POROČILO O SAMOEVALVACIJI EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE V NOVI GORICI ZA
LETO 2010-11
1. PREDSTAVITEV
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (v nadaljnjem besedilu fakulteta) je bila ustanovljena
1. julija 2005. Je prva tovrstna fakulteta v slovenskem prostoru, ki deluje v skladu s sodobnimi
evropskim bolonjskim modelom študija in ki poudarja evropsko razsežnost svojega delovanja,
saj slednje zajema tako program kot način študija in zasnovo dejavnosti fakultete. Sledeč
trendom in usmeritvam v Evropski uniji je fakulteta odprta za povezovanje po modelu
partnerstva med zasebno in javno sfero v skladu z Lizbonsko strategijo.
Študij je na vseh stopnjah načrtovan tako, da predmetnik in predmetni učni načrti upoštevajo
sedanje in bodoče evropske razsežnosti slovenskega pravnega sistema. Cilj fakultete je, da
študentom posreduje znanje, ki bo poudarjalo pomen povezanosti pravne teorije s pravno
prakso in jim na podlagi jasnega kreditnega sistema zagotovi popolno mobilnost na
nacionalni in mednarodni ravni, v celoti izhajajoč iz evropskega kreditnega sistema (ECTS). S
spodbujanjem in usmerjanjem aktivnega raziskovalnega dela študentov, zlasti na podiplomski
ravni, ter s spodbujanjem vključevanja v temeljne in aplikativne raziskovalne projekte in
objavljanjem raziskovalnih izsledkov v domačih in tujih znanstvenih publikacijah, pa želi
fakulteta prispevati k razvoju slovenske pravne znanosti.
V letu 2006/07 je fakulteta začela izvajati dodiplomski program Pravo I. stopnje ter magistrski
program Pravo II. stopnje. V letu 2007/08 je začela izvajati magistrski program Pravo in
management nepremičnin in v letu 2008/09 je začela izvajati tudi doktorska študijska
programa Pravo III. stopnje in Pravo in management nepremičnin III. stopnje. Študijski
programi tako tvorijo povezano celoto. V letu 2009 je fakulteta na Svet RS za visoko šolstvo
vložila tri vloge za akreditacijo novih študijskih programov: visokošolski dodiplomski študijski
program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin, I. stopnje, magistrski študijski
program Moderni slovenski študiji (slovenoslovje), II. stopnje ter doktorski študijski program
Moderni slovenski študiji (slovenoslovje), III. stopnje. Nacionalna agencija RS za kakovost v
visokem šolstvu je podala soglasje k visokošolskemu dodiplomskemu študijskemu programu
Pravo in management infrastrukture in nepremičnin, I. stopnje. Magistrski študijski program
Moderni slovenski študiji (slovenoslovje), II. stopnje ter doktorski študijski program Moderni
slovenski študiji (slovenoslovje), III. stopnje pa soglasja nista prejela.
Fakulteta pri izvedbi samoevalvacije izhaja iz Meril za spremljanje, ugotavljanje in
zagotavljanje
kakovosti
visokošolskih
zavodov,
študijskih
programov
ter
znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela, ki jih je sprejela Nacionalna
komisija za oceno visokega šolstva ter pravilnika fakultete. Pri delu uporablja naslednje
metode:
-

analiza evidenc in dokumentov fakultete,
analiza poročil,
ankete.

2. PODROČJA SAMOEVALVACIJE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

strategija, organiziranost in vodenje zavoda ter urejenost evidenc
izobraževanje – študijska dejavnost
raziskovalna dejavnost
visokošolski učitelji in sodelavci
upravni in strokovno-tehnični delavci
študenti
prostori, oprema za izobraževalno dejavnost, knjižnica
financiranje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti
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i)

sodelovanje z družbenim okoljem na regionalni, državni in mednarodni ravni

3. KRATKA OCENA STANJA
a) strategija, organiziranost in vodenje zavoda ter urejenost evidenc
V vsakoletnem programu dela in letnem poročilu o delu fakultete so jasno izraženi poslanstvo,
vizija in strateški načrt, s katerimi izraža fakulteta svoje izobraževalne in raziskovalne cilje.
Organiziranost in vodenje fakultete sta jasno določena in sta ponazorjena z organizacijsko
shemo. Pooblastila in odgovornosti zaposlenih izhajajo iz Pravilnika o sistemizaciji delovnih
mest na fakulteti. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in strokovni sodelavci sodelujejo pri
procesih odločanja, ki se nanašajo na učenje in raziskovanje. Poleg tega tudi študente preko
Študentskega sveta sodelujejo pri procesih odločanja, ki vplivajo na izobraževanje ter imajo
možnost izražanja svojih mnenj.
Fakulteta ima zagotovljena tako finančna sredstva kakor tudi materialna sredstva, ki
omogočajo doseganje zastavljenih ciljev, glede na strateški načrt.
Fakulteta vodi vse evidence, ki so določene z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Poleg tega
uporablja za vodenje vseh evidenc o prijavljenih in vpisanih študentih Visokošolski informacijski
sistem (VIS). Preko VIS-a se študentje lahko prijavljajo na izpite, prejemajo obvestila, imajo
dostop do študijskega gradiva in pravilnikov fakultete.
b) izobraževanje – študijska dejavnost
Fakulteta izvaja dodiplomski študijski program, dva magistrska programa ter dva doktorska
programa. V letu 2009 je fakulteta na Svet RS za visoko šolstvo vložila tri vloge za akreditacijo
novih študijskih programov: visokošolski dodiplomski študijski program Pravo in management
infrastrukture in nepremičnin, I. stopnje, magistrski študijski program Moderni slovenski študiji
(slovenoslovje), II. stopnje ter doktorski študijski program Moderni slovenski študiji
(slovenoslovje), III. stopnje. Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu je podala
soglasje k visokošolskemu dodiplomskemu študijskemu programu Pravo in management
infrastrukture in nepremičnin, I. stopnje. Magistrski študijski program Moderni slovenski študiji
(slovenoslovje), II. stopnje ter doktorski študijski program Moderni slovenski študiji
(slovenoslovje), III. stopnje pa soglasja nista prejela.
Študentje pridobijo strokovne oziroma znanstvene naslove v skladu z Zakonom o strokovnih in
znanstvenih naslovih.
Fakulteta vodi evidence o prijavljenih in vpisanih kandidatih.
Ob zaključku predavanj fakulteta med študenti redno izvaja ankete o kvaliteti študija ter o
pedagoškem delu. Rezultati ankete (pri kateri je sodelovalo 459 študentov) za študijsko leto
2010/11 so bili sledeči:
- pri anketi je sodelovalo 32,03% moških ter 67,97% žensk
- Študentov je bilo 71,02% rednih ter 28,98% izrednih
- Od skupno 459 študentov je 47 študentov obiskovala predavanja v obsegu
manj kot 20%, 109 študentov v obsegu vsaj 50% ter 303 v obsegu več kot 80%
- Od skupno 459 študentov je 123 študentov obiskovala predavanja v obsegu
manj kot 20%, 112 študentov v obsegu vsaj 50% ter 224 v obsegu več kot 80%
- Skupna povprečna ocena študentov je sledeča:
97 študenti imajo povprečje večje od 7
155 študentov ima povprečje večje od 7,5
111 študentov ima povprečje večje od 8
69 študentov ima povprečje večje od 8.5
27 študentov ima povprečje večje od 9
- Več kot 71% študentov meni, da je pisna oblika izpita najprimernejša,
- Le 1 študent meni, da ni izbral pravega študija, 341 študentov je mnenja, da je
študij v celoti njim primeren, 117 študentov pa meni, da so izbrali delno
primeren študij.
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185 študentov meni, da je izpitnih rokov dovolj, 270 jih je mnenja, da je izpitnih
rokov premalo, 4 pa menijo, da je izpitnih rokov preveč.
Več kot 77% anketirancev smatra, da je pogoj za prehod v višji letnih primerno
postavljen, 18% jih meni da so prezahtevni, 4% pa jih meni, da so pogoji
premalo zahtevni.
Več kot 73% anketirancev smatra, da je pogoj za prehod v višji letnih primerno
postavljen, 23% jih meni da so prezahtevni, 3% pa jih meni, da so pogoji
premalo zahtevni.
večina študentov je zelo zadovoljnih (42%) oziroma zadovoljnih (41%) z
razporeditvijo ur za predavanja, vaje in druge oblike dela v dnevu, tednu, in
semestru.
Večina študentov (67%) ve kam se lahko obrne po pomoč v zvezi s študijem,
večina jih je tudi zelo zadovoljna z delom in odnosom delavk referata za
študijske zadeve.
Študenti so zelo zadovoljni z elektronskim sistemom prijav in odjav od izpita.
več kot 70% študentov je zadovoljna oziroma zelo zadovoljna z dostopom do
informacij preko oglasne deske in preko spletne strani fakultete
Rezultati ankete kažejo, da so študenti zadovoljni z delom oziroma odnosom
vodstva fakultete.
Študentje menijo, da so informacije o samem študijskem procesu dobili
pravočasno, prostori in oprema, potrebna za izvajanje pedagoškega procesa,
pa se večini zdi ustrezna.
Anketa je pokazala, da študentje pogrešajo predvsem informacije o možnostih
študija v tujini
velika večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev je na petstopenjski lestvici
prejela oceno, ki se giblje med 3 in 4.

Fakulteta izvaja študijske dodiplomske in magistrske programe 5 študijsko leto. Dejansko
trajanja študija dodiplomskih študentov je v povprečju 3 študijska leta, podiplomski študenti
pa zaključijo program povprečno v 2 študijskih letih. Doktorska programa se izvajata od
študijskega leta 2008/09 zato dejanskega trajanja programa ne moremo ugotoviti.
Prehodnost študentov na dodiplomskem študiju znaša približno 83%. Prehodnost magistrskih
študentov je 71%, prehodnost doktorskih študentov pa 68%. Skupna prehodnost vseh
študentov je 74%. Pri tem je prehodnost rednih študentov veliko večja kot prehodnost izrednih
študentov.
Urnik predavanj lahko študentje redno spremljajo na spletni strani fakultete. Pravočasno so
objavljene tudi vse spremembe ter dodatne informacije v zvezi s študijem. Vsa predavanja, ki
odpadejo, so v kratkem času nadomeščena.
c) raziskovalna dejavnost
V okviru fakultete delujejo štirje inštituti (raziskovalne skupine): Inštitut za management
nepremičnin, Center za intelektualno lastnino, Center za primerjalno pravo in Center za
upravno izobraževanje. Razen Centra za upravno izobraževanje so bili ostali trije inštituti v letu
2008 vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
RS. Center za upravno izobraževanje je v letu 2009 začel izvajati državne izpite iz Upravnega
postopka.
d) visokošolski učitelji in sodelavci
Fakulteta uspešno vodi habilitacijske postopke. Od oktobra do decembra 2010 je senat
fakultete imenoval 2 asistenta. Do konca septembra 2011 je senat imenoval enega asistenta
in enega docenta. Ena vloga za imenovanje v naziv asistent je bila umaknjena, en postopek
za imenovanje v naziv izredni profesor pa je bil ustavljen zaradi smrti kandidata. V letu 2011 je
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bilo začetih še 6 postopkov za imenovanje v naziv (2 asistenta, 3 docenti in 1 izredni profesor).
V letu 2010 je fakulteta sklenila redna delovna razmerja, in sicer je redno zaposlila dekana. Pri
tem daje poudarek mlademu pedagoškemu kadru, skrbi za njihovo promoviranje in
napredovanje. Velja omeniti, da so pri tem postopki izbire in imenovanja visokošolskih
učiteljev in znanstvenih delavcev v celoti regulirani in javni.
Fakulteta sodeluje tudi v meduniverzitetni in mednarodni izmenjavi profesorjev v okviru
Erasmus mobilnosti.
V okviru založniške dejavnosti fakultete sta izšla dva učbenika kar kaže na to, da pedagoški
delavci svoja spoznanja preko lastnih del prenašajo na študente.
e) upravni in strokovno-tehnični delavci
Fakulteta skrbi za redno izobraževanje svojih zaposlenih. Fakulteta je redno zaposlila enega
novega strokovno-tehničnega sodelavca. Dva od sedmih zaposlenih sta dokončala
magistrski študijski program, eden je nadaljeval s študijem na doktorskem študijskem
programu. Dva zaposlena sta vpisana na visokošolski študijski program.
f)

študenti

Zanimanje za študij iz leta v leto narašča. Kandidati za novo študijsko leto se lahko na
posamezne študijske programe prijavijo preko elektronske prijave. Pogoji za vpis ter postopki
za vpis so prijavljeni na spletni strani fakultete, poleg tega so za dodatne informacije vseskozi
na volji zaposleni v tajništvu in referatu.
Vpisani študentje imajo možnost dostopa do informacij, študijskih gradiv, pravilnikov in
obrazcev fakultete, osebnih evidenc ter možnost prijave na izpite preko visokošolskega
informacijskega sistema (VIS).
Študij na fakulteti je organiziran tako, da poudarja pomen povezanosti pravne teorije in
pravne prakse s spodbujanjem in usmerjanjem aktivnega raziskovalnega dela študentov ter s
spodbujanjem vključevanja v temeljne in aplikativne raziskovalne projekte in objavljanjem
raziskovalnih izsledkov v domačih in tujih znanstvenih publikacijah. Tako si študentje med
študijem pridobijo sposobnost ustvarjalnega reševanja problemov, raziskovalnega dela in
komunikacijske veščine. Študentje dodiplomskega študijskega programa imajo v vsakem
letniku obveznost dveh seminarskih nalog, ki jih lahko nadomestijo tudi z opravljanjem prakse.
Fakulteta izvaja mobilnost študentov v okviru programa Erasmus.
Glede organiziranosti študentov in sodelovanju pri odločanju je fakulteta študente večkrat
pozvala, naj imenujejo svoje predstavnike. Na podlagi teh pobud se je izoblikoval Študentski
svet, ki sodeluje z drugimi organi fakultete na najrazličnejših področjih. Predvideni plan dela
študentskega sveta vsebuje tako ekskurzije v tujino, srečanje in sodelovanje z študenti ostalih
pravnih fakultet v Sloveniji, kakor tudi okrogle mize z profesorji, katerih poglavitni namen je
izboljšati komunikacijo in izmenjavo mnenj med študenti in profesorji ter k učinkovitejšemu
uresničevanju skupnih ciljev.
g) prostori, oprema za izobraževalno dejavnost, knjižnica
Fakulteta nima lastnih prostorov, svojo dejavnost izvaja v najetih prostorih. Skupaj z lokalno
skupnostjo in lokalnim gospodarstvom pa dolgoročno že rešuje prostorska vprašanja. Tako je v
letu 2010 fakulteta podpisala podnajemno pogodbo za prostore v EDA Centru v Novi Gorici.
Fakulteta vso študijsko literaturo hrani in izposoja preko Goriške knjižnice Franceta Bevka.
Glede na izkazane potrebe pa fakulteta vsako leto knjižnico zalaga z novim študijskim
gradivom. Leta 2010 je knjižnica Evro-PF začela vpisovati prve knjige. Do 31. 12. 2010 je bilo
vpisanih 737 enot, do 30.9.2011 pa še dodatnih 399 enot.
h) financiranje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti
Fakulteta ima zagotovljena dolgoročna sredstva za študijsko in raziskovalno delo iz državnega
proračuna ter šolnin. Fakulteta načrtuje sredstva, namenjena za študijsko in raziskovalno delo
ter spremlja porabo pridobljenih sredstev.
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sodelovanje z družbenim okoljem na regionalni, državni in mednarodni ravni

Fakulteta se povezuje se z drugimi visokošolskimi institucijami doma in v tujini. V sodelovanju s
strokovnjaki iz prakse, ki že več let delujejo na različnih pravnih področjih oblikuje študijski
proces, v katerem je študentom neposredno preneseno praktično znanje. Fakulteta ima
sklenjenih že več pogodb o medsebojnem sodelovanju.
Poleg tega sodeluje fakulteta pri mednarodni izmenjavi študentov in profesorjev v okviru
Erasmus mobilnosti. V letu 2010 je fakulteta tudi sodelovala pri izvedbi poletne šole skupaj z
Univerzo v Vidmu. Oktobra 2010 je organizirala mednarodno konferenco o pravni
argumentaciji, katere so se udeležili mednarodno priznani pravni strokovnjaki ter tuji
predavatelji.
Poleg tega se je fakulteta v letu 2009 uspešno prijavila na Jean Monnet programme, ki se je
izvajal v študijskem letu 2010/2011
4. PREDVIDENI UKREPI IZBOLJŠAV OZIROMA NOVE PRIDOBITVE














izvedba izrednega študija tudi v drugih mestih;
povišanje števila predavanj za izredni študij;
kot stalen proces nabava, vzdrževanje ter posodabljanje inventarja in računalniške
opreme;
nabava dodatne študijske literature;
vzpostavitev knjižnične izposoje za študente;
nove redne zaposlitve (predvsem povečanje števila asistentov);
povečati število mobilnosti in povečati število sklenjenih bilateralnih sporazumov;
stalen nadzor nad izvajanjem predavanj;
objava izpitnih rokov v začetku študijskega leta za celotno leto;
izboljšanje prehodnosti izrednih študentov;
vključitev študentov v sam študijski proces;
povečati založniško dejavnost z izdajo vsaj enega novega učbenika na leto;
v skladu s povečanjem števila študentov povečati število upravnih, strokovnih in
strokovno – tehničnih sodelavcev.
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