




























 
 
 

ODZIV ZA ODGOVOR PREDLAGATELJICE OB PRVI AKREDITACIJI 
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

Vlagatelj/i: Univerza na Primorskem 

Predlagatelj/i: UP Fakulteta za grajeno okolje 

Študijski program: magistrski študijski program 2. stopnje Trajnostno grajeno okolje 

skupina strokovnjakov za presojo v postopku prve akreditacije študijskega programa, v 

sestavi: 

Predsednik doc. dr. Dušan Petrovič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

Član dr. Bernardin Peroš, Sveučilište u Splitu, Građevinsko arhitektonski fakultet 

Član Igor Jesih, študent Univerze v Mariboru 

Predstavnica agencije: Jožica Kramar 

Po oddaji Poročila o prvi akreditaciji študijskega programa je predlagateljica posredovala 
svoj odgovor skupaj z dodatnimi gradivi (dokazili). Člani skupine strokovnjakov 
smo odgovore in gradiva pregledali in posredujemo naslednje komentarje na 
odgovore: 

(0): Spletna stran je sedaj res vzpostavljena (ob pisanju poročila je še ni bilo), vendar 
vsebuje le poslanstvo ter vizijo, za vse ostalo je navedeno, da je v izdelavi, ni je mogoče 
izbrati preko strani Univerze na Primorskem, tudi google iskalnik je ne najde 
 
(1): Neskladnost rabe jezika (ZVIS) je formalno odpravljena, ostaja vprašanje, kako so 
nosilci sposobni izvedbe v slovenščini. 
 
(2): Neskladnost odpravljena. 
 
(3): Odgovor ni prepričljiv, saj v viziji razvoja fakultete ni razvidnega prizadevanja za 
razvoj trajnostnega grajenega okolja kot znanstvene discipline. 
 
(4): Res je za projektne naloge na nacionalni in mednarodni ravni potreben čas, v 
odgovoru so navedeni pretežno projekti UP in IAM ter FAMNIT. Naša pripomba se je 
nanašala na to, da med dejansko zaposlenimi trenutno na področju programa deluje le 
ena oseba (in pogojno še ena), habilitirana na večinskem področju študija in je 
vprašanje, ali bo sodelovanje na projektih omogočeno vsem študentom. 
 
(5): Dopolnjeno. 
 



 
 
 
(6): Tehnično popravljeno, obseg terenskih vaj je opredeljen. 
 
(7): Dopolnjeno. 
 
(8): Popravljeno. 
 
(9): Dopolnjeno. 
 
(10): Dopolnjene so predmetno specifične kompetence, kar pa bi se moralo  
odražati tudi v vsebinah predmetov in povezavah v točki (7). 
 
(11): Popravljeno. 
 
(12): Popravljeno. 
 
(13): Dopolnjeno. Ni sicer navedeno, kako konkretno se bo izvedlo teh 5 ur terenskih vaj 
pri vseh predmetih. 
 
(14): Neskladnost rabe jezika (ZVIS) je formalno odpravljena, ostaja vprašanje, kako so 
nosilci sposobni izvedbe v slovenščini. 
 
(15): Popravljeno. 
 
(16): Sprejmemo razlago. 
 
(17): Dopolnjeno. 
 
(18) in (19): Dopolnjeno s podatki. 
 
(20): Dopolnjeno z analizami in podatki. 
 
(21): Obrazložitev se nanaša na UP kot celoto, naše prvotno navedeno stališče ostaja 
nespremenjeno. 
 
(22): Dopolnjeno. 
 
(23): Dopolnjeno z analizami in podatki. 
 
(24): Odgovor ni prepričljiv, je pa res, da je potrebno strukturo in delovanje šele 
vzpostaviti, kar pa brez programa in cilja ni mogoče. Vsekakor bi bilo treba takoj po letu 
morebitnega izvajanja programa preveriti ustreznost izvedbe z organizacijskega vidika, 
najmanj na osnovi samoevalvacijskega poročila fakultete. 
 
(25): Navedene so možne inštitucije, koliko pa bo dejansko možno vključiti študente v 
projekte bo vidno ob izvedbi. 
 
(26): Obrazložitev ni prepričljiva, za nekatere kadre so predložena dokazila, za nekatere 
ne, za nekatere so stara leto in več. Dvom v trditve dodatno potrjuje dejstvo, da 
strokovnjaki vemo za konkreten primer osebe, ki je v obrazložitvi navedena in 
predvidena za redno zaposlitev s polnim delovnim časom, pri pripravi programa je to 



 
 
 
najbrž predvidevala, danes pa je redno zaposlena pri drugem delodajalci in nima namena 
menjave delodajalca.  
 
(27): Urejeno. 
 
(28): Dvomimo v sposobnost tujcev, da se bodo v dovolj kratkem času dovolj naučili 
slovenskega jezika, da jim bo to omogočalo izvedbo kakovostnih predavanj. 
 
(29): Glede na tabelo je trenutno le tretjina, kasneje pa predvidoma manj kot polovica 
zaposlenih na UP, pa še nekateri od teh so matično na drugih članicah. Dodatno 
predvidevanja o predvidenih zaposlitvah za vse ne držijo. Znaten delež predavateljev, ki 
bodo delno zaposleni, ne bo imel poglobljenega stika s študenti pri raziskovalnem in 
pedagoškem delu. Takšna kadrovska struktura zelo težko zagotavlja stabilnost razvoja 
pedagoške in raziskovalne dejavnosti FGO. 
 
(30): Takšno deljenje obstoječih kadrov je lahko vprašljivo, dejansko učinkovitost 
organizacije bi moralo ovrednotiti samovalvacijsko poročilo. 
 
(31): Pripomba upoštevana. 
 
(32): Uporabno dovoljenje naj bi po navedbi bilo že pridobljeno. 
 
(33): Član skupine strokovnjakov si je kampus Livade osebno ogledal, dejansko 
predstavlja dobro pridobitev za študente; tudi prostori-kabineti so z napeljavo in  
drugimi elementi pripravljeni, da lahko postanejo laboratoriji. 
 
(34): V okviru evalvacije FAMNIT je bilo ugotovljeno, da knjižnica ne zadostuje niti 
potrebam FAMNIT, kaj šele tudi potrebam FGO, ki je od knjižnice oddaljen vsaj 15 minut 
vožnje z avtom do Kopra in še sprehoda v peš coni do lokacije knjižnice. 
  
(35): - (43): Le povzetek že komentiranih navedb.  
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