


























































Pregled pripomb strokovnjakov NAKVIS (podčrtano)in dopolnitve vlagatelja v zvezi s 

sklepom sveta NAKVIS na 89. seji 19. 3. 2015 o dopolnitvi vloge za akreditacijo 

študijskega programa 1. Bolonjske stopnje Fizioterapija 

 

 

na straneh 97, 125, 162, 175 v učnih načrtih mora razmejiti obvezno in 

priporočeno literaturo, 

 

 

str. 88: temeljna in priporočena literatura pri predmetu OMMTII sta prikazani ločeno, 

priporočljivo pa je navesti tudi poglavja in strani v zahtevanih učbenikih, razen če niso 

mišljene vsebine učbenika v celoti, kar pa je za VS program precej zahtevno. 

 

Str.97: zahtevana literatura za predmet Kardiorespiratorna fizioterapija ni ustrezno citirana: 

navedba: Učbenik Respiratorna fizioterapija, ?????? (manjkajo osnovni podatki za navajanje 
literture) 
- Učbeniki Anatomija in fiziologija; ??????? 
- Videnšek, S. (2012). Respiratorna fizioterapija.Maribor. 
- Zborniki referatov Respiracijska in kardiovaskularna fizioterapija, Ljubljana. 
- Strokovni članki  

 

Str. 116 : obvezna in priporočena literatura pri predmetu Fizioterapevtski praktikum II sta 

prikazani ločeno, vendar pri navajanju literature niso navedeni osnovni podatki: založnik, 

število strani, ISBN.... 

 

 

Str.148: pri predmetu Športne dejavnosti invalidnih oseb je ločeno navedena obvezna in 

priporočena literaura, vendar je citiranje literture pomanjkljivo (manjkajo letnice, strani, 

ISBN..) 

 

Str. 160: pri predmetu Medpoklicno sodelovanje je ločeno predtavljena obvezna in 

priporočena litertura, nekateri citati so nepopolni (strani, ISBN) 

 

Ugotovitev: 

Vlagatelj je pri navajanju virov upošteval priporočila skupine strokovnjakov in razmejil 

zahtevano in priporočeno literturo, vendar navajanje literature še vedno ni v skladu z 

zahtevami in  pravili o navajanju virov. 

 

 
- . za dr. Špelo Smerkolj je treba pridobiti njeno pisno izjavo, da ima kompetence za 

izvajanje predmetov iz Interne medicine in Infekcijskih bolezni, ali  si pridobiti 

drugega ustreznega nosilca predmeta 

 

Pisna izjava za Špelo Smerkolj ni priložena, vlagatelj kot nosilca predmeta Osnove klinične 

medicine II predlag dr. Igorja Muzlovića in prilaga izjavo o sodelovanju 

 
-  za Simono Videnšek mora  razdelati oz. bolj podrobno zapisati njene 

kompetence v povezavi s predmetom katerega nosilka je, 

-  

Za nosilko Simono Videnšek je vlagatelj dopolnil kompetence predmeta Osnove 

gerontologije, koristno pa bi bilo navesti tudi specifične strokovne članke s področja 



predmeta, v poglavju reference ki dokazujejo kompetentnost nosilke, sja so večinoma 

navedene funkcije nosilke  
 

- za pred. Roberta Harley-a ravno tako napraviti bolj podroben zapis njegovih 

kompetenc oz. utemeljiti njegove kompetence za nosilstvo predmeta, 

 
Za nosilca Roberta Harleya so kompetence pri predmetu OMMTI dopolnjene, v referencah 

pa so navedene le funkcije nosilca, ne pa strokovni prispevki 

 
 (Piberl) ni razvidna povezava referenc s predmetom, 

 

Mag. Sebastajn Piberl bo sodeloval pri predmetih nosilca prof. Deana Ravnika kot asistent 

 
- str. 12. (Bajec) med referencami so navede zgolj projekti in aktivnosti, ki niso 

vidno povezane s predmetom, 

-  

Namesto pred.Darke Bajec bosta nosilstvo pri predmetu Zdravstvena psihologija prevzela 

doc. Evgen Benedik-in doc. dr.Zlatka Rakovec Felser (priloženi  izpisi iz COBISSA, potrdili 

o habilitaciji in izjavi o sodelovanju) Darka Bajec bo prevzela vlogo asistentke pri predmetu. 

 
str. 9 (Vauhnik) v tretji referenci navedba tretjega vira ne vsebuje imena 

nosilca, ki pa je soavtor dela 
-  str. 21 (Šonc) 4. in 5. referenca sta sekundarni avtorstvi (naslova 

diplomskih del), ni navedeno da gre za mentorstvo, 

 

Dopolnjene so reference prof. Jože Vauhnika nosilca predmeta Motorični razvoj v ontogenezi 

človeka ter osnove pozitivnih motoričnih transformacij in mag. Silvana Šonc nosilke 

predmeta Promocija zdravja in komunikacijske veščine. 

 
 str. 37 (Smrkolj Vladimir) življenjepis, ni konkretnih referenc 

 

Dodane so refernce prof. Smrkolj Vladimirja nosilca predmeta Osnove klinične medicine I 
 

-  str 88,89 (Kresal) le funkcije in dosežki, ni virov, 

 

Dodane so reference viš. pred. mag. Friderika Kresalnosilke predmeta Ocenjevalni postopki 
 

 

Glede izvedbe predavanj tujih nosilcev Stefa Roberta Harleya in Rene de Bruijna vlagatelj 

zagotavlja, da bodo predavanja potekala v slovenskem jeziku ter da bodo zagotovili ustrezno 

prevajanje predavanj prof. Rene de Bruijna. 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 1.april 2015    vodja skupine strokovnjakov NAKVIS 

       Prof.dr. Jasna Štrus 
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