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SAMOEVALVACIJA	ŠTUDIJSKEGA	PROGRAMA	
(obrazec	za	izpolnjevanje)	

1. SPLOŠNI	PODATKI	

a)	Ime	študijskega	programa:	EnoviO	magistrski	študij	Arhitektura	

b)	Stopnja	študijskega	programa:	2.	stopnja	

c)	Vrsta	študijskega	programa:	enovit	magistrski	

d)	Ime	članice/članic,	ki	sodelujejo	pri	izvedbi	študijskega	programa:	Fakulteta	za	arhitekturo	

e)	 Podatki	 o	 skrbniku	 študijskega	 programa	 (ime,	 priimek	 in	 habilitacijski	 naziv):	 doc.	 dr.	 Tomaž	
Novljan	

f)	Študijsko	leto:	2018	/	2019	

2. Vnesite	opredeljene	temeljne	cilje	študijskega	programa	in	pričakovane	kompetence	diplomantov	
v	obliki,	kot	so	akrediOrani.	Zapis	služi	izhodišču	za	razmislek.	

Fakulteta	 za	 arhitekturo	 Univerze	 v	 Ljubljani	 si	 bo	 še	 naprej	 prizadevala,	 da	 v	 konkurenčnem	
domačem	in	v	mednarodnem	okolju	doseže	še	vidnejši	položaj	in	ugled.	Pri	tem	bo	kot	svojo	temeljno	
vrednoto	 in	 prednost	 izpostavljala	 kakovost	 in	 pluralnost	 študija,	 vpetost	 v	 aktualno	 arhitekturno	
produkcijo	ter	raziskovanje	in	zavezo	razvoju	arhitekturne	teorije.	

Arhitektura	 in	 urbanizem	 sta	 že	 v	 svoji	 definiciji	 stroki,	 ki	 sta	 utemeljeni	 na	 interdisciplinarnem	
pristopu.	 Zato	 bo,	 med	 ključnimi	 prizadevanju	 fakultete,	 izstopal	 napor,	 da	 pri	 raziskovalnih	 in	
produkcijskih	 projekOh,	 ki	 vse	 bolj	 zahtevajo	 interdisciplinarni	 pristop,	 s	 svojo	 širino,	 koherenco	 in	
integralnostjo	pristopa	povzema	povezovalno	in	usmerjevalno	vlogo.	

Med	 kratkoročne	 cilje	 fakultete	 uvrščamo	 dvig	 kakovosO	 in	 teoreOčne	 poglobljenosO	 študija,	
uveljavitev	avtonomne	založbe	za	razvoj	prostorske	teorije,	načrtovanja	in	diskurza,	skrb	za	dodatno	
izobrazbo	 arhitektov	 in	 urbanistov	 v	 praksi,	 promocijo	 pomena	 in	 odgovornosO	 do	 prostora	 med	
osnovnošolsko	 in	 srednješolsko	 populacijo,	 predvsem	 pa	 promoviranje	 kakovostnih	 študijskih	
dosežkov	v	slovenskem	in	mednarodnem	prostoru.	

Zaključno	delo	je	dokaz	naslednjih	pridobljenih	teoreOčnih	in	prakOčnih	kompetenc:		
— sposobnost	arhitekturnega	projekOranja,	ki	izpolnjuje	tako	estetske	kot	tehnične	zahteve,		
— ustrezno	poznavanje	zgodovine	arhitekture	in	arhitekturnih	teorij	ter	z	njimi	povezanih	umetnosO,	

tehnologij	in	družbenih	ved,		
— poznavanje	upodabljajočih	umetnosO	kot	vpliva	na	kakovost	arhitekturnega	projekOranja,		
— ustrezno	znanje	o	urbanizmu,	prostorskem	planiranju	in	veščinah,	potrebnih	za	planiranje,		
— razumevanje	 odnosa	 med	 ljudmi	 in	 zgradbami,	 med	 zgradbami	 in	 njihovim	 okoljem	 ter	

razumevanje	potrebe,	da	se	zgradbe	in	prostori	med	njimi	prilagodijo	potrebam	ljudi	 in	njihovim	
medsebojnim	razmerjem,		

— razumevanje	 poklica	 in	 vloge	 arhitekta	 v	 družbi,	 zlasO	 pri	 pripravi	 idejnih	 zasnov,	 ki	 upoštevajo	
družbene	dejavnike,		

— razumevanje	raziskovalnih	metod	in	metod	za	pripravo	idejne	zasnove	projekta,		
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— razumevanje	 prostorskih,	 arhitekturnih	 in	 gradbenih	 načrtov	 ter	 konstrukcijskih	 in	 tehničnih	
problemov,	povezanih	z	načrtovanjem	stavb,		

— ustrezno	 poznavanje	 fizikalnih	 problemov,	 tehnologij	 in	 delovanja	 stavb,	 tako	 da	 se	 njihova	
notranjost	uredi	udobno	in	zavaruje	pred	podnebnimi	dejavniki,		

— potrebne	veščine	za	projekOranje,	ki	omogočajo	 izpolnjevanje	zahtev	uporabnikov	stavb	v	okviru	
stroškovnih	omejitev	in	gradbenih	predpisov,		

— ustrezno	poznavanje	izvajanja	del,	organizacije,	predpisov	in	postopkov,	vpletenih	v	uresničevanje	
projektnih	zasnov	in	vključevanje	teh	načrtov	v	sistem	celovitega	prostorskega	planiranja.		

Zaključna	magistrska	 dela	 morajo	 izpolnjevaO	 določila	 46.	 člena	 direkOve	 EU	 36/2005	 o	 regulirani	
poklicni	kvalifikaciji	arhitekta.	
Ob	pregledu	dejanskega	izvajanja	študijskega	programa	po	katedrah	in	po	mnenju	Študentskega	sveta	
zaključujemo,	 da	 je	 potrebno	 povečaO	 del	 teoretskih	 vsebin;	 predvsem	 določena	 poglavja	 iz	
zgodovine,	še	posebej	iz	zgodovine	arhitekture	na	Slovenskem.	

2.a. Ocenite	ustreznost	vsebine	študijskega	programa	in	njegovih	učnih	enot	glede	na	najaktualnejše	
raziskave,	oz.	umetniške	izsledke	s	področja	programa	in	glede	na	možnosO	za	zaposlitev.	

Študijski	 program	 je,	 prav	 tako	 kot	 ustvarjalna	 praksa,	 za	 katero	 izobražujemo,	 živa	 in	 dinamična	
tvarina.	 Pri	 tem	 seveda	 ne	 gre	 za	 to,	 da	 bi	 praksa	 narekovala	 obliko	 in	 vsebino	 izobraževalnega	
procesa.	 Sta	 pa	 praksa	 in	 izobraževanje	 med	 seboj	 močno	 soodvisni	 enOteO	 in	 se	 med	 seboj	
neprestano	oplajata.	To	je	v	arhitekturnem	ustvarjanju	morda	bolj	izrazito	in	neposredno,	kot	v	drugih	
strokah.	Pretekla	leta	so,	po	koncu	krize	gradbeništva	in	z	njim	povezanih	strok,	prinesla	potrebo	po	
ponovnem	premisleku	o	nekaterih	dodatnih	znanjih,	ki	jih	je	dosedanja	praksa	nekoliko	zanemarila,	in	
ki	 bi	 jih	 arhitekt	 moral	 pridobiO	 že	 v	 fazi	 izobraževanja	 ter	 jih	 nadgrajevaO	 in	 razvijaO	 pri	 svojem	
vsakodnevnem	strokovnem	delu.	V	tem	primeru	 lahko	govorimo	celo	o	trans-disciplinarnem	načinu	
razmišljanja,	kjer	s	pomočjo	sodelovanja	čim	večjega	števila	parcialnih	strok	oziroma	specialnih	znanj	
(v	našem	primeru	so	to	izbirni	predmeO),	pridemo	do	večje	možnosO	rešitve	problema	na	višjem,	bolj	
splošnem	nivoju.	V	arhitekturi	 to	pomeni	rešitev	pereče	problemaOke	oblikovanja	prostora,	ki	 je	po	
svoji	 kompleksnosO	 v	 samem	 vrhu	 trenutno	 obstoječih	 strok,	 saj	 vse	 te	 stroke	 vsebuje	 sama	
arhitektura.	

2.b. Na	 kratko	 povzemite	 ključne	 prednosO	 in	 pomanjkljivosO,	 ki	 izhajajo	 iz	 rezultatov	 študentskih	
anket .	1

Študentske	ankete	bi	bilo	mogoče	razdeliO	na	vsaj	dva	dela,	ki	si	nista	nujni	v	soodvisnosO.	Prvi	dela	
zajema	 predmete	 prvega	 in	 deloma	 drugega	 letnika,	 kjer	 so	 delovne	 navade	 in	 pričakovanja	
študentov	še	pod	vplivom	srednješolskega	načina	dela,	ki	v	povprečju	od	dijakov	ne	zahteva	tolikšne	
sinteze	 znanj	 pri	 posameznih	 predmeOh.	 Zato	 so	 predmeO	 (in	 pedagogi),	 ki	 temeljijo	 na	 jasno	
zastavljenih	ciljih	 in	postopkih	 za	dosego	 teh	ciljev,	ocenjeni	bolje.	V	višjih	 letnikih,	 kjer	 študenO	že	
razvijejo	večjo	samostojnost	 in	kreaOvnost,	se	situacija	nekako	obrne:	»tehnični«	predmeO	niso	več	
tako	 cenjeni	 oziroma	 prepoznani	 za	 potrebne	 s	 strani	 študentov.	 Seveda	 z	 izjemami,	 ko	 znajo	
pedagogi	 z	 ustreznim	 pristopom	 pritegniO	 pozornost	 tudi	 na,	 na	 prvi	 pogled	 suhoparne	 vsebine.	
Seveda	 je	 splošna	 relevantnost	 rezultatov	 močno	 pogojena	 s	 številom	 izpolnjenih	 anketnih	
vprašalnikov	ter	dejanskim	obiskovanjem	predavanj.	

Predlani	smo	poleg	obveznih	študentskih	anket,	»naročili«	Študentskemu	svetu,	da	še	sami	posebej	
pregledajo	 stanje.	 RezultaO	 so	 bili	 lahko	 tudi	 diametralno	 različni	 od	 rezultatov	 obveznih	 anket.	 To	
razhajanje	razumemo,	da	so	predvsem	»nezadovoljni«	manj	dejavni	študenO.		

	Pri	1.	in	2.	stopnji	študija:	ankeOranje	o	predmeOh,	splošnih	vidikih	študijskega	procesa,	o	obvezni	študijski	1

praksi.	Pri	3.	stopnji	študija:	anketa	po	prvem	in	drugem	letniku	študija.
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V	bodoče	naj	bi	bilo	mnenje	Študentskega	sveta	neformalni	del	samoevalvacijskega	poročila.	

2.c. Ocenite,	kako	akOvnosO	učinkujejo	na	uspešnost	in	učinkovitost	študija	

i. Spremljanje	 populacije	 študentov	 na	 ravni	 študijskega	 programa	 (razpis,	 vpis,	 prehodnost,	
povprečno	 število	 opravljanj	 izpitov	 po	 predme<h	 in	 po	 opravljenih	 drugih	 učnih	 enotah,	 opravljen	
obseg	 raziskovalnega	 dela	 po	 letnikih,	 zaključek	 študija).	 Podatki	 so	 na	 voljo	 na	 Portalu	 UL	 in	 v	
študijskih	informa<kah	članic.	

Prilagajanje	 števila	 vpisnih	 mest	 zaradi	 manjšega	 zanimanja	 za	 študij	 arhitekture,	 kar	 začasno	
omogoča	zadrževanje	kriterijev	ocenjevanja	na	sprejemnih	izpiOh	na	približno	enaki	višini.	Ugotavlja	
se,	 da	 zagotovljena	 prehodnost	 med	 letniki	 študija	 v	 preteklih	 leOh	 sama	 po	 sebi	 na	 splošno	 ni	
učinkovala	poziOvno	na	uspešnost	in	učinkovitost	študija.	Odlaganje	opravljanja	izpitov	bolj	tehničnih	
predmetov(matemaOka,	 opisna	 geometrija,	 staOka)	 pomeni	 zgolj	 administraOvno	 izpolnjevanje	
študijskih	 obveznosO,	 ne	 doprinese	 pa	 k	 znanju,	 ki	 naj	 bi	 ga	 O	 predmeO	 prispevali	 v	 vseh	 letnikih	
študija.		

ii. Spremljanje	in	zagotavljanje	kakovosO	pedagoškega	procesa	(na	ravni	posameznih	predmetov	oz.	
učnih	enot,	ter	medpredmetnega	povezovanja,	pri	zagotavljanju	ustrezne	povezave	med	pričakovanimi	
kompetencami	študentov,	načinom	učenja	in	poučevanja	in	načinom	preverjanja	in	ocenjevanja	znanja,	
glede	 na	 predvideno	 obremenitev	 študentov	 pri	 posameznem	 predmetu	 ovrednoteno	 s	 kreditnimi	
točkami	po	ECTS ,	glede	na	različne	oblike	študija	 in	potrebe	študentov,	njihovo	zavzetost	za	študij	 in	2
pridobivanje	kompetenc,	itd).	

Tu	 gre	 predvsem	 za	 dve	 skupini	 učnih	 vsebin:	 za	 Oste,	 ki	 so	 bolj	 neposredno	 aplikaOvne	 in	 bolj	
dinamično	podvržene	tehnološkemu	razvoju,	ter	Oste,	ki	veljajo	za	bolj	teoretske	in	konstantne.	Letne	
predstavitve	rezultatov	in	načina	dela	pri	posameznih	predmeOh	na	nivoju	fakultete	so	se	izkazale	za	
zelo	 utemeljene	 in	 koristne,	 saj	 v	 bližnji	 preteklosO	 posamezni	 pedagogi	 niso	 imeli	 vpogleda	 v	
študijske	vsebine	svojih	kolegov,	 tako	da	so	se	določene	vsebine	 lahko	celo	podvajale	ali	pa	 so	bile	
pomanjkljive.	 Med-predmetno	 povezovanje	 v	 obliki	 skupnih	 delavnic,	 raziskovalnih	 projektov,	
gostujočih	kriOk	pri	predstavitvah	projektnih	nalog	študente	navaja	na	skupinski	način	dela,	kreaOvno	
razmišljanje,	samorefleksijo,	uporabo	znanj	t.i.	»podpornih«	predmetov	ipd.	S	tem	se	povečuje	širina	
znanja,	 ki	 tako	 ni	 več	 omejena	 le	 na	 poznavanje,	 razumevanje	 in	 uporabo,	 temveč	 se	 razširi	 na	
sposobnost	 analize,	 sinteze	 in	 celo	 vrednotenja	 ter	 do	 sposobnosO	 vzpostavitve	 strokovne	 kriOčne	
distance.		

iii. Podpora	za	internacionalizacijo	študija	(priprava	domačih	študentov	za	delovanje	v	mednarodnem	
prostoru,	 vključevanje	 tujih	 študentov	 v	 študijski	 program	 in	 spremljanje	 internacionalizacije	
študijskega	programa).	Podatki	so	na	voljo	na	Portalu	UL..	

Kreditni	 sistem	študija	omogoča	 in	 spodbuja	 internacionalizacijo	 študija,	mednarodno/medkulturno	
izkušnjo	študenta	in	posledično	lažjo	zaposljivost	v	državah	na	območju	EU.	Vsak	semester	gostuje	na	
tujih	 fakultetah	v	okviru	Erasmus+	bilateralnih	 izmenjav	ca..	60	študentov	FA,	prav	 toliko	 jih	pride	s	
tujih	fakultet	na	FA.	Nekoliko	težja	je	integracija	tujih	študentov	v	delo	FA.	Ker	spadamo	med	manjše	
fakultete,	nimamo	ločenega	mednarodnega	študijskega	progama,	ki	bi	se	 izvajal	v	angleškem	jeziku.	
Zaradi	večjega	števila	tujih	študentov	ter	pri	OsOh	predmeOh	pri	katerih	so	nosilci	pedagogi	iz	tujine,	

	V	kolikor	rezultaO	študentske	ankete	pri	predmetu	pokažejo	bistveno	odstopanje	od	predvidene	obremenitve	2
s	KT	po	ECTS,	predlagamo,	da	dodatno	ugotovite	ustreznost	ovrednotenja	predmeta.	Pri	tem	vam	je	lahko	v	
pomoč	sledeč	pristop	»STUDENT	WORKLOAD,	TEACHING	METHODS	AND	LEARNING	OUTCOMES:	THE	TUNING	
APPROACH«.
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se	 posamezni	 predmeO	 sicer	 izvajajo	 v	 angleškem	 jeziku,	 vendar	 to	 v	 določenih	 primerih	 lahko	
zmanjša	 obiskanost	 predmeta	 s	 strani	 domačih	 študentov.	 Uspešnost	mednarodne	 izmenjave	 tujih	
študentov	 je	 tako	 odvisna	 od	 individualnih	 prizadevanj	 naših	 pedagogov,	 obojestranskega	 znanja	
angleškega	 jezika,	 predvsem	 pa	 od	 študijskih	 ambicij	 gostujočih	 študentov.	 Za	 čim	 boljšo	
informiranost	potencialnih	tujih	študentov	FA	vsako	leto	izda	brošuro	v	angleškem	jeziku	(v	Oskani	in	v	
elektronski	 obliki),	 ki	 vsebuje	 ključne	 podatke	 o	 študiju,	 predmetnik,	 sinopsise	 ipd.	 Fakulteta	 za	
arhitekturo	Univerze	v	Ljubljani	je	imela	v	letu	2019	sklenjenih	78	Erasmus	bilateralnih	sporazumov	s	
tujimi	insOtucijami	za	možnost	študijskih	izmenjav,	katerih	večina	omogoča	tudi	mobilnost	pedagogov	
ter	še	nekaj	dodatnih,	ki	omogočajo	predvsem	izmenjave	pedagogov;	poleg	tega	obstajajo	možnosO	
izmenjav	 tudi	 v	 okviru	 Erasmus+	 Mednarodne	 kreditne	 mobilnosO,	 kjer	 so	 trenutno	 mogoče	
izmenjave	z	Libanonom	in	Republiko	Kosovo	prizadevamo	pa	si	tudi	za	nove	na	področju	Balkana	in	
Kitajske.	 Prihajajoči	 študenO	 lahko	 na	 posebni	 spletni	 strani	 v	 angleškem	 jeziku	 dobijo	 vse	 ključne	
informacije	o	študiju	na	naši	 insOtuciji,	 študijskem	programu,	urnikih,	hkraO	pa	 jih	o	aktualnih	 in	za	
njih	relevantnih	dogodkih	obveščamo	preko	te	strani,	družbenih	omrežij	 in	 	e-pošte.	V	zadnjih	 leOh	
smo	uspešno	prevedli	in	lektorirali	znaten	študijsko	gradivo	v	angleščini	za	tuje	študente,	ki	so	pri	nas	
na	 izmenjavah	 in	ne	znajo	slovensko.	Odhajajoči	študenO	 imajo	vsako	 leto	priložnost	spoznaO	svoje	
predhodnike	na	vsakoletni	razstavi	projektov,	ki	so	jih	izdelali	v	času	svoje	mobilnosO	leto	poprej,	kjer	
lahko	dobijo	 informacije	 iz	prve	 roke	od	 študentov,	 ki	 so	 tam	bili	 ali	pa	neposredno	od	OsOh,	ki	 jih	
gosOmo;	 istočasno	 na	 tem	 dogodku	 promoviramo	 in	 predstavimo	 tudi	 vse	 oblike	 izmenjav	 ter	
možnosO	 študija	 v	 tujini	 in	 postopkov,	 s	 katerimi	 bodo	 soočeni	 (priznavanje,	 študijske	 pogodbe,	
prakse,	 Erasmus+	 formalnosO,	 itd).	 V	 letu	 2018/2019	 je	 bilo	 51	 študentov	na	 izmenjavi	 v	 tujini,	 na	
praksi	 v	 tujini	 je	 bilo	 26	 študentov	 in	 še	 2	 izven	 omenjene	 kvote.	 K	 nam	 je	 prišlo	 58	 Erasmus+	
študentov,	od	tega	1	doktorski	študent.		

iv. Nudenje	podpore,	spodbujanje	študentov	pri	študiju	(tutorstvo,	spodbuda	za	mobilnost,	podpora	
pri	 naboru	 izbirnih	 predmetov,	 vključitvi	 v	 prak<čno,	 raziskovalno,	 umetniško	 delo,	 projekte,	
naslavljanje	različnih	potreb	študentov,	itd.).	

TABELA	TUTORSKEGA	DELA	

Vsako	leto	je	organizirana	tudi	razstava	študentskih	del,	ki	so	bila	opravljena	na	mednarodnih	
izmenjavah.	Razstava	je	povezana	tudi	z	družabnim	dogodkom,	kjer	se	v	neformalni	obliki	med	
študenO	izmenja	največ	prakOčnih	informacij	in	izkušenj	z	mednarodnih	gostovanj.	Na	FA	vsako	leto,	

LETO PREDHODN
O 
ŠTUDIJSKO 
LETO

VRSTA 
TUTORSTVA

OBLIKE 
TUTORSTVA

dodatne 
oblike 
tutorstva

število 
koordinatorje
v

število 
tutorjev

skupno 
število 
tutorskih ur

odgovorna 
oseba

2019 2018/19 učiteljska 01. uvajalno  1 3 28 Ilka Čerpes

2019 2018/19 učiteljska 02. predmetno     

2019 2018/19 učiteljska 03. posebne potrebe  1 2 9 Ilka Čerpes

2019 2018/19 učiteljska 04. tuji študenti  1 2 82 Ilka Čerpes

2019 2018/19 učiteljska 05. drugo     

2019 2018/19 študentska 01. uvajalno  1 5 81 Ilka Čerpes

2019 2018/19 študentska 02. predmetno     

2019 2018/19 študentska 03. posebne potrebe  1 1 20 Ilka Čerpes

2019 2018/19 študentska 04. tuji študenti  1 14 376 Ilka Čerpes

2019 2018/19 študentska 05. drugo     
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praviloma	pred	informaOvnimi	dnevi,	izide	aktualna	brošura	(v	Oskani	in	elektronski	obliki),	ki	vsebuje	
ključne	podatke	o	študiju,	predmetnik,	sinopsise	ipd.	Dodatno	pripravi	velika	večina	nosilcev	izbirnih	
predmetov	v	začetku	študijskega	leta	predstavitve	svojih	vsebin.	Ker	so	pedagogi	na	FA	poleg	
pedagoškega	dela	zavezani	tudi	prakOčnemu	strokovnemu	umetniškemu	in	znanstveno	
raziskovalnemu	delu,	k	svojim	nalogam	pritegnejo	študente,	ki	v	teku	študija	izkazujejo	nadpovprečne	
ambicije	in	interes.	Taki	študenO	že	v	času	študija	pridobijo	dragocene	delovne	izkušnje.	Ker	je	
hrbtenica	študija	na	FA	študijsko	delo	oziroma	»seminar«,	se	večina	individualnih	problemov	rešuje	s	
pomočjo	mentorjev	v	okviru	seminarja,	širše	interese	študentov	pa	zastopata	Študentski	svet	ŠSFA	–	
na	študijskem	področju	in	Študentska	organizacija	ŠOFA	–	na	področju	interesnih	dejavnosO.		

v. PrakOčno	 usposabljanje	 študentov,	 v	 kolikor	 je	 del	 študijskega	 programa	 (ustreznost	 vsebine,	
obsega,	 organizacije	 prakse	 glede	 na	 pričakovane	 kompetence	 diplomanta,	 povratne	 informacije	
udeležencev,	kakovost	mentorstva,	itd.).	

Predmeta	 Študijska	 praksa	 1	 in	 Študijska	 praksa	 2	 sta	 obvezna	predmeta	 EMŠA	 v	 4.	 in	 v	 5.	 letniku	
študija.	

Študijska	praksa	1:	
Predmet	 je	 namenjen	 spoznavanju	 s	 konkretnim	 izvajanjem	 oz.	 gradnjo	 objektov.	 Študent	 z	
obiskovanjem	gradbišča,	 spremljanjem	gradnje	 "od	gradbene	 jame	do	 stavbe”	 in	dokumenOranjem	
posameznih	delovnih	faz	pridobiva	znanje	in	izkušnje	o	gradnji	in	izvedbeni	problemaOki	v	arhitekturi.	
Konkretno	in	pobližje	se	spoznava	tudi	s	kompleksnostjo	gradnje	in	koordinacijo	ostalih	udeležencev	
pri	gradnji.	

Študijska	praksa	2:	
Študent	v	okviru	predlaganih	možnosO	izvajanja	Študijske	prakse	izbere	obliko	in	mentorja	(zunanjega	
oz.	z	UL	FA).	Projektna	naloga	je	prilagojena	obliki	izvajanja	in	sposobnosOm	študenta.		
1. praksa	v	arhitekturnih	projekOvnih	organizacijah	 (sodelovanje	pri	arhitekturnih	natečajih;	 risanje	

arhitekturnih	 načrtov	 IDZ,	 IDP,	 PGD	 in	 PZI;	 risanje	 načrtov	 notranje	 opreme	 in	 scenografije;	
izdelava	 vodilne	 mape;	 priprava	 tehničnih	 poročil;	 sodelovanje	 pri	 izdelavi	 popisa	 del	 (izmere,	
izračuni;	izdelava	3D	predstavitev	in	maket)	

2. sodelovanje	 pri	 projekOh	 po	 načelu	 ‘načrtuj	 —	 zgradi’	 (izvedba	 parOcipatornih	 procesov	 (od	
konceptualnih	 do	 izvedbenih	 faz	 gradnje);	 risanje	 arhitekturnih	 načrtov	 IDZ,	 IDP,	 PGD	 in	 PZI	 in	
načrtov	notranje	opreme;	priprava	tehničnih	poročil;	sodelovanje	pri	 izdelavi	popisa	del	 (izmere,	
izračuni);	 prakOčno	 delo	 na	 gradbišču	 —	 izgradnja	 stavb	 /	 instalacij	 /	 struktur;	 vključenost	 v	
vodenje	invesOcije	in	vodenje	gradbišča;	

3. praksa	v	okviru	organizacij	za	varstvo	kulturne	dediščine	(meritve	objektov	in	izrisovanje	načrtov;	
risanje	 načrtov	 za	 različne	 vrste	 in	 faze	 projektov	 (IDP,	 PGD,	 PZI);	 obdelava	 podatkov;	 3D	
skeniranje;	foto	dokumenOranje	itd.;	ostale	naloge,	ki	se	jih	določi	v	sodelovanju	z	vodstvi	zavodov	
in	strokovnimi	sveO).		

4. sodelovanje	 pri	 projekOh	 na	 področju	 raziskave	 gradbenih	 materialov	 in	 tehnologij	 (Ustrezne	
naloge	 se	 opredelijo	 na	 podlagi	 konkretnih	 primerov,	 v	 sodelovanju	 nosilcev	 predmeta	 in	
zunanjega	mentorja	oz.	predstavnika	zainteresirane	organizacije	(inšOtuO,	raziskovalne	organizacije	
itd.).	

vi. Spodbujanje	strokovnega	razvoja	zaposlenih	(akademsko,	strokovno	osebje)	in	sodelujočih,	ki	
izvajajo,	podpirajo	študijski	program	(zagotavljanje	usposabljanj,	mobilnos<,	spremljanje	razmerja	
med	 raziskovalno	 in	 pedagoško	 obremenitvijo,	 vpliv	 organizacijske	 kulture,	 zadovoljstva	 in	 zavzetos<	
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zaposlenih	 na	 izvedbo	 študijskega	 programa ,	 ustreznost	 mentorjev	 na	 doktorskem	 študiju,	 itd.	 in	3

zagotavljanje	ustrezne	kadrovske	strukture	zaposlenih,	sodelujočih).		

Ker	 so	 vsi	 pedagogi,	 poleg	neposrednega	pedagoškega	dela,	 zavezani	 tudi	delu	 v	 stroki,	 so	 skozi	 to	
primorani	 k	 neprestanemu	 izobraževanju	 in	 poznavanju	 najnovejših	 dognanj	 na	 svojih	 strokovnih	
področjih.	 Dodatno	 spodbudo	 predstavljajo	 tudi	 (obvezna	 in	 prostovoljna)	 gostovanja	 na	 tujih	
izobraževalnih	 inšOtucijah,	 ki	 oplajajo	 domače	 znanje	 s	 tujimi	 izkušnjami	 in	 kot	 taka	 nadgrajujejo	
kvaliteto	dela	doma.	Po	nedavnih	 številčnejših	upokojitvah	pedagogov,	 ki	 so	v	preteklosO	oblikovali	
vsebino	 in	 obliko	 študija	 na	 FA,	 je	 vodenje	 prevzela	mlajša	 generacija	 pedagogov,	 kar	 je	 povzročilo	
tudi	 prevetritev	 in	 prenovo	 celotnega	 študijskega	 programa,	 ki	 še	 traja.	 Podobno	 kot	 akademsko	
osebje,	se	neprestano	izpopolnjuje	tudi	strokovno	osebje,	bodisi	na	strokovnih	seminarjih,	bodisi	na	
Erasmus	 gostovanjih	 na	 tujih	 izobraževalnih	 inšOtucijah.	 Obremenitev	 nekaterih	 pedagogov	 z	
dodatnimi	 administraOvnimi	 nalogami	 je	 razmeroma	 velika,	 kar	 včasih	 ovira	 redno	 pedagoško	 in	
raziskovalno	delo.	V	 letu	2015	 je	bila	na	FA	 izvedena	raziskava	o	zadovoljstvu	zaposlenih	na	FA,	ki	v	
povzetku	 ugotavlja	 povprečno	 zadovoljstvo	 zaposlenih	 in	 predlaga	 nekatere	 ukrepe	 kot	 »team	
building«	in	izboljšanje	pretoka	informacij.		

Poleg	 asistentov	 smo	 vključevali	 strokovnjake	 iz	 prakse	 kot	 strokovne	 sodelavce.	 Ker	 to	 žal	 ni	 več	
možno,	še	toliko	bolj	čuOmo	pomanjkanje	asistentov.	Tako	so	le–O	preobremenjeni,	oziroma	njihovo	
delo	pade	na	profesorje.	

4. Na	kratko	ocenite	doseganje	temeljnih	ciljev	študijskega	programa	in	kompetenc	diplomanta.	

Pravilnik	 o	 zaključnem	magistrskem	 delu	 ter	 Navodilo	 za	 pripravo	magistrskega	 zaključnega	 dela	 v	
svoji	 vsebini	 natančno	 opredeljujeta	 kvalitetne	 in	 kvanOtetne	 standarde	 za	 izdelavo	 zaključnega	
projekta.	Le-ta	mora	obsegaO	karakterisOčni	presek	znanj,	ki	jih	mora	osvojiO	študent	v	teku	deveOh	
semestrov	študija.	Pri	tem	je	največji	poudarek	na	projektnem	kompozicijskem	delu	naloge,	ki	mora	
biO	 objekOvno	 utemeljena,	 tako	 s	 konceptualnega,	 funkcionalnega,	 ekonomskega,	 varnostnega	 in	
konstrukcijskega	vidika,	kot	tudi	z	vidika	umesOtve	v	konkretni	prostor	in	odnosa	do	okolja.	Zaključna	
magistrska	 naloga	mora	 biO	 ustrezno	 podprta	 tudi	 s	 teoreOčnimi	 znanji	 in	 referenčnimi	 primeri	 iz	
prakse.	Z	uspešno	zaključenim	magistrskim	delom	se	dokazujejo	kompetence	avtorja	na	področju	ne	
samo	poznavanja	ožjega	in	širšega	obsega	same	projektne	naloge,	temveč	tudi	posledic,	ki	jih	prinaša	
širša	 vpetost	 v	 domači	 družbeni	 prostor	 in	 eventualne	mednarodne	povezave.	 Ker	 sodi	 arhitektura	
med	 regulirane	 poklice,	 lisOna,	 ki	 jo	 po	 zaključku	 študija	 prejme	 magistrand,	 nudi	 možnost	
neposredne	 zaposlitve	 na	 območju	 Evropske	 unije.	 Visok	 splošni	 nivo	 strokovne	 izobrazbe,	 ki	 ga	
dosegajo	naši	magistrandi,	dokazujejo	tudi	uspešne	kariere	v	tujini,	kamor	so	se	v	leOh	gospodarske	
krize	zatekli	številni	mladi	strokovnjaki.		

AkOvnosO,	 ki	 predstavljajo	 ukrepe	 za	 izboljšanje	 na	 področju	 neposrednega	pedagoškega	 dela	 so	 v	
obliki	medpredmetnega	povezovanja	(skupnih	vaj,	razstav,	zagovorov	in	kriOk)	v	okviru	rednega	urnika	
in	v	okviru	arhitekturnih	delavnic.		

5. Katere	 deležnike	 in	 na	 kašen	 način	 ste	 vključili	 v	 pogovore,	 načrtovanje	 ukrepov,	 spremljanje	
njihovega	 uresničevanja,	 pripravo	 samoevalvacijskih	 poročil	 na	 ravni	 študijskega	 programa	 (VŠ	
učitelje	in	sodelavce,	mentorje,	študente,	alumni,	strokovne	sodelavce,	zunanje	sodelavce,	delodajalce	(tudi	
v	povezavi	s	prak<čnim	usposabljanjem),	druge	deležnike/širše	okolje)?	

Proces	 samoevalvacije	 je	 potekal	 na	 osnovi	 poročila	 o	 kakovosO	 študija	 na	 FA,	 spremljanja	
problemaOke,	 staOsOčnih	 podatkov,	 rezultatov	 vsakoletnih	 anket	 in	 konzultacij	 s	 posameznimi	
pedagoškimi	in	nepedagoškimi	delavci.	

	Spremljanje	zadovoljstva	zaposlenih	na	UL.	3
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Komisija	za	kakovost:	
izr.	prof.	dr.	Jaka	Bonča,	predsednik	komisije	za	kakovost;	
asist.	Andrej	Mahovič,	član;	
izr.	prof.	dr.	Matej	Blenkuš,	član;	
izr.	prof.	dr.	Alenka	Fikfak,	skrbnik	študijskih	programov	PŠPU	in	DDŠPU;	
doc.	dr.	Tomaž	Novljan,	skrbnik	študijskega	programa	EMŠA;	

Karmen	Marolt,	tajnik	FA	
doc.	dr.	Matevž	Juvančič,	Erasmus	koordinator,	mednarodno	sodelovanje	
doc.	dr.	Tomaž	Novljan,	Komisija	za	promocijo	FA	
Mojca	Potočnik	Kogovšek,	vodja	Finančno-računovodske	službe	
Mojca	Rozman,	vodja	Referata	za	študentske	zadeve	
Renata	Stella	Čop,	vodja	Knjižnice	
izr.	prof.	dr.	Tadeja	Zupančič,	prodekanja	za	znanstveno	raziskovalno	delo,	predsednica	Komisije	za	
doktorski	študij	FA	in	članica	senata	FA 
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6. Pregled	realizacije	ukrepov	in	predlogi	izboljšav	

Ukrepi	iz	predhodne	samoevalvacije Obrazložitev	realizacije

Postopno	uvajanje	učnega	povezovanja	med	
posameznimi	predmeO	(PRVA	IN	DRUGA	
STOPNJA).

Zmanjšanje	obremenitve	študentov,	izboljšanje	
kvalitete	izdelkov,	krepitev	interdisciplinarnosO.

Vključevanje	strokovnjakov	iz	prakse	kot	
zunanji	kriOki	in	mentorji	iz	gospodarstva	pri	
projektnih	predmeOh	(PRVA	IN	DRUGA	
STOPNJA).

Stalna	navezava	na	tekoč	razvoj	stroke,	sOk	z	
gospodarstvom,	neformalna	promocija	
perspekOvnih	kadrov.

Sodelovanje	z	lokalnimi	skupnostmi,	NVO	in	
drugimi	pravnimi	subjekO	v	okviru	
arhitekturnih	in	urbanisOčnih	delavnic	(PRVA	IN	
DRUGA	STOPNJA).

Seznanjanje	študentov	z	realnimi	problemi	okolja,	
trening	predstavljanja	projektnih	rešitev	dejanskim	
naročnikom,	seznanjanje	z	realnimi	prostorskimi	
problemi	Slovenije.

Ob	izrazito	projektno	usmerjenem	študiju	se	
uveljavlja	postopno	povečevanje	teoretskih	
študijskih	vsebin	(DRUGA	STOPNJA).

Poglobljeno	razumevanje	prakse,	tradicije	in	širše	
kulture.

Povezovanje	v	mednarodne	mreže	doktorskega	
študija	(TRETJA	STOPNJA).

Zagotavljanje	kriOčne	mase	doktorskih	študentov	in	
bogatenje	mreže	mentorjev.

Razvoj	mreže	ocenjevalcev	(TRETJA	STOPNJA). Zagotavljanje	objekOvnosO	ocenjevanja.
Posodobitev	oz.	razvoj	nove	ponudbe	v	okviru	
študijskega	programa	(TRETJA	STOPNJA).

Zagotavljanje	aktualnosO	študijskih	vsebin.

Priprava	skupnega	3.	stopenjskega	študijskega	
programa	Umetnost	(TRETJA	STOPNJA).

Vzpostavitev	doktorskega	študija	umetnosO,	
umetniškega	delovanja	in	umetniške	prakse.

Uravnoteženost	izmenjav	med	odhajajočimi	in	
prihajajočimi	študenO	ter	ohranjanje	deleža	
izmenjav	(INTERNACIONALIZACIJA).

Z	dvigom	števila	odhajajočih	se	krepi	zavest	o	
mednarodni	povezanosO	in	pomembnosO	
mednarodne	izkušnje;	z	ohranjanjem	števila	
prihajajočih	pa	zagotavljamo	internacionalizacijo	
med	študentsko	populacijo	tudi	našim	študentom	
na	domači	insOtuciji;	poziOven	vpliv	tudi	zaradi	
enakomerne	obremenitve	pedagogov,	ni	sOsk	s	
prostorom	zaradi	povečanega	števila	študentov.

KLJUČNE	 IZBOLJŠAVE	 IN	DOBRE	PRAKSE	V	PRETEKLEM	
OBDOBJU	

(Sem	zapišite	tudi	ključne	ukrepe,	ki	ste	jih	izvedli	že	tekom	študijskega	leta	in	s	
tem	odpravili	spro<	iden<ficirane	slabos<)	

OBRAZLOŽITEV	VPLIVA	NA	KAKOVOST	
	

Reformirane	katedre;	katedre	smiselno	združujejo	
predmetev	predmetne	skupine.

Manj	podvajanja	snovi	in	pregled	nad	
morebitnimi	»luknjami«.	
Večja	preglednost	in	učinkovitost	sodelovanja	
kateder.	
Večja	akOvnost	kateder.		
Razbremenitev	Senata	in	dekana.
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Transparentno	zaposlovanje	visokošolskih	
učiteljev.

Zaposlitev	številnih	najboljših	in	mednarodno	
priznanih	strokovnjakov	iz	področja	
arhitekture	in	urbanizma	na	fakulteO.

Delovno	mesto	strokovne	službe	za	raziskovalno	
dejavnost.

Podpora	raziskovalcem.

Študentske	ankete:	
1.	obvezne	ankete	ob	prijavi	na	izpit	
2.	ankete	študentskega	sveta	med	akOvnejšimi	
študenO.

UgotoviO	realno	stanje	izvajanja	predmetov	
(mnenje	OsOh	študentov,	ki	so	resnično	
obiskovali	predavanja).

Ob	koncu	letnega	semestra	se	pripravi	skupna	
razstava	del	vseh	seminarjev	in	ob	tem	organizira	
družabni	dogodek.

Boljša primerljivost kakovosti rezultatov 
seminarskega dela.

Zaključna	razstava	študijskih	del	v	juniju	kot	
medsebojna	kontrola	kakovosO	dela	posameznih	
pedagogov.

Izmenjava	pristopov,	metod	dela,	stališč	in	
kompetenc.

Sodelovanje	s	tujimi	fakultetami	pri	skupnih	
umetniških	in	raziskovalnih	projekOh.

Promocija	insOtucije,	širjenje	znanj,	mreženje.

Medijsko	odmevna	zaključna	razstava	fakultete	v	
mesecu	juniju.

Promocija	arhitekture	in	urbanizma,	študija	in	
insOtucije,	dvig	ugleda	in	relevance.

AplikaOvno	usmerjene	magistrske	naloge. Ob	izdelavi	magistrske	naloge	je	magistrand	v	
tesnem	sodelovanju	z	lokalnimi	skupnostmi,	
zunanjimi	strokovnjaki,	strokovnjaki	
interdisciplinarnih	disciplin	in	gospodarstvom,

Implementacija	projektnih	rešitev	kot	strokovne	
podlage	pri	pripravi	planskih	prostorskih	aktov.

Vključevanje	novih	znanj	iz	področja	
prostorskega	načrtovanja	v	procesih	urejanja	
prostora.

Intenzivno	individualno	delo	pedagoga	s	študenO,	
nesebična	pomoč	in	angažma	tudi	izven	zato	
namenjenih	terminov.

Neposreden	dvig	kakovosO	znanja	študentov,	
povratni	prenos	študentove	inovaOvnosO	na	
mentorja.

Mentorsko	vodena	strokovna	ekskurzija	z	ogledi	
arhitekturnih	in	urbanisOčnih	del	po	Sloveniji,	
Evropi	in	svetu	kot	kreditno	ovrednotena	študijska	
dejavnost.

Neposredno	seznanjenje	s	kakovostno	
arhitekturo	v	živo.

PoziOvna	konkurenčnosO	med	pedagogi	pri	
izvajanju	predmeta	ProjekOranje,	ki	ga	izvaja	16	
mentorjev	s	skupinami	po	35	študentov.

Stalno	napredovanje	v	kakovosO	dela.

Sprememba	v	strukturi	kateder.	Zmanjšano	je	
število	kateder,	le-te	so	vsebinsko	kompaktne	in	
predstavljajo	5	temeljnih	področij	študija	
arhitekture	in	urbanizma.

Omogočen	je	sistem	interne	kontrole	na	nivoju	
manjše	skupine	pedagogov.	Hitrejše	ukrepanje	
in	izboljšanje	v	komunikaciji,	oblikovanju	
predlogov	in	dinamiki	analize	kakovosO	dela	in	
študijskih	programov	in	boljša	izmenjava	
izkušenj.
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Zmanjševanje	števila	vpisanih	študentov. Pedagogi	se	pri	predmeOh	lahko	bolj	posveOjo	
posameznikom	—	večji	sOk	med	pedagogom	in	
študentom.	
Približevanje	omejenim	prostorskim	
možnosOm.	
Približevanje	dejanskim	potrebam	kadrov	v	
praksi.

	 		

K L J U Č N E	
SLABOSTI	
(slabos<	so	dejavniki	
znotraj	organizacije*,	ki	
nega<vno	vplivajo	na	
izvajanje	nalog	oz.	
doseganje	ciljev	
organizacije)

KLJUČNE	
NEVARNOSTI	
(nevarnos<	so	
dejavniki	zunaj	
organizacije*,	ki	
nega<vno	vplivajo	na	
izvajanje	nalog	oz.	
doseganje	ciljev	
organizacije)

CILJ(I)	
(cilji	so	končni	rezulta<,	ki	
jih	želimo	doseči	z	
načrtovanimi	ukrepi;	cilje	
kvan<ficirajte	z	dveh	
vidikov,	in	sicer	tako,	da	
poveste	(1)	kaj/koliko	in	(2)	
do	kdaj	je	treba	doseči)	
		
cilj	lahko	zapišete	tudi	za	
ključne	izzive	na	področjih,	
ki	so	že	dobro	urejena,	a	jih	
izboljšujete	(npr.	cilji	ne	
izhajajo	neposredno	iz	
nevarnos<	ali	slabos<)

PREDLOGI	UKREPOV**	
(ukrepe	zapišite	kot	konkretne	
ak<vnos<,	ki	jih	je	treba	izves<,	da	se	
premaknemo	iz	sedanjega	stanja,	
opisanega	v	stolpcu	Slabos<	/
Nevarnos<,	pro<	želenemu	stanju,	
opisanemu	v	stolpcu	Cilji.	

ODGOVORNOST	
(primarno	odgovornost	za	
izvedbo	pripišite	konkretni	osebi;	
zapišite	ime	in	priimek	osebe	ter	
njeno	funkcijo;	če	je	smiselno,	na	
enak	način	določite	tudi	
morebitno	sekundarno	
odgovornost	drugih	oseb)

Slaba	povezanost	
vsebine	
teoreOčnih	in	
prakOčnih	
predmetov.

V	program	je	
vključenih	
premalo	rednih	
vsebin	iz	
določenih	
področij

VzpostaviO	sistem	
integralnega	
poučevanja,	kjer	se	
predmeO	med	
seboj	vsebinsko	
povezujejo	in	
nadgrajujejo.

Sprememba	ŠP. KŠZ	FA,	vodstvo	FA

Manjkajoče	
vsebine	
teoreOčnih	
predmetov.

Nepoznavanje	
predvsem	
zgodovine	
arhitekture	na	
Slovenskem.

IzboljšaO	kriOčno	
misel	pedagogov	in	
študentov.

VključiO	manjkajoče	
vsebine	v	obstoječe	
predmete	in	uvedba	novih.

katedre,	KŠZ,	vodstvo	
FA

Velika	razhajanja	
med	kriteriji	med	
komisijami	za	
zagovor	
zaključnih	del.

Nerazumevanje	
med	pedagogi,	
krivica.

Spremembe	v	
sistemu	izvajanja	
mentoriranja,	
pregleda	in	
zagovorov	
zaključnih	del.

Informiranje	pedagogov	o	
vsebini	in	korigiranje	
Pravilnika	o	zaključnem	
delu	Enovitega	
magistrskega	študijskega	
programa	arhitektura.

KŠZ	FA,	vodstvo	FA

Opazna	bistveno	
zmanjšana	
motivacija	
študentov	vseh	
letnikov	EMŠA	za	
obisk	predavanj.

PosodobiO	način	
podajanja	snovi.

Na	predavanjih	naj	se	ne	
podaja	snovi,	ki	jo	je	
možno	prebraO;	izpitna	
vprašanja	s	snovi	
predavanj.

KŠZ,	katedre
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*	Dejavnik	znotraj	organizacije	(insOtucije,	enote,	službe…)	je	dejavnik,	na	katerega	imamo	vpliv	(npr.	neustrezna	organizacija	dela).	Po	drugi	
strani,	na	dejavnik	zunaj	organizacije	(insOtucije,	enote,	službe…)	načeloma	nimamo	vpliva	(npr.	pričakovana	sprememba	zakonodaje).	V	
kolikor	smo	v	dilemi,	ali	gre	za	notranji	ali	zunanji	dejavnik,	presojamo	po	prevladujočem	vplivu.	
**V	kolikor	ste	tekom	študijskega	leta	že	sproO	izvedli	številne	kratkoročne	ukrepe,	potem	se	pri	načrtovanju	prihodnjih	osredotočite	na	
Oste	ukrepe,	ki	naslavljajo	dolgoročne	cilje	in	na	ta	način	zagotovitve	povezavo	med	ugotovitvami	samoevalvacije	posameznih	vidikov	
smernic	in	načrtovanimi	ukrepi.	

Umetniškega	
raziskovanja	ne	
obravnavamo	
podobno	
znanstvenemu.

Arhitektura	in	
urbanizem	nista	
vključena	v	
kataloške	baze	
publikacij	in	
razstav,	ki	
predstavljajo	
skupno	merilo	
presoje	
kvalitete	na	
ravni	UL.

Enakovreden	status	
vseh	raziskovalcev	
na	UL	z	vseh	
raziskovalnih	
področij.

Sprememba	Interpretacij	
habilitacijskih	meril	FA.

Vodstvo	FA,	HK

Premalo	
asistentov	in	
ukinitev	
strokovnjakov	iz	
prakse.

Preslaba	
podpora	
profesorjem	in	
študentom.

Boljša	podpora	
profesorjem	in	
študentom	in	
njihova	
razbremenitev.

Povečanje	števila	delovnih	
mest	asistentov.

Vodstvo	FA

Slabi	delovni	
pogoji	za	
prakOčno	in	
eksperimentalno	
delo	študentov.

Zunanji	
deležniki	pri	
gradnji	(sosedi,	
soglasodajalci)	
in	ne-lastni	viri	
financiranja.

Izgradnja	
produkcijskega	
prostora	FA.

Začetek	priprav	
invesOcijske	
dokumentacije,	interni	
natečaj,	okrogle	mize.

Vsi	zaposleni,	ŠS	FA,	
vodstvo	FA

Slaba	promocija	
kakovostnih	
strokovnih	
projektov,	ki	so	
nastali	v	
sodelovanju	z	
zunanjimi	
partnerji.

NeatrakOvna	
temaOka	s	
strani	medijev.

Dvig	medijske	
odzivnosO.

Usmerjene	promocijske	
akOvnosO	koordinirane	s	
strani	zunanjega	izvajalca.

Vodstvo	FA,	strokovne	
službe	FA

Alumni	klub	FA	ne	
živi.

Brezplačno	
članstvo	v	
alumni	klubu	
ne	omogoča	
organizacije	
atrakOvnih	
dogodkov	za	
člane	kluba.

Povečanje	števila	
alumni	dogodkov

Vzpostavitev	plačljivega	
članstva.

Vodstvo	FA,	alumni	
koordinator	FA

Pedagogi	ne	
poznajo	dela	
vodstva,	senata	in	
komisij	ter	
pravilnikov.

Zaradi	
nepoznavanja	
dela	vodstva,	
senata	in	
komisij	ter	
pravilnikov	
napačno	
delovanje	
pedagogov.

Boljše	poznavanje	
delovanja	in	
razmer.

Opozarjanje	na	objavljeno	
gradivo.

Katedre
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