Spremembe študijskega programa tretje stopnje Management znanja – januar 2022
Spremembe programa so pripravljene v skladu s 32. členom in 35. členom sprememb in dopolnitev
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 –
odl. US), 47. členom Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov (v nadaljevanju
Meril) (Uradni list RS, št. 42/17, 14/19, 3/20, 78/20, 82/20 – popr. in 44/21).
Spremembe študijskega programa se nanašajo na poglavje C1 obrazca za akreditacijo študijskega
programa, 1. standard, predmetnik s kreditnim vrednotenjem študijskih programov (53. člen Meril), in
sicer gre za:
- opustitev števila kontaktnih ur pri raziskovalnem delu. Kontaktne ure pri UE, kjer je nosilec
(predvideni) mentor, opuščamo. Gre namreč za individualne KU, ki potekajo med posameznim
študentom in njegovim (predvidenim) mentorjem, so individualno dogovorjene in ne gre za
organizirane KU, ki bi se pisale v urnik. Na podlagi navedenega predlagamo opustitev KU pri
naslednjih UE:
1. letnik: Raziskovalno delo 1 - prispevek na mednarodni znanstveni konferenci, Raziskovalno delo
2 - raziskovalni načrt,
2. letnik: Raziskovalno delo 3 – dispozicija, Teoretski seminar,
3. letnik: Raziskovalno delo 4 – znanstveni članek, Raziskovalno delo 5 - izdelava in zagovor
doktorske disertacije.
Še vedno pa kljub tej predlagani spremembi program ohranja 60 KU organiziranega izobraževalnega
dela (vse ostale UE).
-

sprememba učnega načrta učnih enot Doktorski seminar 1 in Raziskovalno delo 1 – prispevek na
mednarodni znanstveni konferenci zaradi uskladitve s Pravilnikom o doktorskem študiju (vsebina
učne enote).

Predlagane spremembe so bile usklajene s predstojnikom programa in obravnavane na kolegiju dekana
dne, 22. 12. 2021. Predlog sprememb je obravnavala Komisija za študijske zadeve na 45. seji dne, 7. 1.
2022 in sprejet je bil sklep, da se spremembe predlaga Senatu v obravnavo in sprejem. Spremembe so
bile sprejete na 134. seji Senata MFDPŠ, dne, 26. 1. 2022.
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