 
ter posredovali želeno dokumentacijo. 
Dogovorili smo se, da bo skupina strokovnjakov NAKVIS posredovala poročilo v juliju. 
Preliminarno poročilo je skupina poslala agenciji NAKVIS 23.7.2020. Člani komisije smo 
14.9.2020 od agencije prejeli odgovore predlagatelja PŠ ZRC SAZU na poročil. Po 
pregledu dopolnjene vloge in priložene  dokumentacije smo pripravili končno poročilo, ki 
smo ga 14.10.2020 posredovali agenciji NAKVIS. 
 
(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 4 1   
Standard 2 1 1   
Standard 3 2    

Zasnova izvajanja študijskega programa 
Standard 4 5  1 1 
Standard 5 3    

 
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:  

 
Konsistentnost in vsebinska povezanost programa je vprašljiva zaradi razlik med 
pridobljenimi kompetencami v posameznih modulih. Moduli so po strukturi in obsegu 
(KT) obveznih in izbirnih predmetov zelo neuravnoteženi. Vsebinske povezave med 
moduli niso izpostavljene, kar zmanjšuje kvaliteto interdisciplinarnega pristopa. 
 
Učni jezik opredeljen v učnih načrtih nekaterih predmetov je slovenski in angleški, pri 
nekaterih pa je naveden le angleški jezik. 

 
Biološki modul temelji izključno na vsebinah s področja ekologije in evolucije ter delno 
biodiverzitete. Vsi predlagani predmeti (6), razen obveznega Znanstveni pristopi v 
naravoslovju (12KT) in projekta magistrskega dela (30KT), so izbirni (78KT). Druga dva 
modula imata vsak po 4 obvezne predmete (Krasoslovje v obsegu 39KT, Paleobiologija in 
sedimentarna geologija v obsegu 30 KT) in projekt magistrskega dela (30KT), drugi 
predmeti so izbirni (51KT za krasoslovje in 60KT za paleobiologijo) . 
Študenti lahko neomejeno izbirajo predmete tudi iz drugih študijskih programov, kar 
lahko pomeni težave pri izvedbi domačih predmetov. Vprašljiva je tudi primerljivost 
kompetenc študentov v različnih modulih po zaključku študija. 
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Nekateri izbirni predmeti so zelo obsežni (9KT) in ne vsebujejo eksperimentalnega dela 
(vaj, terenskega dela), ki je za študente na tej stopnji ključno in omogoča povezavo 
teorije in prakse. V splošnem je treba poskrbeti za ustrezno razmerje med obsegom dela 
in številom kreditnih točk pri posameznih predmetih, da bo zagotovljena ustrezna, ne pa 
pretirana ali prenizka obremenjenost študentov. V predmetniku je treba uskladiti in 
uravnotežiti vsebine in težavnostno stopnjo predmetov. Predmeti Osnove bioloških 
procesov, Sistem zemlja in Osnove krasoslovja temeljijo na vsebinah, ki ustrezajo 
prvostopenjskim programom biologije, geologije in so primerni kot obvezni predmeti za 
študente brez ustrezne predizobrazbe. 

 
Predmet Znanstveni pristopi v naravoslovju je obvezen za vse tri module, vendar v 
specifičnem delu niso jasno opredeljene vsebine in metode, ki jih predmet ponuja v 
vsebinsko različnih modulih. 
 
Dopolnitev: Predlagatelj je temeljito spremenil strukturo in vsebine predmetnika v 
programu druge stopnje in z uvedbo 4 skupnih obveznih predmetov povezal vsebine treh 
študijskih smeri. 
Biološki modul so ustrezno preimenovali v smer z naslovom Biodiverziteta, ekologija in  
evolucija, kar je v skladu z vsebinami učnih načrtov predlaganih predmetov. 
Predmet Znanstveni pristopi v naravoslovju je ustrezno spremenjen in vključuje vsebine 
in specifične metode za posamezno smer študija. 
 

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: 

 
Predlagani program 2. stopnje je interdisciplinaren in zahteva povezanost vsebin in 
specifičnih kompetenc, ki so predstavljene v učnih načrtih. Zaradi delitve programa v 
module je skladnost ciljev in učnih izidov s cilji programa in njegovo vsebino precej 
neuravnotežena. Biološki modul je zelo osnoven, vsebine so predvsem s področja 
ekologije in okoljevarstva/naravovarstva. Krasoslovni modul je zelo specifičen, vsebine 
so ozko usmerjene, modul paleobiologie in sedimentne geologije je nekje vmes med 
obema. Povezave med moduli so zelo neizrazite, kar zmanjšuje interdisciplinarni pristop. 
Vprašanje je tudi kako omogočiti sledenje vsebinam v modulu za krasoslovje, če študenti 
nimajo ustreznega predznanja iz geologije. 
 
Navedba vlagatelja, da želi ponuditi interdisciplinarni program, ki v Sloveniji še ne 
obstaja, je odlična, vendar je vsebinska povezanost modulov premajhna, program pa 
zajema vsebinsko zelo široko področje znanj o zemlji. V Sloveniji še nimamo 
drugostopenjskega programa krasoslovja, zato je predlog takega programa zelo smiseln 
in ga je treba ustrezno povezati z okoljskimi in paleobiološkimi vsebinami. Program je 
tudi odlično izhodišče za nadaljevanje doktorskega študija krasoslovja na 3. stopnji na 
Univerzi v Novi Gorici, ki teče že deseto leto. Izpostaviti velja tudi navedbo vlagatelja, da 
študij (v manjši meri) obravnava odnos družbe do fizičnega okolja (okoljevarstvo) in 
obratno (naravne nesreče). Ta vidik je zelo pomemben za slovenski izobraževalni  
prostor in zaposlovanje diplomantov, zato mu je treba dati večji poudarek v predlaganem 
programu. 
 



 

 

 
6 

 

Interdisciplinarnost naj bi bila glavna prednost in cilj predlaganega programa, vendar je 
povezanost ciljev in kompetenc/učnih izidov na podlagi učnih načrtov v posameznih 
modulih s cilji in vsebino programa premajhna.  
 
Študijska literatura je v učnih načrtih zelo splošno navedena, treba je izpostaviti poglavja 
in obseg zahtevane literature, kadar gre za obsežnejše učbenike. Reference izvajalcev 
navedene v učnih načrtih so zastarele - najbolj recentne so iz leta 2015, praviloma se 
navaja reference iz obdobja zadnjih 5 let. 
 
Dopolnitev: Z vsebinsko povezavo predmetov treh študijskih smeri je vzpostavljena 
interdisciplinarnost, kar je bil temeljni cilj predlaganega programa. Kompetence in učni 
izidi ki izhajajo iz novo predlaganih učnih načrtov so v skladu s cilji študijskega programa 
2.stopnje s področja naravoslovja. 
Učni načrti so temeljito posodobljeni, študijska literatura je posodobljena in natančneje 
navedena. Reference nosilcev predmetov so posodobljene. 
Posebej pohvalno je, da je predlagatelj v program vključil obvezni skupni predmet 
Upravljanje naravnih nesreč in izpostavil družbeno komponento programa, predvsem 
odnos družbe do fizičnega okolja. Na ta način so okrepili aplikativnost študija in zagotovili 
izobraževanje kadra, ki bo sposoben prenosa pridobljenega znanja v prakso, npr. v 
kontekstu okoljevarstva ter preučevanja in sanacij naravnih nesreč. 
 

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

 
Program predvideva intenzivno vključevanje študentov v znanstveno-raziskovalno delo. 
Nosilci in izvajalci predmetov so nedvomno odlični raziskovalci na specifičnih področjih, ki 
jih program ponuja. Možnosti za raziskovalno delo študentov so povezane z nacionalnim 
in mednarodnim vključevanjem izvajalcev programa v programih in projektih. 
Predlagatelj je na željo članov komisije v juniju posredoval podatke o domačih 
raziskovalnih programih in projektih izvajalcev predmetov, ki so se izvajali v zadnjih 
petih letih in o sodelovanju in vključenosti izvajalcev v mednarodne projekte. Iz 
posredovanega dokumenta z dne 12.6.2020 je razvidno, da so nosilci in izvajalci 
predmetov v vseh treh sklopih dobro vključeni v znanstveno raziskovalno in strokovno 
delo na ustreznem področju programa. 
 

 č) vrstni red predmetov oziroma razporejenost predmetov po semestrih in 
letnikih (horizontalna in vertikalna povezanost) ter njihovo kreditno 
ovrednotenje: 

 
Kreditno ovrednotenje predmetov v okviru modula in med moduli je zelo raznoliko, 
predvsem za izbirne predmete. Prihaja do precejšnjih odstopanj med predmeti glede na 
predvideni obseg dela in dodeljene ECTS točke, zato je potrebna medsebojna uskladitev 
posameznih predmetov v celotnem programu.  
 
Horizontalna in vertikalna povezanost predmetov je slaba, prav tako zelo velika  izbirnost 
omogoča, da  študenti neomejeno izbirajo katerikoli predmet na domači ali tuji ustanovi. 
Smiselno bi bilo predmete urediti v vsebinske sklope in uskladiti razmerje med obveznimi 
in izbirnimi predmeti v posameznih modulih ter tako omogočiti ustrezne povezave in 
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poglabljanje pridobljenih znanj. Pojavlja se tudi vprašanje smiselnosti delitve v module, 
saj je naziv programa in diplomanta po zaključku zelo širok. 
 
Dopolnitev: Z novim predlogom učnih načrtov je predlagatelj dosegel dobro horizontalno 
in vertikalno povezanost predmetov vseh treh smeri in ustrezno omejil izbirnost 
predmetov iz drugih programov, kar ob zmanjšanem vpisu še vedno zagotavlja izvedbo 
izbirnih predmetov predlaganega programa. S preglednico je odlično prikazana 
povezanost vseh treh predlaganih smeri in obveznih skupnih ter izbirnih predmetov v 
programu. 
 
 
Izpolnjuje standarde kakovosti 
 
Prednosti:  

Program je zasnovan interdisciplinarno in združuje vsebine iz aktualnih področij 
naravoslovja, znanja o zemlji, okolju in krasu. 
 
Program ima veliko izbirnost in je usmerjen v individualno raziskovalno delo. 
Študent ima na voljo veliko izbirnih predmetov in tudi obseg izbire v okviru 120KT 
je visok. Koordinatorji vsebinskih modulov imajo ključno vlogo pri svetovanju in 
usmerjanju študentov ter ustreznem izboru izbirnih predmetov. 
 
Predmeti so po obsegu in zahtevnosti dobro usklajeni, horizontalna in vertikalna 
povezanost je dobra, kreditno vrednotenje ustreza zahtevnosti predmeta in 
oblikam pedagoškega dela. 
 
Jasno so opredeljene zahteve po predznanjih ob izbiri smeri študija in določeno je 
število kreditnih točk, ki jih mora opraviti študent brez ustreznih predhodnih 
znanj. 

 
Priložnosti za izboljšanje: 

Interdisciplinarnost in vsebinsko celovitost programa bi lahko še dodatno izboljšali 
z opustitvijo smeri/modulov in s preureditvijo predmetov v vsebinske sklope za 
večjo povezanost vsebin programa. 

 
Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 
 
Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

 
 
Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 
 
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: 
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Program se po po vsebini in namenu uvršča v širše področje naravoslovnih ved, 
(Frascati), po KLASIUS-P pa v področje naravoslovja, matematike in statistike (05) in 
specifičnih področij geoznanosti (0532) in okoljskih znanosti (0521) 
 
Ime programa Življenje na Zemlji je zelo široko in naj bi vključevalo vsebine s področij 
žive in nežive narave na našem planetu. Naziv, ki ga pridobi diplomant je 
magister/magistrica ved o zemlji. Del programa o živi naravi vključuje predvsem vsebine 
s področij ekologije in evolucije ter biodiverzitete. Del programa o neživi naravi pa 
vsebine s področij krasoslovja, paleobiologije in geologije sedimentov. 
 
Izpolnjuje standarde kakovosti 
 
Prednosti: 

Predlagatelj je spremenil naslov programa v bolj ustrezen in specifičen naslov 
»Vede o zemlji in okolju« in uskladil naslov in naziv diplomanta. Nov naslov 
programa dobro odraža povezanost vsebin predlaganih tematskih področij 
geologije, paleobiologije, ekologije in krasoslovja in vsebuje aplikativno 
komponento. 

 
Priložnosti za izboljšanje: 

Prednost programa bi lahko bila v izpostavitvi edinstvenega in za Slovenijo 
pomembnega področja krasoslovja, saj takega programa druge stopnje v Sloveniji 
še nimamo. 

 
Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 
 
 
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: 

 
Vlagatelj je predložil dokument Analiza potreb zaposlovalnega okolja, trga dela in 
zaposljivosti diplomantov, analizo potreb po znanju in ciljev družbe. V njem ocenjuje 
povečanje potreb po zaposlovanju diplomantov s področja naravoslovja v letu 2017 in 
2018 na podlagi Napovednika zaposlovanja iz leta 2016.  
 
Možnosti za zaposlovanje diplomantov predvidevajo predvsem s področja krasoslovja v 
turizmu kot turističnih vodičev, strokovnjakov s področja okoljevarstva, krajinskega in 
urbanega načrtovanja in varstva naravne dediščine. Kot navajajo v vlogi, vidijo možnosti 
za zaposlovanje diplomantov strokovnih področjih biologije, geologije, okoljevarstva, 
naravovarstva in prostorskega načrtovanja v raziskovalnih institucijah, laboratorijih, 
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muzejih, javnih delovnih področjih (ministrstva), občinah, podjetjih, ki se ukvarjajo s 
presojo vplivov na okolje in z izkoriščanjem naravnih virov, v raziskovalnem novinarstvu. 
 
Povezanost študijskega programa z okoljem v katerem deluje Podiplomska šola ZRC 
SAZU je bila dobro izpostavljena na sestanku dne 16.6. 2020, kjer so potencialni 
delodajalci izrazili podporo programu in nakazali nekaj možnosti za zaposlovanje 
diplomantov. 
 

b) razmere za praktično izobraževanje študentov: 
Praktično delo študentov ni predvideno. 
 (Izpolnjevanje standarda ni obvezno za študijske programe tretje stopnje.) 
 
Izpolnjuje standarde kakovosti 
Prednosti: 

Z izpostavitvijo aplikativnih vidikov interdisciplinarnega programa in specifičnih 
znanj, ki omogočajo delovanje diplomantov na področjih odnosa družbe do 
fizičnega okolja (okoljevarstvo) in obratno (naravne nesreče) bodo možnosti za 
zaposlitev diplomantov bistveno večje. 
 
Predlagatelj je priložil tudi mnenja treh potencialnih delodajalcev o podpori 
programu in možnostih za zaposlovanje diplomantov. 
 

Priložnosti za izboljšanje: 
 

 
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: 
 
Iz predloga programa je razvidno, da bodo izvajali program v treh vsebinskih modulih. 
Za vse študente bodo izvajali skupen metodološki in konceptualni predmet, drugi 
predmeti so v biološkem modulu vsi izbirni, v modulih Krasoslovje in Paleobiologija in 
sedimentarna biologija pa so obvezni trije predmeti, drugi so izbirni.  
 
Koordinator modula bo študentom svetoval pri izbiri predmetov. Ni jasno določeno, kako 
je omejen izbor izbirnih predmetov z drugih programov in/ali modulov. Študijski proces 
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bo potekal večinoma kot predavanja, konzultacije in seminarji, v programu je malo vaj in 
terenskega dela. 
 

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: 
 
Predlagani nosilci in izvajalci predmetov so raziskovalci in habilitirani pedagoški delavci, 
zaposleni v različnih ustanovah, tako na ZRC SAZU, kot na univerzah v Sloveniji. Od 17 
predlaganih  nosilcev predmetov jih ima 14 veljavno habilitacijo vsaj do leta 2021, trem 
predvidenim nosilcem je habilitacija potekla ali poteče v letu 2020 in so oddali vloge za 
ponovno izvolitev. Soglasja matičnih ustanov o sodelovanju v programu za tiste nosilce, 
ki niso zaposleni na ZRC SAZU niso priložena. V potrdilih o habilitacijah nosilcev 
zaposlenih na UNG je navedeno, da je veljavnost izvolitve v naziv pridruženi profesor do 
prenehanja sodelovanja z univerzo, zato je treba za te nosilce (3) pridobiti soglasje 
matične ustanove. 
V programu ni navedbe o številu asistentov, izvajalcev praktičnega dela in tehničnih 
sodelavcev za delo v laboratorijih. Ker je prenos znanj in teorije v prakso eden od 
ključnih argumentov vlagatelja velja razmisliti tudi o sodelovanju omenjenega kadra. 
 
Dopolnitev: 
Predlagatelj je posredoval dokazila o habilitacijah za vse nosilce v programu, tiste, ki 
nimajo veljavnih nazivov je dodal kot sodelavce pri nekaterih predmetih. Trem 
potencialnim nosilcem v študijskem letu 2020/2021 poteče veljavnost naziva. Pri izvedbi 
predmetov sodelujejo tudi asistenti in tehnični sodelavci. Za 6 sodelujočih asistentov je 
predlagatelj priložil potrdila o oddani vlogi za izvolitev v naziv. V programu sodelujeta 2 
tehnična sodelavca. 
 

c) materialne razmere, povezane z izvajanjem študijskega programa, v 
skladu s 15. členom meril: 
 

Opisane prostorske razmere in oprema za izvajanje programa na sedežu  ustanove Novi 
trg 2 v Ljubljani so dobre. Na sestanku dne 16.6. so nam pokazali prostore, kjer delujejo 
dislocirani laboratoriji za izvedbo eksperimentalnega dela študentov različnih modulov. 
Oprema v laboratorijih je ustrezna, možnosti za raziskovalno delo pa omejene na do 10 
mest za posamezno vsebinsko področje. S tem v zvezi velja tudi razmisliti o številu 
razpisanih mest za redni in izredni študij.  
 
Izpolnjuje standarde kakovosti 
Prednosti: 

Velika izbirnost in individualno naravnano delo s študenti sta veliki prednosti 
predlaganega programa.  
 
Učni načrti so posodobljeni in struktura ter način izvedbe predmetov ustreza 
propgramom 2. stopnje, predvsem ob večjem deležu praktičnega dela v obliki vaj, 
seminarjev in terenskega dela. 
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Zasnova izvedbe programa ustreza njegovi vsebini in ciljem. Dobro zasnovan 
krasoslovni modul je edinstven med programi druge stopnje v Sloveniji in odlična 
osnova za nadaljevanje študija na tretji stopnji, paleobiološki modul je zastavljen 
širše in vsebuje tudi vsebine s področja geologije sedimentov. Vsebine biološkega 
modula so izrazito okoljske in zato je nov naziv tega modula Biodiverziteta, 
ekologija in evolucija bolj ustrezen. 
 
Kadrovska struktura je ustrezna in dopolnjena s sodelovanjem asistentov in 
tehničnih sodelavcev. Senat PŠ ZRC SAZU je na priporočilo Habilitacijske komisije 
nazive pridruženi profesor ali profesorica, ki jih podeljuje Univerza v Novi Gorici, 
priznal kot nazive docent oz. docentka ali izredni profesor oz. profesorica za 
obdobje veljavnosti 5 let, kot navaja sklep pridruženega profesorja. Za sodelavke 
in sodelavce s temi nazivi so pridobili soglasje UNG. 
 
Predlagatelj je upošteval priporočila strokovnjakov in V skladu s tem omejil vpis 
na 15 študentov za redni študij in 15 študentov za izredni študij. 
 

 
Priložnosti za izboljšanje: 
 
Delno izpolnjuje standarde kakovosti:  

Trem potencialnim nosilcem programa je/bo v študijskem letu 2020/2021 potekla 
izvolitev v naziv. Predlagatelj sicer navaja, da so v postopku izvolitve v naziv na 
UNG, vendar je treba predložiti dokazila o oddaji vloge za izvolitev v naziv. 

 
 
Ne izpolnjuje standardov kakovosti  

Trenutno na PŠ ZRC SAZU ni redno zaposlen noben od predlaganih 
nosilcev/izvajalcev programa, kar ni v skladu z veljavno zakonodajo. Predlagatelj 
v vlogi navaja, da bodo visokošolske učitelje zaposlili ob izvedbi razpisa za vpis. Iz 
posredovanih soglasij visokošolskih učiteljev o sodelovanju v pedagoškem procesu 
je razvidno da bodo skoraj vsi predlagani nosilci zaposleni preko avtorskih pogodb 
le trije nosilci naj bi bili redno/delno zaposleni na PŠ ZRC SAZU. 
 

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 študentov so določeni, za tiste študente, ki nimajo ustrezne predizobrazbe 
so predvideni obvezni izbirni predmeti v vsakem od predlaganih vsebinskih modulov.  
 

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

Predlagatelj navaja, da bodo priznavali predhodno pridobljena znanja in spretnosti na 
podlagi ustreznih dokazil o opravljenih aktivnostih, ni pa jasno določeno, kateri organ bo 
odločal o priznavanju znanj. 
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Dopolnitev: Pri kreditnem vrednotenju in priznavanju drugih znanj odloča Komisija za 
študijske zadeve Podiplomske šole ZRC SAZU, ki je delovno telo senata šole, v 
sodelovanju s koordinatorjem oz. koordinatorko modula oz. smeri, na katero se študent 
ali študentka vpisuje. 

c) načini ocenjevanja: 
Načini ocenjevanja so navedeni v učnih načrtih in vključujejo pisni izpit, ustni izpit, 
seminarsko nalogo in projektno nalogo (magistrsko delo). 
Pri predmetih, ki vsebujejo seminarske ali laboratorijske vaje je ocenjevanje teoretičnega 
in praktičnega dela podano v deležih glede na zahtevnost seminarja in vaj.  
 

č) pogoji za dokončanje študija: 
Opravljene vse obveznosti programa v obsegu 120 KT 
 

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

e) strokovni oziroma znanstveni naslov: 
Naziv diplomanta Magister/magistrica ved o zemlji in okolju je usklajen z naslovom 
propgrama 
 

f) pogoji za prehode med študijskimi programi: 
Predlog vlagatelja je, da o izpolnjevanju pogojev za prehod med programi določa 
pristojni organ fakultete v sodelovanju z koordinatorjem študijske smeri programa. Za 
vpis v višji letnik mora študent opraviti izpite iz obveznih predmetov ali obveznosti v 
obsegu 39 KT. Če je študent opravil obveznosti na primerljivem študijskem programu in 
se mu lahko prizna več kot polovica zahtevanih opravljenih obveznosti, lahko nadaljuje 
študij v višjem letniku. 

 
(Točka d ne velja za študijske programe tretje stopnje.) 
 
Izpolnjuje standarde kakovosti 
Prednosti: 

Pogoji za študij in opravljanje obveznosti so jasno določeni, načini ocenjevanja so 
transparentni in določeni v učnih načrtih predmetov. 
 
Zelo jasno so določeni postopki in ustrezni organi ali komisije, ki bodo obravnavali 
vloge in dokazila študentov za priznavanje predhodno pridobljenih znanj. 
 
Možnosti in pogoji za delo študentov s posebnimi potrebami so jasno in podrobno 
opredeljeni 
 

Priložnosti za izboljšanje: 
 
Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 
 
Ne izpolnjuje standardov kakovosti 
Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 
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POVZETEK 

Program druge stopnje Življenje na zemlji, ki ga predlaga PŠ ZRC SAZU v Ljubljani je 
namenjen nadaljevanju študija diplomantov naravoslovja, predvsem diplomantom prve 
stopnje biologije, ekologije, paleontologije, geologije, geografije itn. Program je 
vsebinsko široko zasnovan, predvidena je delitev v tri smeri, ki so v spremenjeni verziji 
programa  po vsebini in načinu izvedbe bolj povezane kot v prvotnem predlogu. Biološki 
modul, ki obsega predvsem vsebine s področij ekologije in biodiverzitete, je predlagatelj 
preimenoval v smer Biodiverziteta, ekologija in evolucija, krasoslovni modul je specifičen 
in dokaj aplikativno naravnan, paleobiološki modul je vsebinsko zelo širok in vključuje 
tudi področje geologije sedimentov. Ker gre za predlog enotnega programa je bilo treba 
vsebine predmetov v posameznih modulih uskladiti in študentom omogočiti izbor 
usmeritve z naborom ustreznih izbirnih predmetov. Namen in cilje predlaganega 
programa je v novem predlogu programa dokaj jasen in enoten, predvsem ob izpostavitvi 
aplikativnega vidika programa, ki bo omogočal diplomantom zaposlovanje na področjih 
ved o zemlji in okolju. Kompetence diplomantov in učni izidi so jasno opredeljeni in 
predvsem usmerjeni v možnosti zaposlovanja v domačem in mednarodnem okolju. Ker 
program zajema široko področje ved o zemlji je z preimenovanjem programa v Vede o 
zemlji in okolju smiselno izpostavljen naziv diplomanta, tako da bodo delodajalci že iz 
naziva poznali njihove kompetence. Program druge stopnje mora biti po vsebini in 
zahtevnosti usklajen z vsebinami naravoslovnih programov prve stopnje, tako da 
predstavlja nadgradnjo obstoječih programov. Za študente, ki nimajo ustreznih 
predznanj s področja so predvideni ustrezni obvezni predmeti. Učni načrti predmetov so 
v novem predlogu usklajeni in uravnoteženi po obsegu in učnih izidih. V učnih načrtih je 
usklajeni način izvedbe predmetov v vseh treh modulih/smereh. Izvedba predmetov bo 
potekala v domačem in angleškem jeziku. Reference nosilcev so posodobljene, navedeni 
članki so iz obdobja zadnjih 5 let. Vertikalna in horizontalna povezanost predmetov v 
okviru modulov in med posameznimi moduli je dobra. Koordinatorji modulov programa so z 
uvedbo skupnih obveznih predmetov za vse tri module dobro uskladili vsebine in opredelili 
kompetence diplomantov ter učne izide. Obsežen izbor izbirnih predmetov je prednost programa, 
smiselno pa je, da je predlagatelj omejil izbor predmetov iz drugih programov na 12 KT.  
Nosilci predmetov so raziskovalci in habilitirani visokošolski učitelji za predlagana 
vsebinska področja, nekaterim pa habilitacija v študijskem letu 2020/2021 poteče zato je 
treba predložiti dokazila o ponovni izvolitvi v naziv. V programu sprva ni bilo predvideno 
sodelovanje asistentov in tehničnih sodelavcev, kar je predlagatelj v novi verziji dopolnil 
in vključil 6 asistentov, ki so v postopku izvolitve.  
Prostori in oprema za praktično delo študentov so ustrezni, administrativno-tehnični 
kader in knjižnična dejavnost so na zadovoljivem nivoju in so skupni za vse programe PŠ 
ZRC SAZU. 
Ker je predviden tudi vpis tujih študentov, predlagamo, da se cilje programa, predvidene 
učne izide in kompetence prevede tudi v angleški jezik in pripravi gradivo za oglaševanje 
programa. 
Osnovna težava za izvedbo programa je kadrovske narave. Predvideni nosilci predmetov 
so večinoma 100% zaposleni na ZRC SAZU, nekateri pedagoško sodelujejo tudi na drugih 
ustanovah (UNG in UP). V predlogu programa ni redno zaposlenih nosilcev na PŠ ZRC 
SAZU, kot je razvidno iz soglasij visokošolskih učiteljev o sodelovanju v programu bodo 
večinoma zaposleni po avtorski pogodbi.  
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SUMMARY  
 
The MSc program Life on Earth proposed by PŠ ZRC SAZU in Ljubljana is designed for 
upgrading studies of graduates of the first degree programs in natural history, mostly 
biology, ecology, paleontology, geology, geography etc. The content of the proposed 
program is focused on ecology, karstology and paleobiology and is organized in three 
modules. In the new version of the proposed program the topics and methodological 
approaches of the modules are integrated and well connected. The proposed biology 
module which is focused mostly on ecology and biodiversity is renamed to Biodiversity, 
ecology and evolution, the karstology module is very specific and has great applicative 
potential while the paleobiology module is very broad and also includes sedimentary 
geology.  
As far as it concerns the proposal of the unified program entitled Earth and Environmental 
Sciences it was necessary to organize the courses into mandatory for all three modules and 
electives so the students get equal competences. The purpose and specific goals of the 
program are defined precisely by considering all stakeholders and the demands of the local 
areas for the graduates of the master program in Earth and Environmental sciences. A 
concise analysis of the learning outcomes and competencies of the graduates is based on the 
specific regional and international needs for employment of graduates of the MSc program. 
The proposed program should be consistent with the learning outcomes and competences 
of the graduates of the BSc programs in natural sciences. For students with little basic 
knowledge in the selected module the mandatory courses are well defined. 
The curricula of modules are harmonized and courses are balanced in extent and learning 
outcomes as well as horizontal and vertical consistency. The revised curricula of individual 
courses are well structured and the lecturing language is Slovene and English. The references 
of the lecturers are updated. A great variety of electives is an advantage of the proposed 
program but it was good to limit the number of credits for electives chosen from other programs to 
12 ECTS. The lecturers are excellent researchers in specific fields, for three of the proposed 
lecturers it is necessary to renew the election procedure. 
There were no assistants and technical staff involved in the first proposal of the program, 
which might be a problem regarding that the proposed program contains a lot of laboratory 
and field work. In the new version of the program 6 assistants were included and they 
submitted the application for habilitation. The material conditions including research 
equipment and available facilities meet the requirements for practical work of students. 
Administrative staff and library facilities are adequate. We suggest to the applicant to 
prepare the English version of the program as an information guide for foreign students 
exposing the main goals, learning outcomes and competencies of the graduates. 
The main problem for effective realization of the program is that none of the proposed 
lecturers is currently employed at PŠ ZRC SAZU and the proposer plans to employ them as 
part time lecturers. 
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Izpolnjevanje standardov kakovosti 

Izpolnjuje standarde kakovosti 
● Študijski program je interdisciplinaren in povezuje vsebine s področja ved o okolju, 

paleobiologije in krasoslovja. 
● Prednost programa je velika izbirnost in usmerjenost v individualno raziskovalno delo. 
● Prostori in materialne razmere za izvedbo programa so ustrezni. 
● Možnosti za zaposlovanje diplomantov so dobre. 
● Izvajalci programa so odlični raziskovalci na specifičnih področjih. 
● Program je aplikativno naravnan in povezuje bazična in uporabna znanja o zemlji in 

okolju.  
● Povezanost ciljev in kompetenc/učnih izidov na podlagi učnih načrtov predmetov v 

posameznih modulih s cilji in vsebino enovitega programa je dobra.  
● Horizontalna in vertikalna povezanost predmetov v sklopu treh modulov je dobra. 

 
Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

• Trem potencialnim nosilcem poteče veljavnost naziva v študijskem letu 2020/2021, 
predlagatelj mora predložiti dokazila o vlogi za ponovno izvolitev v naziv 

 
 
Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

• Predvideni nosilci predmetov so redno zaposleni kot raziskovalci na ZRC SAZU in nekateri 
sodelujejo kot pedagoški delavci na UNG in UP. Za kvalitetno izvedbo programa je lahko 
problematično dejstvo, da na PŠ ZRC SAZU za področje naravoslovja ni redno zaposlenih 
visokošolskih učiteljev in predlagatelj predvideva zaposlovanje po avtorski pogodbi šele 
po razpisu programa. 

 

Odličnost  

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: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu. 




