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Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem aolstvu je na podlagi

sedme alineje enajstega odstavka 51. h ilena in petega odstavka 51 r alena zakona o
visokem Solatvu (dradni list Rs, 5t. 119/06 - urad;o pre;iaieno besedilo, 59/07 - Zstrp,
15/08 - odloiba Us, 64108, a6/09, 62/to - zUPJs, 34/11 - odloiba Us in 78l11i v
nadaljnjem besedilu: zvis) v zadevi podaljianja akreditacije visokosolskega strokovnega
Studijskega programa prve stopnje >Poslovanje< DOBA Fakultete za uporabne poslovne in

druibene;tudije Marabor na zahtevo DOBA Fakultete za uporabne poslovne in drutbene
Studije Marabor, Prelemova ulica 1, 2000 Maribor, ki jo zastopa Jasna Dominko Baioh, na

svoji 46, seji 16. 2. 2012 sprejel naslednjo

ODLO.BO

1. Svet Nacionalne agenciie Republike Slovenije za kakovost v visokem Solstvu podaljia
akreditacAo visokoaolskemu strokovnemu Studiiskemu programu ptue stopnje >Poslovanje<
D)BA Fakultete za uporabne poslovne in druzbene itudije Maribor za sedem let,

2. Stroiki v tem postopku niso nastali

Obr6:to:itev:

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in dru:bene Studije Maribor, Preaernova ulica 1, 2000
l.,laribor, ki jo zastopa Jasna Dominko Baloh, (v nadaljevanjui vlagateli) ie Nacionalni

agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem iolstvu (v nadaljevanju: agencua) dne
24. 3. 21ll posredovala vlogo za podauianie akredatacije visoko6olskega strokovnega
ltudijskega programa prve stopnje >Poslovanje< DOBA Fakultete za uporabne poslovne an

druibene ltudije Maribor. Vlagatelj je po pozivu vlogo dopolnil 11. 8. 2011.

Svet aqencije je za izvedbo zunanje evalvaciie imenoval skupino strokovnjakov v sestavi:
dr. Miha Skerlavaj, dr. Slavica Singer, Simon Nemec. Skupina strokovnjakov je dne 25. 11.

2011 pripravila evalvacijsko poroiilo in 9a posredovala vlagatelju. Ta je dne 28. 12. 2011

nanj podal pripombe, skupina strokovnjakov pa je na osnovi prejetih pripomb dne 15. 2.

2012 pripravila kontno evalvacijsko poroiilo Skupina strokovnjakov je evalvacajsko poroailo
pripravila na podlagi samoevalvacijskega poroaila vlagatelja, prejete dokumentacije in

opravljenega ogleda visokoSolskega zavoda. I2 evalvacijskega porodila izhaja, da vlagatelj
za poaaliganje akreditacije visoko6olskega strokovnega itudijskega programa prve stopnje
>Poslovanje< DOBA Fakultete za uporabne poslovne in druibene itudije Maribor izpolnjuje
vse pogoje po posameznih podroijih presoje Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo
visokosolskih zavodov in 5tudijskih programov (Uradni list RS, at. 95/10 in 17/17i v
nadaljevanju: Merila). Vlagatelj na podroiju vpetosti v okolje izka:e sodelovanje z
gospodarstvom in negospodarstvom. Skupina Strokovnjakov je ugotovila ustreznost sistema
za spremljanje kompetenc in opozorila na sorazmerno velik obseg priznavanja predhodno
opravljenih obveznosti. Vlagatelj je v odzivu poiasnil in dokazal, da je priznavanje
predhodno pridobljenih znanj skladno z zakonodajo in zadevnimi podzakonskimi akti lz
konenega evalvacrjskega poroaila skupine strokovnjakov izhaja, da sta delovanje in
orqanizaci)a DOBA Fakultete za uporabne poslovne in dru;bene itudije Maribor ustrezni Na

poirotju kadrov vlagatelj za podall6anje akreditacije predlaganega atudiiskega programa

izpolnjuje zahteve v zvezi z znanstveno_raziskovalnim in strokovnim delom ter kljub
veijemu dele;u pogodbeno zaposlenih pedagoikih delavcev izkazuje dobro organiziranostl
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pedagoikega dela. Podporna in svetovalna sluiba sta ustrezno urejeni Studentr rmajo
predstavnike v organih zavoda an so na podlagi dobrcga sistema za zbiranje podatkov in
preko atudentskega sveta obveiteni o rezultatih itudentskih anket. lvlaterialni pogoji na

zavodu - Preaernova ulica 1, 2000 f4aribor - in na v okviru evalvacijskega obiska preverjeni
dislocirani enoti - Euro iola, Litostrojska cesta 40, 1000 Ljtrbljana kjer se itudijski
program tudi izvaja, so v celoti izpolnjeni. Skupina strokovnjakov je ugotovila. da so
postopki zagotavljanja kakovosti ustrezni in v njih sodelujeio vsi dele:niki Zavod skrbi za

razvoj itudijskega programa, posodabljanje kompetenc, uinih naartov, predmetnika in o
spremembah obveita Studente. I\4obilnost na zavodu in v okviru itudijskega programa le
primerno urejena. Skupina strokovnjakov je ugotovila, da sta organizacija in izvedba
izobraievanja v okviru zadevnega Studijskega programa ustrezni ter da je vlagatelj v aasu

od prve akreditacije zadevnega itudijskega programa izkazal napredek na podlagi ustreznih
razvojnih ukrepov.

Sedma alineja enajstega odstavka 51. h ilena ZViS, dolota, da svet agencije odloia o

akreditacijah itudijskih programov. Drugi odstavek 32. ilena ZViS doloia, da mora univerza
oziroma samostojni visokoaolski zavod Studijski program akreditirati pri agenciji, in sicer
najmanj vsakih sedem let.

ZViS v 35. ilenu dolota obvezne sestavine itudijskih programov: splo6ne podatke o
programu (ime, stopnja. vrsta, trajanje), opredelatev temeljnih ciljev programa oziroma
sploinih ter predmetno_specafainih kompetenc, ki se s programom pridobijo, podatke o
mednarodni prjmerljivosti programa, podatke o mednarodnem sodelovanju visoko<olskega
zavoda, predmetnik s kreditnim ovrednotenjem 6tudUskih obveznosti po Evropskem
prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljnjem besedilu: ECTS) in opredelatvijo deleia
izbirnosti v programur pogoje za vpis in merala za izbiro ob omejitvi vpisa, merala za
priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v proqram, naiine ocenjevanja,
pogoje za napredovanje po programu, pogoje za prehajanje med programi, naaln izvajanja
itudija, pogoje za dokonaanje atudija, pogoie za dokonaanje posameznih- delov programa,
ae jih program vsebuje, ter strokovni naslov, tvorjen v skladu z zakonom Studijski programi
za pridobitev izobrazbe imajo lahko tudi druge sestavine, doloaene s statutom
visokoSolskega zavoda.

Merila v totki D. 34. ilena dolodajo priloge, ki morajo biti prilozene Predlogu za akreditacijo
v postopku podaljianja akreditacije Studijskega programa.

Podroila presoje 6tudijskega programa v postopku podaljianja akreditacije Studijskega
programa doloaa 25. ilen Meril, in sicerl vpetost v okolle (27. alen), delovanje
visokoiolskega zavoda (28. ilen), kadri (29, tlen), Studenti (30. alen), materialni pogoji (31

ilen), zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanostl (32. ilen),
organizacija in izvedba izobra:evanja. Napredek se ugotavlia po kriterijih, ki jih opredeljuje
26. alen Nleril.

Svet agencue je vlogo v'agatelja obravnaval na svoji 46. seji. Svet agencije na podlagi
samoevalvacijskega poroaila, kontnega evalvacijskega poroaila (in prejetih pripomb
vlagatelja na evalvacUsko poroiilo) ter ostale dokumentacije ugotavlja. da vlagatelj
azpolnjuje iz 27. ilena Meril, ki obravnava vpetost v okol.le, saj vlagatelj za zadevna studlski
program izkazuje vpetost in dialog z gospodarstvom in negospodarstvom, ter ob tem
ustrezno spremlja uine izide. kompetence in kompetenanost svojah diplomantov. Svet
agencije ugotavlja, da vlagatelj na podroaju delovanja zavoda za zadevni itudUski program
,zkazuje ustreznost delovanja in razvoja 2avoda, jasno notranjo organiziranost in delovanje
organov zavoda, glede na stopnio zadevnega programa izpolnjuje pogoje za znanstveno-
faziskovalno in strokovno delo an ima ustrezno urejeno praktiano lsposabljanie. Vlagatelj zl
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ustrezno kadrovsko strukturo, ustreznimi postopki za izvolitve v naziv, dokazili o
habilitacijah in oblikah sodelovanja, ustrezno podporno sluibo in sestavo senata izPolnjuje
pogoje az 29. tlena Meril, Svet ugotavlja, da je vpis Studentov usklaien s potrebami
relevantnih okolij in da je izkazano vkliuaevanje Studentov v strokovno dejavnost zavoda
Vlagatelj prav tako izkazuje ustrezno podporo Studentom in vkljuievanje Studentov v
postopke zagotavljanja kakovosti in upravljanje zavoda, Vlagatelj v celoti izpolnjuje
materialne pogoje za izvajanje zadevnega Studijskega proqrama in delovanje zavoda. Za
podroaje zagotavljanja kakovosti svet ugotavlja ustrezno in mednarodno primerljivo
detovanje sistema zagotavljanja kakovosti na zavodu, Svet ie potrdil ugotovitev skupine
strokovnjakov, da sta organizacija in izvedba izobraievanja v okviru zadevnega Studijskega
programa ustrezni ter da je vlagatelj v iasu od prve akreditacaje atudtskega programa
izkazat napiedek na podlagi ustreznih razvojnih ukrepov.

Na podlagi navedenega svet agencije zakljuauje, da vlagatelj lzpolnjuje vse zahtevane
kriterije in pogoje, ki jih doloiajo ZVIS in Merila, za podaliianje akreditaciie itudijskega
programa,

Svet agencije je zato skladno s petim odstavkom 51. r ilena ZV|S sklenil, kot je odloaeno v
1. toiki izreka te odloabe.

Na podlagi 118. ilena Zakona o sploinem upravnem
uradno preaiaaeno besedilo, 105/06 - ZUS-1,
nadaljevanju: ZUP) organ v odloibi odloai o stroSkah
koliko znaiajc ter komu in v katerem roku jih je treba

Pouk o pravnem sredstvul

Zoper to odloibo je dovoljena prito:ba v roku 30 dni od vroiitve pisnega odpravka te
odloabe. Prito:ba se vloii pri organu, ki je to odloabo izdal, svetu Nacaonalne agencrje
Republike Slovenije za kakovost v visokem iolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana. V

oritoZbi mora biti navedena odloaba, ki se azpodbija, in pri tem oznaaen organ, ki ga je izdal,

ter stevilka in datum odloebe. Prito:nik mora v prito:bi navesti, zakaj odloabo izpodbija
(23B. alen zUP). O pritoZbi bo odloaala prito:bena komisija Nacionalne agencije Republike
Sloveniie za kakovost v visokem Solstvu.

postopku (Uradni list RS, St. 24106 -
126/2007, 65/2O0a in al2oLoi v
postopka, kdo trpa stroike postopka,
plaeati.

Postopek vod"il:
mag. lernej Sirok
viaji svetovalec Podroaja II

dr, l4aja lYa k Breniit
Predsednica sv
Nacionalne age ije Republke Slovenije
za kakovost v kem aolstvu

vroditi:
- DOBA Fakulteta za uDorabne poslovne in dru:bene itudije I\4aribor, Preaernova ulica

1.2000 Maribor, osebna vroeitev.
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