
UP – SAMOEVALVACIJSKO POROČILO  
ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERZA NA PRIMORSKEM  
UNIVERSITÀ DEL LITORALE 

 
 
 

 
 
 
SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 
 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST  
ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 

 
 
 
 

 

 

Obravnava in sprejem: 

 

Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega 

dela na UP: 3. dopisna seja, od 11. do 13. 09. 2018  

Komisija za študijske zadeve UP: 33. redna seja, 05. 09. 2018 

 

 

Senat Univerze na Primorskem: 33. redna seja, 19. 09. 2018  

 
 
 
 
 

 
 

Prof. dr. Dragan Marušič 
       Rektor Univerze na Primorskem 

 
 
 
 
 

Koper, 19. 09 2018  



UP – SAMOEVALVACIJSKO POROČILO  
ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vizitka: 
 
Ime zavoda:    Univerza na Primorskem Università del Litorale 
Krajše ime zavoda:  UP 
Ulica:    Titov trg 4 
Kraj:    Koper 
Spletna stran:   www.upr.si 
Elektronski naslov:  info@upr.si 
Telefonska številka:  +386 56117 500 
Številka faksa:   +386 56117 530 
Matična številka:  1810014000 

 

 
 
  

http://www.upr.si/
mailto:info@upr.si


UP – SAMOEVALVACIJSKO POROČILO  
ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 

 

 

 

Kazalo 

 
UVOD ...................................................................................................................................................... 1 
1. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI NA UP .......................................................................................... 2 
1.1 OCENA STANJA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ................ 3 
2.  PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI UNIVERZE NA PRIMORSKEM ................. 4 
2.1. ŠTUDIJSKI PROGRAMI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE IN PROGRAMI VSEŽIVLJENJSKEGA 
UČENJA .................................................................................................................................................. 4 

2.1.3. Programi vseživljenjskega učenja ............................................................................................. 7 
2.2. REALIZACIJA RAZPISA IN VPISA V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 ........................................ 8 

2.2.1. Razpis za vpis ........................................................................................................................... 8 
2.2.2. Vpis ......................................................................................................................................... 10 
2.2.3. Diplomanti ............................................................................................................................... 18 

3. KAZALNIKI IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI ............................................................................... 21 
3.1  NABOR VHODNIH KAZALNIKOV (PODATKOV) ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI UP ZA 
IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST ........................................................................................................ 21 

3.1.1 Delež prvič vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku (KUP_01) ...................... 21 
3.1.2 Povprečno število točk sprejetih kandidatov (KUP_02) ........................................................... 27 
3.1.3 Številčno razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in vpisanimi študenti v 1. letnik (brez 
ponavljavcev) (KUP_03) ................................................................................................................... 32 
3.1.4 Prehodnost v višji letnik (KUP_04) ........................................................................................... 38 
3.1.5 Odstotek ponavljavcev v študijskih programih (KUP_05) ........................................................ 44 
3.1.6 Povprečno število let trajanja študija (KUP_06) ....................................................................... 48 
3.1.7 Število študentov na zaposlenega visokošolskega učitelja in sodelavca ter izvajalce študijskih 
programov v FTE (KUP_07) .............................................................................................................. 54 
3.1.8 Ocene visokošolskih učiteljev in sodelavcev v študentskih anketah (KUP_08) ...................... 57 
3.1.9 Zaposlenost in zaposljivost diplomantov (KUP_09) ................................................................. 60 

4. REALIZACIJA UKREPOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 IN NAČRTOVANI UKREPI ZA 
ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 ............................................................................................................. 66 
PRILOGE ............................................................................................................................................... 74 
 
 

Kazalo tabel 
 

Tabela 1: Študijska področja članic – pretvorba med KLASIUS-P in KLASIUS-P-16 ................................ 4 
Tabela 2: Skupni študijski programi ................................................................................................................... 5 
Tabela 3: Pregled študijskih središč .................................................................................................................. 6 
Tabela 4: Deleži razpisanih vpisnih mest po stopnji študija za Slovence in državljane EU, Slovence 
brez slovenskega državljanstva in tujce izven držav članic EU, vzporedni študij in študij diplomantov v 
študijskem letu 2017/2018 .................................................................................................................................. 8 
Tabela 6: Primerjava indeksa števila vseh vpisanih študentov v študijskem letu 2017/2018 glede na 

študijsko leto 2016/2017 .................................................................................................................................... 12 
Tabela 7: Število vpisanih tujih študentov po članicah UP, primerjava med študijskimi leti 2015/2016, 
2016/2017 in 2017/2018 .................................................................................................................................... 13 
Tabela 8: Razmerje med prostimi razpisanimi vpisnimi mesti in prvič vpisanimi študenti 1. letnikov v 

študijskem letu 2016/2017 in primerjava s študijskim leto 2015/2016........................................................ 17 
Tabela 9: Delež diplomantov bolonjskih študijskih programov v Republiki Sloveniji glede na področje 

izobraževanja v letu 2016 ................................................................................................................................. 19 
Tabela 10: Kazalniki za spremljanje izobraževalne dejavnosti ................................................................... 21 
Tabela 11: Razmerje med številom študentov (brez absolventov) na visokošolskega učitelja po 

članicah, primerjava med študijskima letoma 2016/2017 in 2017/2018 ..................................................... 54 
Tabela 12: Razmerje med številom študentov na visokošolskega učitelja, primerjava pod državah EU 
(vir: OECD.Stat) .................................................................................................................................................. 54 
Tabela 13: Študijsko področje glede na status diplomantov UP na trgu dela ........................................... 60 
Tabela 14: Status diplomantov UP na trgu dela po vrsti študijskega programa ....................................... 61 
Tabela 15: Čas trajanja in pridobitve prve zaposlitve od zaključka študija glede na študijsko področje62 
Tabela 16: Skladnost zaposlitve z doseženo stopnjo formalne izobrazbe diplomanta glede na vrsto 

študijskega programa ........................................................................................................................................ 63 



UP – SAMOEVALVACIJSKO POROČILO  
ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 

 

 

 

Tabela 17: Skladnost zaposlitve s strokovnim področjem diplomanta glede na vrsto študijskega 

programa ............................................................................................................................................................. 63 
Tabela 18: Realizacija ciljev  in ukrepov v študijskem letu 2016/2017 in načrtovani ukrepi v študijskem 
letu 2017/2018 .................................................................................................................................................... 66 
Tabela 19: Realizacija sprejetih ukrepov v študijskem letu 2016/2017 in načrtovani ukrepi za študijsko 

leto 2017/2018, pregled po članicah UP ......................................................................................................... 67 
 
 

Kazalo grafov  
 
Graf 1: Število akreditiranih študijskih programov v študijskem letu 2016/2017 ..................................... 5 
Graf 2: Število študijskih programov, ki so se izvajali v študijskem letu 2016/2017 ................................ 5 
Graf 3: Primerjava števila razpisnih vpisnim mest za Slovence in državljane EU, Slovence brez 
slovenskega državljanstva in tujce izven držav članic EU, vzporedni študij in študij diplomantov v 
študijskih letih 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 ............................................................................... 8 
Graf 4: Primerjava števila razpisanih vpisnih mest za Slovence in državljane EU, Slovence brez 
slovenskega državljanstva in tujce izven držav članic EU, vzporedni študij in študij diplomantov v 
študijskih letih 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 ............................................................................... 9 
Graf 5: Delež dodatnega števila razpisanih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce, 
primerjava glede na način študija .......................................................................................................... 10 
Graf 6: Pregled števila vseh vpisanih študentov na UP v študijskih letih 2011/2012 do 2017/2018 ..... 10 
Graf 7: Število vseh vpisanih študentov v študijskem letu 2016/2017 po članicah in po stopnjah ....... 11 
Graf 8: Število vseh vpisanih študentov v študijskem letu 2017/2018 po članicah in skupaj po stopnjah
 ............................................................................................................................................................... 11 
Graf 9: Gibanje števila tujih vpisanih študentov v študijskih leti 2014/2015 do 2017/2018 ................... 12 
Graf 10: Število vpisanih tujih študentov po stopnjah študija - primerjava med študijskimi leti 
2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 ..................................................................................................... 13 
Graf 11: Število študentov na izmenjavah (mobilnost) .......................................................................... 14 
Graf 12: Število vseh vpisanih študentov in število vseh študentov prvič vpisanih v 1. letnik na UP v 
študijskih letih 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 ............................................................................. 14 
Graf 13: Projekcija število 19-letnikov  (vir: SURS) ............................................................................... 15 
Graf 14: Število in prijave dijakov v zaključnem letniku ......................................................................... 15 
Graf 15: Gibanje števila prvič vpisanih študentov v 1. letnike in razpisanih vpisnih mest, primerjava 
med študijskimi leti 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 ..................................................................... 16 
Graf 16: Delež (%) zasedenosti razpisanih vpisnih mest glede na število vpisanih študentov v 1. 
letnike v študijskih letih 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 ............................................................... 16 
Graf 17: Število prvič vpisanih študentov v 1. letnike, primerjava med študijskimi leti 2015/2016, 
2016/2017 in 2017/2018 ........................................................................................................................ 17 
Graf 18: Indeks števila prvič vpisanih študentov v 1. letnike, primerjava med študijskimi leti 2015/2016, 
2016/2017 in 2017/2018 ........................................................................................................................ 17 
Graf 19: Pregled števila diplomantov UP od 2009 do 2017 .................................................................. 18 
Graf 20: Primerjava gibanja deleža diplomantov članic UP  v letih 2015, 2016 in 2017 ....................... 18 
Graf 21: Povprečna starost diplomantov bolonjskih študijskih programov v Republiki Sloveniji glede na 
vrsto in način izobraževanja v letu 2016 (Vir: SURS) ........................................................................... 19 
Graf 22: Diplomanti bolonjskih študijskih programov v Republiki Sloveniji glede na področje 
izobraževanja v letu 2016 (Vir: SURS) .................................................................................................. 19 
Graf 23: Delež prvič vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku ...................................... 21 
Graf 24: Delež vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku na visoko strokovne študijske 
programe po članicah UP ...................................................................................................................... 22 
Graf 25: Delež vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku na univerzitetne študijske 
programe po članicah UP ...................................................................................................................... 22 
Graf 26: Povprečno število točk na maturi sprejetih kandidatov na univerzitetnih in visoko strokovnih 
študijskih programih, premerjava med študijskima letoma 2016/2017 in 2017/2018 ............................ 27 
Graf 27: Povprečno število točk na maturi sprejetih kandidatov po članicah na visoko strokovnih 
študijskih programih (redni in izredni), premerjava med študijskima letoma 2016/2017 in 2017/2018 . 27 
Graf 28: Povprečno število točk na maturi sprejetih kandidatov po članicah na univerzitetnih študijskih 
programih (redni in izredni), premerjava med študijskima letoma 2016/2017 in 2017/2018 ................ 28 
Graf 29: Študijski programi, v katere so se v študijskem letu 2016/2017 vpisali študenti, ki so dosegli 
več kot 70 točk ....................................................................................................................................... 28 



UP – SAMOEVALVACIJSKO POROČILO  
ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 

 

 

 

Graf 30: Študijski programi, v katere so se v študijskem letu 2017/2018 vpisali študenti, ki so dosegli 
več kot 70 točk ....................................................................................................................................... 29 
Graf 31: Razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in vpisanimi študenti v 1. letnik (brez 
ponavljavcev) v študijskem letu 2016/2017 (v %) ................................................................................. 32 
Graf 32: Razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in vpisanimi študenti v 1. letnik (brez 
ponavljavcev) v študijskem letu 2017/2018 (v %) ................................................................................. 33 
Graf 33: Primerjava med razpisanimi mesti, prijavami in vpisom v 1. letnik (brez ponavljavcev) v 
študijskem letu 2017/2018 glede na študijsko leto 2016/2017 (indeks) ................................................ 33 
Graf 34: Delež prehodnosti v višji letnik v študijskem letu 2017/2018 (vpisna generacija 2016/2017) . 38 
Graf 35: Deleži študentov, ki so se vpisali v 1. letnik  študija in naslednje študijsko leto niso niti 
nadaljevali s študijem niti ponavljali glede na način študija ................................................................... 39 
Graf 36: Delež ponavljavcev v študijskem letu 2016/2017 .................................................................... 44 
Graf 37: Delež ponavljavcev v študijskem letu 2017/2018 .................................................................... 44 
Graf 38: Trajanje študija, pregled po članicah in stopnjah študija - študijsko leto 2016/2017 (redni 
študij) ..................................................................................................................................................... 48 
Graf 39: Trajanje študija, pregled po članicah in stopnjah študija - študijsko leto 2016/2017 (izredni 
študij) ..................................................................................................................................................... 49 
Graf 40: Razmerje med številom študentov (brez absolventov) na visokošolskega učitelja................. 54 
Graf 41: Splošna ocena visokošolskih učiteljev in sodelavcev - pregled po članicah in stopnjah študija
 ............................................................................................................................................................... 57 
Graf 42: Splošna ocena predmeta in izvedbe vaj - pregled po članicah in stopnjah študija ................. 57 
Graf 43: Struktura zaposlenih diplomantov UP glede na študijsko področje v % ................................. 61 



UP – SAMOEVALVACIJSKO POROČILO  
ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 

1 

 

UVOD  
 
Z razvojem visokega šolstva v Sloveniji je postala nujna tudi ureditev oz. vzpostavitev ustreznega 
sistema zagotavljanja kakovosti na tem področju. Sistem zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu 
sestavljajo: 

‐ akreditacija visokošolskih zavodov in študijskih programov, 
‐ notranja evalvacija visokošolskih zavodov in študijskih programov, 
‐ zunanja evalvacija visokošolskih zavodov in študijskih programov. 
 
Akreditacija visokošolskih zavodov in študijskih programov ima nadzorstveno vlogo. V postopku se 
ugotavlja, ali so izpolnjeni z zakonom in drugimi predpisi določeni pogoji za ustanovitev 
visokošolskega zavoda ali vpeljavo študijskega programa. 
 
Notranja evalvacija ima  vlogo stalnega spremljanja strukturnih pogojev, procesnih standardov ter 
rezultatov. Njen namen je zagotavljanje in ohranjanje kakovosti, z vključevanjem vseh deležnikov v 
proces spremljanja kakovosti, prepoznavanja potreb po spremembah, načrtovanje in izvajanje 
izboljšav na podlagi akcijskega pristopa. Samoevalvacija predstavlja enega najpomembnejših 
instrumentov sistema kakovosti visokošolskih zavodov; zagotavlja okvir za oblikovanje lastne definicije 
kakovosti, služi kot pomoč pri oceni doseganja lastnega poslanstva in strateških ciljev ter omogoča 
pripravo akcijskega načrta za nadaljnje delo. Je instrument za spodbujanje kulture kakovosti; v proces 
samoevalvacije pa so vključeni vsi, ki jih zadeva razvoj visokošolskega zavoda, zlasti zaposleni in študenti 
ter drugi zunanji déležniki

1
. Proces samoevalviranja spodbuja razpravo o nadaljnjem razvoju zavoda in s 

tem posameznike k razmišljanju o soodgovornosti za njen razvoj. Za zagotavljanje kakovosti je 
formalno odgovorno vodstvo, toda kultura kakovosti je odvisna predvsem od motiviranosti in 
kakovostnega dela vsakega zaposlenega ter aktivne vključenosti vseh deležnikov v proces 
samoevalvacije. 
 
Zunanja evalvacija ima poleg svetovalne tudi nadzorstveno vlogo. Podaljšanje akreditacije univerze  je 
namreč mogoče le po uspešno opravljeni zunanji evalvaciji. 
 
Univerza na Primorskem pripravlja samoevalvacijsko poročilo že od ustanovitve dalje, in sicer na 
nivoju posamezne članice in univerze kot celote. Skladno s Pravilnikom o evalvaciji UP (v nadaljevanju: 
pravilnik) morajo članice samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost pripraviti do 15. 12., za 
ostale dejavnosti pa hkrati z Letnim poročilom dela za preteklo koledarsko leto. Komisija za 
spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela na UP 
(KSSK UP) je skladno z 10. členom pravilnika na 1. dopisni seji, ki je potekala od 20. 11. do 22. 11. 
2017  sprejela obrazec za pripravo poročila za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017.  
 
Pričujoče poročilo predstavlja sintezo rezultatov in ugotovitev samoevalvacijskih poročili članic 
univerze.  
 
 

  

                                                 
1
Izraz déležnik se v strokovni literaturi običajno uporablja kot ekvivalent angleškemu izrazu stakeholder. Ta izhaja iz poslovnega 

sveta, vse bolj pa se uporablja tudi v javnem sektorju, in sicer (v najširšem smislu) kot izraz za vse interesne skupine, ki vplivajo 
na organizacijo in na katere organizacija vpliva s svojim obstojem. Kot ključne déležnike podjetij se običajno upošteva 
zaposlene, kupce, lastnike/investitorje, dobavitelje, lokalne skupnosti in državo. Ključni déležniki univerz pa so zaposleni, 
študenti, zaposlovalci (delodajalci), država. V tem pomenu izraz déležnik uporabljamo tudi v pričujočem poročilu.  
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1. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI NA UP 
 
UP izvaja vse potrebne aktivnosti za spremljanje in zagotavljanje kakovosti svojega delovanja, in sicer 
v skladu z zahtevo po odgovornosti različnim deležnikom in širši javnosti ter zagotavljanju procesov 
nenehnih notranjih izboljšav. Pri svojem delu je univerza zavezana slovenskim in evropskim 
priporočilom ter standardom na področju kakovosti.  
 
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalne dejavnosti na UP je organizirano letno in 
periodično (večletno) s pomočjo naslednjih instrumentov oz. praks:  
 
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti: 
1. evalvacija: 

‐ samoevalvacija (institucionalna in programska) oziroma notranja evalvacija, 
‐ zunanja evalvacija (vključno z mednarodnimi akreditacijami in evalvacijami), 

2. spremljanje  poslovanja: 

‐ statistika in statistična analiza, 
‐ letno in polletno poročilo, 
‐ notranji nadzor porabe javnih financ, ki obsega na enotnem sistemu zasnovano poslovodenje 

in kontrole ter notranje revidiranje z namenom obvladovanja poslovanja in zagotavljanja 
doseganja ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti in preglednosti, 

3. anketiranje uporabnikov oziroma deležnikov: 

‐ študentska anketa: pridobivanje mnenj študentov o študiju; rezultati anketiranja so namenjeni 
izboljšanju študija (posodabljanju in dopolnjevanju študijskih programov), pomembni so tudi v 
postopkih izvolitve v naziv in pogovorih vodstva z zaposlenimi, 

‐ anketa o zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov, 
‐ anketa o zadovoljstvu zaposlenih,spremljanje mnenj zunanjih deležnikov (zaposlovalcev, 

mentorjev študentom na praksi); 
4. organizirana srečanja s študenti o zadovoljstvu z vsebino in izvedbo programov, organizaciji 

študijskega procesa, pogojih za študij   
5. nagrajevanje (nagrade in priznanje) zaposlenih in študentov za znanstvene in pedagoške dosežke 

ter uspešno delo, 
 
Zagotavljanje strukturnih in procesnih pogojev: 
6. zagotavljanje materialnih in infrastrukturnih pogojev v podporo izvajanju izobraževalnega, 

raziskovalnega in učnega procesa: prostori za izvajanje učnega procesa, delovni prostorov za 
strokovno osebje in izvajalce, prostori za podporne dejavnosti, oprema in IKT podpora,  

7. izmenjava in prenos primerov dobrih praks v strategijo delovanja in upravljanja, 
8. razvoj kadrov:  

‐ pedagoško-andragoško usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev z namenom 
zagotavljanja kakovostnega procesa poučevanja, uporabe sodobnih pristopov poučevanja in 
upoštevanja raznolikih potreb študentov (študentov s posebnimi potrebami, študentov s 
posebnim statusom, tujcev) pri poučevanju; 

‐ vključevanje zaposlenih v mednarodno (so)delovanje,   
9. skrb za študente od vpisa do dokončanja študija: 

- svetovalna podpora ob vpisu; 
- vključevanje v procese odločanja na organih UP in članic UP; 
- tutorska pomoč in svetovalna podpora v času študija; 
- kakovostno karierno svetovanje, ki študentom omogoča boljšo odločitev za študij ter povečuje 

njihovo uspešnost pri oblikovanju osebne karierne poti; 
- obštudijske dejavnosti s področja preventive, kulture, umetnosti, športa, socialne in svetovalne 

dejavnosti; 

- dodatna izvenštudijska in neformalna izobraževanja, s katerimi študentje pridobivajo dodatne 
specifične kompetence (vseživljenjsko učenje). 

 
Za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ima UP ustanovljeno komisijo senata univerze, ki je 
zadolžena za spodbujanje, spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega 
dela.  
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1.1 Ocena stanja za študijsko leto 2016/2017 in načrtovane aktivnosti 
 
UP že od svoje ustanovitve namenja pozornost skrbi za kakovost ter si prizadeva za  nenehno 
izboljševanje svojega sistema kakovosti.. 
  
UP redno organizira okrogle mize, delavnice in seminarje, na katerih delodajalci in usposobljeni 
svetovalci seznanijo sodelujoče s primeri dobrih praks o pomembnosti načrtovanja in razvoja kariere, 
poznavanja poklicnih interesov in ciljev, ocenjevanja lastne konkurenčnosti na trgu dela, javnega 
nastopanja ter inovativnosti in kreativnosti. Vzpostavljen je informacijski portal 
http://www.kariernicenter.upr.si/, prek katerega so dijaki, študenti in diplomanti osveščeni o 
pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja.  
 
Elektronsko poenotenje najave izvedbe študijskih programov se na pedagoških članicah UP uporablja 
od študijskega leta 2013/2014 dalje. Celovit izpis obrazca vključuje akreditirane podatke 
posameznega študijskega programa (predmeti s kontaktnimi urami ter nosilcem) ter podatke o najavi 
izvedbe (izvajalec/i, habilitacijski naziv posameznega izvajalca, število izvedbe kontaktnih ur glede na 
obliko ter število študentov pri posameznem predmetu, število skupin pri posamezni obliki). Katalog 
študijskih programov UP vsebuje podatke o obveznih sestavinah vseh študijskih programov ob prvi 
akreditaciji, evidenco vseh nadaljnjih potrjenih sprememb študijskih programov ter podatke o obveznih 
sestavinah ob podaljšanju akreditacije.  
 
V letu 2016 je UP pričela z aktivnostmi za vzpostavitev enotnega sistema preverjanja podobnosti 
vsebin elektronske oblike pisnih zaključnih del študentov UP (na vseh stopnjah študija). Sprejeta so 
bila Navodila za o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela na UP, 
organizirano je bilo usposabljanje za zaposlene za uporabo programa za detekcijo podobnih vsebin, ki 
je bil razvit v okviru projekta ODUN

2
. Aktivnosti se bodo nadaljevale in predvidoma zaključile v letu 

2018.  Do sedaj izvedene aktivnosti obsegajo: 
- pripravljen popis postopkov in procesov oddaje zaključnih del na vseh stopnjah študija,  
- oblikovan predlog procesograma e-oddaje pisnega zaključnega dela v sistemu VIS/ŠIS, 
- urejen dostop visokošolskim učiteljem in sodelavcem do vmesnika za preverjanje podobnosti 

vsebine elektronske oblike pisnega zaključenega dela, 
- izvedena usposabljanja za zaposlene za uporabo detektorja podobnih vsebin in repozitorija (za 

knjižničarje) v sodelovanju z Univerzo v Mariboru v letih 2016 (dve usposabljanje) in 2017 (eno 
usposabljanje).  

 
V letu 2017 so bile aktivnosti in ukrepi usmerjeni v: 
‐ pripravo predloga za vzpostavitev programske evalvacije; aktivnosti in priprava končnega 

predloga je predvidena do konca leta 2018; 

‐ prenovo anketnega vprašalnika za diplomante in izvedbo anketiranja diplomantov; 
‐ povečanje odzivnosti študentov in zaposlenih na anketiranje; pri obeh ciljnih skupinah 

anketirancev je bila dosežena višja odzivnost glede na preteklo leto; 

‐ spremljanje uspešnosti študentov pri študiju, pri čemer:  
 primerjava prehodnosti in nadaljevanja študija v študijskem letu 2017/2018 pokaže, da je 

delež ponavljavcev na vseh treh stopnjah izredno nizek in se giblje med 5 % in 10 %. Oblike 
začasne/dolgotrajne prekinitve študija pa predstavljajo delež od 23 % do 36 % na rednem 
študiju in 14 % do 37 % na izrednem študiju na vseh stopnjah;  

 so študenti v študijskem letu 2016/2017 za dokončanje študija na programih 1. in 3. stopnje 
porabili v povprečju od 4 do 5 let (3 leta trajanje programa in pogojni dodatni 2 leti iz naslova 
statusa študenta). Podoben trend (2 leti študija ter v povprečju dodatno leto in pol) je razviden 
tudi pri zaključevanju študija na 2. stopnji; 

 krepitev tutorske pomoči med učitelji in študenti in zagotavljanje tutorske pomoči tudi tujim 
vpisanim študentom in študentom na izmenjavi. 

 
  

                                                 
2
 Slovenske univerze so leta 2013 s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport vzpostavile nacionalni portal odprte znanosti ter repozitorije za odprti dostop do zaključnih del študija in objav 
raziskovalcev. 

http://www.kariernicenter.upr.si/
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2.  PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI UNIVERZE NA 
PRIMORSKEM  

 
UP izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe na vseh treh stopnjah študija. Cilj univerze je 
študijsko ponudbo na vsakem študijskem področju razvijati tako, da bo omogočala progresivno 
stopnjevanje kompleksnosti in poglobljenosti znanja ter odgovornosti za razvoj znanj na izbranem 
strokovnem in znanstvenem področju.  
 
Na področju vseživljenjskega učenja članice UP razvijajo krajše izobraževalne programe, ki so 
namenjeni nadgrajevanju in poglabljanju znanj na posameznih strokovnih področjih. Ti vključujejo 
predvsem javnoveljavne programe za izpopolnjevanje (33.a člen ZVIS) in dele študijskih programov za 
pridobitev izobrazbe (36. člen ZVIS). Poleg omenjenih javnoveljavnih študijskih programov posamezne 
članice izvajajo poletne in zimske šole, krajše seminarje, delavnice in druge oblike neformalnega 
izobraževanja in usposabljanja.  
 
 

2.1. Študijski programi za pridobitev izobrazbe in programi vseživljenjskega učenja 
 
2.1.2 Študijski programi za pridobitev izobrazbe  

Tabela 1: Študijska področja članic – pretvorba med KLASIUS-P in KLASIUS-P-16
3
 

Članica 
KLASIUS-P 

(Študijsko leto 2016/2017) 

KLASIUS-P-16 

(Študijsko leto 2017/2018) 

UP FHŠ (14) izobraževalne vede in izobraževanje 
učiteljev (geografija, jeziki in književnosti, 
zgodovina) 

(21) umetnost 

(22) humanistika 

(31) družbene vede 

01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje 
učiteljev 

02 Umetnost in humanistika 

03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska 
znanost 

UP FM (31) družbene vede 

(34) poslovne in  upravne vede 

(38) pravne vede 

03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska 
znanost 

04 Poslovne in upravne vede, pravo 

UP FAMNIT (31) družbene vede (psihologija) 

(42) vede o živi naravi 

(46) matematika in statistika 

(48) računalništvo 

(52) tehnika 

(58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo
 

(62) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 

(81) osebne storitve 

(85) varstvo okolja 

03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska 
znanost 

05 Naravoslovje, matematika in statistika 

06 Informacijske in komunikacijske tehnologije 
(IKT) 

07 Tehnika, proizvodne tehnologije in 
gradbeništvo 

08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in 
veterinarstvo 

10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, 
osebne storitve 

UP PEF (14) izobraževalne vede in izobraževanje 
učiteljev (21) umetnost 

(22) humanistika
 
 

01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje 
učiteljev 

02 Umetnost in humanistika 

UP FTŠ -Turistica (81) osebne storitve 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, 
osebne storitve 

UP FVZ (72) zdravstvo 

(42) vede o živi naravi 

(81) osebne storitve 

05 Naravoslovje, matematika in statistika 

09 Zdravstvo in socialna varnost 

10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, 
osebne storitve 

 
Širitev dejavnosti članic UP na nova študijska področja 
Izvedena je bila širitev dejavnosti UP FVZ na študijsko področje (42) vede o živi naravi (po Klasifikaciji 
P-16: (05) Naravoslovje, matematika in statistika). Soglasje Vlade RS za širitev dejavnosti UP FVZ na 
novo študijsko področje je fakulteta pridobila decembra v 2016. Dne 28. 2. 2017 je UP FVZ pridobila 
soglasje Vlade RS tudi za širitev dejavnosti na področje (81) osebne storitve (10 Transport, varnost, 
gostinstvo in turizem, osebne storitve).  

                                                 
3
 Z Uredbo o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, 

št. 8/2017) se KLASIUS-P nadomešča s KLASIUS-P-16. Klasifikacija KLASIUS-P-16 povzema strukturo in kategorije po 
mednarodni standardni klasifikaciji področij izobraževanja ISCED-F 2013. Uredba je stopila v veljavo s 1. januarjem 2018. 
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S sprejemom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem 
(Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017) je bil zaključen postopek pridružitve UP FGO k UP 
FAMNIT s širitvijo dejavnosti UP FAMNTI na študijsko področje (58) arhitektura, urbanizem in 
gradbeništvo (po Klasifikaciji P-16: 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo). S spremembo 
se je magistrski študijski program Trajnostno grajeno okolje prenesel v izvajanje na UP FAMNIT.  
 
V letu 2016 se je pričel postopek preoblikovanja UP IAM v Doktorsko šolo Andrej Marušič (UP DAM).  
 
Vrste in število študijskih programov  

Graf 1: Število akreditiranih študijskih programov v študijskem letu 2016/2017 

 

Graf 2: Število študijskih programov, ki so se izvajali v študijskem letu 2016/2017 

 
Tabela 2: Skupni študijski programi  

Ime študijskega programa 
Vrsta in stopnja 
študijskega programa 

Koordinator 
Sodelujoči visokošolski 
zavod/institucija 

Dediščinski turizem magistrski študijski program, 
2. stopnja 

UP Fakulteta za turistične 
študije - Turistica 

Fakulteta za humanistične 
študije 

Management trajnostnega 
razvoja 

magistrski študijski program, 
2. stopnja 

UP Fakulteta za 
management 

UP Fakulteta za 
humanistične študije 

UP Fakulteta za turistične 
študije – Turistica  

UP Fakulteta za vede o 
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Ime študijskega programa 
Vrsta in stopnja 
študijskega programa 

Koordinator 
Sodelujoči visokošolski 
zavod/institucija 

zdravju 

Politologija magistrski študijski program, 
2. stopnja 

UP Fakulteta za 
management 

Fakulteta za humanistične 
študije 

Latinsko-ameriške študije* magistrski študijski program, 
2. stopnja 

UP Fakulteta za 
humanistične študije 

Univerza Megatrend (Srbija),  

Univerza Pecz (Madžarska),  

Istituto Universitario Ortega 
y Gasset (Španija) 

 
Opomba: *Študijski program je akreditiran, vendar se ne izvaja. 

 
Članici UP FHŠ in UP PEF skupno sodelujeta na štirih pedagoških magistrskih študijski programih 2. 
stopnje, ki jih koordinira UP FHŠ, in sicer Italijanistika, Zgodovina (dvopredmetni), Geografija 
(dvopredmetni) in Slovenistika (pedagoški študij). 
 
Podaljšanje akreditacije študijskim programom  
V letu 2016 je UP v obravnavo in odločanje Svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: Svet NAKVIS) posredovala 9 vlog za podaljšanje 
akreditacije študijskih programov, katerih akreditacija poteče z dnem 30. 9. 2017, in sicer za:  

‐ 3 dodiplomske študijske programe 1. stopnje,  
‐ 4 magistrske študijske programe 2. stopnje, 
‐ 2 doktorska študijska programa 3. stopnje.  
 
Za doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje različnosti (UP FHŠ) je bila sprejeta odločitev, da 
UP ne bo podala vloge za podaljšanje akreditacije programa, o čemer je obvestila Svet NAKVIS. 

 
Novi študijski programi  
21. 4. 2016 je Svet NAKVIS podelil akreditacijo novemu magistrskemu študijskemu programu 2. 
stopnje Uporabna psihologija (UP FAMNIT).  
 
Posamezne članice UP so načrtovale pripravo novih študijskih programov z različnih študijskih 
področij, s katerimi bi univerza obogatila študijsko ponudbo: 

‐ UP FHŠ pripravo dveh doktorskih študijskih programov 3. stopnje: študijskega programa, v 
katerem bodo združena strokovna področja že akreditiranih doktorskih programov fakultete in 
morebitnih novih področij humanistike, družboslovja in jezikoslovja, ter pripravo študijskega 
programa z delovnim imenom Italijanistika. Ta doktorski študijski program (kateremu je bilo v času 
priprave spremenjeno ime v Jezik in medkulturnost) je bil v decembru 2016 posredovan v 
obravnavo Svetu NAKVIS, priprava prvega pa se prestavi v naslednje leto; 

‐ UP FAMNIT pripravo novega interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje 
Analiza podatkov (Data Science), v študijskem letu 2017/18; 

‐ UP FVZ pripravo novega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje 
Fizioterapija,  

 
Dislocirane enote 
Posamezne članice (UP FM, UP PEF, UP FTŠ-Turistica in UP FVZ) izvajajo študij tudi na študijskih 
središčih (dislociranih enotah) po Sloveniji.  

Tabela 3: Pregled študijskih središč 

Študijsko središče 
Študijsko leto 

2016/2017 

Študijsko leto 

2017/2018 

Celje UP FM UP FM 

Ljubljana UP FTŠ-Turistica UP FTŠ-Turistica 

Ljutomer UP PEF - 

Nova Gorica UP FVZ UP FVZ 

Novo mesto - UP PEF 

Ptuj UP PEF UP PEF 

Slovenske Konjice UP PEF UP PEF 

Škofja Loka UP FM, UP PEF UP FM, UP PEF 
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UP FTŠ-Turistica je pridobila soglasje Sveta NAKVIS za izvajanje študijskih programov na načrtovani 
novi dislocirani enoti v Ljubljani. Realizirana je bila načrtovana preselitev delne izvedbe nekaterih 
študijskih programov UP FAMNIT in izvedbe študijskih programov vseh treh stopenj Aplikativna 
kineziologija na novo lokacijo v prostore Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli.  
 
V letu 2017 je Svet NAKVIS podal soglasje k novi lokaciji dislocirane enote UP PEF v Novi Gorici, ki je 
nadomestila prejšnjo lokacijo dislocirane enote. UP je v obravnavo NAKVIS poslala vlogo UP FTŠ-
Turistice za novo dislocirano enoto v Mariboru, ki je še v postopku obravnave na NAKVIS. 
 
2.1.3. Programi vseživljenjskega učenja 
 
UP ponuja široko paleto možnosti vseživljenjskega učenja. Preko različnih programov strokovnega 
usposabljanja, delov študijskih programov in posameznih predmetov, izobraževanj, seminarjev, 
tečajev, delavnic in drugih dejavnosti nudi možnosti pridobivanja dodatnih znanj in spretnosti različnim 
skupinam deležnikov. Pri ponudbi vseživljenjskega učenja sodeluje UP s sorodnimi organizacijami in z 
gospodarstvom iz lokalnega okolja in širše.  
 
S ciljem razvoja kakovostne ponudbe vseživljenjskega učenja, prenosa dobrih praks med članicami 
UP ter intenzivnejšega sodelovanja z družbenim okoljem ima univerza vzpostavljen mrežni sistem 
vseživljenjskega učenja. V Katalogu ponudbe vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem je 
predstavljena ponudba vseživljenjskega učenja na UP; katalog vsebuje dodatne aktivnosti in zapis 
kompetenc, ki jih udeleženci pridobijo ob zaključku programa. UP spodbuja študente, predvsem 
dodiplomskih študijskih programov, da se vključijo v programe vseživljenjskega učenja, saj preko le-
teh pridobijo dodatne, komplementarne kompetence že v času študija, in s tem tudi večje možnosti pri 
prvi zaposlitvi.  
 
Programi vseživljenjskega učenja: 
 

‐ Študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih programov: Študijski programi za 
izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem izpopolnjevanju, 
dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja. Kdor opravi vse obveznosti po študijskem 
programu za izpopolnjevanje ali po delu študijskega programa za pridobitev izobrazbe, dobi 
potrdilo, ki je javna listina. 

 
‐ Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju: Na 

podlagi razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije izvaja UP 
programe za potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju. 

 
‐ Poletne šole: Poletne šole so namenjene vsem, ki želijo pridobiti nova ali poglobiti že osvojena 

znanja z različnih področij. Nudijo preplet izobraževalnih dejavnosti, so priložnost za profesionalna 
in raziskovalna mreženja, prepoznavanje talentov udeležencev in spoznavanje študijskih področij 
v procesu odločanja in izbire študijske poti.  . Članice UP pripravljajo poletne šole s svojih 
vsebinskih in študijskih področij.  

 
‐ Tečaji, seminarji, konference in druge oblike izobraževanja: V okviru vseživljenjskega učenja UP 

ponuja tudi različne druge dogodke, ki so namenjeni tako študentom in zaposlenim na univerzi kot 
širši javnosti. Različni tečaji, seminarji, delavnice, tabori, okrogle mize, idr. so priložnost za širjenje 
posameznikovih obzorij, za pridobivanje dodatnih znanj in kompetenc. V okviru slednjih se izvajajo 
tudi aktivnosti, ki jih ponuja Karierni center UP. 
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2.2. Realizacija razpisa in vpisa v študijskem letu 2016/2017  
 
2.2.1. Razpis za vpis  
 
Novost v razpisu dodiplomskih študijskih programov sta predstavljala univerzitetni dvopredmetni 
študijski program Kulturna dediščina (UP FHŠ) in razpis izvedbe univerzitetnega študijskega programa 
Management (UP FM) v angleškem jeziku tudi kot redni študij. Enopredmetnega univerzitetnega 
študijskega programa Kulturna dediščina (UP FHŠ) UP (v primerjavi z 2015/2016) ni razpisala. V 
okviru razpisa za vpis v magistrske študijske programe so bili prvič razpisani 3 novi študijski programi: 
Trajnostno grajeno okolje (UP FGO), Uporabna psihologija (UP FAMNIT) in Inoviranje in podjetništvo 
(UP FM), študijski program Inkluzivna pedagogika (UP PEF) pa je bil razpisan tudi na novi dislocirani 
enoti UP PEF v Škofji Loki. 
 
UP je za izvedbo v angleškem jeziku razpisala 5 študijskih programov: univerzitetna študijska 
programa Matematika (UP FAMNIT) in Management (UP FM), magistrska študijska programa: 
Management (UP FM) in Matematične znanosti (UP FAMNIT) ter doktorski študijski program 
Matematične znanosti (UP FAMNIT). V angleški izvedbi se v tem študijskem letu izvajata dodiplomska 
univerzitetna študijska programa Matematika in Management (oba kot redni študij), magistrski študijski 
program Matematične znanosti ter doktorski študijski program Matematične znanosti. 

Graf 3: Primerjava števila razpisnih vpisnim mest za Slovence in državljane EU, Slovence brez slovenskega 
državljanstva in tujce izven držav članic EU, vzporedni študij in študij diplomantov v študijskih letih 2015/2016, 
2016/2017 in 2017/2018 

 
 
V študijskem letu 2016/2017 je UP na vseh treh stopnjah razpisala 3.728 vpisnih mest, od tega za 
državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije 3.143 vpisnih mest (84,3 %),  
468 vpisnih mest (12,6 %) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane iz držav 
nečlanic Evropske unije  in 177 vpisnih mest (3,1 %) za vzporedni študij in študij diplomantov.  
 
V primerjavi s študijskim leto 2015/52016 se je število vseh razpisnih vpisnih mest na rednem študiju 
povečalo za slabih 6 % (skupno 144 mest) v primerjavi s študijskim letom 2015/2016, in sicer za 6 % 
več mest (54 mest) na univerzitetnih študijskih programih in za 9 % več mest (105 mest) na 
magistrskih študijskih programih. Število mest na visokošolskih študijskih programih se je zmanjšalo 
za nekaj manj kot 3 % (15 mest manj).  
Na izrednem študiju se je število vpisnih mest zmanjšalo na vseh treh stopnjah, in sicer za 3 % na 1. 
stopnji (12  mest manj), za nekaj manj kot 6 % na 2. stopnji (29 mest manj) in za 5 % na 3. stopnji (8 
mest manj) med  3 % in 6 % odstotki na vseh treh stopnjah, z izjemo na univerzitetnih študijskih 
programih s 33 % manj mest (15 mest manj). 

Tabela 4: Deleži razpisanih vpisnih mest po stopnji študija za Slovence in državljane EU, Slovence brez slovenskega 
državljanstva in tujce izven držav članic EU, vzporedni študij in študij diplomantov v študijskem letu 2017/2018 

 2016/2017 2017/2018 

 1. stopnja 
2. stopnja 3. stopnja 

1. stopnja 
2. stopnja 3. stopnja 

 VS UN VS UN 

SLO in EU 87,2 % 83,5 % 84 % 76,4 % 85,9 % 80,9 % 83,6 % 76,7 % 

izven EU 10 % 13,4 % 12,4 % 23,6 % 11,1 % 14,1 % 12,7 % 23,3 % 

Vzp. in dipl. 2,9 % 3,2 % 3,5 % - 3 % 5 % 3,7 % - 
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V študijskem letu 2017/2018 je UP na vseh treh stopnjah razpisala 3.706 vpisnih mest, od tega za 
državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije 3.083 vpisnih mest (83,2 %),  
485 vpisnih mest (13,1 %) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane iz držav 
nečlanic Evropske unije  in 138 vpisnih mest (3,7 %) za vzporedni študij in študij diplomantov.  
 
V primerjavi s študijskim leto 2016/52017 se je število vseh razpisnih mest na rednem študiju 
zmanjšalo za 8 mest, in sicer največje zmanjšanje predstavlja na 2. stopnji za 5 % (59 mest manj). Na 
1. stopnji se je število mest povečalo na visoko strokovnem študiju za slabe 3 % (za 15 mest) in 
univerzitetnem študiju za 4 % (36 mest).  
Na izrednem študiju se je število mest  povečalo na visoko strokovnem študiju za 13 % (44 mest). 11 
% manj mest (51 mest manj) je bilo razpisanih na 2. stopnji in 5 % manj na 3. stopnji (7 mest manj). 

Graf 4: Primerjava števila razpisanih vpisnih mest za Slovence in državljane EU, Slovence brez slovenskega 
državljanstva in tujce izven držav članic EU, vzporedni študij in študij diplomantov v študijskih letih 2015/2016, 
2016/2017 in 2017/2018 

 
 
Delež števila dodatnih razpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

4
 se v 

primerjalnem obdobju treh študijskih leti giblje med 10 % in 17 %, na izrednem študiju pa med 15 % in 
50 %.  
 
 
 
  

                                                 
4
 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu  (Uradni list RS, št. 4/16, 3/17 in 4/18) določa, da se za redni 

študij po dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih študijskih programih druge stopnje za Slovence brez 
slovenskega državljanstva in tujce lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest, vendar praviloma ne sme presegati 20 % 
števila prostih mest. Najmanj polovica teh vpisnih mest je namenjena Slovencem brez slovenskega državljanstva. Na izrednem 
študiju na dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih študijskih programih druge stopnje pa ta delež praviloma ne 
sme presegati 50 % števila prostih mest. 
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Graf 5: Delež dodatnega števila razpisanih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce, primerjava glede 
na način študija  

 
 
2.2.2. Vpis 

Graf 6: Pregled števila vseh vpisanih študentov na UP v študijskih letih 2011/2012 do 2017/2018   

 
 
Eden od poglavitnih razlogov za upadanje števila študentov (tako na UP kot v Sloveniji) gre pripisati 
negativnemu demografskem trendu; v študijskem letu 2013/14 je bilo v zaključnih letnikih 17.626 
dijakov, v študijskem letu 2017/18 pa 15.640 (graf 11). Bistveno večji trend v zmanjševanju števila 
vpisanih študentov pa je razviden na dodiplomskem študiju. 
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Graf 7: Število vseh vpisanih študentov v študijskem letu 2016/2017 po članicah in po stopnjah 

 
 
V študijskem letu 2016/2017 je bilo največ študentov (45 % oz. 2.300 študentov) vpisanih na visoko 
strokovne študijske programe. 1.450 študentov (28 %) se je vpisalo na univerzitetne študijske 
programe in 1.244 (24 %) na magistrske študijske programe. Delež vpisanih študentov na doktorske 
študijske programe predstavlja  2 % (109 študentov). Največje študentov je bilo vpisanih na članici UP 
PEF (1.637 oz. 32 %), sledil je UP FM z 946 vpisanimi študenti (19 %), na tretjem mestu pa UP 
FAMNIT s 760 vpisanimi študenti (15 %). Na UP FVZ je bilo vpisanih 745 študentov (15 %), na UP 
FTŠ-Turistica 629 vpisanih študentov (12 %) in na UP FHŠ 386 študentov (8 %). 

Graf 8: Število vseh vpisanih študentov v študijskem letu 2017/2018 po članicah in skupaj po stopnjah 

 
 
Podobni deleži se odražajo tudi v študijskem letu 2017/2018 (graf 8), in sicer je bilo na visokošolske 
študijske programe vpisanih 44 % vseh študentov (2.216 študentov), na univerzitetni študijskih 
programih je bilo vpisanih 1.439 študentov (29 %), na magistrskih študijskih programih pa 1.234 
študentov (25 %). Na programih 3. stopnje je bilo skupno vpisanih 2 % vseh študentov (100 študentov).  
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Tabela 5: Primerjava indeksa števila vseh vpisanih študentov v študijskem letu 2017/2018 glede na študijsko leto 
2016/2017 

Indeks 2018/2017 – 2016/2017 VS UN Mag. Dr. 
Skupaj po 

članici 

UP FHŠ - 93,64 86,30 105,00 91,45 
UP FM 94,06 105,79 76,95 100,00 90,17 
UP FAMNIT - 69,00 84,09 34,62 71,32 
UP PEF 97,65 102,27 112,04 96,15 102,20 
UP FTŠ-Turistica 90,55 104,04 95,79 125,00 96,03 
UP FVZ 99,37 - 157,14 - 129,40 
Skupaj po stopnjah 96,35 99,24 99,20 91,74 97,77 

Graf 9: Gibanje števila tujih vpisanih študentov v študijskih leti 2014/2015 do 2017/2018 

 
 
V študijskem letu 2016/2017 se je število tujih študentov, ki so bili na UP vpisani za celotno obdobje 
študija, povečalo za 7 % glede na študijsko leto 2015/2016. Delež vpisanih tujih študentov glede na 
vse vpisane študente je dosegel 6 % in se je povečal za 2 odstotni točki, pri čemer se je število vseh 
vpisanih študentov v študijskem letu 2016/2017 zmanjšalo za 5 odstotkov glede na študijsko leto 
2015/2016.  
 
V študijskem letu 2017/2018 je število vpisanih tujih študentov poraslo za 44 % glede na študijsko leto 
2016/2017. Delež glede na vse vpisane študente pa je dosegel 9 % in se je povečal za 3 odstotne 
točke, pri čemer se je skupno število vpisanih študentov v študijskem letu 2017/2018 zmanjšalo za 2 
odstotka glede na študijsko leto 2016/2017.   
 
Od študijskega leta 2014/2015 se je skupno število vpisanih tujih študentov podvojilo (indeks 205 %), 
pri čemer se je število vseh vpisanih študentov v obdobju zadnjih štirih študijskih let zmanjšalo za 
14 %.  
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Graf 10: Število vpisanih tujih študentov po stopnjah študija - primerjava med študijskimi leti 2015/2016, 2016/2017 in 
2017/2018  

 
 
V študijskem letu 2015/2016 je predstavljal delež tujih vpisanih študentov na dodiplomskih študijskih 
programih 1. stopnje 5,6 %, na magistrskih študijski programih 3,7 % in na doktorskih študijskih 
programih 3. stopnje 16,3 %.  
 
V študijskem letu 2016/2017 je predstavljal delež tujih vpisanih študentov na dodiplomskih študijskih 
programih 1. stopnje 5,8 %, na magistrskih študijski programih 4,8 % in na doktorskih študijskih 
programih 3. stopnje 23 %.  
 
V študijskem letu 2017/2018 je predstavljal delež tujih vpisanih študentov na dodiplomskih študijskih 
programih 1. stopnje 8,7 %, na magistrskih študijski programih 7,9 % in na doktorskih študijskih 
programih 3. stopnje 20 %. 

Tabela 6: Število vpisanih tujih študentov po članicah UP, primerjava med študijskimi leti 2015/2016, 2016/2017 in 
2017/2018  
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UP FHŠ 27 406 7% 26 386 7% 45 353 13% 96% 167% 

UP FM 52 1.041 5% 62 946 7% 83 853 10% 207% 277% 

UP FAMNIT 72 771 9% 91 760 12% 132 542 24% 126% 183% 

UP PEF 52 1.652 3% 47 1.637 3% 61 1.673 4% 168% 218% 

UP FTŠ -
Turistica 

35 709 5% 35 629 6% 52 604 9% 117% 173% 

UP FVZ 46 766 6% 42 745 6% 64 964 7% 91% 139% 

 
V zadnjih treh letih beleži največje število vpisanih tujih študentov članica UP FAMNIT, njen delež pa v 
študijskem letu 2017/2018 predstavlja že skoraj eno četrtino (24 %) vseh vpisanih študentov. Glede na 
indekse pa je pozitiven porast tujih vpisanih študentov razviden na vseh članicah UP. Pričakovati je, 
da se bo trend povečevanja tujih vpisanih študentov nadaljeval, kar bo pred univerzo postavilo nove 
izzive tako glede izvedbe študijskih programov kot organizacijskih storitev, ki so povezane z bivanjem 
in vključevanjem tujih študentov v univerzitetno skupnost in v novo kulturno okolje.  
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Graf 11: Število študentov na izmenjavah (mobilnost) 

 
 
V študijskem letu 2016/2017 je delež mobilnosti študentov (outgoing in incoming) predstavljal 5,7 % 
glede na vse vpisane študente (outgoing študenti: 1,7 %, incoming študenti: 4 %). V primerjavi s 
študijskim letom 2015/2016 se je delež mobilnost študentov povečal za 0,5 odstotne točke oziroma za 
4,3 %. Glede na študijsko leto 2014/2015 pa ostaja delež enak, pri čemer je v primerjalnem obdobju 
potrebno upoštevati 14 % padec števila vseh vpisanih študentov. 
 
V študijskem letu 2016/2017 je delež tujih študentov na izmenjavi na UP (204) in vpisanih tujih 
študentov za celotno trajanje študija (303) predstavljal 10 % vseh vpisanih študentov. Ta delež je v 
študijskem letu 2015/2016 znašal 8 %, v študijskem letu 2014/2015 pa 7 %.   
 
UP si prizadeva k povečevanju mednarodne sestave študentskega telesa za razvoj 
internacionalizacije doma in razvoj medkulturnih kompetenc vseh študentov, vključenih v študijski 
proces, pri tem pa povečevanje tujih študentov (vpisanih in na izmenjavi) ne pomeni nadomeščanja 
vpisa slovenskih študentov. 

Graf 12: Število vseh vpisanih študentov in število vseh študentov prvič vpisanih v 1. letnik na UP v študijskih letih 
2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 

 
 
V študijskem letu 2016/2017 je bilo na UP vpisanih skupaj 5.103 študentov. Delež študentov prvič 
vpisanih v 1. letnik (skupaj na vseh treh stopnjah) predstavlja tretjino (33 %) vseh vpisanih študentov 
UP in je približno enak deležu v študijskem letu 2015/2016 in 2017/2018.  
 
Primerjava med izbranimi študijskimi leti pokaže, da je bilo število študentov prvič vpisanih v 1. letnike 
najvišje v študijskem letu 2016/2017 (za 1,41 % glede na študijsko leto 2015/2016 in za nekaj manj 
kot  4 % glede na študijsko leto 2017/2018).   
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V študijskem letu 216/2017 se je v prvi letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študija v 
Republiki Sloveniji vpisalo 15.881 študentov, od tega predstavlja delež moških 43 %, delež žensk pa 
57 %. Na UP je bilo na dodiplomskem študiju vpisanih v prvi letnik 1.189 študentov (69 % od skupno 
1.724 vpisanih prvih letnikov na vseh treh stopnjah študija), kar predstavlja 7 % glede na vse vpisane 
študente prvega letnika v Republiki Sloveniji na dodiplomskem in enovitem magistrskem študiju.  

Graf 13: Projekcija število 19-letnikov  (vir: SURS) 

 
 
Z grafa 13 je razvidna projekcija potenciala vpisne generacije (pretežno 19-letniki) do leta 2030. Trend 
se bo za kratko obdobje popravil po letu 2019 in nato ponovno padal do leta 2023, ko je pričakovati 
ponovno rast potenciala vpisne generacije.  

Graf 14: Število in prijave dijakov v zaključnem letniku 

 
 
Delež dijakov zaključnih letnikov, ki oddajo prijavo v času zaključka srednješolskega izobraževanja, iz 
leta v leto upada. V letu 2013 (študijsko leto 2012/2013) je ta delež dosegal 83 %, v letu 2017 
(študijsko leto 2017/2018) pa 76 %, kar pomeni padec za 7 odstotnih točk v 4 letih. Ne glede na to, pa 
se po podatkih MIZŠ »skoraj dve tretjini generacije, ki zaključi srednješolsko izobraževanje (tipično v 
starosti 19 let) vpiše na terciarno izobraževanje. Slovenija je po podatkih Eurostata leta 2015 presegla 
specifični cilj Strategije Evropa 2020, v skladu s katerim je 40 % generacije, stare od 30 do 34 let, 
doseglo terciarno izobrazbo. V Sloveniji je bil ta delež 43,4 %. Odstotni delež prebivalcev z doseženo 
terciarno izobrazbo nenehno narašča. Leta 2002 je bilo med prebivalci Slovenije, starejšimi od 15 let, 
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215.000 (12,9  %) prebivalcev s terciarno izobrazbo, na začetku leta 2015 pa skoraj 375.000 oziroma 
več kot petina vseh, starejših od 15 let.«

5
 

Graf 15: Gibanje števila prvič vpisanih študentov v 1. letnike in razpisanih vpisnih mest, primerjava med študijskimi leti 
2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 

 
 
Primerjava med prvič vpisanimi študenti 1. letnikov in razpisanimi mesti (graf 15) pokaže ponavljajoči 
se trend razkoraka med ponudbo in povpraševanjem, pri čemer je ta razkorak največji na 
univerzitetnem in magistrskem študiju, katerima sledi doktorski študij; najmanjša pa je ta razlika na 
visokošolskem strokovnem študiju.  

Graf 16: Delež (%) zasedenosti razpisanih vpisnih mest glede na število vpisanih študentov v 1. letnike v študijskih 
letih 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 

 
 
Na dodiplomski stopnji študija je bilo v 1. letnikih rednega študija prvič vpisanih 929 študentov, kar 
predstavlja 64 % zapolnjenih razpisanih mest (2015/2016: 941 študentov, kar predstavlja 67 % 
zapolnjenih razpisanih mest; 2017/2018: 917 študentov, kar predstavlja 61 % zapolnjenih razpisanih 
mest), v 1. letnikih izrednega študija pa 260 študentov, kar predstavlja 70 % zapolnjenih razpisanih 
mest (2015/2016: 262 študentov, kar predstavlja 68 % zapolnjenih razpisanih mest; 2017/2018: 263 
študentov, kar predstavlja 63 % zapolnjenih razpisanih mest).  
 
Na magistrski stopnji študija je bilo v 1. letnikih rednega študija vpisanih 461 študentov, kar predstavlja  
36,5 % zapolnjenih razpisanih mest (2015/2016: 444 študentov, kar predstavlja 38 % zapolnjenih 
razpisanih mest; 2017/2018: 403 študentov, kar predstavlja 34 % zapolnjenih razpisanih mest), v 1. 

                                                 
5
 Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji, 2016/17, str. 35.  
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letnikih izrednega študija pa 36 študentov, kar predstavlja 7 % zapolnjenih razpisanih mest 
(2015/2016: 30 študentov, kar predstavlja 6 % zapolnjenih razpisanih mest; 2017/2018: 37 študentov, 
kar predstavlja 9 % zapolnjenih razpisanih mest).  
 
Na doktorski stopnji se je v 1. letnike prvič vpisalo 38 študentov, kar predstavlja 24 % zapolnjenih 
razpisanih mest (2015/2016: 23 študentov, kar predstavlja 14 % zapolnjenih razpisanih mest: 
2017/20178: 37 študentov, kar predstavlja 25 %).  
 
Realizacija vpisa za študijsko leto 2016/2017 (tabela 5) pokaže, da ponudba razpisanih vpisnih mest 
bistveno presega zanimanje za vpis na izrednem študiju 2. in 3. stopnje. Z več kot dvema prostima 
mestoma na vpisanega študenta ostaja razmerje visoko tudi na rednem študiju 2. stopnje. 

Tabela 7: Razmerje med prostimi razpisanimi vpisnimi mesti in prvič vpisanimi študenti 1. letnikov v študijskem letu 
2016/2017 in primerjava s študijskim leto 2015/2016 

 Študijsko leto 2015/2016   Študijsko leto 2016/2017  

Redni Izredni Skupaj Redni Izredni Skupaj 

1. stopnja 1,34 1,20 1,31 1,34 1,17 1,31 

2. stopnja 2,18 14,00 2,93 2,28 11,67 2,96 

3. stopnja   5,43 5,43   3,16 3,16 

SKUPAJ 1,61 2,73 1,82 1,65 2,53 1,82 

Graf 17: Število prvič vpisanih študentov v 1. letnike, primerjava med študijskimi leti 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 

 
Graf 18: Indeks števila prvič vpisanih študentov v 1. letnike, primerjava med študijskimi leti 2015/2016, 2016/2017 in 
2017/2018 
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2.2.3. Diplomanti 

Graf 19: Pregled števila diplomantov UP od 2009 do 2017 

 
 
Število diplomantov na UP se je v preteklih letih gibalo okoli 1000 letno; v letu 2016 pa se je povzpelo 
na 1817, kar je za 78 % več kot v letu 2015 (1020 diplomantov). Razlog za bistveno povečanje števila 
diplomantov je v množičnem zaključku študija študentov vpisanih v »predbolonjske« študijske 
programe; ti študenti so morali skladno z ZViS študijske programe zaključiti najkasneje do 30. 9. 2016. 

Graf 20: Primerjava gibanja deleža diplomantov članic UP  v letih 2015, 2016 in 2017  

 
 
Največji delež diplomantov v letu 2016 je imela članica UP FTŠ-Turistica, sledili sta ji članici UP PEF 
in UP FM. Najmanjši delež diplomantov (pod 10 %) pa sta imela članici UP FAMNIT in UP FVZ. Pri 
tem je potrebno opozoriti, da je za leto 2016 značilno povečanje števila diplomantov kot posledica 
zakonsko določenega roka za zaključek študija na predbolonjskih študijskih programih. 
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Graf 21: Povprečna starost diplomantov bolonjskih študijskih programov v Republiki Sloveniji glede na vrsto in način 
izobraževanja v letu 2016 (Vir: SURS) 

 
 
Čas trajanja študija glede na starost diplomantov ob zaključku študija dosega na 1. stopnji v povprečju 
5 do 6 let, na drugi stopnji skupno do 8 let in na tretji stopnji skupno do 14 let. Pri tem smo kot vstopno 
točko v visokošolsko izobraževanje upoštevali populacijo 19 letnikov, ki predstavlja potencial vpisne 
generacije. Razloge za odlašanje pri diplomiranju gre v določeni meri pripisati pravicam (in 
ugodnostim), ki izhajajo iz statusa študenta (subvencije za zdravstveno zavarovanje, prehrano, prevoz, 
možnost štipendiranja ter delo prek študentskega servisa). V okviru statusa študenta je zakonodaja 
(66. in 70. člen ZViS) do leta 2016 zagotavljala študentom dodatni dve leti na študijskih programih 
prve in druge stopnje ne glede na trajanje študijskega programa (ponavljanje letnika ali sprememba 
študijskega programa/smeri ter dodatno leto (12 mesecev) po zaključku zadnjega semestra). S 
spremembo ZViS v novembru 2016 pa je dodatno leto pogojno, če je študent spremenil študijski 
program/smer oziroma ponavljal letnik.  

Graf 22: Diplomanti bolonjskih študijskih programov v Republiki Sloveniji glede na področje izobraževanja v letu 2016 
(Vir: SURS) 

 

Tabela 8: Delež diplomantov bolonjskih študijskih programov v Republiki Sloveniji glede na področje izobraževanja v 
letu 2016 

 Področje izobraževanja VS UN 
Enoviti 
mag. 

Mag. Dr. 

1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev 8,2% 12,3% 0,5% 14,4% 5,2% 

2 Umetnost in humanistika 3,4% 15,0% 1,9% 6,7% 19,0% 

3 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 29,6% 34,4% 
 

43,6% 13,4% 
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 Področje izobraževanja VS UN 
Enoviti 
mag. 

Mag. Dr. 

4 Naravoslovje, matematika in računalništvo 4,1% 14,4% 
 

9,6% 15,1% 

5 Tehnika, proizvodne tehnologije in 
gradbeništvo 

16,5% 13,7% 16,6% 14,4% 21,8% 

6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo 2,6% 1,6% 11,8% 2,6% 17,9% 

7 Zdravstvo in sociala 23,3% 3,8% 69,2% 5,8% 3,5% 

8 Storitve 12,3% 4,8% 
 

2,9% 4,1% 

 
Največ diplomantov prihaja s področij družbenih, poslovnih in upravnih ved, pri čemer je delež visok 
na visokošolskem strokovnem, univerzitetnem in magistrskem študiju. Na drugem mestu so diplomanti 
s področja zdravstva (VS in enoviti mag.) in sociale, sledijo jim diplomanti tehnike, proizvodnih 
tehnologij in gradbeništva (na vseh stopnjah).  
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3. KAZALNIKI IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 
 
 

3.1  Nabor vhodnih kazalnikov (podatkov) za ocenjevanje kakovosti UP za 
izobraževalno dejavnost 

 
UP spremlja izobraževalno dejavnost na osnovi naslednjega nabora kazalnikov za izobraževalno 
dejavnost

6
:  

Tabela 9: Kazalniki za spremljanje izobraževalne dejavnosti 

Oznaka kazalnika  Opis kazalnika 

KUP_01 Delež prvič vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku  

KUP_02 Povprečno število točk sprejetih kandidatov 

KUP_03 
Številčno razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in vpisanimi študenti v 1. letnik (brez 
ponavljavcev) 

KUP_04 Prehodnost v višji letnik  

KUP_05 Odstotek ponavljavcev v študijskih programih (ločeno za vsak študijski program posebej)  

KUP_06 Povprečno število let trajanja študija na študenta v študijskih programih  

KUP_07 
Število študentov na zaposlenega visokošolskega učitelja in sodelavca ter izvajalce študijskih 
programov v FTE  

KUP_08 Ocene visokošolskih učiteljev in sodelavcev v študentskih anketah  

KUP_09 Zaposlenost in zaposljivost diplomantov 

 
Seznam izbranih kazalnikov je priloga samoevalvacijskega poročila. 
 
 
3.1.1 Delež prvič vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku (KUP_01) 
 
V študijskem letu 2016/17 se je na UP v prvem prijavnem roku na redna in izredna vpisna mesta prvič 
vpisalo 60 % študentov glede na vsa razpisana mesta, od tega se je na 1. stopnjo vpisalo 51 % 
kandidatov, na 2. stopnjo 93 % in na 3. stopnjo 69 % kandidatov. Primerjava deleža prvič vpisanih v 
prvem prijavnem roku (graf 24 in 25) pokaže, da je zasedenost mest nekoliko višja na visokošolskih 
strokovnih študijskih programih. Gre za pokazatelj pričakovanja glede večje uspešnosti na prvem 
izbranem študiju, ki zagotavlja tudi večjo stabilnost v strukturi vpisanih na študijskem programu in 
njegovo uspešnost. Cilj članic in univerze je, da bi v prvem prijavnem roku zapolnile čim več 
razpisanih vpisnih mest.  

Graf 23: Delež prvič vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku 

 
 

 

                                                 
6
 Kazalniki kakovosti za izobraževalno dejavnost so bili sprejeti na 12. redni seji Senata UP dne 17. 10. 2012.  
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Graf 24: Delež vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku na visoko strokovne študijske programe po 
članicah UP 

 

Graf 25: Delež vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku na univerzitetne študijske programe po članicah 
UP  

 
 
V nadaljevanju so podane ocene in predvideni ukrepi, ki so jih članice navedle v svojih 
samoevalvacijskih poročilih:  
 
UP FHŠ 
V študijskem letu 2016/17 se je na študijske programe 1. stopnje (redni študij) UP FHŠ vpisalo 54,55 % 
prvič vpisanih študentov, ki so se nanje prijavili v prvem prijavnem roku, kar je boljše kot v preteklih 
študijskih letih, ko je bil delež prvič vpisanih na študijske programe 1. stopnje (redni študij) UP FHŠ s 
prvo prijavo v študijskem letu 2015/16 malo pod polovico (47,93 %), 43,62 % v študijskem letu 
2014/15 in 47,70 % v študijskem letu 2013/14. 
 
Razmerje med sprejetimi študenti v 1. prijavnem roku in vpisanimi na podlagi 1. prijav je 87,80 %, kar 
pove, da se večina dijakov, ki se prijavi v 1. prijavnem roku, dejansko tudi vpiše v študijski program, na 
katerega so se prijavili. Slednji podatek je zelo pomenljiv in potrjuje, da mora fakulteta kandidate k 
prijavi pritegniti že v prvem prijavnem roku, ki v veliki meri določa končno število vpisanih.  
 
Na podlagi primerjave s preteklimi tremi študijskimi leti je moč ugotoviti, da se trend vpisov na 
študijske programe UP FHŠ počasi izboljšuje. Da bi se vpis zdaj, ko prihajajo številčno šibkejše 
generacije (rojeni od leta 2003 dalje), še okrepil, si bo UP FHŠ s promocijsko dejavnostjo, ki jo je 
začrtala že v preteklih letih, še naprej prizadevala predstaviti študijske programe med srednješolci, 
njihovimi učitelji in svetovalnimi službami srednjih šol, , ter tako  dvigniti svojo prepoznavnost in 
pridobiti čim več interesa za svoje študijske programe predvsem v 1. prijavnem roku. Promocijske 
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aktivnosti morajo posamezni oddelki in izvajalci študijskih predmetov razumeti na kompleksen način, 
kar ne pomeni le predstavljanje študijskih programov na uradnih predstavitvah, sejmih in podobno, 
ampak morajo promocijo razumeti kot splošno in vsakdanjo prakso tekom celega študijskega leta.  
 
UP FM 
Delež vpisanih študentov v visokošolski program Management v prvem prijavnem roku v 2016/2017 je 
skoraj povsem enak kot v preteklem študijskem letu, medtem ko je delež študentov univerzitetnega 
študijskega programa Management nižji za 8,5 odstotnih točk. 
 
Delež vpisanih v prvem prijavnem roku na programih 2. stopnje je bil v primerjavi s preteklim 
študijskim letom na vseh programih nižji, predvsem zaradi drugačnih terminov prvega prijavnega 
obdobja. Delež vpisanih v 1. prijavnem roku se je najbolj znižal na programu  Ekonomija in finance (55 
odstotnih točk), najmanj pa na programu  Management trajnostnega razvoja (12 odstotnih točk). 
 
Na doktorskem programu je bil delež vpisanih v prvem prijavnem roku 30 odstoten, medtem ko se leto 
prej v prvem roku ni vpisal noben študent. 
 
Primerjava z vpisom v študijskem letu 2014/2015 pokaže, da je delež prvič vpisanih v prvem prijavnem 
roku na vseh študijskih programih v študijskem letu 2014/15 boljši, razen na univerzitetnem študijskem 
programu Management in doktorskem študijskem programu Management. 
 
UP FAMNIT 
Iz podatkov izhaja, da se je delež vpisanih študentov v 1. prijavnem roku glede na vse prvič vpisane 
študente (I) zvišal glede na pretekla leta (2017/18: 69,05, 2016/17: 63,91, 2015/16 – 54,78 %). Delež 
sprejetih v 1. prijavnem roku glede na vse prvič vpisane študente na ravni fakultete (II) pa se ni 
bistveno spremenil (2017/18 – 84,47 %, 2016/17 – 85,86 %, 2015/16 – 87,5 %). 
 
Delež vpisanih študentov v 1. prijavnem roku glede na vse prvič vpisane študente (I): primerjava po 
posameznih programih kaže, da se je delež povečal v treh programih (Računalništvo in informatika – v 
slovenskem jeziku (2017/18 – 53,13 %, 2016/17 – 43,18 %, 2015/16: 44,44 %), Matematika – v 
angleškem jeziku (2017/18 – 100 %, 2016/17 – 71,43 %, 2015/16: 50 %), Matematika v ekonomiji in 
financah (2017/18 – 66,67 %, 2016/17 – 20 %, 2015/16: /)), zmanjšal pa se je v programu 
Sredozemsko kmetijstvo (2017/18 – 50 %, 2016/17 – 80 %, 2015/16: /). Približno nespremenjen je 
ostal v dveh programih (Biodiverziteta (2017/18 – 68,75 %, 2016/17 – 72,73 %, 2015/16: 66,67 %); 
Biopsihologija (2017/18 – 75 %, 2016/17 – 86,05 %, 2015/16: 82,93 %)). 
 
Delež sprejetih v 1. prijavnem roku glede na vse prvič vpisane študente v 1. prijavnem roku (II): 
primerjava po posameznih programih kaže, da se je delež povečal le v programu Matematika v 
ekonomiji in financah (2017/18: 100 %, 2016/17: 33,33 %, 2015/16: /), zmanjšal pa se je v treh 
programih (Biodiverziteta (2017/18: 84,62 %, 2016/17: 100 %, 2015/16: 93,33 %), Računalništvo in 
informatika – v slovenskem jeziku (2017/18: 77,27 %, 2016/17: 90,48 %, 2015/16: 100 %), Matematika 
– v angleškem jeziku (2017/18: 85,71 %, 2016/17: 100 %, 2015/16: /)). Nespremenjen je ostal v dveh 
programih (Biopsihologija (2017/18: 81,82 %, 2016/17: 84,09 %, 2015/16: 82,93 %), Sredozemsko 
kmetijstvo (2017/18: 100 %, 2016/17: 100 %, 2015/16: /)). Študijski program Računalništvo in 
informatika – v angleškem jeziku se v letošnjem študijskem letu 2017/18 izvaja prvič in znaša ta delež 
100 %. V dveh programih v letošnjem letu v prvem prijavnem roku ni bilo prijavljenih študentov 
(Matematika – v slovenskem jeziku (2017/18: 0 %, 2016/17: 0 %, 2015/16: /), Bioinformatika (2017/18: 
/, 2016/17: 100 %, 2015/16: 100 %)). 
 
Fakulteta si prizadeva za povečanje števila študentov, ki so se prijavili s prvo željo v prvem prijavnem 
roku, saj želi pridobiti čim bolj motivirane študente. S tem namenom že nekaj let intenzivno izvaja 
promocijske aktivnosti med srednješolci in osnovnošolci v Sloveniji ter lokalnem okolju. Dodiplomska 
študijska programa Matematika ter Računalništvo in informatika se izvajata tudi v angleškem jeziku, 
zato zlasti na teh dveh področjih UP FAMNIT izvaja promocijske aktivnosti tudi v mednarodnem okolju 
(zlasti v državah nekdanje Jugoslavije). 
 
V študijskem letu 2016/17 je UP FAMNIT v sodelovanju s Službo za prijavno-vpisne postopke in 
študentske zadeve UP izvedla 38 uradnih predstavitev študijskih programov tako na srednjih šolah 
(večinoma v Sloveniji) kot na informativnih dogodkih, ki jih v obdobju med novembrom in februarjem 
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organizira večina slovenskih srednjih šol in šolskih centrov. Predstavitve so potekale bodisi v sejemski 
obliki bodisi kot nastopi v razredu. V tem primeru so predstavljali tako celotno študijsko ponudbo 
fakultete kot zgolj posamezne programe. V predstavitvene aktivnosti so vključili tudi študente različnih 
študijskih programov ter predavatelje, ki so v okviru šolskih ur predmeta predavali na izbrano temo. 
 
Posredno je fakulteta študijske programe predstavljala tudi na dogodkih, ki spadajo v aktivnosti, 
katerih cilj je popularizacija znanosti in naravoslovja. V ta sklop spadajo: biološki večeri, Famnitovi 
izleti v matematično vesolje, Famnitovi matematični dnevi, Matematični tabor Matematika je kul, 
Biološki raziskovalni tabor, Raziskovalni dnevi iz matematike, Srečanje mentorjev biologije ter ostala 
predavanja, delavnice in drugi dogodki, ki so odprti širši javnosti. 
 
Vse naštete aktivnosti so bile zelo dobro obiskane. Pomemben je tudi podatek, da so bile organizirane 
v sodelovanju z drugimi ustanovami (npr. Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Društvo matematikov, 
fizikov in astronomov Slovenije, UP PEF idr.), sodelovanje s šolami pa je še posebej dragoceno, saj 
na tak način postaja fakulteta tudi referenčna ustanova za izobraževalne ustanove za dodatno – 
formalno in neformalno – usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. 
 

Uspešne promocijske aktivnosti bo fakulteta v nadaljevanju ponovila (predvsem udeležbo na 
informativnih dogodkih, obiske v šolah ipd.), hkrati pa bo promocijski strategiji dodala nove dejavnosti 
in ukrepe, ki bodo izhajali iz sprotne evalvacije učinkovitosti promocijskih aktivnosti na povečanje 
števila vpisanih študentov v študijske programe. Pri tem je potrebno upoštevati bistveno nižja 
razpoložljiva finančna sredstva iz naslova študijske dejavnosti. 
 
UP PEF 
Iz podatkov je razvidno, da je delež prvič vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku 
študijskih programov 1. stopnje vsa leta visok, in praviloma na vseh študijskih programih presega 65 
%. Na študijskih programih 1. stopnje je bil v študijskem letu 2017/2018 na rednem študiju ta delež 
83,29 % in za skoraj 5 odstotnih točk višji kot v letu 2016/2017. V preteklih letih se je ta delež gibal 
okoli 80 % (78,61 % v 2016/2017 in 77,51 % v 2015/2016) oziroma skoraj 90 % v študijskem letu 
2014/2015. 
 
Če pogledamo po programih, se je v študijskem letu 2017/2018 v prvem prijavnem roku vpisalo največ 
študentov rednega študija visokošolskega študijskega programa Predšolska vzgoja (93,65 %), 
najmanj študentov pa v univerzitetni študijski program Pedagogika (61,36 %). Podatki so primerljivi s 
preteklimi študijskim leti. Ostala mesta se zapolnijo v drugem in tretjem prijavnem roku.  
 
Delež prvič vpisanih v podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje UP PEF je prav tako visok. V 
študijskem letu 2017/2018 se je v te študijske programe v prvem prijavnem roku vpisalo 78,24 % 
študentov, in sicer 79,75 % v magistrske študijske programe ter 70 % v doktorske študijske programe.  
 
Cilj fakultete je, da so razpisana mesta zapolnjena in da se v študijske programe vpisujejo dobri 
študenti. Navedeno je tudi razlog, da se število razpisanih vpisnih mest spreminja. Kljub zapolnitvi 
razpisanih vpisnih mest fakulteta izvaja aktivno promocijsko politiko, tako na srednjih šolah v Sloveniji, 
kot tudi v sosednji Italiji. Uspešnost promocije fakultete se kaže tudi v interesu za študijske programe 
(predvsem 1. stopnje in s poudarkom na visokošolskem študijskem programu Predšolska vzgoja) v 
ostalih delih Slovenije; interes za vpis v dislocirane enote je vsa leta visok in fakulteta izredni študij 
navedenega študijskega programa vsako leto razpiše v Kopru ter na dveh dislociranih enotah.  
 
Ker je vpis v nekatere programe (predvsem 2. in 3. stopnje) nižji od želenega, bo fakulteta v prihodnje 
svojo pozornost usmerila v promocijo teh programov. 
 
UP FTŠ-Turistica 
Na univerzitetnem študijskem programu Turizem je bil delež prvič vpisanih študentov v prvi letnik v 
prvem prijavnem roku v študijskem letu 2016/2017 glede na število vseh vpisanih študentov v 1. letnik 
brez ponavljalcev 84,09 %. V prejšnjih letih je bil ta odstotek naslednji: 2015/2016: 82,22 %, 
2014/2015: 75 %, 2013/2014: 81 % ter 2012/2013: 65 %. Na univerzitetnem študijskem programu 
Kulturni turizem, ki je bil šele drugič razpisan, je bil delež 56 % v letu 2015/2016 je bil ta delež 38,71 
%. 
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Delež prvič vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku glede na število vseh vpisanih 
študentov v 1. letnik brez ponavljalcev je bil na visokošolskem strokovnem študijskem programu 
Management turističnih destinacij ki se izvaja le kot izredni študij, 43,48 %. V prejšnjih letih je bil ta 
odstotek naslednji: 2015/2016: 30,00 %, 2014/2015: 20 %, 2013/2014: 22 % ter 2012/2013: 33 %. Na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu Management turističnih podjetij, ki ga je fakulteta  
izvajala le kot redni študij, je bil delež 83,5 8%. V prejšnjih letih je bil ta odstotek naslednji: 2015/2016: 
78,38 %, 2014/2015: 83 %, 2013/2014: 69 % ter 2012/2013: 54 %. 
 
Na magistrskem študijskem programu Turizem je bil delež prvič vpisanih študentov v prvi letnik v 
prvem prijavnem roku glede na število vseh vpisanih študentov v 1. letnik brez ponavljalcev 93,55 %. 
V prejšnjih letih tega odstotka nismo merili. Na magistrskem študijskem programu Dediščinski turizem 
je bil delež 84,21 %. V prejšnjih letih prav tako tega odstotka nismo merili. 
 
Na doktorskem študijskem programu Inovativni turizem je bil delež prvič vpisanih študentov v prvi 
letnik v prvem prijavnem roku glede na število vseh vpisanih študentov v 1. letnik brez ponavljalcev 
100 %. V prejšnjih letih tega odstotka nismo merili. 
 
Za odpravo pomanjkljivosti, ki jih je  v poročilu za študijsko leto 2015/2016 prepoznala UP FTŠ-
Turistica, je v študijskem letu 2016/2017, fakulteta nadaljevala z ustaljeno promocijo študijskih 
programov in z intentivnejšo promocijo preko socialnih omrežij in promocijo preko dogodkov fakultete 
ter njene medijske pojavnosti  s pozitivnimi novicami. V ta namen je začela na fakulteti delovati 
neformalna PR skupina, sestavljena iz učiteljev in asistentov s področja trženja in komuniciranja. 
Osvežili so tudi tiskano promocijsko gradivo (brošura fakultete). Posebna promocijska pozornost je 
bila namenjena novemu univerzitetnemu študijskemu programu Kulturni turizem, z željo po povečanju 
deleža vpisa v prvem prijavnem roku.  
 
Za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v letu 2016/2017, je fakulteta za leto  2017/2018 za 
boljšo zapolnitev vpisnih mest na študijskem programu 1. stopnje Kulturni turizem zasnovala nove 
promocijske aktivnosti na gimnazijah ter srednjih šolah umetniških smeri, tako v Sloveniji kot v 
obmejnem pasu sosednje Italije in Hrvaške. Promocijo Kulturnega in dediščinskega turizma se izvaja 
tudi v okviru UNESCO-ve mreže UNITWIN, konkretno skozi ponudbo spletnega tečaja Turističnega 
upravljanja Unescove dediščine. Za večji vpis tujih študentov fakulteta  sodeluje pri aktivnostih 
nacionalnega programa za spodbujanje študija v Sloveniji, s povečanimi spletnimi in družbeno-
omrežnimi aktivnostmi na svojih strateških trgih. 
 
UP FVZ 
Skupno število prvih prijav, število sprejetih študentov v prvem prijavnem roku, število vpisanih 
študentov v prvem prijavnem roku in število vseh vpisanih študentov vpisanih v 1. letnik se je povečalo  
zaradi priključitve študijskih programov Aplikativna kineziologija vseh treh stopenj. 
 
V študijskem letu 2017/2018 je delež vseh vpisanih študentov v prvem prijavnem roku predstavljal  85 
% in se je v zadnjih dveh letih povečal. Delež vpisanih se povečuje predvsem  na študijskem 
programu Prehransko svetovanje – dietetika, kjer je s prvo prijavo zapolnjenih 90 % razpisanih mest, 
in na programu Zdravstvena nega, kjer je s prvo prijavo zapolnjenih 82 % razpisanih mest. Na 
programu Aplikativna kineziologija je delež vseh vpisanih študentov v prvem prijavnem roku 
predstavljal 87 % in je ostal na lanskem nivoju. 
 
Skupno razmerje med sprejetimi študenti v prvem prijavnem roku in vpisanimi na osnovi prvih prijav je 
0,84 in se je v opazovanem obdobju malenkostno spremenilo, kar pomeni, da se približno 15 % 
sprejetih kandidatov ni vpisalo. 
 
Tudi v študijskem letu 2017/2018 je bila večina razpisanih mest za redni študij zapolnjena s prvimi 
prijavami kandidatov. V drugem prijavnem roku je bilo razpisanih za redni študij še nekaj dodatnih 
mest, predvsem zato, ker se vsi sprejeti kandidati v prvem roku ne odzovejo vpisu. Na izrednem 
študiju so bila razpisana mesta zapolnjena v nadaljnjih prijavnih rokih. 
 
Na fakulteti so bile uspešno izvedene vse načrtovane promocijske aktivnosti, ki so bile usmerjene v 
pridobivanje motiviranih študentov. Realizacija poglavitnih promocijskih aktivnosti in drugih  
dejavnosti v študijskem letu 2016/2017:  
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‐ Fakulteta in študijski programi so bili promovirani z udeležbo na odmevnih sejmih: v mesecu 
novembru 2016 na sejmu Izberi si svoj študij v Novi Gorici, na študijski tržnici v Novem mestu v 
mesecu decembru 2016, na sejmu REVIVIS na Ptuju ter na sejmu Informativa 2017 konec 
januarja. Konec aprila je fakulteta sodelovala  na sejmu MEDICAL v Gornji Radgoni.. Vključevala  
se je tudi v druge promocijske aktivnosti v koordinaciji Službe za prijavno-vpisne postopke in 
študentske zadeve UP, obiskovala manjše lokalne sejme ter srednje šole in izobraževalne centre 
po Sloveniji: v Murski Soboti, Radovljici, Sežani, Rogaški Slatini, Velenju, Celju Kočevju, Ljubljani 
idr. Študenti so bili vključeni tudi v dva maratona, ki sta se odvila spomladi in poleti na obali ter v 
Ajdovščini. 

‐ Fakulteta študijske programe promovira tudi  z udeležbo študentov na konferencah, ki jih je 
organizirala UP FVZ:  Študentje so aktivno s predstavitvami prispevkov in pasivno kot poslušalci 
sodelovali na 1. letni konferenci Zdravje delovno aktivne populacije, ki jo je organizirala UP FVZ v 
septembru 2017. Študenti so se vključili tudi v študentsko konferenco študentov zdravstvenih ved. 

‐ Organizirani so bili Informativni dnevi in Dan odprtih vrat: v mesecu septembru 2017 je v okviru 
vseevropskega projekta Noč raziskovalcev 2017  potekal Dan odprtih vrat UP FVZ, katerega 
namen je bil približati poklic znanstvenika mladim in širši javnosti.  Aktivnosti so bile namenjene 
osnovnošolcem in dijakom srednjih šol. Dogodek je bil zelo dobro sprejet in obiskan. 

‐ Organiziran je bil  Karierni dan za študente zadnjih letnikov študijskega programa Prehransko 
svetovanje – dietetika in Aplikativna kineziologija, z namenom povezovanja študentov in 
potencialnih delodajalcev za izboljšanje zaposljivosti diplomantov fakultete. 

‐ Na svoji spletni strani je fakulteta  skrbela za ažurne informacije in urejala spletno stran v 
slovenskem in angleškem jeziku. Skrbela je tudi za predstavitev svojega strokovnega dela, npr. 
Noč raziskovalcev. 

‐ Z uredništvom tiskane priloge več časnikov z naslovom »Polet« je fakulteta sklenila dolgoročno 
sodelovanje pri pripravi poljudnih člankov na aktualne teme povezane z zdravjem in ohranjanjem 
zdravja ter mesečno objavlja članke pedagoških sodelavcev fakultete. 

‐ Sodelovala je  v strokovnih projektih in se vključevala v projekte promocije zdravja: Kot že 
nekaj let doslej, je UP FVZ tudi v študijskem letu 2016/2017 z 2 ekipama študentov s področja 
inovativnosti v živilstvu in razvoja novih živilskih izdelkov sodelovala v projektu »ECOTROPHELIA 
SLOVENIJA 2017«, ki ga organizira GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP). 
Zasedla je 3. mesto. Prav tako so študentje pripravili tekmovanje iz prve pomoči za vse 
zdravstvene fakultete v Sloveniji (maj 2017) . V okviru projekta EU Menu Slovenija (evropska 
raziskava o prehranskih navadah, prehranskih vnosih in zaužitih količinah živil pri posameznih 
skupinah prebivalstva), pa sta prav tako sodelovali 2 študentki Dietetike. 

‐ Študenti fakultete so aktivno sodelovali v vlogi svetovalca na informativnem dnevu in na 
pomembnejših promocijskih dogodkih.  
 

Študenti so še posebej dejavni z dobrodelnimi akcijami v posameznih učnih zavodih (domovi 
upokojencev, zdravstvenih domovih in bolnišnicah) ter z vsakoletno izdajo študentske revije BYPASS. 
Študentski svet UP FVZ je organiziral tekmovanje študentov iz nujne medicinske pomoči. 
 
Intenzivne promocijske aktivnosti bodo privedle k večji prepoznavnosti fakultete in prepoznavanju 
poklicev, za katere se izobrazijo študenti UP FVZ. S tem namenom je bila v preteklem letu oblikovana 
nova celostna grafična podoba fakultete, razvili so  nov koncept promocijskih daril, izdelanih z okolju 
prijaznimi materiali. 
 
Poleg promocijskih aktivnosti so posodobili nekatere študijske programe in pri tem razvijali 
kompetence, ki jih delodajalci prepoznavajo kot nujne.  
 
Izvajanje vseh naštetih aktivnosti fakulteta  nadaljujejo tudi v študijskem letu 2017/2018. 
 
 V študijskem letu 2016/2017 fakulteta še ni realizirala naslednjih aktivnosti: 

‐ pripravo promocijskega gradiva v angleškem jeziku. 
‐ izvedbo analize dejavnikov poklicnega odločanja med študenti zdravstvenih ved. 
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3.1.2 Povprečno število točk sprejetih kandidatov (KUP_02) 
 
V dodiplomske študijske programe so se vpisali študenti, ki so v povprečju dosegli 68,75 točk na 
univerzitetnih študijskih programih in 70,05 točk na visokošolsko strokovnih študijskih programih (graf 
26). V študijskem letu 2017/2018 beležimo manjšo razliko povprečnega števila doseženih točk na 
univerzitetnih študijskih programih, ki je nižja za 4,16 točk.  

Graf 26: Povprečno število točk na maturi sprejetih kandidatov na univerzitetnih in visoko strokovnih študijskih 
programih, premerjava med študijskima letoma 2016/2017 in 2017/2018  

 

Graf 27: Povprečno število točk na maturi sprejetih kandidatov po članicah na visoko strokovnih študijskih programih 
(redni in izredni), premerjava med študijskima letoma 2016/2017 in 2017/2018  

 
 
Primerjava med članicami za obe študijski leti pokaže, da se študenti z boljšim uspehom na maturi prej 
vpisujejo na visoko strokovne študijske programe, kot pa na univerzitetne študijske programe. Prav 
tako iz podatkov o vpisu izhaja, da se največ študentov (okoli 45 %) vpiše ravno na visoko strokovne 
študijske programe.  
 
Opazen padec kandidatov z boljšim uspehom na maturi v študijskem letu 2017/2018 je zaznati pri 
dveh članicah, in sicer UP PEF (-18,6 števila točk) tako na rednem kot na izrednem študiju, in UP FVZ 
(-10,4 števila točk).   
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Graf 28: Povprečno število točk na maturi sprejetih kandidatov po članicah na univerzitetnih študijskih programih 
(redni in izredni), premerjava med študijskima letoma 2016/2017 in 2017/2018  

 
 
V študijskem letu 2017/2018 članici UP FAMNIT in UP PEF beležita nekoliko večji vpis kandidatov z 
boljšim uspehom na maturi. Pri članici UP FM je potrebno opomniti, da se podatek za izredni študij v 
študijskem letu 2017/2018 nanaša na enega vpisanega študenta.  

Graf 29: Študijski programi, v katere so se v študijskem letu 2016/2017 vpisali študenti, ki so dosegli več kot 70 točk  
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Graf 30: Študijski programi, v katere so se v študijskem letu 2017/2018 vpisali študenti, ki so dosegli več kot 70 točk  

 
 

Primerjava med študijskima letoma 2016/2017 in 2017/2018 pokaže, da se na univerzitetne in visoko 
strokovne študijske programe s področja 01 (Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev), 03 
(Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost) 05 (Naravoslovje, matematika in statistika), 09 
(Zdravstvo in socialna varnost) in 10 (Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve) 
vpisujejo študenti, ki dosegajo praviloma višji uspeh na maturi (nad 70 točk).  
 
V nadaljevanju so podane ocene in predvideni ukrepi, ki so jih članice navedle v svojih 
samoevalvacijskih poročilih:  
 
UP FHŠ 
Povprečno število točk na maturi, ki so jih dosegli kandidati, ki so prvič vpisani v študijski program v 
študijskem letu 2016/2017, je 63,99, kar pomeni minimalni upad, in sicer za 0,11 točk v primerjavi s 
študijskim letom 2015/2016, ko je bilo povprečno število točk 64,10. V primerjavi s predlanskim letom 
(2014/2015) je stanje slabše za 4,87 točk (povprečno število točk: 68,86). V študijskem letu 2013/2014 
je bilo povprečno število točk 66,69, kar pomeni upad za 2,70 točke. 
 
Kakor je razvidno, se je stanje povprečnih točk sprejetih kandidatov na UP FHŠ v razponu treh let 
počasi zmanjševalo, a odstopanja niso zaskrbljivo visoka.  
 
Posebnih ukrepov za pridobivanje študentov z boljšimi rezultati na maturi, ki se prvič vpisujejo na 
dodiplomski študij, in bi bistveno odstopali od ostalih ukrepov za dvig prepoznavnosti članice, članica 
ni predvidela. Vsekakor kazalnik ne odraža le zunanjih okoliščin, temveč ga v veliki meri sooblikujejo 
vsi zaposleni na fakulteti; dvig kvalitete in zahtevnosti študijskih programov bi lahko vsaj deloma 
vplival na vpis dijakov z višjim povprečnim številom točk, doseženih na maturi. Izpostaviti pa vendarle 
moramo, da študentske ankete že sedaj kažejo na visoko kvaliteto pedagoških delavcev. Rezultate, ki 
jih meri ta kazalnik, bi lahko izboljšali v srednjeročni perspektivi, zlasti na ravni splošne prepoznavnosti 
fakultete, torej kateri elementi tvorijo ključne gradnike prepoznavnosti UP FHŠ. V ta namen bo UP 
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FHŠ še naprej posvečala pozornost promociji študijskih programov, ob tem pa skušala vzpostaviti 
nove elemente, ki tvorijo prepoznavnost članice v okolju (kvaliteta, zahtevnost, sodobnost). 
 
UP FM 
Povprečno število točk kandidatov, sprejetih v študijskem letu 2017/2018, se giblje med 59 in 68, kar 
je blizu povprečja na ravni UP. Vseeno si želijo kandidate z višjimi točkami ob vpisu, temu primerno 
tudi že vsa leta zastavljajo  promocijske aktivnosti. Povprečno število točk sprejetih kandidatov se med 
leti le malo spreminja, razlike med leti so le v desetinki točke ali eni do dveh točkah na posameznih 
programih.  Opozorjajo, da ta kazalnik ni najbolj primeren pokazatelj kakovosti kandidatov saj se 
sešteva rezultate različno zahtevnih programov in rezultate različno zahtevne  splošne in strokovne 
mature. Število točk na maturi  pa lahko med študijskimi leti  niha tudi glede na zahtevnost mature.  
 
UP FAMNIT 
V primerjavi s preteklim študijskim letom se je povprečno število točk zvišalo v le programu 
Matematika v ekonomiji in financah (2017/18: 85,17, 2016/17: 74,76), pri dveh programih pa ostajajo 
točke primerljive s preteklim letom (Biopsihologija – 2017/18: 68,42, 2016/17: 70,40; Matematika – v 
slovenskem jeziku – 2017/18: 69,80, 2016/17: 67). Pri štirih programih so se točke nekoliko znižale 
(Biodiverziteta – 2017/18: 70,11, 2016/17: 76,79; Bioinformatika – 2017/18: 71, 2016/17: 77,50; 
Računalništvo in informatika – v slovenskem jeziku – 2017/18: 57,35, 2016/17: 64,87; Sredozemsko 
kmetijstvo – 2017/18: 46,5, 2016/17: 52,25). 
 
Kot je navedeno pri kazalniku 1, je strategija UP FAMNIT pridobiti čim bolj motivirane študente, zato si 
prizadevajo povečati število študentov, ki so se prijavili s prvo željo v prvem prijavnem roku. S tem 
namenom fakulteta že nekaj let intenzivno izvaja promocijske aktivnosti med srednješolci in 
osnovnošolci  v lokalnem okolju, zlasti na področju matematike pa tudi v mednarodnem okolju, na prvi 
stopnji zlasti v državah nekdanje Jugoslavije. Na podlagi teh aktivnosti je fakulteta pridobila na 
prepoznavnosti, vendar z rezultati še niso zadovoljni, zato bodo s promocijskimi aktivnostmi 
nadaljevali tudi v prihodnje, pri tem pa je potrebno upoštevati bistveno nižja razpoložljiva finančna 
sredstva iz naslova študijske dejavnosti. 
 
UP PEF 
V študijske programe UP PEF se vpisujejo uspešni študenti, kar je razvidno tudi iz točk, ki jih dosežejo 
s svojim splošnim učnim uspehom ter rezultati na poklicni in  splošni maturi, kar se odraža tudi v visoki 
prehodnosti v drugi letnik (praviloma nad 90 %). Na maturi so že več let zapored najbolj uspešni 
študenti visokošolskega študijskega programa Predšolska vzgoja (tako na rednem kot izrednem 
študiju).  
 
V študijskem letu 2017/2018 so se v univerzitetna študijska programa Pedagogika in Razredni pouk 
vpisali kandidati, ki so na maturi v povprečju dosegli 59,06 - Pedagogika in 63,12 - Razredni pouk, kar 
je za skoraj 10 točk manj kot v preteklih letih. V visokošolski študijski program Predšolska vzgoja pa so 
se vpisali kandidati, ki so v povprečju dosegli 79,04 točke, kar je za 9 točk več kot v preteklih letih; 
kandidati, ki so se vpisali v redni študij, so na maturi dosegli v povprečju 90,10 točk. 
 
UP FTŠ-Turistica 
V študijske programe UP FTŠ-Turistice so se vpisali kandidati z naslednjim številom povprečnih točk:  
‐ univerzitetni program Turizem - 69,5 točk. V prejšnjih letih so bile te točke naslednje: 2015/2016: 

69,8, 2014/2015: 71,58, 2013/2014: 67,26 ter 2012/2013: 67,57. 
‐ univerzitetni program Kulturni turizem -c69,95 (drugič razpisan študijski program), v letu 

2015/2016: 66,65. 
‐ visokošolski strokovni program Management turističnih destinacij -x67,77 točk (izredni študij). V 

prejšnjih letih so bile te točke naslednje: 2015/2016: 63,06, 2014/2015: 62,03, 2013/2014: 60,4 ter 
2012/2013: 66,48. 

‐ visokošolski strokovni program Management turističnih podjetij - 67,66 točk (redni študij). V 
prejšnjih letih so bile te točke naslednje: 2015/2016: 77,54, 2014/2015: 71,04, 2013/2014: 60,55 
ter 2012/2013: 62,15. V letu 2016/17 se je za 10 mest povišalo število vpisnih mest. 
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Ukrepi, ki se nanašajo na rahlo znižanje povprečnega števila točk kandidatov za vpis na univerzitetni 
program, so bili načrtovani in zajeti v promocijskih aktivnostih za leto 2016/2017 . S posodobljenimi 
nastopi na izbranih srednjih šolah in PR aktivnostmi želijo pritegniti študente s številom točk vsaj 70.  
 
V letu 2017/2018 fakulteta nadaljuje s promocijskimi aktivnostmi na razširjenem naboru sejmov in 
srednjih šol, na katerih  nagovarjajo uspešnejše in ambicioznejše študente, zato bodo prilagodili tudi 
vsebino svojih predstavitev (projekti študentov z gospodarstvom za program Management turističnih 
podjetij, virtualni turizem, športni turizem,…). 
 
UP FVZ 
Od študijskega leta 2015/2016 so se na UP FVZ vpisovali študenti, ki so na maturi dosegali vedno 
višje število točk. V študijskem letu 2017/2018 je vpis generacije študentov z višjim uspehom, t.j. 75,06 
točk. Vpisani redni študenti na maturi praviloma dosežejo večje število točk kakor izredni študenti. 
 
Na študijski program Prehransko svetovanje – dietetika so se v opazovanem obdobju vpisali vedno 
bolj uspešni redni študenti, ki so na maturi dosegli do 87,64 točk. Dosežene točke na maturi rednih 
študentov Zdravstvene nege so nekoliko nižje, do 82,70 točk. Študenti programa Aplikativne 
kineziologije so na maturi dosegali do 74,31 točk.  
 
Vodstvo fakultete je z uspehom študentov, ki se vpisujejo na fakulteto, zadovoljno, saj to kaže na 
ugled in prepoznavnost fakultete in študija, ki izobražuje za specifične poklice v zdravstveni dejavnosti, 
za diplomirano medicinsko sestro in diplomiranega prehranskega svetovalca ter za diplomiranega 
kineziologa. 
 
Da se bodo uspešni kandidati še v prihodnje odločali za vpis na UP FVZ, bodo izvajali že omenjene 
promocijske in druge aktivnosti, ki so navedene pod kazalnikom KUP 1. 
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3.1.3 Številčno razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in vpisanimi študenti v 1. letnik 
(brez ponavljavcev) (KUP_03) 
 
Primerjava števila razpisanih mest, prijavljenih kandidatov in vpisanih študentov v 1. letnik za študijski 
leti 2016/2017 (graf 32) in 2017/2018 (graf 33) izkazuje zelo podobno razporeditev strukture deležev. 
Presežek povpraševanja (število prijav) glede na ponudbo (število razpisanih mest) dosegajo visoko 
strokovni študijski programi (med 130 % in 150 %), pri čemer temu sledi tudi visok delež vpisanih 
študentov glede na razpisana mesta (med 70 % in 90 %) tako na rednem kot izrednem študiju. Pri tem 
dosegata najvišji delež vpisanih študentov glede na razpisana mesta članici UP PEF (102 % na 
rednem in 89 % na izrednem študiju) in UP FVZ (102 % na rednem in 73 % na izrednem študiju), 
sledita UP FTŠ-Turistica (87 % na rednem študiju) in UP FM (83 % na rednem študiju). Na 
univerzitetnih študijskih programi je ta delež precej nižji (skupno 47 % na rednem študiju), pri tem pa 
sta najbolj uspešni članici UP PEF (89 % na rednem študiju) in UP FTŠ-Turistica (78 % na rednem 
študiju), ki dosegata več kot dvotretjinski vpis glede na razpisana mesta. Najnižji vpis dosega članica 
UP FHŠ (27 % na rednem študiju) in ne presega tretjine vpisanih glede na razpisana mesta. Na 
magistrskih študijskih programih dosega najboljši vpis članica UP FVZ (91 % na rednem študiju), 
sledita ji UP PEF (71 % na rednem študiju) in UP FTŠ-Turistica (65 % na rednem študiju). Nizka 
zasedenost mest pa se nadaljuje tudi na 3. stopnji, pri čemer je bila najbolj uspešna članica UP FTŠ-
Turistica, ki je dosegla polovični vpis glede na razpisana mesta.    

Graf 31: Razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in vpisanimi študenti v 1. letnik (brez ponavljavcev) v 
študijskem letu 2016/2017 (v %) 

 
 
V študijskem letu 2017/2018 (graf 33) vidimo podoben trend kot v študijskem letu 2016/2017. 
Presežek povpraševanja (število prijav) glede na ponudbo (število razpisanih mest) je razviden na 
visoko strokovnih študijskih programih (130 % do 150 %). Prav tako najvišji vpis beležijo članice UP na 
visoko strokovnih študijskih programih, in sicer v skupnem povprečju  82 % delež vseh vpisanih glede 
na vsa razpisana mesta, od tega 88 % na rednem in 71 % na izrednem študiju. Najboljši vpis na 
univerzitetnih študijskih programih beleži UP PEF (91 % na rednem študiju), najslabši vpis pa UP FHŠ 
(21 % na rednem študiju). Tudi na magistrskih študijskih programih beležijo najboljši vpis članice UP 
PEF (dve tretjini vpisanih na rednem študiju), UP FTŠ-Turistica (polovica vpisnih na rednem študiju) in 
UP FVZ (60 % na rednem študiju). Podatki kažejo, da ponudba vpisnih mest na izrednem študiju na 2. 
stopnji ne prinaša večjih učinkov, saj vpis predstavlja slabo desetino vseh zasedenih mest. Na 
doktorskem študija vpis ne dosega tretjine vseh razpisanih mest. 
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Graf 32: Razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in vpisanimi študenti v 1. letnik (brez ponavljavcev) v 
študijskem letu 2017/2018 (v %) 

 

Graf 33: Primerjava med razpisanimi mesti, prijavami in vpisom v 1. letnik (brez ponavljavcev) v študijskem letu 
2017/2018 glede na študijsko leto 2016/2017 (indeks) 

 
 
V nadaljevanju so podane ocene in predvideni ukrepi, ki so jih članice navedle v svojih 
samoevalvacijskih poročilih:  
 
UP FHŠ 
V študijskem letu 2016/2017 je bilo za redni študij na študijskih programih UP FHŠ na prvi stopnji 
razpisanih skupno 248 vpisnih mest (178 na enopredmetnih in 70 na dvopredmetnih študijskih 
programih). Zasedenih je bilo skupno 66 vpisnih mest (26,61 %). Na drugi stopnji je bilo razpisanih 
226 mest, od katerih  jih je bilo zasedenih 64 (28,32 %). Izrednega študija UP FHŠ na prvi in drugi 
stopnji ni razpisovala. Na tretji stopnji je bilo na izredni študij razpisanih 49 prostih mest, zapolnjenih 
pa jih je bilo 9 (18,37 %). 
V primerjavi s predhodnima študijskima letoma je v letu 2016/2017 na prvi stopnji razviden upad 
deleža zasedenih mest, s tem da je bilo razpisanih 18 vpisanih mest več. Delež vpisanih glede na 
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razpisana mesta v letu 2016/2017 (26,61 %) je zato najslabši v zadnjih treh letih, saj je v študijskem 
letu 2015/2016 znašal 36,74 %, v študijskem letu 2014/2015 33,57 %, v študijskem letu 2013/2014 pa 
49,71 %. Prav tako je upadlo razmerje med številom vpisanih in prijavljenih na prvi stopnji, ki je 
znašalo 65,35 %, preteklo leto je bil delež 78,97 %, v letu 2014/2015 je znašal 91,26 % in tri leta nazaj 
60,84 %.  
Na drugi in tretji stopnji je bil delež vpisanih manjši od tretjine razpisanih mest. Da bi se v prihodnje 
vpis na višji stopnji dvignil, bo UP FHŠ več časa namenila promociji in seznanjanju diplomantov te in 
drugih fakultet ter univerz z možnostmi nadaljevanja študija na članici in kompetencami, ki jih s tem 
pridobijo. 
V primerjavi z zadnjimi tremi leti je zaznati upad števila vpisanih glede na razpisana mesta, zaradi 
česar bo UP FHŠ v prihodnje še več pozornosti namenjala že začeti pozitivni promocijski dejavnosti 
med srednješolsko populacijo in učitelji ter svetovalnimi službami srednjih šol, intenzivnejšim 
vključevanjem v znanstveno in kulturno dogajanje v širši regiji, v prvi vrsti pa se bo z dvigovanjem 
kvalitete izobraževalnega dela še naprej trudila pridobiti čim več interesa za svoje študijske programe 
na vseh treh stopnjah študija predvsem v 1. prijavnem roku. 
 
UP FM 
Pomembnejše ugotovitve za študijske programe 1. stopnje v študijskem letu 2016/2017 v primerjavi s 
študijskim letom 2015/2016:  
- Razpisali so 20 vpisnih mest manj na izvedbah v slovenskem jeziku, hkrati pa se je vpisalo 18 

študentov manj kot v preteklem letu.  
- Na univerzitetnem študijskem programu  Management v angleškem jeziku so razpisali 20 mest za 

študente EU in 10 mest za študente izven EU ter vpisali 11 študentov.  
- V programa prve stopnje so vpisali 25 tujih študentov več, kar pomeni, da se je število tujih 

študentov, vpisanih v programe 1. stopnje, več kot podvojilo.  
 
Pomembnejše ugotovitve za študijske programe 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2016/2017 v 
primerjavi s študijskem letom 2015/2016:  
- Na programih 2. stopnje je razpisan en program več. Skupno je bilo  razpisanih 50 mest več in v 

1. letnik vpisanih 20 študentov manj kot v letu prej.  
- Na doktorskem programu so vpisali 11 študentov več kot v preteklem letu.  
 
Za vpis v študijsko leto 2016/2017 so glede na študijsko leto 2015/2016 zmanjšali število vpisnih mest 
ter dodatno povečali in nadgradili promocijske aktivnosti, ki so jih začrtali že v študijskem letu 
2015/2016.  
 
Promocijske aktivnosti izvajajo (posredno) vse leto z različnimi dogodki na fakulteti (najave so 
objavljene na raznih spletnih portalih in družabnih omrežjih, tudi v medijih). Prepoznavnost fakultete se 
krepi tudi s številnimi strokovnimi objavami visokošolskih učiteljev v različnih medijih (časopisih, revijah 
ipd.) in z njihovim sodelovanjem v oddajah na RA in TV.  
 
Neposredne promocijske aktivnosti pa so izvajali v naslednjih oblikah: predstavitve po srednjih šolah 
(od novembra 2015 do februarja 2016 so se predstavili skupno pribl. 40 srednjim šolam po vsej 
Sloveniji in tudi v zamejstvu); udeležili so se sejma Informativa 2016 v Ljubljani (22. in 23. januar 
2016); izvajali  aktivno promocijo in aktivnosti prek spletnih družabnih omrežij (Facebook, Twitter, 
LinkedIn); organizirali  informativne dneve (tudi on-line) v februarju, maju, juniju in septembru (v Kopru, 
Celju in Škofji Loki) – za februarski informativni dan je bil organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz 
dijakov na informativne dneve (v soorganizaciji z rektoratom UP). V času razpisa za podiplomske 
programe je bilo izvedenih več odmevnih dogodkov prav z namenom promocije magistrskih študijskih 
programov. Velik del promocije pa se je izvedel tudi prek oglaševanja: oglaševanje na avtobusih (in 
tudi na monitorjih v avtobusih), Fax vpisnik in portal Filter.net, spletni portali (MMC in Planet Siol), 
radiu (Capris, Celje, Rogla, Radio1, Val 202) in digitalno oglaševanje.  
 
Kljub temu, da se je  že pri razpisu za vpis v študijsko leto 2016/2017 prilagodilo število vpisnih mest in 
povečalo promocijske aktivnosti, ugotavljamo, da se število vpisanih študentov na magistrskih 
programih zmanjšuje, prav tako se zmanjšuje število vpisanih na visokošolskem programu 
Management; na univerzitetnem programu Management je število vpisanih med leti primerljivo, 
povečuje se le na doktorskem programu Management. Slednje je delno tudi posledica ponovne 
uvedbe možnosti sofinanciranja doktorskega študija. 
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UP FAMNIT 
V preteklih študijskih letih so bila v celoti zapolnjena le razpisana mesta v študijskem programu 
Biopsihologija, v ostalih programih je bila zapolnitev razpisanih mest nižja. 
 
V zadnjih dveh študijskih letih je najvišji odstotek vpisanih študentov glede na razpisana mesta v 
programu Biopsihologija (2017/2018: 85,37 %, 2016/2017: 79,17 %). V študijskem letu 2017/2018 je 
zelo visok odstotek vpisanih tudi v programu Računalništvo in informatika (RIN) – v angleškem jeziku 
(80,65 %), ki se letos prvič izvaja. Tudi v preteklem študijskem letu 2016/2017 je bil zelo visok 
odstotek vpisanih študentov (80 %) v tem programu (izvedba v slovenskem jeziku). V program RIN se 
je že v študijskem letu 2016/2017 vpisalo večje število študentov, ki so tuji državljani. S pričetkom 
izvajanja programa v angleškem jeziku pa se je število študentov, ki so tuji študenti, še povečalo. 
Zaradi pričetka izvajanja programa RIN v angleškem jeziku se je v letošnjem letu nekoliko zmanjšal 
odstotek vpisanih študentov na slovenski izvedbi (2017/2018: 56,36 %, 2016/2017: 80 %). V programu 
Biodiverziteta je ta odstotek nekoliko višji (2017/2018: 35,9 %, 2016/2017: 56,41 %), v ostalih 
programih pa je nižji. 
 
V magistrskih študijskih programih odstotek vpisanih študentov glede na razpisana mesta ne dosega 
najvišjih vrednosti na dodiplomskem študiju. Najvišji odstotek je v programu Varstvo narave (42,86 %), 
zadovoljiv pa je tudi v programih Uporabna psihologija (31,43 %), Računalništvo in informatika 
(23,81 %) ter Biopsihologija (20,59 %). V ostalih programih je ta odstotek nižji. 
 
V doktorskih študijskih programih je odstotek vpisanih študentov glede na razpisana mesta 
pričakovano nizek (Matematične znanosti – v angleškem jeziku: 16,67 %, Računalništvo in informatika: 
13,33 %). 
 
Čeprav je UP FAMNIT raziskovalno in z akreditiranimi študijskimi programi mednarodno primerljiva 
fakulteta, se v slovenskem prostoru še vedno uveljavlja. Pri tem ne gre le za programe, ki jih izvaja, 
pač pa za inštitucijo kot celoto.  
 
UP PEF 
UP PEF že več let uspešno zapolni razpisana mesta na študijskih programih 1. stopnje; zapolnjenih je 
približno 90 % razpisanih vpisnih mest, in sicer tako na obeh univerzitetnih kot na visokošolskem 
strokovnem študijskem programu. Navedeno lahko ocenjujemo kot dokaz kakovosti izvajanja 
študijskih programov ter uspešne promocije fakultete, še posebno, ker so razpisana vpisna mesta 
zapolnjena tudi na izrednem študiju.  
 
Kakovost izvajanja in uspešno promocijo fakultete dokazuje tudi bistveno večje število prijav na 
razpisana vpisna mesta: na študijske programe se prijavi bistveno več študentov. Na univerzitetna 
študijska programa se želi vpisati približno tretjina več kandidatov, kot jih fakulteta lahko sprejme 
(delež vpisanih glede na prijave je bil v študijskem letu 2016/2017 71,03 % (in 64,42 % v študijskem 
letu 2017/2018). Na visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja pa se prijavi skoraj 
polovica več kandidatov: delež vpisanih glede na prijave je bil v študijskem letu 2016/2017 56,51 %, v 
študijskem letu 2017/2018 pa 40,81 %.  
 
V študijske programe 2. stopnje se vpiše dobra polovica manj študentov, kot je razpisanih vpisnih 
mest. V študijskem letu 2016/2017 je bil delež vpisanih glede na razpisana vpisna mesta 42,82 %, v 
študijskem letu 2017/2018 pa 47,5 1%.  
 
Delež vpisanih glede na razpisana vpisna mesta je za redni študij bistveno višji kot za izredni študij: za 
redni študij je bilo v študijskem letu 2016/2017 zapolnjenih 71,15 % mest (66,14 % v študijskem letu 
2017/2018), za izredni študij pa 18,92 % v študijskem letu 2016/2017 in 31,09 % v študijskem letu 
2017/2018. Največji interes je za študijska programa 2. stopnje Razredni pouk in Inkluzivna 
pedagogika, v katera se je v študijskem letu 2017/2018 delež vpisanih glede na razpisana mesta še 
povečal. Viden padec vpisa glede na razpis pa je v študijskem programu Izobraževanje odraslih in 
razvoj kariere. V  študijskem letu 2016/2017 je bila zapolnjena tretjina mest 33,33 % za redni študij, v 
študijskem letu 2017/2018 pa le slaba desetina (7,41 %).   
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UP PEF izvaja dva doktorska študijska programa 3. stopnje. Opaziti je večji interes za vpis v študijski 
program Edukacijske vede – v študijskem letu 2016/2017 je bilo zapolnjenih 75 % mest, v študijskem 
letu 2017/2018 pa dve tretjini (66,6 %). V študijskem letu 2017/2018 se je povečal interes za študijski 
program Zgodnje učenje in poučevanje; zapolnjenih je bilo 16,67 % mest (v študijskem letu 2016/2017 
ni bilo vpisanih).  
 
UP PEF je zadovoljna z vpisom na dodiplomske študijske programe 1. stopnje. Interes za 
podiplomske študijske programe bi lahko bil še večji, zato se bo UP PEF osredotočila predvsem na 
večjo promocijo teh študijskih programov, tudi s pridobivanjem študentov iz tujine.  
 
UP FTŠ-Turistica 
Delež prijav glede na razpisna mesta je bil na univerzitetnem študijskem programu Turizem na 
rednem študiju v študijskem letu 2016/2017 za 47,73 % večji, kot je bilo razpisanih mest. Tudi v 
prejšnjih letih je bilo na ta program prijavljenih več kandidatov, in sicer: 2015/2016: 62 %, 2014/2015: 
98 %, 2013/2014: 70 % ter 2012/2013: 52 %. Z vpisom  v študijskem letu 2016/17 je bil dosežen 100 
% vpis glede na razpisana mesta. Presežek vpisnih mest je bil v prejšnjih letih (od 2-12 %), le v 
študijskem letu 2013/2014 je bil vpis manjši za 4 %. Poudariti pa je treba, da je bilo v študijskem letu 
2014/2015 in 2015/2016 razpisano 10 vpisnih mest manj. Delež vpisanih glede na število prijav pa je 
bil 67,69 %. V prejšnjih letih tega deleža nismo merili. 
 
Na univerzitetni študijski program Kulturni turizem je bilo na redni študij v študijskem letu 2016/2017 
prijavljenih le 88,64 % kandidatov glede na razpisana mesta, v letu 2015/2016 se je na razpisana 
mesta prijavilo prav tako le 77 % kandidatov. Primerjave s prejšnjimi leti ne moremo narediti, saj je bil 
študijski program razpisan drugo leto. 
Z vpisom  v študijskem letu 2016/2017 je bil dosežen le 56,82 % vpis glede na razpisana mesta. Delež 
vpisanih glede na število prijav pa je bil 64,10 %. V prejšnjih letih tega deleža nismo merili. 
 
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Management turističnih destinacij se je na izredni 
študij v študijskem letu 2015/16 na razpisana mesta prijavilo 93,33 % kandidatov. Tudi v prejšnjih letih 
razpisana mesta niso bila zapolnjena: 2015/2016: 63 %, 2014/2015: 80 %, 2013/2014: 58 %, le v letu 
2012/2013 je bilo  40 % več prijav kot je bilo razpisanih mest. 
V študijskem letu 2016/2017 tako z vpisom niso bilazasedena razpisana mesta; zasedenih je bilo le 
51,11 %. Manj zasedenih vpisnih mest je bilo prav tako v prejšnji letih: 2015/2016: 67 %, 2014/2015: 
63%, 2013/2014: 58 %, le v letu 2012/2013 je bilo 10 % več vpisanih kandidatov, kot je bilo razpisanih 
mest. Delež vpisanih glede na število prijav pa je bil 54,76 %. V prejšnjih letih tega deleža nismo 
merili. Poudariti moramo še, da je bilo v študijskem letu 2015/2016 razpisanih 10 vpisnih mest manj. 
 
Na visokošolskem strokovnem študijskem program Management turističnih podjetij se je na redni 
študij v študijskem letu 2016/2017 na razpisana mesta prijavilo 32,47 % več kandidatov, kot je bilo 
razpisanih mest. Tudi v prejšnjih letih je bilo na ta program prijavljenih več kandidatov, in sicer: 
2015/2016: 78 %, 2014/2015: 71 %, 2013/2014: 52 % ter 2012/2013: 30 %. 
Z vpisom smo v študijskem letu 2016/2017 dosegli le 87 % vpis glede na razpisna mesta. V letu 
2015/2016 smo presegli delež vpisanih za 5 %. Presežek vpisnih mest je bil prav tako v prejšnjih letih 
(do 12 %), le v študijskem letu 2013/2014 je bil vpis manjši za 6 %. Poudariti moramo še, da smo v 
študijskem letu 2014/2015 in 2015/2016 razpisali 20 vpisnih mest več, v letu 2016/2017 pa 10 mest 
več. Delež vpisanih glede na število prijav pa je bil 65,69 %. V prejšnjih letih tega deleža nismo merili.  
 
V študijskem letu 2016/2017 so bila tako z vpisom zasedena vsa razpisana mesta le na 
univerzitetnem študijskem programu Turizem. Skupno na vseh študijskih programih 1. stopnje je bil 
vpis v tem študijskem letu 67,33 % (UN 78,41 %, VS pa 73,77 %). V prejšnjih letih je bil vpis na 
univerzitetnih študijskih programih: 2015/2016: 80,85 %, 2014/2015:110 %, 2013/2014: 96 % ter 
2012/2013: 102 %, na visokošolskih strokovnih pa 2015/2016: 65,28 %, 2014/2015: 89 %, 2013/2014: 
80 % ter 2012/2013: 96 %. 
 
Delež prijav glede na razpisna mesta je bil na magistrskem študijskem programu Turizem na rednem 
študiju v študijskem letu 2016/2017 93,18 %. Z vpisom je bil v študijskem letu 2016/2017 dosežen 
70,45 % vpis glede na razpisana mesta. Delež vpisanih glede na število prijav pa je bil 75,61 %. V 
prejšnjih letih tega deleža nismo merili. 
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Delež prijav glede na razpisna mesta je bil na magistrskem študijskem programu Dediščinski turizem 
na rednem študiju v študijskem letu 2016/2017 78,79 %. Z vpisom  v študijskem letu 2016/2017 je bil 
dosežen 57,5 8% vpis glede na razpisana mesta. Delež vpisanih glede na število prijav pa je bil 73,08 
%. V prejšnjih letih tega deleža nismo merili. 
 
Skupno se je tako na študijskih programih 2. stopnje na redni študij v študijskem letu 2016/2017 na 
razpisana mesta prijavilo 87,01 % kandidatov. V prejšnjih letih so bili ti deleži naslednji: 2015/2016: 73 
%, 2014/2015: 86 %, 2013/2014: 111 % ter 2012/2013: 180 %. 
 
V študijskem letu 2016/2017 se je vpisalo 64,94 % kandidatov, 2015/2016 se je vpisalo 82 % 
kandidatov. V študijskem letu 2014/2015: 72 % kandidatov, 2013/14: 71 % kandidatov ter v študijskem 
letu 2012/13 62% kandidatov. Delež vpisanih glede na število prijav pa je bil 74,63 %. V prejšnjih letih 
tega deleža nismo merili. 
 
Delež prijav glede na razpisna mesta je bil na doktorskem študijskem programu Inovativni turizem na 
izrednem študiju v študijskem letu 2016/2017 87,50 %. V prejšnjih letih so bili ti deleži naslednji: 
2015/2016: 60 %, 2014/2015: 40 %, 2013/2014: 90% ter 2012/2013: 100 %. Z vpisom  v študijskem 
letu 2016/2017 je bil dosežen 50 % vpis glede na razpisana mesta. Delež vpisanih glede na število 
prijav pa je bil 57,14 %. V prejšnjih letih tega deleža nismo merili. 
 
Za odpravo pomanjkljivosti, evidentiranih v letu 2015/2016, so bili za študijsko leto 2016/2017 
načrtovani ukrepi za spodbujanje večjega vpisaIzrednim študentom se je fakulteta  približala tudi z do-
akreditacijo nove, dostopnejše in privlačne lokacije v Ljubljani (Kampus).  Preučila pa se je tudi 
srednjeročno možnost in uspešnost uvedbe nove lokacije izrednega študija v Mariboru (dolgoročna 
ciljna skupina: diplomanti VSGT). Za doktorski program je bila  simulirana kalkulacija šolnine in ciljno 
usmerjena promocija. 
 
Nova lokacija za izvedbo programov študija UP FTŠ-Turistica je  že v postopku akreditacije na 
NAKVIS. 
 
V letu  2017/2018 se fakulteta približuje realnemu povpraševanju s povečanjem vpisnih mest na 
rednem VS programu Management turističnih podjetij, čemur sledijo tudi ukrepi promocije. Promocijski 
ukrepi so usmerjeni na dvig deleža prijav tudi na programih, kjer je delež nekoliko upadel (Kulturni 
turizem, Inovativni turizem) kljub enakemu številu razpisanih mest.  
 
UP FVZ 
Na UP FVZ se je v opazovanem obdobju število razpisanih mest, prijav in vpisanih študentov 
spremenilo zaradi priključitve programov Aplikativne kineziologije. 
 
Na dodiplomskem študiju število skupnih prijav presega število razpisnih mest. V študijskem letu 
2017/2018 je število skupnih prijav na fakulteti 1,77-krat večje od skupnega števila razpisanih mest. 
Delež prijav glede na razpisna mesta je višji na rednem študiju.  Za program Aplikativna kineziologija 
je delež najvišji in znaša 238%. Na rednem študiju se zapolnijo vsa razpisna mesta, na izrednem 
študiju pa je delež prijav glede na razpisna mesta 73%. 
 
Na magistrskem študiju število skupnih prijav ne presega števila razpisnih mest. V študijskem letu 
2017/2018 je število skupnih prijav na fakulteti manjše od skupnega števila razpisanih mest. Delež 
prijav glede na razpisna mesta znaša 79%. Le za program Dietetika prijave presegajo razpisna mesta, 
saj je delež 142%. Na programih Zdravstvena nega in Aplikativna kineziologija pa je delež nižji in 
izkazuje manjše število prijav glede na razpisna mesta. 
 
V opazovanih letih je fakulteta z vpisom na dodiplomskih programih na rednem študiju zapolnila vsa 
razpisana mesta, delež vpisanih glede na razpisna mesta je znašal 102%. Na izrednem študiju pa ni 
zapolnila razpisnih mest in je delež vpisanih glede na razpisna mesta znašal 73%. 
 
Fakulteta  bo še naprej izvajala promocijske aktivnosti, ki so navedene pod kazalnikom KUP 1, saj bo 
s tem povečevala prepoznavnost fakultete z namenom povečati interes motiviranih študentov za vpis 
na študijske programe UP FVZ. 
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3.1.4 Prehodnost v višji letnik (KUP_04) 
 
Prehodnost iz 1. v 2. letnik 
Kot razvidno iz grafa 34, je delež prehodnosti na študijskih programih 1. stopnje nekoliko višji na 
izrednem študiju kot na rednem študiju (za 21 odstotnih točk višji delež pri prehodu iz 1. v 2. letnik ter 
za 15 odstotnih točk pri prehodu iz 2. v 3. letnik).  
 
Pri primerjavi prehodnosti iz 1. v 2. letnik in iz 2. v 3. letnik na študijskih programih 1. stopnje (VS in 
UN) je razvidno, da je ta delež pričakovano nižji pri prehodu iz 1. v 2. letnik in dosega dve tretjine 
celotne prehodnosti 1 letnikov.  
 
Stopnja prehodnosti iz 1. v 2. letnik je visoka tudi na študijskih programih 2. stopnje, in sicer 71 % na 
rednem in 81 % na izrednem študiju. Nekolika nižja prehodnost pa je razvidna na izrednem študiju na 
3. stopnji. Ukrepi za izboljšanje prehodnosti se morajo osredotočiti na prehodnost 1. letnika rednega 
študija na 1. in 2. stopnji.  Visoko prehodnost na izrednem študiju 1. (VS) in 2. stopnje pa gre deloma 
pripisati strukturi študentske populacije, ki se vpisuje na programe izrednega študija. 
 
Prehodnost iz 2. v 3. letnik 
Medtem ko se prehodnost iz 2. v 3. letnik na študijskih programih 1. stopnje (VS in UN) pričakovano 
dvigne (nad 80 %), pa se stopnja prehodnosti iz 2. v 3. letnik na študijskih programih 3. stopnje 
prepolovi v primerjavi s prehodnostjo iz 1. v 2. letnik in dosega le še eno tretjino celotne prehodnosti 2. 
letnikov.   
 
Prehodnost iz 3. v 4. letnik 
Prehodnost iz 3. v 4. letnik zajema dva študijska programa (Italijanistika in Razredni pouk), pri čemer 
je delež prehodnosti 96 %, skupna prehodnost vseh letnikov pa  dosega 87 %.     

Graf 34: Delež prehodnosti v višji letnik v študijskem letu 2017/2018 

 
 
Z grafa 35 je razvidno, da je delež študentov, ki so se vpisali v 1. letnik rednega študija na VS 
programih 1. stopnje in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali s študijem niti ponavljali, visok in 
predstavlja več kot eno tretjino vseh vpisanih 1. letnikov. Nekoliko manjši je ta delež (20 %) na 
izrednem študiju. Delež na univerzitetnih študijskih programih predstavlja dobro četrtino vseh vpisanih 
1. letnikov. Podoben delež je razviden tudi na rednem študiju 2. stopnje.  
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Gre za študente, ki v času študija delno ali v celoti izstopijo iz univerzitetnega okolja UP, in za katere 
ni podatka o tem, kaj se z njihovo študijsko potjo dogaja (npr. prepis na drug visokošolski zavod, 
zaposlitev, opustitev študija, fiktiven vpis zaradi statusa itd.). Določen (sklepamo, da majhen) delež (t. 
i. »študentov, ki pavzirajo«) se ponovno vpiše na isti ali drug študijski program znotraj UP; gre za 
obliko začasne prekinitve študija. Večjo težavo pa predstavlja trajna prekinitev študija, ki je v določeni 
obliki prisotna tudi med študenti zaključnih letnikov, ki nikoli ne diplomirajo ali pa diplomirajo zelo 
pozno.  

Graf 35: Deleži študentov, ki so se vpisali v 1. letnik  študija in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali s študijem 
niti ponavljali glede na način študija 

 
 
Primerjava prehodnosti in nadaljevanja študija pokaže, da je delež ponavljavcev na vseh treh stopnjah 
izredno majhen in se v skupno deležu giblje okoli 7 %. To pomeni, da predstavljajo oblike 
začasne/dolgotrajne prekinitve študija izziv, ki mu je potrebno posvetiti pozornost z oblikovanjem 
ustreznih ukrepov spremljanja in zagotavljanja večje uspešnosti študija že ob vpisu (vpisni in drugi 
pogoji, ki bodo omogočali ustrezno selekcijo kandidatov za uspešno usklajenost študija s pričakovanji 
študenta ter s tem večjo uspešnosti zaključka študija), kot tudi v primerih, ko tovrstne prekinitve iz 
različnih ekonomsko-socialnih razlogov nastopijo v obdobju samega študija (npr. okrepitev svetovalnih 
storitev za individualno obravnavo težav/posebnih potreb posameznikov, izboljšanje prilagoditev oz. 
načrtovanja individualizirane študijske poti glede na položaj/potrebe študenta).   
 
V nadaljevanju so podane ocene in predvideni ukrepi, ki so jih članice navedle v svojih 

samoevalvacijskih poročilih:  

 
UP FHŠ 
Na 1. stopnji je bila prehodnost v letu 2016/2017 za vse programe praviloma nižja iz 1. v 2. letnik kot iz 
2. v 3. letnik. V povprečju je bila za vse enopredmetne programe prehodnost iz 1. v 2. letnik skoraj 
70 %, iz 2. v 3. letnik pa 86%. Prehodnost iz 1. v 2. letnik je najnižja pri študijskem programu 
Geografija (50 %) in pri programu Medkulturno jezikovno posredovanje (65 %), najvišja pa pri 
programu Italijanistika (80 %). Prehodnost na dvopredmetnem študiju za vse programe je bila iz 1. v 2. 
letnik 73 %, iz 2. v 3. letnik pa 100 %. 
 
Prehodnost je v primerjavi s preteklim študijskim letom (2015/2016) ostala na enaki ravni. Je pa v 
omenjenem letu v primerjavi z letom 2014/2015 na večini programov prehodnost padla, najbolj se je 
zmanjšala na Italijanistiki – za 35 odstotnih točk, sledijo Medijski študiji – za 31 odstotnih točk. Skozi 
leta je opaziti precejšnja nihanja, tudi za 50 odstotnih točk, kar je posledica majhnega vpisa na 
določenih programih, kjer že majhne absolutne spremembe prehodnosti povzročijo velike relativne 
razlike.  
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Na 2. stopnji imajo v letu 2016/2017 mnogi programi 100 % prehodnost, le program Komuniciranje in 
mediji ima 62,5 %, Kulturni študiji in antropologija pa 66,66 %. Glede na prejšnje leto je program 
Komuniciranje in mediji povečal prehodnost za 4,5 odstotne točke. Na 2. stopnji sta dvopredmetna 
programa Zgodovina pedagoški ter Geografija pedagoški v letu 2015/2016 zadržala prehodnost 100 % 
in jo nadaljevala v letu 2016/2017, kar velja omeniti zato, ker je bila nekdaj prehodnost manjša. 
Slovenistika je prehodnost že v letu 2015/2016 povečala na 100 %. Skozi leta je opaziti nihanja, kar je, 
kot rečeno, posledica majhnega vpisa na določenih programih, kjer že majhne absolutne spremembe 
prehodnosti povzročijo velike relativne razlike. 
 
Na tretji stopnji imajo vsi programi prehodnost 100 %, kar je trend, ki je bolj ali manj stabilen skozi vsa 
leta. 
 
Fakulteta je v študijskem letu 2016/2017 načrtovala okrepitev aktivnosti (povečanje kvalitete 
pedagoškega dela) za povečanje prehodnosti, predvsem na programih, ki se jim je zmanjševal vpis v 
drugi letnik. Z letom 2016/2017 se je na UP FHŠ uvedlo poskusno kolegialno preverjanje 
pedagoškega dela, glavni problem pa je (večinoma) nizek vpis v 1. letnik, saj v takšnih razmerah že 
majhna sprememba vodi do velikih relativnih nihanj. Vpis v 1. letnik je skozi zadnjih nekaj let skoraj 
popolnoma enak, približno 70 študentov se vpiše v programe na 1. stopnji. Glede na objektivne 
okoliščine upada generacij so promocijske aktivnosti fakultete ohranile vpis na ravni izpred prejšnjih let. 
 
UP FM 
Prehodnost študentov programov 1. stopnje, ki so se vpisali v študijskem letu 2016/2017, je iz 1. v 2. 
letnik na visokošolskem programu Management za malenkost višja (za 2 odstotni točki) kot leto prej, 
na univerzitetnem programu Management pa se je že drugo leto zapovrstjo zmanjšala, tokrat za 9 
odstotnih točk. Prehodnost iz 2. v 3. letnik je na visokošolskem programu enaka, na univerzitetnem pa 
se je povečala za 4 odstotne točke. Prehodnost prve generacije univerzitetnega programa  
Management je solidna pri 64 %. Uspešnosti generacij so zelo različne, na splošno pa na programih 
prve stopnje prehodnost že nekaj let pada kljub večjemu številu uvedenih ukrepov. Večinoma je 
prehodnost tudi odvisna od fiktivnega vpisa, saj tudi sicer ugotavljamo, da precejšen odstotek 
študentov ne opravi nobene obveznosti na študijskem programu, tako na primer na visokošolskem 
programu  Management 10 % vpisanih ni opravilo nobene ECTS.  
 
Prehodnost študentov programov 2. stopnje, ki so se vpisali v študijskem letu 2016/2017, se je iz 1. v 
2. letnik povečala na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Ekonomija in finance ( za 2 odstotni 
točki) in na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Politologija (za 30 odstotnih točk), na ostalih 
programih pa se je znižala (na magistrskem študijskem program 2. stopnje Management za 6 
odstotnih točk, na magistrskem študijskem program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja za 3 
odstotne točke in magistrskem študijskem program 2. stopnje Pravo za management za 20 odstotnih 
točk). Na magistrske študijskem programu 2. stopnje Inoviranje in podjetništvo in Politologiji so vsi 
študenti napredovali v drugi letnik. Na programih 2. stopnje uspešnost generacij prav tako niha, tudi v 
odvisnosti od motivacije študentov za študij in ne le od vpisa zaradi statusa.  
 
Prehodnost študentov doktorskega študija iz -1.  v 2. letnik se je iz 0 v letu 2016/2017 povečala na 70 
%, kar ocenjujemo kot odlično in je rezultat ukrepov, ki smo jih zastavili v 2016/2017. Iz 2. v 3. letnik je 
v študijskem letu 2017/2018 prehodnost 0, čeprav sta v 3. letnik vpisana 2 študenta, ki pa sta se v 
prejšnjem letu vpisala po merilih za prehode. Razlog za nizko prehodnost v 3. letnik je tudi v tem, da je 
obveznost 2. letnika objava članka, ki pa ga študenti v tako kratkem času ne uspejo objaviti, s tem ne 
pridobijo kreditnih točk in posledično ne napredujejo v višji letnik. 
 
UP FAMNIT 
Podatki za univerzitetne študijske programe kažejo, da se je skupna prehodnost iz 1. v 2. letnik 
povišala glede na preteklo študijsko leto (2017/2018: 58,28%, 2016/2017: 40,9 %, 2015/2016: 
66,04 %, 2014/2015: 61,18 %, 2013/2014: 58,25 %). Pregled po posameznih študijskih programih 
kaže, da se je prehodnost iz 1. v 2. letnik izboljšala na programih:  
- Biodiverziteta (2017/2018: 50 %, 2016/2017: 34,78 %, 2015/2016: 66,67 %, 2014/2015: 55,17 %, 

2013/2014: 46,88 %), 
- Bioinformatika (2017/2018: 66,67 %, 2016/2017: 33,33 %, 2015/2016: 100 %, 2014/2015: 75 %, 

2013/2014: 40 %),  
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- Matematika – v slovenskem jeziku (2017/2018: 100%, 2016/2017: 33,33 %, 2015/2016: 85,71 %, 
2014/2015: 91,66 %, 2013/2014: 53,85 %),  

- Matematika – v angleškem jeziku (2017/2018: 100 %, 2016/2017: 75 %, 2015/2016: 100 %),  
- Matematika v ekonomiji in financah (2017/2018: 60 %, 2016/2017: 50 %, 2015/2016: 71,43 %, 

2014/2015: 66,66 %, 2013/2014: 58,33 %),  
- Računalništvo in informatika – v slovenskem jeziku (2017/2018: 45,28 %, 2016/2017: 41,67 %, 

2015/2016: 37,21 %, 2014/2015: 27,03 %, 2013/2014: 35,56 %); 
 
Prehodnost iz 1. v 2. letnik pa se je znižala na naslednjih programih: 
- Biopsihologija (2017/2018: 77,5 %, 2016/2017: 89,13 %, 2015/2016: 82,69 %, 2014/2015: 

78,46 %, 2013/2014: 78,21 %),  
- Sredozemsko kmetijstvo (2017/2018: 16,67 %, 2016/2017: 36,36 %, 2015/2016: 50 %, 2014/2015: 

46,15 %, 2013/2014: 22,22 %).  
 
Pozitivna je  visoka prehodnost iz 2. v 3. letnik (2017/2018: 87 %, 2016/2017: 83 %, 2015/2016: 
72,5 %, 2014/2015 – 75 %, 2013/2014 – 77,27 %). 
 
Na magistrskih študijskih programih 2. stopnje se je skupna prehodnost povišala glede na preteklo leto 
(2017/2018: 78,85 %, 2016/2017: 53,58 %, 2015/2016: 68,66 %, 2014/2015: 68,85 %, 2013/2014: 
84,85 %). Prehodnost se je povečala (oz. je ostala na enaki ravni) na vseh magistrskih programih.   
 
Na doktorskih študijskih programih 3. stopnje se je prehodnost znižala (Računalništvo in informatika: v 
študijskem letu 2016/2017 ni bilo študentov vpisanih v 1. letnik, v 2015/2016 študenti niso napredovali 
v višji letnik, Matematične znanosti: iz 1. v 2. letnik v 2017/2018: 33,33 %, od 2016/2017 do 2012/2013 
je prehodnost znašala 100 %). 
 
Na študijskih programih 1. in 2. stopnje koordinatorji študijskih programov načrtno sledijo uspešnosti 
študentov na izpitnih rokih in študente spodbujajo k rednemu opravljanju študijskih obveznosti, na 
študijskih programih 3. stopnje pa posamezni mentorji spremljajo študij in raziskovalno delo študentov. 
 
UP PEF 
Prehodnost iz prvega v drugi letnik je že vsa leta na študijskih programih 1. in 2. stopnje visoka  in 
presega 80 %. V študijskem letu 2017/2018 je bila na univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje 
84,05 % (86,36 % na študijskem programu Pedagogika in 70,97 % na študijskem programu Razredni 
pouk), kar je več kot leto prej (79,07 % na študijskem programu Pedagogika in 72,58 % na študijskem 
programu Razredni pouk). Na visokošolskem študijskem programu Predšolska vzgoja je bila 
prehodnost v študijskem letu 2017/2018 85,48 % (92,65 % na rednem študiju in 84,75 % na izrednem 
študiju) in je primerljiva s preteklimi leti.  
 
Prehodnost na študijskih programih 2. stopnje je prav tako visoka, skoraj na vseh študijskih programih 
nad 70 % in primerljiva s preteklimi leti. Nekoliko nižja prehodnost je na študijskem programu Socialna 
pedagogika (55,56 %), vendar še vedno zadovoljiva. Magistrski študijski program 2. stopnje Razredni 
pouk je enoletni in študenti ne prehajajo v višji letnik.  
 
Prav tako je visoka prehodnost iz 2. v 3. letnik, in sicer na študijskih programih 1. stopnje 93,77 % 
(94,29 % na študijskem programu Pedagogika in 93,48 % na študijskem programu Razredni pouk) ter 
83,83 % na študijskih programih 2. stopnje.  
 
Prehodnost na študijskih programih 3. stopnje je tudi visoka; na študijskem programu Edukacijske 
vede je v 2. letnik prešlo dve tretjini študentov, v 3. pa ena tretjina. Glede na dejstvo, da so študenti 
zaposleni, in da je doktorski študij zahteven, je prehodnost zadovoljiva.  
 

Podatki kažejo, da je prehodnost iz 1. v 2. letnik nekoliko nižja (še vedno pa nad 70 %), prehodnost v 
višji letnik pa zelo visoka, praviloma nad 90 %. Nekoliko nižja prehodnost iz 1. v 2. letnik je 
pričakovana, saj se – predvsem na študijskih programih 1. stopnje – študenti privajajo tako na nov 
način študija kot na novo okolje. 
 

UP PEF je s prehodnostjo zadovoljna. Kljub temu pa bo nadaljevala z aktivnostmi, ki so vezane na 
skrb na študenta, in sicer predvsem spodbujanje tutorstva, spremljanje študentov, pa tudi spodbujanje 
sodelovanja študentov v raznih projektih, programih mobilnosti ipd.  
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UP FTŠ-Turistica 
Glede na podatke zadnjih 4 let opažamo, da se je prehodnost iz 1. v 2. letnik na univerzitetnem 
študijskem programu Turizem gibala od 46-93 %. V letu 2016/2017 je bila prehodnost slabih 65 %. 
Prehodnost iz 2. v 3. letnik se je do leta 2015/2016 povečevala in je dosegla 81 % prehodnost. V letu 
2016/2017 prehodnost znaša slabih 78 %. 
 
Na univerzitetnem študijskem programu Kulturni turizem je prehodnost iz 1. v 2. letnik v letu 
2015/2016 dosegla le 38,7 % in je ne moremo primerjati s prejšnjimi leti, saj se je študijski program 
pričel izvajati prav v tem študijskem letu. V študijskem letu 2016/2017 se je prehodnost  iz 1. v 2. letnik 
povečala na 69,23 %, iz 2 v 3 letnik pa je bila 100 %. 
 
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Management turističnih destinacij, ki se izvaja kot 
izredni študij, je bila prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik 70,83 %. V prejšnjih letih je bil ta odstotek 
med 40 % in 75 %. Prehodnost iz 2. v 3. letnik se je zaradi vpisa večjega števila študentov, ki so letnik 
pavzirali, povečala in dosegla 160 %. V prejšnjih letih se je gibala od 52 % do 93 %. Pri teh rezultatih 
moramo upoštevati, da je v ta odstotek vštet tudi redni študij, ki se od študijskega leta 2014/2015 ne 
izvaja več, vendar je še vedno nekaj študentov, ki v obliki konzultacij opravljajo obveznosti za 
dokončanje študija. 
 
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Management turističnih podjetij, ki se izvaja kot 
redni študij, je bila prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik 55 % (prehodnost v študijsko leto 2015/2016 
je bila 65 %). V prejšnjih letih se je ta odstotek gibal med 43 % in 75 %. Prehodnost iz 2. v 3. letnik se 
je povečala in znaša 79,41 % (prehodnost v študijsko leto 2015/2016 je bila 57 %). V prejšnjih letih se 
je gibala od 49 do 67 %. Naj opomnimo, da so se v študijskem letu 2016/2017 vpisna mesta povečala 
za 10 mest. 
 
Prehodnost iz 1. v 2. letnik se je na študijskih programih 2. stopnje izboljšala v primerjavi s  prejšnjim 
letom. Na študijskem programu Turizem je bila prehodnost 63,64 % (2015/2016: 33 %, v prejšnjih letih 
pa se je gibala od 51 % do 58 %), na študijskem programu Dediščinski turizem je bila prehodnost 70 
% (2015/2016: 47 %, v prejšnjih letih pa se je gibala od 35 % do 58 %).  
 
Prehodnost iz 1. v 2. letnik se je na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Inovativni turizem 
znižala s 75 % na 50 % (v prejšnjih letih se je gibala od 20 % do 25 %).  
 
Za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v poročilu za študijsko leto 2015/2016, je fakultetanačrtovala 
za študijsko leto 2016/2017namenjanje posebne pozornosti  prehodnosti na magistrskem študijskem 
programu Turizem in univerzitetnem programu Kulturni turizem. Na 2. stopnji je bila okrepljena 
izvedba zapisanih ukrepov,  na 1. stopnji pa je bila s pomočjo koordinatorja programa pozorno 
spremljana dinamika nove generacije, še zlasti pri metodološkem predmetu, kjer se je pokazal največji 
osip.  
 
Funkcije koordinatorjev programov so prevzeli predstojniki kateder, ki operativno nadaljujejo s 
spremljanjem dinamike prehodnosti in predlagajo ukrepe. 
 
Načrtovani ukrepi za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v 2017/2018: 
Za dvig prehodnosti se v študijskem letu 2017/2018 nadaljuje aktivnost kolegialnih hospitacij, s 
katerimi seodpravljajo eventualna podvajanja ali  vsebinski primanjkljaji, prepoznava in uvaja dobre 
pedagoške prakse ter razvija organizacijska kultura za pedagoško odličnost. K tem ukrepom sodijo 
tudi ukrepi povečevanja prehodnosti, kjer se na katedrah skozi izmenjavo dobrih pedagoških praks 
(kolokviji, delo v e-učilnicah, dodatni izpitni roki), načrtuje izboljševanje prehodnosti. 
 
UP FVZ 
Na študijskih programih, ki jih izvaja UP FVZ, se je v študijskem letu 2017/2018 povprečna prehodnost 
študentov dodiplomskih študijskih programov iz 1. v 2. letnik znižala (razen na programu Aplikativna 
kineziologija), iz 2. v 3. letnik pa povišala (razen na programu Aplikativna kineziologija). 
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Najvišjo stopnjo prehodnosti iz 1. v 2. letnik beleži študijski program Aplikativna kineziologija, in sicer 
74%. Študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega v Novi Gorici pa ima najvišjo stopnjo prehodnosti 
iz 2.  v 3. letnik, in sicer 103%. 
 
Ob pregledu prehodnosti je potrebno upoštevati dejstvo fiktivnih vpisov že v 1. letniku oziroma 
podaljševanje študentskega statusa s ponavljanjem enega  letnika. 
 
Na študijskih programih 2. stopnje je prehodnost študijskega programa Dietetike 78% in je v zadnjem 
letu porasla. Na magistrskem programu Zdravstvene nege pa je po padcu prehodnosti porasla na 
90%. Na programu Aplikativna kineziologija pa je prehodnost 83%. 
 
Na fakulteti so bile uspešno izvedene vse načrtovane aktivnosti, ki so bile usmerjene v izboljšanje 
oziroma ohranjanje prehodnosti. Realizacija poglavitnih aktivnosti in drugih dejavnosti v študijskem 
letu 2016/2017:  

‐ Uvajanje IKT: Nadgrajevanje  aktivnosti za vzpostavitev prenovljene E-učilnice.  
‐ Vključevanje študentov: V procese odločanja na fakulteti in v izdelavo mnenj so vključeni  študenti;  

njihova poročila omogočajo tekoče evalviranje študijskega programa in hitro reševanje morebitnih 
problemov, povezanih z izvajanjem študijskega procesa.  

‐ Izvajanje in upoštevanje študentske ankete: Ob koncu vsakega študijskega leta so s pomočjo 
ankete pridobljena mnenja študentov o izvedbi študijskih programov in o delovanju ostalih, s 
študijem povezanih dejavnosti fakultete (knjižnica, delovanje referata itd). Poskrbljeno je za  
učinkovitejše informiranje zaposlenih in študentov o izsledkih študentske ankete in drugih oblik 
evalviranja procesov na fakulteti. 

‐ Izvajanje razgovorov: Vodstvo fakultete izvaja razgovore s predstavniki študentov posameznih 
letnikov in Študentskim svetom, ki delujejo kot posredniki informacij v povezavi s študijskim 
procesom in težavami ter spodbujajo in pomagajo generaciji vstopnih študentov.  

‐ Preverjanje znanja: Na željo študentov se razpisuje izpitne roke tudi izven izpitnih obdobij (pred 
rok).  

‐ Pri nekaterih predmetih nosilci ponudijo izvedbo sprotnih oblik preverjanja znanj: Določeni 
visokošolski učitelji so se že odločili za ta način preverjanja znanj, ki daje pozitivne rezultate. 

‐ Študijsko gradivo: Visokošolske učitelje se spodbuja k pripravi učnega gradiva za vse predmete 
študijskih programov ter izboljšanje dostopa študijskega gradiva študentom z objavo le tega na 
»moodlu«. 

‐ Tutorski sistem:  se nenehno izboljšuje, organizirana so srečanja študentov tutorjev s študenti ter 
predstavitve tutorskega sistema na uvodnem dnevu vsem študentom prvih letnikov. Organizirana 
je i  posebna stran z informacijami za tutorande in tutorje študente na e-učilnici, objavljene so  tudi 
informacije na spletni strani fakultete. 

‐ Omogočen je povečan dostop do kabinetov in simulacijskega centra, kar bo pripomoglo k 
utrjevanju znanja naučenih postopkov. Pripravljen je bil urnik samostojne vadbe v specialnih 
učilnicah z navedbo odgovornih oseb. Študente se spodbuja k sodelovanju s tutorji. 

‐ Že med študijskim letom je bila sistematično spremljana učinkovitost študentov pri študiju (analiza 
izpitnih obdobij, analiza opravljenih preverjanj ali ocenjevanj znanj, dolžine trajanja študija, vidni 
uspehi študentov).  

‐ Že med študijskim letom so bili študenti intenzivnejše informirani o pogojih za napredovanje v višji 
letnik (objava na spletnih straneh, objava na VIS – visokošolski informacijski sistem, preko 
televizijskega ekrana v avli šole, preko Študentskega sveta, idr.). 

‐ Pri nosilcih predmetov je bilo preverjano mnenje o obremenitvi študentov. 
 
Izvajanje vseh naštetih aktivnosti se nadaljuje  tudi v študijskem letu 2017/2018. 
 
‐ Za pospeševanje prehodnosti  študentov, so  v študijskem letu 2017/2018 uvedene govorilne 

ure prodekanje za študentske zadeve. 
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3.1.5 Odstotek ponavljavcev v študijskih programih (KUP_05) 
 
Skupen delež ponavljavcev v študijskem letu 2016/2017 predstavlja 4 %, od tega na rednem študiju 
5 %, na izrednem študiju pa nekaj  manj kot 2 %. Najmanjši delež ponavljavcev je na magistrskih 
študijskih programih, in sicer skupno manj kot odstotek. Na univerzitetnih študijskih programih je ta 
delež 6 %, medtem ko na visoko strokovnih študijskih programih predstavlja nekaj manj kot 4 %. Grafa 
36 in 37 prikazujeta strukturo ponavljavcev po letnikih za študijski leti 2016/2017 in 2017/2018. 

Graf 36: Delež ponavljavcev v študijskem letu 2016/2017 

 

Graf 37: Delež ponavljavcev v študijskem letu 2017/2018 

 
 
Skupen delež ponavljavcev v študijskem letu 2017/2018 predstavlja 4,5 %, od tega na rednem študiju 
5 %, na izrednem študiju pa 2 %. V zadnjih petih letih (od 2013/2014 do 2017/2018) se delež 
ponavljavcev v skupnem številu giblje pod 10 %. 
 



UP – SAMOEVALVACIJSKO POROČILO  
ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 

45 

 

 

V nadaljevanju so podane ocene in predvideni ukrepi, ki so jih članice navedle v svojih 
samoevalvacijskih poročilih:  
 
UP FHŠ 
Število ponavljavcev je v študijskem letu 2016/2017 na vseh študijskih programih zanemarljivo, 
predvsem zaradi tega, ker so mnogi programi imeli tudi relativno nizek vpis. Štirje programi na 1. 
stopnji so imeli delež ponavljavcev 0, največ ponavljavcev je na 1. stopnji 1. letnika imel program 
Italijanistika (17 %), sledi Medkulturno jezikovno posredovanje (5 %). Tekom let se na programih delež 
ponavljavcev skoraj ne spreminja. Za primer lahko navedemo program Medijski študiji, ki je imel v letu 
2012/2013 delež ponavljavcev 6 %, v letu 2013/2014 9 %, 2014/2015 7 % in v letu 2015/2016 
podoben odstotek, torej 9 %. Omenjeni program velja izpostaviti zato, ker ima poleg konstantnega 
relativno visokega vpisa glede na druge programe UP FHŠ posledično tudi večji delež ponavljavcev. 
 
Na 2. stopnji imajo programi v povprečju 15 % delež ponavljavcev, na 3. stopnji ni bilo ponavljavcev. 
Absolutno število ponavljavcev je tekom let zanemarljivo, kar povzroči, da deleži tekom let močno 
nihajo. Pedagoški študij na 2. stopnji ni imel ponavljavcev. 
 
Fakulteta se bo še naprej trudila obdržati nizke deleže ponavljavcev, predvsem pa bo z aktivno politiko 
dvigovanja kvalitete in poviševanja razpoznavnosti poskušala povečati vpis na vseh programih. 
 
UP FM 
Na programih 1. stopnje se je delež ponavljavcev na visokošolskem programu Management povečal 
za 2,5 odstotni točki, na univerzitetnem programu Management pa za 3,3 odstotne točke.  
 
Na programih 2. stopnje se je delež ponavljavcevv 2016/2017 povečal za 2 odstotni točki na programu 
Management, medtem ko na drugih programih ni ponovno vpisanih študentov. 
 
UP FAMNIT 
Podatki kažejo, da se na univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje odstotek ponavljavcev v 

primerjavi s preteklimi študijskimi leti ni bistveno spremenil (2017/2018: 6,27 %, 2016/2017: 8,38 %, 

2015/2016: 9,91 %, 2014/2015: 9,76 %, 2013/2014: 6,93 %, 2012/2013: 6,13 %, 2011/2012: 5,7 %). V 

študijskem letu 2017/2018 se je od preteklega študijskega leta 2016/2017 odstotek ponavljavcev 

znižal.  

 

Pregled po posameznih študijskih programih kaže, da se je glede na preteklo študijsko leto odstotek 

ponavljavcev zvišal na naslednjih programih:  

- Bioinformatika (2017/2018: 10 %, 2016/2017: 6,25 %, 2015/2016: 7,69 %, 2014/2015: 7,14 %, 

2013/2014: /),  

- Računalništvo in informatika – v slovenskem jeziku (2017/2018: 15,29 %, 2016/2017: 11,76%, 

2015/2016: 17,74 %, 2014/2015: 17,91 %, 2013/2014: 14,29 %).  

 

Odstotek ponavljavcev se je glede na preteklo študijsko leto znižal na programih:  

- Biodiverziteta (2017/2018: 10 %, 2016/2017: 20,63 %, 2015/2016: 17,24 %, 2014/2015: 26,79 %, 

2013/2014: 8,33 %).  

- Biopsihologija (2017/2018: ni ponavljavcev, 2016/2017: 1,6 %, 2015/2016: 5 %, 2014/2015: 2,45 %, 

2013/2014: 3,98 %),  

- Matematika – v slovenskem jeziku (2017/2018: - ni ponavljavcev, 2016/2017: 22,22 %, 2015/2016: 

4,76 %, 2014/2015: 4,17 %, 2013/2014: 4 %), 

- Matematika v ekonomiji in financah (2017/2018: - ni ponavljavcev, 2016/2017: 7,14 %, 2015/2016: 

11,76 %, 2014/2015: 10,53 %, 2013/2014: 18,75 %), 

 

Na programu Sredozemsko kmetijstvo v preteklih dveh študijskih letih ni bilo ponavljavcev (2017/2018 

in 2016/2017 – ni ponavljavcev; 2015/2016: 8,7 %, 2014/2015: 4,76 %, 2013/2014: 4,35 %). Na 

programu Matematika – v angleškem jeziku še ni bilo ponavljavcev.  
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Na magistrskih študijskih programih 2. stopnje se je odstotek ponavljavcev v primerjavi s preteklim 

študijskim letom 2016/2017 nekoliko povišal (2017/2018: 3,54 %, 2016/2017: 1,02 %). Pregled po 

programih kaže, da se je odstotek ponavljavcev: 

- zvišal na dveh programih, in sicer Računalništvo in informatika (2017/2018:11,11 %, 2016/2017 – 

ni ponavljavcev, 2015/2016: 17,65 %, 2014/2015: 4,35 %, 2013/2014: 22,22 %) ter Matematične 

znanosti – v slovenskem jeziku (2017/2018: 12,5 %, 2016/2017: ni ponavljavcev, 2015/2016 - ni 

ponavljavcev, 2014/2015 - ni ponavljavcev).   

- znižal na programu Varstvo narave, kjer v letu 2017/2018 ni vpisanih ponavljavcev (2017/2018 – ni 

ponavljavcev, 2016/2017: 6,25 %, 2015/2016: 3,85 %, 2014/2015: 7,69 %, 2013/2014: 6,25 %),  

- za program Uporabna psihologija znaša odstotek ponavljavcev v 2017/2018 2,78 % (program se je 

prvič začel izvajati v letu 2016/2017).  

 

Na dveh programih v preteklih dveh letih ni bilo ponavljavcev, in sicer Matematika s finančnim 

inženiringom (2017/2018 – ni ponavljavcev, 2016/2017 – ni ponavljavcev, 2015/2016: 11,11 %, 

2014/2015: 33,33 %), in na programu Biopsihologija (2017/2018 – ni ponavljavcev, 2016/2017 – ni 

ponavljavcev, 2015/2016: 4,88 %, 2014/2015: 6,38 %).  

 

Na programu Matematične znanosti – izvedba v angleškem jeziku še ni bilo ponavljavcev.  

 

Na doktorskih študijskih programih 3. stopnje v preteklih šestih študijskih letih (od 2012/13 dalje) nihče 

ni bil ponovno vpisan v isti letnik študija. 

 

Kot smo že zapisali pri kazalniku 4, na študijskih programih 1. in 2. stopnje koordinatorji študijskih 
programov načrtno sledijo uspešnosti študentov na izpitnih rokih in študente spodbujajo k rednemu 
opravljanju študijskih obveznosti, na študijskih programih 3. stopnje pa posamezni mentorji spremljajo 
študij in raziskovalno delo študentov. 
 
UP PEF 
Odstotek ponavljavcev je na vseh študijskih programih UP PEF zelo nizek, kar kaže na angažiranost 
študentov za študij in posledično visoko prehodnost v višji letnik (glej obrazložitev pri KUP_4).  
 
UP FTŠ-Turistica 
Na univerzitetnem študijskem programu Turizem: v študijskem letu 2016/2017 je bilo 5,88 % 
ponavljavcev,  v študijskem letu 2015/2016 v 1. letniku ni bilo ponavljavcev, v 2. letniku je ponavljalo 
27,59 % (2015/2016:  29 %) vpisanih študentov, v tretjem letniku pa je ponavljalo letnik 15,79% 
(2015/2016: le 2,5 %). Skupno je v tem letu na študijskem programu ponavljalo 14,41 % (2015/2016: 
10 % študentov). V prejšnjih letih je bil skupni odstotek na študijskem programu naslednji: 2014/2015: 
19 %, 2013/2014: 2 % ter 2012/2013: 13 %. 
 
Na univerzitetnem študijskem programu Kulturni turizem:  v 1. letniku v študijskem letu 2016/2017 ni 
bilo ponavljavcev; tako kot v študijskem letu 2015/16, ko je bil študijski program prvič razpisan. V 2. 
letniku prav tako ni bilo ponavljavcev. V tretji letnik so bili študenti prvič vpisani.  
 
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Management turističnih destinacij – izredni študij: 
v 1. letniku v študijskem letu 2016/2017 ni bilo ponavljavcev; tako kot v študijskem letu 2015/16, v 2. 
letniku prav tako ni bilo ponavljavcev (2015/16: 43 %), v tretjem letniku ni bilo ponavljavcev 
(2015/2016: 43 %), razen 2 rednih študentov. Skupno v tem letu na študijskem programu ni bilo 
ponavljavcev na izrednem študiju. V prejšnjih letih je bil skupni odstotek na študijskem programu 
naslednji: 2015/2016: 29 %, 2014/2015: 14 %, 2013/2014: 9 % ter 2012/2013: 11 %. Upoštevati 
moramo dejstvo, da je bil od študijskega leta 2014/2015 razpisan samo izredni študij. 
 
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Management turističnih podjetij je bilo v 
študijskem letu 2016/2017 v 1. letniku 9,64 % ponavljavcev (2015/2016: 12 %), v 2. letniku je 
ponavljalo 19,35 % 2015/2016: 23 %) vpisanih študentov, v tretjem letniku pa ni bilo ponavljavcev. 
Skupno je v tem letu na študijskem programu ponavljalo 8,05 % (2015/2016: 13 %) študentov. V 
prejšnjih letih je bil skupni odstotek na študijskem programu naslednji: 2014/2015: 12 %, 2013/2014: 
13 % ter 2012/2013: 13 %. V študijskem letu 2014/2015 se je povečalo število razpisanih mest. 
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Na študijskem programu 2. stopnje Turizem: v študijskem letu 2016/2017 ni bilo ponavljavcev, v 
2015/2016 pa je bil delež ponavljavcev v 1. letniku 8 %, v 2. letniku pa 5 %. Skupno je v tem letu na 
študijskem programu ponavljalo 6 % študentov. V prejšnjih letih je bil skupni odstotek na študijskem 
programu naslednji: 2014/2015: 22 %, 2013/2014: 8 % ter 2012/2013: 1 %. 
 
Na študijskem programu 2. stopnje Dediščinski turizem: je bil v študijskem letu 2016/2017 le en 
ponavljalec, kar znaša 5,88 %, v 2. letniku pa ni bilo ponavljavcev. V študijskem letu 2015/2016 ni bilo 
ponavljavcev v 1. letniku, prav tako tudi ne v 2. letniku. V prejšnjih letih je bil  skupni odstotek na 
študijskem programu naslednji: 2014/2015: 21 %, 2013/2014: 3 % ter 2012/2013: 7%. 
 
Na doktorskem študijskem programu Inovativni turizem je bil v študijskem letu 2016/2017 le en 
ponavljalec, kar znaša 33,33 %, v 2. letniku in 3. letniku pa ni bilo ponavljavcev. Skupno je v tem letu 
na študijskem programu ponavljalo 14,29 % študentov. V 2015/2016 ni bilo ponavljavcev. V prejšnjih 
letih je bil skupni odstotek na študijskem programu naslednji: 2014/2015: 11 %, 2013/2014: 0 % ter 
2012/2013: 0 %. V večini študenti niso imeli pogojev za napredovanje, zato so letnik pavzirali. 
 
Za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti oz. znižanje odstotka ponavljavcev, evidentiranih v poročilu za 
študijsko leto 2015/2016, je bila za zviševanje prehodnosti v študijskem letu 2016/2017 načrtovana 
študentom bolj prijazna dostopnost gradiv v e-učilnicah, 

‐ pogostejša in kakovostnejša izvedba vmesnih preverjanj znanja, 
‐ uvedba obveznih konzultacij pri nosilcu pred petim opravljanjem izpita pri isti študijski enoti. 
Dodatno so bili na to problematiko opozorjeni tutorji, ki se izpopolnjujejo za pomoč študentom. 
 
Za študijsko leto 2017/2018 so bili načrtovani dodatni ukrepi 
- na programu, kjer je delež ponavljavcev najvišji, to je na programu 1. stopnje Turizem: ukrepi se 
nanašajo na zgodnje podajanje navodil, izpopolnjevanje gradiv v e-učilnicah, premikanje rokov oddaje 
seminarskih nalog na zgodnejše termine, da se študentom omogočijo popravki ter na razpisovanje 
dodatnih izpitnih rokov.  
‐ pri predmetu Analize in kvantitativne in kvalitativne metode, kjer je prehodnost najnižja, se je 

oblikoval tudi predlog spremembe razdelitve predmeta na dva dela in dva semestra, s čimer bi 
študenti pridobili čas za postopno usvajanje znanj. 

 
UP FVZ 
V opazovanem obdobju je gibanje števila in deleža ponavljavcev po študijskih programih  
neenakomerno. 
 
V letu 2017/2018 je na študijskem programu Zdravstvena nega 1. stopnje skupno število ponavljavcev 
poraslo na 39, na programu Prehransko svetovanje – dietetika je padlo na le 7 ponavljavcev in s 3,6% 
deležem beleži najnižjo stopnjo. Na programu Aplikativne kineziologije je 11 ponavljavcev in izkazuje 
upad glede na lansko leto, saj znaša delež 9,40% ponavljavcev letu 2017/2018. 
 
Tudi v študijskem letu 2017/2018 največ študentov ponavlja 1. letnik. Menimo, da je vzrok temu v 
fiktivnih vpisih, s katerimi si študentje zagotavljajo status študenta.  
 
V študijskem letu 2017/2018 je na študiju 2. stopnje skupno število ponavljavcev nižje. 
Na programu Dietetika so 3 ponavljavci in predstavljajo skoraj 5% delež. Na programu Zdravstvena 
nega je le en ponavljalec, na Aplikativni kineziologiji ni nobenega. 
 
Vodstvo fakultete ima za cilj še bolj zmanjšati število ponavljavcev. Za realizacijo tega cilja je (in bo še 
vnaprej) potrebno izvajati tiste aktivnosti, ki so načrtovane za izboljšanje prehodnosti študentov.  
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3.1.6 Povprečno število let trajanja študija (KUP_06)  
 
Diplomanti so v študijskem letu 2016/2017 za dokončanje študija na triletnih študijskih programih 1. in 
3. stopnje porabili v povprečju do 5 let tako na rednem kot na izrednem študiju. Trajanje študija na 
visokošolskih študijskih programih je v povprečju daljše za sedem do osem mesecev kot na 
univerzitetnih študijskih programih, za katere so diplomanti porabili v povprečju štiri leta in štiri mesece. 
Na magistrskih študijskih programih 2. stopnje so za dokončanje študija diplomanti v povprečju 
porabili tri leta in sedem mesecev na rednem študiju ter dve leti in sedem mesecev na izrednem 
študiju. Na enoletnih študijskih programih 2. stopnje je trajal študij v povprečju dve leti in tri mesece, 
medtem ko je na štiriletnih programih 1. stopnje čas diplomiranja v večji meri sovpadal s trajanjem 
študijskega programa, t. j. štiri leta in en mesec. 
 
Razloge za odlašanje pri diplomiranju gre delno pripisati tudi pravicam (in ugodnostim), ki izhajajo iz 
statusa študenta (subvencije za zdravstveno zavarovanje, prehrano, prevoz, možnost štipendiranja ter 
delo prek študentskega servisa). V okviru statusa študenta veljavna zakonodaja (66. in 70. člen ZViS) 
zagotavlja pogojno dodatni dve leti ne glede na trajanje študijskega programa (ponavljanje letnika ali 
sprememba študijskega programa/smeri ter pogojno dodatno leto (12 mesecev) po zaključku 
zadnjega semestra). 
 
UP izvaja ustrezne ukrepe (spodbude k čimprejšnjemu zaključku študija), da bi se trajanje študija v 
večji meri uskladilo s predpisanim trajanjem študijskega programa. Pri tem pa je potrebno upoštevati, 
da podaljševanje študija pogojujejo socialne pravice iz naslova statusa študenta v obliki 
premostitvenega obdobja do prve zaposlitve (ekonomsko-socialni dejavniki) in s tem posledično 
kasnejšega vstopa mladih na trg dela. Prav tako gre v nekoliko manjšem deležu pripisati trajanje 
študija tudi drugim dejavnikom kot npr. družinske obveznosti, obveznosti iz družbenih dejavnosti 
(športno in umetniško udejstvovanje itd.), zaposlitev v času študija, saj študenti težje usklajujejo 
družinske in/ali delovne obveznosti in obveznosti povezane s študijem. 

Graf 38: Trajanje študija, pregled po članicah in stopnjah študija - študijsko leto 2016/2017 (redni študij) 
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Graf 39: Trajanje študija, pregled po članicah in stopnjah študija - študijsko leto 2016/2017 (izredni študij) 

 
 

V nadaljevanju so podane ocene in predvideni ukrepi, ki so jih članice navedle v svojih 

samoevalvacijskih poročilih:  

 
UP FHŠ 
V študijskem letu 2016/2017 je bilo povprečno število let trajanja študija na triletnih študijskih 
programih prve stopnje 4,58 leta, na štiriletnem študijskem programu Italijanistika pa 3,95 leta. Med 
programi obstajajo razlike, povprečno število trajanja študija je najmanjše pri programu Zgodovina 
(3,94), ki je imel v študijskem letu 2015/2016 najdaljše povprečno trajanje študije (6,6 let), sledita mu 
programa Medkulturno jezikovno posredovanje (4,04) in Medijski študiji (4,07), na drugi strani pa 
izstopa Geografija (7,5 let). Poudariti moramo, da je število diplomantov po programih zelo 
neuravnoteženo; pri programu Geografija gre za 2 diplomanta, zato je tudi povprečje trajanja študija 
manj povedno, po drugi strani pa pri programu Medijski študiji beležimo 22 diplomantov (povprečje: 
4,07), kar nam daje bolj reprezentativen rezultat.  
 
Med dvopredmetnimi programi je povprečno število let trajanja študija krajše; najkrajše trajanje študija 
je pri dvopredmetnem programu Arheologija (2,94), Zgodovina (3,19), Geografija (3,65), Kulturna 
dediščina (3,88 let). Pri vseh 4 navedenih dvopredmetnih programih gre za relativno nizko število 
diplomantov (1 do 3 diplomanti na posamezen dvopredmetni študij). 

 
Na magistrski (2.) stopnji je bilo vseh diplomantov skupaj 21. Povprečno število let trajanja študija je 
4,09 let, kar pomeni, da se je povprečno trajanje študija tudi na 2. stopnji podaljšalo (predhodno 
študijsko leto: 3,39 let). Na enoletnem študijskem programu Italijanistika in dvoletnem študijskem 
programu Jezikovno posredovanje in prevajanje ni bilo diplomantov. Povprečno trajanje študija znaša 
najmanj na programih Komuniciranje in mediji (3,51 let) ter Zgodovina (3,77 let), najdaljše pa je na 
programu Antropologija (5,15 let). Izpostavimo lahko skrajšanje povprečnega trajanja študija na 
Zgodovini (s 4,1 na 3,77 let). Na štirih pedagoških študijskih programih 2. stopnje (v sodelovanju z UP 
PEF) je najkrajše povprečno trajanje študija na programu Slovenistika (3,91 let), nekoliko daljše pa na 
dvopredmetnih študijskih programih Geografija in Zgodovina (4,05 let). Na vseh predstavljenih 
študijskih programih 2. stopnje je število diplomantov majhno, in sicer do 5, tako da je določanje ali 
ugotavljanje trendov relativno neustrezno, vsekakor pa strogo statistično lahko ugotovimo trend 
rahlega naraščanja povprečne dolžine trajanja študija tudi na 2. stopnji.  
 
Na doktorski stopnji je študij zaključilo 8 doktorandov. Povprečna doba študija na ravni fakultete je 
6,27 let in se je zvišala v primerjavi s predhodnim študijskim letom: 5,27 let. Doktorandi so doktorirali 
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na treh študijskih programih, na vsakem od njih 2-3 doktorandi. Najkrajše  povprečno trajanje študija je 
bilo na programu Slovenistika (5,58 let), najdaljše pa na programu Geografija (7,77 let). 
 
Na podlagi navedenega lahko ugotovimo, da je zaskrbljujoče predvsem podaljševanje študija na prvi 
stopnji.Ocenjujemo, da bi usklajeno komuniciranje in motiviranje k hitremu zaključevanju študija (na 
ravni oddelka, referata) lahko pozitivno vplivalo tudi na skrajševanje dobe študija. Omenjeni  vpliv bi 
lahko uveljavili na ravni zmanjševanja povprečne dobe študija na 1. in 2. stopnji. Predstojniki oddelkov 
letno pozovejo neaktivne študente, da zaključijo študij. Nekateri oddelki fakultete so v študijskem letu 
2017/2018 v študijske programe 1. stopnje uvedli spremembo glede zaključka študija. Z namenom 
skrajševanja trajanja študija in neposrednega prehoda na 2. stopnjo so ukinili zaključno delo in ga 
nadomestili z drugačnimi študijskimi obveznostmi v ustreznem obsegu ECTS. 
 
V predhodnem samoevalvacijskem poročilu smo med načrtovanimi ukrepi za študijsko leto 2016/2017 
predvideli intenziviranje komunikacije s kandidati za dokončanje študija, obveščanje študentov o rokih 
za dokončanje študija brez plačila priprave in zagovora zaključnega dela. Izpostavljena je bila tudi 
vloga mentorja pri določanju rokov za upoštevanje administrativnega postopka in njegovih rokov. Kot 
nadaljnji ukrep se predlaga spodbujanje študentov, da zaključno (diplomsko) delo skušajo opraviti v 
obdobju zadnjega letnika študija. 
 
Načrtovani ukrepi za študijsko leto 2017/2018: Poglobljena notranja evalvacija na ravni oddelkov lahko 
jasno opredeli slabosti in prednosti študija ter prepozna dejavnike, ki vplivajo na motiviranost k 
zaključevanju študija. Z vidika skrajševanja povprečnega števila let trajanja dodiplomskega študija 
komisija predlaga dodatne aktivnosti, ki bi lahko posredno vplivale na skrajševanje študija na 1. stopnji 
in sicer intenzivno predstavljanje nadaljnjega študija na programih 2. stopnje, ki jih izvaja fakulteta. 
Komisija predlaga, da se študentom v zaključnem letniku dodiplomskega študija predstavi možnost 
nadaljevanja študija, saj se je ta praksa v posamičnih primerih izkazala kot uspešna in so jo prepoznali 
tudi sami študenti. Oddelčni profesorji lahko torej študentom izpostavijo prednosti neposrednega in 
kontinuiranega študija med 1. in 2. stopnjo brez vmesnih prekinitev študija. Ta praksa je tudi 
neposredna refleksija načel, ki jih zagovarja bolonjski študij. Možnosti in ukrepi za zmanjševanje 
trajanja študija na 2. in 3. stopnji so po oceni Komisije za kakovost nekoliko bolj omejeni, saj imajo 
podiplomski študenti 2., zlasti pa 3. stopnje v veliki meri individualizirane vizije svojega poklicnega  
razvoja, zaključevanje študija je na podiplomskih programih tudi v večji meri posledica poklicnih ali 
družinskih okoliščin. Na dolžino trajanja študija pogosto vplivajo tudi dejavniki, na katere fakulteta nima 
vpliva, denimo podaljševanje statusa in s tem možnosti študentskega dela. Ključni dejavnik, ki ga 
lahko nadzira sama fakulteta, pa je nenehno izboljševaje kvalitete študija. Na ravni oddelčnih notranjih 
evalvacij je potrebno pridobiti čim več informacij s strani študentov o prednostih in slabostih 
konkretnega podiplomskega študija. 
 
UP FM 
Povprečen čas študija diplomatov 1. stopnje, ki so študij zaključili v študijskem letu 2016/2017 in so na 
UP FM opravili celoten študijski proces (vpis v 1. letnik), je znašal približno 5,3 let na univerzitetnem 
programu Management na rednem študiju in 5,3 let na visokošolskem programu Management na 
rednem študiju, skupno povprečje pa je na univerzitetnem 5,9 let in na visokošolskem 5,5 let. Na 
visokošolskem se je čas podaljšal za 0,4 leta predvsem na račun zaključevanja študija izrednih 
študentov preteklih generacij (zadnjič smo izredni študij na visokošolskem programu Management 
razpisali v študijskem letu 2011/2012). Največ diplomantov, ki so zaključili študij v študijskem letu 
2016/2017, se je v program vpisalo pred študijskim letom 2008/2009 in med študijskimi leti 2011/2012 
in 2013/2014, največ diplomantov na univerzitetnem programu pa je iz generacije vpisanih v 
študijskem letu 2013/2014.  
 
V študijskem letu 2015/2016 je UP FM kot spodbudo zaključevanja študija sprejela ukrep, da morajo 
stare generacije študentov, ki so bili vpisani v študijske programe 1. stopnje pred prenovo programov, 
le-te zaključiti do konca študijskega leta 2017/2018.  
 
UP FAMNIT 
Podatki kažejo, da je v univerzitetnih študijskih programih povprečno število let trajanja študija ostalo 
na enaki ravni v primerjavi s preteklim študijskim letom (2016/2017: 4,17; 2015/2016: 4,11; 2014/2015: 
3,84), pri tem pa je študij zaključilo večje število diplomantov (2016/2017: 79 diplomantov; 2015/2016: 
68 diplomantov, 2014/2015: 69). Delež rasti števila diplomantov za 16,18 %. 
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Primerjava po posameznih študijskih programih kaže, da je povprečno število let trajanja študija daljše 
od 4 let v naslednjih programih (poleg povprečnega števila let študija je v oklepaju navedeno še število 
diplomantov): 
- Sredozemsko kmetijstvo: 2016/2017: 5,38 let (4 diplomanti), 2015/2016: 5,6 let (2 diplomanta), 

2014/2015: ni bilo diplomantov, 2013/2014: 4,10 (1 diplomant); 
- Biodiverziteta: 2016/2017: 4,92 let (9 diplomantov), 2015/2016: 4,1 let (4 diplomanti), 2014/2015: 

4,9 (8 diplomantov), 2013/2014: 4,2 let (17 diplomantov); 
- Matematika v ekonomiji in financah: 2016/2017: 4,9 let (2 diplomanta), 2015/2016: 7 (1 diplomant), 

2014/2015: 3,5 (7 diplomantov), 2013/2014: 4,9 (5 diplomantov); 
- Bioinformatika: 2016/2017: 4,75 let (3 diplomanti), 2015/2016: ni bilo diplomantov, 2014/2015: 4,20 

(3 diplomanti), 2013/2014: 4,20 (3 diplomanti);  
- Računalništvo in informatika 2016/2017: 4,52 let (8 diplomantov), 2015/2016: 4,9 let (13 

diplomantov), 2014/2015: 4,1 (5 diplomantov), 2013/2014: 5,1 (15 diplomantov). 
 
Na enaki ravni od prejšnjega leta oziroma krajše od 4 let je trajanje študija ostalo na naslednjih 
programih:  
- Biopsihologija: 2016/2017: 3,97 let (44 diplomantov), 2015/2016: 3,9 let (41 diplomantov), 

2014/2015: 3,6 let (37 diplomantov), 2013/2014: 3,5 let (38 diplomantov);  
- Matematika – izvedba v slovenskem jeziku: 2016/2017: 3,63 let (4 diplomanti), 2015/2016: 3 leta (7 

diplomantov), 2014/2015: 3,9 let (9 diplomantov), 2013/2014: 4,3 leta (3 diplomanti).  
 
V študijskem letu 2016/2017 so prvi diplomanti zaključili študij na študijskem programu Matematika - 
izvedba v angleškem jeziku: 2016/2017: 2,85 let (5 diplomantov).  
 
Na magistrskih študijskih programih 2. stopnje je povprečno število let trajanja študija ostalo na 
podobni ravni v primerjavi s preteklim študijskim letom 2015/2016 (2016/2017: 3,4 let (24 diplomantov), 
2015/2016: 3,32 let (12 diplomantov), 2014/2015: 3,96 (10 diplomantov). Primerjava po posameznih 
študijskih programih kaže, da se je povprečno število let trajanja študija:  
- povečalo na programu Biopsihologija: 2016/2017: 3,34 let (7 diplomantov), 2015/2016: 2,4 let (4 

diplomanti), 2014/2015: 1,8 (1 diplomant). 
- znižalo pa na programih Matematične znanosti: 2016/2017: 2,58 let (6 diplomantov), 2015/2016: 

5,5 let (1 diplomant), 2014/2015: 4,5 (6 diplomant), 2013/2014: 2,4 (3 diplomanti), Računalništvo in 
informatika (2016/2017: 4,76 let, (5 diplomantov), 2015/2016: 5 (1 diplomant), 2014/2015: 6,2 (1 
diplomant), 2013/2014: 2,9 (2 diplomanta);  

- na podobni ravni ostalo na programu Varstvo narave: 2016/2017: 3,4 let (5 diplomantov), 
2015/2016: 3,3 let (6 diplomantov), 2014/2015: 2,3 (2), 2013/2014: 1,9 (2). 

 
V študijskem letu 2016/2017 je na programu Matematika s finančnim inženiringom zaključil študij prvi 
diplomant (2016/2017: 2 leti (1 diplomant)). 
 
Pri doktorskih študijskih programih 3. stopnje se je povprečno število let trajanja študija nekoliko 
znižalo (2016/2017: 3,82 let (2 diplomanta), 2015/2016: 4,4 (3 diplomanti), 2014/2015: 4,59 (7)), kar je 
bilo pričakovano, saj je študij zaključilo manjše število študentov. 
 
Povprečno število let trajanja študija na programih 1., 2. in 3. stopnje ocenjujemo kot dobro, zato 
menimo, da ukrepi na tem področju še niso potrebni. 
 
UP PEF 
Študenti triletnih študijskih programov 1. stopnje študij zaključijo v slabih štirih (4) letih, kar je nekoliko 
več, kot predvideva študijski program. Študenti štiriletnega univerzitetnega študijskega programa 
Razredni pouk pa študij zaključijo v dobrih 4 letih, kar je malenkostno več, kot predvideva študij. V 
študijskem letu 2016/2017 se je podaljšal čas trajanja rednega študija visokošolskega študijskega 
programa 1. stopnje Predšolska vzgoja; leta 2015/25016 so študenti za študij porabili 3,83 let, leta 
2016/2017 pa 4,39 let.  
 
Študenti dvoletnih študijskih programov 2. stopnje za študij porabijo skoraj 2 leti več, kot je predvideno 
s študijskim programom. V študijskem letu 2016/2017 so za študij največ časa porabili študenti 
študijskega programa Zgodnje učenje (4,13 let; leto prej 3,91 let), najmanj časa pa študenti 
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študijskega programa Izobraževanje odraslih in razvoj kariere (3,46 let; leto prej 3,77 let). Študenti 
enoletnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Razredni pouk pa so študij zaključili v 
dobrih dveh letih (2,10), kar je več kot leto prej (1,99).   
 
Študenti doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede so v študijskem letu 
2016/2017 za študij porabili dobrih 5 let, kar je za dve leti več, kot predvideva študijski program, in 
nekoliko manj kot leto prej (5,49 let). Navedeno je pričakovano, saj je večina  študentov, vpisanih v 
doktorske študijske programe, zaposlenih. 
 
S ciljem, da študentje študij zaključijo v roku, ki je predviden s študijskim programom, bo UP PEF 
izvedla naslednje ukrepe:  

‐ spodbujanje študentov, da diplomsko (zaključno) delo opravijo že v času zaključnega letnika 
(skladno s študijskim programom), 

‐ okrepljeno svetovanje študentom ter, z namenom lažjega prehoda na trg dela, karierno svetovanje 
ter povezovanje študentov z organizacijami družbenega okolja, 

‐ predstavitve možnosti nadaljevanja študija na višji stopnji (2. oziroma 3. stopnja). 
 
UP FTŠ-Turistica 
Povprečno trajanje študija je na univerzitetnem študijskem programu Turizem v študijskem letu 
2016/2017 znašalo 4,70 let v 2015/2016: 4,54 let, v prejšnjih letih pa je bilo število let naslednje: 
2014/2015: 4,34, 2013/2014: 3,9 ter 2012/2013: 3,89 let.  
 
Na univerzitetnem študijskem programu Kulturni turizem še nimamo diplomantov. 
 
Na visokošolskih strokovnih študijskih programih 1. stopnje je skupno povprečno število let v 
študijskem letu 2016/2017 znašalo 5,92 let. Na študijskem programu Management turističnih 
destinacij: redni 5,98, izredni 6,48, na Mediaciji v turizmu: redni 6,09, izredni 9,33 ter Management 
turističnih podjetij: redni 5,53, izredni 4,62 let. V 2015/2016 je znašalo skupno število 5,78 let, v 
prejšnjih letih pa je bilo število let naslednje: 2014/2015: 5,7, 2013/2014: 4,98 ter 2012/2013: 4,99 let.  
 
Na študijskih programih 2. stopnje je skupno povprečno število let v študijskem letu 2016/2017 
znašalo 4,62 za redni in 8,91 za izredni študij. Na študijskem programu Turizem na rednem študiju 
4,78 let ter na izrednem študiju 8,91 let. Na študijskem programu Dediščinski turizem je študij trajal 
3,99 let. V letu 2015/2016 je bilo skupno povprečno število let: 5,44 let, v prejšnjih letih pa je bilo 
število let naslednje: 2014/2015: 4,8, 2013/2014: 4,05 ter 2012/2013: 4,25 let. Prve diplomante na 
študijskem programu Dediščinski turizem smo dobili v študijskem letu 2014/2015.  
 
Na študijskem programu 3. stopnje Inovativni turizem  je povprečno število let v študijskem letu 
2016/2017 znašalo 4,72 let, v 2015/2016 je znašalo 3,83 let, v prejšnjih letih pa doktorandov še nismo 
imeli.   
 
Glede na nenehno rahlo podaljševanje dokončanje študija na prvi in drugi stopnji, so bili v letu  
2016/2017 na senatu članice predlagani srednjeročni ukrepi v smeri ukinitve zaključnih projektnih 
nalog 1. stopnje in zagotovitve doseganja kompetenc skozi čas študija v okviru študijskih obveznosti. 
Za kratkoročne učinke so osvežili razpisane teme zaključnih del ter okrepili seminarje za zaključna 
dela.  
 

V študijskem letu 2017/2018 so bile z namenom zagotavljanja sprememb na podlagi ugotovljenih 
pomanjkljivosti pripravljene spremembe VS programov 1. stopnje, s katerimi je pisanje zaključnega 
projekta postalo opcijsko. Namesto tega se lahko študent ob vpisu v 3. letnik odloči za opravljanje 
dodatnega izbirnega predmeta v istem obsegu KT. S tem ukrepom so želeli skrajšati čas 
zaključevanja študija na prvi stopnji, kjer študenti prevelik delež časa namenijo pisanju zaključnega 
projekta, ki znaša le 6 KT. Hitrejše zaključevanje študija fakulteta spodbuja tudi z ažuriranjem 
razpisanih tem, z vključevanje zlasti študentov v realne projekte (npr. Po kreativni poti do znanja - 
PKP), s katerimi si krepijo raziskovalne kompetence in pridobivajo izkušnje ter podatke za svoja 
zaključna dela. Del pomanjkljivosti iz naslova počasnega zaključevanja študija ni mogoče odpraviti, 
dokler ostaja status študenta socialni korektiv družbe.  
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UP FVZ 
V študijskem letu 2016/2017 traja študij na študijskih programih 1. stopnje od 4,5 let do 5 let.  
 
V celotnem opazovanem obdobju se na dodiplomskem programu Zdravstvena nega rok študija 
podaljšuje in je v letu 2016/2017porasel na 5 let. Približno enako traja študij na programu Aplikativne 
kineziologije, in sicer 4,9 let. Na dodiplomskem programu Prehransko svetovanje – dietetika je v letu 
2016/2017 rok trajanja študija nespremenjen in traja 4,4 leta. 
 
Na magistrskem programu Zdravstvena nega študirajo 4,1 let, vendar je potrebno upoštevati, da so to 
v pretežni meri študenti, ki so hkrati zaposleni. Na podiplomskem programu Dietetike je podoben čas. 
Na magistrskem Aplikativne kineziologije pa je čas trajanja študija krajši za pol leta, in sicer je 3,5 let. 
 
Na fakulteti so bile uspešno izvedene vse načrtovane aktivnosti, ki so bile usmerjene v skrajšanje časa 
študija. Realizacija poglavitnih aktivnosti in drugih  dejavnosti v študijskem letu 2016/2017:  

‐ Spodbujanje k diplomiranju: spodbujanje  študentov, da že prej pričnejo s pripravami na diplomo, 
že v okviru izvedbe seminarskih del. Na študijskem programu Zdravstvena nega na 1. stopnji je bil 
predmet, ki obravnava vsebine raziskovanja, prestavljen v 3. letnik. V okviru tega predmeta bodo 
potekale tudi priprave na diplomsko oz. zaključno nalogo. 

‐ Informiranje študentov: izvajanje intenzivnejšega informiranja študentov o zaposlitvenih 
možnostih, pa tudi o delovanju Kariernega centra na UP. 

‐ Vključevanje študentov v raziskovalne in strokovne projekte povezane z 
negospodarstvom  (zdravstvene ustanove) in gospodarstvom: 6 študentov je bilo vključenih v 
projekt »ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2017«, s področja inovativnosti v živilstvu in razvoja novih 
živilskih izdelkov, ki ga organizira GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP). V 
okviru projektov PKP je sodelovalo 13 študentov, v okviru Študentskih inovativnih projektov pa 12 
študentov UP FVZ. 

‐ Pospešeno so predstavljene možnosti nadaljevanja študija na višji stopnji z informiranjem 
študentov preko VIS sistema, z obvestili v avli fakultete. 

‐ Predstavljene so bile možnosti sodelovanja z Univerzitetnim inkubatorjem Primorske. 
‐ Nadaljevalo se je s postopki informatizacije celotnega administrativnega postopka diplomiranja, 

kar bi moralo pripeljati do skrajšanja postopkov. 
 

Izvajanje vseh naštetih aktivnosti se je nadaljevalo tudi v študijskem letu 2017/2018. 
 
V študijskem letu 2017/2018 se izvajajo tudi  naslednje aktivnosti: 

‐ Anketiranje diplomantov: Načrtovana je izvedba anketiranja diplomantov, ki bi dala vpogled v 
probleme, s katerimi se srečujejo in so vzrok, da študent podaljša svoj študij, vendar anketiranje ni 
bilo izvedeno zaradi izvedbe ostalih anket v okviru Projekta kakovosti. . V okviru tega bi anketirali 
tudi o poteku študijskega procesa (po predmetih), saj bodo diplomanti lažje podali iskrene 
pripombe in/ali pohvale. 
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3.1.7 Število študentov na zaposlenega visokošolskega učitelja in sodelavca ter izvajalce 
študijskih programov v FTE (KUP_07) 
 
Manjše število  študentov na visokošolskega učitelja v večji verjetnosti zagotavlja kakovostno izvedbo 
študijskega programa in doseganje ustreznih učnih izidov. Ustrezno razmerje med številom študentov 
in številom  visokošolskih učiteljev omogoča pogoste in intenzivne interakcije  med študenti in 
visokošolskimi učitelji, prispeva k učinkovitejši komunikaciji, kakovostnejši izvedbi študijskega procesa 
in dela, ki se ga lahko organizira v manjših vodenih skupinah. S spodnjega grafa je razvidno, da 
razmerje med številom študentov na visokošolskega učitelja vztrajno pada od študijskega leta 
2009/2010 dalje, in sicer v skupnem se je število študentov na visokošolskega učitelja zmanjšalo za 7. 
Razlog je povezan z manjšimi generacijami in posledičnim padanjem števila vpisanih študentov v 
skupnem številu (graf 6). 

Graf 40: Razmerje med številom študentov (brez absolventov) na visokošolskega učitelja 

 
Tabela 10: Razmerje med številom študentov (brez absolventov) na visokošolskega učitelja po članicah, primerjava 
med študijskima letoma 2016/2017 in 2017/2018 

Članica Študijsko leto 2016/2017 Študijsko leto 2017/2018 

 Vpisani študenti 
(brez absolventov) 

Število študentov na 
visokošolskega 

učitelja 

Vpisani študenti 
(brez absolventov) 

Število študentov na 
visokošolskega 

učitelja 

UP FHŠ 309 4,78 282 5,33 

UP FM 944 12,28 663 17,16 

UP FAMNIT 453 5,89 448 6,29 

UP PEF 1324 16,76 1337 16,30 

UP FTŠ-Turistica 529 13,84 512 13,56 

UP FVZ 646 18,11 815 17,94 

 
Kot razvidno iz tabele 6 so najbolj obremenjenimi (nad 10 študentov) visokošolski učitelji na članicah 
UP FVZ, UP FTŠ-Turistica in UP FM. 

Tabela 11: Razmerje med številom študentov na visokošolskega učitelja, primerjava pod državah EU (vir: OECD.Stat) 

Leto 2015 

Država     

Avstrija   11,8 

Belgija   12,8 

Češka Republika   19 

Danska   M 

Estonija   13,3 

Finska   13,6 

Francija   M 

Nemčija   15,4 

Grčija   M 
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Madžarska   11,2 

Islandija   10,7 

Irska   M 

Italija   12,4 

Latvija   11,6 

Luxembourg   10,7 

Nizozemska   16,6 

Norveška   10,3 

Poljska   11,1 

Portugalska   13,7 

Slovaška Republika    17,2 

Slovenija   15,9 

Španija   13,7 

Švedska   12,8 

Švica   M 

Turčija   18,4 

Združeno kraljestvo   18,4 

 
Podoben trend razmerja števila študentov na visokošolskega učitelja je razviden tudi v drugih 
evropskih državah. Po lestvici World University Rankings (Times Higher Education)

7
 najboljših 100 

univerz na svetu po razmerju števila študentov na visokošolskega učitelja ne presega 9 študentov na 
visokošolskega učitelja, kar je pod 16,5 študenta na visokošolskega učitelja na lestvici najboljših 800 
univerz na svetu.  
 
V nadaljevanju so podane ocene in predvideni ukrepi, ki so jih članice navedle v svojih 

samoevalvacijskih poročilih:  

 
UP FHŠ 
V študijskem letu 2017/2018 je bilo na študijskih programih vseh treh stopenj UP FHŠ vpisanih 282 
študentov, leto prej (2016/2017) jih je bilo 309, v študijskem letu 2015/2016 332. Sorazmerno z 
zmanjšanjem števila vpisanih študentov se je zmanjšalo število študentov na učitelja (letos 4,78, lani 
5,33, predlani 6,04) in na vse izvajalce (letos 3,81, lani 3,43 in predlani 4,84), kar se kaže tudi v 
zmanjšanju števila na učitelja v FTE (letos 6,88, lani 7,12 in predlani 8,89) oziroma na vse zaposlene 
(letos 6,37, lani 6,49 in predlani 8,26).  
 
V zadnjih treh študijskih letih je torej zaznaven trend upadanja – sicer ne gre za velike spremembe -  
števila zaposlenih učiteljev in sodelavcev kot tudi vseh izvajalcev na študenta (v FTE). Rezultate 
kazalnika je nujno interpretirati v kontekstu zmanjševanja števila študentov na fakulteti. Manjše število 
študentov na učitelja samo po sebi posledično ne pomeni dviga kakovosti študijskega procesa, čeprav 
ga po drugi strani tudi ne izključuje. Iz kvalitativnih analiz, ki jih opravljajo učitelji pri svojih predmetih in 
oddelki med študenti, izhaja, da manjše število študentov v skupini omogoča bolj oseben pristop pri 
študiju in boljšo komunikacijo med učitelji in študenti, po drugi strani pa je bilo nižje število študentov, 
predvsem tam, kjer je nižje od 5, izpostavljeno tudi kot slabost. 
Ukrepi za zvišanje števila študentov na zaposlene učitelje in sodelavce, kot tudi vse izvajalce (v FTE), 
so po kadrovskih varčevalnih ukrepih od študijskega leta 2009/10, ko se število zaposlenih učiteljev oz. 
vseh zaposlenih stalno drastično zmanjšuje (s 107 v študijskem letu 2009/2010 na 59 v letošnjem letu), 
vezani izključno na ukrepe za zvišanje vpisa študentov. Kot kaže KUP_1, je kljub načrtovanim in 
izvedenim ukrepom še vedno zaznaven trend upadanja števila prvič vpisanih študentov v 1. letnik. 
Ukrepe za zvišanje števila študentov na zaposlene učitelje in sodelavce kot tudi vse izvajalce (v FTE) 
bo Komisija za kakovost UP FHŠ tudi v tem študijskem letu vezala na ukrepe za zvišanje vpisa 
študentov. 
 
UP FM 
V študijskem letu 2016/2017 je število študentov na visokošolskega učitelja in sodelavca znašalo 
17,16, kar je nekoliko manj v primerjavi z letom prej. Iz podatkov za pretekla 4 leta je opazen trend 

                                                 
7 Top 100 universities with the best student-to-staff ratio, objavljeno na spletni strani World University Rankings. Podatki za leto 
2016 so dostopni na povezavi:  https://www.timeshighereducation.com/student/news/top-100-universities-best-student-staff-ratio, 
podatki za leto 2017 pa na povezavi: https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/top-universities-best-
student-staff-ratio. 

 

https://www.timeshighereducation.com/student/news/top-100-universities-best-student-staff-ratio
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/top-universities-best-student-staff-ratio
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/top-universities-best-student-staff-ratio
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zmanjševanja števila študentov na učitelja, kar je predvsem povezano s padanjem števila študentov. 
Število učiteljev se je v zadnjih dveh letih nekoliko povečalo, predvsem zaradi uvedbe novih študijskih 
programov (univerzitetni študijski program Politologija). Manjše število študentov na učitelja pa 
omogoča še bolj individualiziran pristop učiteljev do študentov in ima lahko za posledico tudi večjo 
kakovost študija ali večje zadovoljstvo študentov s študijem. 
 
UP FAMNIT 
Iz podatkov izhaja, da v zadnjih štirih letih ostaja število učiteljev/sodelavcev oz. vseh izvajalcev skoraj 
nespremenjeno (2016/2017: 113, 2017/2018: 112, 2015/2016: 112, 2014/2015: 113) kakor tudi število 
študentov. Kot je razvidno iz podatkov, fakulteta ohranja ugodno razmerje med številom 
učiteljev/sodelavcev in številom študentov (število študentov na učitelja/sodelavca). 
 
Za celovito in bolj realno oceno razmerja med številom učiteljev/sodelavcev in številom študentov bi 
potrebovali primerljive podatke za sorodne slovenske in tuje visokošolske zavode. 
 
UP PEF 
Število študentov na visokošolskega učitelja in sodelavca se že več let giblje okoli 20 (tabela 11). V 
študijskem letu 2017/2018 se je v primerjavi z letom prej število študentov na učitelja zmanjšalo, in 
sicer z 22,06 na 20,52 oziroma v FTE z 18,43 na 18,12.  
 
S ciljem izboljšanja razmerja med študenti in učitelji bo UP PEF v okviru svojih finančnih zmožnosti 
težila k večjemu zaposlovanju visokošolskih učiteljev in sodelavcev, in sicer v okviru pogodbe o 
zaposlitvi.  
 
UP FTŠ-Turistica 
Število študentov se v zadnjih letih znižuje. V študijskem letu 2016/2017 se je število znižalo na 529 
študentov (2015/2016: 583, 2014/2015: 632, 2013/2014: 675). Število zaposlenih učiteljev se je v tem 
obdobju znižalo z 41 na 39, število vseh izvajalcev pa z 48 na 41. V študijskem letu 2016/2017 tako 
znaša 13,56 študenta na zaposlenega učitelja (12,90 na vse izvajalce), v letu 2013/2014 pa je bilo to 
število 16,46 (14, 06 na vse izvajalce). 
 
Za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti je fakulteta   načrtovala za študijsko leto 2016/2017 
izboljšanje razmerja z dodatnim krčenjem vpisnih mest za študente, saj ga z zaposlovanjem novih 
učiteljev in asistentov zaradi restriktivne finančne politike države in univerze praktično ni mogoče 
realizirati.  
Načrtovani ukrepi krčenja vpisnih mest so bili ustavljeni, saj so na drugi strani ogrožali racionalnost 
izvedbe in s tem razvoj fakultete, tako v smislu upadanja prihodkov (notranji ključi delitev sredstev), 
obsega ur stalno zaposlenega pedagoško-raziskovalnega kadra, kakor tudi sledenja strateškim ciljem 
fakultete in univerze. 
 
Ugodno razmerje fakulteta v letu 2017/2018 ohranja s prerazporeditvijo razpisanih vpisnih mest na 
programih in večanjem razpisnih mest programov, kjer je relativno veliko habilitiranih učiteljev ter 
nižanjem tistih, kjer jih je manj. Na ugodno razmerje števila študentov in učiteljev fakulteta vpliva z 
začasno dodatno pedagoško okrepitvijo, ki je omogočena skozi pridobljene projekte. 
 
UP FVZ 
V študijskem letu 2017/2018 fakulteta beleži rast števila študentov ter števila in obsega FTE 
zaposlenih učiteljev in sodelavcev, saj so se v tem študijskem letu fakulteti  priključili študijski programi 
Aplikativne kineziologije vseh treh stopenj. 
 
V študijskem letu 2017/2018 je število vseh izvajalcev 112 oz. 48,44 FTE. UP FVZ izkazuje 16,82 
študenta na FTE vseh izvajalcev, kar je visoko razmerje. 
 
Visoko število sklenjenih pogodb (predvsem avtorskih in podjemnih) gre pripisati vključevanju 
strokovnjakov iz prakse (ki so tudi habilitirani) v izvajanje študijskega procesa, praviloma na 
podiplomskih študijskih programih, ter vključevanju zunanjih predavateljev (tudi zaposlenih na UP) v 
izvajanje magistrskih študijskih programov. 
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3.1.8 Ocene visokošolskih učiteljev in sodelavcev v študentskih anketah (KUP_08) 
 
Ocene visokošolskih učiteljev in sodelavcev v študentskih anketah so podrobneje predstavljene v 
Analizi anketiranja študentov v študijskem letu 2016/2017. V nadaljevanju izpostavljamo skupno oz. 
splošno oceno visokošolskih učiteljev v povezavi s skupno oz. splošno oceno predmeta in izvedbe vaj. 

Graf 41: Splošna ocena visokošolskih učiteljev in sodelavcev - pregled po članicah in stopnjah študija  

 
 
Skupna povprečna ocena dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev v študijskem letu 2016/2017 (graf: 
43) je visoka in se giblje v intervalu od 4,22 do 4,87 ter odraža zadovoljstvo študentov s strokovnim 
oziroma profesionalnim odnosom do dela, ki ga imajo pedagoški delavci. Skupna povprečna ocena se 
nanaša na izpolnjevanje pričakovanih pedagoških (delovnih) obveznosti v povezavi z izvedbo 
študijskega procesa (pripravljenost in izvedba predavanj, razumljivost podane učne snovi, točnost 
prihodov na predavanja, odnos pri delu s študenti itd.).      

Graf 42: Splošna ocena predmeta in izvedbe vaj - pregled po članicah in stopnjah študija 

 
 
Ocenjevanje predmeta in izvedbe vaj ter pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 
povezano, saj je ustreznost izvedbe predmeta povezana z razumljivo razlago, sprotno preverjanje 
znanja pa z zahtevo izvajalca po sprotnem delu itn. V procesu izvajanja izvajalec razvija notranjo 
strukturo predmeta. Izvajanje predmeta je proces postajanja njegove forme in vsebine. Predmeta ni 
mogoče oceniti neodvisno od  te notranje povezave, ki se odvija v procesu izvajanja predmeta med 
izvajalcem in študentom. Ocenjevanje izvedbe študijskega procesa pedagoških delavcev predstavlja 
pomemben vidik ocenjevanja ter bistveno vpliva na oceno predmeta in izvedbo vaj. Iz primerjave 
izhaja, da povprečna splošna ocena predmeta in izvedbe vaj ter povprečna splošna ocena 
pedagoškega dela na vseh članicah UP presegata vrednost 4.0, ki je namreč za vprašanja na 
lestvicah 1-5 uveljavljen kriterij odličnosti in je v zahtevnejših pedagoških okoljih postal standard

8
.  

 

                                                 
8

 Študentske ankete Univerze v Ljubljani, Splošna metodološka pojasnila, povezava: 
http://ul.1ka.si/r/7/12/Gradiva/Metodoloska_pojasnila_k_anketam/?&p1=1&p2=4. 

http://ul.1ka.si/r/7/12/Gradiva/Metodoloska_pojasnila_k_anketam/?&p1=1&p2=4
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V nadaljevanju so podane ocene in predvideni ukrepi, ki so jih članice navedle v svojih 
samoevalvacijskih poročilih:  
 
UP FHŠ 
Študenti UP FHŠ so v anketi za študijsko leto 2016/2017 izjemno visoko ocenili delo učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev UP FHŠ. Povprečne ocene so se v primerjavi s študentsko anketo 
2015/2016 pri nekaterih vprašanjih celo občutno izboljšale. Ob dejstvu, da je aktualno anketo izpolnilo 
bistveno več študentov (anketa je bila predpogoj k prijavi na izpit), so tudi podatki precej bolj 
reprezentativni. Ocene se gibljejo med 4,29 (učitelj zahteva sprotno delo) do najvišje vrednosti 4,74 
(na predavanja/vaje je prihajal/a pripravljen/) na 1. stopnji ter med 4,31 (učitelj zahteva sprotno delo) in 
4,65 (enako povprečje pri dveh trditvah: na predavanja/vaje je prihajal/a pripravljen; na 
predavanja/vaje je prihajal pravočasno) na 2. stopnji. Povprečna ocena pedagoških delavcev UP FHŠ 
je bila 4,49 na 1. stopnji (v  študijskem letu 2015/2016: 4,29)  in  4,46 na 2. stopnji (v študijskem letu 
2015/2016: 4,4). 
 
Rezultati študentskih anket od 2013/2014 do 2016/2017 kažejo na relativno konstantnost kakovosti 
dela učiteljev in visokošolskih sodelavcev UP FHŠ. Pomembno je izpostaviti, da je pri ocenjevanju 
študijskih predmetov delež odgovorov »Ne vem/ne morem se odločiti« relativno visok in se giblje okoli 
30 %, pri ocenjevanju profesorjev in profesoric pa so deleži odgovorov »Ne vem/ne morem se 
odločiti« precej nižji – približno 10 %. Slednje kaže, da so študenti in študentke bolj odzivni pri 
ocenjevanju izvajalcev oziroma kažejo večjo stopnjo pripravljenosti ocenjevati izvajalce kot pa 
študijske predmete. Ugotovitev je razmeroma logična in kaže na to, da je človeški kapital ključnega 
pomena, da je torej ocenjevanje kvalitete (vsebin, predmetov, izvajanja) v veliki meri odraz 
ocenjevanja samega izvajalca oziroma v neposredni zvezi s samim izvajalcem. Iz študentskih anket,  
zlasti pa ob upoštevanju bistveno večje odzivnosti pri ocenjevanju profesorjev/izvajalcev, lahko 
zaključimo, da so ocene visokošolskih učiteljev dejansko dokaj reprezentativne, še posebej pa so 
pomenljive spričo predstavljenega dejstva, da so študenti bolj odzivni pri ocenjevanju izvajalcev (raje 
ocenjujejo izvajalce kot študijske predmete). Navedeno dejstvo kaže, da so torej ključnega pomena pri 
zagotavljanju kakovosti v veliki meri človeški viri, torej kvalitetno pedagoško delo, ki vpliva tudi na 
ocenjevanje študijskih vsebin. Zagotavljanje kakovosti je v veliki meri odraz doslednega, natančnega, 
kvalitetnega dela visokošolskih učiteljev. Glede na povprečne visoke ocene učiteljev lahko ugotovimo, 
da te dejavnike zagotavljanja kakovosti fakulteta uspešno uresničuje. 
 
Navedemo lahko, da je bilo predvideno število anketirancev - študentov 386. Na prvi stopnji študija 
smo prejeli 1579 odgovorov (68,84 %), na drugi stopnji pa 798 odgovorov (59,90 %). Pri predhodni 
anketi (2015/2016) je bil zaznan drastičen upad odzivnosti študentov na anketiranje glede na 
2014/2015, kar gre pripisati različnim okoliščinam, v katerih je bila anketa v omenjenih letih izvedena. 
V študijskem letu 2015/2016 so jo študenti izpolnjevali po končanem študijskem letu in je bilo 
izpolnjevanje prostovoljno, zato je bila odzivnost izjemno nizka, in sicer 15,6 % na celotni ravni (vse 
stopnje, redni in izredni vpis). Odzivnost 2016/2017 je zopet višja, in sicer 64,37 %, kar je najverjetneje 
posledica dejstva, da so bile ankete 2016/2017 zopet pogoj za prvo prijavo na izpit. 
 
Rezultati analiz kažejo, da so študenti izjemno zadovoljni s strokovnostjo učiteljev in visokošolskih 
sodelavcev UP FHŠ ter njihovim odnosom do študentov, ki je tudi zaradi manjših skupin bolj oseben in 
pristen. Pohvalili so dostopnost učiteljev in visokošolskih sodelavcev ter njihovo odzivnost pri 
sporazumevanju preko elektronske pošte. Kot izjemno pomembno ocenjujejo gostovanje zunanjih 
profesorjev in si želijo, da bi bila ta še pogostejša. Kot slabost izpostavljajo manjšo seznanjenost z 
delovanjem mednarodne pisarne, tutorskim sistemom in kariernim centrom. Komisija za kakovost UP 
FHŠ bo predlagala, da se glede vseh treh omenjenih segmentov na spletni strani konkretizirajo 
informacije za študente (npr. vsebina, kontaktne ure, kontaktna oseba, neposredne povezave na 
učitelje tutorje).  
 
V tekočem študijskem letu 2017/2018 bo Komisija za kakovost UP FHŠ, poleg analize študentskih 
anket, oddelkom predlagala izvajanje poglobljenih nestrukturiranih intervjujev s predstavniki študentov, 
posameznim izvajalcem pa dodatno anonimno evalvacijo predavanj po zaključku izvajanja predmeta. 
Evalvacija posameznih predmetov je hkrati tudi del samoevalvacije študijskih programov, skladno z 
Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (NAKVIS 
2017). Novo sprejeta Pravila o organizaciji in delovanju UP FHŠ v 73. členu natančno določajo tudi 
obvezno redno sejo oddelka (v obdobju  med 1. junijem in 15. julijem študijskega leta), ki je 
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namenjena evalvaciji študijskih programov, in na katero so vabljeni vsi študenti tekočega študijskega 
leta študijskih programov, ki jih oddelek izvaja.  
 
UP FM 
Skupna ocena izvajalcev je bila izračunana kot povprečna ocena vseh podanih ocen po posameznih 
postavkah oz. vidikih ocenjevanja. Študenti na študijskih programih 1. stopnje so ocenili skupaj 47 
izvajalcev. Na študijskih programih 2. stopnje so študenti ocenili 41 izvajalcev.  
 
Povprečna ocena dela učitelja je na programih 1. stopnje 4,32, na 2. stopnji pa 4,51. Na 1. stopnji je 
povprečna ocena za 0,2 ocene nižja kot na 2. stopnji študija. V primerjavi s študijskim letom 
2015/2016 so povprečne ocene nekoliko višje tako na 1. kot na 2. stopnji.  
 
Najbolje skupno ocenjeni izvajalec v študijskem letu 2016/2017 je bil ocenjen s povprečno oceno 4,9 s 
standardnim odklonom 0,33. S povprečno oceno več kot štiri je bilo ocenjenih 39 od skupno 68 
učiteljev. 
 
Tudi splošna povprečna ocena izvedbe predavanj in vaj, ki jo študenti podajo na ravni posameznega 
predmeta, je dokaj visoka. Tako na 1. kot na 2. stopnji so študenti podali oceno nad 4 s standardnim 
odklonom pri 0,91. Ocena predavanj in vaj je že vsa leta približno na enaki ravni in se na ravni UP FM 
giblje okoli 4,2. 
 
UP FAMNIT 
Anketiranje je bilo izvedeno v Študentskem informacijskem sistemu. Študenti so imeli možnost anketo 
za predmet izpolniti najkasneje do prijave k izpitu za ta predmet, splošni del ankete pa najkasneje do 
vpisa v višji letnik. Navedeno je pripomoglo k še vedno visokemu odstotku izpolnjenih anket (1. 
stopnja: 82,03 %, 2. stopnja: 79,56 %, 3. stopnja: 41,67 %). 
 
Na univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje znaša povprečna ocena po posameznih anketnih 
vprašanjih med 3,96 in 4,72, povprečna splošna ocena izvedbe predavanj oziroma vaj pa znaša 4,19. 
Na magistrskih študijskih programih 2. stopnje je povprečna ocena po posameznih anketnih vprašanjih 
primerljiva (med 3,9 in 4,69), povprečna splošna ocena izvedbe predavanj oziroma vaj pa znaša 4,03. 
 
Pridobljene ocene kažejo, da so študenti zadovoljni z delom učiteljev in sodelavcev. Morebitne 
pripombe in težave študentov se ugotavljajo tudi po drugačnih poteh (npr. sestanek koordinatorja s 
študenti) in se rešujejo sproti. 
 
Na podlagi rezultatov anketiranja predstojniki oddelkov, ki imajo dostop do rezultatov anket za 
sodelavce v oddelku, opravijo individualne pogovore z izvajalci in obravnavajo splošne rezultate 
znotraj oddelka, po potrebi se s posameznimi izvajalci sestane tudi dekanja (kjer gre za večja 
odstopanja pri ocenah). Dekanja se v novembru tekočega študijskega leta sestane s študenti in 
obravnava anketne rezultate za preteklo študijsko leto. Sestanki potekajo ločeno po stopnjah študija 
(za dodiplomske in magistrske programe). 
 
Izvleček iz poročila obravnava tudi Študentski svet fakultete, pri obravnavi izvlečka na senatu fakultete 
pa sodelujejo tudi študenti prek svojih predstavnikov. 
 
UP PEF 
Študenti so z delom visokošolskih učiteljev in sodelavcev na študijskih programih 1. stopnje zelo 
zadovoljni, na kar kaže tudi visoka skupna povprečna ocena (4,49), ki je za skoraj pol ocene višja kot 
leto prej (4,19). S pedagoškim delom visokošolskih učiteljev in sodelavcev so najbolj zadovoljni 
študenti študijskega programa Predšolska vzgoja (4,59); študenti ostalih študijskih programov so 
zadovoljstvo s pedagoških visokošolskih učiteljev in sodelavcev ocenili s povprečnim i ocenami med 
4,32 in 4,36. 
 
S pedagoškim delom visokošolskih učiteljev in sodelavcev so zadovoljni tudi študenti študijskih 
programov 2. stopnje. Pedagoško delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev so ocenili s povprečno 
oceno 4,51, kar je nekoliko več kot leto prej (4,36). Povprečne ocene se gibljejo med 4,39 (študijski 
program Razredni pouk) in 4,6 (študijski program Inkluzivna pedagogika). 
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UP FTŠ-Turistica 
Po zaključku študijskega leta 2016/2017 je bilo mogoče analizirati podatke, ki jih na letni ravni sprotno 
zbiramo za pridobitev povratne informacije o mnenju študentov glede pedagoškega procesa. Za 
zbiranje, analizo in poročanje o rezultatih ankete o študentskem mnenju je zadolžena Komisija za 
kakovost in evalvacijo UP FTŠ-Turistice. Zbiranje podatkov poteka preko spleta v Študentsko 
informacijskem sistemu (ŠIS) ob prvi prijavi na izpit iz predmeta (z možnostjo odložitve izpolnjevanja 
do konca študijskega leta). Za študijsko leto 2016/2017 smo zbirali podatke za 5 programov prve 
stopnje (Management turističnih podjetij (VS), Management turističnih destinacij (VS) in Mediacija v 
turizmu (VS), Turizem (UN) in Kulturni turizem (UN)), 2 programa druge stopnje (Turizem in 
Dediščinski turizem) ter en program tretje stopnje (Inovativni turizem). Letos je bila odzivnost 68,3 % 
pri rednih študentih in 45,6 % pri izrednih študentih, oziroma skupno 65,8 %. Skupne rezultate se  
objavi na oglasni deski fakultete in posreduje  udeležencem akademskega zbora (kjer so običajno 
prisotni tudi predstavniki Študentskega sveta), individualne rezultate pa posreduje posameznikom 
dekan. 
 
UP FVZ 
Skupna splošna ocene pedagoškega dela učiteljev je visoka; 4,45. Nekoliko nižja je na 1. stopnji 
študija - 4,43 in 4,65 na 2. stopnji študija.  
 
Z rezultati anketiranja je fakulteta zadovoljna. V prihodnjem študijskem letu bo pa potrebno vložiti 
napor v odzivnost študentov pri izpolnjevanju ankete, predvsem v obliki podanih predlogov in pripomb.  
 
 
3.1.9 Zaposlenost in zaposljivost diplomantov (KUP_09) 
 
Anketiranje o zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov v letu 2017 je potekalo enotno  na vseh 
članicah UP. V anketiranje so bili zajeti diplomanti, ki so zaključili študij med 1. 1. 2014 in 31. 12. 2016.  
Trenutni status anketiranih diplomantov pokaže, da največji delež (87 %) predstavljajo diplomanti, ki 
so zaposleni. Skupaj s samozaposlenimi (5%) pa se delež poveča na 92 %. Status brezposelnosti je 
med anketiranimi diplomanti UP nizek (pod 5 %) in potrjuje uspešnost diplomantov UP na trgu dela.  V 
tabeli 10 in 11 so predstavljeni podatki o statusu diplomantov UP na trgu dela glede na študijsko 
področje in vrsto študijskega programa. 

Tabela 12: Študijsko področje glede na status diplomantov UP na trgu dela 
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01 Izobraževalne znanosti in 
izobraževanje učiteljev  

 Št.  399 6 4 12 13 434 

 %  91,94 1,38 0,92 2,76 3 100 

02 Umetnost in humanistika  
 Št.  38 2 1 1 - 42 

 %  90,48 4,76 2,38 2,38 - 100 

03 Družbene vede, novinarstvo in 
informacijska znanost  

 Št.  227 20 3 14 2 266 

 %  85,34 7,52 1,13 5,26 0,75 100 

04 Poslovne in upravne vede, pravo  
 Št.  9 - - 1 - 10 

 %  90 - - 10  100 

05 Naravoslovje, matematika in 
statistika  

 Št.  22 - 1 - 1 24 

 %  91,67 - 4,17 - 4,17 100 

06 Informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT)  

 Št.  6 2 - - - 8 

 %  75 25 - - - 100 

07 Tehnika, proizvodne tehnologije 
in gradbeništvo  

 Št.  - - - - - - 
 %  - - - - - - 

08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in 
veterinarstvo  

 Št.  - - - - - - 
 %  - - - - - - 

09 Zdravstvo in socialna varnost  
 Št.  101 4 3 4 2 114 

 %  88,60 3,51 2,63 3,51 1,75 100 

10 Transport, varnost, gostinstvo in 
turizem, osebne storitve  

 Št.  182 22 2 19 5 230 

 %  79,13 9,57 0,87 8,26 2,17 100 
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 Študijsko področje (KLASIUS-P)  
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 SKUPAJ  
 Št.  984 56 14 51 23 1128 

 %  87,23 4,96 1,24 4,52 2,04 100 

Tabela 13: Status diplomantov UP na trgu dela glede na vrsto študijskega programa 

Vrsta študijskega programa 
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1. stopnja VS 
Št. 300 10 5 12 5 332 

% 90,36 3,01 1,51 3,61 1,51 100 

1. stopnja UN 
Št. 110 10 6 9 2 137 

% 80,29 7,30 4,38 6,57 1,46 100 

2. stopnja 
Št. 203 6 1 5 4 219 

% 92,69 2,74 0,46 2,28 1,83 100 

3. stopnja 
Št. 15 1 - - - 16 

% 93,75 6,25 - - - 100 

VS pred 11. 6. 2004 
Št. 208 17 1 17 9 252 

% 82,54 6,75 0,40 6,75 3,57 100 

SPEC. po VS pred 11. 6. 2004 
Št. - - - - - - 

% - - - - - - 

UN pred 11. 6. 2004 
Št. 55 5 1 1 1 63 

% 87,30% 7,94 1,59 1,59 1,59 100 

SPEC. po UN pred 11. 6. 2004 
Št. - - - - - - 

% - - - - - - 

MAG. pred 11. 6. 2004 
Št. 62 5 - 5 1 73 

% 84,93 6,85 - 6,85 1,37 100 

DR. pred 11. 6. 2004 
Št. 11 1 - - - 12 

% 91,67 8,33 - - - 100 

SKUPAJ 
Št. 964 55 14 49 22 1104 

% 87,32 4,98 1,27 4,44 1,99 100 

Graf 43: Struktura zaposlenih diplomantov UP glede na študijsko področje v %  
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Največ zaposlenih diplomantov je s študijskega področja Izobraževalne znanosti in izobraževanje 
učiteljev (41 %), sledi področje Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost s 23 %, 
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve z 18 % in Zdravstvo in socialna varnost z 10 
%. Pod 10 % zaposlenih diplomantov prihaja s področja Umetnosti in humanistike, Poslovnih in 
upravnih ved, prava, Naravoslovja, matematike in statistike in Informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT).    
 
Več kot polovica anketiranih diplomantov UP (tabela 12) je bila zaposlenih ob začetku študija (30 %) 
oziroma je pridobila prvo zaposlitev v času študija (22 %). Po drugi strani pa je razmerje med 
diplomanti po načinu študija (redni oz. izredni) in statusom na trgu dela dokaj uravnoteženo, kar 
pomeni, da predstavlja skupni delež diplomantov, ki so študirali redno, 57 %, delež izrednih pa 43 %, 
in sicer skupno za vse oblike statusa na trgu dela. Pomenljiv je podatek, da 15 % diplomantov pridobi 
prvo zaposlitev v prvih šestih mesecih po zaključku študija, v času do enega leta pa je ta delež skupno 
21 %. Delež diplomantov, ki prvo zaposlitev aktivno še išče, predstavlja nekaj manj kot 12 %. 

Tabela 14: Čas trajanja in pridobitve prve zaposlitve od zaključka študija glede na študijsko področje 
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01 Izobraževalne znanosti in 
izobraževanje učiteljev  

Št. 218 80 88 31 25 9 59 20 530 

% 41,13 15,09 16,6 5,85 4,72 1,7 11,13 3,77 100 

02 Umetnost in humanistika  
Št. 3 11 11 5 4 11 5 5 55 

% 5,45 20 20 9,09 7,27 20 9,09 9,09 100 

03 Družbene vede, novinarstvo 
in informacijska znanost  

Št. 87 79 49 17 18 34 31 6 321 

% 27,1 24,61 15,26 5,30 5,61 10,59 9,66 1,87 100 

04 Poslovne in upravne vede, 
pravo  

Št. 6 1 1 0 2 1 1 1 13 

% 46,15 7,69 7,69 0 15,38 7,69 7,69 7,69 100 

05 Naravoslovje, matematika in 
statistika  

Št. 3 5 9 2 4 5 28 9 65 

% 4,62 7,69 13,85 3,08 6,15 7,69 43,08 13,85 100 

06 Informacijske in 
komunikacijske tehnologije 
(IKT)  

Št. - 3 7 - - - - 2 12 

% - 25 58,33 - - - - 16,67 100 

07 Tehnika, proizvodne 
tehnologije in gradbeništvo  

Št. - - - - - - - - - 
% - - - - - - - - - 

08 Kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in veterinarstvo  

Št. - - - - - - 1 - 1 

% - - - - - - 100 - 100 

09 Zdravstvo in socialna varnost  
Št. 45 31 27 16 7 1 22 4 153 

% 29,41 20,26 17,65 10,46 4,58 0,65 14,38 2,61 100 

10 Transport, varnost, 
gostinstvo in turizem, osebne 
storitve  

Št. 71 111 30 12 12 15 22 10 283 

% 25,09 39,22 10,60 4,24 4,24 5,3 7,77 3,53 100 

SKUPAJ 
Št. 433 321 222 83 72 76 169 57 1433 

% 30,22 22,40 15,49 5,79 5,02 5,30 11,79 3,98 100 

 
Več kot tri četrtine diplomantov UP je zaposlenih na delovnem mestu, kjer se upošteva stopnjo 
pridobljene formalne izobrazbe (tabela 13). Pri tem ni opaziti bistvenih odstopanj v deležih med prvo in 
trenutno zaposlitvijo glede na skladnost zaposlitve s stopnjo formalne izobrazbe diplomanta. Skladnost 
zaposlitve s stopnjo dosežene formalne izobrazbe na univerzitetnih študijskih programih je v primerjavi 
z visoko strokovnimi študijskimi programi (nad 80 %) nižja za skoraj 20 %; večja razlika pa je razvidna 
tudi v primerjavi s študijskimi programi 2. stopnje. Na eni strani visokošolski strokovni študijski 
programi ponujajo več praktičnih vsebin (delež strokovnih ur prakse je praviloma večji kot na 
univerzitetnih programih) in s tem večji obseg poklicno specifičnih spretnosti, ki jih pričakujejo 
delodajalci. Na študijskih programih, kjer prevladuje izobraževanje z manjšim obsegom poklicno 
specifičnih spretnosti, predvidene kompetence praviloma ne vplivajo toliko na izide na trgu dela in 
zahtevajo dodatno usposabljanje oziroma preusmeritev ali prekvalifikacijo. 
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Tabela 15: Skladnost zaposlitve z doseženo stopnjo formalne izobrazbe diplomanta glede na vrsto študijskega 
programa 

Vrsta študijskega programa 
Prva zaposlitev Trenutna zaposlitev 

DA NE Skupaj DA NE Skupaj 

1. stopnja VS 
Št. 275 58 333 257 46 303 

% 82,58 17,42 100 84,82 15,18 100 

1. stopnja UN 
Št. 92 55 147 82 41 123 

% 62,59 37,41 100 66,67 33,33 100 

2. stopnja 
Št. 168 49 217 163 41 204 

% 77,42 22,58 100 79,9 20,1 100 

3. stopnja 
Št. 13 3 16 12 4 16 

% 81,25 18,75 100 75 25 100 

VS pred 11. 6. 2004 
Št. 188 42 230 218 24 242 

% 81,74 18,26 100 90,08 9,92 100 

SPEC. po VS pred 11. 6. 2004 
Št. - - - - - - 

% - - - - - - 

UN pred 11. 6. 2004 
Št. 43 35 78 55 16 71 

% 55,13% 44,87% 100 77,46 22,54 100 

SPEC. po UN pred 11. 6. 2004 
Št. - - - - - - 

% - - - - - - 

MAG. pred 11. 6. 2004 
Št. 63 6 69 44 19 63 

% 91,3 8,7 100 69,84 30,16 100 

DR. pred 11. 6. 2004 
Št. 5 0 5 3 2 5 

% 100 0 100 60 40 100 

SKUPAJ 
Št. 847 248 1095 834 193 1027 

% 77,35 22,65 100 81,21 18,79 100 

 
Primerjava med skladnostjo formalne izobrazbe in strokovnega področja dela na delovnem mestu 
pove, da je delež skladnosti zaposlitve s strokovnim področjem (tabela 14) skupno nižji za 10 % tako 
na prvi kot na trenutni zaposlitvi. Čeprav so torej diplomanti zaposleni na delovnih mestih, ki ustrezajo 
njihovi formalni stopnji izobrazbe, ne zasedajo nujno strokovnega področja dela glede na zaključen 
študijski program (takih je skoraj ena tretjina); drugo strokovno področje je lahko sorodno oziroma 
povsem drugo (preusmeritev).  

Tabela 16: Skladnost zaposlitve s strokovnim področjem diplomanta glede na vrsto študijskega programa 

Vrsta študijskega programa Prva zaposlitev Trenutna zaposlitev 

DA NE Skupaj DA NE Skupaj 

1. stopnja VS Št. 255 86 341 260 49 309 

% 74,78 25,22 100 84,14 15,86 100 

1. stopnja UN Št. 74 73 147 66 57 123 

% 50,34 49,66 100 53,66 46,34 100 

2. stopnja Št. 153 53 206 146 47 193 

% 74,27 25,73 100 75,65 24,35 100 

3. stopnja Št. 33 15 48 34 11 45 

% 68,75 31,25 100 75,56 24,44 100 

VS pred 11. 6. 2004 Št. 165 88 253 137 82 219 

% 65,22 34,78 100 62,56 37,44 100 

SPEC. po VS pred 11. 6. 2004 Št. - - - - - - 

% - - - - - - 

UN pred 11. 6. 2004 Št. 26 52 78 32 39 71 

% 33,33 66,67 100 45,07 54,93 100 

SPEC. po UN pred 11. 6. 2004 Št. - - - - - - 

% - - - - - - 

MAG. pred 11. 6. 2004 Št. 55 14 69 49 14 63 

% 79,71 20,29 100 77,78 22,22 100 

DR. pred 11. 6. 2004 Št. 10 0 10 10 - 10 

% 100 0 100 100 - 100 

SKUPAJ Št. 771 381 1152 734 299 1033 

% 66,93 33,07 100 71,06 28,94 100 
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V nadaljevanju so podane ocene in predvideni ukrepi, ki so jih članice navedle v svojih 
samoevalvacijskih poročilih:  
 
 
UP FHŠ 
K izpolnjevanju ankete je bilo vabljenih 1067 diplomantov UP FHŠ, ki so študij zaključili do študijskega 
leta 2015/2016. K izpolnjevanju je pristopilo 476 študentov, pri čemer je bilo veljavnih 205 anket. Iz 
odgovorov diplomantov UP FHŠ je razvidno, da so visoko zaposljivi: trenutno je zaposlenih 82 % 
diplomantov, 8 % je samozaposlenih, 4 % nadaljujejo študij in le 7 % je nezaposlenih. 
Večina diplomantov UP FHŠ se je prvič zaposlila že v času študija (25 %) oziroma v obdobju prvih 
šestih mesecev po zaključku študija (18 %). Le 12 % diplomantov prvo zaposlitev še išče. Primerjava 
med podatkom o letu zaključka študija in podatkom o zaposlenosti diplomantov pokaže, da so 
nezaposleni diplomanti, ki so študij zaključili leta 2013 in kasneje. Diplomanti so prvo zaposlitev 
pridobili večinoma s prijavo na objavo prostih delovnih mest (25 %) in prek osebnih poznanstev (20 %). 
Pomemben način prve zaposlitve predstavlja tudi sodelovanje z delodajalcem v času študija, bodisi 
prek opravljanja študentskega dela (16 %) ali drugih oblik sodelovanja, npr. študijske prakse (9 %). Pri 
iskanju prve zaposlitve so se kot popolnoma nerelevantni pokazali karierni sejmi, karierni center 
univerze/fakultete in štipendiranje iz sklada UP (vsi 0 %), družbena omrežja, pomoč učiteljev ali drugih 
zaposlenih na univerzi ter štipendiranje pri delodajalcu (vsi 1 %). 8 % diplomantov je navezalo stik z 
delodajalcem na lastno pobudo, 4 % so ustanovili lastno podjetje in s 3 % diplomantov je v stik stopil 
delodajalec sam, kar kaže na podjetnost in uspešnost šestine (oziroma 15 %) diplomantov UP FHŠ. 
Stopnja izobrazbe, ki so jo diplomanti dosegli na UP FHŠ, je večinoma ustrezala (60 %) stopnji 
izobrazbe, ki jo je zahtevala prva zaposlitev. Diplomanti, ki so odgovorili, da stopnja izobrazbe, ki jo je 
zahtevala prva zaposlitev, ni ustrezala stopnji zaključenega študija, so navedli, da so kot prvo 
zaposlitev opravljali delo, ki zahteva nižjo izobrazbo od dosežene, in obratno, da so že v času študija 
opravljali delo, ki je zahtevalo višjo izobrazbo od izobrazbe, ki so jo imeli.  Manj kot polovica 
diplomantov UP FHŠ (40 %) pa je prvo zaposlitev opravljala v okviru svojega vsebinskega področja.  
 
45 % diplomantov je v času ankete še vedno delalo v okviru prve zaposlitve, 55 % jih ima novo 
zaposlitev. Podatki o iskanju nove zaposlitve so primerljivi s podatki o iskanju prve zaposlitve: večina 
je novo zaposlitev pridobila s prijavo na objavo prostih delovnih mest (30 %) in prek osebnih 
poznanstev (27 %). Relativno visok je tudi delež diplomantov, ki so sami vzpostavili stik z 
delodajalcem (11 %). 90 % diplomantov UP FHŠ opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi (48 % 
za nedoločen čas in 42 % za določen čas), 8 % je samozaposlenih in 2 % opravlja delo na podlagi 
pogodbe o delu. Podobno kot pri prvi zaposlitvi, tudi pri trenutni zaposlitvi diplomanti UP FHŠ 
večinoma opravljajo delo, ki ustreza pridobljeni izobrazbi (67 %), pri čemer pa jih še vedno manj kot 
polovica (45 %) opravlja delo v okviru svojega vsebinskega področja. 
 
Iz odgovorov je razvidno, da so diplomanti UP FHŠ z zaključenim študijem zelo zadovoljni, želijo si 
predvsem več prakse v času študija, ki bi jim med drugim omogočila tudi vzpostavljanje mreže z 
bodočimi potencialnimi delodajalci, in več pozitivne oz. manj negativne publicitete v medijih in javnosti 
nasploh, ki neupravičeno krnijo ugled fakultete.  
 
UP FHŠ je za tekoče študijsko leto že potrdila spremembe študijskih programov, ki vsebujejo povečan 
obseg prakse, kar kaže na to, da imajo učitelji in oddelki fakultete stalen stik s študenti, s pomočjo 
katerega  samoevalvirajo kakovost in ustreznost programov ter skladnost programov s potrebami 
študentov oziroma diplomantov, kar se odraža tudi v načrtovanju sprememb programov.  .   
 
Komisija za kakovost UP FHŠ bo posredovala posameznim oddelkom rezultate ankete, ki se nanašajo 
na  študijske programe, ki so v pristojnosti izvedb oddelkov, z namenom upoštevanja rezultatov  pri 
nadaljnji samoevalvaciji. Dodatnih ukrepov na ravni oddelkov oz. fakultete ne bo predlagala, saj 
rezultati ankete diplomantov kažejo, da so usmeritve, delo in načrtovanje dela oddelkov / fakultete 
ustrezni oziroma skladni z rezultati oziroma ugotovitvami ob rezultatih ankete diplomantov. 
 
UP FM 
Na UP FM smo v bazo diplomantov vključili vse diplomante, ki so ob diplomiranju podali pisno 
soglasje, takih je bilo 58 %. Na anketiranje se je odzvalo dobrih 40 % diplomantov vključenih v bazo 
oz. približno 25 % vseh diplomantov, kar številčno pomeni 220 diplomantov.  
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V strukturi anketiranih diplomantov je največ diplomantov magistrskega znanstvenega programa 
Management (31 %), sledijo diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Management (28 %), univerzitetnega študijskega programa Management (15 %) in magistrskega 
študijskega programa 2. stopnje Management (14 %). Diplomanti drugih študijskih programov so v 
strukturi zastopani s 5 % in manj. V strukturi anketiranih je največ študentov, ki so študirali na redni 
način in več kot dve tretjini žensk. Največ anketiranih diplomantov je iz starostne skupine 26–30 let. 
Prevladujejo anketirani, ki so bili vpisani v Kopru, največ anketiranih pa se je v študijski program 
vpisalo v študijskem letu 2011/2012.  
 
Trenutni status anketiranih diplomantov pokaže, da je zaposlenih 96 % vseh diplomantov UP FM. 
Brezposelnih je le nekaj odstotkov diplomantov univerzitetnega študijskega programa Management, 
magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance in magistrskega znanstvenega študijskega 
programa Management. Več kot 70 % anketiranih je zaposlenih za nedoločen čas. Največji odstotek 
anketiranih je zaposlenih v osrednjeslovenski regiji. 
 
UP FAMNIT 
Fakulteta izvaja anketiranje diplomantov v skladu z Navodili o anketiranju diplomantov UP. Anketiranje 
se izvede vsako drugo oz. tretje študijsko leto. V letu 2017 so tretjič anketirali diplomante, zajeli pa  
diplomante, ki so študij zaključili v letih 2014, 2015 in 2016. 
 
V treh letih je študij zaključilo 259 diplomantov, v anketiranje pa jih je bilo vključenih 249 (od tega 212 
na dodiplomskem, 31 na magistrskem in 6 na doktorskem študiju), saj 10 diplomantov ni dalo soglasja 
ob diplomiranju. Vključeni so bili diplomanti naslednjih programov: 
-  univerzitetni študijski programi prve stopnje: Matematika, Računalništvo in informatika, 

Biodiverziteta, Bioinformatika, Biopsihologija, Matematika v ekonomiji in financah, Sredozemsko 
kmetijstvo; 

-  magistrski študijski programi druge stopnje: Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, 
Varstvo narave, Biopsihologija in Uporabna psihologija; 

-  doktorski študijski programi tretje stopnje: Matematične znanosti. 
 
Spletno anketo je izpolnila tretjina anketiranih diplomantov (88/249), in sicer 64 oziroma 30,19 % 
diplomantov 1. stopnje, 21 oziroma 67,74 % diplomantov 2. stopnje in 3 oziroma 50 % diplomantov 3. 
stopnje.  
 
Analiza prejetih odgovorov nam pokaže, da je tretjina diplomantov (35 %) zaposlenih oz. 
samozaposlenih (ter da 13,9 % anketirancev zaposlitve še ni iskalo). Večina diplomantov je našla 
zaposlitev v 6 mesecih po diplomiranju (21,5 %) oziroma že v času študija (10,1 %). Tretjina 
diplomantov pa je izjavila, da še iščejo zaposlitev (36,7 %).  
 
UP PEF 
Anketiranje diplomantov je bilo izvedeno med 15. oktobrom in 15. novembrom 2017. Analiza je priloga 
temu poročilu.  
 
UP FTŠ-Turistica 
V novembru 2017 je bila izvedena anketa med diplomanti UP FTŠ-Turistica. Anketa je potekala 
spletno, preko portala www.1ka.si. Za zbiranje in analizo podatkov je bila zadolžena Komisija za 
kakovost in evalvacije UP FTŠ-Turistica. Anketni vprašalnik je bil izoblikovan s strani Komisije za 
kakovost UP. V anketo so bili vključeni vsi diplomanti UP FTŠ-Turistica, ki so študij zaključili med 
1.1.2014 in 31.12.2016. V raziskavi je sodelovalo 301 diplomantov UP FTŠ-Turistica. 
 
UP FVZ 
V študijskem letu 2017/2018 je bila izvedena Anketa diplomantov. Iz nje izhaja spodnja preglednica, ki 
po zaključenih študijskih programih prikazuje zaposlitveni status diplomanta. Prejeli so odgovore 114 
anketirancev, kar predstavlja 31% vseh diplomantov, ki so zaključili študij v obdobju od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2016. 
 
Na UP FVZ so s pregledom zaposlitev diplomantov fakultete zadovoljni, saj je večina zaposlenih 
(92%). 

http://www.1ka.si/
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4. REALIZACIJA UKREPOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 in NAČRTOVANI 
UKREPI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 

Tabela 17: Realizacija ciljev  in ukrepov v študijskem letu 2016/2017 in načrtovani ukrepi v študijskem letu 2017/2018 

Cilj Ukrep 
Načrtovane 
aktivnosti 

Realizacija 
2016/2017 

Načrt 2017/2018 

Skrb za študente.  Krepitev in 
spodbujanje tutorske 
pomoči.  

Izvedba usposabljanj 
za tutorje. 

Posodobitev 
priročnikov za tutorje. 

Promocijske 
dejavnosti:  

- predstavitev 
tutorstva študentom 
ob začetku 
študijskega leta,  

- priprava 
informativnega 
gradiva in drugega 
promocijskega 
materiala.  

Realizirano. Nadaljevanje izvajanja 
ukrepa. 

Zagotavljanje 
kakovosti izvedbe 
študijskih programov 

Izvajanje programov 
visokošolske didaktike 

Izvedba programa 
usposabljanja s 
področja visokošolske 
didaktike z 
naslednjimi 
vsebinami: razvojne 
značilnosti in potrebe 
študentov, aktivne 
metode učenja, 
vključevanje 
študentov s posebnimi 
potrebami in 
posebnim statusom v 
študijski proces, 
poučevanje v 
jezikovno in kulturno 
heterogenih skupinah,  
načrtovanje karierne 
poti in 
profesionalnega 
razvoja, uporaba IKT 
v visokošolskem 
izobraževanju    

Realizirano Prenova programov in 
prijava na javni razpis 
Inovativne in prožne 
oblike učenja in 
poučevanja  

Poenoteno 
spremljanja 
zaposlenosti in 
zaposljivosti 
diplomantov UP. 

Sprememba internih 
predpisov. 

Pilotna izvedba 
anketiranja 
diplomantov UP.  

 

Realizirano. 

Obrazložitev: 
Izvedeno pilotno 
anketiranje 
diplomantov 
aplikativne 
kineziologije; 
anketiranje je 
potekalo od 23. 12. 
2016 do 16.1. 2017 

Prenova anketnega 
vprašalnika za 
anketiranje 
diplomantov ter 
izvedba anketiranja 
na pedagoških 
članicah UP 

Prehod na sistem 
programske evalvacije 
študijskih programov. 

Vzpostavitev pogojev 
za poenoten sistem 
izvajanja notranjih 
evalvacij študijskih 
programov. 

Uskladitev predloga 
internih aktov. 

Pilotna izvedba 
notranje evalvacije na 
vzorcu študijskih 
programov.  

Izvedba usposabljanja 
za izvajalce notranjih 
evalvacij.  

Delno realizirano. 

Obrazložitev: 
Oblikovan predlog 
obrazca za 
samoevalvacijo 
študijskih programov; 
načrtovano 
usklajevanje obrazca 
v okviru KSSK UP. 

Sprejem obrazca za 
samoevalvacijo 
študijskih programov 
ter priprava poročil za 
samoevalvacijo 
študijskih programov 
UP   

Prehod na enoten 
sistem elektronske 
oddaje pisnih 
zaključni del s 
skrbniškim 
vmesnikom programa 
za detekcijo podobnih 
vsebin. 

Izvedba pilotnega 
testiranja 
informacijske rešitve 
na članicah 

Priprava spremembe 
internih predpisov, ki 
urejajo pripravo in 
oddajo pisnih 

Pričetek pilotnega 
testiranja 
informacijske rešitve. 

Vzpostavitev sistema 
elektronske oddaje 
pisnih zaključni del s 
skrbniškim 
vmesnikom programa 

Delno realizirano. 

Obrazložitev: V 
sodelovanju z 
izvajalcem Talpas 
poteka usklajevanje 
predloga 
procesograma glede 
postopkov in delovnih 

Nadaljevanje izvajanja 
ukrepa in predvidenih 
aktivnosti v študijskem 
letu 2017/2018: 

- opredelitev 
postopkov in delovnih 
procesov (sprejem 
procesograma), 
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Cilj Ukrep 
Načrtovane 
aktivnosti 

Realizacija 
2016/2017 

Načrt 2017/2018 

zaključnih del na 
podlagi pilotnega 
testiranja 

Nadgradnja 
visokošolskega 
informacijskega 
sistema VIS/ŠIS 

za detekcijo podobnih 
vsebin. 

procesov, ki bodo 
predvideni v 
informacijski podpori 
za e-vodenje 
postopkov zaključka 
študija.    

- izvedba pilotnega 
testiranja na podlagi 
katerega se bodo 
pripravile spremembe 
internih aktov in 
predpisov UP, ki 
urejajo področje 
zaključevanja študija. 

Spodbujanje kulture 
kakovosti. 

Organizacija 
dogodkov s področja 
kakovosti 

Soorganizacija 
mednarodne 
konference v okviru 
RK RS z naslovom Na 
študenta 
osredotočeno učenje 
in poučevanje. 

Realizirano. 

Obrazložitev: Pod 
organizacijo Univerze 
na Primorskem je bila  
mednarodna 
konferenca RKRS 
izvedena 17. 5. 2017. 

Nadaljevanje izvajanja 
ukrepa glede 
organizacije dogodkov 
za spodbujanje 
kulture kakovosti. 

Članice bodo še naprej izvajale ukrepe za večjo uspešnost študija: spremljanje in izboljšanje 
prehodnosti v višji letnik, spodbujanje k čimprejšnjemu zaključku študija, izvajanje ukrepov in 
aktivnosti za izboljšanje organizacije in izvedbe študijskega procesa ter študijskih obveznosti, 
posodabljanje študijskih vsebin, izboljšanje storitev in delovnih pogojev za kakovostnejši študij itd.     

Tabela 18: Realizacija sprejetih ukrepov v študijskem letu 2016/2017 in načrtovani ukrepi za študijsko leto 2017/2018, 
pregled po članicah UP 

Ocena stanja na 
osnovi poročila 

2015/2016 
Ukrep Izvedene aktivnosti 

Realizacija 
2016/2017 

Načrt 2017/2018 

UP FHŠ     

Trend padanja števila 
študentov 

(povezava s kazalniki 
KUP_1, KUP_2  in 
KUP_3). 

Ohranitev oz. 
povečanje števila 
študentov . 

Intenziviranje 
promocijskih 
aktivnosti na 
izobraževalnih sejmih 
po Sloveniji (srednje 
šole, Informativa,…). 
Izdelava poenotenih 
in atraktivnejših 
zgibank študijskih 
programov. 
Predavanja za 
srednješolce na 
sedežu fakultete ali v 
srednji šoli. 

Sodelovanje 
srednješolcev na 
dogodkih UP FHŠ 
(Evropski dan jezikov, 
ogled filmov, teden 
italijanske kulture). 

Promocija študijskih 
programov v medijih. 

Sprotno ažuriranje 
Facebook profilov 
posameznih oddelkov 
za namen promocije 
študijskih programov 
in fakultete. 

Obrazložitev:  

Kljub izvedenim 
aktivnostim se trend 
upadanja vpisa 
enakomerno 
nadaljuje, pri čemer 
ugotavljamo, da so 
glede na objektivne 
okoliščine upada 
generacij promocijske 
aktivnosti fakultete 
pravzaprav ohranile 
vpis na ravni izpred 
prejšnjih let. 

Nadaljevanje 
promocijskih 
dejavnosti med 
srednješolci, njihovimi 
starši, učitelji in 
svetovalnimi službami 
srednjih šol, z 
namenom 
pridobivanja čim 
višjega interesa za 
študijske programe 
predvsem v 1. 
prijavnem roku. 

Optimiziranje spletne 
strani fakultete, 
vsebinska nadgradnja 
vstopne spletne 
strani, ažurno 
obveščanje glede 
oddelčnih dosežkov 
na vstopni spletni 
strani FHŠ. 

Trend nizke  
prehodnosti iz 1. v 2. 
letnik (povezava 
KUP_4). 

Ohranitev oz. 
povečanje 
prehodnosti, 
predvsem iz 1. v 2. 
letnik. 

Zagotavljanje in 
višanje kakovosti 
pedagoškega dela s 
sistemsko uvedbo (na 
vseh programih) 
kolegialnega 
opazovanja 
pedagoškega dela 

Kvalitativna analiza 
zadovoljstva 
študentov 
posameznih oddelkov 
in odpravljanje 
pomanjkljivosti. 

Raven prehodnosti je 
ostala na enaki ravni, 
torej se je trend 
nižanja prehodnosti 
umiril. Predvideni 
ukrepi so delno 
vplivali na ohranjanje 
ravni prehodnosti, 
višanje kakovosti 
pedagoškega dela pa 
lahko v prihodnjih letih 
zopet poveča 
prehodnost. 

Poleg kvalitativne 
analize, ki jo opravijo 
oddelki (notranja 
evalvacija v okviru 
redne seje oddelkov 
ob koncu študijskega 
leta), izvedba fokusnih 
skupin komisije za 
kakovost s študenti. 

Zagotavljanje in 
višanje kakovosti 
pedagoškega dela s 
sistemsko uvedbo (na 
vseh programih) 
kolegialnega 
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Ocena stanja na 
osnovi poročila 

2015/2016 
Ukrep Izvedene aktivnosti 

Realizacija 
2016/2017 

Načrt 2017/2018 

opazovanja 
pedagoškega dela. 

Dodatni ukrepi:  

- uvajanje anonimne 
evalvacije na ravni 
posameznih 
predmetov. 

Trend podaljševanja 
trajanja študija 
(povezava KUP_6). 

Skrajšanje trajanja 
študija. 

Stalen stik 
predstojnikov 
oddelkov in mentorjev 
s študenti, ki še niso 
dokončali študija. 

Obveščanje študentov 
o rokih za dokončanje 
študija brez plačila 
priprave in zagovora 
zaključnega dela. 
Poudarjamo 
mentorjevo vlogo pri 
določanju rokov za 
upoštevanje 
administrativnega 
postopka in njegovih 
rokov. 

Kljub izvedenim 
aktivnostim se trend 
podaljševanja študija 
nadaljuje. 

Dodatni ukrepi: 

- Študentom 
zaključnih letnikov se 
predstavijo prednosti 
neposrednega in 
kontinuiranega študija 
med 1. in 2. stopnjo 
brez vmesnih 
prekinitev študija.  

- Notranja evalvacija 
na ravni oddelkov, ki 
lahko definira 
prednosti/slabosti 
študija, ki vplivajo na 
motiviranost 
zaključevanja študija. 

- Ukinitev zaključnih 
del na nekaterih 
študijskih programih. 

UP FM     

Spremljanje 
prehodnosti  iz 1. v 2. 
letnik (KUP 4) 

Na dodiplomskih 
programih: 

V preteklih letih smo 
veliko pozornosti 
posvetili vprašanju 
prehodnosti študentov 
iz 1. v 2. letnik in 
uvedli množico 
ukrepov, ki smo jih 
deloma izvajali tudi v 
študijskem 
2016/2017: 

- sprotno spremljanje 
prisotnosti na 
predavanjih in vajah; 

- izboljšanje 
organizacije študija 
preko zmanjšanja 
števila kontaktnih ur, 
ki se izvajajo v blokih 
(iz dosedanjih 5 ur 
predavanj na največ 4 
ure predavanj in iz 
dosedanjih 4 ur vaj na 
3 ure vaj), in 
povečanje števila 
srečanj; 

- razpis dodatnih 
izpitnih rokov na 
prošnjo študentov. 

- večja vključenost 
tutorjev študentov 
(povečanje števila 
srečanj s tutorjev 
študentov s študenti 
ipd.); 

- spodbujanje 
sprotnega preverjanja 
znanja 

 Ugotavljamo, da 
ukrepi ne dajejo 
želenih rezultatov in 
se prehodnost v 
zadnjih nekaj letih ni 
bistveno izboljšala. 
Uspešnosti generacij 
so zelo različne, 
vendar pa je 
prehodnost tudi 
odvisna od fiktivnega 
vpisa – ugotavljamo 
namreč, da precejšen 
odstotek študentov ne 
opravi nobene 
obveznosti na 
študijskem programu 
(tako na primer na 
VSM 10 % vpisanih v 
študijskem letu 
2016/2017 ni opravilo 
nobene ECTS). 

V splošnem bomo v 
študijskem letu 
2017/2018 na 
področju kakovosti 
študijskega procesa 
izvedli naslednje 
ukrepe: 

- sprotno spremljali 
izvajanje 
kombiniranega načina 
študija na VSM na 
rednih evalvacijskih 
sestankih, 

- pripravili sistemsko 
spremljanje 
obremenitve 
študentov, 

- pričeli sistemsko 
spremljati doseganje 
kompetenc 
diplomantov, kar 
nismo uspeli realizirati 
v študijskem letu 
2016/2017, 

- uvedli sprotne 
evalvacijske sestanke 
izvajalcev predmetov 
po letnikih, ob koncu 
vsakega kvartala, z 
ustrezno vnaprejšnjo 
umestitvijo v letni 
koledar, 

- pričeli z aktivnostmi 
za prenovo študijskih 
programov, 

- uvedli ukrepe za 
dokončanje študija 
prejšnjih generacij 
(več izpitnih rokov 
starih predmetov). 

KUP 3 (vpis) Promocija 

 

 Nadaljevanje trenda 
padanja študentov na 

Na podiplomskih 
študijskih 2. stopnje 
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osnovi poročila 

2015/2016 
Ukrep Izvedene aktivnosti 

Realizacija 
2016/2017 

Načrt 2017/2018 

podiplomskih 
študijskih programih 

programih je potrebno 
zaustaviti trend 
padanja števila 
študentov in obrniti v 
pozitivno smer. 
Nadaljevali bomo z že 
zastavljenimi 
promocijskimi 
aktivnostmi, ob teh pa 
uvedli še dodatne. 
Rezultati anketiranja 
študentov in 
diplomantov na vseh 
ravneh študija kažejo 
željo po še večji 
povezavi s praktičnim 
delom, zato moramo 
najti načine kako 
vpeljati več praktičnih 
vidikov v izvajanje 
predmetov tudi na 
podiplomski ravni. 

Trajanja študija 
(povezava KUP_6). 

 V študijskem letu 
2016/2017 smo 
organizirali srečanja 
študentov s 
potencialnimi mentorji  

 

Podiplomski študijski 
programi: 

 V okviru »Voden 
proces diplomiranja« 
smo zaznali, da 
študenti potrebujejo 
praktične in konkretne 
napotke pri 
oblikovanju svojih 
raziskav pri pripravi 
magistrskih nalog, 
zato smo preoblikovali 
predmeta Strokovno 
razvojno delo 1 in 2 
ter uvedli obvezno 
predstavitev pisnih 
izdelkov študentov na 
strokovni konferenci 
FREM, ki poteka 
vsako leto.  

V študijskem letu 
2016/2017 smo pričeli 
tudi z izvajanjem 
Metodološke pisarne 
za študente, kamor se 
lahko študenti obrnejo 
s konkretnimi 
vprašanji, povezanimi 
s pripravo dispozicij in 
zaključnih del. 

 

Izvajanje 
metodoloških delavnic 
za študente, ki se v 
doktorski študijski 
program vpišejo 
neposredno v 2. letnik 
po merilih za prehode, 
in za študente 
prejšnjih generacij, ter 
drugih delavnic za 
podporo 

 Dodiplomski študijski 
programi: 

- organizacija srečanj 
s potencialnimi 
mentorji  

- razpis večjega 
števila izpitnih rokov 
po programu 
Management 2005 
(VS in UN) 

- sprejem rokovnika 
zaključevanja študija 
po teh dveh 
programih (po starem 
predmetniku) 

 

Podiplomski študijski 
programi: 

- nadaljevanje 
izvajanja ukrepov in 
aktivnosti 
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Ocena stanja na 
osnovi poročila 

2015/2016 
Ukrep Izvedene aktivnosti 

Realizacija 
2016/2017 

Načrt 2017/2018 

znanstvenoraziskoval
nemu delu doktorskih 
študentov ter rednimi 
mesečnimi srečanji s 
študenti doktorskega 
študija z namenom 
spremljanja napredka 
in spodbujanja dela 
pri pripravi dispozicije 
doktorske disertacije, 
doktorske disertacije 
in znanstvenih 
člankov. 

UP FAMNTI     

Padanje števila prvič 
vpisanih študentov v 
1. letnik dodiplomskih 
programov, ki so se 
prijavili v 1. prijavnem 
roku 

Izboljšanje 
prepoznavnosti 
fakultete v lokalnem, 
nacionalnem in 
mednarodnem 
prostoru 

Predstavitve 
posameznih vsebin 
študijskih programov 
po srednjih šolah, 
dejavnosti 
popularizacije 
znanosti, poletne šole 
in druge delavnice, 
redna seznanitev 
medijev in najširše 
zainteresirane javnosti 
z delovanjem in 
dosežki fakultete 

Izvedene aktivnosti so 
prispevale k ohranitvi 
oz. povečanju števila 
študentov, odvisno od 
študijskega programa 

Nadaljevanje izvedbe 
obstoječega ukrepa 

Nižja prehodnost iz 1. 
v 2. letnik programov 

Koordinatorji 
študijskih programov 
načrtno sledijo 
uspešnosti študentov 
na izpitnih rokih in 
študente spodbujajo k 
rednemu opravljanju 
študijskih obveznosti, 
v študijskih programih 
3. stopnje pa 
posamezni mentorji 
spremljajo študij in 
raziskovalno delo 
študentov. 

Redni sestanki 
koordinatorjev s 
študenti in mentorjev 
z doktorskimi študenti 

Izvedene aktivnosti so 
prispevale k ohranitvi 
oz. povečanju 
prehodnosti, odvisno 
od študijskega 
programa 

Nadaljevanje izvedbe 
obstoječega ukrepa 

Povečanje odstotka 
ponavljavcev v 
dodiplomskih 
programih 

 

 

Koordinatorji 
študijskih programov 
načrtno sledijo 
uspešnosti študentov 
na izpitnih rokih in 
študente spodbujajo k 
rednemu opravljanju 
študijskih obveznosti 

Redni sestanki 
koordinatorjev s 
študenti 

Izvedene aktivnosti 
niso prispevale k 
znižanju odstotka 
ponavljavcev 

Nadaljevanje izvedbe 
obstoječega ukrepa in 
sprejem novih 
ukrepov 

Povečanje 
povprečnega števila 
let trajanja študija v 
dodiplomskih 
študijskih programih 

Koordinatorji 
študijskih programov 
načrtno sledijo 
uspešnosti študentov 
na izpitnih rokih in 
študente spodbujajo k 
rednemu opravljanju 
študijskih obveznosti 

Redni sestanki 
koordinatorjev s 
študenti 

Izvedene aktivnosti 
niso prispevale k 
znižanju povprečnega 
števila let trajanja 
študija, vendar 
ocenjujemo še vedno 
kot ustrezno 

Nadaljevanje izvedbe 
obstoječega ukrepa 

Ohranitev dobrih ocen 
visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev 

Predstojniki oddelkov, 
ki imajo dostop do 
rezultatov anket za 
sodelavce v oddelku, 
opravijo individualne 
pogovore z izvajalci in 
obravnavajo splošne 
rezultate znotraj 
oddelka; dekanja pa 
opravi razgovore z 
vsemi študenti 

Izvedeni sestanki 
koordinatorjev in 
dekanje 

Izvedene aktivnosti so 
prispevale k ohranitvi 
zadovoljstva 
študentov 

Nadaljevanje izvedbe 
obstoječih ukrepov 

UP PEF     
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Manjši interes za vpis 
v posamezne 
študijske programe 2. 
stopnje (IORK)  

(povezava s 
kazalnikom KUP_1 in 
KUP_3) 

 

- 

 

- 

- 

 

Aktivnosti za 
povečanje interesa za 
vpis predvsem v 
študijske programe:  

- IORK, 2. stopnja 

- programi 3. Stopnje 

- Promocija: sejmi v 
tujini in v Sloveniji; 
propagandno gradivo; 
oglaševanje; 
organizacija 
predinformativnih 
dnevov, dogodkov; 
promocija preko 
Alumni kluba UP PEF 
in neposredno v vrtcih 
in šolah, tudi v med 
Slovenski v Italiji ; 
ciljno posredovanje e-
obvestil; analiza vpisa 
na študijske programe 
2. stopnje  

Daljšanje trajanja 
študija (KUP_6) 

- - - 

 

- spodbujanje 
študentov, da 
diplomsko (zaključno) 
delo opravijo že v 
času zaključnega 
letnika  

- okrepljeno 
svetovanje študentom 
ter, z namenom 
lažjega prehoda na trg 
dela, karierno 
svetovanje ter 
povezovanje 
študentov z 
organizacijami 
družbenega okolja, 

- predstavitve 
možnosti  
nadaljevanja študija 
na višji stopnji (2. 
oziroma 3. stopnja 

Ohranjanje števila 
študentov na isti ravni 
(KUP_01, KUP_03) 

   - promocija študijskih 
programov 

- analiza nadaljevanja 
študija študentov UP 
PEF (znotraj UP PEF)  

UP FTŠ-Turistica     

Trend padanja števila 
študentov 

(povezava s 
kazalnikom KUP_1 in 
KUP_3) 

Ohranitev oz. 
povečanje števila 
študentov  

Promocija na 4 sejmih 
v tujini in v Sloveniji 

 

 

Izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
ohranitvi/povečanju 
števila študentov 

 

 

Nadaljevanje ukrepa 
ohranjanja oz. 
večanja števila 
študentov (za 10%); 
povečanje 
promocijskih 
aktivnosti na 5 sejmov 
in obiske 12 srednjih 
šol 

Trend nižanja števila 
točk sprejetih 
študentov na 
nekaterih programih 

Ohranitev oz. 
povečanje števila točk 
sprejetih študentov 

Promocija na 
socialnih omrežjih in 
oblikovanje ter 
distribucija nove 
brošure 

Izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
ohranjanju oz. 
izboljševanju 
kazalnika na nekaterih 
programih 

Nadaljevanje ukrepa 
ohranjanja oz. 
večanja števila točk 
sprejetih študentov na 
programu MTP (za 
5%) z inovativnejšimi  
promocijskimi 
vsebinami (npr. 
virtualni turizem) 

Trend nižanja 
razmerja med 

Ohranitev oz. 
povečanje deleža 

Zaradi povečevanja 
razpisnih mest na 

Izvedene aktivnosti so 
prispevale k 

Nadaljevanje ukrepa 
ohranjanja oz, 
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razpisanimi in 1. 
vpisanimi mesti na 
nekaterih programih 

zapolnjenih mest s 1. 
prijavo 

enih in znižanja na 
drugih programih, se 
poveča promocija 
programov z večjim 
razpisom 

izboljševanju 
kazalnika na nekaterih 
programih 

večanja deleža 
zapolnjenih razpisnih 
mest (za 5%) z 
okrepljeno promocijo 
programov MTP in 
Kulturni turizem. 

Trend padanja 
prehodnosti v višje 
letnike na nekaterih 
programih 

Ohranitev oz. 
povečanje 
prehodnosti 

Uvedba dodatnih 
kolokvijev, izpitnih 
rokov in e-učilniških 
vsebin 

Izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
izboljševanju 
kazalnika na nekaterih 
programih 

Nadaljevanje ukrepa 
ohranjanja oz. 
večanja prehodnosti 
na programu Turizem 
(za 15%), tudi s 
spremembo 
predmetnika 
(razdelitev 
metodološkega 
predmeta v dva 
predmeta). 

Trend večanja števila 
ponavljalcev na 
nekaterih programih 

Zmanjšanje števila 
ponavljalcev 

Uvedba dodatnih 
kolokvijev, izpitnih 
rokov in e-učilniških 
vsebin; okrepljeno 
tutorstvo na programu 
Turizem 

Izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
izboljševanju 
kazalnika na nekaterih 
programih 

Nadaljevanje ukrepa 
zmanjševanja 
ponavljalcev (za 10%) 
skozi okrepljen 
tutorski sistem in 
uvajanjem dodatnih 
pedagoških ukrepov 
spodbujanja 
sprotnega dela 
študentov (dodatni 
kolokviji, konzultacije) 

Trend daljšanja časa 
študija 

Hitrejši zaključek 
študija 

Ažuriranje razpisanih 
tem zaključnih nalog, 
organiziranje 
diplomskih 
praktikumov na vseh 
programih 

Izvedene aktivnosti 
niso prispevale k 
izboljšanju stanja 

Nadaljevanje ukrepov 
za hitrejše 
zaključevanje študija 
na UNI in 
podiplomskih 
programih (za 5%), ter 
hitrejše zaključevanje 
na VS (za 20%) z 
uvedbo 
nadomeščanja 
zaključnih projektov z 
izbirnimi vsebinami 
istih kompetenc. 

Trend padanja 
razmerja študentov na 
učitelja  

Ohranjanje čim 
nižjega razmerja 

Nižanje razpisnih 
mest in s tem števila 
študentov zaradi 
nezmožnosti 
zaposlovanja učiteljev 

Izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
ugodnejšemu 
razmerju, t.j. 
manjšemu številu 
študentov na učitelja 

Ohranjanje deleža s 
krčenjem števila 
študentov na enih in 
večanjem na drugih; 

ter pridobivanje  
dodatnega 
pedagoškega kadra 
(2) skozi projekte.  

UP FVZ     

KUP_1 skupno število 
prvih prijav je poraslo 

Povečanje števila 
prvih prijav 

DEJSTVO: Študijski 
programi Aplikativne 
kineziologije so se 
priključili k UP FVZ, 
kar vpliva tudi na 
kategorije kazalnikov. 

izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
povečanju kazalnika  

Nadaljevanje izvajanja 
aktivnosti 

KUP_1 število prvih 
prijav rednih in 
izrednih študentov je 
poraslo 

Povečanje števila 
prvih prijav na 
izrednem in rednem 
študiju 

promocijske aktivnosti 
- udeležba na 
odmevnih sejmih 

izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
povečanju kazalnika  

Nadaljevanje izvajanja 
aktivnosti 

promocijske aktivnosti 
- udeležba na srednjih 
šolah 

KUP_1 skupno število 
sprejetih študentov v 
prvem prijavnem roku 
je poraslo 

Povečanje števila 
sprejetih študentov že 
v prvem prijavnem 
roku 

promocijske aktivnosti 
- 

udeležbo študentov 
na konferencah 

izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
povečanju kazalnika  

Nadaljevanje izvajanja 
aktivnosti 
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KUP_1 skupno število 
vpisanih študentov v 
prvem prijavnem roku 
je poraslo 

Povečanje števila 
vpisanih študentov že 
v prvem prijavnem 
roku 

promocijske aktivnosti 
- 

organizacija 
Informativnih dni in 
dneva odprtih vrat 

izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
povečanju kazalnika  

Nadaljevanje izvajanja 
aktivnosti 

KUP_1 skupno število 
vpisanih študentov v 
prvem prijavnem roku 
na redni in izredni 
študij je poraslo 

Povečanje števila 
vpisanih študentov na 
redni in izredni študij 
že v prvem prijavnem 
roku 

promocijske aktivnosti 
- 

objava oglasov v 
medijih 

izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
povečanju kazalnika  

Nadaljevanje izvajanja 
aktivnosti 

KUP_1 Skupno število 
vseh študentov 
vpisanih v 1.letnik na 
študiju je poraslo 

Ohranitev števila vseh 
študentov vpisanih v 
1. letnik 

promocijske aktivnosti 
- 

skrb za ažurne 
informacije na spletni 
strani in ureditev v 
angleškem jeziku 

izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
povečanju kazalnika  

Nadaljevanje izvajanja 
aktivnosti 

KUP_1 Skupni delež 
študentov vpisanih v 
prvem prijavnem roku  
je porasel 

Povišati delež 
študentov vpisanih v 
prvem prijavnem roku 

promocijske aktivnosti 
- 

Sodelovanje v 
strokovnih projektih in 
vključevanje v 
projekte promocije 
zdravja 

izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
povečanju kazalnika  

Nadaljevanje izvajanja 
aktivnosti 

KUP_1 Delež vseh 
rednih in izrednih 
vpisanih v prvem 
prijavnem roku  je 
porasel 

Povišati delež rednih 
in izrednih študentov 
vpisanih v prvem 
prijavnem roku 

promocijske aktivnosti 
-  

Aktivno sodelovanje 
študentov fakultete v 
vlogi svetovalca na 
informativnem dnevu  

izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
povečanju kazalnika  

Nadaljevanje izvajanja 
aktivnosti 

KUP_1 Razmerje med 
vsemi vpisanimi na 
osnovi prvih prijav in 
sprejetimi v prvem 
prijavnem roku je 
porasel 

izboljšati razmerje 
med vsemi vpisanimi 
na osnovi prvih prijav 
in sprejetimi v prvem 
prijavnem roku 

sprememba omejitve 
vpisa, tako da so bile 
za drugi razpisni rok 
določeni nižji vstopni 
pogoji 

izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
povečanju kazalnika 

Nadaljevanje izvajanja 
aktivnosti 

KUP_2 Povprečno 
število točk sprejetih 
kandidatov je poralo 

Sprejem kandidatov z 
višjim številom točk, 
doseženih na maturi 

posodobitev nekaterih 
študijskih programov 

izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
povečanju kazalnika 

Nadaljevanje izvajanja 
aktivnosti 

KUP_2 Povprečno 
število točk sprejetih 
kandidatov na rednem 
in izrednem študiju je 
nihalo 

Sprejem kandidatov 
na redni in izredni 
študij z višjim številom 
točk, doseženih na 
maturi 

razvijanje kompetenc, 
ki jih delodajalci 
prepoznavajo kot 
nujne 

kljub izvedenim 
aktivnostim je 
povprečno število točk 
sprejetih kandidatov 
na izrednem in 
rednem študiju nihalo 

Nadaljevanje izvajanja 
aktivnosti 

KUP_3 Skupno število 
prijav je poraslo 

Povečati skupno 
število prijav 

Objava člankov v 
medijih 

izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
povečanju kazalnika 

Nadaljevanje izvajanja 
aktivnosti 

KUP_3 Skupno število 
prijav na rednem in na 
izrednem študiju 
poraslo 

Povečati število prijav 
na rednem in 
izrednem študiju 

 izvedene aktivnosti so 
prispevale k 
povečanju števila 
prijav rednih in 
izrednih študentov 

Nadaljevanje izvajanja 
aktivnosti 

KUP_3 Razmerje med 
vpisom in prijavami je 
nihalo 

Ohraniti kazalnik med 
vpisom in prijavami 

 kljub izvedenim 
aktivnostim je kazalnik 
nihal 

Nadaljevanje izvajanja 
aktivnosti 

  promocijske aktivnosti 
-  

Priprava 
promocijskega 
gradiva tudi v 
angleškem jeziku  

Aktivnost ni bila 
izvedena 

  Izvedba analize 
dejavniki poklicnega 
odločanja med 
študenti zdravstvenih 
ved 

 Aktivnost ni bila 
izvedena 

Pripravil:        Pregledala: 
Frenk Mavrič, l. r.       Doc. dr. Sonja Rutar, l.r.  

Prorektorica za študijske zadeve  
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PRILOGE 
 
METODOLOGIJA KAZALNIKOV ZA IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST 
 

Šifra kazalnika: KUP_01 

Ime kazalnika DELEŽ PRVIČ VPISANIH ŠTUDENTOV V PRVI LETNIK V PRVEM PRIJAVNEM 
ROKU  V ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 1. STOPNJE 

Tip kazalnika Vhodni kazalnik 

Kaj kazalnik meri Razmerje med vsemi prvič vpisanimi študenti v tekočem študijskem letu, ki so na 
članico oddali svojo vlogo že v prvem prijavnem roku, in vsemi vpisanimi v tem 
študijskem letu (brez ponavljavcev). Razmerje se ugotavlja ločeno za redne in izredne 
študente dodiplomskega študija. 

Kdo ga meri Strokovne službe članice zbirajo podatke iz baze; meri ga članica; interpretacija 
kazalnika odgovornost vodstva članice 

Namen kazalnika Spremljanje kakovosti inputa. Podatki so uporabni tako za članico (spremljanje trenda 
'nivoja' uporabnikov storitev članice) kot za UP (primerjava članic in spremljanje trenda 
agregiranih vrednosti). 

Izračun kazalnika - 

Šifra kazalnika: KUP_02 

Ime kazalnika POVPREČNO ŠTEVILO TOČK SPREJETIH KANDIDATOV 

Tip kazalnika Vhodni kazalnik (kakovosti) 

Kaj kazalnik meri Kazalnik meri povprečno število točk na maturi in uspeha sprejetih kandidatov, ki so 
prvič vpisani v študijski program v tekočem študijskem letu. Zbira se za redni in izredni 
dodiplomski študij na nivoju članice, in sicer za vsak program posebej.  

Kdo ga meri Strokovne službe članice na podlagi podatkov vpisne službe in podatkov iz Analize 
prijave in vpisa za posamezno študijsko leto 

Namen kazalnika Kazalnik NE meri kakovosti institucije (Cave in drugi, 1997), temveč povpraševanje in 
ugled institucije. Ta pa je lahko odraz kakovosti institucije, vrednosti nekega 
strokovnega področja na trgu dela. 

Izračun kazalnika Podatke se povzame iz Analize prijave in vpisa za posamezno študijsko leto (Analizo 
pripravi Vpisna služba UL), in sicer za vsak dodiplomski študijski program posebej ter 
ločeno za redni in izredni študij. 

Šifra kazalnika KUP_03 

Ime kazalnika ŠTEVILČNO RAZMERJE MED RAZPISANIMI MESTI, PRIJAVLJENIMI IN VPISANIMI 
ŠTUDENTI V 1. LETNIK (BREZ PONAVLJAVCEV) 

Tip kazalnika Vhodni kazalnik (kakovosti) 

Kaj kazalnik meri Kazalec se agregira na nivoju članice, saj meri odnos članice do okolja. Odraža tudi 
interes študentov za določen študij in promocijske zmožnosti članice. 

Kdo ga meri Strokovne službe članice. 

Namen kazalnika Dolgoročno spremljanje vpisa in lastnih aktivnosti (promocije, sprememb programov) na 
nivoju članice. Kazalnik ne meri neposredno kakovosti, temveč povpraševanje in ugled 
ustanove. Kazalnik kaže trend: v kolikor za posamezen študijski program daljše obdobje 
ni zadostnega zanimanja, je treba poseči po boljši promociji, po vsebinski spremembi 
programa in/ali po zmanjšanju vpisnih mest. 

Izračun kazalnika V tabeli se prikaže število razpisanih mest in število vpisanih študentov v 1. letnik (brez 
ponavljavcev), in sicer ločeno za redni in izredni študij ter za vsak študijski program 
posebej.  

Šifra kazalnika KUP_04 

Ime kazalnika PREHODNOST V VIŠJI LETNIK 

Tip kazalnika Procesni kazalnik (izobraževalne dejavnosti) 

Kaj kazalnik meri Kazalnik zajema delež vseh študentov prvega letnika rednega študija (skupaj s 
ponavljavci) v preteklem študijskem letu. 

Kdo ga meri Strokovne službe članice. Podatki morajo biti ločeno zbrani za študijske programe 1., 2. 
in 3. stopnje, prav tako morajo ločeno prikazovati redni in izredni študij. 

Namen kazalnika Kazalnik lahko identificira probleme v postopku selekcije (študentov) ali probleme pri 
poučevanju. Ta kazalnik je smiseln za spremljanje trendov, ti pa lahko služijo kot signal 
in podlaga za ukrepe članic. Kazalnik se zbira na nivoju članic in UP. 

Izračun kazalnika V tabeli se prikaže prehodnost študentov za vsak študijski program posebej. Pri številu 
študentov se upošteva prvič pisane študente in ponavljavce. 

Šifra kazalnika KUP_05 

Ime kazalnika ODSTOTEK PONAVLJAVCEV V ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH (LOČENO ZA VSAK 
PROGRAM POSEBEJ) 
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Tip kazalnika Procesni kazalnik (izobraževalne dejavnosti) 

Kaj kazalnik meri Kazalnik zajema delež ponavljavcev v študijskih programih v preteklem študijskem letu. 

Kdo ga meri Strokovne službe članice. Podatki morajo biti ločeno zbrani za študijske programe 1., 2. 
in 3. stopnje, prav tako morajo ločeno prikazovati redni in izredni študij. 

Namen kazalnika Kazalnik meri delež ponavljavcev v študijskih programih. Zbira se na nivoju članic in 

UP. 

Izračun kazalnika V tabeli se prikaže število in delež vseh študentov in ponavljavcev za vsak študijski 
program posebej (uporabi se podatke, ki se jih pošlje na pristojno ministrstvo). Pri 
številu študentov se upošteva prvič pisane študente in ponavljavce. 

Šifra kazalnika KUP_06 

Ime kazalnika POVPREČNO ŠTEVILO LET TRAJANJA ŠTUDIJA NA ŠTUDENTA V ŠTUDIJSKIH 
PROGRAMIH 

Tip kazalnika Izhodni kazalnik (izobraževalne dejavnosti) 

Kaj kazalnik meri Kazalnik meri povprečno dolžino trajanja študija (od vpisa v 1. letnik programa do 
zaključka študija na istem programu).  
Kazalnik meri tudi koliko dolžina študija diplomantov posameznega programa na članici 
UP v povprečju odstopa od predvidene dolžine študijskega programa (= trajanje študija 
po programu). Meri dolžino študija na posameznem programu in tako posredno 
opozarja na morebitne težave pri poteku študija na le-tem, in sicer v primerjavi s 
povprečno dolžino študija drugih programov članice. Kazalnik je uporaben predvsem na 
ravni članice. 

Kdo ga meri Strokovne službe članice. Podatki morajo biti ločeno zbrani za študijske programe 1., 2. 
in 3. stopnje, prav tako morajo ločeno prikazovati redni in izredni študij. 

Namen kazalnika Povprečno trajanje študija glede na predvideno trajanje študija: članica UP lahko 
primerja uspešnost študija pri zaključevanju posameznega programa in tako 
retrospektivno odkriva tiste programe, kjer je trajanje najdaljše (študijska uspešnost 
najnižja). 

Izračun kazalnika Kazalnik meri povprečno dolžino trajanja študija v dnevih ter trajanje študija glede na 
predvideno trajanje študija. Povprečno število let trajanja študija izračunamo tako, da se 
upošteva vse diplomante na določenem študijskem programu, ki so zaključili študij v 
določenem študijskem letu (ali v določenem koledarskem letu), za izračun uporabite 
tiste diplomante, ki so se vpisali v 1. letnik (brez vpisanih po merilih za prehode). 
Izračunate število dni od 1. 10. študijskega leta njihovega vpisa do zaključka študija 
(dneva diplomiranja), iz tega naredite povprečje in delite s številom dni v letu 365.  

∑diplomant*število let od prvega vpisa v 1. letnik)/število diplomantov  

Ime kazalnika ŠTEVILO ŠTUDENTOV NA ZAPOSLENEGA VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA IN 
SODELAVCA TER IZVAJALCE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV V FTE 

Tip kazalnika Kazalnik učinkovitosti pedagoškega procesa 

Kaj kazalnik meri Kazalnik izraža število rednih in izrednih študentov na posameznega visokošolskega 
učitelja in sodelavca, in sicer glede na zaposlitev oziroma način sodelovanja s članico 
(zaposlitev na osnovi pogodbe o zaposlitvi in vsi, ki v študijskem programu sodelujejo 
na osnovi avtorske oziroma podjemne pogodbe). Pri izračunu števila učiteljev in 
sodelavcev se upošteva FTE (full time equivallent), kar zajame zaposlene za določen in 
nedoločen čas, s polno ali nižjo delovno obremenitvijo ter tiste, ki so pedagoško delo 
opravljali po pogodbi o delu ali avtorski pogodbi. 

Kdo ga meri Strokovne službe članice. 

Namen kazalnika Članica dobi vpogled v število vseh študentov na visokošolskega učitelja in sodelavca 

Izračun kazalnika Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): v tabeli se prikaže število študentov (brez 
absolventov) ter število vseh učiteljev (ločeno zaposleni skladno s POZ in vsi izvajalci – 
tudi po avtorski in podjemni pogodbi, v številu in v FTE). Število vseh študentov delimo 
s številom učiteljev (v številu in v FTE). Upošteva se študente brez absolventov.  

Šifra kazalnika KUP_08 

Ime kazalnika OCENE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV V ŠTUDENTSKIH 
ANKETAH 

Tip kazalnika Procesni kazalec (izobraževalne dejavnosti) 

Kaj kazalnik meri Kazalnik prikazuje povprečne rezultate mnenjske ankete in reprezentira zadovoljstvo 
zgolj tistega dela študentske populacije, ki je pri anketi sodeloval. Upošteva se samo 
tisti del ocene, ki se nanaša na visokošolskega učitelja in sodelavca in ne na predmet. 

Kdo ga meri Članica pri vsakem predmetu vsakega programa, ki se izvaja. 

Namen kazalnika Pridobiti »uporabniško« povratno informacijo o pedagoškem delu učitelja pri 
posameznem predmetu in o zadovoljstvu študentov z le-tem. Ob uravnoteženo in 
primerno strukturiranem vprašalniku, ki vsebuje tudi vprašanja za odgovore esejskega 
tipa, je mogoče detektirati probleme pri izvajanju pedagoškega procesa, in sicer na 
strani učiteljev in sodelavcev. 

Izračun kazalnika Podatki so prikazani v obrazcu za pripravo poročila članic o anketiranju. 
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Šifra kazalnika KUP_09 

Ime kazalnika ZAPOSLENOST IN ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV 

Tip kazalnika Izhodni kazalnik (izobraževalne dejavnosti) 

Kaj kazalnik meri Kazalnik meri zaposljivost in zaposlenost diplomantov na trgu dela. 

Kdo ga meri Rektorat UP oz. članice na osnovi anketiranja diplomantov 

Namen kazalnika Članica dobi vpogled v to, ali so diplomanti zaposljivi v poklicu, za katerega se 
usposabljajo. 

Izračun kazalnika - 

 
  
 
 


