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UVOD
Skupina strokovnjakov in predstavnik agencije so se sestali v četrtek, 27. 08. 2020 (en
teden pred prvim dnevom razgovorov) na spletni konferenci ter skupno pregledali prejeto
dokumentacijo, cilje in smernice vzorčne evalvacije. Nato so se seznanili z urnikom in
postopki predvidenega dvodnevnega obiska. Skupina je uskladila tudi nekaj temeljnih
vprašanj in si razdelila področja natančnejšega pregleda. Po pregledu dogovorjenega
dvodnevnega urnika obiska visokošolskega zavoda Akademija Umetnosti na Univerzi v
Novi Gorici, ki je bil načrtovan za četrtek, 03. 09. 2020 in petek, 04. 09. 2020, je skupina
sklenila sestanek z nekaj natančnejšimi navodili in napotki za čas obiska. Tako je skupina
strokovnjakov skupaj s predstavnikom NAKVIS-a (g. Jernejem Širokom) uskladila svoj
obisk.
Dvodnevni obisk je potekal natančno po načrtovanem urniku v prijetnem in
konstruktivnem ozračju. Skupina strokovnjakov je opravila izčrpne pogovore s vsemi
udeleženci obiska in sestavila pričujoče poročilo na osnovi pogovorov ter vseh gradiv, ki
so bila del vloge, vseh javno dostopnih podatkov institucije, pa tudi vseh prejetih in
predstavljenih dokumentov med dvodnevnim obiskom ter naknadno poslanih materialov.
Vsi načrtovani sogovorniki Akademije umetnosti so bili prisotni ter pozitivno naravnani in
kooperativni. Celotno zastopništvo zavoda je bilo razumevajoče in zainteresirano glede
priporočil, mnenj in dodatnih vprašanj, ki jih je skupina strokovnjakov pripravila. Ob
koncu obiska je predsednik skupine strokovnjakov vsem prisotnim ustno predstavil
povzetek izsledkov dvodnevnega obiska. Kakor je predvideno, razprava na koncu
predstavitve ugotovitev ni bilo.
Skupina strokovnjakov ter predstavnik agencije so v sledečem poročilu so enotnega
mnenja ter soglasni, da univerzitetni program Digitalne umetnosti in prakse prve stopnje
izpolnjuje predpisane standarde kakovosti za zunanjo evalvacijo študijskega programa iz
21. -23. člena Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in
študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17, 14/19, 3/20, 78/20 in 82/20 – popr., v
nadaljevanju: Merila).
Skupina strokovnjakov 30. oktobra prejela odgovore na poročilo, ki ga ga je podpisal
rektor - prof. dr. Danilo Zavrtanik. V njem so pojasnili razmere in rešitve, ki se v praksi
trenutno najbolje obnesejo – npr obravnavanje potrebe deležnikov.Ugotavljamo, da je
zavod razumel in sprejel komentarje strokovnjako ter, da na večini področij že izvajajo
aktivnosti, ki bodo prispevale k nadaljnjemu mapredku zavoda.
(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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Vzorčna evalvacija študijskega programa (številska tabela)
Področja presoje
Izpolnjuje standarde
Delno
kakovosti
izpolnjuje
standarde
kakovosti
Prednosti
Priložnosti za
izboljšanje

Ne izpolnjuje
standardov
kakovosti

Večje
pomanjkljivosti
oz.
neskladnosti
Notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti študijskega programa
Standard 1
3
2
Standard 2
2
2
Spreminjanje in posodabljanje študijskega programa
Standard 3
7
1
Izvajanje študijskega programa
Standard 4
6
2
Standard 5
4
6
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:
Formalna struktura evalviranega programa ostaja enaka že leta, kar je razvidno
tudi iz samoevalvacijskega poročila, v katerem ni zabeleženih sprememb. Kljub
temu se znotraj posameznih predmetov oz. modulov programske vsebine odzivajo
na tehnološke, vsebinske in okoljske spremembe, o katerih pričajo razgovori z
vodstvom, študenti in ostalimi udeleženci. To ni razvidno iz samega predmetnika,
opisa kurikuluma in študijskih virov, temveč predvsem iz pričanja vodstva,
pedagoških sodelavcev ter študentov.
Evalviranje ustreznosti izvajanja študijskega programa, načinov in oblik
pedagoškega dela in dela študentov se izvaja na več načinov, med katerimi so
nekateri sicer nekonvencionalni a, glede na velikost zavoda, upravičeni ter
učinkoviti. Zavod vsaj enkrat letno (na sestankih posameznih modulov z
programskim vodjo) presoja ustreznost študijskega programa ter prilagaja svoje
delo oz. upošteva pripombe študentov, ki ga vodstvu šole sporočijo preko rednih
neformalnih pogovorov in (formalno) v vsakoletnem t.i. "študentskem pismu".
Čeprav je beleženje evalvacije programa ter odzivov zavoda v poročilu slabše
prisotno, je razbrati, da v maloštevilčnem zavodu vlada trajni razmislek in
neformalna razprava o primernosti ter prihodnosti programa.
V zavodu preverjajo kompetence in učne izide z načrtovanimi ter presojajo
vsebinsko primernost programa spontano v komunikaciji s študenti, udeleženci iz
poklicnega okolja ter pomočjo odzivov javnosti in stroke ob udeležbah na
festivalih ipd. Kljub temu jih na zavodu le doloma vnašajo v letno
samoevalvacijsko poročilo, ki je bolj generične narave ter ne izkazuje
sistematičnega pregleda daljših obdobij.
Največji vpliv na posodabljanje programa ima izbor pedagoškega kadra, ki jamči
za sprotno ter kompetentno odzivnost. To je skladno z veliko večino manjših
zavodov s področja ustvarjalnosti in umetnosti tako doma kot v tujini.
Raziskovalna in umetniška dejavnost izvajalcev se prenašata v pedagoški proces.
To se odraža tudi v uspehih ter nagradah študentov in pedagogov na zgoraj
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omenjenih področjih. Dosežki pedagoškega kadra in študentov so v nekaterih
primerih zapisani tudi v samoevalvacijskem poročilu.
Samoevalvacijsko poročilo na nekaterih področjih ne beleži, sledi in evalvira stanja
ter s tem ne omogoča razvoja programa v optimalni meri. Komisija je mnenja, da
bi morali v zavodu posvetiti več pozornosti dokumentaciji sprememb znotraj
predmetov, saj njihova prožna zasnova pravzaprav nadomešča bolj razvejan
konvencionalen predmetnik, ki predstavlja osnovo programa pri zavodih večjih
formatov. Samoevalvacijsko poročilo je nenazadnje uraden dokument, namenjen
sledenju stanja in dolgoročnega razvoja programa. V izvedbi poročila gotovo še
ležijo priložnosti za izboljšave.
b) načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje
študijskega programa ter njihovega analiziranja:
Univerza kot celota ima urejene samoevalvacijske postopke, ki jih podrobno
predstavlja na svoji strani ter v objavljenih dokumentih. Vsi postopki so
namenjeni izpolnjevanju dolgoročnih in kratkoročnih strateških načrtov, kateri
sledijo sodobnim trendom in so usmerjeni v razvoj zavoda, študentov ter kadrov.
Samoevalvacija Univerze v Novi Gorici se izvaja letno tako na ravni celotnega
zavoda, tj. Univerze, kot tudi na ravni posameznih enot.
Zavod zbira podatke na različne konvencionalne in inovativne načine. Informacije
zbirajo tako po zakonsko predvidenih ter ustaljenih poteh na rednih srečanjih in z
anketami, kot tudi preko individualne - osebne komunikacije s študenti, profesorji
in zunanjimi udeleženci. Nekonvencionalen način zbiranja informacij pomaga
adekvatno in hitro slediti dnevnim problemom in zahtevam študentov,
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, pa tudi deležnikov iz okolja. Žal v
samoevalvacijskih poročilih ni razvidno, da bi vodstvo upoštevalo ali diskutiralo o
predlogih študentov, vendar smo med pogovori z njimi ugotovili, da se to vendar
dogaja.
Študentske ankete so sicer izvedene, vendar v minimalni predpisani obliki ter brez
večjih poskusov motivacije študentov k izpolnjevanju anket. Te sicer deloma
nadomešča t.i. študentsko pismo, ki izkazuje veliko angažiranost študentskih
predstavnikov, vendar pa ne more v celoti nadomestiti sistematičnega in
premišljenega anketiranja.
Alternativni in neformalni samoevalvacijski postopki AU UNG vsebujejo nekatere
prijeme, ki sprejemljivo ter zadovoljivo (glede na vrsto in velikost zavoda celo
primerno) kompenzirajo birokratsko zahtevne dele postopka, ki v samem poročilu
niso jasno popisani. Kljub temu, da ukrepi ter izvedba ukrepov na področju
programskih sprememb niso metodično in kronološko zapisani v poročilu je iz
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pogovorov z udeleženci razviden sklenjen krog evalvacije kakovosti ter trajen
napredek na področju.
Poročilo vsebuje tudi plan in analizo stanja, vendar predstavlja zavzeto in
sistematično beleženje celotnega postopka gotovo veliko priložnost za napredek
ter osnovo za nadaljnji strateški premislek o dolgoročnemu razvoju programa, ki
potrebuje sistematiziran način zbiranja podatkov in koherentno obdelavo. Iz
pogovora s študenti je razvidno, da se nekatera vprašanja pojavljajo razmeroma
redno ter da kljub izpolnjevanju standarda samoevalvacija še ni v svoji optimalni
obliki.
c) primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog
oziroma o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega
programa:
Obveščanje poteka redno in je zakonsko primerno. Vsa samoevalvacijska poročila
so dostopna na spletni strani zavoda. Poleg tega je študentsko predstavništvo
vključeno v proces priprave samoevalvacijskega poročila ob dveh priložnostih in
seznanjeno s poročilom ob sprejetju ter kasneje na sejah senata, ki so posvečene
uresničevanju načrtovanih nalog. Predstavniki zavoda obveščajo študentsko
skupnost ob zaključku semestra in študijskega leta z osebnim pogovorom dekana
in programske direktorice s vsako kohorto (letnikom) študentov posebej.
Pomanjkljivosti v obveščanju so predvsem, kjer gre za rezultat nedoslednega
beleženja evalvacijskih postopkov v samoevalvacijskem poročilu.
Izpolnjuje standarde kakovosti
Prednosti:
- Inovativni pristopi k samoevalvaciji, kot je študentsko pismo, simpozij
- Intenzivna neformalna komunikacija o programu z vsemi udeleženci
- Intenzivno sodelovanje na festivalih, razstavah in trajna komunikacija z
občinstvom ter stroko
Priložnosti za izboljšanje:
- Bolj dosledno dokumentiranje vseh stopenj uresničevanja načrtovanih ukrepov,
izsledkov ter razprave samoevalvacije študijskega programa
- Nadaljnje razvijanje alternativnih modelov evalvacije, kot so seminarji na temo
izboljšanja programov, kot jih omenja Metodologija spremljanja kakovosti UNG

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

6

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:
Pri samoevalvacijskem poročilu sicer sodelujejo vsi udeleženci - kakor je navedeno
v vlogi se “vse izboljšave predlagajo in diskutirajo na ravni senata akademije, ki
vključuje tudi študentsko predstavništvo dveh študentskih predstavnikov. Enako
velja za spremembe in interakcijo s pedagoškim delom, ki se povezuje s
pedagoškimi in razvojnimi, raziskovalnimi oz. produkcijskimi projekti akademije.
Tudi na ravni posameznih delovnih ali študijskih skupin oz. posameznih študentov
se aktivnosti, vezane na spremljanje in izboljševanje kakovosti koordinirajo s
strani bodisi vodij (nosilnih) modulov ali posameznih pedagogov in sodelavcev,
bodisi neposredno preko vodstva akademije.“
V vlogi navajajo, da na zavodu med seboj usklajujejo sodobne trende, ugotovitve
samoevalvacijskih poročil in notranje komunikacije med posameznimi deležniki, da
bi dosegli dovršen učni program, ki je prilagojen interesom posameznih študentov
in posameznemu letniku kot celoti. Poudarjajo, da smatrajo ustvarjalne,
produkcijske in izobraževalne procese kot neločljive in v svojem delu upoštevajo
specifičnost študijskega programa, ki je umetniško in individualno naravnan. V
praksi umetniškega izobraževanja se je pokazalo, da so redni semestrski obhodi
za kvaliteto študija izrednega pomena in mnenja smo, da je tovrstno spremljanje
na zavodu dobro organizirano in da deluje primerno. Komisija je iz že zgoraj
navedenih razlogov mnenja, da bi ti postopki in ugotovitve lahko bile zabeležene
bolj dosledno in sistematsko.
Čeprav je krog kakovosti sklenjen, je razvoj študija nekoliko skromno
dokumentiran, zaradi česar spremembe in izboljšave niso jasno razvidne in vselej
dostopne deležnikom prek uradnih dokumentov, povezanih z zagotavljanjem
kakovosti študija. Postopek analize, predvidenih ukrepov ter izvedbe ukrepov tako
ni sledljiv saj formalna in neformalna evalvacija nista usklajeni. Takšen pristop je
sicer deloma razumljiv zaradi majhnosti zavoda, ter primeren kar se tiče sprotne
evalvacije ter hitre odzivnosti, pa vendar predstavlja oviro pri dolgoročnem
razvoju programa oz. njegovi viziji.
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Vlagatelj se zaveda možnosti za izboljšave in načrtuje doslednejše dokumentiranje
sprememb študijskega programa v naslednji samoevalvaciji. Agencija bo to lahko
spremljala šele ob pregledu prihodnjih samoevalvacij in v prihodnjih zunanjih
presojah.
Izpolnjuje standarde kakovosti
Prednosti:
- Angažiranost študentov skozi študentska predstavnika pri evalvaciji programov in
dela zavoda
- Hitra odzivnost do dnevnih sprememb in potreb študentov
Priložnosti za izboljšanje:
- Bolj dosledno dokumentiranje vsebinskih in programskih sprememb ter njihovega
nastanka v samoevalvacijskem poročilu
- Bolj strateški in dolgoročni diskurz o razvoju programa na podlagi dokumentiranih
in sledljivih postopkov

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:
Program ima sodobno, gibčno zgradbo, ki poudarja individualni pristop k študiju in
prožno izbiro vsebin. Zaradi neusklajene predstavitve v javnosti deluje program
sicer na prvi pogled nerazumljivo in zmedeno, vendar je znotraj njega omogočen
študij za širok nabor veščin, znanja ter ustvarjalnih nazorov, ki ga študenti po
veliki večini cenijo. Tak program omogoča tudi postopno poglabljanje oz.
osredotočanje na izbrane vsebine skozi napredovanje v letnikih in zelo odzivno
sledenje na spremembe v stroki, znanosti ali ustvarjalnih trendih. Rezultati te
prednosti zavoda se odražajo tudi v zelo uspešni festivalski in razstavljalski
dejavnosti.
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Predstavniki okolja ter delodajalcev pričajo o kompetencah, s katerimi študenti
zapuščajo program ter navajajo več primerov neposrednih zaposlitev ter
vključevanja študentov v poklicno okolje. To priča o primernosti programa za
okolje, v katerem se izvaja kljub dislociranosti od središč medijske ter kreativne
industrije.
V pogovorih z nekaterimi udeleženimi je sicer bilo moč opaziti željo po večji
dostopnosti do nekaterih temeljnih vsebin, kot so dramaturgija, risanje, klasične
likovne tehnike in teorija. Glede na poznavanje okolja, v katerem zavod deluje in
stanja visokošolskih zavodov v Sloveniji, je jasno, da zavod tako obsežnega
programa zaenkrat ne more zagotoviti. Zavod že išče alternativne oblike, kako
zadovoljiti celoten razpon umetniških veščin ter znanj, ki se razširja iz leta v leto.
Verjetno bi bil na mestu strateški razmislek o prihodnosti programov v smislu
globine proti raznolikosti.
Delovanje na zavodu je strokovno, raziskovalno in umetniško tesno povezano s
poklicnim okoljem. To zagotavlja predvsem z izbiro sodelavcev, ki so vrhunski
predstavniki svojih strok in imajo tesne poklicne stike z okoljem. Te stike so
pripravljeni vključevati tudi v izvedbo programa. Program se tudi aktivno vključuje
v festivale in dogodke s področij, ki jih obravnava. Podatke o teh dejavnostih
obširno navajajo v svojem samoevalvacijskem poročilu, hkrati pa tvorijo tudi
spletno mediateko in predstavitev na eni izmed strani zavoda.
Mobilnost študentov in pedagoškega kadra je vzpodbujana in razgibana, hkrati pa
program izkazuje veliko stopnjo mednarodnosti, kar je gotovo prednost, na kateri
bi veljalo graditi vizije za razvoj programa in zavoda.
Izpolnjuje standarde kakovosti
Prednosti:
- Intenzivna in dejavna vpletenost v poklicno okolje
- Uravnoteženost in kvaliteta strukturiranosti programa od splošnega k
specifičnemu
- Program sledi tehničnim in ustvarjalnim procesom ter razvoju na svojih področjih
- Pedagoški kader, ki je aktiven v umetniških praksah oz. stroki
- Sodelovanje v mednarodnih projektih in platformah
- Nadgrajevanje pedagoških pristopov v sozvočju s spremembami v družbi ter
stroki
- Mobilnost študentov in pedagoškega kadra
Priložnosti za izboljšanje:
- Uvedba dolgoročnega premisleka o profilu in prihodnosti programa glede na
njegovo umeščenost v mednarodni prostor ter konkurenčnost s podobnimi
izobraževalnimi programi
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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:
Program je individualno naravnan ter se odziva na potrebe študentov. Temelji na
praktičnem projektnem delu, kar ustreza vsebini študija. Za inovativni kurikularni
razvoj je akademija v zadnjem desetletju že večkrat prejela več priznanj.
Program se sproti odziva na potrebe različnih skupin študentov, kot so
mednarodni študenti ali študenti s posebnimi potrebami, kar je zajamčeno skozi
neposreden stik zaposlenih s študenti.
Zavod študente že tekom študija vključuje v projekte, ki potekajo bodisi na šoli
bodisi v poklicnem okolju. S tem študenti pridobivajo poklicne izkušnje že tekom
samega študija. Vendar pa vsi študenti niso enakomerno vključeni v dejavnosti
izven akademije, saj se to izvaja izven sistema na ravni posameznika.
Zavod ima ustrezen način in oblike poučevanja, čeprav le te včasih prehajajo med
eno in drugo ter niso posodobljene v javno dostopnih predstavitvah programa in
predmetov. V zavodu to težavo že rešujejo, saj je plod internih pravilnikov glede
spleta Univerze v Novi Gorici, ki zavodu niso omogočili samostojnega urejanja
spletne strani. Te težave naj bi bile odpravljene že letos, med tem ko se študenti
nad njimi ne pritožujejo.
Nekoliko bolj prožna struktura oblik poučevanja je za zavode na področju
ustvarjalnih praks sicer razumljiva, pa vendar naj zavod temu v bodoče nameni
skrb in sproti posodablja spremembe v svojih objavah.

b) število izvedenih kontaktnih ur, določenih s študijskim programom, ali
drugih oblik dela s študenti:
Število kontaktnih ur je primerno in v skladu s programom. Med zapisanimi
programskimi obremenitvami samostojnega dela in obremenitvami, izraženimi v
(sicer skromno izpolnjeni) študentski anketi, prihaja do izrecnih nihanj ter
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nesovpadanja tako v eno kot drugo smer. Študenti pričajo o samostojnih
obremenitvah zelo različno, kar je gotovo plod modularne strukture predmetov,
pri katerih lahko nadarjenost ter predhodne veščine izrecno vplivajo na
obremenitve samostojnega dela. Projektna zasnova študija je naslednja ovira pri
predvidevanju samostojnih obremenitev. V zavodu naj torej posvetijo posebno
pozornost predmetom, pri katerih je iz ankete razvidno, da študenti zanje porabijo
bistveno manj časa ter preverijo, ali anketa odraža dejansko stanje ali pa je izid
zaradi majhnosti vzorca vprašljiv.
Glede nepreglednosti obremenitev študentov vlagatelj v odzivu na poročilo
pojasnjuje, da študenti nimajo dobre predstave o obremenjenosti s študijskimi
obveznostmi, kontaktnih urah in samostojnem delu. Pri obravnavanju
obremenjenosti jih zato vlagatelj spremlja skozi medsebojne pogovore in prilagaja
študijske obveznosti.
Ocenjujemo, da je rešitev praktično učinkovita, vendar bi si lahko vlagatelj
prizadeval za preglednejše spremljanje obremenitev in za to, da študenti bolje
razumejo problematiko ter samostojno naslavljali na akademijo.
Priporočamo, da v zavodu posvetijo temu nekoliko več pozornosti ter napišejo
predmetnike in programe tako, da bodo bolj natančno v skladu z dejanskimi
izvedbami. Ta diskrepanca med zapisanimi ter izvedenimi obremenitvami je tudi
povezana s prej omenjeno težavo omejenega dostopa do urejanja spletnih strani.
Zadevni premiki bodo bili vidni v prihodnjih samoevalvacijah študija.
c) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja
ter potrebam študentov:
Študijska gradiva so sicer primerna, vendar prihaja do podvajanja gradiva pri več
predmetih in do pomanjkljivosti pri nekaterih. Prav tako je, kot navajajo v zavodu
zaradi selitve, slab obisk knjižnice, ki deluje v sklopu matične univerze in tako ni
prilagojen ustvarjalno umetniškemu značaju programa ter zavoda Akademija
umetnosti. Zavod ima v načrtu posodobiti knjižnico z sodobnimi rešitvami in jo
bolj prilagoditi potrebam študentov, tako na ravni zavoda kot univerze.
Vlagatelj je v odzivu na poročilo pojasnil, da je univerzitetna knjižnica dobro
opremljena in da so študenti na stari dislocirani enoti lahko brez težav in redno
dostopali do študijskega gradiva. Skupina strokovnjakov kljub temu meni, da je
ob selitvi možen nparedek predvsem glede ustvarjalnega motiviranju študentov k
uporabi virov in obisku knjižnice.
Kljub temu se tako učitelji kot študenti pri študiju dobro znajdejo ter samostojno
skrbijo za aktualnost in relevantnost študija, literature in drugih virov, saj se
obveščanje o teh dogaja tudi sproti glede na hiter aktualni razvoj stroke ter
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medijev. Prenova in posodobitev knjižnice ter konsolidacija spletnih strani z opisi
programa ter predmetnika pa lahko služi tudi kot priložnost za odpravo teh, sicer
zgolj formalnih nepopolnosti ter posodobitev sezamov literature in virov.
č)

delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih
umetniških projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS:

oziroma

Zavod in program sta del Univerze v Novi Gorici, ki poskuša postati sodobna ter
ne-stereotipna univerza s pogledom, usmerjenim v prihodnost. Program se kot tak
že vključuje v nekatere mednarodne raziskovalno-umetniške iniciative ter
umetniške projekte in poskuša študente vpeljati tudi v ta, bolj akademski, del
ustvarjanja, ki je sicer značilen za višje stopnje. Praktični projekti so sicer jedro
evalviranega programa in intenzivno vključujejo vse študente programa.
Kljub temu je komisija mnenja, da priložnosti za razvoj na tem področju obstajajo
tako v povezovanju z drugimi fakultetami kot v izkoriščanju svoje vpetosti v
mednardno oz. večnarodnostno okolje predvsem na področju tehnološko in
strokovno zahtevnih medijskih projektov.
d) praktično izobraževanje študentov:
Praktično izobraževanje študentov tako znotraj programa kot v stiku s poklicnim
okoljem je temelj programa. Zagotovljeno je na zelo visoki ravni in je učinkovito
saj študenti sodelujejo na veliko umetniških projektih, kar je za tak študij
izvrstno. Veliko ponudb in priložnosti za udejstvovanje in delo dobijo tudi s strani
profesorjev, ki jih obveščajo o priložnostih v delovnem okolju.
V primeru AU ugledni ljudje iz prakse pogosto prihajajo v njihov praktikum, ki je
integriran v študij ter ne predstavlja klasične oblike prakse v delovnem okolju.
Potrebno je poudariti da v tej stroki oz. umetnosti, ter na tej lokaciji praktično ni
mogoče trajno zajamčiti prakse v delovnem okolju na konvencionalen način.
Ocenjujemo, da je zasnova prakse, kot jo ubira AU, po letih delovanja študijskega
programa pokazala, da deluje izvrstno ter gotovo predstavlja optimalno in nikakor
ne inferiorno nadomestitev bolj klasičnih oblik, ki jih poznamo pri študijih smeri iz
"realnega sektorja".
Kljub temu ugotavljamo, da bi lahko bilo sodelovanje s širšim delovnim okoljem
izven predmetnika priložnost za napredek še posebej v sinergiji z drugimi
sodobnimi panogami Univerze v Novi Gorici. Prav preseganje mej med
umetnostjo, tehnologijo ter mediji bi lahko predstavljalo temelj takšnih
interdisciplinarnih sodelovanj z delovnim okoljem.
e) ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih
učiteljev in sodelavcev študentom:
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Študenti v anketi ter razgovorih izražajo zadovoljstvo z dostopnostjo sodelavcev
ter učiteljev. Pripombe so prisotne le glede elektronskega sistema komuniciranja,
ki bi lahko bil jasnejši, enostavnejši in učinkovitejši.
Urniki ustrezajo programu ter potrebam študentov in temeljijo na individualizaciji
programa, ki poteka – kot navaja zavod – "preko sistema izbirnosti. Direktorica
programa s študentom začrta in spremlja njegov/njen INDIVIDUALNI
PREDMETNIK, ki se oblikuje glede na posameznikov izbrani nosilni modul in
izraženi interes znotraj modula ali v njihovi kombinaciji.“
Študenti in učitelji ne izražajo slabosti takšnega pristopa.
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:
Primernost in usposobljenosti pedagoškega kadra je nesporna ter predstavlja eno
izmed prednosti zavoda. Vsi pedagoški sodelavci, ter njihove reference nesporno
pričajo, da gre za vrhunske ustvarjalce ter strokovnjake s področij, ki jih
predavajo.
g) materialne razmere, povezane z izvajanjem študijskega programa, v
skladu s 15. členom meril:
Materialne razmere zavoda, ki so pri tovrstnih programih zelo pomembne in
zahtevne, so dobre in se še naprej izboljšujejo. Šola se tudi seli v nove prostore,
kjer bodo kvaliteto študija izboljšali z izgradnjo prostorov, kot je studio. Takšne
pridobitve so za presojani program izjemnega pomena.
Zavod skrbi tudi za neprenehno dopolnjevanje tehnike ter načrtuje strategijo v
sodelovanju s poklicnimi ponudniki avdio-vizualne tehnologije. Na ta način
uspešno ter racionalno jamči nujno tehnično podporo ter učenje tehnoloških
veščin znotraj študijskega programa.
Izpolnjuje standarde kakovosti
Prednosti:
- Kreativna uveljavljenost pedagoškega kadra
- Mednarodni značaj študija s vsebinami, ki so dostopne tudi v angleškem jeziku
- Dobra vključenost študijskih izkušenj in dela v poklicno delovno in umetniško okolje
- Ažurno in agilno prilagajanje programa individualnim potrebam študentov
- Kakovosten in aktiven pristop do posodabljanja in zagotavljanja materialnih in
tehnoloških pogojev
- Selitev v nove večje študijske prostore
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Priložnosti za izboljšanje:
- Sodobna dostopnost knjižnega in medijskega gradiva in vzpodbujanje interesa do
uporabe virov
- Izpolnjevanje obremenitev, predvidenih v študijskem programu, ali spremembe
programa glede na dosedanje izsledke o obremenitvah

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:
Nemoteno napredovanje in dokončanje študija je zajamčeno, vendar je možno
zaznati nekoliko zmanjšano transparentnost pri ocenah in napredovanju znotraj
sestavljeni predmetov, ki imajo veliko ločenih vsebin in učiteljev. Študentom je na
voljo poseben formular, da lahko sledijo svojim sestavljenim ocenam. Sogovorniki
so na razgovorih potrdili, da je to sicer rešitev v pravi smeri, vendar obenem še
ne zadostuje, saj ni dovolj pregledna, sprotna ter ne omogoča jasnega
razumevanja ocene.
Opaziti je tudi nerazumljivo visoko povprečje ocen, ki presega 9,3. To nakazuje na
nejasnosti k pristopu do ocenjevanja, na katerega opozarjajo tudi nekateri
študenti. Akademija naj zaradi zagotavljanja kakovosti visoke izobrazbe okrepi
mehanizme selekcije ter kriterije ocenjevanja. Zgolj opravljen sprejemni izpit ne
more biti jamstvo za tako visoko povprečno oceno in lahko povzroči celo dvome v
zadostno zahtevnost študija.
Vlagatelj v odzivu na poročilo zagotavlja, da je že začel kolektivno izvajati ukrepe,
povezane s transparentnostjo in utemeljitvijo ocenjevanja. Izboljšanje spletnega
sporazumevanja bo skušal urediti s pomočjo novih orodij za izvajanje študija na
daljavo, ki predstavlja enotno študijsko platformo z možnostjo enotnega
komuniciranja prek elektronske pošte. Pomoč tujim študentom bo usmeril v
koriščenje možnosti tutorstva.
Glede informiranja o študiju in spletne predstavitve študija, je vlagatelj v fazi
izbire izvajalca za prenovo spletnih vsebin in ocenjuje, da bo prenova trajala vsaj
eno leto.
b) ali je vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem zagotovljeno
spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter pomoč
in svetovanje pri razvijanju karierne poti:
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Usposobljenost kadrov zavoda je nedvomna ter predstavlja prednost programa.
Velika večina učiteljev je priznanih ter aktivnih ustvarjalcev na svojih področjih in
se ponašajo z izjemnimi praktičnimi izkušnjami oz. teoretičnimi znanji. Kljub
temu, da je večina pedagoškega kadra pogodbena, zavod vzpodbuja akademski
razvoj sodelavcev ter v celoti ter brez zadržkov spoštuje njihovo umetniško in
akademsko svobodo.
c) obveščenost deležnikov v skladu s 7. standardom 12. člena meril:
Visokošolski zavod relevantne udeležence in zainteresirano javnost o študijskih
programih in svoji dejavnosti obvešča predvsem preko spletnih strani, družbenih
medijev ter javnih pojavljanjih, kot so razstave ali udeležba na festivalih.
Spletne predstavitve študijski projektov in praktičnih izdelkov je zelo dobra in
sledi trendom sodobnega spletnega občevanja.
Žal pa se spletna prisotnost programa podvaja, sami programi ter predmeti pa
so pogosto predstavljeni z napačnimi podatki, kot so nosilci predmetov, izvajalci
in podobno. Predstavitev predmetov in učiteljev, ki so največje premoženje
programa, ni primerna naravi študija in se preveč dosledno drži oblike formalnih
obrazcev.
Predstavniki zavoda povedo, da se to podvajanje prisotnosti ter predstavitve
programov sedaj že usklajujejo ter, da je v kratkem pričakovati odpravo te
pomanjkljivosti.

Izpolnjuje standarde kakovosti
Prednosti:
- Visoka avtonomnost in akademska svoboda pedagoškega zbora
- Enakopravno vključevanje tujih študentov v študijski program
- Izpolnjevanje kadrovskega kolektiva v strokovnih službah od kariernega svetovanja
do mednarodne pisarne ...
- Dobra spletna predstavitev študentskih projektov in dosežkov
- Jasnost, točnost in usvarjalnosti opisov in predstavitev študijskega progama na
spletnih straneh

Priložnosti za izboljšanje:
- Transparentnost in utemeljitev sestavljenih ocen pri predmetih z različnimi
“podvsebinami”, ki jih izvaja skupina izvajalcev
- Ureditev razpršenega spletnega sporazumevanja, obveščanja o izvedbi
študijskega programa in zagotavljanje odzivnosti v komunikaciji
- Zagotavljanje usklajenosti objavljenih podatkov o študiju, pedagoških metodah in
pedagoškem kadru z dejanskimi
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-

Zagotavljanje asistence pri osnovnih življenjskih potrebah za tuje študente
morebiti z uveljavitvijo študentskega tutorstva
Bolj jasna in atraktivna predstavitev študija na spletu
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POVZETEK
Program prve stopnje z imenom Digitalne umetnosti in prakse ima smiselno ter
inovativno zastavljeno strategijo delovanja in usmeritve v strokovnem in družbenem
prostoru. S svojimi pristopi, vsebino in rešitvami ponuja študentom mnoge zelo dobre in
smiselne priložnosti za vzgojo, izobrazbo ter kasnejše poklicno delovanje na področjih
ustvarjanja ter umetniškega izražanja na področju vizualnih medijev in komunikacij.
Izvedba programa je zaradi majhnosti zavoda zastavljena z inovativnim prilagajanjem
znotraj predmetov - ta pa predstavlja tudi edino trenutno rešitev glede na finančne
omejitve pri kadrovski politiki.
Pedagoški kader dela predano in zavzeto, kar vsekakor tvori pomembno vez med
študenti ter predavatelji, ki lahko na ta način neposredno izmenjujejo svoje bogate
izkušnje z udeleženci pedagoškega procesa. Izjemnost in natančen izbor pedagoškega
kadra tvori prednost in prepoznavnost zavoda, vendar zavod tega (tudi komercialnega
potenciala) ne izkorišča dovolj v svoji komunikaciji z okoljem.
Rezultati delovanja, ki se zrcalijo v izvedenih projektih ter zaposljivosti diplomantov, so
zelo dobri, prav tako pa je opaziti veliko in pozitivno povezanost med vsemi, ki v zavodu
delujejo. Zavod zaradi svoje majhnosti obvladuje pravzaprav vse procese bistveno hitreje
kot veliki sistemi, vendar pa ima iz istega razloga težave pri formalizaciji nekaterih
samoevalvacijskih postopkov. Ta pojav mestoma omejuje temeljito in pregledno
vrednotenje ter trajni diskurz o strategiji in prihodnosti programa. Zaradi zelo hitrih
sprememb v medijskem in družbenem prostoru bo tak razmislek v prihodnosti nujen.
Zaradi narave programa je verjetno smiselno pričeti razmišljati o strategiji za naslednje
obdobje, v katerem se lahko razvija napredek in rast tako v mednarodni konkurenčnosti
zavoda ter programih, ki so v regionalnem prostoru redki, vendar pridobivajo
prominentno mesto trga dela ter v študentskih interesih (animacija, novi mediji ipd.). Za
razmisliti je, ali ne bi bilo bolj smiselno poglabljanje manjšega števila "paradnih"
modulov, kot širjenje oz uvajanje novih, kot kaže dosedanja naravnanost.
Program Digitalne umetnosti in prakse je dobro zamišljena ter premišljena celota, ki nudi
študentom dober vpogled čez širok spekter umetniških panog ter jih seznani z poklicnim
prostorom tako doma kot v tujini. Program v študentih vzbuja zavest o aplikativnosti
vizualne umetnosti in kulture, ki išče izraz na sodobne načine in po inovativnih
komunikacijskih poteh. Skupina strokovnjakov soglaša, da lahko zavod z natančnejšim
delovanjem in nekoliko bolj poglobljeno sistematizacijo procesov doseže še boljše
rezultate in izjemnost programa Digitalne umetnosti in prakse. Ti bodo pripeljali do
izrazite prepoznavnosti in kvalitete, k uresničitvi zastavljenih ciljev in prioritet, hkrati pa
tudi omogočili razvoj ne glede na finančne razmere, ki so v našem prostoru le redko
spodbujajoče.
Ocenjujemo, da lahko akademija priporočila skupine strokovnjakov obravnava v sklopu
redne samoevalvacije.
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SUMMARY
»Digital Arts and Practices« has a reasonable and innovative strategy of functioning in a
professional and social environment. Its approaches, content and solutions offer students
many good and reasonable opportunities for education and later professional work in the
field of art and artistic expression in visual media and communication. Its delivery is
adjusted to the size of the Academy and to particularities of individual courses –
considering the financial limitations, this is currently the only solution.
Teachers are dedicated and engaged. This sets up an important link with students and an
environment for direct exchange of rich experience. Exceptional teachers are carefully
picked. This strength contributes to the recognition of the Academy; however, the
Academy does not exploit this (commercial) potential in its communication with the
environment.
The outcomes related to projects of the Academy and the employability of graduates are
very good. There exists a great and positive connection with all stakeholders at the
Academy. Due to its small size, the Academy actually manages all its processes faster
than bigger systems but for the same reason struggles with formalization of some selfevaluation procedures. This limits thorough and transparent evaluation as well as
ongoing discourse on the strategy and future of the programme. Rapid changes in media
and social space require such consideration in the future.
Due to the nature of the study programme, it would be reasonable to consider the
strategy for the following period. A strategy should be developed for progress and growth
in international competitiveness of the Academy and its programmes that are scarce at
the regional level but are gaining prominence in the labour market and among student
interests (animation, new media, etc.). It is worth considering reducing the number of
flagship programmes as well as broadening and introducing new ones as is evident in the
current direction of the institution.
In general, the study programme is a well-designed whole. It offers the students a good
insight into a broad spectrum of artistic fields. It acquaints them with the professional
environment at home and abroad. It furthermore raises awareness of the applicability of
visual art and culture that expresses itself in contemporary ways and through innovative
communication paths. The group of experts agrees that with more precise functioning
and a somewhat more in-depth systematization of processes, the Academy can achieve
better results and exceptionality of the study programme. Such results will improve the
recognition and quality as well as enable the achievement of set objectives and priorities.
At the same time, they will enable development regardless of financial circumstances
which are rarely encouraging.
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Izpolnjevanje standardov kakovosti
Izpolnjuje standarde kakovosti
Inovativni pristopi k samoevalvaciji, kot je študentsko pismo in simpozij
Intenzivno sodelovanje na festivalih, razstavah in trajni in produktivni komunikaciji z
občinstvom ter stroko
Angažiranost študentov in študentskih predstavnikov pri evalvaciji programov in delu zavoda
Odzivnost na dnevne spremembe in potrebe študentov
Uravnoteženost in kvalitetna strukturiranosti programa od splošnega k specifičnemu
Priznan pedagoško-ustvarjalni kader, ki je aktiven v umetniških praksah oz. stroki
Sodelovanje v mednarodnih projektih in platformah

-

Mednarodni značaj študija s vsebinami, ki so dostopne tudi v angleškem jeziku
Delno izpolnjuje standarde kakovosti
/
Ne izpolnjuje standardov kakovosti
/

Odličnost
Ali kako opažanje, ki ste ga označili za prednost, sodi v kategorijo odličnih dosežkov oz. presežkov
in bi lahko bilo zgled drugim visokošolskim zavodom v Sloveniji ter predlagate, da ga NAKVIS javno
izpostavi? Prosimo za obrazložitev.

Priloge:
- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu.
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