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UVOD 

Skupina strokovnjakov je bila imenovana dne 16. 5. 2019. Skupina strokovnjakov je 

vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno poročilo o izpolnjevanju meril 

za akreditacijo študijskega programa. 

 

Skupina strokovnjakov je opravila obisk Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi 

gorici v prostorih univerze v Vipavi, dne 26. 11. 2019, ki je potekal po vnaprej 

predlaganem urniku usklajenem z vodstvom fakultete. Na predhodno izpeljanih 

usklajevanjih preko elektronske pošte je skupina strokovnjakov uskladila priprave na 

obisk, izmenjala mnenja o pregledanem gradivu, vsebinah, ki jih želi posebej preverjati 

in oblikovala listo vprašanj za razgovore z deležniki. Po opravljenem obisku je skupina 

vsebinsko uskladila osnutek strokovnega mnenja in v nadaljevanju pripravila skupno 

poročilo o vzorčni evalvaciji študijskega programa tretje stopnje »Študiji kulturne 

dediščine« na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Odgovor Univerze v 

Novi Gorici na skupno poročilo smo prejeli 12. 2. 2020 in v skladu z njihovimi odgovori in 

pojasnili pripravili končno poročilo o vzorčni evalvaciji.  

 
(Zunanja evalvacija študijskega programa se opravi v postopku podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda, 
izredne evalvacije študijskega programa ali se izvede kot evalvacija vzorca študijskih programov. 
 
Zunanja evalvacija je postopek presoje spreminjanja in posodabljanja študijskega programa, njegovega 
izvajanja ter sistema kakovosti visokošolskega zavoda v delu, ki se nanaša na zagotavljanje in izboljševanje 
kakovosti študijskega programa (samoevalvacije). Temelj za presojo je samoevalvacijsko poročilo, ki vsebuje 
evalvacijo področij presoje iz tega poglavja.) 
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Zunanja evalvacija študijskega programa (številska tabela) 

Področja presoje Prednost Priložnosti 

za 

izboljšanje 

Delno 

izpolnjevanje 

standardov 

kakovosti1 

Večje 

pomanjkljivosti 

oz. 

neskladnosti 

Notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti študijskega programa 

Standard 1 3 4 0 0 

Standard 2 3 3 0 0 

 

Spreminjanje in posodabljanje študijskega programa 

Standard 3 3 4 0 0 

  

Izvajanje študijskega programa 

Standard 4 4 6 1 0 

Standard 5 2 3 0 0 

 

 

Odličnost NE 

  

 
1 Posamezni aspekti ali deli standarda so za evalvirani visokošolski zavod/program 

izpolnjeni, ne pa vsi. 
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UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE IN NJEGOVA PRESOJA 

Temeljna usmeritev za presojo po posameznih standardih:  

Skupina strokovnjakov vsak predpisani standard kakovosti presoja na dveh 

ravneh v skladu z določbami o presoji, ki so podrobneje opredeljene v V. 

poglavju meril (OBRAZCI VLOG). Na prvi objektivno presodi in z argumenti 

podpre izpolnjevanje standarda. S tem presoja skladnost, obstoj ali izvajanje 

predpisanega. Na drugi ravni pa ugotovljeno stanje kvalitativno vrednoti v 

obsegu nad (ali pa pod) sprejemljivim in s tem presodi tudi kakovost. Na tej 

ravni presoje z argumenti strokovno oceni, kaj je zelo dobro, dobro, kaj ni 

oziroma kaj bi lahko bilo bolje. Če je nekaj skladno s predpisom, še ni nujno 

dobro. Nasprotno nekaj ni nujno slabo, če ni (povsem) skladno s predpisom, saj 

je visoko šolstvo raznoliko, dobro pa se lahko skriva ravno v posebnosti ali 

izjemnosti. Medtem ko nekateri standardi kakovosti vsebujejo kvalifikatorje, kot 

je 'kakovosten', drugi izrecno sprašujejo zgolj po primernosti, ustreznosti ali le 

obstoju oziroma izvajanju nečesa. Skupina strokovnjakov temu navkljub vselej 

presoja na dveh ravneh – iz prve ravni na koncu posameznega standarda 

povzame morebitne neskladnosti ali večje pomanjkljivosti, iz druge pa prednosti 

in priložnosti za izboljšanje, tako kot izhajajo iz ugotovitev in ocen, in ne po 

načelu, da morajo biti številčno uravnotežene, ali po kakšnem drugem načelu. 

NOTRANJE ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA 

 

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

izvajanje študijskega programa.  

 

a) samoevalvacija študijskega programa omogoča njegovo razvijanje in 

posodabljanje, tako da se ohranja njegova aktualnost ter ustvarja 

kakovostno izobraževalno okolje: 

 

Skupina strokovnjakov je na podlagi prejete vloge in samoevalvacijskih poročil za 

obdobje 2015/16, 2016/17 in 2017/18 ugotovila, da visokošolski zavod skrbi za redno 

evalvacijo študijskega programa in rezultate analize vključuje v razvoj, posodabljanje in 

izvajanje študijskega programa. 

V letnih samoevalvacijskih poročilih FPŠ UNG so za vsak študijski program 

posebej in za vsako študijsko leto posebej podane načrtovane spremembe oziroma 

posodobitve vsebine in strukturiranosti programa, načinov in oblik pedagoškega dela in 

dela študentov in v to je vključen tudi presojani študijski program. Po kronološkem redu 

so navedene vse realizirane posodobitve. Naveden je seznam sprememb študijskega 

programa, ki jih je sprejel in potrdil Senat Univerze v Novi Gorici v študijskem letu. 

Seznam vsebuje tudi datum, ko je UNG seznanila NAKVIS o sprejetih spremembah. 

Navedeno je tudi kdaj potrjene spremembe nastopijo v veljavo in za katero generacijo 

študentov veljajo. 

 

 

b) načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 

študijskega programa ter njihovega analiziranja: 
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Skupna metodologija spremljanja in zagotavljanja kakovosti na presojanem študijskem 

programih je predstavljena v Samoevalvacijskem poročilu UNG za leto 2017/2018, 

ki je tudi javno objavljeno na spletnih straneh UNG. 

Metodologija povezana z načrtovanjem samoevalvacije študijskih programov na UNG in 

naloge, povezane s tem so predstavljene v Samoevalvacijskem porocilu Univerze v Novi 

Gorici (http://www.ung.si/sl/o-univerzi/kakovost/evalvacija-pedagoskega-

inraziskovalnega-dela/letna-porocila-evalvacije/), v poglavju 2.2 Metodologija 

spremljanja in zagotavljanja kakovosti na študijskih programih UNG. Enotna 

Metodologija za načrtovanje, spremljanje in evalviranje posodabljanje vsebine študijskih 

programov je opisana v poglavju 2.5. 

 

Informacije se prav tako zbirajo na podlagi neposrednih orodij: na podlagi predlogov 

nosilcev predmetov, mentorjev, znanstvenega sveta, študentov, analize študijskih 

anket, ki jih spremlja in obravnava znanstveni svet programa in direktor študijskega 

programa. Predlagane spremembe so nato podane v pregled in odobritev Dekanu 

fakultete za podiplomski študij in nato v obravnavo in odobritev Senatu Univerze v Novi 

Gorici. Za izvajanje aktivnosti, povezanih s spremljanjem in zagotavljanjem kakovosti na 

UNG, z evalvacijo stanja in za podajanje predlogov in pobud za razvoj kulture kakovosti 

in dograjevanje postopkov in strategije za zagotavljanje kakovosti, je na nivoju UNG 

zadolžena Komisija za kakovost UNG, na FPŠ pa koordinator za kakovost, ki je po svoji 

funkciji tudi člani Komisije za kakovost UNG. Komisija za kakovost UNG o svojem delu 

enkrat letno poroča Senatu Univerze. 

V rednih letnih anketah v teku študijskega leta študenti enkrat letno ocenjujejo delo 

predavateljev pri posameznem predmetu, učno literaturo, institucijo kot celoto, vodstvo 

visokošolskega zavoda in odnos zaposlenih. Rezultati samoevalvacije so vsako leto 

ustrezno analizirani. S samoevalvacijskim poročilom so redno seznanjeni vsi deležniki. 

Pri presojanem programu se je ob samoevalvaciji pokazal oz. odrazil problem nizkega 

vpisa na presojani program in posledično vzorec odgovorov ni reprezentativen, saj sta le 

dva študenta sodelovala v anketi. 

 

Zaposleni ne izpolnjujejo ankete o zadovoljstvu zaposlenih, ker ni uvedena. Preverjanje 

zadovoljstva zaposlenih poteka pretežno z osebnimi pogovori z zaposlenimi, 

implementacija pa sledi na nivoju univerze. Zaradi večje anonimnosti predlagamo, da 

vendarle razmislijo tudi o uvedbi anket za zaposlene 

 

Kljub rednem izvajanju evalvacije, letnem osveževanju vsebin študijskega programa, v 

gradivu za presojo ni razbrati konkretnih predlogov za izboljšavo študijskega programa s 

strani študentov. Veljalo bi razmisliti, da se evalvacija izvede ne samo v okviru letnih 

anket, ampak tudi pri posameznih predmetih ali v okviru programa, s krajšimi, bolj 

usmerjenimi vprašalniki. Na ta način bi neposredno dobili zelo konkretne predloge s 

strani študentov za izboljšanje in razvoj vsebin in posredno študijskega programa v 

celoti. 

 

 

c) primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog 

oziroma o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega 

programa: 

 

Deležniki so obveščeni in seznanjeni z uresničevanjem načrtovanih nalog na posameznih 

sejah organov šole. Samoevalvacijsko poročilo pripravi in analizira Komisija za kakovost, 
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potrdi ga Senat Univerze v Novi Gorici. Prav tako vodstvo šole predstavi načrtovane 

naloge, realizacijo le-teh, morebitne pobude in ostale ugotovitve. 

V samoevalvacijskem poročilu FPŠ so v poglavju 3.3 Evalvacija in spremembe študijskih 

programov v 2017/18 predstavljeni predlogi za posodabljanje vsebin vseh študijskih 

programov III. stopnje, ki jih izvaja Fakulteta za podiplomski študij. Za vsak študijski 

program posebej (vključno s študijskim programom Študiji kulturne dediščine) so podani 

predlogi za spremembe oziroma posodobitve vsebin in strukturiranosti programa, načinov 

in oblik pedagoškega dela in dela študentov. 

Pri razgovoru s študenti smo izvedeli, da je v Študentski svet FPŠ vključenih malo ali nič 

študentov presojanega programa. Brez dvoma je ena od težav izredni študij oz. 

zaposlenost študentov, druga pa je seveda tudi majhno število vpisanih študentov.   

 

Ostalim deležnikom, študentom in predavateljem na začetku in koncu študijskega leta 

direktor primerno predstavi načrtovane in uresničene spremembe. 

 

Prednosti 

 

✓ Majhno število vpisanih študentov omogoča neposreden in oseben stik s študenti, 

sprotno in neposredno reševanje težav na katere naletijo v izvajanju programa. 

✓ Učinkovito in sprotno reševanje težav posameznega študenta na individualni ravni. 

✓ Pozitiven odziv študentov do študija, predavateljev in šole. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Šola izvaja samoevalvacijo ter redno posodablja vsebino študijskega programa, ni 

pa konkretnih predlogov za izboljšavo študijskega programa s strani študentov. 

- Namesto nereprezentativne študentske ankete, ki je posledica majhnega števila 

študentov, velja razmisliti o notranji evalvaciji v sklopu študijskega programa.   

- Zaradi majhnega števila vpisanih študentov v Študentskem svetu FPŠ ni 

predstavnikov presojanega programa.   

- Razmisliti, da vseeno uvedejo tudi anketo o zadovoljstvu zaposlenih. 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

  

- Nismo opazili  

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

- Večjih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti nismo opazili. 

 

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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FPŠ UNG pripravlja samoevalvacijska poročila redno in so dobro strukturirana. Pregled 

treh zaporednih samoevalvacijskih poročil je pokazal, da šola ustrezno analizira rezultate 

anket za pripravo samoevalvacijsklih poročil in jasno izpostavi dejansko stanje v 

evalviranem obdobju. Pri snovanju samoevalvacijskih poročil zavod vestno upošteva 

izsledke in ugotovitve predhodnih samoevalvacijskih poročil, s čimer skrbi za smiselno 

kontinuiteto sistema vzdrževanja in zagotavljanja kakovosti, ob tem pa sledi viziji 

univerze. 

  

V samoevalvacijah Fakultete za podiplomski študij je razvidno uresničevanje nalog 

povezanih s samoevalvacijo študijskega programa Študiji kulturne dediščine v zadnjih 

treh letih (do s.l. 2018/19 so razvidna pod starim imenom programa Ekonomika in 

tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine). 

  

Zaradi nizkega števila vpisanih in premajhne odzivnosti študijskih anket pridobivajo 

povratne informacije tudi z drugimi orodji, kot so npr. uvodne predstavitve direktorja 

študijskega programa in zaključni razgovori s študenti in predavatelji.   

 

Komisija za kakovost je organizirana na nivoju Univerze in po članicah zanjo skrbijo 

koordinatorji, skladno z akti univerze. Glede na interdisciplinarnost in raznolikost 

Fakultete za podiplomski študij, ki izvaja vse programe III. stopnje te Univerze, velja 

morda razmisliti, ali ne bi bilo smiselno oblikovati bolj aktivnega preverjanja kakovosti v 

okviru same fakultete.  

 

Prednosti 

 

✓ Dobro strukturirano samoevalvacijsko poročilo. 

✓ Analiza poročil in izvedenih aktivnosti za pretekla leta. 

✓ Akcijski načrt. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Povečati odstotek realizacije ukrepov iz vsakoletnega akcijskega načrta aktivnosti 

za razvoj kakovosti. 

- V izvajanje ukrepov niso bili vključeni vsi deležniki, manjka sodelovanje podpornih 

služb.  

- Fakulteta za Podiplomski študij nima svoje komisije za kakovost, uvedba bi bila 

smiselna.  

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

- Nismo opazili. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

  

- Večjih pomanjkljivosti nismo opazili. 

 

SPREMINJANJE IN POSODABLJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

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

 

Doktorski program Študiji kulturne dediščine je interdisciplinaren program in pokriva 

širok spekter znanj, ki spadajo pretežno pod arhitekturo in gradbeništvo, pokrivajo pa  

tudi družboslovje, pravo in humanistiko. Raziskovalne dejavnosti se izvajajo v največji 

meri v kontekstih stavbne dediščine, grajenega okolja, urbane in kulturne krajine, delno 

še na področju analize delovanja med kulturo in gospodarskimi izzivi ter kulturnimi 

institucijami. Analiza in poznavanje trga je konstitutivni element programa, ki vsako leto 

ponuja poleg temeljnih vsebin tudi številna vabljena predavanja tujih strokovnjakov. 

Vključenost programa v številne evropske projekte (Interreg, H2020), kjer tudi podjetja 

in javne ustanove predstavljajo močno komponento, zagotavlja poznavanje potreb trga 

in ciljev družbe. Paleta mednarodnih mentorjev, ki sodelujejo v izvajanju programa in so 

aktivni v številnih mednarodnih podjetniških in raziskovalnih ustanovah in iniciativah, 

zagotavlja dodaten dotok informacij glede zaposlitvenih potreb. 

Na podlagi tovrstne projektno-izobraževalne vpetosti je fakulteta v letu 2015 temeljito 

posodobila celoten predmetnik in vsebine presojanega programa ter ga v letu 2018 

dodatno obogaten z novimi smermi in izbirnimi predmeti. Od leta 2018 se program 

imenuje Študiji kulturne dediščine, uvedeni sta dve novi smeri (Trajnostno zgodovinsko 

grajeno okolje in Dediščina, kreativnost in turizem) in skladno s tem nabor novih izbirnih 

predmetov. 

Uvedene spremembe in posodobitve upoštevajo temeljen cilje programa in ohranjajo 

povezanost njegovih vsebin in predmetov, ki program sestavljajo. 

 

 

Prednosti 

 

✓ Razvejana interdisciplinarnost programa. 

✓ Široka mednarodna povezanost izvajalcev. 

✓ Projektna vključenost na nacionalni in mednarodni ravni. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Spodbujati študente k večji mobilnosti, kar bo pripomoglo k večji mednarodni 

prepoznavnosti programa. 

- Prevetriti učne načrte za raziskovalno delo za 3. in 4 letnik – vsebine so enake, 

prav tako cilji in kompetence. 

- Spodbujanje znanstvenih objav študentov, do sedaj jih ni bilo. 

- Večja usmeritev programa v nacionalno okolje, ki nudi široko interdisciplinarno 

polje za aplikacijo znanj s področja arhitekturne kulturne dediščine. 
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Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

- Nismo opazili. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

- Večjih pomanjkljivosti in neskladnosti vezanih na 3. standard nismo opazili. 

 

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: 

 

Presojani doktorski študijski program predvideva pridobivanje temeljnih znanj v okviru 

splošnih in izbirnih predmetov, poudarjeno je intenzivno raziskovalno delo študentov, 

seminarski način dela in kritično-polemične udeležbe v razpravah. Paleta organiziranih 

oblik študija je bogata in je prilagojena raznolikostim akademskih disciplin in s tem 

povezanim potrebam posameznih študentov. Velik poudarek je na raziskovalnem delu ter 

na razvijanju komunikacijskih sposobnosti preko organiziranih udeležb na mednarodnih 

srečanjih ali rednih javnih predstavitvah raziskovalnega dela. Vključenost programa v 

razvejane mednarodne raziskovalne projekte univerze v Novi Gorici in raziskovalne EU 

projekte nosilcev predmetov zagotavlja primerno in konkretno raziskovalno okolje vsem 

študentom. Rednemu spremljanju dela študentov je posvečena vsakoletna osrednja 

evalvacija raziskovalnega dela in pridobljenih kompetenc. To poteka preko poročil o 

raziskovalnih dejavnostih in v okviru javnih predstavitev pred znanstvenim svetom in 

vabljenimi strokovnjaki; na ta način slednji lahko sledijo raziskovalnemu napredku 

posameznega študenta in z mentorjem usmerjajo nadaljnje delo študentov. 

Prav tako FPŠ UNG z ustrezno opremljenostjo svojih prostorov spodbuja gostovanja 

visokošolskih učiteljev in strokovnjakov na daljavo, pripravo in izvajanje predavanj in, ob 

ustreznih pogojih, preverjanja znanja na daljavo ter oblikovanje učinkovitih interaktivnih 

spletnih učilnic. To omogoča, da se v pedagoških proces lahko vključujejo tudi ranljive 

skupine študentov, ki zaradi različnih omejitev ne morejo dostopati do izobraževanja. 

Iz razgovorov s študenti iz tujine pa je bilo mogoče ugotoviti, da praktično nimajo stika z 

matično fakulteto oz. UNG, saj izobraževanje v veliki meri poteka na daljavo ali pa na 

IAUV v Benetkah. 

 

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

drugih oblik dela s študenti: 
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Pri pregledu predmetnika smo ugotovili, da so predmeti ovrednoteni z različnim številom 

ECTS točk, kar je ustrezno. Takšno ovrednotenje je odraz različnega obsega snovi pri 

posameznih predmetih. Na podlagi predpisanih ur opredeljenih v predmetniku, direktor 

programa na začetku študijskega leta pripravi predlog nabora izbirnih predmetov, ki se 

bodo izvajali v tekočem letu, glede na potrebe vpisanih študentov in priporočila njihovih 

mentorjev. Študentje imajo možnost uporabe IKT pri izvedbi programa (videokonference, 

videolectures, webinars, direktne video povezave med študenti in profesorji preko e-

platforme UNG (Moodle, MiTeam).   

 

c) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja 

ter potrebam študentov: 

 

Študentom je na voljo knjižnica UNG v Novi Gorici, prav tako imajo dostop do glavnih 

spletnih baz potrebnih za področje študija, na osnovi sporazuma jim je na voljo knjižnica 

IUAV v Benetkah, pridobili so donacijo obsežnega fonda lit. na temo konservatorstva s 

strani prof. Jukka Jokilehta, ki je eden od predavateljev tega programa. Študentom bo na 

voljo v prostorih UNG v Vipavi, kjer se program v veliki meri tudi izvaja. 

Predvidena temeljna študijska gradiva in viri za posamezni predmet so razvidni iz učnih 

načrtov, kjer je opredeljena vsebina predmeta in temeljni viri. Tudi na razgovorih smo 

izvedeli, da so študijska gradiva dostopna preko e-učnega okolja in posameznih  

izvajalcev predmetov.   

Za potrebe e-učenja lahko študenti nekatere aktivnosti spremljajo po spletu. Tak primer 

so izbrani seminarji na UNG (Znanstveni večeri). Za vsa predavanja program nudi 

audio/video posnetke, ki so študentom dostopna. 

Glede na zapisano in preverjeno med evalvacijo ocenjujemo, da je zagotovljena 

prilagojenost študijske literature ustrezna načinom in oblikam poučevanja ter potrebam 

študentov. 

 

č) delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma 

umetniških projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS: 

 

V samoevalvacijskem poročilu so za vsako leto navedeni znanstveni, strokovni in 

raziskovalni projekti, v katere se lahko vključujejo delo študenti. Prav tako so navedene 

vse samostojne individualne znanstvene, raziskovalne oziroma strokovne dejavnosti 

študentov (sodelovanje na mednarodnih konferencah, znanstvene objave , udeležbe na 

mednarodnih seminarjih, strokovno delo, itd.). Študenti so vpeti v raziskovalno delo 

laboratorijev in centrov Univerze v Novi Gorici in partnerske ustanove Univerze IUAV v 

Benetkah. 

Poleg tega projekti in vključenosti študentov poteka tudi preko projektov, ki jih za UNG 

ali izven nje izvajajo nosilci predmetov presojanega študijskega programa.  

Nabor projektov in vključevanje študentov je ustrezno, vendar pa iz samoevalvacijskega 

poročila izhaja, da ni rezultatov znanstvenih objav študentov presojanega programa. 

Glede na poudarek programa je to pomanjkljivost, ki jo je potrebno pretehtati in poiskati 

možne rešitve. 

  

d) praktično izobraževanje študentov: 

 

/ 
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e) ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev študentom: 

 

Urniki so prilagojeni izrednem načinu študija in se sestavljajo sproti ali pa se predmeti 

izvajajo v bloku. Velik del predavanj temeljnih predmetov poteka oz. je potekal na 

partnerski ustanovi IAUV v Benetkah, kot so povedali študenti višjih letnikov in 

diplomanti. Univerza pa je Nakvis z dopisom seznanila, da od akad. leta 2018/19 

program v celoti izvajajo v prenovljenih prostorih v Vipavi. Skladno s tem dopisom 

opaženega nismo uvrstili med delno izpolnjevanje standardov kakovosti, ampak samo 

med priložnosti za izboljšanje z novimi generacijami vpisanih študentov. Komunikacija 

med predavatelji in izrednimi študenti poteka preko e-učnega okolja, kjer se študenti 

seznanijo z obveznostmi, načinom dela, prav tako se dogovorijo za konzultacije preko 

elektronske pošte. Študenti ocenjujejo urnike oz. izvajanje programa kot ustrezne, 

prilagojene njihovim potrebam (izredni študenti, študij ob delu). Na razgovorih so 

študenti povedali, da so predavatelji dostopni, dosegljivi in odprti za vsakršne interese ali 

pomoč študentom.  

 

Uradne ure referata so prilagodljive, tako da lahko študenti vse zadeve urejajo v času 

pred ali po predavanjih. Študenti so s storitvami referata in njihovo dostopnostjo 

zadovoljni.   

 

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: 

 

Iz referenc nosilcev predmetov programa je razbrati, da so vsi, ki sodelujejo pri izvedbi 

presojanega programa, ustrezno habilitirani, predavatelji so uveljavljeni raziskovalci in/ali 

uveljavljeni strokovnjaki v praksi, skladno s pravili o habilitaciji se to preverja ob vsaki 

habilitaciji. Predavatelji so habilitirani pretežno za področja tehnike in družboslovja. Velja 

pa pripomniti, da sta iz širokega nabora izvajalcev programa le dva matično zaposlena, 

vsi ostali so v pogodbenem razmerju v majhnem obsegu (do 20%), pri tem gre večinoma 

za strokovnjake iz tujine.   

V razgovoru s predavatelji (večinoma zunanji sodelavci, pogovor osebno in preko skype 

povezave) smo zaznali veliko zavezo predavateljev do izvajanja programa in vsebin, ki 

jih v okviru tega razvijajo. Mnogi od njih so svoje akademske kariere na matičnih 

inštitucijah že zaključili in se povečajo pretežno presojanemu študijskemu programu. 

 

Na šoli so zagotovljeni ustrezni strokovno-tehnični in upravno-administrativni delavci za 

pomoč in svetovanje, kar se tudi odraža pri ustreznosti pomoči ter svetovanju 

študentom.   

V razgovorih smo ugotovili, da zaposleni administrativni kader kakovostno opravlja vse 

pomembnejše upravno-administrativne naloge, kar ima pozitiven vpliv na zadovoljstvo 

študentov. 

 

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

skladu s 15. členom meril: 

 

Na dan obiska smo si ogledali prostore in opremo za izvajanje dejavnosti FPŠ UNG v 

prenovljenem Lanthierijevem dvorcu v Vipavi, za katere ocenjujemo, da so glede na 
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pedagoško in raziskovalno dejavnost, način izvajanja študijskih programov ter število 

vpisanih študentov dobro opremljeni in kakovostni.  

FPŠ ima zagotovljene vse ustrezne prostore, predavalnice ter specializirane 

učilnice/laboratorije za nemoteno izvajanje programa. Vsi prostori so opremljeni z IKT 

tehnologijo, prav tako je študentom omogočen dostop do brezžičnega interneta.  

Dostop do prostorov, ki smo si jih ogledali, je prilagojen za dostop invalidom, 

zagotovljeno je dvigalo do nadstropij, kjer so predavalnice.   

UNG ima v okviru zavoda visokošolsko knjižnico, ki zagotavlja knjižnično informacijsko 

dejavnost in dostop do ustreznega knjižničnega gradiva, spletnih baz, medknjižnične 

izposoje in je študentom brezplačno dostopna.   

 

Prednosti 

 

✓ Urniki so prilagojeni potrebam izrednih študentov. 

✓ Predavatelji so dostopni in odprti za vsakršne težave študentov, ob dodatnem 

zanimanju ali težavah študentov najdejo čas tudi za izvedbo dodatnih individualnih 

ali skupinskih konzultacij.  

✓ Dostopnost sodelavk v študentskem referatu ter individualni pristop k reševanju 

morebitnih težav študentov 

✓ Pozitiven odnos zunanjih predavateljev in zaveza ideji študijskega programa   

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Večji poudarek na angažmaju domačih strokovnjakov pri izvajanju programa 

- Veliko nesorazmerje med zunanjimi in matičnimi predavatelji  

- Predavanja so se v veliki meri izvajala na IUAV v Benetkah; zagotoviti, da se bodo 

v nadaljevanju izvajala v Vipavi, kot je bilo javljeno v dopisu junija 2019.  

- Velik del disertacij je pisan v angleškem jeziku, kar onemogoča razvoj 

znanstvenega in strokovnega jezika v slovenščini na področju, ki ga program 

razvija. 

- Kljub temu, da gre za doktorski študij poskrbeti za reden oseben stik študentov z 

UNG kot ustanovo, ne samo z izbranim mentorjem. 

- Študijski program tretje stopnje je lahko akreditiran bodisi kot navadni študijski 

program ali kot skupni študijski program, ki upošteva merila za mednarodno 

sodelovanje. Pred vpisom v študijski program študentom ponuditi jasno 

informacijo o vrsti in veljavnosti študijskega programa. 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

 

- Ločitev med enoletno specializacijo in doktorskim študijem naj bo jasna tudi iz 

razpisa programa. Skupina strokovnjakov je ugotovila, da fakulteta izvaja v 

povezavi s presojanim doktorskim študijskim programom tudi druge oblike 

izobraževanja, zato poudarja, da mora biti jasna ločitev med navadnim doktorskim 

študijskim programom »Študiji kulturne dediščine« (ki obsega 240 ECTS in traja 4 

leta ter kot tak ne omogoča dokončanja posameznih delov programa, temveč le 

celote v skupnem obsegu 240 ECTS, in ki je akreditiran pri Nacionalni agenciji RS 

za kakovost v visokem šolstvu) ter ostalimi akreditiranimi študijskimi programi oz. 

drugimi oblikami izobraževanja, ki ne vodijo do javnoveljavne listine ali potrdila.  

- Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja, in so 

namenjeni predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in 

posodabljanje znanja. Obsegajo med 10 in 60 ECTS. Akreditacija pri Nacionalni 
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agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu omogoča njihovo javno veljavnost. 

Skupina strokovnjakov ugotavlja, da študijski program za izpopolnjevanje (ki 

deloma sovpada z vsebino in izvedbo doktorskega študijskega programa »Študiji 

kulturne dediščine« v trajanju enega leta in obsegu 60 ECTS), ki ga fakulteta 

navaja v vlogi in po zaključku katerega naj bi bilo študentom podeljeno potrdilo, ki 

bo v Italiji in Evropski uniji veljavno kot magisterij II. stopnje (Second level 

Master), ni akreditiran pri Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

- Nismo opazili. 

 

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: 

 

Obveznosti, ki jih morajo študenti izpolniti v okviru študijskega programa so določene v 

dokumentih FPŠ UNG, študenti so z njimi seznanjeni v fazi vpisa na študijski program, v 

fazi prehoda iz drugih študijskih programov in med izvajanjem vsakega posameznega 

letnika oz. predmeta. Prav tako predavatelji na začetku izvajanja vsakega predmeta 

študente seznanijo z njihovimi obveznosti pri predmetu.   

Za vsak predmet imajo študentje v študijskem letu na razpolago tri izpitne roke, 

skladno s študijskimi pravili UNG. Izpitni roki so objavljeni v elektronskem sistemu UNG, 

kjer študenti lahko tudi spremljajo svoje rezultate izpitov. O predvidenih terminih za 

izpitne roke redno in pravočasno opozarja tudi direktor presojanega študijskega 

programa. Načini in merila za ocenjevanje so definirani v učnem načrtu vsakega 

predmeta, ki je tudi javno objavljeni na spletnih straneh programa. Načini ocenjevanja so 

prilagojeni učnim vsebinam in kompetencam, ki naj bi jih študent pri posameznem 

predmetu osvojil.   

 

Skladno s pravilniki UNG imajo študentje možnost podati pritožbo na oceno pri izpitu. 

Pritožbo naslovijo na direktorja programa ali dekana FPŠ UNG, ki ustrezno preveri 

postopke in poskrbi za ustrezno varstvo študentovih pravic.  

 

b) ali je vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem zagotovljeno 

spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter pomoč 

in svetovanje pri razvijanju karierne poti: 

 

Vsi predavatelji na presojanem študijskem programu imajo ustrezne izvolitve. Pri svojem 

delu so avtonomni, fakulteta jim zagotavlja nemoteno in svobodno delovanje pri 

poučevanju in raziskovanju. Predavatelji samostojno določajo metodologijo ocenjevanja 

znanja in vertikalno prehodnost študentov skozi študijski program. Predavatelji so 

avtonomni pri pripravi učnih načrtov ter pri načinih izvajanja poučevanja, kar je bilo 

jasno zaznati tudi iz pogovorov. Skladno s postopki zagotavljanja kakovosti učitelji 

predlagajo posodobitve učnih vsebin, pri čemer upoštevajo smernice in strategije UNG.  

Upoštevajo tudi predloge za izboljšave, ki jih podajajo študentje glede kakovosti izvedbe 

v okviru predmetov, ali predloge študentov, ki jih podajo neposredno direktorju 

programa ali dekanu fakultete.   
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Vsi učitelji so prav tako avtonomni pri raziskovanju. Na UNG vsi učitelji opravljajo 

raziskovalno delo v sklopu raziskovalnih enot UNG, gostujoči profesorji opravljajo 

raziskovalno delu v sklopu svojih raziskovalnih ustanov in v sodelovanju z UNG. 

Za razvoj vseh kadrov UNG pripravlja letne programe izobraževanja in izpopolnjevanja 

ter spremlja njihovo izvajanje. Redno izpopolnjevanje kadrov je tudi vključeno v 

habilitacijska merila in pogoje za napredovanje v plačnem sistemu. 

 

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

 

FPŠ UNG uporablja več načinov in različne medije za pravočasno in sprotno obveščanje 

deležnikov in širše javnosti o študijskem programu in poteku dejavnosti (spletna stran 

šole, sejmi, internet, informativni dnevi, tiskano gradivo, oddaje lokalnih radijskih in 

televizijskih kanalov, časniki, facebook ...).  

 

Za promocijo študijskega programa fakulteta oz. univerza letno natisne promocijske 

materiale. V materialih so podane samo osnovne informacije o programu, pogrešamo pa 

komentarje in izkušnje študentov in diplomantov tega programa, tako v času študija kot 

po zaključku študija.    

  

Samoevalvacijska poročila so pripravljena vsako leto in so objavljena na spletni strani 

šole.   

 

Na FPŠ UNG se izvajajo elementi zahtev GDPR standarda. 

 

Prednosti 

 

✓ Ponovno velja izpostaviti prednost majhne skupine študentov, ki omogoča 

individualno spremljanje napredka posameznega študenta in spodbujanje k 

nemotenemu in rednemu napredovanju pri študiju. 

✓ Prav tako velja pohvaliti pripravljenost predavateljev za dodatne kontaktne ure, 

nasvete in pomoč za premoščanje problemov, ki bi se lahko pojavili v zvezi z 

nemotenim napredovanjem. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Večina predavatelji opravljajo svoje delo preko različnih oblik pogodbenih razmerij 

in le dva sta redno zaposlen na zavodu.  

- Kljub spoštovanju avtonomije, ki jo na šoli zagotavljajo, bi redna zaposlitev 

bistveno pripomogla k razvijanju karierne poti posameznika, promoviranju 

programa in pridobivanju študentov.  

- Večji angažma vseh deležnikov za promocijo programa in povečanje vpisa. 

 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

  

- Delnega izpolnjevanja standardov kakovosti nismo opazili. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

- Večjih pomanjkljivosti in neskladnosti vezanih na 5. standard nismo opazili. 
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POVZETEK 

 

Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici deluje v skladu z objavljenim 

poslanstvom, vizijo in strategijo. Ima vzpostavljen in delujoč sistem zagotavljanja 

kakovosti, ki pa ga je moč izboljšati v smislu kakovosti – pogrešamo večjo vključenost in 

konkretne predloge za izboljšavo študijskega programa s strani študentov, smiselno bi 

bilo tudi vzpostaviti samostojno Komisijo za kakovost v okviru fakultete ter uvesti anketo 

o zadovoljstvu zaposlenih. Podlaga za to je vsakoletno samoevalvacijsko poročilo, ki ga 

zavod redno pripravlja in je dobro strukturirano, ter iz njega izhajajoči akcijski načrt 

aktivnosti za razvoj kakovosti.   

 

Informacije o doktorskem študijskem programu "Študiji kulturne dediščine" na Fakulteti 

za podiplomski študij UNG so dostopne preko spletnih strani fakultete in različnih tiskanih 

promocijskih materialov (brošure, zloženke). Fakulteta ima dobre materialne pogoje za 

delo, v novo obnovljenih prostorih Dvorca Lanthieri v Vipavi ima ustrezno opremljene 

predavalnice, laboratorije in ostale prostore, knjižnica je še v prostorih UNG v Novi 

Gorici. Izobraževalni intranet je sodoben, materialni pogoji (prostori in oprema) pa so 

ustrezno opremljeni z IKT tehnologijo. Skladno s sporazumom z IUAV iz Benetk del 

pedagoških in drugih aktivnosti poteka tudi v prostih partnerske inštitucije, pri čemer pa 

smo opazili nekaj neskladnosti glede izvajanja programa in več možnosti za izboljšanje. 

 

Fakulteta je raziskovalno dobro vpeta v nacionalne in mednarodne projekte, preko 

gostujočih predavateljev tudi s številnimi sorodnimi univerzami na tujem. Pogrešamo pa 

večjo vpetost in aplikacijo raziskovalnih rezultatov s področja študijev kulturne dediščine 

na primerih v lokalnem oziroma nacionalnem okolju. V mednarodnem prostoru velja 

spodbujati večjo mobilnost študentov, tudi za večanje prepoznavnosti programa, ter 

izboljšati rezultate na področju znanstvenih objav študentov.   

 

Predavatelji, ki sodelujejo v izobraževalnem procesu, so pretežno zunanji sodelavci iz 

tujine in so s fakulteto vezani z dopolnilnimi pogodbami, samo dva predavatelja sta 

matično zaposlena na fakulteti. Razmerje med tujimi in domačimi predavatelji bi bilo 

smiselno uravnotežiti. Večina predavateljev je sicer v stroki mednarodno zelo 

prepoznavnih in uveljavljenih. Vsi imajo ustrezna imenovanja v nazive za področje, ki ga 

predavajo. 

 

Študentje so vključeni v organe zavoda v skladu z zakonodajo, vendar pa je vključevanje 

študentov presojanega programa majhno ali pa nezadostno. To je lahko razumljivo glede 

na dejstvo, da je vpisanih študentov malo in gre za doktorski oz. izredni študij.   

 

Glede na padanje vpisa bo potreben večji angažma vseh deležnikov za promocijo 

programa, velja pa tudi razmisliti kako program in njegove vsebine bolj usmeriti v 

nacionalno okolje, ki nudi široko interdisciplinarno polje za aplikacijo znanj s področja 

arhitekturne kulturne dediščine. To bi brez dvoma povečalo prepoznavnost programa in 

njegovih vsebin. 

 

 

SUMMARY  
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The Graduate School at the University of Nova Gorica is working according to the well-

defined and published vision and strategy. They have established and working system of 

quality, which could be further improved – there is a missing inclusion of the students 

from the evaluated programme with the concrete proposals for improvement of the study 

programme in question. We could also suggest to establish an independent Quality 

committee at the faculty and to introduce the employee satisfaction survey or 

questionnaire. The basis for further quality development is the annual self-evaluation 

report, which is prepared by the institution every year and is well structured as well as 

the action plan with the list of activities for the quality development.    

 

Information about the PhD study programme »Cultural Heritage Studies« on the 

Graduate School at the University Nova Gorica is available on the faculty website and on 

several printed promotional materials (leaflets, flyers). The Faculty has very good 

material conditions for the work and study in the newly restored premises of the former 

Lanthieri Mansion in Vipava, fully equipped with lecture rooms, laboratories and other 

facilities, while the library quarters are still housed at the main building in Nova Gorica. 

The educational intranet is modern and all the rooms are adequately equipped with ICT 

technology. According to the bilateral agreement with the IUAV Venice, parts of 

educational and other activities are organized in the premises of the partner institution; 

however, there is room for improvement in this particular segment and some minor 

inconsistencies in program implementation can be singled out.    

 

The School has established and developed intensive network of national and international 

projects and via visiting lecturers also collaborations with several related universities 

abroad. But more intensive and greater involvement and application of the research 

results from the field of heritage studies in local and national context would be 

recommendable and desired. The international student mobility should be intensified to 

result also in a better international recognition of the programme. There is also a lack of 

publication activity of the PhD students in the evaluated programme.   

 

The lecturers participating in the educational process are mostly adjuncts from abroad 

and are bound by supplementary contracts with the School; only two lecturers are fully 

employed by the university. It would be recommendable to balance the relationship 

between foreign and national experts/lecturers in the programme. Most lecturers are 

internationally recognized and established experts from the field of the heritage studies. 

They all have valid appointments to titles, suitable of the field of appointment according 

to the courses. 

 

Students participate in the institution bodies as is stipulated in the relative legislation, 

but the involvement of students of the evaluated programme is small or insufficient. This 

is also understandable given the small number of students enrolled in this PhD study 

programme.  

 

Given the dropping enrolment, more involvement of all stakeholders to promote this 

study programme is advisable. Additional focus should be placed on study topics relevant 

to the national level where a wider interdisciplinary application of results and knowledge 

from the field of heritage studies is possible. This would further boost the recognition of 

the programme and its contents.  
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Prednosti, priložnosti za izboljšanje, delno izpolnjevanje standardov kakovosti 

in večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  
Prednosti 

1 – Oseben in neposreden stik s študenti; 2 – Reševanje težav na osebni ravni; 3 – Dobro 

strukturirano samoevalvacijsko poročilo; 4 – Ustrezna analiza poročil in izvedenih aktivnosti za 
pretekla leta; 5 – Interdisciplinarnost programa; 6 – Široka mednarodna vpetost 
predavateljev; 7 – Projektna vključenost na nacionalni in mednarodni ravni; 8 – Redna in 
stalna dostopnost izvajalcev programa; 9 – Prilagodljivost in dostopnost referata; 10 – 

Pozitiven odnos predavateljev in študentov do vsebin in pomena programa. 

Priložnosti za izboljšanje 

1 - Uvesti anketo o zadovoljstvu zaposlenih; 2 – Uskladiti razmerja oz. ravnotežje med 
matično zaposlenimi in zunanjimi strokovnjaki pri izvedbi programa; 3 – Bolj jasno definirati 
ločitev med enoletno specializacijo in doktorskim študijskim programom; 4 – Spodbujati 
študente k večji mednarodni mobilnosti; 5 – Spodbujati znanstvene objave študentov 
doktorskega programa; 6 – Spletna stran naj vsebuje točne oz. ločene informacije o 

doktorskem programu in enoletni specializaciji; 7 – Večja promocija programa za povečanje 
vpisa; 8 – Razmisliti o bolj ozko usmerjenem poimenovanju programa za večjo prepoznavnosti 
(Študiji arhitekturne dediščine); 9 – Skrbeti za razvoj znanstvene in strokovne terminologije s 
področja programa v slovenskem jeziku; 10 – Večja usmeritev vsebin programa v domače 
okolje in aplikacijo rezultatov na nacionalni ravni. 

Delno izpolnjevanje standardov kakovosti 
1 – Ločitev med enoletno specializacijo in doktorskim študijem jasno opredeliti v razpisu in 
prijavi na študij.  

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

NE 

 

Odličnost  
NE 

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu 

 


