Priloga 1
(K poročilu KDrŠ za senat, 24. aprila 2012)

Evidenčni vnos in podaljšanje akreditacije doktorskih študijskih programov
I.
V skladu s 44. členom Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in
študijskih programov (v nadaljevanju: Merila) svet Nacionalne agencije RS za kakovost v
visokem šolstvu (v nadaljevanju: NAKVIS) podeli akreditacijo študijskih programov za
sedemletno obdobje. Prva in podaljšana akreditacija veljata največ sedem let in potečeta s
koncem študijskega leta, v katerem se izteče obdobje podeljene akreditacije (52. člen).
Postopek za podaljšanje akreditacije študijskega programa se prične z zunanjo
evalvacijo po predložitvi popolne vloge za akreditacijo in imenovanju skupine
strokovnjakov za pripravo evalvacijskega poročila ( 45. člen Meril).
Vsi sedaj veljavni doktorski študijski programi na UL, razen dveh, so bil akreditirani po starih
Merilih, dva pa po Merilih, ki so začeli veljati 18. novembra 2010. Za vse programe velja, da
so bili v akreditacijo vloženi na starih prijavnih obrazcih, ki so drugačni, kot jih predvidevajo
nova Merila. Zaradi tega je potrebno pred vlaganjem večjih sprememb in zaradi podaljšanja
akreditacije doktorskih študijskih programov opraviti evidenčni vnos vseh sedaj veljavnih
študijskih programov. Vodstvo UL je NAKVIS-u obljubilo, da bomo evidenčne vnose opravili
na Univerzi, na članici/ah, kjer je bil program pripravljen za akreditacijo.
Na sestanku strokovnih služb članic s področja doktorskega študija, ki je bil 26. marca 2011
na UL smo vse prisotne seznanili z »Napotki članicam za pripravo vlog za akreditacijo
študijskih programov na UL«, o katerih so bile članice UL seznanjene že novembra 2011.
Napotki, v katerih je med drugim zapisana uporaba aplikacije NAKVIS-a za akreditacijo ter
terminski plan v postopkih priprav na podaljšanje akreditacije, so objavljeni tudi na sharepointu za strokovne službe.
V nadaljevanju je tabela z roki za posredovanje evidenčnega vnosa in za oddajo vlog za
podaljšanje akreditacije študijskih programov – po posameznih doktorskih študijskih
programih.

Doktorski študijski programi
Biomedicina
Statistika
Varstvo okolja
Bioznanosti
Humanistika in družboslovje
Ekonomske in poslovne vede
Arhitektura
Eletkrotehnika
Grajeno okolje
Kemijske znanosti
Matematika in fizika

Datum
akreditacije
2.3.2007
12.3.2009
20.4.2009
20.4.2009
22.4.2009
5.10.2007
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
20.4.2009
12.3.2009

Pripraviti
evidenčni vnos Oddati vlogo za
do:
podaljšanje akreditac.
na NAKVIS:
2.3.2012
2.3.2013
12.3.2014
12.3.2015
20.4.2014
20.4.2015
20.4.2014
20.4.2015
22.4.2014
22.4.2015
5.10.2012
5.10.2013
12.3.2014
12.3.2015
12.3.2014
12.3.2015
12.3.2014
12.3.2015
20.4.2014
20.4.2015
12.3.2014
12.3.2015

Računalništvo in informatika
Strojništvo
Kineziologija
Tekstilstvo, grafika in tek.obl.
Izobraž. učiteljev in
edukacijske v.
Pravo
Teologija
Socialno delo - INDOSOW
Znanost in inženirstvo
material.
Pomorstvo in promet

12.3.2009
20.4.2009
12.3.2009
20.4.2009

12.3.2014
20.4.2014
12.3.2014
20.4.2014

12.3.2015
20.4.2015
12.3.2015
20.4.2015

20.4.2009
22.4.2009
22.4.2009
22.4.2009

20.4.2014
22.4.2014
22.4.2014
22.4.2014

20.4.2015
22.4.2015
22.4.2015
22.4.2015

19.5.2011
19.5.2011

19.5.2016
19.5.2016

19.5.2017
19.5.2017

Vse večje spremembe študijskih programov (sem sodi tudi vključevanje novih znanstvenih
področij) je potrebno akreditirati po evidenčnem vnosu, pred podaljšanjem akreditacije
študijskega programa.

II.
Merila NAKVIS-a, sprejeta novembra 2010, v svojih obrazcih posebej ne predvidevajo
nekaterih elementov, ki so po oceni UL potrebni za izvajanje doktorskega študija. To so
elementi s področja raziskovalne aktivnosti članice in posebej učiteljev ter mentorjev,
njihove vključenosti v raziskovalno delo in posebej razpoložljive raziskovalne
infrastrukture, ki je potrebna za vključevanje doktorskim študentom v raziskovalno delo.
Minimalne pogoje za opredelitev znanstvenih področij v študijskih programih 3. stopnje je
sprejel Senat UL na 24. seji, 27. maja 2008 in so:
1. Znanstveni kriteriji: ustrezna znanstveno-raziskovalna dejavnost (vključitev določene
enote v vsaj en program oz. več projektov); znanstvene publikacije na določenem
področju; potrebna infrastruktura: znanstvenoraziskovalna oprema, informacijski viri,
podatkovne baze itn.;
2. Pedagoški kriteriji: zagotovljeno zadostno število kompetentnih učiteljev, ki lahko
oblikujejo vsaj en temeljni predmet in več izbirnih predmetov.
3. Izkazane potrebe po razvijanju novega znanstvenega področja (mednarodna
primerjava in izkazane potrebe razvoja znanstvenega področja v svetu, interes
študentov, interes širše družbe…)
4. Fakultete in akademije morajo zagotoviti infrastrukturo (laboratorije, ateljeje ipd.), ki je
potrebna za izvajanje raziskovalnega dela za doktorsko disertacijo.
Ob podaljšanju akreditacije doktorskih študijskih programov bo v okviru dela KDrŠ potrebno
pridobiti in upoštevati dodatne informacije (poleg izpolnjenega obrazca in standardnih prilog,
ki jih predpisujejo Merila NAKVIS-a, v enaki obliki za vse tri stopnje) o izpolnjevanje
elementov za zagotavljanje ustrezne kakovosti doktorskega študijskega programa, kot so bili
sprejeti na UL.
III.
Pri podaljšanju akreditacije doktorskih študijskih programov je potrebno, v skladu s sklepom
Senata UL z 29. seje, 28. junija 2005, upoštevati določilo, da so vsi doktorski študijski
programi 3. stopnje predstavljeni tudi v angleškem jeziku.

