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ZAPISNIK
sestanka s predstavniki NAKVIS-a
Prisotni: dr. Alenka Lalić (Nakvis), dr. Marko Jesenšek, dr. Irena Stramljič Breznik, dr.

Franci Čuš, dr. Lučka Lorber, Sebastjan Frumen, mag. Miha Pauko, dr. Alja Lipavic
Oštir, dr. Silvija Borovnik, dr. Vida Jesenšek, mag. Petra Jug Pavlin, dr. Marjan
Krašna, dr. Karin Bakračevič Vukman, dr. Mateja Pšunder, Tamara Markelj, Tjaša
Mohar, Alenka Kolar.
Začetek: 11.10
Konec: 12.05
Kraj: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 2.11, Koroška cesta 160, Maribor
Dr. Irena Stramljič Breznik je pozdravila prisotne in povedala, da smo dr. Alenka Lalić
povabili na sestanek, da nam pove smernice in odgovori na vprašanja v zvezi z
reakreditacijo študijskih programov, ki jih bo izvedla FF UM. Predvideno je, da bo pogovor
potekal v treh delih:
1. predstavitev s strani dr. Alenke Lalić
2. vprašanja članov naše fakultete
3. razprava in vprašanja o zunanji evalvaciji.
Dr. Alenka Lalić je pozdravila prisotne in dejala, da je prav, da smo sestanek organizirali
pred oddajo študijskih programov v postopek reakreditacije, da lahko vsa vprašanja rešimo
že pred dokončanjem vlog. Kratko je predstavila naloge in pomen NAKVISA.
Poslanstvo NAKVIS-a je, da skrbi za razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v
slovenskem visokem šolstvu. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno ter svetovalno do
vseh udeležencev v terciarnem izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi
smernicami razvoja. Cilji delovanja so :
– razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti,
- spremljanje napredka in utrjevanje kulture kakovosti visokega šolstva,
- umeščanje in prepoznavanje vloge, pomena in kakovosti delovanja agencije v javnosti,
- soustvarjanje politike visokega šolstva na področju kakovosti,
- spodbujanja kakovosti transnacionalnega izobraževanja,
- vključitev agencije v mednarodna združenja,
- zagotavljanje visoko kakovostnih svetovalnih storitev agencije s strokovno usposobljenimi
kadri.
Poznamo postopke
a) prve akreditacije: vlagatelj –vloga-strokovna služba NAKVIS-popolna vloga-svet Nakvisaodločitev o reakreditaciji,
b) postopek podaljšanja akreditacije in zunanja evalvacija:vlagatelj-vloga-strokovna služba
NAKVIS-popolna vloga-svet NAKVIS-odločitev o podaljšanju akreditacije/mnenje o
doseganju z zakonom predpisanih standardov.
Priprava vloge za reakreditacijo sledi obrazcu (prvi del so splošni podatki, drugi del je
študijski program, tretji del so vse spremembe, ki so se na študijskem programu zgodile).
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Ko je vloga pripravljena in usklajena na ravni univerze, je potrebno paziti na datum oddaje
na NAKVIS. Oddati jo je potrebno v e-obliki in v tiskani obliki. Če je oddanih 20 študijskih
programov jih preglejuje 5 strokovnjakov. Od teh je en tujec, zato mora biti vloga
prevedena v angleški jezik. Strokovnjaki, ki vloge preglejujejo, so vedno strokovnjaki s
področja. Fakulteta je obveščena, kateri so strokovnjaki, ki sestavljajo skupino.
Zunanja evalvacija poteka tako, da se evalvatorji sestanejo z vodstvom fakultete, s
skrbniki študijskih programov, z diplomanti in delodajalci (univerzo).
Ddr. Ana Vovk Korže je vprašala, če moramo delodajalce povabiti sami.
Dr. Alenka Lalić je povedla, da Agencija pripravi predlog urnika obiska, predlog sodelujočih
v pogovorih, ne izbirajo pa poimensko. Seznam pripravimo sami.
S področja presoje v postopku reakreditacije študijskih programov je poudarek na
študijskih programih (vpetost v okolje, delovanje visokošolskega zavoda, kadri, študenti,
materialni pogoji, zagotavljanje kakovosti) vse v povezavi s študijskimi programi. NAKVIS
ugotavlja razvoj in napredek.
Študijski programi se presojajo predvsem po:
- organizaciji in izvedbi izobraževanja ob upoštevanju določb 17. - 21. člena Meril. Eden
izmed standardov je spremljanje zaposlenosti diplomantov, sodelovanje diplomantov,
delovanje klubov za diplomante.
- vpetost študentov v delovanje fakultete (tudi študentov s posebnimi potrebami)
- kader na določenem študijskem programu (ali imajo ustrezne habilitacije, ali so
reference zadostne),
- svetovanje, tutorstvo, študenti s posebnimi potrebami,
- če je v knjižnici dovolj gradiva po posameznih študijskih programih in ustrezna literatura.
Povedala je, da vzpodbujajo sistem kakovosti na univerzah, opažajo pa, da nekatere
univerze niso dovolj aktivne na tem področju, kažejo se težave s kadri. Želijo tudi
napredek in razvoj, dobro znanstvenoraziskovalno delo, od česar je odvisen tudi kvaliteten
pedagoški proces.
Dr. Irena Stramljič Breznik se je zahvalila za napotke pri pripravi gradiva za reakreditacijo
ter povedal, da celoten postopek traja približno od 8 do 10 mesecev.
Dr. Alja Lipavic Oštir je vprašala, če je smiselno vlagati spremembe študijskih programov
pred reakreditacijo.
Dr. Alenka Lalić je odgovorila, da bo NAKVIS-ova komisija presojala po zadnji vlogi,
priporoča pa, da ne. Prav tako ji je odgovorila, da bomo prejeli odločbe za vsak študijski
program posebej, ne skupno za vse.
Dr. Lučka Lorber je dodala, da ne gre le za presojo za delovanje naslednjih 7 let. Gre tudi
za oceno, če smo do sedaj dosegli cilje, ki smo jih v študijske programe zapisali in ali so
bile kompetence prepoznane; če ne, jih je potrebno spremeniti, dopolniti (kar ne pomeni
le osvežitve virov) študijske programe v skladu s kompetencami znanja (preverjanje pri
diplomantih). Povedala je, da evalvacijsko poročilo pripravi skupina strokovnjakov v treh
mesecih, NAKVIS ga pošlje na UM, UM na Filozofsko fakulteto, na osnovi poročila pa Svet
NAKVISA sprejme odločitev o nadaljnjem delovanju zavoda.
Dr. Franci Čuš je povedal, da je sam tudi član Sveta NAKVIS-a in da so poročila, ki jih
dobijo, neodvisna in visoko strokovno dodelana. Svet k obravnavi poročil ne pristopa z
negativne perspektive. Res pa je, da se velikokrat želijo podtakniti vsebine brez ustrezne
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argumentacije. Nič ne more biti argumentirano z obljubami. To je faza, ki jo mora
prečistiti že UM. Trud, ki se vlaga v pregledovanje programov, je zelo velik in nekateri
programi do NAKVIS-a sploh ne bi smeli priti. Veliko je vlog za potrjevanje novih študijskih
programov, ne da bi vedeli, kdo bo njihovo izvedbo financiral. Vlagatelj mora za
financiranje poskrbeti sam. Velikokrat se zgodi (povedo študenti), da se stari predmeti z
enako vsebino le preimenujejo in se ponudijo kot novi predmet v bolonjskem
izobraževanju. Zakonsko dovoljeno pa je le, kar je zapisano v akreditiranem študijskem
programu.
Dr. Lučka Lorber je dejala, da bodo presojevalci ponovno pregledali, kako teče izvedba
bolonjskih študijskih programov. Na UL npr. so problem oddelčne knjižnice. Pri nas izstopa
problem izbirnosti znotraj UM, premalo tujih študentov, več raziskovalnega dela,
podiplomski študij. Pri ponovni akreditaciji so najstrožji presojevalci študenti. Ponovno je
potrebno razmisliti, katere študijske programe je potrebno nadgraditi. Končana prva
stopnja v bolonjskem izobraževanju pomeni, da je diplomant zaposljiv na trgu dela. Na UM
pa smo sredstva za prestrukturiranje porabili za ustanavljanje novih fakultet in
"napihovanje" študijskih programov.
Dr. Franci Čuš je opozoril, da je potrebno pravočasno odpraviti naše pomanjkljivosti in
slabosti ter presoditi, kje so naše prednosti. Posamezniki na fakultetah podcenjujejo
študente, le-ti nam tedensko pošiljajo prijave nespoštovanja njihovih pravic in
neizpolnjevanj obveznosti s strani predavateljev. Posebej pa je opozoril, da obisk
evalvatorjev ni čas za notranje in osebne obračune. V takem primeru predsednik takoj
prekine obisk, zaplet se zapiše. Članom komisij in vodstvu je predlagal, da pred obiskom
evalvatorjev ob reakreditaciji UM, ki je na FF napovedan za 30. 5. 2013, temeljito
predelajo Samoevalvacijsko poročilo in Akcijski načrt.
Dr. Lučka Lorber je poudarila, da smo lahko na FF na veliko stvari ponosni, med drugim
tudi na samoevalvacijska poročila FF, ki jih pripravlja fakultetna komisija za ocenjevanje
kakovosti, saj so med najboljšimi na UM, predvsem pa na poročilo zunanje evalvacije iz
leta 2009. Uspešno so bile zaključene tudi akreditacije študijskih programov. »Na zunanji
evalvaciji boste predstavili delo zadnjih 7 let, skupaj bomo dokazali, da smo med
najboljšimi članicami na UM. Evalvatorji dajo priporočilo, akreditacija pa dovoljenje za
delo«.
Dr. Irena Stramljič Breznik se je zahvalila za poročanje.
Seja je bila zaključena ob 15.05 uri.

Zapisala:
Alenka Kolar

Predsednica KOK FF:
red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik
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