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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela  17.9.2020. 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 

poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila način delovanja in pričela z delom. Na podlagi 

posredovanega gradiva s strani Univerze v Mariboru, Pedagoška fakulteta, je pripravila 

osnutek poročila. Pregledano gradivo je vsebovalo vse dokumente, ki so predvideni v 35. 

členu meril. Po pregledu osnutka poročila s strani vseh članov skupine strokovnjakov je 

bilo sprejeto končno poročilo za akreditacijo študijskega programa Glasbena pedagogika.  
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Zunanja evalvacija 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 

Notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti študijskega programa 

Standard 1 2 2 / / 

Standard 2 2 2 / / 

Spreminjanje in posodabljanje študijskega programa 

Standard 3 4 1 / / 

Izvajanje študijskega programa 

Standard 4 3 4 / / 

Standard 5 3 3 / / 

 

Odličnost / 
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UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE IN NJEGOVA PRESOJA 

 

NOTRANJE ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA 

 

1. standard: Visokošolski zavod evalvira in posodablja vsebino, sestavo in 

izvajanje študijskega programa.  

 

a) samoevalvacija študijskega programa omogoča njegovo razvijanje in 

posodabljanje, tako da se ohranja njegova aktualnost ter ustvarja 

kakovostno izobraževalno okolje: 

 

Predlagatelj PEF UM sporoča, da se poročila o samoevalvaciji pripravljajo vsako leto, in 

sicer že od leta 2006. V opazovanem obdobju v študijskih letih 2016/2017 in 2017/2018 

so se letna samoevalvacijska poročila izdelovala na ravni visokošolskega zavoda, od 

2018/2019 pa se načrtuje in pripravlja samoevalvacijsko poročilo v skladu z dokumentom 

UM Procesi notranjega upravljanja iz leta 2017. Glede na ta dokument 

(https://pef.um.si/wp-content/uploads/2019/08/Procesi-notranjega-upravljanja-in-

spremljanja-kakovosti-%C5%A1tudijskih-programov-na-Univerzi-v-Mariboru.pdf) v 

okvirju programske samoevaluacije se presoja vsebina programa, interes za študij, 

ustreznost kandidatov, prehodnost študentov, uspešnost zaključka študija, obremenitev 

študentov, internacionalizacija študijskega programa, povezanost z delovnim okoljem in 

zaposljivost diplomantov, izvedba študijskega programa, primernost in učinkovitost 

postopkov preverjanja in ocenjevanja znanja študentov; zadovoljstvo študentov s 

pedagoškim delom in s študijskim programom, pedagoške in raziskovalne reference 

vključenih visokošolskih učiteljev, učno okolje in podporne storitve in njihova primernost v 

okviru študijskega programa. Samoevalvacijska poročila posameznega študijskega 

programa so sestavni del samoevalvacijskega poročila članice, ki ga potrdi Senat članice. 

V samoevalvacijskem poročilu se zberejo predlagani ukrepi iz samoevalvacijskih poročil 

posameznih študijskih programov, rok izvedbe in odgovorne osebe. 

V skladu s tem so pripravljeni akcijski načrti za vsako naslednje študijsko leto. Akcijski 

načrti zajemajo naslednja področja: delo komisije za kakovost, kakovost mobilnosti, odnosi 

(informiranost s strani vodstva, kriteriji uspešnosti, pohvala, intranet), študijska dejavnost, 

znanstveno raziskovalna dejavnost in spremljanje umetniške dejavnosti, okoljski vpliv in 

promocija fakultete. 

https://pef.um.si/wp-content/uploads/2019/08/Procesi-notranjega-upravljanja-in-spremljanja-kakovosti-%C5%A1tudijskih-programov-na-Univerzi-v-Mariboru.pdf
https://pef.um.si/wp-content/uploads/2019/08/Procesi-notranjega-upravljanja-in-spremljanja-kakovosti-%C5%A1tudijskih-programov-na-Univerzi-v-Mariboru.pdf
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PEF UM in njegov Oddelek za glasbo, ki je pristojen za izvajanje magistrskega študijskega 

programa Glasbena pedagogika, sporočajo, da so v opazovanem obdobju narejene 

naslednje izboljšave: posodobljene so reference izvajalcev predmetov in je pri nekaterih 

predmetih prenovljeno študijsko gradivo, zaposleni so novi visokošolski učitelji na delovna 

mesta, ki so po odhodu v pokoj prejšnjih več let bila izpraznjena (specialna didaktika in 

kompozicija). 

Predlagatelji sporočajo o zadovoljivih materialnih razmerah, vendar predlagajo ukrepe za 

dostop instrumentarija v učilnicah študentom izven učnih ur. V zadnjih dveh let opažajo 

popolnu zasedenost razpisanih študijskih mest (20). Kljub veliki motiviranosti študentov in 

visokim ocenam odstotek študentov kateri zaključujejo študij v roku je 40%. Po mnenju 

anketiranih študentov (diplomantov) so v času študija pridobili ustrezne kompetence na 

področju strokovnosti in prakse na svojem področju, sposobnosti koordinacije aktivnosti in 

vzpostavljanja lastne avtoritete, nekoliko nižje pa je ocenjena možnost pridobitve znanja 

na drugih področjih. 

 

b) načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 

študijskega programa ter njihovega analiziranja: 

 

Predlagatelj sporoča, da se presoja, revidiranje, analiziranje in pridobivanje predlogov za 

spreminjanje in posodabljanje študijskega programa izvaja na več ravneh. Na ravni 

fakultete se letno izvajajo programske samoevalvacije, enotna univerzitetna študentska 

anketa in različni interni anketni vprašalniki, ki so namenjeni analiziranju kakovosti 

študijskega programa. Vodstvo fakultete skupaj z dekanico skrbi za izpeljavo ankete, za 

evalvacijo rezultatov ankete ter zbrane informacije posreduje zaposlenim. 

Na ravni Oddelka za glasbo se pridobivajo podatki za evalvacijo, refleksijo in oblikovanje 

predlogov za izboljšave študijskega programa skozi pogovore zaposlenih, mnenja tujih 

strokovnjakov in zunanjih sodelavcev. Prav tako se v evalvacijo vključujejo tudi študenti. 

Na podlagi tega se na ravni oddelka oblikujejo in načrtujejo ugotovitve, predlogi za ukrepe 

in odgovorni oziroma zadolženi za izpeljavo dogovorjenega. Na podlagi pridobljenih 

podatkov analizira se študijski program iz vidika posodabljanja in aktualnosti programa, 

interesa za študij, ustreznosti kandidatov, prehodnosti študentov,uspešnosti zaključka 

študija, obremenitve študentov, internacionalizacije študijskega programa, povezanosti 
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programa z delovnim okoljem in zaposljivostjo diplomantov, izvajanja študijskega 

programa v smislu aktivne vloge študentov v učnem procesu, primernosti in učinkovitosti 

postopkov preverjanja in ocenjevanja znanja študentov, zadovoljstva študentov s 

pedagoškim delom in s študijskim programom, pedagoških in raziskovalnih referenc 

vključenih visokošolskih učiteljev, učnega okolja in primernosti podpornih storitev. Oddelek 

obravnava uspešnost prejšnjih ukrepov in njihovo izvedbo. 

 

c) primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog 

oziroma o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega 

programa: 

 

Skladno z dokumentom Procesi notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih 

programov na Univerzi v Mariboru, vodja študijskega programa letno načrtuje in organizira 

izdelavo samoevalvacijskega poročila. Pri izvedbi sodelujejo pogodbeni visokošolski učitelji 

in sodelavci, študenti, nepedagoški delavci in drugi zunanji deležniki. Končno 

samoevalvacijsko poročilo programa se obravnava na seji oddelka, nato se seznani 

Komisija za ocenjevanje kakovosti, pri čemer se povzetke poročil vključi v 

Samoevalvacijsko poročilo PEF UM. Poročilo predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti 

predstavi vsem zaposlenim in predstavnikom študentov na Akademskem zboru, kjer imajo 

deležniki možnost tudi neposredno predlagati, oblikovati predloge za izboljšanje 

programov, hkrati so prav tako pozvani, da predloge naknadno pošljejo na ustrezne organe 

fakultete. 

V času izdelave samoevalvacijskega poročila vodja študijskega programa obvešča ostale o 

dotedanjih ugotovitvah in (ne)uresničenih ukrepih. 

Študentje so vsestransko vključeni v celovito presojo stanja, oblikovanje ukrepov in 

pripravo razvojnih usmeritev fakultete. Študenti so člani Senata PEF UM, a vsa pomembna 

vprašanja v zvezi s študenti obravnava tudi Študentski svet fakultete, ki z ugotovitvami 

seznani dekana in pristojne prodekane ali Senat PEF UM. Študenti imajo predstavnika v 

Komisiji za ocenjevanje kakovosti kjer aktivno sodelujejo pri presoji stanja in predlaganju 

ustreznih ukrepov, kakor tudi pri sprejemanju razvojnih strateških odločitev. 
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Vsi deležniki so ustrezno obveščeni o možnosti samostojnega pregleda dokumentacije v 

zvezi s povzetkom samoevalvacije študijskega programa v okviru Samoevalvacijskega 

poročila PEF MB na internetnih strani fakultete. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti  DA 

 

Prednosti: 

1. Na PEF UM je moč zaznat večletno tradicijo evalviranja dela UM in PEF UM (od leta 

2006). 

2. Iz gradiv in pogovora z dzaposlenimi na PEF UM je razvidno, da načrtno razvijajo 

kultura kakovosti. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

1. Na PEF UM bi bilo smiselno bolj celostno obravnavanje kakovosti (sodelovanje 

komisij in vključevanje drugih deležnikov pri spreminjanju študijskega programa, npr. 

delodajalcev, mentorjev iz prakse, diplomantov). 

2. Iz pogovora je bilo moč zaznai, da bi bilo potrebno večje seznanjanje študentov z 

rezultati anketiranja in ukrepi, ki sledijo rezultatom anketiranja. 

 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

Ni zaznanih posebnih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti študijskega programa Glasbena 

pedagogika. 

 

 

SKLEP: Študijski program Glasbena pedagogika izpolnjuje 1. standard kakovost, tako z 

vidika evalviranja in posodablja vsebin kot tudi sestave in izvajanja študijskega programa. 

 

 

 

2. standard: Uresničevanje nalog, načrtovanih na podlagi izsledkov 

samoevalvacije študijskega programa, je razvidno iz samoevalvacijskih poročil. 

 

Uresničevanje nalog, povezanih s samoevalvacijo študijskega programa, v 

zadnjih treh letih in: 

− sodelovanje deležnikov pri sprejemanju ukrepov za izboljšave, 

spremljanju njihovega uresničevanja in nastajanju samoevalvacijskega 

poročila ter 

− sklenjenost kroga kakovosti: 
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Krog kakovosti na PEF UM je sklenjen. UM izvaja notranjo evalvacijo od leta 2017, in sicer 

na podlagi dokumenta Procesi notranjega upravljanja. Na tej podlagi izvajanjo na PEF UM 

redne programske evalvacije. Rezultat omenjenega dokumenta so samoevalvacijska 

poročila in na njihovi podlagi akcijski načrt PEF UM. Posamezni akcijski načrt vsebuje 

natančen opis ukrepov in odgovorno osebo. 

 

Pri oblikovanju samoevalvacijskih poročil in akcijskih načrtov sodelujejo različni deležniki, 

in sicer: študenti (preko letnih anket in razgovori) in visokošolski učitelji in sodelavci 

(razgovori). Ključno vlogo pri evalvaciji kakovosti na študijskem programu Glasbena 

pedagogika opravljata Komisija za kakovost PEF UM.  Z vsebinskega in izvedbenega vidika 

pa uresničevanje akcijskih načrtov pa ima Oddelek za glasbo. Iz pogovora z deležniki je 

bilo razvidno, da podpirajo idejo akcijskega načrta, vendar ob tem opozarjajo na željo po 

večji preglednosti samih rezultatov omenjenega dokumenta. 

 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti  DA 

Prednosti: 

1. Kot pozitinvno je potrebno izpostaviti samoevalvacijska poročila z akcijskim 

načrtom, ki vsebuje konkretne ukrepe in odgovorno osebo za posamezen ukrep. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

1. Smiselno bi bilo povečati vlogo Komisije za kakovost, in sicer na tanačin, da 

pripravi poročilo o uresničevanju akcijskega načrta. 

2. Da bi se koncept kakovosti širil med zaposlenimi, bi bilo smiselno, da bi na PEF UM 

oblikovali priročnik o kakovosti, ki bi vseboval primeri dobre prakse. 

 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

Ni zaznanih posebnih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti študijskega programa Glasbena 

pedagogika. 
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SKLEP: Študijski program Glasbena pedagogika v izpolnjuje 2. standard kakovost. Iz 

samoevalvacijskih poročil je razvidno, da se uresničujejo naloge, načrtovanih na podlagi 

izsledkov samoevalvacije študijskega programa. 

 

 

SPREMINJANJE IN POSODABLJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

3. standard: Visokošolski zavod spremlja izvajanje študijskega programa, ga 

pregleduje in izboljšuje ob upoštevanju razvoja študijskih, znanstvenih, 

strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških področij in disciplin (razvoja 

stroke), v katera se primerno umešča, ob evalviranju doseganja postavljenih 

ciljev, kompetenc oziroma učnih izidov ter potreb po znanju in ciljev družbe – 

odvisno od vrste in stopnje študijskega programa. Spremembe in posodobitve 

upoštevajo temeljne cilje programa ter ohranjajo povezanost njegovih vsebin 

oziroma predmetov.  

 

Ali je ob vsebinskem razvijanju in spreminjanju študijski program še vedno 

vsebinsko in po sestavi dovršen, ali se ohranja povezanost učnih načrtov in 

predmetnika s cilji in kompetencami študijskega programa ter ali so vsebine 

povezane po horizontalni in vertikalni osi; ob upoštevanju 17. člena meril: 

 

PEF UM spremlja in izboljšuje študijski program Glasbena pedagogika. Samoevalvacija 

poteka predvsem na ravni oddelka, mnenje študentov se vključuje pretežno skozi rezultate 

študentskih anket. Drugi deležniki so v proces samoevalvacije programa vključeni pretežno 

neformalno, preko srečanj in pogovorov. Študijski program je pred kratkim posodobil učne 

načrte programa, pri tem pa ohranil povezanost učnih načrtov in predmetnika s temeljnimi 

cilji programa. Ohranja se tako horizontalna kot vertikalna povezanost. Visokošolski zavod 

namenja veliko pozornost tako horizontalni kot vertikalni povezanosti, pri čemer se 

vertikalna povezanost nanaša predvsem na prehod iz prvostopenjskega študijskega 

programa na drugostopenjski študijski program, saj zaradi trajanja študijskega programa 

(1 leto) ni možno obravnavati vertikalne povezanosti kot pri drugih študijskih programih. 

Glavna horizontalna povezanost, kot navaja visokošolski zavod, je med obveznimi 

predmeti Multikulturna glasbena vzgoja, ki se neposredno navezuje na predmet 

Etnomuzikologija in do določene mere tudi na predmet Izbrana poglavja zgodovine glasbe. 

Tako npr. izbirni predmeti glasbeno-teoretičnega sklopa (kot npr. Kompozicijska tehnika J. 

M. Hauerja, Orkestracija in Vokalno-instrumentalna dela) pomenijo smiselno dopolnitev 

posameznih poglavij glasbeno-zgodovinskega predmeta Izbrana poglavja iz zgodovine 

glasbe. Predmeti instrumentalnega sklopa (Izvajalska praksa solistične in komorne 
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literature, Aspekti estetike v kompozicijski tehniki ter Jazz in sodobna improvizirana 

glasba) pa praktično dopolnitev posameznih poglavij pri predmetih Etnomuzikologija, 

Multikulturna glasbena pedagogika, Izbrana poglavja iz zgodovine glasbe. Splošni in 

strokovni predmeti se smiselno nadgrajujejo glede na 1. stopnjo. Tako je denimo predmet 

Izbrana poglavja iz zgodovine glasbe na drugi stopnji specializirana nadgradnja 

posameznih poglavij splošnega pregleda v 6., 7. in 8. semestru zgodovine glasbe 

(Zgodovina glasbe I, Zgodovina glasbe II in Zgodovina novejše glasbe) na dodiplomski 

stopnji. Podobno je predmet Izvajalska praksa solistične in komorne glasbene literature na 

drugi stopnji študija v izvajalskem in interpretativnem smislu nadgradnja predmetov 

Instrumentalna in komorna igra I in II ter Instrumentalni praktikum I-IV na dodiplomskem 

študiju. Prav tako pa navaja visokošolski zavod, je tudi predmet Multikulturna glasbena 

pedagogika smiselna nadgradnja predmetov Didaktika glasbe s prakso na OŠ, SŠ in GŠ, ki 

se pojavljajo v 6., 7. in 8. semestru dodiplomskega študija. 

Visokošolski zavod je dobro vpet v okolje. Študentom in študentkam omogoča raznoliko 

izvajanje prakse, na različnih ravneh vzgoje in izobraževanja, predvsem pa omogoča 

sodelovanje v različnih projektih in aktivnostih znotraj fakultete in v širšem prostoru. 

 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti  DA 

Prednosti: 

1. Na PEF UM razumejo koncept kakovosti, kot kontinuiran proces izboljševanja 

študijskega programa Glasbena pedagogika. 

2. Visokošolski učitelji in sodelavci ter in študenti študijskega programa Glasbena 

pedagogika so aktivno vključeni v nacionalne in medarodne projekte. 

3. V študijski program Glasbena pedagogika so vključeni zunanji sodelavci, s čimer 

se študijski program nadgrajuje s svežim znanjem (iz prakse). 

4. Pri izvajanju študijske prakse se zasledujejo želje in potrebe študentov. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

1. Smiselno bi bilo dolgoročno razmišljati intenzivnejšem razvijanju lastnega 

pedagoškega kadra. 
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Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

Ni zaznanih posebnih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti študijskega programa Glasbena 

pedagogika. 

 

SKLEP: Študijski program Glasbena pedagogika izpolnjuje 3. standard kakovosti. PEF UM 

spremlja izvajanje študijskega programa, ga pregleduje in izboljšuje ob upoštevanju 

razvoja študijskih, znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških področij in 

disciplin. 

 

IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

4. standard: Način, oblika in obseg izvajanja študijskega programa ustrezajo 

njegovi vsebini, sestavi, vrsti in stopnji, tako da so kakovostno prilagojene in 

zagotovljene študijske vsebine, izvedbene prakse in viri (kadrovski in 

materialni). 

 

a) načini in oblike poučevanja, njihov razvoj oziroma prilagojenost (vključno 

z viri):  

− različnim skupinam študentov, 

− različnim študijskim potrebam in načinom študija (na študenta osredinjen 

študij in poučevanje),  

− potrebam visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 

 

Magistrski študij Glasbena pedagogika je zasnovan na način, da študentje pridobijajo 

kompetence povezane z temeljnimi pedagoškimi znanji, znanji iz področja specialne 

metodike in glasbeno-praktičnimi znanji. Študij se izvaja skozi predavanja, seminarje in 

vaje in se pričakuje veliko samostojnega dela študentov. Predlagatelj navaja, da se 

uporabljajo različne metode poučevanja in učenja, ki so usmerjene na potrebe in možnosti 

na posameznega študenta, kaj je pri taki vrsti študija tudi zaželeno. PEF UM zagotavlja 

enakopravnost študentov s spoštovanjem pravnih aktov (Pravilnik o študijskem procesu 

študentov invalidov Univerze v Mariboru in Pravilnik o študentih s posebnim statusom na 

Univerzi v Mariboru in drugi). 

Po poročilu PEF UM študente se spodbuja k praktičnemu udejstvovanju (pri raznih kulturnih 

društvih – kot vodje ali kot člani zasedb, idr.). Naravnanost vseh predavateljev na Oddelku 

za glasbo je prepoznavanje posebnih talentov, dodatno pomaganje in podavanje dodatnih 



 

 

 

12 

 

znanj in kompetenc za tovrstno udejstvovanje. Študentom je omogočeno ustrezno 

strokovno, umetniško in raziskovalno delo. 

Samostojnost in individualizirani pristop je razviden tudi v praktičnem delu študija- strnjeni 

pedagoški praksi. Študentje imajo možnost načrtovanja, opazovanja in samostojnega 

vodenja/izvajanja učnega procesa in spoznavanja delovanja šole. Narava in vsebina 

programa prav tako zahteva praktično delo v okviru vaj pri instrumentalnem pouku, kjer 

se izvajajo tudi redni oddelčni nastopi študentov. 

Visokošolskim učiteljem je zagotovljena institucionalna informacijska podpora. Za izvedbo 

e-izobraževanja imajo vsi visokošolski učitelji in sodelavci UM na voljo tehnološko podporo 

v obliki e-okolja za poučevanje in učenje Moodle in ustrezno pedagoško pomoč v obliki 

izvedbe rednih delavnic iz področja uporabe Moodla. PEF UM je ustrezno vključena v 

internetsko omrežja, omogočen je brezžični dostop do interneta in je dostopen EDUROAM. 

Visokošolskim učiteljem je tudi zagotovljen dostop do knjižnega fonda ter fonda glasbenih 

zapisov in notnega materiala. Knjižnica poskuša redno kupovati gradivo za potrebe študija 

in raziskovanja. 

 

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

drugih oblik dela s študenti: 

 

Na podlagi podatkov o številu kontaktnih ur predvidenih študijskim programom, je moč 

razbrati, da celotno število ur dela študentov obsega 2.040 ur. Od tega je 1.600 ur (78,43 

%) namenjenih samostojnemu delu študentov, ostalih 440 ur (21,57 %) namenjenih 

kontaktnim uram. Kontaktne ure so razdeljene v tri skupine, in sicer: predavanja, vaje in 

seminarji. Predavanjem je namenjenih 240 ur (11,76 %), vajam 150 ur (7,35 %) in 

seminarjem 50 ur (2,45 %).  

 

c) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja 

ter potrebam študentov: 

 

Predlagatelj ne navaja posebne prilagoditve študijskega gradiva, vendar sporoča o 

možnostih prilagoditev za dolgotrajno bolne študente, študente invalide in druge študente 

s posebnimi potrebami. Le ti lahko zaprosijo za prilagoditve pri študiju, kot npr.  

vnaprejšnjo prejemanje študijskega gradiva, pravico do podaljšanja časa izposoje gradiva 
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v knjižnici, izposoje čitalniškega gradiva na dom, pomoč pri iskanju gradiva, pravico do 

asistenta, v kolikor je knjižnica študentu nedostopna. 

Glede študija na daljavo Oddelek za glasbo sporoča, da ga ne izvaja (v celoti), predvsem 

iz tehničnih in pedagoških razlogov. 

 

č) delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma 

umetniških projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS: 

 

Študenti Oddelka za glasbo so zelo aktivno vključeni v projektno in skupinsko delo, posebej 

na področju umetniških projektov. Udeležujejo se seminarjev, poletnih šol in tekmovanj. 

Sodelovali so pri treh medfakultetnih raziskovalnih projektih s področja uporabe najnovejše 

tehnologije na področju glasbe: Mobilno in interaktivno učenje Nauka o glasbi s pomočjo 

nadgrajene resničnosti (1.3.2015 – 31.7.2015); Mobilno in interaktivno učenje Solfeggia s 

pomočjo nadgradnje resničnosti (1.2.2017 – 30.6.2017, projekt nagrajen z nagrado »Naj 

projekt 2017« pa tudi z Perlachovim priznanjem za študijsko leto 2017/18, najvišjim 

priznanjem UM, in Glasbeni vodič po slovenskih glasbenih znamenitostih s pomočjo 

obogatene resničnosti (1.3.2018 – 31.7.2018). Študenti so se udeležili mednarodnih 

strokovnih konferencah. 

 

d) praktično izobraževanje študentov: 

 

Praktično izobraževanje v delovnem okolju se izvaja v okviru strnjene pedagoške prakse, 

15 delovnih dni in 210 ur samostojnega dela. Študentje si sami izberejo vzgojno-

izobraževalno ustanovo (osnovna, srednja ali glasbena šola). Izbirajo lahko med 359 

ustanovami, s katerimi ima PEF UM sklenjene pogodbe Vodstvo vzgojno-izobraževalne 

ustanove študentu dodeli ustreznega mentorja. Mentor študenta vključuje v posamezne 

dele vzgojno pedagoškega procesa, mu daje okvirna navodila, odgovarja na njegova 

vprašanja in skupaj z njim oceni načrtovane in izvedene dejavnosti. Ob zaključku strnjene 

prakse mentor na posebnem obrazcu pripravi opisno oceno o študentu. Kakovost 

praktičnega usposabljanja ugotavlja se z dokumentom Dnevnik strnjene pedagoške 

prakse, ki ga študentje oddajo po uspešno zaključeni praksi. Dnevnik prakse vključuje: 

lastno oceno študentov o strnjeni praksi in predloge za izboljšanje le te; opis sodelovanja 

z mentorjem, angažiranost mentorja, upoštevanje idej študentov, kakovost in 
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angažiranost mentorja pri pregledovanju načrtovanih priprav in evalvaciji izvedbe 

nastopov; predstavitev izbrane vzgojno-izobraževalne ustanove; dokumentacijo: seznam 

opravljenih nastopov in hospitacij, oceno mentorja, poročilo o vključenosti študenta v 

strokovna in druga dela; učne priprave in analize samostojnih nastopov in hospitacij; 

refleksijo lastnega dela. Dnevnik strnjene pedagoške prakse študentje oddajo v 

ocenjevanje nosilcu predmeta Pedagoška praksa. 

Kakovost strnjene prakse spremlja se z analiziranjem anket o praktičnem usposabljanju; 

zadovoljstvu študentov s študijem in občasnim srečanjem z učitelji mentorji, študenti in 

specialnim didaktikom. 

 

e) ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev študentom: 

 

Predlagatelj zagotavlja, da so urniki ustrezno oblikovani. Spremlja pa tudi zadovoljstvo 

študentov s številom govorilnih ur ter dostopnostjo visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

Iz poročil je razvidno da so po mnenju študentov domala vsi visokošolski učitelji in 

sodelavci redno dostopni študentom v času govorilnih ur, da je število govorilnih ur 

ustrezno, sicer pa se večina korespondence med študenti in učitelji danes odvija preko 

elektronskih medijev (e-pošte). 

 

f) ustreznost in usposobljenost kadrov v skladu s 13. členom meril ter 

zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje 

pogojev za mentorstvo za študijske programe tretje stopnje: 

 

Nosilci in izvajalci učnih predmetov so ustrezno habilitirani v nazive v skladu z Merili za 

volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 

Univerze v Mariboru. Predlagatelj je v dokumentaciji predložil dokaze o znanstveni / 

umetniški dejavnosti visokošolskih učiteljev, ki poučujejo na študiju Glasbene pedagogike. 

Predlagatelj ugotavlja, da je žal razmerje med redno zaposlenimi visokošolskimi učitelji in 

zunanjim sodelavci še vedno neugoden. 
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g) materialne razmere, povezane z izvajanjem študijskega programa, v 

skladu s 15. členom meril: 

 

UM je lastnik nepremičnine prip. k vlož. št. 1510 k.o. Koroška vrata, ki jo za izvajanje 

dejavnosti uporablja PEF UM. 

Skupna neto površina zgradbe znaša 2808 m2 in obsega predavalnice (6), specializirane 

učilnice (računalniška učilnica, telovadnica, laboratorij) (7), seminarske učilnice (15), 

kabinete (49), prostore za administrativno-upravne zadeve (13) in prostore za klavir (4). 

Skupno število sedežev v vseh prostorih je cca. 1250. 

PEF UM zagotavlja ustrezno tehnično-tehnološko in drugo opremo za izvajanje visokošolske 

dejavnosti. 

Prostori v zgradbi PEF UM so primerni za študente s posebnimi potrebami, tudi za gibalno 

ovirane študente. 

Knjižnica (Miklošičeva knjižnica - FPNM) je matična knjižnica treh fakultet, in sicer 

Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko. 

Zaposleno je 8 knjižničnih delavcev z opravljenim bibliotekarskim izpitom in aktivno 

COBISS licenco za delo v COBISS3. Na dan 31. 12. 2018 je knjižnični fond obsegal 151.916 

enot gradiva. Odpiralni čas je primeren in prilagojen potrebam uporabnikov. Študentom je 

na voljo Študijska soba, kjer lahko študirajo vsak dan od ponedeljka do petka od 7.30 do 

20.30; sobota od 8.00 do 12.30. Študenti lahko z vpisom v katerokoli visokošolsko knjižnic 

UM (12 knjižnic) uporabljajo gradivo vseh 17 fakultet. 

PEF UM razpolaga z ustrezno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. V predavalnicah je 

urejeno ozvočenje, v nekaterih učilnicah so nameščene interaktivne table s projektorjem 

in računalnikom. Na razpolago je TV-studio za snemanje in montažo. Popis glasbil vsebuje: 

3 klavirje, 10 pianin, 4 kitare, 4 klarinete, 3 saksofone, 3 prečne flavte, 4 kljunaste flavte, 

bobne in Orffov instrumentarij. 

V poročilu za študijsko leto 2016/2017 se poroča o izboljšanju materialnih pogojev, in 

sicer: sanacija obstoječih prostorov, pridobitev primerno opremljenih vadnic za študente, 

nakup novih in servisiranje starih glasbil, kompletna prenova IKT tehnologije, ureditev 
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dostopa do interneta. Oddelek za glasbo poskuša zagotoviti, da je instrumentarij redno 

servisiran, klavirji in pianina redno uglaševani. 

Po mnenju predlagatelja so zagotovljeni ustrezni in stabilni finančni viri za izvajanje in 

nadaljnji razvoj visokošolske dejavnosti. 

PEF UM je javni zavod, ki se financira v okviru Uredbe o javnem financiranju visokošolskih 

zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17 in 24/19) 

Študijski program Glasbena pedagogika se bo financiral v skladu z Uredbo o javnem 

financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov in s sredstvi iz šolnin (izredni študij). 

Materialni pogoji za izvedbo programa na fakulteti so zagotovljeni 

Financiranje znanstvenega, raziskovalnega in strokovnega dela je zagotovljeno v okviru 

projektov, ki potekajo na fakulteti. Ta financiranja so domača (ARRS in različna 

ministrstva) ter tuja (evropski projekti). 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti  DA 

Prednosti: 

1. Študenti in visokošolski učitelji aktivno sodelujeo v različnih nacionalnih in 

mednarodnih projektih. 

2. Na PEF UM razvijajo sistem kazalnikov uspešnosti na umetniškem področju. 

3. Zaradi širine kompetenc je moč pri delodajalch zaz izrazito željo po zaposlovanju 

diplomantov. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

1. V želji po lažjem vpisu študentov iz drugih študijskih smeri, bi bilo smiselno 

nadgraditi vpisne pogoje in preverjanje kompetenc. 

2. V razgovoru z deležniki se je pojavila želja po več praktičnega usposabljanja.  

3. Smotrno bi bilo uvesti redne sestanke z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, glede 

posodabljanja prakse. 

4. PEF UM naj nadaljuje z izboljševanjem materialnih in prostorskih pogojev za delo. 
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Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

Ni zaznanih posebnih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti študijskega programa Glasbena 

pedagogika. 

 

SKLEP: Študijski program Glasbena pedagogika izpolnjuje 4. standard kakovost. Način, 

oblika in obseg izvajanja študijskega programa Glasbena pedaggika ustrezajo njegovi 

vsebini, sestavi, vrsti in stopnji, tako da so kakovostno prilagojene in zagotovljene 

študijske vsebine, izvedbene prakse in viri. 

 

 

 

5. standard: Zagotovljeno je varovanje pravic deležnikov v študijskem procesu. 

 

a) ali je vsem študentom ob rednem izpolnjevanju obveznosti, določenih s 

študijskim programom, omogočeno nemoteno napredovanje in dokončanje 

študija: 

 

PEF UM omogoča vsem študentom redno izpolnjevanje obveznosti. Pravno urejanje 

izpolnjevanja študijskih obveznosti temelji na Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju 

znanja na Univerzi v Mariboru. Le ta določa oblike, način in merila ocenjevanja. Študenti 

imajo na razpolago v okviru študijskega programa Inkluzija v vzgoji in izobraževanju na 

razpolago vsaj tri izpitna obdobja, in sicer v različnih izpitnih obdobjih. Sama izvedba 

preverjanja znanja študentov je usklajeza s potrenimi učnimi načrti. Pravtako pa imajo 

študenti pravico do ugovora zoper podano oceno, ki jo obravnava komisija, imenovana s 

strani dekanje PEF UM. Iz pogovora z zaposlenimi v referatu je bilo moč razbrati, da so v 

preteklem študijskem letu imeli na PEF UM 7 pritožb, ki pa so bile ustrezno rešene. 

 

V želji po izboljšanju kakovosti preverjanja znanja UM omogoča visokošolskim učiteljem 

dodatna usposabljanja v okviru Centra za podporo učenja UM, Oddelek za izobraževanje 

in študij (npr. Projekt Didakt.UM) in Erasmus +. Sočasno pa imajo na PEF UM razvit sistem 

tutorstva in Svetovalnico za študente, ki ponuja študentom različne oblike pomoči in 

svetovanja študentom s posebnimi potrebami. 
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Iz podatkov o napredovanju študentov na PEF UM je razvidno relativno nizek odstotek 

študentov, ki zaključijo magistrski študijski program v roku. V študijskem letu 2016/17 je 

bilo le teh na izrednem študiju 18,60 % in na rednem študiju 41,44 %. 

 

 

b) ali je vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem zagotovljeno 

spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter pomoč 

in svetovanje pri razvijanju karierne poti: 

 

Iz poročila in razgovora z visokošolskimi učitelji in sodelavci je bilo moč zaznati, da imajo 

dovolj avtonomije pri njihovem pedagoškem in raziskovalnem delu. Po njihovem mnjenju 

je vodstvo PEF UM posebno pozornost namenilo omenjenemu področju, pri čemer spodbuja 

zaposlene, s pomočjo dobre delovne klime, aktivnemu vključevanju v projekte in 

motiviranju za prevzemanje funkcij tako na ravi UM kot tudi PEF UM. 

 

Pri razvijanju karierne poti imajo visokošolski učitelji in sodelavci finančno podporo, kar se 

odraža pri možnostih njihovega sodelovanja na različnih nacionalnih in medarodnih 

znanstvenih konferencah. Sočasno pa lahko pridobivajo nova znanja v okviru Centra za 

podporo učenja UM, Oddelek za izobraževanje in študij. V okviru UM deluje Karierni center 

UM, ki pa svojo dejavnost prevnstveno usmerja v potrebe študentov.  

 

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

 

PEF UM obvešča deležnike o dejavnosti in študijskih programih v skladu z 12.členom meril. 

Primaren vir za seznanjanje širše javnosti s pomočjo spletne strani, ki vsebuje informacije 

o organizaciji, pedagoški in znanstveno-raziskovalni dejavnosti PEF UM. Sočasno pa 

uporabljajo tudi ostale oblike spletnega obveščanja (npr. Novice in informator), ki so 

namenjene aktualnim dogodkom in dosežkih zaposlenih na PEF UM. 

 

Specifične informacije, glede vpisa in študija na UM, pa lahko pridobijo zainteresirani v 

okviru Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Mariboru oziroma na ravni 

fakultete pa prvenstveno v okviru refereta za študentske zadeve. 
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Izpolnjuje standarde kakovosti  DA 

Prednosti: 

1. Iz poročila in razgovora je bilo moč zaznati, da imajo na PEF UM kakovostni sistem 

tutorstva. 

2. Zaposleni na PEF UM navajano dobro delovna klimo. 

3. Na PEF UM skrbijo za avtonomijo visokošolskih učiteljev. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

1. PEF UM bi morala poskrbeti za povečanje deleža študentov, ki zaključijo študij v 

rednem roku. 

2. Aktivnosti Kariernega centra UM bi se lahko razširile tudi na potrebe visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev. 

3. Smisleno bi bilo izvesti delavnico za vse zaposlenih na temo kakovosti, ki bi 

temeljila na odprtem pogovoru in aktivnih metod dela. 

 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

Ni zaznanih posebnih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti študijskega programa Glasbena 

pedagogika. 

 

 

SKLEP: Študijski program Glasbena pedagogika v izpolnjuje 5. standard kakovost, saj je 

zagotovljeno varovanje pravic deležnikov v študijskem procesu. 

 

 

POVZETEK 

 

Na PEF UM imajo vzpostavljen ustrezen sistem kakovosti, kar je razvidno iz poglobljenih 

samoevavacijskih poročil in akcijskih načrtov. Za razvijanje kakovosti je vsebinsko 

odgovoren Oddelek za Glasbo. Pri tem pa sodelujejo z ostalimi sodelavci na PEF UM, npr. 

Komisijo za kakovost. 
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Pri posodabljanju študijskega programa Glasbena pedagogika dajejo poseben poudarek 

povečanju konkurenčnosti le tega in zadovoljstvu študentov. Slednje se prvenstveno 

odraža pri prepoznanosti študijskega programa na trgu dela in uspešnosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev ter študentov na različnih nacionalnih in mednarodnih projektih. 

 

Na podlagi pregledanih gradiv in pogovora z različnimi deležniki komisija strokovnjakov 

ugotavlja, da študijski program Glasbena pedagogika izpolnjuje vse standarde kakovosti.  

 

SUMMARY  

 

On PEF UM have an appropriate quality system, which is evident from the self-evaluation 

reports and action plans. The Department of music is responsible for the development of 

quality, and it is constantly updating the study program. They collaborate with other 

associates at PEF UM, e.g. Quality commission. 

 

By updating the study program Music pedagogy, they place special emphasis on increasing 

its competitiveness and student satisfaction. This is primarily reflected in the recognition 

of the study program in the labor market and the performance of higher education teachers 

and students in various national and international projects. 

 

Based on the reviewed materials and interviews with various stakeholders, the commission 

of experts concludes that the study program Inclusion in education meets all quality 

standards.  

 

Izpolnjevanje standardov kakovosti 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Kot poseben primer izpolnjevanja standardov kakosti lahko izpostavimo: 

1. Vodstvo PEF UM načrtno razvija kulturo kakovosti in avtonomijo visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev. 

2. Na PEF UM je moč zaznati skrb za študente s posebnimi potrebami, kar se 

odraža v kakovostno razvitem sistemu tutorstva. 
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3. Samoevalvacijska poročila so nadgrajena z akcijskimi načrti, ki vključujejo 

konkretne ukrepe in odgovorno osebo za posamezni ukrep. 

4. Študenti študijskega programa Glasbena pedagogika so aktivno vključeni v 

različne nacionalne in mednarodne projekte. 

5. Delodajalci izpostavljajo željo po zaposlovanju diplomantov študijskega 

programa Glasbena pedagogika. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Komisija strokovnjakov ni zaznala posebnih primerov, kjer bi bili delno izpolnjeni 

standardi kakovosti. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

 

Komisija strokovnjakov ni ugotovila posebnega primera v študijskem programu 

Glasbena pedagogika, iz katerega bi bilo razvidno neizpolnjevanje standardov 

kakovosti. 

 

 

 

Odličnost  

 

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

izpostavljeno odličnost pri izvajanju evalviranega programa. 

 

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu. 

 


