Na podlagi Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št.
124/04) in 38. člena Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 73/03) je Senat Univerze
na Primorskem na 15. redni seji dne 9. 2. 2005 sprejel

MERILA
UNIVERZE NA PRIMORSKEM ZA KREDITNO VREDNOTENJE ŠTUDIJSKIH
PROGRAMOV PO ECTS

1. člen
(vsebina)
Ta akt vsebuje merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po Evropskem
prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljnjem besedilu: ECTS) in za opredelitev minimalnega
deleža izbirnosti v študijskih programih Univerze na Primorskem (v nadaljnjem besedilu:
univerza).
2. člen
(namen kreditnega sistema študija)
ECTS je sistem za nabiranje in prenos kreditnih točk. Izboljšuje preglednost in primerljivost
sistemov in študijskih programov ter omogoča mobilnost študentov in medsebojno
priznavanje opravljenih študijskih obveznosti. Uporablja se za nabiranje kreditnih točk,
potrebnih za končanje študijskega programa, pa tudi za prenos kreditnih točk iz enega
študijskega programa v drugega, in sicer med članicami univerze, med visokošolskimi zavodi
v Republiki Sloveniji ter visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije in tujine.
ECTS pripomore k privlačnosti evropskega visokega šolstva v primerjavi s sistemi zunaj
njega, lajša dostop na trg dela, omogoča pa tudi priznavanje znanja, usposobljenosti in
zmožnosti, pridobljenih s formalnim ali neformalnim učenjem in tako pripomore k razširjanju
in uveljavljanju vseživljenjskega učenja.
ECTS spodbuja strategije poučevanja, ki so osredotočene na študenta: izhodišče je študijska
oziroma delovna obremenitev študenta. Takšno poučevanje je naravnano k študijskim
rezultatom, kot so definirani v programu, temelji pa na sodobnih, inovativnih metodah,
aktivnem učenju, skupinskem delu in individualnih stikih študenta z visokošolskimi učitelji in
visokošolskimi sodelavci.
3. člen
(kreditne točke)
Kreditna točka je merska enota za vrednotenje dela, ki ga študent v povprečju opravi (v
nadaljnjem besedilu: obremenitev študenta).
1 kreditna točka v študijskih programih univerze pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta;
letna obremenitev študenta je od 1500 do 1800 ur. Priporoča se, da je v posameznem
študijskem programu kreditna točka ovrednotena enotno.
V obremenitev študenta se štejejo: predavanja, seminarji, vaje in druge oblike organiziranega
študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.),
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individualno študijsko delo (sprotno delo, študij literature, seminarske naloge, projektno delo,
raziskovalno delo), priprava na izpite ali druge oblike preverjanja ter zaključna (diplomska,
magistrska, doktorska) naloga.
Študentu se kreditne točke dodelijo, ko izpolni študijsko obveznost.
Število kreditnih točk celotnega študijskega programa je zmnožek števila let uradnega
trajanja študijskega programa in letnega števila kreditnih točk.
4. člen
(kreditno ovrednotenje študijskih programov)
Visokošolski strokovni študijski programi in univerzitetni študijski programi obsegajo od 180
do 240 kreditnih točk in trajajo tri do štiri leta.
Magistrski študijski programi obsegajo 60 do 120 kreditnih točk in trajajo eno do dve leti,
vendar tako, da na istem strokovnem področju skupaj s študijskim programom prve stopnje
trajajo pet let. Magistrski študijski programi, ki obsegajo 60 kreditnih točk, omogočajo
študentom, ki so na prvi stopnji končali študij, ovrednoten s 180 kreditnimi točkami, dodatni
letnik, tako da si skupaj pridobijo 120 kreditnih točk, potrebnih za dokončanje magistrskega
študijskega programa.
Trajanje študija po študijskih programih, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami
Evropske unije, mora biti usklajeno s temi direktivami.
Doktorski študijski programi obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta.
Študij po študijskih programih prve in druge stopnje, ki se izvaja po delih, določenih s
programom, se kreditno ovrednoti.
Študijski programi za izpopolnjevanje obsegajo najmanj 10 in največ 60 kreditnih točk.
5. člen
(kreditno ovrednotenje letnika in semestra ter predmetnika)
Študijski programi morajo biti sestavljeni tako, da posamezni letnik študijskega programa
obsega 60 kreditnih točk, semester pa 30 kreditnih točk.
Posamezni predmet mora biti ovrednoten z najmanj 3 kreditnimi točkami, zaradi lažje
izbirnosti znotraj univerze pa je priporočljivo, da je število kreditov za predmet deljivo s 3. En
teden praktičnega usposabljanja je ovrednoten z 1 ali 2 kreditnima točkama.
Kreditno vrednotenje enot programa z decimalnimi števili ni dopustno.
Če je za dokončanje študija s študijskim programom predvidena zaključna naloga (diplomsko
delo, magistrsko delo, doktorska disertacija), jo je treba kreditno ovrednotiti, vendar tako, da
skupno število kreditnih točk za posamezni študijski program ne presega števila iz 4. člena
tega akta. Praviloma je zaključno delo v študijskih programih univerze ovrednoteno z 10 do
60 kreditnimi točkami, odvisno od stopnje študijskega programa.
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6. člen
(ovrednotenje posameznih oblik študentove obremenitve)
Predavanja, seminarji in različne oblike vaj (seminarske, laboratorijske, eksperimentalne…),
hospitacije, nastopi in vse ostale oblike študentove obremenitve se seštevajo v polne
(sončne) ure tako, da je 25 do 30 ur študentove obremenitve ovrednoteno z 1 kreditno točko.
7. člen
(učni načrt in katalog obremenitev študenta po posameznih učnih enotah)
Iz učnega načrta mora biti razvidno število kreditnih točk, potrebnih za dokončanje
posamezne enote programa (t. j. predmeta, modula, praktičnega usposabljanja ipd.) in vse
oblike obremenitve študenta pri posamezni enoti programa.
Komisija za študijske zadeve UP pripravi obrazec za učni načrt, v katerem določi obvezne
sestavine učnega načrta za posamezno učno enoto programa.
Vse oblike obremenitve študenta v študijskem programu so povzete v katalogu obremenitev
študenta, ki je sestavni del predloga študijskega programa, ki ga članica posreduje v
postopek akreditacije. Obrazec za katalog obremenitev študenta je priloga k tem merilom.
8. člen
(preverjanje dejanske obremenitve študenta)
Obseg dejanske obremenitve študenta je stvar presoje predlagatelja študijskega programa,
ki pri programski evalvaciji študijskega programa na univerzi vključi tudi evalvacijo dejanske
obremenitve študentov pri posameznem predmetu študijskega programa.
V interno programsko evalvacijo študijskega programa mora biti vključen tudi študentski svet
članice. Način vključevanja študentov v evalvacijo z namenom pridobivanja informacij o
dejanski obremenitvi študenta v študijskem programu določi komisija za študijske zadeve
članice in s tem seznani študentski svet članice.
Po uvedbi novega študijskega programa je treba dejansko obremenitev študenta preverjati
vsako študijsko leto vse tedaj, ko diplomira prva vpisana generacija, za tem pa najmanj vsaki
dve leti.
9. člen
(merila za obvezne in izbirne enote programa)
Študijski program mora zagotoviti pridobivanje kompetenc, ki opredeljujejo strokovni oziroma
znanstveni naslov, ki ga pridobi diplomant po zaključenem študiju.
Oblike izbirnosti, ki so določene s študijskim programom, so lahko naslednje:
a) izbirnost znotraj študijskega programa,
b) izbirnost med več študijskimi programi sorodnih študijskih vsebin,
c) izbirnost med ostalimi študijskimi programi.
Ob upoštevanju značilnosti študijskega področja, v katerega študijski program spada,
znanstvenoraziskovalnih oziroma umetniških področij, na katerih temelji, ter ob upoštevanju
stopnje in vrste študijskega programa in njegove notranje razčlenjenosti (smeri, moduli,
enopredmetnost, dvopredmetnost ipd.) se opredelijo razmerja med obveznimi in izbirnimi
enotami programa. Pri izobraževanju za regulirane poklice je izbirnost usklajena z ustreznimi
direktivami EU.
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Razmerja med obveznimi in izbirnimi enotami programa se opredelijo tako, da je izbirnih enot
programa vsaj 10 %.
V skupnih študijskih programih, ki jih univerza izvaja v okviru evropskih programov s tujimi
univerzami (Erazmus Mundus, European Master in drugi) je izbirnost opredeljena v skladu z
dogovorom (sporazumom) med univerzama.
10. člen
(oblike mobilnosti)
Oblike mobilnosti so lahko naslednje:
a) mobilnost znotraj univerze,
b) mobilnost med slovenskimi univerzami,
c) mednarodna mobilnost med univerzami, ki imajo uveljavljen ECTS,
d) mobilnost med drugimi tujimi univerzami.
Zaradi mobilnosti mora imeti študent možnost, da prenese najmanj 10 kreditnih točk iz
obveznih ali izbirnih enot programa iz enega študijskega programa v drugega.
11. člen
(individualni program izbirnosti za študenta)
Študent oblikuje svoj interes do študijskih vsebin in uveljavlja možnost izbirnosti med
vsebinami z individualnim programom izbirnosti in mobilnosti, ki ga pripravi s pomočjo
svojega tutorja oz. druge zadolžene osebe na članici.
Individualni program izbirnosti in mobilnosti za študenta sprejme članica po postopku,
določenem s pravili članice.
12. člen
(postopki za priznavanje kreditnih točk, pridobljenih v drugih študijskih programih)
Univerza v pravilniku, ki ureja področje izobraževalnega dela, določi postopke za priznavanje
kreditnih točk, pridobljenih v drugih študijskih programih na istem ali drugih visokošolskih
zavodih.
13. člen
(organ ali odgovorna oseba za ECTS na visokošolskem zavodu)
Za uveljavljanje ECTS in usklajevanje s tem povezanih nalog sta zadolžena Komisija za
študijske zadeve univerze in prorektor za študijske zadeve univerze.
14. člen
(predstavitveni zbornik visokošolskega zavoda)
Za informiranje študentov o kreditnem sistemu študija univerza pripravi predstavitveni
zbornik (information package) v slovenskem, priporočljiva pa je tudi izdaja v vsaj še enem od
uradnih jezikov EU.
Predstavitveni zbornik vsebuje podatke o vseh glavnih sestavinah študijskih programov,
zlasti pa predmetnik z opisi predmetov, s kreditnimi točkami opredeljene študijske obveznosti
ter podatke o izpitnem režimu oziroma načinih ocenjevanja ter ocenjevalni lestvici.
Predstavitveni zbornik prejmejo študenti na informativnem dnevu.
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Predstavitveni zbornik univerza posodablja hkrati s spreminjanjem študijskih programov.
15. člen
(drugi dokumenti)
Za uresničevanje študentskih izmenjav in prenos kreditnih točk, lahko pa tudi za nabiranje
kreditnih točk, univerza pripravi še naslednje dokumente (standardizirane obrazce):
študentovo prošnjo/prijavo (application form), sporočilo o opravljenih študijskih obveznostih
(trancripts of records), študijsko pogodbo (learning agreement), lahko pa tudi druge.
Obrazci dokumentov iz prejšnjega odstavka so objavljeni na spletnih straneh univerze.
16. člen
(uveljavitev meril)
Ta akt začne veljati naslednji dan po sprejemu na senatu univerze, uporablja pa se za
študijske programe, pripravljene v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o
visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 63/04).
Številka: 0221-1/05

dr. Lucija Čok l. r.,
rektorica Univerze na Primorskem

Priloga:
1. Katalog obremenitev študenta za študijski program
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PRILOGA 1: Katalog obremenitev študenta za študijski program
Študijski program: ……………………………….……………………………………………………….

Št.

1

Vrsta obremenitve
študenta

Učne enote

Programiranje

Skupaj
KT

Skupaj
UDŠ

P

SE

SV

EV

LV

TV

KV

HO

N

SN

SD

DN

ŠL

PI

6

180

45

-

45

-

-

-

-

-

-

-

-

30

45

15

…

…

* KT = kreditne točke po sistemu ECTS; UDŠ = ure dela študenta; ocena potrebnega števila ur študija, da študent uspešno opravi vse študijske obveznosti pri učni enoti

Opomba: V tabeli je naveden primer za predmet »Programiranje«.
Navodilo: V naslovno vrstico vpišite vse možne obremenitve študenta za študijski program. Za posamezne oblike obremenitve lahko
vpisujete oznake, zapisane v legendi oziroma okrajšave, ki jih uporabljate, ustrezno pojasnite.
Pri vsakem predmetu navedite skupno število kreditnih točk (»Skupaj KT«) in skupno število ur dela (obremenitve) študenta (»Skupaj
UDŠ«), nato pa ure UDŠ razmestite po posameznih oblikah obremenitve študenta, tako da bo za vsako učno enoto razvidno, kolikšna
količina dela (obremenitve študenta) je predvidena za posamezne oblike dela pri predmetu.
Legenda:
P = predavanja
SE = seminarji
SV = seminarske vaje
EV = eksperimentalne vaje
LV = laboratorijske vaje
TV = terenske vaje
KV = klinična vaje
HO = hospitacije
NA = nastopi
SN = seminarska naloga
SD = seminarsko delo
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PR = projekt
PN = projektna naloga
P(d) = priprava diplomskega dela
P(m) = priprava magistrskega dela
P(D) = priprava doktorata/disertacije
Z(d) = zagovor diplome
Z(m) = zagovor magistrskega dela
Z(D) = zagovor doktorske disertacije
Pr(m) = predstavitev magistrske teme
Pr(D) = predstavitev doktorske teme
R/D p = raziskovalni / doktorski program
ŠL = študij literature in virov
KPI = krajši pisni izdelki
DN = domače naloge
KO = kolokvij
DI = delni izpit
PI = priprava na izpit in izpit
Drugo ... (članica lahko katalog po potrebi dopolni, skladno s sprejetim študijskim programom)
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