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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 29. 11. 

2019. Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila 

skupno poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

 

Skupina strokovnjakov je 21. 2. 2020 pripravila skupno poročilo na podlagi proučevanja 

vloge za študijski program Športna vzgoja 2. stopnja in prilog ter drugih javno dostopnih 

informacij o fakulteti (spletna stran) in kadrih po področjih presoje iz 6. člena Meril za 

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni 

list RS, št. 42/17, 14/19 in 3/20), in sicer standardih kakovosti iz 17. in 18. člena Meril 

za akreditacijo. Strokovna sodelavka Nakvisa je poročilo poslala vlagatelju (2. 3. 2020), 

ki je nanj odgovoril 27. 3. 2020. Odgovor vlagatelja, ki se je nanašal na priložnosti za 

izboljšanje, smo člani skupine strokovnjakov pregledali. Ponovno smo preverili vse 

dopolnjene učne načrte, predmetnik, predvidene kadre za nove in spremenjene 

predmete, preučili analizi zaposljivosti in potreb po znanju ter  druge priloge. 

Ugotavljamo, da so bile za predlagani študijski program Športne vzgoje 2. stopnje 

opravljene številne spremembe in dopolnitve. Upoštevana je bila večina priporočil iz 

prvotnega poročila strokovnjakov z dne 21. 2. 2020 (8 od 10 predlaganih izboljšav). 

Spremembe so predvsem na področju predmetov (obvezni, izbirni) in učnih načrtov ter 

kadrov. Poročilo strokovnjakov smo zato spremenili pri prvem in četrtem standardu (kjer 

se je število predlogov izboljšav iz 4 znižalo na 1) ter dopolnili pri drugem in tretjem 

standardu in tako upoštevali stanje predloga študijskega programa po oddaji dopolnitev. 

Spremenjen je predmetnik in ECTS pri nekaterih predmetih (dodanih 5 novih predmetov 

in prenovljenih 15). Nekateri izbirni predmeti so bili uvrščeni med obvezne, pri nekaterih 

obveznih se je znižalo število ECTS, dodani so novi izbirni predmeti. Dodani so novi 

nosilci predmetov, ki imajo ustrezna imenovajna. Dopolnjene so opredelitve učnih izidov 

in predvidenih kompetenc.  

 
(35. člen meril: Skupina strokovnjakov pripravi skupno poročilo po področjih presoje in standardih kakovosti, 
določenih v merilih za akreditacijo študijskega programa, in sicer na podlagi vloge s prilogami, druge zahtevane 
dokumentacije in ogleda prostorov, kadar je to potrebno zaradi popolne ugotovitve dejanskega stanja.  
 
Agencija pošlje akreditacijsko poročilo vlagatelju, ki lahko nanj da svoje pripombe v enem mesecu od 
njegovega prejema. Če vlagatelj v tem roku pripomb na poročilo ne da, to postane končno. Če pripombe da, 
skupina strokovnjakov v enem mesecu od njihovega prejema pripravi končno akreditacijsko poročilo, v katerem 
se opredeli do vseh pripomb.) 
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Akreditacija študijskega programa (številska tabela) 

Področja presoje Izpolnjuje standarde 

kakovosti 

Delno 

izpolnjuje 

standarde 

kakovosti 

Ne izpolnjuje 

standardov 

kakovosti 

Prednosti Priložnosti za 

izboljšanje 

 Večje 

pomanjkljivosti 

oz. neskladnosti 

Sestava in vsebina študijskega programa 

Standard 1 3 1   

Standard 2 1 0   

Standard 3 1 0   

Zasnova izvajanja študijskega programa 

Standard 4 1 1   

Standard 5 0 0   

 

Odličnost 1 
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UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE IN NJEGOVA PRESOJA 

Temeljna usmeritev za presojo po posameznih standardih:  

Skupina strokovnjakov vsak predpisani standard kakovosti presoja na dveh 

ravneh v skladu z določbami o presoji, ki so podrobneje opredeljene v V. 

poglavju meril (OBRAZCI VLOG). Na prvi objektivno presodi in z argumenti 

podpre izpolnjevanje standarda. S tem presoja skladnost, obstoj ali izvajanje 

predpisanega. Na drugi ravni pa ugotovljeno stanje kvalitativno vrednoti v 

obsegu nad (ali pa pod) sprejemljivim in s tem presodi tudi kakovost. Na tej 

ravni presoje z argumenti strokovno oceni, kaj je zelo dobro, dobro, kaj ni 

oziroma kaj bi lahko bilo bolje. Če je nekaj skladno s predpisom, še ni nujno 

dobro. Nasprotno nekaj ni nujno slabo, če ni (povsem) skladno s predpisom, saj 

je visoko šolstvo raznoliko, dobro pa se lahko skriva ravno v posebnosti ali 

izjemnosti. Medtem ko nekateri standardi kakovosti vsebujejo kvalifikatorje, kot 

je 'kakovosten', drugi izrecno sprašujejo zgolj po primernosti, ustreznosti ali le 

obstoju oziroma izvajanju nečesa. Skupina strokovnjakov temu navkljub vselej 

presoja na dveh ravneh – iz prve ravni na koncu posameznega standarda 

povzame morebitne neskladnosti ali večje pomanjkljivosti, iz druge pa prednosti 

in priložnosti za izboljšanje, tako kot izhajajo iz ugotovitev in ocen, in ne po 

načelu, da morajo biti številčno uravnotežene, ali po kakšnem drugem načelu. 

SESTAVA IN VSEBINA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

1. standard: Študijski program po sestavi in vsebini študentom ponuja celovito 

znanje ter jim omogoča doseči postavljene cilje in načrtovane kompetence 

oziroma učne izide. 

 

a) konsistentnost in vsebinska povezanost posameznih predmetov in učnih 

načrtov ter študijskega programa kot celote:  

 

Na osnovi predpostavke, da se bodo v predlagani študijski program vključili študenti, ki 

so zaključili dodiplomski študij iz istega študijskega področja oziroma po potrebi opravili 

diferencialne izpite, je konsistentnost in vsebinska povezanost predmetov, kurikuluma in 

študijskega programa v celoti ustrezna. Vsebine predmetov so logično zasnovane, 

literatura je ustrezna, učne metode omogočajo doseganje potrebnih učnih izidov. Jasno 

so opredeljeni načini ocenjevanja, končne ocene in skupna obremenitev študentov pri 

predmetih. Vsebine predmetov enakovredno omogočajo doseganje kompetenc 

študijskega programa.   

 

b) povezanost (skladnost) ciljev, kompetenc oziroma učnih izidov, določenih 

v učnih načrtih, s cilji in kompetencami študijskega programa in z 

njegovo vsebino glede na vrsto in stopnjo študija: 

 

Usklajenost in povezanost ciljev in učnih izidov je jasno definirana. V nekaterih predmetih 

je še nekaj priložnosti, da bi se izidi in kompetence natančneje opredelili, kar bi 

omogočilo  visokošolskim učiteljem uporabo ustreznih metod poučevanja, usklajenih s 

pričakovanimi učnimi izidi, študentom pa lažje sodelovanje v spremljanju lastnega 

napredka. Kot primer dobro pripravljenega študijskega programa velja izpostaviti 
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predmeta Športna vzgoja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in Vodenje 

programov športa otrok in mladine.  

V primeru, da bodo magistri profesorji športne vzgoje opravljali delo z udeleženci iz 

predšolskega obdobja, jim bodo primanjkovali teoretični in praktični učni izidi 

predlaganega študijskega programa, ki bi jih pripravili na  specifičnosti dela s populacijo 

predšolskih otrok. Te kompetence bodo lahko pridobili z dodatnim izobraževanjem 

(Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje, ki ga izvajajo na 

Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem). 

 

c) v program integrirane znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma 

umetniške vsebine: 

 

Iz učnih načrtov predmetov je razvidna integracija znanstvenih, strokovnih in 

raziskovalnih vsebin.  

 

 č) vrstni red predmetov oziroma razporejenost predmetov po semestrih in 

letnikih (horizontalna in vertikalna povezanost) ter njihovo kreditno 

ovrednotenje: 

 

Razporeditev predmetov in dejanska obremenitev študentov, izražena z ECTS, omogoča 

neovirano napredovanje študentov skozi študij ob doseganju potrebnih kreditnih točk za 

vpis v višji letnik. Zelo pomembno je, da se pedagoška praksa izvaja v drugem letniku 

tako v osnovni kot v srednji šoli, kar bo omogočalo študentom, da si pridobijo potrebne 

kompetence in veščine pri neposrednem delu z učenci.  

Horizontalna in vertikalna povezanost predmetov in učnih izidov je logična.  

Obremenitev študentov (izražena v ECTS) je skladna s številom navedenih kontaktnih ur 

in ur samostojnega dela, potrebnega za osvojitev vsebine posameznih predmetov. 

 
Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Študijski program je konsistenten, predmeti so vsebinsko povezani, vsebine 

predmetov so logično zasnovane, predvidene učne metode omogočajo doseganje  

načrtovanih kompetenc študijskega programa.   

- Cilji in učni izidi pri predmetih Športna vzgoja otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami in Vodenje programov športa otrok in mladine so opredeljeni natančno, 

kar omogoča oceniti ali so jih študenti osvojili. 

- Pedagoška praksa je načrtovana v drugem letniku, ko študenti že osvojijo 

potrebna temeljna znanja za izvajanje pouka Športne vzgoje. 

   

 

Priložnosti za izboljšanje: 

- Natančneje opredeliti učne izide in kompetence pri nekaterih predmetih, kar bo 

omogočalo ocenjevanje njihovega doseganja in spremljanje ter vrednotenje 

napredka študentov na način kot so pri predmetih Športne vzgoje otrok s 

posebnimi potrebami in Vodenje programov športa).  

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 
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Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

2. standard: Študijski program se po imenu, namenu in vsebini primerno 

umešča v predvideno področje in disciplino. 

 

Povezanost vsebin študijskega programa, njihovo razmerje do uporabnih 

oziroma temeljnih znanj s področja in discipline ter idejni izbor vsebin, jasno 

opredeljenih in smiselno povezanih z aktualnim stanjem in razvojnimi trendi v 

znanosti, stroki oziroma umetnosti: 

 

Vsebine študijskega programa so medsebojno povezane in ponujajo študentom možnost, 

da si pridobijo kompetence za pedagoško delo in strokovno delo na področju športnih 

aktivnosti. 

 

Vsebine so medsebojno smiselno povezane, predmeti vključujejo vsebine, ki pokrivajo 

vsa pomembna področja športne vzgoje in izhajajo iz aktualnega stanja in trendov v 

stroki. 

 

Predlagatelj je podkrepil povezanost s stanjem v družbi in smernicami na področju v 

dokumentu: Umestitev študijskega programa v epistemično konjunkturo, v katerem 

poudarja, da so vsebine programa povezane »z aktualnim stanjem in trendi« športne 

vzgoje in da je zastavljen tako, da lahko študenti pridobijo strokovna znanja didaktike, 

organizacije in vodenja športno gibalnih vsebin, ki so del kurikuluma izobraževalnih 

programov in odraslih. Drugi del vsebin se nanaša na splošna področja vzgoje in 

izobraževanja (vodenje razreda, vodenje programov športa, andragogika). Predvideno je 

praktično izobraževanje. Poudarjeno je pojmovanje športne vzgoje za spodbujanje 

zdravja. 

 

Fakulteta za vede o zdravju vidi svoje prednosti v razvoju in vzpostavljanju sodobnih 

multidisciplinarnih in multimodalnih pristopov k obravnavi dejavnikov zdravja 

posameznikov in skupin. Program Športna vzgoja naj bi študente opremil z znanji, 

veščinami in kompetencami, ki so usklajena s potrebami prakse na področju spodbujanja 

zdravja in aktivnega življenjskega sloga preko redne gibalno/športe aktivnost. Diplomanti 

naj bi pridobili zmožnost celostnega pogleda na trende zmanjševanja telesne aktivnosti, 

pojav zdravju škodljivih oblik sedentarnosti in vodenje aktivnosti, ki spodbujajo zdravje 

različnih ciljnih skupin. 

 

Študenti bodo preko izbirnih predmetov imeli možnost osvojiti tudi določene kompetence 

za samostojno poklicno pot, ki jih bodo lahko poglobili z vključevanjem v programe 

kariernega centra in centra za razvoj in prenos znanja v okviru Univerze na Primorskem. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Študijski program bo omogočil študentom pridobitev potrebnih znanj za izvajanje 

programov športne vzgoje in širše za spodbujanje zdravja s pomočjo gibalnih 

dejavnosti v skupinah otrok, mladostnikov in odraslih.   

Priložnosti za izboljšanje: 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 
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Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

 

3. standard: Študijski program je povezan z okoljem, v katerem visokošolski 

zavod deluje.  
 

a) analize oziroma raziskave potreb zaposlovalnega okolja, trga dela in 

zaposljivosti diplomantov ali potreb po znanju in ciljev družbe: 

Visokošolski zavod izpostavlja pomen športne vzgoje in gibanja med otroki in 

mladostniki, čemur pritrjujejo različne nacionalne in mednarodne raziskave, ter smernice 

tako Evropske unije kot Slovenije (Športna vzgoja in šport v šolah v Evropi, 

http://www.eurydice.si/images/publikacije/Sportna_vzgoja_in_sport_v_solah_v_Evropi_s

plet.pdf), ne predstavi pa nobene raziskave potreb zaposlovanja. Na podlagi trditve, da v 

Sloveniji obstaja zgolj en tovrstni izobraževalni program, ni možno sklepati, da na trgu 

dela obstaja dejanska potreba po večjem številu učiteljev športne vzgoje. Visokošolski 

zavod sicer predvideva, da bodo potrebe zaradi večjega števila upokojitev v prihodnje 

naraščale, kar pa ni možno v zadostni meri zaznati v trendu prostih delovnih mest med 

leti 2015 in 2017. Brez natančne raziskave potreb in trga dela o tem ni možno natančno 

sklepati, saj so tovrstna nihanja v številu prostih delovnih mest minimalna.  

Visokošolski zavod pa dodaja, da so na področju osnovnošolskega izobraževanja še 

možnosti zaposlovanja učiteljev športne vzgoje, saj lahko le-ti poučujejo tudi že na 

razredni stopnji, namesto učitelja razrednega pouka, kar pa je v veliki meri odvisno od 

presoje posamezne šole. Visokošolski je izpostavil možnosti zaposlovanja diplomantk in 

diplomantov izven vzgojno izobraževalnih institucij, vendar ni opravil analize potreb 

zaposlovanja na teh področjih, pri tem pa opozoril, da je tovrstno analizo težko opraviti. 

Zato v svojem odgovoru visokošolski zavod pojasnjuje, da so magistranti programa 

Športna vzgoja zaposljivi ne zgolj v vzgojno izobraževalnih institucijah, temveč tudi v 

občinskih športnih zvezah, resornih ministrstvih, športnih društvih, zavodih in klubih itd. 

Delo učitelja športne vzgoje se ne nanaša zgolj na učence in dijake, temveč vse starostne 

skupine na različnih področjih. S tem so magistranti Športne vzgoje zaposljivi na širšem 

področju delovanja družbe (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine; športna vzgoja 

otrok in mladine s posebnimi potrebami; obštudijska športna dejavnost; športna vzgoja 

otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; kakovostni šport; vrhunski 

šport; šport invalidov; športna rekreacija; šport starejših) in ne zgolj na primarnem 

področju vzgoje in izobraževanja, kar predstavlja številne možnosti zaposlitve. 

 

b) razmere za praktično izobraževanje študentov: 

Na podlagi predloženih dokumentov je možno ugotoviti, da visokošolski zavod že 

sodeluje s številnimi osnovnimi in srednjimi šolami v regiji. S pismi o nameri dokazujejo 

zadostno število ustreznih zunanjih deležnikov, ki lahko študentom zagotovijo ustrezne 

mentorje za opravljanje praktičnega izobraževanja.  

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Vzpostavljeno je sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami in zagotovljena 

mesta za pedagoško prakso. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 
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Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

ZASNOVA IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

4. standard: Zasnova izvajanja študijskega programa ustreza njegovi vsebini, 

sestavi, vrsti, stopnji in namenu (ciljem), tako da so kakovostno prilagojene in 

zagotovljene študijske vsebine, izvedbene prakse in viri (kadrovski in 

materialni). 

 

a) predvideni načini, oblike in potek poučevanja: 

 

Iz vloge je razvidno, da fakulteta za program Športna vzgoja 2 načrtuje vpis 45 rednih in 

30 izrednih študentov. 

Program traja 2 leti, vključuje 120 ECTS.  

V prvem letniku imajo 14 obveznih predmetov (54 ECTS) in 2 izbirna in 2 izbirna (6 

ECTS). 6 predmetov vključuje širša pedagoška, andragoška, psihološka, didaktična, 

zdravstvena in metodološka znanja, 6 se jih nanaša na didaktiko športne vzgoje in 

posameznih športnih aktivnosti (zimske, letne, vodne aktivnosti, vadba otrok in mladine, 

sodobni in borilni športi, atletika). En predmet je namenjen spoznavanju raziskovalnih 

metod.  

V drugem letniku je 5 obveznih predmetov (24 ECTS: Didaktika plesa, Didaktika 

gimnastike, Didaktika iger z žogo, Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami in 

Vodenje programov športa otrok in mladine), 2 izbirna (6 ECTS). Praktično izobraževanje 

v trajanju 7,5 tednov je načrtovano v osnovni in srednji šoli (15 ECTS). Zaključna naloga 

obsega 15 ECTS.  

Glede izbirnosti so doseženi minimalni standardi (10 % ECTS). Študenti lahko izbirajo 

med 8 izbirnimi predmeti. Praksa obsega 15 ECTS (219 kontaktnih ur).  

Skupno je v študijskem programu načrtovano 1064 kontaktnih ur (8,9 ur na kreditno 

točko) in 2416 ur samostojnega dela (20,1 ur na kreditni točko). Kontaktne ure sestavlja 

337 ur predavanj, 518 ur vaj (78 ur se, 10 sv, 285 lv, 145 tv) in 209 ur prakse. 

Pri načrtovanju izvedbe študija predlagatelj navaja upoštevanje dokumenta: Pravila o 

normativih za izvedbo kontaktnih ur študijskih programov 

(https://www.upr.si/sl/univerza/interni-akti) in Navodila za izvajanje izrednega študija 

usmerjajo organizacijo izvedbe (https://www.upr.si/sl/univerza/interni-akti). 

 

b) ustreznost kadrov v skladu s 13. členom meril ter: 

 področna primernost izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev; 

 zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje 

pogojev za mentorstvo za študijske programe tretje stopnje: 

 

Na osnovi priloženih dokumentov o habilitaciji, bibliografijah in raziskovalnem delu 

izvajalcev ter izjav in soglasij, je mogoče sklepati, da so predvideni kadri ustrezni. 

Predlagatelj predvideva, da bo v izvedbo predmetnika vključenih 19 visokošolskih 

učiteljev: 

- 3 redni profesorji (pedagogika, didaktika, vodenje razreda/programov); 

https://www.upr.si/sl/univerza/interni-akti
https://www.upr.si/sl/univerza/interni-akti
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- 9 izrednih profesorjev (didaktika, didaktika športne vzgoje, moto-pedagogika, 

kineziologija, plesno izražanje - balet, psihologija razvoja in učenja, zdravstvena 

informatika, pravo in etika, upravljanje projektov); 

- 7 docentov (didaktika, kineziologija, andragogika, zdravstvena nega, 

komunikacija, fizioterapija, zdravstvena informatika); 

Študentom so na razpolago tudi izbirnimi ali obveznimi predmeti študijskih programov 2. 

stopnje, ki se izvajajo na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za vede o zdravju ter drugih 

slovenskih in tujih visokošolskih zavodih. 

 

Delež polnega delovnega časa nosilcev in izvajalcev, ki bodo sodelovali na programu 

znaša 5,9 (FTE). Ob potencialnih 150 študentih v prvem in drugem letniku (45 redni, 30 

izredni), bi razmerje študentov na visokošolskega učitelja znašalo 25 študentov na 1 FTE 

visokošolskega učitelja (oziroma 7,9 na izvajalca). 

 

Na Fakulteti za vede o zdravju je že zaposlenih polovica visokošolskih učiteljev, večina 

ostalih pa na drugih fakultetah Univerze na Primorskem. Potencialni predavatelji, ki 

prihajajo iz drugih fakultet izven Univerze na Primorskem imajo ustrezna soglasja. 

 

Visokošolski učitelji in sodelavci so kompetentni na področju izobraževanja športne 

vzgoje. Večina ima izvolitev na znanstvenem področju kineziologije, del pa na področju 

didaktike športa in drugih ved o poučevanju ter zdravstva. 

Izvolitvena področja so skladna z vsebinami predmetov, pri katerih so predvideni kot 

nosilci oz. izvajalci in referencami na predmetnem področju.  

 

Na fakulteti so za pomoč in svetovanje študentom na razpolago štiri strokovne delavke v 

referatu in dve knjižničarki. Fakulteta ima organizirane splošne službe za raziskovanje, 

mednarodno sodelovanje, vseživljenjsko učenje, tržno dejavnost, odnose z javnostjo, 

kadrovsko področje, finančno-računovodsko področje, študijsko področje, kakovost, 

pravno in splošno področje. 

Ob pregledu Izjav o sodelovanju ugotavljamo, da nosilci ne presegajo predvidene 

neposredne pedagoške in/ali znanstveno-raziskovalne oz. strokovne dejavnosti.  

 

c) materialne razmere, povezane z izvajanjem študijskega programa, v 

skladu s 15. členom meril: 

 

Fakulteti za vede o zdravju izvaja študijski proces na sedežu fakultete (Polje 42, Izola: 

programi Zdravstvena nega, 1. in 2. st., Prehransko svetovanje-dietetika, 1. st. in 

Dietetika, 2. st.), v Univerzitetnem Kampusu Livade v Izoli (Aplikativna kineziologija, 1., 

2. in 3. st.) in v akreditirani dislocirani enoti v Novi Gorci (Delpinova 18b, Zdravstvena 

nega). Za izvajanja študijskega procesa fakulteta najema učilnice v sosednji srednji šoli.  

Na sedežu fakultete so prostori na skupni površini cca 2.000m2 (predavalnice, specialne 

učilnice, simulacijski center, računalniška učilnica, laboratorije in sejne sobe ter pisarne 

in kabineti).  

Študijski program Športna vzgoja se bo primarno izvajal v prostorih Univerzitetnega 

kampusa Livade, kjer fakulteta razpolaga z naslednjimi prostori:  

- 3 predavalnice (2x73 mest, 1x 24 mest, 2x71 m2, 1x43 m2 

- referat, skupni prostori 32 m2, 

- 9 kabinetov (3 dietetika), 

- seminarsko sobo/laboratorij, 

- laboratorij za nadzor učinkovitosti gibanja,  
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- 2 fiziološka laboratorija (fizioterapija). 

 

Fakulteta za vede o zdravju navaja, da bodo za izvedbo študija po potrebi uporabili 

najete prostore Birografike Bori v Izoli.  

Del študijskega programa se bo izvajal v športno – rekreacijskih objektih. Fakulteta 

trenutno izvaja del študija (Aplikativna kineziologija) v večnamenski telovadnici Livade, 

Športni dvorani na Kraški ulici, na Mestnem stadionu Izola in zunanjih površinah 

Rekreacijskega parka Livade, v Fitness dvorani na Kraški ulici, Olimpijskem bazenu 

Koper, Športno-rekreacijskem centru Bonifika.  

K vlogi so priložili fotokopije najemnih pogodb.  

Fakulteta navaja tudi možnost za izvajanje študijskega programa Športna vzgoja v 

dislocirani enoti v Novi Gorici.  

Knjižnica je urejena na sedežu fakultete, zaposleni sta dve osebi z bibliotekarskim 

strokovnim izpitom (z licenco za vzajemno katalogizacijo in vpisovanje bibliografij). Za 

uporabnike je odprta 30 ur tedensko. Knjižnica je v letu 2018 imela 8100 enot knjižnega 

gradiva in 185 enot neknjižnega gradiva. Naročeni so na 20 tiskanih znanstvenih in 

strokovnih revij iz različnih področij. V knjižnici so študentom in zaposlenim na voljo tudi 

elektronski viri (Wiley Interscience, Springer Link, SAGE Journals Online, do baze 

Medline, Emerald Full Text, JSTOR, Web of Science, EBSCO Host, ProQuest, Science 

Direct, Cinahl, The Cochrane Library). 

Obvezna literatura za študijski program Športna vzgoja 2. stopnje je na razpolago 

študentom v knjižnici, nekatera tudi v Moodlu. 

Fakulteta razpolaga z ustrezno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, v učilnicah so 

računalniki in projektorji. Vzpostavljeno je omrežje Eduroam. Uporabljajo VIS 

informacijski sistem. 

 

Prostori v Univerzitetnem kampusu so prilagojeni osebam z ovirami gibanja. 

Kabineti oz. specialne učilnice (laboratorji) so opremljene tudi za znanstveno-

raziskovalno delo na področju kineziologije (za raziskovanje gibalno športne aktivnosti za 

zdravje, za transformacijske procese v športu, za izvajanje 

nadzora/učinkovitosti/ekonomičnosti gibanja idr.). 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Prostori in oprema za znanstveno raziskovalno delo na področju znanosti o športu. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

- Lastni prostori za izvajanje praktičnega dela »športnih« predmetov. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

 

5. standard: Pogoji za študij in obvezne sestavine študijskega programa so 

določeni, pregledni in razumljivi. Omogočajo uveljavljanje pravic in 

izpolnjevanje obveznosti vseh deležnikov v študijskem procesu. 

 

a) pogoji za vpis v študijski program in napredovanje študentov: 
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So ustrezni. 

V 1. letnik študijskega programa se bo lahko vpisal kdor je končal program 1. stopnje 

Športna vzgoja ali sorodni študijski program oz. študijski program 1. stopnje pedagoške 

smeri, ter opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 

od 10 do 60 ECTS. Pred vpisom morajo kandidati, kar omogoča 38.a člen ZVis, opraviti 

preizkus gibalnih zmogljivosti ter predložiti zdravniško potrdilo. 

 

b) merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v 

študijski program: 

 

Znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom, se bodo priznavala individualno na podlagi 

pisne prošnje na za to določenem obrazcu, objavljenem na VIS-u. Postopek priznavanja 

bo izpeljan v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje formalno in 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti na Fakulteti za vede o zdravju, kot to 

določa Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in 

spretnosti Univerze na Primorskem. Znanja pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja 

se bodo izkazovala s spričevali in drugimi listinami. Študentu se bodo lahko priznala tudi 

neformalno pridobljena znanja in spretnosti, ki po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti 

ali delno ustrezajo splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, ki so 

določene s študijskim programom. 

 

c) načini ocenjevanja: 

 

So ustrezni. Načini ocenjevanja so določeni z učnimi načrti posameznih predmetov in 

obsegajo: pisni izpit, ustni izpit, kolokvij ali druge oblike preizkusa znanja, nastop, 

seminarska naloga, magistrsko delo in druge oblike preverjanja in ocenjevanja znanja. 

Načini ocenjevanja so v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na 

Univerzi na Primorskem. 

 

     č)  pogoji za dokončanje študija: 

 

Pogoji za dokončanje študija so ustrezni. Študent dokonča študij, ko zbere skupaj 120 

ECTS, torej opravi vse s programom predpisne obveznosti in uspešno zagovarja 

magistrsko delo. 

 

d) pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih ta vsebuje: 

 

Študijski program ne vsebuje posameznih delov programa. 

 

e) strokovni oziroma znanstveni naslov: 

 

Naslov magister profesor športne vzgoje (mag. prof. šp. vzg.) je ustrezen in je v skladu z 

10. členom Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih.   

 

f) pogoji za prehode med študijskimi programi: 

 

V višji letnik programa Športna vzgoja 2. stopnje se bodo lahko vpisali kandidati, ki 

prehajajo iz sorodnega študijskega programa iste stopnje, ki zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc oz. med katerimi se lahko prizna vsaj polovica obveznosti po 
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ECTS. Vloge po individualno in v skladu z merili za prehode obravnavala pristojna 

komisija fakultete. Pogoji so ustrezni in v skladu z Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 
 

POVZETEK 

Predlagani študijski program je konsistenten, vsebinska povezanost predmetov, 

kurikuluma in študijskega programa je ustrezna. Vsebine predmetov in predvidene 

metode poučevanja omogočajo načrtovanih kompetenc študijskega programa.   

 

Razporeditev predmetov in dejanska obremenitev študentov, izražena z ECTS, so 

ustrezni, ključnega pomena za izgradnjo ustreznih kompetenc je pedagoška praksa.  

 

Horizontalna in vertikalna povezanost predmetov in učnih izidov je logična. Vsebine 

študijskega programa so medsebojno povezane. 

 

Predlagatelj utemeljuje potrebo po diplomantih magistrskega programa športna vzgoja s 

potrebo po programih, ki bodo usposobili diplomante za spodbujanje in ohranjanje 

zdravja ob današnjem pomanjkanju gibanja otrok in odraslih. Potrebe po diplomantih 

niso utemeljene na dejanski aktualni analizi možnosti zaposlitev in prostih delovnih mest. 

Predstavljena je možnosti zaposlovanja izven vzgojno-izobraževalnih institucij, vendar ni 

izvedena analiza potreb zaposlovanja na teh področjih.   

 

Predlagatelj ima široko bazo partnerskih organizacij, ki bodo sodelovale pri izvedbi 

pedagoške prakse.  

 

Študij bo trajal dve leti, študenti bodo pridobili 120 ECTS, od tega desetino ECTS v 

izbirnih predmetih, po 12,5 % ECTS pa s pedagoško prakso in z zaključno nalogo. 

Predlagatelj predvideva blizu 30 % kontaktnih ur in 70 % samostojnega dela študentov. 

 

Predvidena kadrovska struktura je ustrezna, med nosilci in izvajalci so predvideni 3 redni 

profesorji, 9 izrednih, 7 docentov v skupnem obsegu 5,9 visokošolskih učiteljev (FTE). 

Nosilci in izvajalci predmetov imajo ustrezne izvolitve v naziv, ki so skladne s predmeti, 

ki jih bodo izvajali. Glede na predloženo dokumentacijo sklepamo, da posamezni izvajalci 

ne presegajo predpisane zgornje meje obsega pedagoških dejavnosti. 

 

Študentom je na Fakulteti za vede o zdravju na razpolago ustrezno število podpornega 

osebja. Na razpolago jim je knjižno gradivo in baze podatkov v okviru Univerze na 

Primorskem, Fakultete za vede o zdravju, Univerzitetne knjižnice in knjižnice Pedagoške 

fakultete. NA fakulteti imajo ustrezno informacijsko komunikacijsko tehnologijo. 
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Magistrski študijski program Športna vzgoja se bo izvajal v prostorih Univerzitetnega 

kampusa Livade (prilagojen dostop osebam z ovirami gibanja) in v najetih športno – 

rekreacijskih objektih.  

 

Fakulteta razpolaga s prostori in opremo za znanstveno-raziskovalno delo na področju 

kineziologije. 

Pogoji za vpis v 1. letnik študijskega programa so ustrezni (diplomanti 1. stopnje Športna 

vzgoja ali sorodnih študijskih programov in opravljen preizkus gibalnih zmogljivosti ter 

zdravniško potrdilo). Predvideni so raznoliki načini ocenjevanja znanja, ob zaključku 

študija diplomant pridobi strokovni naslov magister profesor športne vzgoje (mag. prof. 

šp. vzg.). 

 

 

SUMMARY  

The proposed study program Physical education is consistent, and the content of the 

courses, curriculum and study program is appropriate. The content of the courses and 

the intended teaching methods enable students to gather planned competences of the 

study program. 

 

The allocation of courses and the actual student workload expressed by ECTS are 

appropriate. The pedagogical practice is crucial for the development of appropriate 

competences. 

 

The horizontal and vertical correlation between the subjects and the learning outcomes is 

logical. The contents of the study program are interconnected. 

 

The Applicant emphasizes the need for graduates of the Master's Program in Physical 

Education with the need for programs that will equip graduates to promote healthy life 

style in the society which faces lack of movement of children and adults. The need for 

graduates is not based on actual analysis of job opportunities and job vacancies. 

Employment opportunities outside educational institutions are mentioned, but no analysis 

of employment needs in these areas has been performed.  

 

The Applicant has a wide base of partner organizations that will be involved in teaching 

practice. 

 

The study will last for two years, students will receive 120 ECTS credits, of which one 

tenth will be from elective subjects, 12.5% from teaching practice and 12,5% with a final 

thesis. The applicant will provide close to 30% of contact hours, 70% of total ECTS 

credits will be gained with of students' individual work. 

 

The planned staffing structure is adequate, with 3 full professors, 9 associate professors, 

7 assistant professors (total 5.9 FTE). Planned staff have appropriate election that is 

consistent with the subjects they will perform. Based on the documentation submitted, 

we conclude that individual providers do not exceed the prescribed total for the scope of 

teaching hours. 

 

An adequate number of support staff, a library and appropriate information and 

communication technology are available to students. The Master's Degree Program in 

Sports Education will be implemented on the premises of the University Campus Livade 
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(adapted access for persons with disabilities) and in rented sports and recreational 

facilities. 

 

The Faculty has facilities and equipment for scientific and research work in the field of 

kinesiology. 

 

The conditions for enrolment in the 1st year of the study program are appropriate 

(graduates of the 1st level of Physical education or related study programs and a test of 

physical capacity and a medical certificate). Various methods of knowledge assessment 

are envisaged, and upon graduation, the graduate acquires the professional title of 

Master of Sport Education (M.Sc.). 

 

 

Izpolnjevanje standardov kakovosti 
Izpolnjuje standarde kakovosti 

Študijski program druge stopnje Športna vzgoja je konsistenten, predmeti so 

vsebinsko horizontalno in vertikalno povezani in omogočajo pridobitev ustreznih 

kompetenc za delo na delovnem mestu magister profesor športne vzgoje, pri čemer 

je ključnega pomena pedagoška praksa (v osnovni in srednji šoli, v obsegu 15 ECTS). 

  

Predlagatelj ima široko bazo partnerskih organizacij, ki bodo sodelovale pri izvedbi 

pedagoške prakse.  

 

Predvidena kadrovska struktura je ustrezna, večina predvidenih kadrov je že 

zaposlena na Fakulteti za zdravje oz. drugih fakultetah Univerze na Primorskem. 

Manjše število  nosilcev/izvajalcev bo iz drugih organizacij, za kar imajo ustrezna 

soglasja oziroma bodo opravljali delo po avtorski pogodbi. 

 

Študentom je na Fakulteti za vede o zdravju na razpolago ustrezno število 

podpornega osebja, ustrezni so prostorski pogoji, knjižnica, na razpolago je oprema 

za znanstveno-raziskovalno delo na področju kineziologije. Prostori za izvajanje 

študija so zagotovljeni, predvideva se izvedba programa v Kampusu Livada in v 

najetih športnih objektih v Izoli.  
 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Navedite do 10 ugotovljenih primerov neizpolnjevanja standardov kakovosti študijskega 

programa. 

 

Odličnost  

- Študentom bodo na razpolago prostori in oprema za znanstveno raziskovalno 

delo na področju znanosti o športu. 
 

 
 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu. 


