








































Končno dopolnilno mnenje 

v postopku prve akreditacije študijskega programa druge stopnje »Trženje« B2 Visoke šole 

za poslovne vede 

 

Na podlagi sklepa Sveta NAKVIS z dne 17. 11. 2016 je bila v skupino strokovnjakov za 

pripravo skupnega poročila v postopku prve akreditacije študijskega programa druge 

stopnje »Trženje« B2 visoke šole za poslovne vede imenovana nova članica prof. dr. 

Marjana Merkač Skok namesto predsednika prof. dr. Bruna Završnika.  V tem sklepu je bilo 

določeno, da skupina strokovnjakov pripravi končno dopolnilno mnenje v postopku.  

Skupino strokovnjakov sestavljamo: 

prof. dr. Marjana Merkač Skok, Gea College – Fakulteta za podjetništvo, 

predsednica; 

- prof. dr. Ana Tkalac Verčič, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, članica;  

- Tea Markotić, študentka, članica. 

Skupina strokovnjakov v prvotni sestavi, ki je bila imenovana 17. 3. 2016, je pripravila 

skupno poročilo v postopku prve akreditacije 14. 6. 2016. Vlagatelj je po prejemu tega 

poročila svojo vlogo dopolnil in spremenil. Dopolnitve je skupina strokovnjakov ponovno 

presodila  in podala svetu NAKVIS dopolnitve svojega poročila. Ta je vlogo obravnaval na 

svoji seji 15. 9. 2016 in zaradi razjasnitve dejanskega stanja  ponovno pozval vlagatelja za 

dopolnitev vloge. Skupino strokovnjakov pa je pozval, da dopolnjeno vlogo presodi, odpravi 

pomanjkljivosti v svojem poročilu in pripravi dokončno dopolnilno mnenje.  

Skupina strokovnjakov je vsa prejeta gradiva proučila in se uskladila o mnenju po 

elektronski poti. Pri tem smo upoštevali zakonska določila in merila ter ravnali po načelih 

strokovnosti, nepristranskosti in zakonitosti. Proučili smo: 

- Vlogo za prvo akreditacijo študijskega programa druge stopnje »Trženje«  

- Poročilo skupine strokovnjakov z dne 14. 6. 2016 

- Odgovor vlagatelja z dne 11. 7. 2016 

- Dopolnjeno poročilo skupine strokovnjakov z dne 9. 8. 2016 

- Odgovor vlagatelja z dne 18. 10. 2016 

Skupina strokovnjakov je v končnem poročilu navedla nekatere neskladnosti na področju 

sestave in vsebine programa ter na področju kadrov. Vlagatelj je z dopolnitvami te 

neskladnosti odpravil. Prav tako so bile v končnem poročilu navedene določene priložnosti 

za izboljšanje. Praviloma se nekatere priložnosti lahko realizirajo v času priprave 

programa, druge pa v času izvedbe programa. Vlagatelj je določene priložnosti v svojem 

zadnjem gradivu že upošteval. 

  



1. SESTAVA IN VSEBINA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

V tem delu je skupina strokovnjakov v svojem poročilu navedla sledeče neskladnosti: 

- Predmetnik ne vsebuje predmetov Integrirano tržno komuniciranje ali Korporativno 

komuniciranje. Vlagatelj je pripombo upošteval in predmet Integrirano tržno 

komuniciranje umestil v tretji semester programa. Korporativno komuniciranje je 

zajeto v vsebini predmeta  Integrirano tržno komuniciranje. 

- Predmet Vedenje porabnikov je bil umeščen v tretjem semestru, po mnenju 

skupine strokovnjakov bi sodil v prvi letnik. Vlagatelj je pripombo upošteval in 

predmet uvrstil v prvi semester. 

- Za obvezna predmeta Cenovne strategije in ustvarjanje vrednosti ter Organizacijsko 

vedenje in korporativne strategije je skupina strokovnjakov predlagala, da se ju 

uvrsti med izbirne predmete. Vlagatelj je to pripombo upošteval. 

- Vsebina predmeta Medorganizacijsko trženje po mnenju skupine strokovnjakov ni 

ustrezala nazivu predmeta. Vlagatelj je pripombo upošteval in v vsebino predmeta 

umestil predlagane vsebine.    

Skupina strokovnjakov je v tem delu poročila podala tudi nekatere priložnosti za 

izboljšanje programa. Vlagatelj je v prvi letnik na novo uvrstil predmet Finance in 

računovodstvo za tržnike. Prav tako je povečal nabor izbirnih predmetov, dodana sta 

predmeta Tržne poti in Trženje v malih in srednjih podjetjih.  

Za predmete, ki so poimenovani enako kot na dodiplomskem strokovnem programu Tržno 

komuniciranje in odnosi z javnostmi (Vedenje porabnikov, Trženje storitev in Strateško 

trženje) vlagatelj utemeljuje, da ne gre za ponavljanje vsebin ampak za poglobljene in 

obsežne vsebine, za konkretna napredna znanja v primerjavi z vsebinami na prvi stopnji, ki 

študentom na podlagi vsebine in ciljev omogočijo pridobitev kompetenc, skladnih s cilji in 

ravnijo programa.   

 

2. VPETOST V OKOLJE 

V tem delu ni bilo ugotovljenih neskladnosti, je pa skupina strokovnjakov v končnem 

poročilu ocenila, da je podpora poslovnega okolja sicer velika, a  da se nanaša predvsem 

na informacijsko področje in ne na področje trženja, za katerega je vložena vloga za prvo 

akreditacijo programa. Vlagatelj konkretno navaja, da je močno povezan z gospodarstvom 

že preko svojih nosilcev predmetov na programu prve stopnje  Tržno komuniciranje in 

odnosi z javnostmi, ki so strokovnjaki, direktorji ali lastniki podjetij s področja programa. 

Prav tako navaja, da so v letu 2015 začeli izvajati raziskovalni projekt o navadah in načinih 

oblačenja Slovencev. Vlagatelj je ustanovni član Slovenskega inovacijskega središča in 

mrež.  Vlagatelj poudarja pomen raziskovalnega dela pedagoških delavcev in prenos 

njihovih raziskovalnih rezultatov v izobraževalni proces, ne glede na to, kdo je nosilec ali 

plačnik raziskovalnega projekta. Večina pedagoških delavcev je angažirana v podjetjih ali 

na drugih izobraževalnih ali raziskovalnih institucijah. Navaja primere sodelovanja in 

institucije, s katerimi so sodelovali v projektih.   



Na podlagi priložnosti za izboljšanje, ki jih je podala  skupina strokovnjakov, da se priložijo  

načrti prijav znanstveno-raziskovalnih projektov s področja trženja, je vlagatelj posredoval 

dve kratki  predstavitvi  znanstveno raziskovalnega projekta:  

- Preverjanje poslovnega modela SPC na področju zasebnega visokega šolstva 

(avtorji: red. prof. dr. Srečko Devjak,  doc. dr. Milena Alič,   doc. dr. Karmen 

Rodman,   doc. dr. Marko Divjak); 

 

-  Vloga družbenih medijev v tržni praksi izobraževalnih organizacij in njihov vpliv na 

vedenje porabnikov v procesu nakupnega odločanja (avtorji: doc. dr. Denis Tomše, 

doc. dr. Milena Fornazarič, doc. dr. Jani Toroš, doc. dr. Marko Divjak).  

 
Na podlagi priložnosti za izboljšanje, ki jih je podala  skupina strokovnjakov, da se 

konkretneje opredeli mednarodno sodelovanje, vlagatelj navaja doslej že odobrene 

projekte iz Erasmus +, KA, KA103 in KA107 ter napoveduje, da bodo tudi za magistrski 

program Trženje razvili podobna sodelovanja.  Vlagatelj navaja primere konkretnih 

dogovorov o mednarodnem sodelovanju z akademikom prof. Mohit Jamwal iz Hemwati 

Nanda Bahuguna Garhwal University iz Indije za področje vedenja porabnikov in trženjskih 

strategij ter s prof. Akhilesh Chandra Padney za področje kognitivne disonance in 

napovedovanje vedenja porabnikov. Prijavil se je tudi na razpis za financiranje tujih 

profesorjev v Sloveniji, da bi lahko financiral tovrstna daljša raziskovalno pedagoška 

sodelovanja. Vlagatelj prav tako navaja tudi primere pedagoške mobilnosti svojih 

sodelavcev na tujih institucijah.  

 

3. DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

V tem delu ni bilo ugotovljenih neskladnosti in tudi ne priporočil. 

 

4. KADRI 

V tem delu je skupina strokovnjakov v svojem poročilu navedla kot neskladnost, da nimajo 

vsi  nosilci predmetov v učnih načrtih navedenih znanstveno-raziskovalnih referenc. 

Vlagatelj je to odpravil in v priloženih učnih načrtih navedel za vse nosilce njihove 

znanstveno-raziskovalnih reference s področja predmeta. Učne načrte je v tem pogledu 

poenotil in uredil.  

Na podlagi priložnosti za izboljšanje, ki jih je podala  skupina strokovnjakov, da pridobi 

mlajše visokošolske učitelje, je vlagatelj že pridobil nekaj mlajših nosilcev predmetov. 

Prav tako je navedel tudi asistente, ki bodo predvidoma sodelovali v pedagoškem procesu.  

 

5. ŠTUDENTI 

V tem delu ni bilo ugotovljenih neskladnosti in tudi ne priporočil. 

 



6. MATERIALNI POGOJI 

V tem delu je skupina strokovnjakov v svojem poročilu kot priložnost za izboljšanje 

navedla, da je treba omogočiti študentom dostop do različnih podatkovnih baz s področja 

ekonomije, jim omogočiti tiskane in e-revije s področja trženja in urediti čitalnico. 

Vlagatelj navaja, da šola trenutno že omogoča dostop do podatkovnih baz Proquest v 

celoti, Disertations and Thesis.  Prav tako jim že sedaj nudi prostor kot čitalnico z ustrezno 

infrastrukturo. 

 

7. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

V tem delu je skupina strokovnjakov v svojem poročilu navedla kot priporočilo, da se na 

spletni strani VŠPV objavi Poslovnik kakovosti in samoevalvacijsko poročilo, ter da se v 

samoevalvacijsko poročilo vključi poročilo o napredku na področju kakovosti.  

 

ZAKLJUČEK 

Člani skupine strokovnjakov, ki smo bili s strani Sveta NAKVIS  z dne 17. 11. 2016 

naprošeni, da pripravimo končno dopolnilno mnenje  v postopku prve akreditacije 

študijskega programa druge stopnje »Trženje« B2 Visoke šole za poslovne vede 

ugotavljamo, da je vlagatelj odpravil vse ugotovljene neskladnosti in upošteval večino 

priporočil za izboljšanje.  

 

 

prof. dr. Marjana Merkač Skok,  

predsednica skupine strokovnjakov 

 

Ljubljana, 9. 2. 2017 
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