
Povzetek samoevalvacijskega poročila visokošolskega študijskega programa Varnost in 

policijsko delo (VS-VPD) za študijsko leto 2018/19 

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 zaposlovalcev, 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.). 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 okolje, podprto in 

usmerjeno v e-študijsko okolje. 

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

To je rezultat visoke strokovnosti in prepoznavnosti zaposlenih in kakovosti programa. V 

naslednjih letih 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. 

 

 

  



Povzetek samoevalvacijskega poročila visokošolskega študijskega programa Informacijska 

varnost (VS-IV) za študijsko leto 2018/19 

V študijskem letu 18/19 smo v programu Informacijska varnost (VS-IV) uvedli različne 

izboljšave – od novih predmetov, nadgradnje vsebin, ki so bile usklajene z delodajalci in bolj 

usmerjeno praktično delo. Poleg tega so uvedeni novi pedagoški pristopi za boljši prenos 

znanja s ciljem izvedbe na študenta orientiranega poučevanja in spremembe v izvajanju 

predmetov po letnikih za boljšo vertikalno nadgradnjo kompetenc. 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 še več strokovnih vsebin. Na ta 

način bi se približali tudi željam zaposlovalcev, ki iščejo diplomante z zadovoljivo ravnijo 

tehniških znanj in vrhunskimi varstvoslovnimi kompetencami. Tehnično tehnološka 

opremljenost je ustrezna, je pa potrebno v nadaljevanju zagotoviti še večjo dostopnost IKT za 

delo, učenje in vadbo študentov. 

Z uvajanjem novih načinov poučevanja, vsebin in programskih orodij izvajamo kakovosten 

študij in omogočamo hitrejše napredovanje ter zaključevanje študija s strani študentov. V 

naslednjih letih bomo skladno s predlog delodajalcev in sprememb v stroki dodajali dodatne 

vsebine, ki se nujno potrebne za hitro zaposlovanje diplomantov in delovali v smeri večje 

vključenosti študentov v raziskovalne projekte. Za uspešen študij pripravljamo izdatna gradiva 

v slovenskem jeziku za večino informacijskovarnostnih predmetov, kar omogoča dodaten 

napredek in večjo transparentnosti dela s študenti. 

  



Povzetek samoevalvacijskega poročila univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje 

za študijsko leto 2018/19 

V študijskem letu 18/19 smo v univerzitetnem študijskem programu uvedli izboljšave, kot je 

nadgradnja vsebin učnih predmetov, ki je bila usklajena s potencialnimi delodajalci naših 

diplomirancev. Ugotavljamo, da je v trenutni strukturi predmetnika izvajanje pedagoških 

vsebin ustrezno in da so obremenitve študentov primerne. Zadovoljstvo študentov s študijem 

je visoko, tehnična opremljenost predavalnic je ustrezna. Z uvajanjem novih načinov 

poučevanja in študijskih vsebin izvajamo kakovostnejši študij višjo prehodnost in hitrejše 

zaključevanje študija. V prihodnjih letih bomo nadaljevali s posodabljanjem študijskih vsebin, 

ki so nujno potrebne za hitro zaposlovanje diplomantov in delovali bomo tudi v smeri še večje 

vključenosti študentov v raziskovalne projekte. Za dosego študentu čim bolj prijaznega študija 

pripravljamo študijska gradiva, ki omogočajo študij o sodobnih spoznanjih znanosti, obenem 

pa se tudi pripravljamo na prenovo zgradbe, ki bo omogočila boljše pogoje dela, tako 

študentom kot tudi zaposlenim. 

 

 

  



Povzetek samoevalvacijskega poročila magistrskega študijskega programa Varstvoslovje za 

študijsko leto 2018/19 

V študijskem letu 2018/19 je bil interes za redni študij na magistrskem programu Varstvoslovje 

velik, saj so bila zapolnjena vsa razpisana mesta, medtem ko se število vpisanih na izrednem 

študiju že nekaj let giblje pod 50 %. Zahtevnost študija se je po oceni študentov povečala, 

vendar še ni na zadovoljivi ravni. Zadovoljstvo študentov s študijem na magistrskem programu 

se je približala oceni 4 in je na ravni zadovoljstva na Univerzi v Mariboru. Program je izpolnil 

študentska pričakovanja in je pomemben za njihov osebnosti razvoj, vendar pa po njihovem 

mnenju ne predstavlja dobre osnove za pridobitev zaposlitve ali za začetek dela, pač pa bolj 

za nadaljnjo kariero. Izvajanje učnih vsebin je potekalo brez posebnosti, vse več študentov se 

aktivno vključuje v raziskovalno delo. Študenti so zelo zadovoljni z dostopnostjo študijskih 

gradiv in programskih orodij, nekoliko manj s prostori, kot odlično pa ocenjujejo podporne 

službe fakultete (referat, knjižnica, vodstvo). Študenti ocenjujejo, da so dobro opolnomočeni 

s kompetencami, ki jih zahtevajo poklici na področju varstvoslovja, največji manko pa vidijo na 

področju praktične usposobljenosti, ki jo povezujejo z neobstojem prakse na magistrskem  

programu. Sedanje prostovoljno opravljanje prakse očitno za študente ni rešitev, zato bo treba 

iskati bolj sistemske rešitve v smislu prakse kot izbirne vsebine.    

 

 

 

 

  



Povzetek samoevalvacijskega poročila doktorskega študijskega programa Varstvoslovje za 

študijsko leto 2018/19 

Interes za študij na doktorskem programu Varstvoslovje je bil v zadnjih letih dovolj velik, da 

smo na Fakulteti za varnostne vede od leta 2013 do leta 2019 kontinuirano izvajali triletni 

doktorski študij Varstvoslovja. Vsako študijsko leto smo imeli razpisanih pet prostih mest za 

triletni študijski program. Na podlagi sprememb doktorskega študija na Univerzi v Mariboru, 

je Univerza v Mariboru potrdila nov, štiriletni doktorski program Varstvoslovje. V študijskem 

letu 2018-2019 smo zaključili z vpisom v prvi letnik v triletni doktorski študijski program, 

izvajamo pa še drugi in tretji letnik. V študijskem letu 2019/2020 smo prvič vpisali prvi letnik 

prenovljenega štiriletnega doktorskega študijskega programa, nadaljujemo pa izvedbo 

preostalih letnikov triletnega doktorskega študijskega programa. 

Prenova doktorskega študijskega programa je bila tako potrjena v študijskem letu 2018, 

prenovljen štiriletni program pa je dizajniran tako, da ustreza kriterijem doktorske šole na 

Univerzi v Mariboru. V študijskem letu 2019/2020 smo v prvi letnik prenovljenega doktorskega 

študijskega programa vpisali štiri študente. Tako je sedaj na Fakulteti za varnostne vede UM 

skupno dvajset (20) vpisanih študentov na doktorski študij; v prvi letnik na prenovljen 4-letni 

program so vpisani 4 študenti, na 3-letnem programu pa so vpisani 3 študenti v drugi letnik, v 

tretji letnik 4 študenti, v absolventsko leto pa je vpisan 1 študent; doktorski študij se izvaja kot 

izredni študij.  

 

V letu 2019 sta doktorski študijski program na Fakulteti za varnostne vede zaključila dva 

študenta (Samo Tomažič z nalogo Model odziva na kibernetske napade v jedrskih objektih ter 

Boštjan Slak z nalogo Vpetost organizirane kriminalitete v formalno ekonomijo - odkrivanje, 

preiskovanje in dokazovanje). Z vidika zadovoljstva študentov lahko ugotovimo, da so študenti 

zadovoljni z izvedbo študijskega programa.  

 

Pri interpretaciji zadovoljstva je ugotovitve težko posploševati, saj je na vprašalnik odgovoril 

le en študent, ki pa je program iz delo tako pedagoških kot nepedagoških zaposlenih na FVV 

UM ocenil kot nadpovprečno dobro. Za vse predmete so obstajala ustrezna študijska gradiva 

v obliki učnih gradiv, zapiskov, člankov in monografij (študijski program se zaključuje in za nov 

študijski program so pripravljena nova gradiva). Obremenitve študentov na doktorskem 

študiju so primerne. Študentje so bili zelo zadovoljni z delom študijskega referata, vodstva 

fakultete, visoko zadovoljstvo doktorskih študentov je tudi z delom knjižnice, prostori so bili 

ocenjeni kot ustrezni. Študenti so glede zahtevnosti študijskega programa iztekajoči triletni 

doktorski študijski program ocenili kot srednje zahteven, kar pa se bo spremenilo v 

prenovljenem doktorskem študijskem programu, ki je bolj obsežen, ima več obveznih 

aktivnosti in je tudi bolj raznolik.  

 

Ponoviti je potrebno ugotovitev iz preteklih samoevalvacijskih poročil doktorskega študija na 

Fakulteti za varnostne vede, da je treba doktorske študente še bolj intenzivno vključiti v 

raziskovalne procese na fakulteti. 


