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Samoevalvacijsko poročilo visokošolskega študijskega programa Varnost in 

policijsko delo (VS-VPD) za študijsko leto 2016/17 – povzetek 

Kakovost izvedbe pedagoškega procesa na študijskem programu VS VPD je visoka, kar dokazujejo 

ocene študentov pri ocenjevanju izvajalcev v preteklih letih na eni strani, na drugi strani pa povratne 

informacije zaposlovalce, ki trdijo in z zaposlovanjem dokazujejo, da so naši študenti s svojimi znanji in 

kompetencami primerni za dela na področju, ki ga pokriva program VPD.   

Študenti so zadovoljni z osebjem, ki ga srečujejo v toku študija in so jim pomoč pri študiju, reševanju 

problemov ali formalnih procesih (vodstvo, pedagogi, nepedagoško osebje v administraciji, zaposleni 

v knjižnici itd.). Željo študentov po več prakse, saj uresničili tako, da smo uvedli dodatno prakso v 

zaključni letnik in svobodnejše oblikovanje predmetnika, kar je omogočeno s širšim naborom izbirnih 

predmetov, ki jih na fakulteti ponujamo in obenem tudi željami UM in zakonskimi možnostmi tako med 

univerzami v RS kot tudi možnosti priznavanja obveznosti opravljenih na študijskih ERASMUS+ 

izmenjavah. V učno okolje uvajamo nove programske rešitve, nadgrajujemo obstoječe tehnologije in 

sledimo razvoju na področju informatike, vse skupaj pa povezujemo v interaktivni način poučevanja. 

Podporne storitve maksimalno podpiramo z IT tehnologijami in prenašamo dosedanje klasične principe 

dela in študija v informacijsko okolje, podprto in usmerjeno v e-študijsko okolje. 

Interes za študij na Fakulteti za varnostne vede na programu Varnost in policijsko delo je velik. 

Zanimanje študentov za vpis na redni študij je 1.86 krat večji kot je razpisanih vpisnih mest. To je 

rezultat atraktivnosti in kakovosti programa. V naslednjih letih pa si bomo prizadevali interes za študij 

obdržati na primerljivi ravni. To želimo doseči s kakovostjo, prilagajanju in stalnim izboljšavam 

programa novim znanjem in atraktivnostjo vsebin ter ustrezno promocijo programa med eventualno 

zainteresiranimi v srednjih šolah. 
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Samoevalvacijsko poročilo visokošolskega študijskega programa Informacijska 

varnost (VS-IV) za študijsko leto 2016/17 – povzetek 

V študijskem letu 16/17 smo v programu Informacijska varnost (VS-IV) uvedli različne izboljšave – od 

novih predmetov, nadgradnje vsebin, ki so bile usklajene z delodajalci in več praktičnega dela. Poleg 

tega so uvedeni novi pedagoški pristopi za boljši prenos znanja s ciljem izvedbe na študenta 

orientiranega poučevanja. Ugotavljamo, da je v trenutni strukturi predmetnika izvajanje pedagoških 

vsebin ustrezno in da so obremenitve študentov primerne. 

Zadovoljstvo študentov s študijem je na visoki ravni, želijo si več strokovnih vsebin, z njimi pa bi se 

približali tudi željam zaposlovalcev, ki iščejo diplomante z vrhunskimi kompetencami. Tehnično 

tehnološka opremljenost je ustrezna, je pa potrebno v nadaljevanju zagotoviti še lažjo dostopnost IKT 

za delo, učenje in vadbo študentov. 

Z uvajanjem novih načinov poučevanja, vsebin in programskih orodij pričakujemo še boljši študij in 

hitrejše napredovanje ter zaključevanje študija s strani študentov. V naslednjih letih bomo dodajali 

dodatne vsebine, ki se kažejo potrebne za izvedbo študija in delovali v smeri večje vključenosti 

študentov v raziskovalne projekte. Za bolj uspešen študij pa v naslednjih letih pripravljamo izdatna 

gradiva v slovenskem jeziku za vse informacijskovarnostne predmete, kar bo pripomoglo k dodatnemu 

napredku in transparentnosti dela s študenti. 
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Samoevalvacijsko poročilo univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje 

(UNI) za študijsko leto 2016/17 – povzetek 

V študijskem letu 16/17 smo v programu Varstvoslovje (UNI) izvedli več ukrepov, ki predstavljajo 

izboljšave ali dopolnitve študijskega programa. Uvedli smo nov izbirni predmet in posodobili večino 

obstoječih učnih predmetov, pri čemer so bile spremembe usklajene z delodajalci in dodano je bilo več 

praktičnega dela. V trenutni strukturi predmetnika je izvajanje pedagoških vsebin ustrezno, 

obremenitve študentov pa so primerne. 

Zadovoljstvo študentov s študijem na FVV je visoko, želijo pa si še več strokovnih vsebin, s katerimi bi 

postali bolj konkurenčni na trgu delovne sile. Tehnično tehnološka opremljenost učnih prostorov je 

ustrezna. Vpis na redni študij univerzitetnega programa Varstvoslovje je stabilen, način preverjanja in 

ocenjevanja znanja študentov je skladen s prakso v drugih akademskih okoljih, materialne razmere za 

študij pa so ustrezne. 

Z uvajanjem posodobitev, torej novih načinov poučevanja in vsebin, pričakujemo nadaljnje izboljšave, 

dvig zadovoljstva študentov, hitrejše napredovanje med letniki in hitrejše zaključevanje študija. V 

naslednjih letih bomo vztrajali pri dopolnjevanju vsebin študijskih predmetov in delovali v smeri večje 

vključenosti študentov v raziskovalne projekte. 
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Samoevalvacijsko poročilo magistrskega študijskega programa Varstvoslovje 

(MAG) za študijsko leto 2016/17 – povzetek 

Študijski program druge stopnje Varstvoslovje na Fakulteti za varnostne vede traja dve leti. Interes za 

študij na magistrskem programu je bil v študijskem letu 2016/17 velik, saj so bila na rednem študiju 

zapolnjena vsa razpisana mesta, pri izrednem študiju pa približno polovica. V opazovanem študijskem 

letu smo program prenovili. Uvedli smo 3 module in dodali ustrezne nove predmete s čimer smo 

sledili potrebam po večji specializiranosti diplomantov, prenovili smo učne načrte in delno uvedli e-

predavanja in e-vaje (spremembe programa se prvič izvajajo v 2017/18). Izvajanje pedagoških vsebin 

je potekalo brez posebnosti, vse več študentov se aktivno vključuje v raziskovalno delo. Za vse 

predmete obstajajo ustrezna študijska gradiva v obliki predlog, zapiskov, člankov in monografij, 

katerih avtorji so nosilci študijskih enot. Velika večina nosilcev ključne vire v elektronski obliki objavi 

tudi skupaj s predstavitvami predavanj pri predmetu na portalu UM eŠtudij. 

Materialne razmere za študij so dobre in se stalno izboljšujejo, tehnologija se nadgrajuje in je aktualna. 

Ostaja problem dostopnosti za gibalno omejene osebe, kar se rešuje individualno, dolgoročno pa bo 

rešeno s prenovo stavbe fakultete. Študenti program ocenjujejo kot povprečno zahtevnega, kar kaže 

na to, da je potrebno zahtevnost zvišati in/ali dosledno izvajati vse oblike preverjanja in ocenjevanja 

obveznosti študentov. Čeprav jim dokončanje študija ne zagotavlja takojšnje zaposlitve, študenti 

ocenjujejo, da je program izpolnil njihova pričakovanja s povprečno oceno 3,59, splošno zadovoljstvo 

s študijem z oceno 3,76, še bolje pa ocenjujejo podporne dejavnosti na fakulteti. Študenti ocenjujejo, 

da so dobro opolnomočeni z nujnimi znanji in spretnostmi, ki jih zahtevajo poklici na področju 

varstvoslovja. Pomanjkljivost neobstoja prakse v programu od š.l. 2017/18 rešujemo z vpisom prakse 

v prilogo k diplomi, kar je skladno s sklepom senata UM.  

V bodoče bomo nadaljevali prilagajanje učnih načrtov spremembam v razvoju, smernicam dela in 

znanstvenim spoznanjem, uvajali inovativne metode poučevanja in sodobna učna okolij, predvsem pa 

vpeljevali na študenta osredotočeno učenje. Ena izmed najpomembnejših nalog  je tudi sistematično 

vzpodbujanje in vključevanje praktičnega usposabljanja. 


