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Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem solstvu
(v nadaljevanju: svet agencije) je na podlagi sedme alineje enajstega odstavka 51.h Elena
in osmega odstavka 51.p <':|ena Zakona o visokem solstvu (Uradni list RS, st. 32/12 —
uradnq preéiséeno besedilo, 40/12 — ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17
- ZUPS in 65/17; v nadaljevanju: ZViS) in 41. Elena Zakona o spremembahin dopolnitvah
Zakona o visokem solstvu — ZViS-K (Uradni list RS, §t. 75/16; v nadaljevanju: ZViS-K) v
zadevi prve akreditacije étudijskega programa tretje stopnje Fizioterapija Alme Mater
Europaee - Evropskega centra, Maribor, na zahtevo Alme Mater Europaee — Evropskega
centra, Maribor, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor prof. dr. Ludvik
Toplak, na 129. seji 21. 6. 2018 sprejel naslednjo
Svet

oDLoéBo
1. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem §o/stvu podeli
akreditacijo §tud/jskemu programu tretje stopnje Fizioterapija A/me Mater Europaee Evropskega centra, Maribor, za nedoIoc"enc'as.

2. Stros'ki v tern postopku so breme agencije.

Obrazloiitev:
- Evropski center, Maribor, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor,
(v nadaljevanju: vlagatelj) je 15. 9. 2016 na svet agencije poslala vlogo za prvo akreditacijo
studijskega programa tretje stopnje Fizioterapija.

Alma Mater Europaea

Sedma alineja enajstega odstavka 51.h <':lena ZViS do|o<':a, da svet agencije odloéa o
akreditacijah studijskih programov in evalvacijahvzorca studijskih programov.
<“:|en ZViS-K v 1. in 2. odstavku dolo<':a, da 0 vlogah v akreditacijskih in evalvacijskih
postopkih, vloienih pred uveljavitvijo tega zakona, odloéi agencija na podlagi Zakona o
visokem solstvu (Uradni list RS, st. 32/12 — uradno preéiééeno besedilo, 40/12 — ZUJF,
57/12 - ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) in meril agencije za akreditacijo in zunanjo evalvacijo
visokoéolskih zavodov in studijskih programov, veljavnih ob uveljavitvi tega zakona. Ne
glede na prejsnji odstavek se v primeru vloge, vloiene pred uveljavitvijo tega zakona, za:
prvo akreditacijo visokoéolskega zavoda, ta podeli za obdobje petih let all pa se vloga
zavrne, prvo akreditacijo studijskega programa, ta podeli za nedoloéen éas ali pa se vloga
zavrne, podaljsanje akreditacije visokosolskega zavoda, akreditacija podaljsa za obdobje
petih let, podaljsa za krajse obdobje, ki se ne sme biti daljse od treh let, all pa se je ne
podaljéa, podaljsanje akreditacije studijskega programa, akreditacija podaljsa za nedoloéen

41.

éas, ali pa se

je

ne podaljéa.

ZViS v 35. élenu do|o<':a obvezne sestavine studijskih programov za pridobitev izobrazbe
tretje stopnje: splosne podatke o programu (ime, stopnja, vrsta, trajanje ter podatek o tem,
ali gre za interdisciplinarni, enopredmetni, dvopredmetni, pedagoski, nepedagoéki ali skupni
étudijski program), opredelitev temeljnih ciljev programa, splosnih ter predmetno-specifiénih
kompetenc oziroma uénih izidov, ki se s programom pridobijo, predmetnik s kreditnim
ovrednotenjem studijskih obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu in
1
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opredelitvijo deleia izbirnosti v programu, pogoje za vpis in merila za izbiro ob or_nejitvi'
vpisa, merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vplsom v program-r,
pogoje za napredovanje po programu, pogoje _za prehajanjel med programi, pogoje za.
dokonEanje studija, studijsko podroEje studijskega programa po klasifikaciji KLASIUS tern
znanstvenoraziskovalnodisciplino po klasifikaciji Frascati, razvrstitev v nacionalno ogrodje
kvalifikacij, evropsko ogrodje. vlsokosolskih klasifikacij ter evropsko ogrodje kvalifikacij.
Doktorski studljski programi so podlaga, za pripravo studijskega in raziskovalnega programa
posameznega studenta. Druge obvezne .sestavine se opredelijo, Ee je tako.doloEeno‘s
statutom visokosolskegazavoda. S predmetnikomse doloEijo vsebinska podroEja in kreditno '
ovrednotene obveznosti, ki se Iahko razporejajo v studijski in raziskovalni program
posameznega studenta (skupinske oblike studijskega dela, skupinsko ali .individual_no.
raziskovalno delo). Organizirane oblike studija po doktorskem §tudijskem' programu
obsegajo najmanj 60 kreditnih toEk.. Z doktorskim studijskimi programom se doloEi tu‘di
znanstveni ali umetniski naslov, tvorjen v skladu zgzakonom.
’'»

'
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étudijski program tretje stopnje Fizioterapija Alme Mater Europaeé — Evropskega ce'ntra,Maribor, se bo izvajal na sedeiu vlagatelja, na Slovenski ulici 17, 2000 Maribor. PodroEje
studijskega programa je po klasifikaciji KLASIUS—SRV opredeljeno kot 18202. ..in po
klasifikaciji,KLASIUS-_P kot 7200. Znanstvene discipline po_ klasifikaciji Frascati so
opredeljene kot medicinske vede. étudijski program se uvr§Ea na raven 10.slovenskega
ogrodja kvalifikacij, na raven 8 evropskega“ ogrodja kvalifikacij ter,na tretjo.‘s.topnjo
evropskega ogrodja visokosolskih kvalifikacij. Studijski program traja tri leta v obsegu 1.8_0
lgreditnih toEk po Evropskem kreditnem prenosnem sistemu (v nadaljevanju: ,l§C_TS).
Studijski program nima smeri ali modulov; Znanstveni naslov po konEanem studiju je doktor
znanosti oz. doktorica znanosti, okrajsava dr.
'

-

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokoéolskih zavodov in studijskih programov
(Uradni list RS, st. 40/2014,‘ v nadaljevanju: Merila za akreditacijo) v toEki B. 32.‘Elena
do|oEajo priloge, ki morajo bitl priloiene-Predloguza akreditacijo.
’_

1-

-

Drugi in tretji odstavek 7. Elena Meril za akreditacijo doloEata, da se studijski programi
presojajo predvsem po sestavi in vse_bini in da so druga podroEja presoje studijskega
programa enaka podroEjem presoje visokosolskega zavoda, z razliko, da se upostevajozgolj
posamezna merila, do|oEena v prvem odstavku 17. Elena Meril za akred_itacijo, in_ sice_r:
vpetost v okolje (8. *Elen);A 2. delovanje visokosolskega zavoda (9. Elen: 5; do 9. toEka‘); ‘3.
kadri (10. Elen: 1. in 2. toEka); 4. studenti (11. Elen: 1. in 2. toEka); 5. materialni-pogoji
(12. Elen: 1., 2., 5. ins. toEka);-6. zagotavljanje ‘kakovosti, inovativnosti in ‘razvojne
naravnanosti (13. Elen). Drugi odstavek tega Elena, do|oEa, da mor-a merila iz_p_r_vega»
odstavka izpolnjevati visokosolski zavod in ne ustanovitelj, kot je to ob prvi a-kreditaciji
zavoda. 14. Elen Meril za akreditacijo doloEa sestavo in vsebino studijskih programov prve,_in
druge stopnje.
‘

‘

'

15. Elen Meril za akreditacijo doloEa,--da doktorski studijski programiob kakovostnemg i_n‘
znanstveno ali umetnisko utemeljenem mentorstvu studentom omogoEajo: poglobljeno
razumevanjeteoretskih in metodoloskihkonceptov, usposobljenostza samostojnorazvijanje
novega znanja in resevanje najzahtevnejéih problemov s preizkusanjem in izboljsevanjem
znanih ter’ odkrivanjem novih resitev, vodenje najzahtevnejsih delovnih sistemov ter
znanstvenih, raziskovalnih_oziromaumetniskih projektov s sirokega.strokovnega__qziro‘ma
znanstvenega podroEja, dab so obvezen sestavni del studijskih programov (tretje stopnje
temeljne in aplikativne raziskovalne naloge, da sta znanstveni naslov in njegova.,ol<raj§ava
tvorjena skladu z zakonom, ki ureja strokovne in znanstvene naslove. Pri‘ doktorskem
studijskem programu se uposteva celotno podroEje presoje i2 14‘. Elena Meril za akreditacijo,
Av
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razen 16. toéke (v delu, ki se nanaéa na dokonéanje posameznih delov programa, ée jih
program vsebuje) in 18. toéke.
'

Svet agencije je v postopku na 117. seji 21. 9. 2017 imenoval skupino strokovnjakov za
presojo izpolnjevanja pogojev za prvo akreditacijo étudijskega programa. Skupina
strokovnjakov v" sestavi: Prof. Dr (Zdruieno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
Majda Pajnkihar, Fakulteta za zdravstvenevede Univerze v Mariboru, predsednica, prof. dr.
sc. Daniela Malnar, Medicinski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija Sveuéiliéta u Rijeci,
élanica,’in Suzana Braéié, étudentka, élanica, je 27. 12. 2017 podala skupno’ poroéilo,
vlagatelj pa je 25. 1. 2018 poslal pripombe nanj. 25. 4. 2018 je skupina strokovnjakov
2

pripravila dopolnitev poro:<':i_|a._

_

Na 127. seji 17. 5. 2018 je svet agencije zaradi pomanjkljivih podatkov iz vloge in poro<":iIa
skupine strokovnjakov sklenil, da vlagatelja pozove za dopolnitev ‘vloge, in sicer, da
predstavi aktivgne z_nanstvene in raziskovalne projekte s podroéja fizioterapije ter po tri
znanstveno—raziskovalne doseike s" podroéja fizioterapije posameznega nosilca predmetov
étudijskegaprograma. Dopolnjeno vlogo je nato poslal skupini strokovnjakov, pri éemerji je
naloiil, da presodi,.ali vloga za étudijski program tretje stopnje izpolnjuje pogoje iz 5. to'<”:ke
9. Elena Meril za akreditacijo, ki doloéa, da mora biti iZkazano znanstveno—raziskova|no
oziroma umetniéko in ‘strokovno delovanje ustanovitelja na podroéjih, s katerih bo zavod
opravljal izobraievalno in raziskovalno delo, z raziskovalnimi, znanstvenimi oziroma
umetniékimi programi in projekti, ki jih stroka priznava za take in se izvajajo v <':asu presoje,
in ali izpolnjuje 33. Elen ZViS, ki do|o<":a, da doktorski étudijski programi étudentom
omogoéajo poglobljeno razumevanje teoretskih in metodo|o§kih' konceptov ter
usposobljenost za' samostojno razvvijanje novega znanja in reéevanje najzahtevnejéih
'prob|emov s preizkuéanjem in izboljéevanjem znanih ter odkrivanjem novih reéitev, za
vodenje najzahtevnejéihdelovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnihprojekrtov s éirokega
strokovnega, znanstvenega oziroma umetniékega podroéja in razvijanje kritiéne refleksije;
obvezen sestavni del teh programov so tudi temeljne Aali aplikativne raziskovalne naloge.
Svet je skupino strokovnjakov tudi pozval, da ovrednoti raziskovalne, znanstvene in
strokovne projekte s podroéja fizioterapije, ki'jih izvaja visokoéolski zavod, in oceni njihovo
relevantnost; in primernost glede na vr_sto, stopnjo in podroéje étgdijskega programa ter
oceni znanstveno—raziskoval_nodelo predvidenih hosilcev predmetovétudijskega, programa
na podlagi baz Sicris in Cobiss. vlagatelj je dopolnitev vloge poslal S. 6. 2018, skupina
strokovnjakov,pa je poroéilo dopoinila 18. .6. 2018.
'2
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Skupina strokovnjakov v poroéilu ugotavlja, da je étudijski program sestavljen ustrezno
glede na vrsto. Poudari, da so njegove prednosti éiroke in raznolike moinosti _zaposlovanja
doktorandov v gospodarstvu in negospodarstvu.Predlaga, da se v u<':nih naértih definirajo
naéini ocenjevanja, opredeli delo étudentov pri predmetu Individualno raziskovalno delo ter
doloéi naéin toékovanja izbirnega izpita kot pogoja za izbjro v primeru omejitve vpisa, ki
Iahko nadomesti polovico znanstvenega .in strokovnega dela, ter da poveéa étevilo
étudentskihizmenjav. Skupinastrokovnjakov ugotavlja, da je vlagatelj aktiven na podroéju
zdravstvenihved ter da je ta étudijski program prvi predlagani doktorski program s podro<":ja
fizioterapije. vlagatelj ima pri Javni agenciji za raziskovaino dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljevanju: ARRS) registrirani dve raziskovalniskupini Evropsko raziskovalno skupino
ter Inétitut za 'interdiscip|inarneraziskave. Priloien je naért raziskovanja, v katerem bodo
Iahko sodelovali tudi étudernti tega étudijskegav programa. Podari_, da ima viagatelj
vzpostavljen éirok krog povezav z visokoéolskimi zavodi domain v tujini’, da spodbuja‘
zaposlene in druge sodelujoée za pridobivanje viéje stopnje izobrazbe ter-udeleibo na
neformalnih izpopolnjevanjih.Predlaga, da pove<":a étevilo redno zaposlenih in dopolni izjave
0 sodelovanjuter odloébo o ustreznosti v tujini pridobljenegan-aziva za dr. Havelko. Skupina
strokovnjakov ugotavlja, da je spletna stran pregledna, predlaga pa, da vlagatelj ponovno
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preveri stevilo vpisnih mest (20) z ozirom na moinosti vkljuéevanja v znanstvenoraziskovalno delo in stevilo mentorjev doktorandom. Informacijska podpora studijskemu
procesu je primerna,v prav ‘tako‘op_rem’a in prostori _ter" finanéna sredstva. Skupina
strokovnjakov predlaga, da si vlagatelj preskrbi elektronske bibliografske baze podatkov s
podroéja studijskega programa. Nadalje skupina strokovnjakov, da ima vlagateljvzpostavljen sistem nofranjega bzagotavljanja kakovosti, v samoevalvacijskih poroéil
analiziravtudi raziskovalno dejavnost visokosolskihuéiteljev ter mednarodnosodelovanje.

skupine strokovnjakov vlagatelj dopolni uéne naérte z naéini
ocenjevanja, izbirni predmet érta iz obveznosti za izbiro v primeru omejitve vpisa, za
.katerega sedaj stejejole uéni uspeh pri zadnjem dokonéanem studiju _ter strokovno in
znanstveno de_lo, vredhoteno po merilih ARRS. _Poud_ari, d'a_§tevi|o zaposlenih visokosolskih
uéiteljev poveéuje vise Aod leta 2009/10. Izpostavi omejitve, ki _jih ima pri zaposlovanju
uéiteljev, ki prihajajo iz prakse, zato z njimi sklene pogodbo o delu ter dopolni manjkajoéo
dokumentacijo za visokosolske; uéitelje. vlagatelj ocenjuje, da je glede na izkusnje drugih
programov tretje ‘stopnje stevilo -vpisnih mest ustrezno. Zakup licence za elektronske
bibliografskebaze podatkov naértuje, takoj ko bo program razpisan.
V pripombah na poroéilo

A

A

’

Skupina strokovnjakov v dopolnitvi poro<,':ila ocenjuje, da so uéni na<':l't sedaj “ustrezno
dopolnjeni ter da so predloiena manjkajoéa dokazila ustrezna. Skupina strokovnjakov se
vedno meni, da je glede na stevilo mentorjev étevilo vpisnih mest studentov previsoko.’
V dopolnitvi vloge‘ po pozivu sveta agencije je ylagatelj navedel §e_ nekatere novev
visokosolske uéitelje, ki bodo sodelovali pri programu, in predstavil znanstvenoraziskovalno
delo na visokosolskem zavoclu in tistih visokosolskih u<':ite|jev, ki bodo sodelovali pri

studijskem programu.

‘

V

-

‘

Vdopolnitvi poroéila po pozivu skopiha strokovnjakov bibliografijo visokosolskihuéiteljev in
projektno delo, predstavljeno ~v dopolnitvi vlogi, ocenjuje kot ustrezno in sklene, vda so
kriteriji Meril za akreditacijo izpolnjeni.

V

Svet agenciljebje poroéilo skupirie strokovnjakov. s pripombami _‘vlagatelja,' Vdopolnltvijo
poroéila skupine strokovnjakov, dopolnitvijo vloge in poroéila skupine strokovnjakov po
pozivu obravnaval na A129. seji 21. 6. 2018 in -na podlagi teh dokazil ugotovil, da studijski
program izpolnjuje vse 'zah'l_:eva.ne kriterije sin pogoje ZViS in Meril za akreditacijo za prvo
akreditacijo studijskega programa tretje 'stopnje..‘ Svet agencije je zato skladno z‘ osmim
odstavkom51.p Elena ,ZViS sklenil, kot j_e odlo<'E_eno v 1.1to<":ki izreka te odloébe.
l\la podlagi‘ 12.18. éleoa Za‘kona_ o splosnem upra_vnem postopku (Uradni list RS, st. 24/2006 —
uradno preéiséeno besedilo, 105/2006 ——ZUS—1, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013; _v
nadaljevanjur ZUP) organ v odloébi odloéi o stroskih postopka, kdo. trpi stroske postopka,
Akoliko znasajo ter komu ‘in v katerem roku jih je treba plaéati. Stroski v postopku znasajo
1.225,05 EUR bruto (853,08 EUR neto),. in sicer izkljuénosza avtorske honorarje
strokovnjakov. Skladno z 51.n élenom ZViS se sredstva za plaéilo in povraéilostroskov
skupin strokovnjakov zagotovijo v finanénem na<":rtu agencije.

V

'

-

Pouk opravnem sredstvu:

V

Zoper to .odlo<':bo je dovoljena pritoiba. v roku 30 dni od vroéitve pis-nega odpravka te
odloébe. Pritoiba se vloii pri organu, ki‘ je to odlo<“:bo—izdal, svetu Nacionalne agencijé
Republike Slovenije za kakovost v visokem sols-tvu, Sloverlska cesta 9, 1000 Ljubljana. V
pritoibi mora biti naveclena odloéba, ki selzpodbija, in _pri tem oznaéen organ, ki ga je izdal,
teristevilka in datum odloébe. Pritoinikmora v pritoibi navesti, zakaj odloébo izpodbija’
.
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(238. élen ZUP). O pritoibi bo odloéala pritoibena komisija Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost v visokem éolstvu.
dr. Franc Cué

Postopek vodila:
Tatjana Horvat
Viéja svetovalka podroéja III
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