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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 (v nadaljevanju 

PEF UM), 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 

Inkluzivna 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 1 2 / / 

Spreminjanje in posodabljanje študijskega programa 

Standard 3 4 1 / / 

Izvajanje študijskega programa 

Standard 4 2 5 / / 

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


 

 

 

5 

 

PEF UM in njegov Oddelek za temeljne pedagoške predmete, ki je pristojen za izvajanje 

magistrskega študijskega programa Inkluzija v vzgoji in izobraževanju sporočajo, da so v 

opazovanem obdobju na podlagi analize potreb diplomantov narejene spremembe pri 

predmetih Svetovanje in timsko delo, Refleksija in profesionalni razvoj učiteljev, Strategije 

dela z učenci s slušno govornimi motnjami, Multikulturnost in marginalne skupine,Pristopi 

pri delu z otroki in mladostniki s psihiatričnimi motnjami in avtističnimi motnjami, 

Samopodoba učencev v inkluziji, Inkluzivni razred in otroci z učnimi težavami (v študijskem 

letu 2016/2017). V naslednjem študijskem letu sta bila pripravljena dva nova izbirna 

predmeta in so potrjene spremembe učnih načrtov dveh predmetov (delno spremenjena 

vsebina, literatura, cilji, predvideni študijski rezultati, metode poučevanja in učenja ter 

način ocenjevanja, reference nositelja). Na Oddelku za temeljne pedagoške predmete se 

zavedajo, da je potrebno sprotno spremljanje potreb diplomantov in temu primerno 

prilagoditi in dopolnjevati vsebine. 

Po ocenah študentske ankete so najslabše ocenjene materialni in prostorski pogoji, PEF 

UM poskuša redno posodabljati opremo in prenavljati prostore. 

 

b) načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 

študijskega programa ter njihovega analiziranja: 

 

Predlagatelj izpostavlja, da se presoja, revidiranje, analiziranje in pridobivanje predlogov 

za spreminjanje in posodabljanje študijskega programa izvaja na različne načine tako, da 

zajame vse deležnike v študijskem programu. Informacije se zbirajo s pomočjo redne letne 

ankete o zadovoljstvu študentov z izvedbo študija; iz individualnih razgovorov z notranjimi 

in zunanjimi izvajalci ter študenti; s pomočjo rednih evalvacij dela in refleksij v okviru 

rednih sej Oddelka za temeljne pedagoške predmete; iz  analize Ankete o oceni 

pedagoškega dela in obremenitvi študentov. 

Zbrane informacije interne evalvacije, pridobljene s pomočjo letne ankete, se kvantitativno 

in kvalitativno obdelajo s pomočjo statističnih programov za analizo podatkov in podajo v 

obliki zaključnega poročila vsem deležnikom. Informacije, pridobljene na ostale načine 

(razgovori, skupinske evalvacije in refleksije) se kvalitativno analizirajo, beležijo in hranijo 

v bazi podatkov, ki je dostopna vsem notranjim in zunanjim izvajalcem. 
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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 UM, vodja študijskega programa letno načrtuje in organizira izdelavo 

samoevalvacijskega poročila. 

Predlagatelj navaja, da so deležniki primerno in redno obveščeni o uresničevanju 

načrtovanih nalog in o izsledkih ter ugotovitvah procesa samoevalvacije. Izsledki in 

ugotovitve samoevalvacije študijskega programa so predstavljeni na rednem letnem 

srečanju vseh notranjih in zunanjih izvajalcev študijskega programa. Vsi izvajalci so redno 

seznanjeni tudi s kvalitativnimi pripombami študentov (pridobljenih s pomočjo ankete in 

skozi ostale oblike, kot so individualni razgovori, sprotna komunikacija tekom izvajanja 

pedagoškega procesa). Vsi deležniki so ustrezno obveščeni o možnosti samostojnega 

pregleda dokumentacije v zvezi s povzetkom samoevalvacije študijskega programa v 

okviru Samoevalvacijskega poročila PEF UM na internetnih strani fakultete. 

Deležniki so tudi redno obveščeni o uresničevanju načrtovanih nalog in novo nastalih 

aktivnosti preko sredstev obveščanja (elektronska pošta, redne seje Oddelka za temeljne 

pedagoške predmete). 

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

pripravo razvojnih usmeritev fakultete. Študenti so člani Senata UM PE in 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. 

  

Izpolnjuje standarde kakovosti  DA 

Prednosti: 

1. PEF UM se že od leta 2006 intenzivno ukvarja z kontinuiranim razvijanjem tradicije 

evalviranja. 

2. Vodstvo PEF UM načrtno razvija kultura kakovosti. 
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Priložnosti za izboljšanje: 

1. Predlagamo, da bi bilo smiselno intenzivnejše sodelovanje komisij in vključevanje 

drugih deležnikov pri spreminjanju študijskega programa, npr. delodajalcev, 

mentorjev iz prakse, diplomantov. 

2. Smiselno bi bilo večje seznanjanje študentov z rezultati anketiranja in ukrepi, ki 

sledijo rezultatom anketiranja. 

 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

Ni zaznanih posebnih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti študijskega programa Inkluzija 

v vzgoji in izobraževanju. 

 

 

SKLEP: Študijski program Inkluzija v vzgoji in izobraževanju 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: 

 

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 



 

 

 

8 

 

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

vzgoji in izobraževanju opravljata Komisija za kakovost PEF UM, pri samem vsebinskem 

uresničevanju akcijskih načrtov pa Oddelek za temeljne pedagoške predmete. 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. Samoevalvaciji sledi akcijski načrt. Le ta vsebuje konkretne ukrepe in odgovorno 

osebo za posamezen ukrep. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

1. Smiselno bi bilo, da Komisija za kakovost pripravi poročilo o uresničevanju 

akcijskega načrta, saj bi se na ta način povečala proaktivna vloga komisije. 

2. Prav tako bi bilo smiselno, da bi se oblikoval priročnika o kakovosti, ki bi vseboval 

primeri dobre prakse. 

 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

Ni zaznanih posebnih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti študijskega programa Inkluzija 

v vzgoji in izobraževanju. 

 

SKLEP: Študijski program Inkluzija v vzgoji in izobraževanju 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 – 
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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 sproti posodablja študijski program. Samoevalvacija poteka predvsem 

na nivoju oddelka, študentsko mnenje se vključuje pretežno preko rezultatov študentskih 

anket in sprotnih pogovorov s študenti in študentkami. Predstavniki potencialnih 

delodajalcev in izvajalcev prakse so vključeni v proces samoevalvacije, predvsem na 

neformalni način skozi občasna srečanja. Študentski svet poda svoje mnenje na 

samoevalvacijsko poročilo. 

PEF UM posodablja učne načrte, le-te je v celoti posodobil pred kratkim. Pri prenovi učnih 

načrtov so posodobili literaturo in posamezne vsebine. Posodobljeni učni načrti ohranjajo 

povezanost vsebin, upoštevajo temeljne cilje programa in razvoj stroke. Določena 

literatura, ki so jo na novo vključili v učne načrte je razmeroma slabo dostopna (1-2 

izvoda), nekatera, predvsem tuja literatura v knjižnicah ni na voljo. 

PEF UM v izvajanje programa vključuje tudi zunanje sodelavke in sodelavce iz Slovenije in 

tujine (Edukacijsko-rehabilitacijske fakultete Sveučilišta v Zagrebu, Univerze v Ljubljani in 

Univerze na Primorskem, Inštitut za avtizem in sorodnje motnje), prav tako vključujejo 

osebe iz prakse (strokovni centri, svetovalni centri, vrtci, osnovne šole, srednje šole, 

osnovne šole s prilagojenim programom idr.). Vključevanje zunanjih strokovnjakov je 

dobrodošlo iz vidika obogatitve študijskega programa z različnimi znanji, hkrati pa 

pomanjkanje visokošolskih učiteljev na programu vpliva na težjo organizacijo predavanj in 

drugih oblik študija, pri čemer študenti izpostavljajo nenehno spreminjanje urnika in 

čakanje na izvedbo določenih predmetov, ki jih izvajajo izključno zunanji predavatelji oz. 

izvajalci. 

Iz samoevalvacijskih poročil je razvidno, da PEF UM za potrebe izvajanja programa ohranja 

redno sodelovanje z različnimi vzgojno-izobraževalnimi institucijami in išče nove priložnosti 

sodelovanja v skladu s 3. standardom 17. člena meril. Študentkam in študentom omogoča 
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raznolike praktične izkušnje na različnih institucijah, organizacijah oz. različnih delovnih 

mestih. 

Študijski program Inkluzija v vzgoji in izobraževanju ob spreminjanju ohranja povezanost 

učnih načrtov in predmetnika s kompetencami, študijski program je relativno nov, izvaja 

se od študijskega leta 2013/14 zaradi tega je inkluzivni pedagog kot profil relativno 

nepoznan. Slabo je definirana tudi njegova umeščenost v prostor vzgoje in izobraževanja, 

predvsem njegova dodana vrednost v razmerju do sorodnih, že uveljavljenih strok. 

Smiselno bi bilo, da PEF UM nadaljuje s promocijo ne samo študijskega programa ampak 

tudi poklica inkluzivnega pedagoga, da gradi na lastni identiteti in poudarja prednosti, ki 

jih ta profil lahko prinese v vzgojno izobraževalne ustanove. 

 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti  DA 

Prednosti: 

1. Na PEF UM se zavedajo kontinuiranosti procesa izboljševanja študijskega programa 

Inkluzija v vzgoji in izobraževanju. 

2. Zaposleni na PEF UM  so aktivno vključeni v nacionalne in medarodne projekte in 

sodelovanje, kar vpliva na študijski program Inkluzija v vzgoji in izobraževanju. 

3. Pri posodabljanju programa izhajajo iz izkušenj z zunanjimi sodelavci in sodelavci 

iz prakse. Slednje predstavlja pomemben doprinos svežega znanja. 

4. Pri izvajanju študijskega programa Inkluzija v vzgoji in izobraževanju se 

upoštevajo predlogi študentov (npr. praksa). 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

1. Smiselno bi bilo povečati skrb za razvijanje lastnega kadra na Inkluzija v vzgoji in 

izobraževanju. 

 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

Ni zaznanih posebnih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti študijskega programa Inkluzija 

v vzgoji in izobraževanju. 
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SKLEP: Študijski program Inkluzija v vzgoji in izobraževanju 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 Inkluzija v vzgoji in izobraževanju izvaja se kot izredni študij. Kontaktne 

ure izvajajo se v obliki predavanj, seminarjev, kabinetnih vaj ter prakse na institucijah. 

Osnovna oblika dela s študenti v predavalnici je frontalna oblika v obliki predavanj. Delo v 

manjših skupinah, v parih je predvideno bodisi pri seminarjih bodisi pri seminarskih ali 

laboratorijskih vajah. Takšna praksa omogoča kakovostno izvedbo pedagoškega dela ter 

na študenta osredinjen študij in poučevanje. 

Po poročilu PEF UM obsegajo metode in načini dela s študenti razlago, razgovor ali debato 

s študenti, delo z besedilom,izdelavo praktičnih vaj v okviru kontaktnih ur in samostojno, 

nastope študentov pri seminarjih ali njihove predstavitve na terenskih seminarjih, občasno 

pa študijo primerov. 

Praktično usposabljanje pa tudi praktično usposabljanje poteka v delovnem okolju. Po 

zmožnostih se lahko vključujejo tudi gosti iz prakse. 

Študij predvideva izmed 58 in 96% deleža samostojnega dela študentov. Del vseh učnih 

enot zajema naloge, ki niso predvidene znotraj kontaktnih ur s študenti. V okviru 

samostojnega dela študentov je predvideno tudi njihovo delo v e-okolju. 
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Po predznanju šibkejši študenti ali pa študenti, katerih materni jezik ni slovenščina, so 

deležni dodatne podpore s strani predavateljev in so jim omogočene dodatne razlage na 

govorilnih urah. 

PEF UM zagotavlja enakopravnost študentov spoštovanjem pravnih (Pravilnik o študijskem 

procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru, Pravilnik o študentih s posebnim 

statusom na Univerzi v Mariboru in drugi). 

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: 

 

Študijski program Glasbena pedagogika temelji na 3.555 urah dela študenta, ki se deli na 

2.505 ur (70,46 %) samostojnega dela študentov in 1.050 ur (29,54 %) kontaktih ur. 

Kontaktne ure se delijo na: predavaja, vaje in seminarje. Predavanja obsegajo 480 ur 

(13,50 %), vaje 140 ur (3,94 %) in seminarjem 430 ur (12,10 %). 15 kontaktnih ur (0,42 

%) je namenjenih drugim oblikam dela, in sicer pripravi magistrskega dela. 

 

c) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja 

ter potrebam študentov: 

 

Študijski program Inkluzija v vzgoji in izobraževanju ne predvideva e-študija oziroma 

študija na daljavo v polnem pomenu. 

Vendar uporaba e-učilnic omogoča, da študenti lahko kadarkoli gledajo in kopirajo 

dostopna gradiva, tako da njihova morebitna odsotnost ne vpliva na njihovo možnost 

napredovanja s predvidenimi učnimi izidi pri posameznih učnih enotah. 
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V primeru vpisa študenta s posebnim statusom vrhunskega športnika ali študenta s 

posebnimi potrebami (dolgotrajna bolezen) PEF UM zagotavlja prilagoditev študija skladno 

z univerzitetnimi pravilniki. 

Na PEF UM nimajo izkušnje z različnimi oblikami invalidnosti na študiju sicer pa so fakultetni 

prostori prilagojeni za dostop gibalno oviranih oseb. 

 

č) delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma 

umetniških projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS: 

 

V Obrazcu za evalvacijo študijskega programa predlagatelj ni podal podatov o delu 

študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških projektih ob 

upoštevanju 33. člena ZviS. Vendar, v času evalvacijskega obiska, v pogovoru z 

visokošolskimi učitelji je ugotovljeno, da študenti imajo priložnosti in sodelujejo v 

raziskovalnim projektima PEF UM, kaj je razvidno iz njihovih diplomskih nalog. 

 

d) praktično izobraževanje študentov: 

 

Praktično usposabljanje je del letnega delovnega načrta. PEF UM ima 365 veljavnih pogodb 

za praktično usposabljanje študentov in študent lahko opravlja praktično usposabljanje v 

kateremkoli zavodu, ki vključuje svetovalno službo. Posamezne dogovore in aktivnosti za 

konkretizacijo vsebine izvedbenega dogovora sklepata in usklajujeta na strani PEF UM 

koordinator/-ica strokovne prakse in na drugi strani direktor zavoda oz. ravnatelj 

šole/vrtca. Za strokovnost in usposobljenost delovnih mentorjev prakse PEF UM skrbi tako, 

da mentorjem iz vzgojno-izobraževalnega zavoda preda pisna navodila za spremljanje 

študentov, nudi jim dodatne možnosti vključevanja strokovne pomoči, svetovanja, izposoje 

strokovne literature in drugo. V četrtem semestru študija študenti pridobijo dodatne 

praktične izkušnje pri predmetu Praktično usposabljanje. Predmet je ovrednoten z 15 ECTS 

traja 75 ur (3 tedne po 5 šolskih ur dnevno). Študeti iz seznama partnerskih organizacij 

izberejo institucijo ali podjetje, kjer po pripravljenih protokolih opazujejo in sodelujejo v 

delu izbrane organizacije, seznanijo se s pedagoško dejavnostjo otrok ali mladostnikov s 

posebnimi potrebami v izbrani organizaciji in opravijo pet pedagoških nastopov. 
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Udeleženci svoje mnenje o opravljenim praktičnem usposabljanju v okviru učne enote 

Praktično usposabljanje podajo v Poročilu o opravljeni praksi, katerega obvezen sestavni 

del je tudi študentovo mnenje o opravljenem delu. Študenti svoje mnenje predstavijo tudi 

na predstavitvi opravljenega praktičnega usposabljanja. 

Delovni mentorji so dolžni ob zaključku študentovega praktičnega usposabljanja na 

obrazcu Dnevnik opravljanja prakse podati opisno oceno o študentovih dosežkih na praksi 

ter oceniti njihove nastope. 

e) ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev študentom: 

 

 

Ker se študij izvaja v obliki izrednega študija, ki v katerega se vpisuje veliko študentov, ki 

so že v delovnem razmerju, se študijski program izvaja izključno v popoldanskem času in 

v soboto dopoldne. Pri sestavi urnika skušajo zagotoviti, da ne prihaja do prevelike dnevne 

obremenjenosti študentov s kontaktnimi urami. Pri praktičnem delu je število zaporednih 

ur celo zaželeno. Vsi visokošolski učitelji in sodelavci so dolžni javno objaviti kraj in čas 

opravljanja govorilnih ur. Datumi predavanj so študentom na vpogled spletni strani 

fakultete, predavatelji pa jih predstavijo tudi na uvodnem srečanju pri učni enoti. Študenti 

imajo možnost obiskovanja govorilnih ur tudi izven ustaljenih in določenih terminov, kar 

se s posameznimi predavatelji dogovarjajo sproti. 

Delovne ure Referata za študentske in študijske zadeve ustrezno so prilagojene potrebam 

izrednih študentov. 

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: 

 

Pri izvedbi študijskega programa Inkluzija v vzgoji in izobraževanju trenutno sodeluje 25 

habilitiranih visokošolskih učiteljev, od tega je 6 zaposlenih na PEF UM, ostali pa so zunanji 

sodelavci. Sodelavci prihajajo z drugih fakultet v sestavi Univerze v Mariboru, Univerze v 

Ljubljani, Univerze na Primorskem in Edukacijsko-rehabilitacijske fakultete Sveučilišta u 

Zagrebu. Vsi predvideni visokošolski učitelji in sodelavci, ki sodelujejo pri izvajanju 

študijskega programa, imajo ustrezno veljavno izvolitev v naziv, skladno z Merili za 
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izvolitve v naziv Univerze v Mariboru. Predlagatelj je v dokumentaciji priložil dokaze o 

znanstveni dejavnosti visokošolskih učiteljev, ki poučujejo na študiju. 

Čeprav vključevanje zunanjih sodelavcev, uglednih znanstvenikov in strokovnjakov 

zagotovo prispeva h kakovosti študijskega programa, je priporočljivo, da si PEF UM dodatno 

prizadeva pri razvoju zaposlovanja lastnega visokošolskega kadra, ki bo prispeval k 

dolgoročnemu razvoju tega znanstvenega področja in zagotavlja kakovost izvedbe 

študijskega programa. 

 

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

skladu s 15. členom meril: 

 

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

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. 

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

sanacija obstoječih prostorov, pridobitev primerno opremljenih vadnic za študente, nakup 

novih in servisiranje starih glasbil, kompletna prenova IKT tehnologije, ureditev dostopa 

do interneta. 
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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 Inkluzija v vzgoji in izobraževanju 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 delimo na domače financerje (ARRS in 

različna ministrstva) ter tuje (v primeru evropskih projektov). 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti  DA 

Prednosti: 

1. Kombinirano preverjanje znanja je v skladu z duhom študijskega programa 

Inkluzija v vzgoji in izobraževanju.  

2. Študenti študijskega programa Inkluzija v vzgoji in izobraževanju so, prek 

magistrskih nalog, vključeni v različne  projekte. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

1. Smiselno bi bilo nadgraditi vpisne pogoje in preverjanje kompetenc za študente iz 

drugih študijskih smeri. 

2. Predlagatelj naj razmisli o več praktičnega usposabljanja, ki bi se izvajalo prej.  

3. Smiselno 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. 

5. Potrebno bi bilo jasneje oblikovati identiteto inkluzivnega pedagoga in poskrbeti za 

promocijo poklica.  
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Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

Ni zaznanih posebnih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti študijskega programa Inkluzija 

v vzgoji in izobraževanju. 

 

SKLEP: Študijski program Inkluzija v vzgoji in izobraževanju izpolnjuje 4. standard 

kakovost. Način, oblika in obseg izvajanja študijskega programa Inkluzija v vzgoji in 

izobraževanju 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. Na PEF UM imajo razvit kakovostni sistem tutorstva. 

2. Na PEF UM je moč zaznati dobro delovna klimo. 

3. Vodstvo še posebej skrbi za avtonomijo visokošolskih učiteljev. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

1. PEF UM bi morala poskrbeti za hitrejše zaključevanje študija. 

2. Na UM bi morali razširiti aktivnosti Kariernega centra za potrebe visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev. 

3. Zaposleni izražajo željo po delavnici 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 Inkluzija 

v vzgoji in izobraževanju. 

 

 

SKLEP: Študijski program Inkluzija v vzgoji in izobraževanju 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, ki temeljijo na njih. Skrb za samo kakovost 

se odraža v samem študijskem programu Inkuzija v vzgoji in izobraževanju, ki se ažurno 

posodablja na načrtovani in izvedbeni ravni pedagoškega procesa.  

 

Kljub temu, da je skrb za kakovost študijskega programa Inkluzija v vzgoji in izobraževanju 

pretežno v domeni Komisije za kakovost in Oddelka za temeljne pedagoške predmete, pa 
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je moč zaznati, da se z njo intenzivno ukvarjajo tako visokošolski učitelji in sodelavci kot 

tudi študenti. Tako posodabljanje študijskega programa Inkluzija v vzgoji in izobraževanju 

ne temelji le na formalnih oblikah evalvacije, ampak se pri tem poslužujejo tudi 

neformalnih oblik, npr. neformalni pogovori. 

 

Na podlagi pregledanih gradiv in pogovora z različnimi deležniki komisija strokovnjakov 

ugotavlja, da študijski program Inkluzija v vzgoji in izobraževanju izpolnjuje vse standarde 

kakovosti. Pri čemer je še posebej potrebno izpostaviti uveljavljanje koncepta inkluzija v 

celotno načrtovanje in izvedbo študijskega programa in razvitost tutorskega sistema na 

PEF UM.  

 

 

SUMMARY  

 

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

reports and action plans. Concern for quality itself is reflected in the study program 

Incussion in education, which is updated at the planned and implementation level of the 

pedagogical process. 

 

Despite the fact that the quality of study program Inclusion in education is mainly in the 

domain of the Quality commission and the Department of basic pedagogical subjects, it 

can be seen that it is intensively dealt higher education teachers on eno side and students 

on other. Thus, the modernization of the study program Inclusion in Education is not only 

based on formal forms of evaluation, but also uses informal, e.g. informal conversations. 

 

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. It is especially necessary to emphasize the implementation of the concept of 

inclusion in the overall planning and implementation of the study program and the 

development of the tutoring system at PEF UM. 
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Izpolnjevanje standardov kakovosti 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Kot poseben primer izpolnjevanja standardov kakosti lahko izpostavimo: 

1. Na PEF UM načrtno razvijajo kulturo kakovosti. 

2. Na PEF UM imajo kakovostno razvit sistem tutorstva. 

3. Samoevalvacijska poročila so nadgrajena z akcijskimi načrti, ki vključujejo 

konkretne ukrepe in odgovorno osebo za posamezni ukrep. 

4. V študijski program Inkluzija v vzgoji in izobraževanju so aktivno vključeni 

zunanji sodelavci, kar bogati študijski program s svežim znanjem. 

5. Preverjanje znanja je povsem usklajeno s samo filozofijoo študijskega 

programa Inkluzija v vzgoji in izobraževanju. 

 

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 

Inkluzija v vzgoji in izobraževanju, 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. 


