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Pri pripravi samoevalvacijskega poročila so sodelovali:
izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj, visokošolski učitelj, predsednik samoevalvacijske
skupine,
doc. dr. Aljoša Dežman, visokošolski učitelj,
doc. dr. David Bogataj, raziskovalec,
Erazem Bohinc, študent,
Nina Bavčar, študentka,
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Nataša Kolavčič, vodja kariernega centra,
Priscila Gulič, vodja knjižnice in založbe,
Teja Valenčič, predstavnik delodajalcev,
mag. Boštjan Miha Jambrek, idejni vodja in koordinator e-študija.

Samoevalvacijska skupina Evropske pravne fakultete v Novi Gorici (EVRO-PF) je
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/13 pripravila na podlagi:
 Letnega poročila za leto 2012,
 Samoevalvacijskega poročila za leto 2012
 Rezultatov študentske ankete o kvaliteti študija na Evro-PF, izvedene avgusta 2013,
 Poročila o stanju knjižnice Evro-PF,
 Podatkov iz evidenc, ki jih EVRO-PF vodi skladno z ZViS,
 Sklepov UO, sprejetih v študijskem letu 2012/13.
Člani samoevalvacijske skupine so opredelili naloge ter odgovornosti in zadolžitve pri pripravi
gradiva, po naslednjem seznamu:
odgovornosti in zadolžitve
I. Splošno o fakulteti
1. Organizacija in razvoj
dr. Alenka Temeljotov Salaj
1.1. Vizija, poslanstvo in strategija doseganja
dr. Alenka Temeljotov Salaj, dr. Aljoša Dežman
ciljev
1.2. Organiziranost
mag. Nana Lavrenčič
2. Izobraževalna dejavnost
Nina Pegan, mag. prav.
2.1. Organizacija in izvedba študijskih
Nina Pegan, mag.prav.
programov
2.2. Vseživljenjsko izobraževanje
Nina Pegan, mag.prav.
Opredelite nalog

3. Raziskovalna dejavnost
3.1. Raziskovalne skupine
3.2. Raziskovalni projekti
4. Študenti
5. Kadrovski pogoji
5.1. Visokošolski učitelji, sodelavci in
raziskovalci

dr. David Bogataj
dr. David Bogataj
dr. David Bogataj
Erazem Bohinc, Nina Bavčar
Nina Pegan, mag. prav.
Nina Pegan, mag.prav.
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5.2. Upravno-administrativni in strokovnoNina Pegan, mag.prav.
tehnični delavci
5.3. Ocena stanja
Nina Pegan, mag.prav.
6. Prostorski in materialni pogoji
Nina Pegan, mag.prav .
6.1. Prostori
Nina Pegan, mag.prav .
6.2. Oprema
Nina Pegan, mag.prav .
6.3. Informacijski sistem
Nina Pegan, mag.prav .
6.4. Knjižnica in založba
Priscila Gulič, prof. fil.
7. Financiranje dejavnosti
Tjaša Tavčar, mag. posl. Ved
8. Sodelovanje z okoljem
Nataša Kolavčič, dipl. prav.
8.1. Sodelovanje z domačimi visokošolskimi
Nataša Kolavčič, prav. v sodelovanju s Tejo
zavodi, podjetji in drugimi organizacijami v
Valenčič, dipl uprav.
Sloveniji
8.2. Mednarodno sodelovanje
mag. Nana Lavrenčič
9. Skrb za kakovost
dr. Alenka Temeljotov Salaj
II. Posamezni študijski programi
Pravo 1. stopnje
Katarina Colja in Katja Podlogar Kos
Pravo 2. stopnje
Pravo 3. stopnje
Pravo in management nepremičnin 2. stopnje
Pravo in management nepremičnin 3. stopnje
III. Posamezni študijski programi
E – študij
mag. Boštjan Miha Jambrek
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I. DEL: SPLOŠNO O EVROPSKI PRAVNI FAKULTETI V NOVI
GORICI
1. ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ
EVRO-PF je samostojni in zasebni visokošolski zavod, ki sta ga leta 2005 ustanovila Inštitut
za človekove pravice, svetovanje in izobraževanje s sedežem v Kranju, kasneje
preimenovan v Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice d.o.o. ter Inštitut za
mednarodno pravo – zavod, s sedežem v Ljubljani. Leta 2011 je v lastniško strukturo vstopil
še Inštitut za civilno pravo, s sedežem v Grosupljem.
Akreditacijo Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo je EVRO-PF pridobila s sklepom št.
1/4-2005 z dne 7. 7. 2005. Fakulteta je bila prvotno ustanovljena v Portorožu. Dne 23.2.2006
je Svet RS za visoko šolstvo s sklepom št. 1/13-2006 dal pozitivno mnenje k spremembi
imena v Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici ter o prenosu sedeža fakultete v Novo
Gorico.
EVRO-PF ima naslednje akreditirane programe:
 Pravo 1. stopnje: sklep SVŠ št. 2/29-2005 z dne 22.11.2005, za izvajanje študijskega
programa v Portorožu; sklep SVŠ št. 1/13-2006 z dne 23.2.2006 za izvajanje
študijskega programa v Novi Gorici;
 Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje: sklep NAKVIS št.
6033-307/2009/19 z dne 16.6.2011;
 Pravo 2. stopnje: sklep SVŠ št. 1/13-2006 z dne 23.2.2006; sklep SVŠ št. 5/24-2006
z dne 6.7.2006 za izvajanje magistrskega programa tudi v dislocirani enoti v Kranju;
 Pravo in management nepremičnin 2. stopnje: sklep SVŠ št. 2/157-2007 z dne
7.3.2007;
 Pravo 3. stopnje: sklep SVŠ št. 2-160/2008 z dne 5.5.2008;
 Pravo in management nepremičnin 3. stopnje: sklep SVŠ št. 2-160/2008 z dne
5.5.2008.
EVRO-PF je v študijskem letu 2006/07 vpisala prvo generacijo študentov univerzitetnega
študijskega programa Pravo 1. stopnje ter magistrskega študijskega programa Pravo 2.
stopnje. V študijskem letu 2007/08 je začela z izvajanjem magistrskega študijskega
programa Pravo in management nepremičnin 2. stopnje. Prvo generacijo študentov
doktorskih študijskih programov Pravo 3. stopnje ter Pravo in management nepremičnin 3.
stopnje je EVRO-PF vpisala v študijskem letu 2008/09. V študijskem letu 2012/13 je EVROPF začela z izvajanjem akreditiranega visokošolskega strokovnega študijskega programa
Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje.
Sedež EVRO-PF je v Novi Gorici, akreditirani pa ima tudi dislocirani enoti, in sicer v Kranju in
Ljubljani. Trenutno se dejavnost izvaja na sedežu v Novi Gorici in na dislocirani enoti v
Kranju.
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EVRO-PF je prva pravna fakulteta v Sloveniji, ki je začela delovati v skladu s sodobnim
evropskim bolonjskim modelom študija in ki poudarja evropsko razsežnost svojega
delovanja, saj to zajema tako program kot način študija ter zasnovo dejavnosti fakultete.
Fakulteta sledi trendom in usmeritvam v Evropski uniji (EU), zato je odprta za povezovanje
po modelu partnerstva med zasebno in javno sfero v skladu z Lizbonsko strategijo.

1.1. VIZIJA, POSLANSTVO IN STRATEGIJA DOSEGANJA CILJEV
EVRO-PF ima jasno oblikovano vizijo in poslanstvo, iz katerih izhaja prizadevanje po širšem
priznanju in kakovosti. Za njuno uresničitev je bila oblikovala strategijo, ki je vsebovana v
Akcijskem načrtu za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF.
1.1.1. VIZIJA
EVRO-PF želi postati mednarodno priznana visokošolska institucija na področju prava ter
interdisciplinarnem področju prava in managementa infrastrukture in nepremičnin, ki bo prek
kakovostno izvedene izobraževalne dejavnosti, povezovanja teorije s prakso, združevanja
pedagoškega in raziskovalnega dela ter mednarodnega sodelovanja oblikovala diplomante,
iskane na domačem in mednarodnem trgu dela. Svojo mednarodno prepoznavnost bo
gradila tudi preko sistema transnacionalnega izobraževanja. Poleg tega želi EVRO-PF
postati zanesljiv partner tako domačega gospodarskega in negospodarskega sektorja kot
tudi profitnih in neprofitnih institucij iz tujine.
1.1.2. POSLANSTVO
Temeljno poslanstvo EVRO-PF je ustvarjanje in posredovanje znanja na področju prava ter
interdisciplinarnega področja prava in managementa infrastrukture in nepremičnin, ki bo
ustvarjalo pravne strokovnjake ter strokovnjake s specifičnimi znanji prava in managementa
infrastrukture in nepremičnin ter omogočalo njihovo konkurenčno vključevanje na domači in
mednarodni trg dela.
1.1.3. DOLGOROČNI CILJI IN STRATEGIJA NJIHOVEGA DOSEGANJA
Dolgoročne cilje in strategijo njihovega doseganja je EVRO-PF oblikovala skladno s svojim
poslanstvom in vizijo. Strateški načrt uresničevanja zastavljenih ciljev je vsebovan v
Akcijskem načrtu za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF. V omenjenem dokumentu so
predstavljeni tudi kratkoročni cilji in strategija njihovega doseganja.
1.1.3.1. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ORGANIZIRANOSTI
Jasno zastavljena in oblikovana organizacijska shema, katere udeleženci hitro, učinkovito in
kakovostno izvajajo svoje naloge, je ena ključnih prvin, ki pripomorejo k splošni kakovosti
izvajanja dejavnosti EVRO-PF. Pristojni ves čas spremljajo potrebe po oblikovanju novih
organizacijskih enot in delovnih teles ter potrebe po krepitvi obstoječih organov, delovnih
teles in organizacijskih enot. Ključne naloge, ki si jih je EVRO-PF zastavila so spremljanje
delovanja kateder, spodbujanje k večji aktivnosti posameznih kateder, jasnejše določitve
8

njihovih pristojnosti, širjenje kroga sodelavcev, aktivno vključevanje sodelavcev v dejavnosti
fakultete in medsebojno povezovanje kateder . Eden od ciljev, zastavljen v sodelovanju s ŠS,
je prizadevanje za zagotovitev predstojnikov študentov v svojih organih.
1.1.3.2. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI
Izobraževanje je poglavitna dejavnost EVRO-PF, zato se strateške usmeritve nanašajo na
zagotavljanje visoke kakovosti v izobraževalni dejavnosti, praktične vidike med samim
študijem, aktivno vključevanje v izobraževalne mreže ter osredotočenost na študente z
osebnim obravnavanjem vsakega posameznika. Ključnega pomena je sledenje
spremembam tako na področju same vsebine študijskih programov kot tudi pri načinu same
izvedbe.
Študenti EVRO-PF imajo možnost pridobivati znanje po tekoče posodobljenih študijskih
programih. Predavanja, seminarje in vaje v sodobno opremljenih predavalnicah izvajajo
predavatelji, ki so teoretiki in praktiki, s strokovnimi izkušnjami doma in na tujem. EVRO-PF
si bo prizadevala tudi v prihodnosti študentom ponuditi nove študijske programe, ki bodo
pokrivali bodisi specialna pravna področja, bodisi druga interdisciplinarna področja, ki se
bodo povezovala s pravnimi znanji.
Tehnološka evolucija je povečala odgovornost EVRO-PF, da v okviru svojih študijskih
programov spodbuja študente in predavatelje k smotrni uporabi pridobitev informacijske
tehnologije tudi na pravnem in interdisciplinarnem področju. Gre za razvojno strategijo v
smeri elektronsko podprtega fakultetnega modela, ki naj zagotavlja akademske programe po
sodobnih tehnoloških standardih. EVRO-PF je poskusno izvedla e-študij za prve letnike
izrednih študentov na vseh študijskih programih in bo nadaljevala z uvedbo e-študija v vseh
letnikih.
Mednarodno sodelovanje oziroma vključevanje študentov v študij na tujih institucijah ima
zaradi globalizacije vedno večji pomen. EVRO-PF je od leta 2008 nosilka Erasmus
univerzitetne listine, ki je predpogoj za podpis bilateralnih sporazumov s tujimi institucijami,
izvajalkami programa Erasmus. Cilj EVRO-PF je podpisati čim več bilateralnih sporazumov
in tako omogočiti čim lažjo mobilnost študentov ter za tuje študente, ki se zanimajo za
izmenjavo na EVRO-PF, pripraviti gradivo v angleškem jeziku. EVRO-PF si prizadeva svoje
delovanje odpreti tudi v mednarodni visokošolski prostor. V prihodnjih letih bo število tujih
študentov poskušala pridobiti prek visokošolskega transnacionalnega izobraževanja (VTI), ki
ga bo izvajala s partnerskimi institucijami.
EVRO-PF, poleg klasičnega izobraževanja, skrbi tudi za vseživljenjsko izobraževanje, v
okviru katerega osebam brez statusa zagotavlja opravljanje izpitov posameznih predmetov.
V sodelovanju s ŠS in kariernim centrom pa organizira tedenske delavnice in okrogle mize, ki
so odprtega tipa. EVRO-PF je nosilka javnega pooblastila za izvajanje izpita iz splošnega
upravnega postopka.
1.1.3.3. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
Na raziskovalnem področju je ključnega pomena povečanje raziskovalne dejavnosti. EVROPF ima tri raziskovalne skupine, vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
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dejavnosti ARRS ter eno v nastajanju. Veliko pozornosti bo še v prihodnje namenjala krepitvi
kadra na raziskovalnem področju, predvsem z zaposlovanjem priznanih raziskovalcev,
mladih raziskovalcev in z vključevanjem študentov v raziskovalni proces. Intenzivno
delovanje raziskovalnih skupin, zaposlitev mladih raziskovalcev ter vključitev predvsem
podiplomskih študentov bodo omogočili, da bo EVRO-PF postala kakovostna in priznana
raziskovalna institucija. EVRO-PF bo tudi v prihodnje spodbujala pedagoško osebje k
individualnemu raziskovalnemu delu, inštitute k pripravi raziskovalnih programov in novih
raziskovalnih projektov.

1.1.3.4. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ŠTUDENTOV
Vodstvo EVRO-PF si prizadeva poglobiti sodelovanje s ŠS EVRO-PF in z njegovo pomočjo
pridobiti povratne informacije o zadovoljstvu študentov s študijem na EVRO-PF. Cilj EVROPF je konstruktivno sodelovanje s predstavniki študentov, ki bo dolgoročno pripomoglo k
izboljšanju same kakovosti študijskega procesa. EVRO-PF si bo prizadevala za promocijo
aktivnosti ŠS in za obveščanje študentov o pomembnosti njihove participacije pri zadevah,
povezanih s študijem in obštudijskimi dejavnostmi. Prav tako si bo EVRO-PF prizadevala za
poglobitev sodelovanja med ŠS in vodstvom fakultete preko aktivnega vključevanja ŠS pri
sprejemanju odločitev.
Za uresničevanje svojega poslanstva, fakulteta aktivno spodbuja in usmerja raziskovalno
delo študentov na vseh ravneh študija, kakor tudi njihovo vključevanje v temeljne in
aplikativne raziskovalne projekte, objavljanje raziskovalnih izsledkov v domačih in tujih
znanstvenih in strokovnih publikacijah ter aktivno sodelovanje na tekmovanjih in
konferencah.

1.1.3.5. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU KADROV
Cilj EVRO-PF je zagotoviti kakovostno kadrovsko sestavo tako pedagoškega kot upravnoadministrativnega in strokovno-tehničnega osebja.
Pedagoški kader je dober, sestavljen iz strokovnjakov, ki imajo tako teoretična znanja kot
izkušnje iz prakse. Tudi v prihodnje si bo EVRO-PF prizadevala v študijski proces privabiti
ugledne strokovnjake s pravnega področja in strokovnjake s področja managementa,
infrastrukture in nepremičnin, ki imajo tako teoretska znanja kot izkušnje iz prakse. V okviru
zagotavljanja kakovostnih kadrov bo EVRO-PF spodbujala najboljše študente in diplomante
k vključevanju v pedagoški proces fakultete. Dolgoročno se bo EVRO-PF zavzemala za
zaposlovanje novih kadrov, predvsem raziskovalcev, na podlagi uspešnih prijav na projekte.
Sestava pedagoškega kot upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega osebja
trenutno ustreza obsegu dela. V kolikor bo v prihodnosti potrebno zaposliti dodatne kadre,
bodo takšne potrebe realizirane.

1.1.3.6. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU PROSTOROV IN OPREME
EVRO-PF sistematično skrbi za primerno raven prostorov za opravljanje pedagoške
dejavnosti in opreme, zlasti za posodabljanje računalniške in snemalne opreme, upoštevajoč
uvajanje e-študija. Poglavitna naloga EVRO PF je dokončanje opremljanja prostorov,
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vključno s knjižnico in njenim arhivom. Lastna strokovna knjižnica je vzpostavljena. V
prihodnje si bo EVRO-PF prizadevala za pridobitev novih enot knjižničnega gradiva in
znanstvenih ter strokovnih periodičnih publikacij.
Vodja knjižnice je hkrati tudi vodja založbe, zato je povečanje založniške dejavnosti razumljiv
cilj EVRO-PF. Za njegovo uresničitev bo EVRO-PF spodbujala pedagoško osebje k pripravi
študijske literature in drugega gradiva za študente.

1.1.3.7. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU FINANCIRANJA DEJAVNOSTI
Zaradi zmanjšanja koncesijskih sredstev, ki ga je prinesla vladna uredba, ki ureja
financiranje visokošolskih zavodov, bo EVRO-PF morala v prihodnje dati večji poudarek
zunanjim virom financiranja dejavnosti. Tako je dolgoročni cilj pridobivanje zunanjih virov
financiranja, predvsem preko javnih in drugih razpisov ter tržne dejavnosti EVRO-PF. Prav
tako bo poskušala povečati prihodke iz tržnih dejavnosti fakultete, predvsem s pripravo
pravnih mnenj.

1.1.3.8. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU VKLJUČEVANJA V OKOLJE
Cilj EVRO-PF je razvijati sodelovanje s sorodnimi pedagoškimi in raziskovalnimi institucijami
doma in v tujini ter skrbeti za mednarodno izmenjavo študentov in profesorjev. Dolgoročno
mora EVRO-PF skrbeti za lastno promocijo in promocijo sodelovanja s širšim družbenim
okoljem. Oblikovati mora pogoje za vzpostavitev sodelovanja z relevantnimi domačimi in
tujimi institucijami.
Ključno je krepiti aktivnosti namenjene internacionalizaciji fakultete ter s tem večanja
zaupanja v institucijo. Ena od ključnih dejavnosti je navezovanje stikov s tujimi fakultetami in
univerzami na podlagi bilateralnih sporazumov, ki so predpogoj za izvedbo mobilnosti
študentov in pedagoškega osebja. EVRO-PF želi doseči večjo prepoznavnost v
mednarodnem okolju in povečati sodelovanje s partnerji v evropskem in globalnem prostoru.
Poleg tega je cilj EVRO-PF tudi sodelovanje na področju evropske zakonodaje s področja
prava in nepremičninske problematike tako z vidika pravne regulative kot tudi enotnih
investicijskih politik. EVRO-.PF se bo aktivno vključevala v mednarodna združenja in
sodelovala z mednarodnimi institucijami.

1.1.3.9. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU SPLOŠNE SKRBI ZA KAKOVOST
V okviru strategije spremljanja kakovosti je EVRO-PF v študijskem letu 2011/12 sprejela
Akcijski načrt za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF, ki vsebuje dolgoročne in kratko
ročne cilje in strategijo za njihovo doseganje. Aktivno je začela sodelovati s Študentskim
svetom, na njegovo pobudo je bil ustanovljen Karierni center, pridobljeni so bili prostori za
knjižnico, med študenti je bila izvedena anketa o kakovosti študija. EVRO-PF si bo na
področju skrbi za kakovost prizadevala za doseganje standardov kakovosti, ki jih
predvidevajo NAKVIS ter mednarodnimi standardi ESG (European Standards and Guidelines
for Quality Assurance).
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Namen kariernega centra je postati kakovostna in učinkovita institucija na področju
kariernega razvoja in svetovanja mladim ter postati glavna stična točka med študenti,
diplomati, fakulteto in potencialnimi delodajalci. V centru si bodo s pomočjo dodatnih
izobraževanj in svetovanj prizadevali, da študente in diplomante ustrezno pripravijo na pravo
zaposlitev ter na ta način javnemu in zasebnemu sektorju zagotovi ustrezno usposobljene
kadre.
EVRO-PF si bo prizadevala za dvig kakovosti z uresničitvijo postavljenih ciljev ter svojega
poslanstva in vizije.
Tabela št. 1: Cilji ter dolgoročna in kratkoročna strategija za njihovo doseganje
PODROČJE
CILJ
DOLGOROČNA STRATEGIJA
STRATEGIJA V
ŠTUDIJSKEM
LETU2012/13
Jasna in učinkovita
organizacijska shema.

Aktivne organizacijske enote in
delovna telesa.

1.
Organiziranost

Izboljšanje delovanja
kateder z organizacijskimi
spremembami – jasnejše
opredeljene obveznosti,
spodbujanje njihovih
aktivnosti, sprejem
poslovnikov

Krepitev obstoječih organov,
Krepitev kateder z novimi
delovnih teles in organizacijskih pedagoškimi in
enot.
raziskovalnimi sodelavci.
Vrsta in obseg izvedbe študijskih programov
Raznolika ponudba
študijskih programov.

Ponuditi nove študijske
programe.

Akreditirati magistrski
študijski program 'Civilno
gospodarsko pravo'
V akreditacijo predložiti
magistrski študijski program
'Alternativno reševanje
sporov'
Način izvedbe študijskih programov
Kakovostna izvedba
Prilagoditi način izvajanja
Dovoliti študentom lastno
študija na vseh lokacijah. študija potrebam študentov.
izbiro načina udeležbe na
predavanjih.
Omogočiti študij tudi
Uvedba e-študija za vse
Uvedba e-študija za vse
tistim, ki se pedagoškega študijske programe.
študente drugih letnikov, na
procesa ne morejo
dodiplomskih in magistrskih
udeležiti fizično na
programih. Uporabo esedežu fakultete oz na
študija ponuditi vsem
njeni dislocirani enoti.
skupinam, ne glede na vrsto
študija.
Mobilnost študentov
Sklepanje bilateralnih
Sklenitev novih bilateralnih
sporazumov s tujimi
sporazumov s tujimi
Povečati število
institucijami.
institucijami.
mobilnosti domačih in
Spodbujanje večje udeležbe
tujih študentov v okviru
študentov v okviru
programa Erasmus.
izmenjave na tujih
institucijah
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2.
Izobraževalna
dejavnost

Povečati število tujih
študentov.

Sprotno uvajanje izvedbe
predavanj v angleškem jeziku
oziroma podnaslavjanje
posnetkov predavanj v primeru
e-študija.

Nadaljevanje z nadgradnjo
spletne strani s podatki v
angleškem jeziku.
Imenovanje prodekana za
mednarodno sodelovanje.

Visokošolsko transnacionalno
izobraževanje.

Pridobiti soglasje NAKVIS k
vsaj eni pogodbi za izvajanje
VTI.
Organizirati vsaj 2
mednarodni konferenci.

Organizirati koristne in zanimive
dogodke za tuje študente
Povečati dejavnosti s
področja
vseživljenjskega
izobraževanja

3.
Raziskovalna
dejavnost

Pospešiti raziskovalno
dejavnost, nadgraditi
individualno
raziskovalno osebje
pedagoškega osebja ter
vključevanje študentov v
raziskovalno dejavnost.

Vseživljenjsko izobraževanje
Delovanje Centra za strokovno
usposabljanje in izobraževanje
Organizirati različne delavnice,
dogodke, okrogle mize za širšo
zainteresirano javnost
Zagon delovanja raziskovalnih
skupin.

Prijava lastnih raziskovalnih
projektov ter pridobivanje
javnih razpisov.

Spodbujanje pedagoškega
osebja k individualnemu
raziskovalnemu delu.
Spodbujanje predvsem
podiplomskih študentov k
vključevanju v raziskovalne
projekte.

Začetek delovanja Centra za
strokovno usposabljanje in
izobraževanje
Organizacija vsaj 5
dogodkov
Zaposlitev visokošolskih
učiteljev in asistentov ter
mladih raziskovalcev.
Priprava raziskovalnih
programov
Spodbujanje vodje
raziskovalnih skupin k
aktivnejšemu delu.
Povezovanje z
mednarodnimi
raziskovalnimi skupinami
Vpis Inštituta za kazensko
pravo v evidenco izvajalcev
raziskovalne in razvojne
dejavnosti ARRS.
Stalno in ciljno prijavljanje
na nacionalne in
mendarodne razpise, ki so
tematsko zanimivi za
fakulteto.
Pripravljanje raziskovalnih
projektov v okviru
raziskovalnih programov
kateder.
Vključevanje zainteresiranih
študentov v raziskovalne
skupine in projekte.
Imenovanje prodekana za
raziskovalno dejavnost.
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4.
Študentje

5.
Kadri

Konstruktivno
sodelovanje ŠS z
vodstvom fakultete

Kakovostna kadrovska
sestavo tako
pedagoškega kot
upravnoadministrativnega in
strokovno-tehničnega
osebja

Zagotavljanje primernih
prostorov ter stalna skrb
za posodabljanje strojne
in programske opreme.

6.
Prostori in
oprema

7.
Financiranje

8.
Vključevanje v
okolje

Vzpostavitev knjižnice, ki
bi ustrezala vsem
zahtevam, ki jih določajo
predpisi
Povečanje založniške
dejavnosti fakultete

Zagotoviti ustrezne vire
financiranja dejavnosti.

Razvijati sodelovanje s
sorodnimi pedagoškimi
in raziskovalnimi
institucijami doma in v
tujini ter skrbeti za
mednarodno izmenjavo
študentov in
pedagoškega osebja.

Promocija aktivnosti ŠS in
informiranje študentov o
pomembnosti njihove
participacije pri zadevah
povezanih s študijem in
obštudijskimi dejavnostmi.
Poglobiti sodelovanje med ŠS in
vodstvom fakultete prek
aktivnega vključevanja ŠS v
sprejemanje odločitev.
Nenehna skrb vodstva fakultete
za krepitev AZ s priznanimi
strokovnjaki s teoretskim
znanjem in izkušnjami iz prakse
Spodbujanje najboljših
študentov k vključevanju v
pedagoški proces fakultete

Aktivno delovanje
študentov v organih
fakultete.

Zaposlovanje kadrov, predvsem
mladih raziskovalcev na podlagi
uspešnih prijav na projekte
Prostori in oprema
Skrb za posodabljanje strojne
in programske opreme.
Pridobitev primernejših miz za
študente na sedežu v Novi
Gorici
Knjižnica in založba
Pridobitev knjižničnega gradiva
in znanstvene ter strokovne
periodične publikacije

Zaposlovanje raziskovalcev
in mladih raziskovalcev.

Spodbujanje pedagoškega
osebja k pripravi študijske
literature in ostalega gradiva za
študente
Zagotavljanje zunanjih virov
financiranja, predvsem preko
dobljenih javnih in drugih
razpisov ter tržne dejavnosti
EVRO-PF
Promocija sodelovanja EVRO-PF
z mednarodnim okoljem.

Oblikovanje pogojev za
vzpostavitev sodelovanja z
domačimi in tujimi družbami in
institucijami.
Navezovanje stikov s tujimi
fakultetami in univerzami ter na
podlagi stikov podpisovati
bilateralne sporazume.

Zagotoviti tako sestavo ŠS,
da bodo pokrite vse
interesne skupine
študentov.
Okrepitev kateder z novimi
sodelavci in redno
zaposlenimi
Vključevanje asistentov v
pedagoški proces.

Posodabljanje opreme.
Nabava nove opreme po
potrebi.

Nakup knjižničnega gradiva.
Prijaviti se na razpis za
sofinanciranje periodičnih
publikacij.
Izdaja učbenikov oziroma
drugega študijskega gradiva
Prijaviti se na razpis za
sofinanciranje znanstvenih
monografij
Prijava na javne razpise.
Pospeševanje tržne
dejavnosti fakultete

Spodbujati mobilnost
študentov, učnega osebja in
strokovnega kadra.
Aktivnosti Kariernega
centra.
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9.
Vsesplošna skrb
za kakovost

Uresničitev poslanstva in
vizije.

Slediti Akcijskem načrtu za
uresničitev vizije in poslanstva
EVRO-PF ter letno posodabljati
kratkoročnih ciljev ter strategije
za njihovo doseganje.

Realizacija kratkoročnih
ciljev iz Akcijskega načrta za
uresničitev vizije in
poslanstva EVRO-PF

Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- vključitev študentov v vse organe fakultete, ki so predvideni
- izvedba študijskega programa PMIN
- vloženi vlogi za akreditacijo za programa 'Civilno gospodarsko pravo' in 'Alternativno reševanje
sporov'
- uvedba e-študija v prvih letnikih izrednega študija
- sklenitev novih bilateralnih sporazumov
- udeležba treh študentov na izmenjavah v tujini
- podpisana ena VTI pogodba s fakulteto v tujini in dva pisma o nameri za VTI
- nadgradnja spletnih strani v angleškem jeziku
- imenovanje šestih asistentov v naziv
- upravno administrativni delavci so opravili izpit iz splošnega upravnega postopka
- dokončano opremljanje knjižnice na sedežu fakultete
- knjižnica deluje
- finančna sredstva za nakup knjižničnega opreme so zagotovljena
- založniška dejanost se odvija – izdana je bila ena znanstvena monografija, dva e-učbenika in en
konferenčni zbornik
- opravljena integracija sistema VIS z računovdskim sistemom VASCO
- raziskovalna aktivnost je bila intezivna – oddali smo 6 prijav na mednarodne razpise ter 8 na
domače
- pripavili smo pravno mnenje za gopodarstvo
- sprejet je bil Akcijski načrt za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF, ki med drugim vsebuje tudi
akcije za uresničitev ciljev v študijskem letu 2013/14
Prednosti:
- zavezanost EVRO-PF za uresničitev Akcijskega načrta za uresničitev vizije in poslanstva
Slabosti:
- vsi zaposleni, pogodbeni sodelavci in študentje se ne zavedajo pomena kakovosti celotne EVRO-PF
in ne samo njihovih področij delovanja
Predlogi aktivnosti za izboljšave:
- aktivno ozaveščanje vseh sodelujočih na fakulteti o pomenu kakovosti in spodbujanje k aktivnemu
vključevanju v njeno izboljšanje
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1.2. ORGANIZIRANOST
Organizacijsko shemo EVRO-PF sestavljajo organi, tajništvo, računovodstvo ter druge
organizacijske enote.
1.2.1. ORGANI FAKULTETE
Organi EVRO-PF so: upravni odbor, dekan, prodekana, akademski zbor, senat, študentski
svet ter študijske in habilitacijske komisije kot delovna telesa.
1.2.1.1. UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor (UO) je organ upravljanja fakultete. Sestavljajo ga trije člani. Enega člana
imenuje Inštitut za človekove pravice, drugega Inštitut za mednarodno pravo, tretjega pa
Inštitut za civilno pravo. Člani UO izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika. Njun
mandat traja eno koledarsko leto. Predsednik UO je zakoniti zastopnik in poslovodni organ
fakultete. Predstavlja fakulteto v pravnem prometu. V njegovi odsotnosti ali po njegovem
pooblastilu izvaja naloge zakonitega zastopnika in poslovodnega organa fakultete
podpredsednik UO.
Trenutno sestava upravnega obora:
 mag. Olga Jambrek (predsednica UO),
 dr. Rok Čeferin. (podpredsednik UO),
 Marija Prestor Pogačnik, univ.dipl.prav. (članica UO)
1.2.1.2. DEKAN
Dekan je strokovni vodja fakultete in jo predstavlja v strokovnem pogledu. Dekana in
prodekana imenuje upravni odbor fakultete za mandatno dobo dveh let en mesec pred
iztekom njune mandatne dobe.
Dekan EVRO-PF je izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj.
1.2.1.3. PRODEKAN
Fakulteta ima enega ali več prodekanov, ki pomagajo dekanu pri nalogah, ki jih določi
upravni odbor, ali samostojno vodi šolo, ki izvaja določen študijski program fakultete.
Trenutno ima fakulteta dva prodekana:
 Prodekan za študijske zadeve – doc. dr. Aljoša Dežman
 Prodekan za razvojna vprašanja – Erazem Bohinc, študent
1.2.1.4. AKADEMSKI ZBOR
Akademski zbor (AZ) sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski
sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno
dejavnost na podlagi veljavnega pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri njegovem delu
sodelujejo tudi predstavniki študentov, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov
AZ. Sejo AZ skliče in vodi predsednik, ki ga izmed svojih članov izvoli AZ.
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Predsednik akademskega zbora je prof. dr. Arne Marjan Mavčič.
1.2.1.5. SENAT
Senat je strokovni organ fakultete in šteje najmanj devet članov. Sestavljajo ga tisti člani
akademskega zbora fakultete, ki so nosilci ali so-nosilci najmanj enega od pedagoško
izvajanih predmetov. Po svoji funkciji sta člana senata predstavnik študentskega sveta in
dekan. Študenti imajo v senatu najmanj petino članov. Člane senata voli Akademski zbor.
Mandat članov senata traja dve leti in so po preteku mandatne dobe lahko ponovno izvoljeni.
Delo senata vodi dekan fakultete, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni član senata. Senat
fakultete lahko za pomoč pri svojem delu imenuje stalne ali občasne komisije in delovna
telesa.
Senat EVRO-PF sestavljajo:
 prof. dr. Peter Jambrek,
 prof. dr. Ernest Petrič,
 prof. dr. Dimitrij Rupel,
 prof. dr. Andrej Anžič,
 prof. dr. Krešimir Puharič,
 izr. prof. dr. Miha Pogačnik,
 izr. prof. dr. Slobodan Dujić,
 izr.prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj,
 Tadej Miklavčič, študent,
 Gregor Rajšp, študent.
1.2.1.6. ŠTUDENTSKI SVET
Študentski svet (ŠS) sestavljajo predstavniki študentov. ŠS obravnava in daje pristojnim
organom mnenje o statutu fakultete o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti
študentov, ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov fakultete v
sodelovanju s skupnostjo študentov. ŠS ima najmanj 5 članov. Mandat članov traja eno leto.
Delo ŠS vodi predsednik, ki ga izvolijo člani ŠS izmed sebe. V njegovi odsotnosti vodi delo
ŠS podpredsednik, ki ga izvolijo člani ŠS izmed sebe.
Člani ŠS EVRO-PF so:
 Nina Bavčar, predsednica,
 Erazem Bohinc, podpredsednik,
 Živa Šušmelj, podpredsednica,
 Tadej Petejan, tajnik,
 Tina Debeljak, pomočnica tajnika,
 Jure Švigelj, član,
 Matjaž Štolfa, član,
 Sanda Hajdić, članica,
 Urška Kolarič, članica.
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1.2.1.7. DELOVNA TELESA
Senat fakultete lahko za pomoč pri svojem delu imenuje stalne ali občasne komisije in
delovna telesa. Stalni delovni telesi senata sta Študijska komisija in Habilitacijska komisija.

Študijska komisija
Študijska komisija (ŠK) je delovno telo senata. Sestavlja jo najmanj pet članov, ki jih imenuje
UO. Izmed članov, UO imenuje predsednika, za obdobje štirih let.
ŠK sestavljajo:
 doc dr. Aljoša Dežman, predsednik ŠK,
 prof. dr. Peter Jambrek,
 izr. prof. dr. Mha Pogačnik,
 izr.prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj,
 doc. dr. Jernej Letnar Černič,
 Živa Šušmelj, študentka.

Habilitacijska komisija
Habilitacijska komisija (HK) je delovno telo senata. Sestavlja jo najmanj pet članov, ki jih
izvoli senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat
fakultete. Mandat članov HK traja dve leti in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani
na to funkcijo. Člani HK izmed sebe na prvi seji izvolijo predsednika, ki vodi in sklicuje seje
komisije.
HK sestavljajo:
 prof. dr. Andrej Anžič,
 prof. dr. Arne Marjan Mavčič,
 prof. dr. Krešo Puharič,
 prof. dr. Verica Trstenjak,
 prof. dr. Janez Čebulj,
 izr. prof. dr. Tone Jerovšek,
 izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews,
 Jure Švigelj, študent
1.2.2. TAJNIŠTVO
Fakulteta ima za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog, tajništvo
fakultete. Delo tajništva fakultete vodi glavni tajnik fakultete, ki je podrejen dekanu in
predsedniku upravnega odbora.
Glavna tajnica fakultete je mag. Nana Lavrenčič
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1.2.3. RAČUNOVODSTVO
Računovodstvo vodi finančno poslovanje fakultete. Predstojnik računovodstva je glavni
računovodja, ki skrbi tudi za pravočasno izpolnjevanje materialnih obveznosti fakultete.
Svoja pooblastila izvaja v skladu z odločitvami in navodili upravnega odbora, ki mu odgovarja
za svoje delo. Pri svojem delu je podrejen predsedniku upravnega odbora, v njegovi
odsotnosti ali po njegovem pooblastilu pa podpredsedniku upravnega odbora.
Glavna računovodkinja fakultete je Tjaša Tavčar, mag. poslovnih ved.
1.2.4. ORGANIZACIJSKE ENOTE
V okviru EVRO-PF se oblikujejo organizacijske enote za izvajanje samostojnih študijskih in
drugih programov fakultete na temeljnih področjih izobraževanja, raziskovanja, svetovanja in
založništva.
1.2.4.1. KATEDRE
Katedre združujejo in skrbijo za razvoj sorodnih znanstveno-raziskovalnih in pedagoških
disciplin, ki jih goji fakulteta. EVRO-PF ima trenutno sledeče katedre in predstojnike:
Tabela št. 2: Katedre in predstojniki

KATEDRA
Katedra za ustavno pravo
Katedra za mednarodno in evropsko pravo
Katedra za upravno pravo
Katedra za civilno in gospodarsko pravo
Katedra za kazensko pravo
Katedra za teorijo in zgodovino prava
Katedra za management infrastrukture in
nepremičnin

PREDSTOJNIK
prof. dr. Peter Jambrek
izr. prof. dr. Miha Pogačnik
izr. prof. dr. Slobodan Dujić
doc. dr. Aljoša Dežman
izr. prof. dr. Marko Bošnjak
izr. prof. dr. Marko Novak
izr.prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj

1.2.4.2. INŠTITUTI
Inštituti izvajajo znanstveno-raziskovalne in svetovalne dejavnosti z določenega področja. V
okviru EVRO-PF trenutno delujejo trije inštituti (raziskovalne skupine):




Center za primerjalno pravo
Inštitut za management nepremičnin
Center za intelektualno lastnino

Vsi trije inštituti so bili v letu 2007 vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost RS.
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1.2.4.3. CENTER ZA STROKOVNO USPODABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE
Center za upravno izobraževanje je bil ustanovljen leta 2008. Leta 2012 je bil preimenovan v
Center za strokovno usposabljanje in izobraževanje. Od leta 2009 je nosilec javnega
pooblastila za izvajanje izpita iz splošnega upravnega postopka. V študijskem letu 2011/12 je
bila zamenjana struktura oseb, ki skrbi za njegovo delovanje. Namen centra je organizirati
seminarje in druge oblike vseživljenjskega učenja na področju upravnega izobraževanja.
1.2.4.4. KNJIŽNICA
Knjižnica Evropske pravne fakultete v Novi Gorici je vpisana na seznam COLIB.SI kot
knjižnica z nesamostojnim statusom, ki deluje v sklopu fakultete ter ima polnopravno
članstvo v sistemu COBISS.SI. Knjižnica ima akronim EVROPF, kot določeno s pogodbo o
sodelovanju v sistemu COBISS.SI, ki jo je fakulteta sklenila z Institutom informacijskih
znanosti, Maribor (IZUM) dne 19. 3. 2010.
V letu 2010 je knjižnica pridobila 800 enot knjižničnega gradiva. V letu 2011 je knjižnica
pridobila dodatnih 399 enot knjižničnega gradiva. V letu 2012 je fakulteta za potrebe
postavitve knjižnice najela dodatne prostore na sedežu fakultete. V septembru 2012 je
fakulteta zaposlila Vodjo knjižnice in založbe, ki je pričela s pospešenim vpisom gradiva. Do
oktobra 2013 je imela knjižnica 5445 enot gradiva. Z zaposlitvijo vodje knjižnice in založbe je
knjižnica pričela z izposojo.
Knjižnica zagotavlja ustrezno in kvalitetno učno gradivo za študente, ki pa ni locirano zgolj v
knjižnici, ampak tudi v Visokošolskem informacijskem sistemu (VIS). Fakulteta namenja
dovolj finančnih sredstev knjižnični dejavnosti in učnemu gradivu. Fakulteta je tudi založnik in
izdajatelj 11-ih publikacij, ki spadajo v študijsko gradivo.
1.2.4.5. KARIERNI CENTER
Karierni center EVRO-PF (KC) je bil na pobudo ŠS EVRO-PF ustanovljen leta 2012.
Vsakokratni predsednik ŠS je hkrati tudi vodja KC. Ključna naloga KC je spremljanje in
presojanje kompetenc diplomantov ter spremljane njihove poklicne poti. Podatke bo KC
pridobival tako od študentov samih kakor tudi od zavodov za zaposlovanje in neposredno od
delodajalcev. Vodja KC poroča o delu KC vodstvu fakultete. Na podlagi ugotovitev svetuje
vodstvu fakultete oziroma predlaga ukrepe za izboljšanje stanja.
Leta 2013 je fakulteta pridobila sredstva na Javnem razpisu za sofinanciranje nadaljnjega
razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013-2015. Na
podlagi omenjenega razpisa je zaposlila koordinatorja KC, zagotovila pa je tudi karierno
svetovalko.
Trenutno je vodja oz. koordinator KC. Nataša Kolavčič.
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1.2.5. DRUGA DELOVNA TELESA IN KOMISIJE
EVRO-PF ima za zagotavljanje kvalitetnega procesa dela tudi druga delovna telesa in
komisije, ki so ustanovljeni glede na potrebe, ki se pokažejo tekom procesa izvajanja
dejavnosti.
1.2.5.1. DISCIPLINSKA KOMISIJA
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak svojega namestnika.
Predsednika komisije in njegovega namestnika imenuje Upravni odbor izmed pedagoških
delavcev. Drugega člana in njegovega namestnika imenuje dekan fakultete izmed
uslužbencev tajništva fakultete. Tretjega člana in njegovega namestnika imenuje Študentski
svet članice izmed študentov fakultete. Komisija vedno odloča v tričlanskih senatih.
Mandatna doba komisije je dve leti in se lahko ponovi.
Disciplinsko komisijo sestavljajo:
 vsakokratni dekan fakultete, predsednik disciplinske komisije, namestnica mag. Sara
Ahlin Doljak ,
 Nina Pegan, mag. prav, namestnica mag. Nana Lavrenčič,
 Živa Šušmelj, namestnik Luka Švab.
1.2.5.2. SAMOEVALVACIJSKA SKUPINA
Samoevalvacijsko skupino sestavljajo predstavniki vseh glavnih interesnih skupin, to je
visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, strokovnega in administrativnega osebja.
Člane samoevalvacijske skupine fakultete imenuje, na predlog dekana, senat fakultete.
Samoevalvacijska skupina je sestavljena iz najmanj 6 članov, izmed katerih je s strani senata
fakultete imenovan predsednik samoevalvacijske skupine.
Samoevalvacijsko skupino sestavljajo:
 izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj, visokošolski učitelj, predsednik
samoevalvacijske skupine,
 doc. dr. Aljoša Dežman, visokošolski učitelj,
 doc. dr. David Bogataj, raziskovalec,
 Erazem Bohinc, študent,
 Nina Bavčar, študentka,
 mag. Nana Lavrenčič, glavna tajnica,
 Nina Pegan, mag.prav., raziskovalna sodelavka,
 Katarina Colja, referentka za študentske zadeve,
 Katja Podlogar Kos, referentka za študentske zadeve,
 Tjaša Tavčar, mag. poslovnih ved, glavni računovodja,
 Nataša Kolavčič, vodja kariernega centra,
 Priscila Gulič, vodja knjižnice in založbe,
 Teja Valenčič, predstavnik delodajalcev,
 mag. Boštjan Miha Jambrek, idejni vodja in koordinator e-študija.
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Slika 1: organizacijska shema EVRO-PF
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Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- v organe fakultete in delovna telesa (Akademski zbor, Senat, Habilitacijska komisija in Študijska
komisija) so bili imenovani predstavniki študentov,
- knjižnica je presegla prag 5.000 enot gradiva,
- uspešno kandidiranje na Javnem razpisu za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti
kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013-2015.
-zaposlitev koordinatorja KC ter zagotovitev karierne svetovalke.
Prednosti:
- vključevanje zaposlenih v delovanje organov (tajnica UO, tajnica ŠK, tajnica HK),
- aktivno delovanje ŠS,
- oblikovanje razširjene samoevalvacijske skupine,
- racionalizacija del in nalog zaposlenih.
Slabosti:
- slabo delovanje kateder,
- UO in HK nimata sprejetega poslovnika,
- slabo delovanje raziskovalnih skupin
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:
- jasneje opredeliti obveznosti kateder in spodbujati njihovo aktivnejše delovanje,
- sprejem poslovnikov UO in HK,
- imenovanje prodekanov za raziskovalno in mednarodno dejavnost,
- pospešiti delovanje raziskovalnih skupin.

2. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
2.1. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
2.1.1. VRSTA IN OBSEG IZVEDBE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
Na EVRO-PF so se v letu 2012/2013 izvajali naslednji akreditirani študijski programi:







Pravo 1. stopnje,
Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. Stopnje,
Pravo 2. stopnje,
Pravo in management nepremičnin 2. stopnje,
Pravo 3. stopnje,
Pravo in management nepremičnin 3. stopnje.

Fakulteta je v študijskem letu 2012/13 na NAKVIS vložila vlogo za akreditacijo novega
strokovnega magistrskega programa Civilno in gospodarsko pravo. NAKVIS o podelitvi
akreditacije še ni odločil.
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2.1.1.1. DODIPLOMSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO
Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje je namenjen usposabljanju
študentov za vse vrste pravnih poklicev in zagotavlja pridobivanje znanj, ki jih diplomirani
pravnik (UN) potrebuje na katerikoli izbrani poklicni poti, bodisi v pravosodju, gospodarstvu,
negospodarstvu ali državni upravi. Omogoča pa tudi nadaljevanje študija na dvoletnem
magistrskem programu »pravo« na drugi stopnji in s tem poglabljanje strokovnih znanj za
vse te poklice.
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje triletnega univerzitetnega študijskega programa Pravo
1. stopnje pridobi diplomant strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) / diplomirana pravnica
(UN). Okrajšava naslova: dipl. prav. (UN)
2.1.1.2. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT
INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN
Visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin
1. stopnje je namenjen vsem tistim, ki želijo pridobiti osnovno znanje interdisciplinarnih ved s
področja prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. Cilj programa je prispevati k
povečanju števila dodiplomskih študentov na področju prava ter managementa infrastrukture
in nepremičnin. Znanje lahko študentje tudi nadgradijo na podiplomskem magistrskem
študijskem programu Pravo in management nepremičnin 2. stopnje.
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje triletnega visokošolskega strokovnega študijskega
programa Pravo in managementa infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje pridobi diplomant
strokovni naslov diplomant/ka prava in managementa infrastrukture in nepremičnin (VS).
Okrajšava: dipl. prav. in manag. infra. in neprem. (VS).
2.1.1.3. PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO
Podiplomski magistrski študijski program Pravo 2. stopnje temelji na načelih bolonjske
deklaracije. Navezuje se na prvostopenjski program Pravo 1. stopnje in skupaj z njim
predstavlja zaokrožen petletni študij, ki vodi do pridobitve strokovnega naslova magister
prava. Program prav tako predstavlja zaključen drugostopenjski študij, v katerega se lahko
vpišejo tudi kandidati iz drugih študijskih programov, poleg prava. Program v čim večji meri
upošteva v svetu uveljavljeno pedagoško prakso, ki temelji na razumevanju pravnih
fenomenov predvsem na podlagi študija upravne, sodne in diplomatske prakse (judikature,
sodnega prava, mednarodnega sodnega in pogodbenega prava) v povezavi z dognanji
primerjalnopravnih in teoretičnih raziskav. Diplomanti podiplomskega študijskega programa
Pravo 2. stopnje lahko nadaljujejo akademsko izobraževanje na vseh doktorskih programih,
ki zahtevajo temeljito teoretsko in praktično znanje s temeljnih področij pravnih znanosti.
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje dvoletnega podiplomskega magistrskega študija Pravo
2. stopnje pridobi študent strokovni naslov magister/magistrica prava (za imenom in
priimkom). Okrajšava naslova: mag. prav.
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2.1.1.4. PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT
NEPREMIČNIN
Podiplomski magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin 2. stopnje,
temelji na oblikovanju poklicnih profilov za najzahtevnejša dela na vseh področjih, ki so
povezana z nepremičninsko problematiko na področju Republike Slovenije, kakor tudi na
evropskem in mednarodnem področju. Magistrski študijski program združuje teoretske,
metodološke in aplikativne discipline ter zagotavlja postopnost razvijanja interdisciplinarnih
znanj in hkrati kontinuiteto v izobraževanju. Diplomant z nazivom “magister/magistrica prava
in managementa nepremičnin” pridobi sposobnosti in znanja za učinkovito, strokovno
opravljanje, upravljanje ter vodenje nepremičninskih pravnih zadev, investicij, investicijskih
naložb, nepremičninskih projektov ter strateških in strokovnih odločitev v zvezi z
nepremičninsko stroko z uporabo sodobnih kvalitativnih in kvantitativnih tehnik in sodobnih
informacijskih sistemov. Diplomanti podiplomskega študijskega programa ”pravo in
management nepremičnin” lahko nadaljujejo akademsko izobraževanje na vseh doktorskih
programih, ki zahtevajo temeljito teoretsko in praktično znanje s temeljnih področij
družboslovnih ali tehničnih znanosti.
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje dvoletnega podiplomskega magistrskega študija Pravo
in management nepremičnin 2. stopnje pridobi študent strokovni naslov magister/magistrica
prava in managementa nepremičnin (za imenom in priimkom). Okrajšava naslova: mag.
prav. in manag. neprem.
2.1.1.5. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO
Doktorski študijski program Pravo 3. stopnje omogoča nadaljevanje izobraževanja na
fakulteti, hkrati pa pomeni tudi dopolnitev in zaokrožitev obstoječih programov. Študijski
programi Evropske pravne fakultete v Novi Gorici tako tvorijo povezano celoto. Glavni
nameni doktorskega študija so, da se študent nauči samostojnega znanstvenega dela, da
opravi obsežno raziskavo na ozko opredeljenem pravnem področju in da sestavi izvirno in
obsežno pisno delo znanstvene narave.
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje triletnega podiplomskega doktorskega študija Pravo 3.
stopnje, pridobi kandidat znanstveni naslov: doktor/doktorica znanosti z označbo področja
“pravo”. Okrajšava naslova: dr.
2.1.1.6. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN
Doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin 3. stopnje predstavlja
možnost nadaljevanja izobraževanja na fakulteti, ki se ne oddaljuje od polja prava kot
temeljne dejavnosti fakultete, hkrati pa usmerja izobraževanje v področja posebnih
interdisciplinarnih znanj v skladu s potrebami sodobne skupnosti. Program zagotavlja
specialistično izobrazbo na tretji stopnji, primerljivo v mednarodnem okviru. Takšna
integralna zasnova združuje teoretske, metodološke in aplikativne discipline. Temeljni namen
podiplomskega študija je oblikovanje pravnih poklicnih profilov za najzahtevnejša dela na
pravnih in upravljavskih področjih povezanih z nepremičninami. Diplomant bo pridobil
sposobnosti ter znanja za učinkovito in strokovno opravljanje in vodenje pravnih zadev na
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področju nepremičninskega managementa z uporabo sodobnih kvalitativnih in kvantitativnih
tehnik, sodobnih pravnih informacijskih sistemov in poglobljenim raziskovalnim delom.
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje triletnega podiplomskega doktorskega študija Pravo in
management nepremičnin 3. stopnje, pridobi kandidat znanstveni naslov: doktor/doktorica
znanosti z označbo področja “pravo in management nepremičnin”. Okrajšava naslova: dr.
2.1.1.7. PODATKI O ŠTUDENTIH PO PROGRAMIH
V tabeli št. 3 so prikazani podatki o številu vpisanih študentih po posameznih programih v
študijskih letih 20111/12 in 2012/13. Iz primerjalne tabele je videti, da število študentov na
dodiplomskih in podiplomskih magistrskih programih narašča, dočim se na doktorskem
študiju pozna vpad študentov pri programu Pravo oziroma stagnacija v primeru programa
Pravo in management nepremičnin.

Tabela št. 3: Primerjava vpisa v študijskih letih 2011/12 in 2012/13
Študijsko leto 2011/12
Število
Število
skupaj
rednih
izrednih
študentov
študentov
Pravo 1
288
157
445
PMIN 1
/
/
/
Pravo 2
158
57
215
PMN 2
119
9
128
Pravo 3
/
40
40
PMN3
/
19
19
skupaj
565
282
847
Opomba: V tabeli so všteti vsi študentje s statusom.

Študijsko leto 2012/13
Število
Število
skupaj
rednih
izrednih
študentov
študentov
302
207
509
/
46
46
213
55
268
130
4
134
/
31
31
/
19
19
645
362
1007

2.1.2 NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
Univerzitetni dodiplomski študijski program Pravo 1. stopnje se izvaja kot redni in izredni
študij. Redni način študija se izvaja na sedežu fakultete v Novi Gorici, izredni način študija pa
na dislocirani enoti v Kranju. Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni
študij. Morebitne posebnosti pri posameznih predmetih glede zmanjšanega števila ur
predavanj in vaj so določene z učnim načrtom in z načrtom pedagoškega dela. Izredni
študenti imajo enake pravice in obveznosti kot redni študenti in morajo opraviti vse s
študijskim programom predpisane obveznosti, ki so zahtevane v okviru rednega študija.
Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Glede na okoliščino, da so izredni študenti
praviloma že zaposleni, fakulteta temu dejstvu prilagaja izvajanje pedagoškega dela. Izredni
študij tako temelji na koncentriranih predavanjih v popoldanskem in večernem času ter ob
vikendih s poudarkom na večjem deležu individualnega študija. Program traja tri leta in je
razdeljen v devet trimestrov. Ovrednoten je s 180 KT.
Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in
nepremičnin 1. stopnje fakulteta izvaja kot izredni (nekoncesioniran) študij v Kranju. Izredni
študij temelji na koncentriranih predavanjih v popoldanskem in večernem času ter ob
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vikendih s poudarkom na večjem deležu individualnega študija. Program traja tri leta in je
razdeljen v devet trimestrov. Ovrednoten je s 180 KT.
Magistrska študijska programa Pravo 2. stopnje ter Pravo in management nepremičnin 2.
stopnje se izvajata kot redni in izredni študij. Redni način študija se izvaja na sedežu
fakultete v Novi Gorici, izredni način študija pa na dislocirani enoti v Kranju. Izredni študij se
izvaja po istem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti pri posameznih
predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim načrtom in z
načrtom pedagoškega dela. Izredni študenti imajo enake pravice in obveznosti kot redni
študenti in morajo opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, ki so
zahtevane v okviru rednega študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Glede na
okoliščino, da so študenti magistrskih programov praviloma že zaposleni, fakulteta temu
dejstvu prilagaja izvajanje pedagoškega dela. Predavanja tako potekajo predvidoma v
popoldanskem času na obeh lokacijah. Programa trajata dve leti in sta razdeljen v štiri
semestre. Ovrednotena sta s 120 KT.
Doktorska študijska programa Pravo 3. stopnje ter Pravo in management nepremičnin 3.
stopnje se izvajata kot izredni študij na dislocirani enoti v Kranju. Glede na okoliščino, da so
študenti doktorskih programov praviloma že zaposleni in upoštevaje način izvedbe študija,
fakulteta temu prilagaja izvajanje pedagoškega dela. Predavanja tako potekajo predvidoma v
popoldanskem času. Programa trajata tri leta in sta razdeljen v šest semestrov. Ovrednotena
sta s 180 KT.
Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- pričetek izvajanja novega visokošolskega strokovnega študijskega programa Pravo in management
infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje
- pričetek izvajanja E- študija v prvih letnikih dodiplomskih in magistrskih študijskih programov
- izvedba oglaševalske akcije za predstavitev novega in že obstoječih študijskih programov
- v akreditacij vložena nova magistrska programa 'Civilno gospodarsko pravo' in 'Alternativno
reševanje sporov'
Prednosti:
- EVRO-PF ima akreditiranih 6 študijskih programov iz dveh smeri – splošna smer pravo ter
interdisciplinarna smer prava, managementa, infrastrukture in nepremičnin
- predavanja za izredne študente se izvajajo v popoldanskem času ter ob vikendih, tako da zaposleni
študenti nimajo težav z obiskom predavanj
- izredni študenti se lahko po svoji želji udeležujejo predavanj, ki so namenjeni rednim študentom in
obratno
- E- študij, ki še dodatno olajšuje opravljanje študija študentom
Slabosti:
- EVRO-PF na magistrskem študiju za enkrat ne ponuja programov, ki bi pokrivali različne veje prava,
temveč le splošni študij prava
- nekateri študenti se kljub prilagojenemu obsegu in uram ne morejo udeležiti izrednih predavanj
- manjši obseg pedagoških ur na dislocirani enoti v Kranju, od koder pa prihaja največ študentov.
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Predlogi aktivnosti za izboljšanje:
- ponudba predavanj v e-obliki tudi v drugih letnikih
- ponudba programov, ki bi pokrivali različne veje prava, in ne le splošni študij prava

2.1.3. MOBILNOST ŠTUDENTOV
EVRO-PF je od leta 2008 nosilka Erasmus univerzitetne listine, ki omogoča izvajanje
mobilnosti študentov in profesorjev s tujimi fakultetami.
V študijskem letu 2012/13 je EVRO-PF podpisala 4 bilateralne sporazume, tako da ima
trenutno veljavnih 6 bilateralnih sporazumov. V istem študijskem letu je EVRO-PF pridobila
dve Erasmus dotaciji za mobilnost profesorjev z namenom poučevanja, ki sta bili v celoti
izkoriščeni. En profesor se je udeležil izmenjave na Univerzi Deusto, drugi pa na Univerzi v
Zagrebu. Prav tako je pridobila sredstva za izmenjavo štirih študentov, 3 dotacije za
izmenjavo z namenom študija in eno dotacijo za izmenjavo z namenom prakse. Porabljene
so bile vse tri dotacije za izmenjavo z namenom študija, študentka, ki je bila izbrana za
prejem dotacije za namen prakse pa si je premislila in na prakso ni odšla.
Februarja 2013 so bili na spletni strani EVRO-PF objavljeni razpis za Erasmus študentske
izmenjave v študijskem letu 2013/14, razpis za Erasmus prakse v študijskem letu 2013/14 ter
razpis za Erasmus mobilnost z namenom poučevanja v študijskem letu 2013/14. Na razpis
se je prijavilo 8 kandidatov, en je zamudil rok za prijavo. Z vsemi je bil opravljen razgovor,
prav tako so bila pripravljena obvestila o izboru. Po prejemu Obvestila o izboru in višini
sofinanciranja akcije Erasmus Individualna mobilnost 2013, iz katerega izhaja, da je EVROPF prejela dotacijo za 6 študentov in 2 profesorja, so bila pripravljena obvestila o prejetih
dotacijah. Dva študenta sta že odšla na izmenjavo, dva študenta usklajujeta študijski
sporazum, 2 študenta pa sta že podpisala sporazum o usposabljanju in bosta v kratkem
odšla na prakso.
EVRO-PF se je v študijskem letu 2011/12 uspešno prijavila na Javni razpis štipendij za
individualno mobilnost študentov v tujino v programskem letu 2012 v okviru programa
Erasmus. Sredstva so bila razdeljena med študente, ki so odšli na izmenjavo. Na isti razpis
se je fakulteta uspešno prijavila tudi v letu 2012/13. Sredstva bodo razdeljena med študente,
ki bodo v študijskem letu 2013/14 odšli na izmenjavo.
EVRO-PF je imela tudi v študijskem letu 2012/13 vpisane tuje študente.
Tabela št. 4: Primerjava števila tujih študentov v študijskih letih 2011/12 in 2012/13
Študijsko leto 2011/12
Študijsko leto 2012/13
Pravo 1
3
7
Pravo 2
3
5
Pravo 3
4
5
PMIN 1
/
8
PMN 2
/
/
PMN3
1
1
skupaj
11
26
28

Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- podpisani so bili novi bilateralni sporazumi v okviru programa Erasmus,
- izvedene so bile prve mobilnosti študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus,
- pridobljenih je bilo več sredstev za mobilnost študentov v okviru programa Erasmus
Prednosti:
- dotaciji za namen poučevanja sta bili v celoti porabljeni,
- dotacije za namen študija so bile v celoti porabljene,
- povečano zanimanje za izmenjavo v okviru programa Erasmus,
- povečano zanimanje tujih študentov za študij na EVRO-PF.
- nadgradnja spletne strani z informacijami v angleškem jeziku,
Slabosti:
- nabor bilateralnih sporazumov v okviru programa Erasmus je relativno nizek,
- neodgovoren odnos študentov do realizacije izmenjave,
- pomanjkanje gradiva za tuje študente, ki bi na fakulteto prišli v okviru programa Erasmus ,
- pomanjkanje primernih gradiv za tuje študente v angleškem jeziku.
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:
- sklenitev novih bilateralnih sporazumov,
- vpis pogodbe za izvajanje VTI v javno evidenco s strani NAKVIS,
- imenovanje prodekana za mednarodno sodelovanje.

2.2. VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE
Na EVRO-PF so omogočeni različni načini izobraževanj v obliki predavanj gostujočih
profesorjev in drugih strokovnjakov ter konferenc in okroglih miz.
V študijskem letu 2012/13 je EVRO-PF za študente in širšo javnost organizirala dve
predavanji dr. Eduarda J. Ruiza Vieyeteza, gostujočega profesorja mednarodnega prava
človekovih pravic iz Univerze Deusto v Bilbau (Baskija, Španija), kjer je tudi direktor inštituta
Pedro Arrupe za človekove pravice, ter dva cikla predavanj prof. dr. Barneya Jordaana iz
Stellenbosch, Univerze v Južni Afriki, ki je kot strokovnjak za mediacijo in reševanje sporov
prikazal razumevanje konflikta iz pozitivne perspektive.
Fakulteta je bila zelo aktivna tudi pri organizaciji konferenc. EVRO-PF je skupaj s Fakulteto
za državne in evropske študije organizirala že drugo znanstveno-raziskovalno mednarodno
konferenco z naslovom »II. Doktorska konferenca na področju prava, uprave in nepremičnin«
in že peto mednarodno konferenco iz pravne argumentacije »LegArG«. Poleg tega je
fakulteta organizirala tudi dvodnevno konferenco z naslovom 'Pravno in alternativno
reševanje sporov', katere so se udeležili tako študenti kot tudi zunanji strokovnjaki z
omenjenega področja.
V sodelovanju z GV Založbo in Fakulteto za državne in evropske študije, je EVRO-PF
organizirala okroglo mizo o 'Mejah svobode izražanja', ob izidu knjige dr. Roka Čeferina
'Meje svobode tiska'. Študenti EVRO PF so organizirali odmevno okroglo mizo z naslovom
'Korupcija vc. Etika v Sloveniji'.
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Na fakulteti so bili v študijskem letu 2012/13 zelo aktivni tudi študenti, ki so sodelovali pri
različnih oblikah obštudijskega pravnega izpopolnjevanja, kot sta vsakoletno tekmovanje iz
pogajanj, udeležba na Pitamičevem tekmovanju in udeležbo dveh študentk na mednarodnih
tekmovanjih v Beogradu ter v Strasbourgu.
Novoustanovljeno društvo ELSA Nova Gorica je meseca marca 2013 povabilo študente na
vodeni ogled Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Študenti Evropske pravne
fakultete, ki so aktivni v novonastalem društvu ELSA Nova Gorica, so se v juliju odpravili tudi
na dvodnevni strokovni ogled "study visit" v Zagreb, kjer so bili gostje tamkajšnjega društva
ELSA Zagreb, v mesecu maju pa so stalna predstavništva RS pri OZN, OVSE in drugih
mednarodnih organizacijah na Dunaju sprejela skupino podiplomskih študentov Evropske
pravne fakultete iz Nove Gorice, ki so bili na tradicionalni ekskurziji po Dunaju.
EVRO-PF je pooblaščena tudi za izobraževanje, usposabljanje in izvajanje strokovnega
izpita iz upravnega postopka. Zainteresirani javnosti pa ponuja tudi izbrane vsebine, na
katere lahko pristopijo osebe brez statusa, ki jih tematika zanima ali pa jim znanje pomaga
na delovnem mestu. V okviru teh predmetov lahko tako pravniki kot nepravniki pridobivajo
dodatna strokovna znanja s pravnega področja ter področja managementa, infrastrukture in
nepremičnin.
Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- Pri oblikah vseživljenjskega izobraževanja se ugotavlja porast aktivnosti. K porastu je prispeval
aktiven ŠS, novo ustanovljeno društvo ELSA Nova Gorica ter sama fakulteta.
- ponudilo se je nove konference ter nadaljevalo z utečenimi tako za študente, kot za širšo javnost.
Prednosti:
- velik interes oseb brez statusa za pristop na posamezne izpite
- zanimive teme konferenc, okroglih miz in predavanj, ki pritegnejo poleg študentov tudi širšo javnost
Slabosti:
- Kljub temu, da je EVRO-PF pooblaščena tudi za izobraževanje, usposabljanje in izvajanje
strokovnega izpita iz upravnega postopka, se ta ne izvaja.
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:
- Dodatno graditi na oglaševanju aktivnosti vseživljenskega izobraževanja.

3. RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Pravna znanost je praktična družbena znanost, saj pri njej ne gre za tehnične-empirične
rešitve, temveč sta v ospredju vedno družbeni problem in besedilo, ki ga opisuje. Spada na
področje družboslovja, kar jo dela bistveno različno od naravoslovnih znanosti.
EVRO-PF podpira prizadevanja zaposlenih za objave v znanstvenih revijah ter jim nudi
okolje in opremo za individualno raziskovalno delo. V šolskem letu 2012/13 je imela
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici šest registriranih raziskovalcev (2,4 FTE), tri s
30

področja prava ter tri z ostalih družboslovnih področij. Raziskovalna uspešnost fakultete,
merjena skozi raziskovalne točke inštitutov (ARRS-SICRIS), se je v letu 2012/13 precej
povečala od letne uspešnosti v predhodnem obdobju.
Raziskovalna uspešnost v zadnjem petletnem obdobju:
A1
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A''

A2 CI10

1877,85 191,74 74,37 243 42

Najodm.
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h-indeks
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h-indeks
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Raziskovalna uspešnost v letu 2012/13:
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0
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EVRO-PF spodbuja in usmerja aktivno raziskovalno delo študentov, zlasti na podiplomski
ravni. Zlasti jih spodbuja k sodelovanju pri znanstvenih in strokovnih raziskavah, objavljanju
raziskovalnih dosežkov v domačih in tujih znanstvenih publikacijah in na domačih ter
mednarodnih konferencah. V letu 2012/13 je 27 študentov objavilo izsledke raziskav v obliki
člankov v znanstvenih publikacijah ali na mednarodnih konferencah. V študijskem letu
2012/13 je EVRO-PF soorganizirala dve znanstveni konferenci, katere so se udeležili tako
mednarodni in domači strokovnjaki, kot tudi študenti EVRO-PF.
3.1. RAZISKOVALNE SKUPINE
V okviru fakultete delujejo tri raziskovalne skupine:




Center za primerjalno pravo.
Inštitut za management nepremičnin,
Center za intelektualno lastnino,

Vsi trije inštituti so bili v letu 2007 vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost RS.
V letu 2010 je bil ustanovljen Inštitut za kazensko pravo (IKP), vendar še ni bil vpisan v
evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS. Naloge IKP zajemajo
raziskovanje, zunaj akademsko izobraževanje, publiciranje, prevajanje tujih pravnih virov in
literature, sodelovanje s sorodnimi ustanovami v Sloveniji in v tujini, skrb za knjižnični fond s
področja kazenskega prava ter logistična podpora vsem dejavnostim katedre za kazensko
pravo. Inštitut išče sodelavce išče predvsem med mladimi slovenskimi magistri in doktorji, ki
so se izobrazili ali pa si pridobili naknadne izkušnje s področja kazenskega prava v tujini,
želijo pa nadaljevati svoje znanstveno delo doma.
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3.1.1. CENTER ZA PRIMERJALNO PRAVO
Center za primerjalno pravo (CPP) je raziskovalno in svetovalno usmerjen. Usmerjen je k
razvoju pravne znanosti, predvsem z multidisciplinarnega pristopa k teoretični in praktični
pravni problematiki.
CPP ima tako po svoji naravi dve funkciji. Prva, praktična vloga, je pravno svetovanje
goriškemu in širšemu slovenskemu gospodarstvu. CPP namreč vključuje sodelujoče na
fakulteti, ki zajema širok spekter pravnikov in drugih strokovnjakov s področja
gospodarskega prava, evropskega in mednarodnega prava. CPP nudi svetovanja glede
ustanavljanja pravnih subjektov, kot njihovo podporo v posameznih konfliktnih primerih.
Druga vloga CPP je predvsem v sodelovanju v raziskovalnih projektih tako zasebnega kot
javnega tipa, kjer je težišče na dogmatičnih dognanjih posameznih pravnih strok, ki se izraža
skozi prizmo primerjalnega prava. Raziskovalno in razvojno dejavnost CPP izvaja v obliki
programov in projektov, ki so usmerjeni predvsem v temeljno in uporabno raziskovanje.
Temeljne raziskave se izvajajo primarno na evropskem pravu, skladno s poslanstvom
fakultete, in obeh poglavitnih področjih, to sta javno in zasebno pravo. Skupni imenovalec
temeljnih raziskav, kot je razvidno iz programa in imena CPP, je primerjalno pravo z vidika
specifičnih pravnih vprašanj in problemov.
Uporabne raziskave pokrivajo posebna in specializirana pravna področja, med drugim
lastninskopravne vidike v evropski dimenziji, trende javnega in zasebnega gospodarskega
prava v EU, razvoj mednarodnega javnega prava, trende pravne prakse Evropskega sodišča
za človekove pravice in njihov pomen za slovensko pravno ureditev ter drugo sorodno
pravno problematiko.
3.1.2. INŠTITUT ZA MANAGEMENT NEPREMIČNIN
Inštitut za management nepremičnin (IMN) na EVRO-PF je ustanovljen za nepremičninske
raziskave. Njegov namen je prispevati k razvoju znanosti interdisciplinarnega
nepremičninskega področja, ki ima pravne, ekonomske, tehniške, socialne in organizacijske
značilnosti. Raziskovalno in razvojno dejavnost izvaja v obliki raziskovalnih programov in
projektov, ki so usmerjeni predvsem v temeljno in uporabno raziskovanje. Znanstvenoraziskovalno delo je interdisciplinarne narave in vključuje mešane time raziskovalcev in
študentov. V letu 2012/13 so se aktivno vključili v raziskovalno delo, na konkretnih
raziskovalnih projektih, trije doktorski študentje in en magistrski.
Temeljne raziskave so osredinjene na nepremičninsko problematiko v mikro in makro okolju
ter se ukvarjajo z razvojem in učinkovanjem nepremičninskega trga v Sloveniji in Evropi,
nepremičninskih vprašanj glede prostorskega, socialnega, urbanističnega in okoljskega
razvoja na državni in evropski ravni ter razvoja družbe in identitete naroda.
Uporabne raziskave vsebinsko pokrivajo področja mednarodnopravnega dela evropskega
nepremičninskega prava, institucionalnih vidikov evropskega prava na področju prostora in
okolja, prava nepremičninskih pravic, evropskega finančno-nepremičninskega prava,
socialne psihologije nepremičninske problematike in razvoja nepremičninskega
managementa.
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3.1.3. CENTER ZA INTELEKTUALNO LASTNINO
Program Centra za intelektualno lastnino (CIL) na EVRO-PF je osredotočen na dve glavni
dejavnosti.
Prva dejavnost je raziskovalne narave. CIL raziskuje in proučuje nove trende v pravnem
varstvu intelektualne lastnine, ki so posledica neslutenih tehnoloških sprememb po eni strani,
ter globalizacije konkurence po drugi strani. CIL se pri tem posveča predvsem številnim
vprašanjem, ki zadevajo EU, kateri navkljub dolgoletnim naporom ni uspelo doseči nekaterih
temeljnih ciljev. V tem okviru so raziskovalni projekti in magistrska ali doktorska dela
usmerjena tudi k analizi vprašanj, ki so relevantna za Slovenijo kot članico EU. V slovenskem
gospodarstvu prevladujejo mala in srednje velika podjetja ter nekaj tehnološko naprednih
podjetij, ki so navzoča na svetovnih trgih, čeprav v ozkih tržnih segmentih (tržnih nišah).
Takšna gospodarska struktura zahteva poleg poznavanja vseh pravnih načel varstva tudi
razvoj in oblikovanje ustrezne ekonomske in poslovne interpretacije posameznih pravic
intelektualne lastnine. To tudi pomeni, da je raziskovalno-razvojno delo neizbežno
multidisciplinarne narave in torej presega proučevanje zgolj pravnih vidikov intelektualne
lastnine.
Multidisciplinarni pristop hkrati pomeni povezavo z drugo glavno dejavnostjo CIL, ki je
svetovalno-praktične narave. Poslovno svetovanje na področju intelektualne lastnine je
relativno slabo razvito v Sloveniji; po drugi strani pa je plasma izdelkov slovenskih podjetij
prek meja majhnega slovenskega trga ključnega pomena za gospodarsko rast in blaginjo.
Neposredna posledica prodaje na mednarodnih trgih je takšno ali drugačno srečevanje s
problematiko pravic intelektualne lastnine. Zato je usmeritev v poslovno svetovanje
slovenskim podjetjem pomembna dejavnost, ki je po drugi strani seveda tudi vir za vprašanja
in izzive, ki so predmet teoretičnega raziskovanja.
Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- predstojnik Katedre za kazensko pravo je zadolžen za vpis IKP v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti ARRS
- zaposlitev novih raziskovalcev
Prednosti:
- specifična orientiranost na evropsko pravo
- interdisciplinarnost področij raziskovanja na področju managementa nepremičnin
- velika zainteresiranost študentov za raziskovalno delo
Slabosti:
- nekatere raziskovalne skupine so neaktivne
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:
- urediti delovanje vseh raziskovalnih skupin
- imenovanje predstojnika raziskovalne skupine, ki nima predstojnika
- organizirati mešane skupine raziskovalcev, ki bodo vključevale vse deležnike
- zaposliti mlade raziskovalce
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3.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
EVRO-PF je v letu 2012/13 povečala aktivnosti na področju raziskovalne dejavnosti tudi z
bolj osredotočenim delom na pridobivanju projektov. Fakulteta je v letu 2012/13 prijavila
deset projektov, od katerih je sedem znanstveno-raziskovalnega značaja, trije izobraževalne
narave, eden pa strokoven. Medtem ko izvajanje izobraževalnega projekta, ki smo ga prijavili
v marcu, že poteka, za znanstveno-raziskovalne projekte velja, da se bodo raziskovalne
aktivnosti pričele naslednje leto, ob pogoju, da bodo prijave sprejete v financiranje.
Znanstveno-raziskovalna projekta, ki sta v teku, se dobro odvijata in so pričakovani rezultati
zelo dobri.
Fakulteta je do sedaj prijavila skupaj enajst mednarodnih projektov, od tega pred letom 2013
šest (obdobje 2006-2012), samo v letu 2013 pa je prijavila pet mednarodnih projektov. Iz
obdobja pred letom 2012/13 sta bila sprejeta v izvajanje kar dva mednarodna projekta, se
pravi kar tretjina, kar je veliko za mlado inštitucijo. Želimo si, da bo leto 2013/14 vsaj tako
uspešno.
3.2.1. PROJEKTI V TEKU
3.2.1.1. P3T3 – PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN TRANSPORT – TRENDS & THEORY
Glavni namen raziskave je razvijanje teoretičnih in praktičnih izhodišč za javno zasebno
partnerstvo na področju transporta, ki temelji na multidisciplinarni analizi obširne in
transnacionalne empirične baze podatkov. Končen cilj raziskave P3T3 je razviti in utrditi
razpršeno znanje z javno-zasebnega partnerstva iz različnih področij in po različnih državah
in ga uporabiti pri krepitvi inovativnega in trajnostnega razvoja oskrbe in storitvenih
javnosektorskih strategij, deseminiranja znanja in olajšanja pedagoško-edukativnega
napredka na področju prometne infrastrukture. Na projektu sodelujejo znanstveniki in
strokovnjaki iz 27 držav: Avstrija, Avstralija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska,
Estonija, Finska, Francija, Gčija, Hong Kong, Irska, Italija, Nemčija, Nizozemska, Norveška,
Poljska, Portugalska, Srbija, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija, ZDA.
Rezultati dosedanjega raziskovalnega dela so predstavljeni na spletnih straneh akcije
http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1001: bilo so izvedeni simpoziji,
delavnice, posebne publikacije monografij in znanstvenih revij, v pripravi so novi raziskovalni
projekti. Projekt traja od leta 2010 do leta 2014.
V okviru tega projekta so vključeni trije študenti, dva doktorska ter magistrski. Vsi trije so
vključeni v temeljno raziskavo in pripravljajo doktorsko oz. magistrsko nalogo. Doktorska
študenta sta svoje izsledke že objavila na različnih mednarodnih konferencah (Cape Town,
JAR,
Kranj, Slovenija) ter pripravljata znanstveno-raziskovalne članke za objavo v
mednarodnih revijah.
3.2.1.2. SEEB – SUSTAINABLE AND ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Glavni namen projekta je obravnavanje trajnostnega razvoja okolja na področju novogradnje
in vzdrževanja. Raziskave je aplikativnega značaja in je projekt usmerjen, poleg bazične
raziskave, k prispevanju k ekonomski rasti in socialnemu razvoju skozi raziskovalno
sodelovanje in izobraževanje v visokem šolstvu na področju energetskega sektorja. Na
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projektu sodelujejo znanstveniki in strokovnjaki iz treh držav: Norveška, Kosovo in Slovenija.
V okviru raziskave se izvajajo tudi praktične študije primerov z energetskimi pregledi
konkretnih objektov in študijami izboljšav ter se vzpostavlja center za trajnostni razvoj.
Rezultati dosedanjega raziskovalnega dela so bili predstavljeni na konferencah, okroglih
mizah in bile so izvedene praktične delavnice. Projekt je financiran s strani norveškega fonda
HERD in traja od leta 2012 do leta 2014.
V okviru tega projekta sta vključena dva doktorska študenta (slovenski in tuji). Tuji študent je
vključen v temeljno raziskavo od začetka projekta, tako da je izsledke raziskave že predstavil
na konferencah v Prištini in na doktorski konferenci v Kranju. Doktorska študentka je iz
pregledane projektne dokumentacije ter pregledane obstoječe literature pripravila dispozicijo
doktorskega dela ter predstavila zastavljeno problematiko ter metodološki pristop na
doktorski konferenci v Kranju.
3.2.1.3. NAČRTOVANJE, SVETOVANJE IN SPREMLJANJE KARIERNIH POTI MLADIH
ZNOTRAJ KARIERNEGA CENTRA EVRO-PF
V letu 2013 je Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici v okviru »Javnega razpisa za
sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu
v letih 2013-2015«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pridobila
sredstva za izvajanje projekta »Načrtovanje, svetovanje in spremljanje kariernih poti mladih
znotraj Kariernega centra Evropske pravne fakultete v Novi Gorici« iz Evropskega socialnega
sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva je pridobila skladno z
Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, v okviru 3.
razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve
3. 3: kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva v razmerju 85 % iz sredstev
Evropske unije in 15 % iz lastnih sredstev ministrstva.
V okviru projekta je fakulteta zaposlila vodjo Kariernega centra za 80% ter svetovalko za
20%.
3.2.2. PRIJAVLJENI PROJEKTI V LETU 2012/13
Fakulteta je v letu 2012/13 prijavila štirinajst projektov, od katerih je sedem znanstvenoraziskovalnega značaja, šest izobraževalne narave, eden pa strokoven.
3.2.2.2. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI PROJEKTI
V okviru programa 'Criminal justice' Evropske komisije, smo skupaj z Belim Obročem prijavili
projekt 'Pomoč žrtvam nasilja', ki je namenjen pomoči, izobraževanju in ozaveščanju posledic
v primeru nasilja, predvsem nad ženskami in otroki.
Nekateri znanstveno-raziskovalni projekti, ki so bili prijavljeni v letošnjem letu, so
osredotočeni na socio-ekonomske težave bolj občutljivih skupin, ki bi lahko aktivirale
nepremičninsko premoženje za lastno blaginjo in blaginjo širše družbe tudi v smislu
medgeneracijske pomoči. Za večino teh projektov smo bili pobudniki ter smo k razvoju ideje
povabili tuje partnerje. Ti projekti so:
35

-

-

-

'Real estate and ERS in ensuring an adequate welfare mix for older people in the
network of European cities (ERS in WFMIX)’, Norface. EVRO-PF je vodilni partner,
idejo smo pripravili skupaj z institucijami iz Velike Britanije, Danske, Norveške,
Poljske, Italije.
'Rast in financiranje urbanih struktur in njihovih oskrbovalnih mrež v starajoči se
Evropi' , ARRS, raziskovalni program. Projekt smo razvili skupaj z domačo
raziskovalno institucijo MEDIFAS, ki je vodilni partner.
'Finance and Development of retirement communities', Evropska komisija. Ideja je
razvita skupaj z FOŠ Novo mesto, ki je prevzela vodilno vlogo.

Znanstveno-raziskovalni projekt ‘The impact of aging on the development and control of
adequate, safe and sustainable occupational retirement provision’ je namenjen proučevanju
vpliva staranja na razvoj in kontrolo zadostnega, varnega ter trajnega zavarovanja za
poklicno upokojevanje s prirpavo ustrezne višine prispevkov za zagotavljanje socialne
varnosti delavcev. Projekt je bolj aplikativnega značaja, tako da bo del rezultatov namenjen
širši strokovni javnosti. Projekt je prijavljen na Evropsko komisijo, skupaj z železničarskimi
sindikati. EVRO-PF ima vodilno vlogo.
Znanstveno-raziskovalni projekt 'A simulated assesment of consequences of electrical
blackouts' se ukvarja z razvojem simulacijskih modelov za določanje kritične infrastrukture v
primeru varnosti države. Projekt vodi zunanja institucija, EVRO-PF sodeluje pri oblikovanju
raziskovalnega modela, pri čemer bo uporabljala različne raziskovalne tehnike in
metodologije, tako da namerava v projekt vključiti široko skupino študentov. Projekt je
aplikativnega značaja, tako da bodo teoretične raziskave vedno aplicirane v praksi in
predstavljene širši zainteresirani strokovni javnosti.
Z vidika nadaljevanja raziskovanja na področju trajnostnega razvoja grajenega okolja, je bila
EVRO-PF povabljena k sodelovanju na raziskovalnem projektu 'Okoljsko vrednotenje stavb
kot aktualni dejavnik odločanja na področju graditve', ki ga je širša skupina raziskovalcev
(ZRMK, Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem) prijavila na ARRS.
3.2.2.2. IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI
Prijavljeno je šest projektov izobraževalnega značaja, na javne razpise Ministrstva za
izobraževanje in visoko šolstvo in Cmepius:
- Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2012-2015, ki spodbujajo odprtost
slovenskega in visokega šolstva v mednarodnem okolju
- Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v RS
v letih od 2012- 2015
-'Načrtovanje, svetovanje, spremljanje kariernih poti mladih znotraj kariernega centra
Evropske pravne fakultete v Novi Gorici' na javnem razpisu za sofinanciranje nadaljnjega
razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013-2015
- Javni razpis štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2013/14
v okviru programa Erasmus
- Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo
slovenskega visokega šolstva
- Slovneski štipendijski sklad EGP in NFM- Norveški mehanizem
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3.2.1.3. STROKOVNI PROJEKTI
Strokovni projekt 'Reševanje socialnih problemov na kmetijah ostarelih kmetov, ki nimajo
naslednikov' je bil razvit za CRP za Ministrstvo za kmetijstvo. Projekt je namenjen
proučevanju
načina
zagotovljanja socialno
varnega in finančno
vzdržnega
medgeneracijskega transferja rabe in lastništva kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem
skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja.

Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- prijava več znanstveno-raziskovalnih projektov, samostojno in skupaj z drugimi raziskovalnimi
organizacijami
- prijava raziskovalnih projektov vseh skupin: znanstveno-raziskovalnih domačih in mednarodnih,
izobraževalnih in strokovnih
Prednosti:
- širok in specifičen spekter raziskovalnih vsebin
Slabosti:
- kot mlada institucija nimamo veliko izvedenih projektov, kar bistveno znižuje možnosti za pridobitev
novih, še posebej temeljnih raziskovalnih projektov ter mednarodnih projektov
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:
- spodbuditi raziskovalne skupine k pripravi raziskovalnih programov, ki bodo osnova za pripravo
raziskovalnih projektov
- spodbuditi vodje raziskovalnih skupin k aktivnejšemu delu
- vključevanje študentov v raziskovalne projekte
- povezati se z mednarodnimi raziskovalnimi skupinami
- imenovanje prodekana za raziskovalno dejavnost

4. ŠTUDENTI
Na EVRO-PF v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo (ZVis), in Statutom EVRO-PF
deluje Študentski svet (ŠS EVRO-PF). ŠS EVRO-PF je zastopnik mnenj in interesov vseh
študentov fakultete, ki sodeluje pri reševanju problematike povezane s študenti in daje
konstruktivne predloge glede zadev, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter
prispeva k višji kakovosti študija na fakulteti. ŠS EVRO-PF v sodelovanju s fakulteto skrbi za
organizacijo interesnih dejavnosti, ki so namenjene študentom.
ŠS EVRO-PF deluje skladno s Poslovnikom Študentskega sveta EVRO-PF. Sestavljajo ga
študenti, ki so izvoljeni na vsakoletnih volitvah. Volitve potekajo v skladu s Pravilnikom o
volitvah v Študentski svet EVRO-PF. Oba akta sta objavljena na spletnih straneh fakultete
(http://studentski-svet.evro-pf.si/studenti/studentski-svet/dokumenti/). ŠS EVRO-PF si
prizadeva za enakomerno porazdeljeno sestavo iz predstavnikov obeh študijskih smeri ter
posameznih letnikov s ciljem enakopravne zastopanosti interesov vseh študentov. Mandatna
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doba članov ŠS EVRO-PF traja eno leto. V študijskem letu 2012/2013 je bil v začetku ŠS
EVRO-PF sestavljen iz 10 članov, nato se je tekom študijskega leta, zaradi izstopa 3
študentov, število članov zmanjšalo na 7.
ŠS EVRO-PF je z namenom učinkovitega in hitrega informiranja študentov dosegljiv prek epošte na studentski.svet@evro-pf.si. Ker si ŠS EVRO-PF prizadeva k čim boljši
seznanjenosti, se je povezava s študenti vzpostavila tudi preko socialnega omrežja
Facebook. Tam ima ŠS EVRO-PF ustvarjen svoj profil, na katerem objavlja vsa aktualna
dogajanja.
ŠS EVRO-PF se večkrat letno sestaja na javnih sejah, ki so redne, izredne ter
korespondenčne. Seje sklicuje in vodi predsednik ŠS EVRO-PF, ki skrbi tudi za objavo sej
na spletni strani ŠS EVRO-PF. Predstavniki ŠS EVRO-PF so vabljeni tudi na kolegije
dekana, kjer se izpostavi aktualna študentska problematika in poda morebitne predloge.
V skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom EVRO-PF so študenti člani organov
fakultete. V študijskem letu 2012/2013 so bili študentje imenovani v naslednje organe
fakultete: Senat fakultete, Akademski zbor, Habilitacijska komisija, Študijska komisija in
Disciplinska komisija ter v samoevalvacijsko skupino. Predstavnik študentov je vključen v
delovanje Komisije za e-študij in en predstavnik študentov je član kolegija dekana.
Ker je bil e-študij v študijskem letu 2011/2012 šele v procesu nastajanja in so se nekatere
slabosti pokazale šele v študijskem letu 2012/2013, je predstavnik študentov skrbel
predvsem za podajanje mnenj in predlogov z zornega kota študentov ter se tako dejavno
vključeval v sam razvoj e-študija. V prihodnosti pa bo sodeloval in spremljal tekoče dogajanje
na tem področju ter o svojem delu poročal ŠS EVRO-PF.
Prodekan za razvojna vprašanja je, kot predstavnik študentov, član kolegija dekana in je
redno vabljen k udeležbi na kolegijih.
4.1. AKTIVNOSTI ŠS EVRO-PF IN DRUGIH ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ NA EVRO-PF
4.1.1. ORGANIZACIJA DOGODKOV
V letu 2012/2013 je ŠS EVRO-PF sam ali v sodelovanju z ELSA NOVA GORICA organiziral
različne dogodke, kot so okrogle mize (KORUPCIJA vs. ETIKA V SLOVENIJI, katere glavni
gostje so bili dr. Miro Cerar, dr. Matej Avbelj, mag. Goran Klemenčič in dr. Jernej Letnar
Černič), izlete (obisk Gardalanda) , dobrodelne akcije (v sodelovanju z Rdečim križem Nova
Gorica), ekskurzije v Sloveniji (Ustavno sodišče, Državni zbor).
4.1.2. ELSA NOVA GORICA
Iniciatorska skupina, katero so jo sestavljali aktivni študentje EVRO-PF in ki je nastala na
pobudo ŠS EVRO-PF, je v Mariboru (februar, 2012) podpisala priključitveni sporazum z
ELSA SLOVENIJA. V mesecu marcu se je izpeljala ustanovna seja društva ELSA NOVA
GORICA.
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Člani društva ELSA NOVA GORICA so po ustanovni seji organizirali najrazličnejše dogodke:
ogled zapora na Dobu, strokovno ekskurzijo na Dunaj (obisk Veleposlaništva RS, Stalnega
predstavništva RS na Dunaju, obisk diplomatske akademije, ogled stavbe OZN in
predstavitev raznih služb OZN-a ter obisk OVSE kongresnega centra v stari palači Hofburg,
kjer so lahko študentje prisostvovali pri zasedanju Stalnega sveta OVSE) in okrogle mize.
Tekom študijskega leta 2012/2013 je ELSA NOVA GORICA organizirala eno okroglo mizo v
sodelovanju s ŠS EVRO-PF z naslovom 'KORUPCIJA vs ETIKA V SLOVENIJI', ostale pa
sama: okrogla miza 'VARNOST UPORABNIKOV DRUŽBENIH OMREŽIJ V EU', katere gosta
sta bila Gorazd Božič univ.dipl.int., vodjo oddelka SI-CERT, ki deluje v okviru javnega
zavoda ARNES ter Polona Tepina, univ.dipl.prav., svetovalko Urada informacijskega
pooblaščenca Republike Slovenije; okrogla miza z naslovom 'MEDIACIJA V ZDRAVSTVU',
katere gost je bila ga. Maja Zadolšek; okrogla miza z organizacijskim partnerjem Amnnasty
International Slovenija na temo 'IZBRISANI', z gostom Blažem Kovačem.
Pred začetkom počitnic pa je sledil še t.i. dogodek L@W (Lawyers at work), katerega namen
je bil približati študentom poklice, ki se nanašajo na pravo (poklic odvetnika, gost doc.dr.
Aljoša Dežman).
Člani ELSA NOVA GORICA so v tem študijskem letu izpeljali tudi t.i. »STUDY VISIT« v
Zagreb, kjer so bili gostje tamkajšnjega društva ELSA ZAGREB.
4.1.3. UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH
ŠS EVRO-PF sodeluje pri izvedbi Pitamičevega vseslovenskega tekmovanja študentov
prava, ki je slovenska različica t.i. moot court tekmovanja.
Študenti so se v študijskem letu 2012/2013 udeleževali različnih tekmovanj in prijavili na
različne nagradne natečaje. Eden najodmevnejših je nagradni razpis Društva za Združene
narode za Slovenijo, katerega nagrado za svojo diplomsko oz. magistrsko nalogo sta prejela
kar dva naša študenta.
4.1.4. OSTALE AKTIVNOSTI
Študenti so sodelovali pri promociji fakultete na srednjih šolah, kjer so bodočim študentom
predstavili študij prava na EVRO-PF.
Študentje so se v študijskem letu 2012/2013 udeležili Poletne šole v Udinah. Zaradi dobre
promocije in oglaševanja se je število udeležencev povečalo. Namreč kar 5 študentov se je
letos udeležilo Poletne šole, lansko leto (2011/2012) pa le 2.
V prihodnjem študijskem letu si ŠS EVRO-PF prizadeva za izdajo študentske revije, ki bo
služila obveščanju študentov in bo študentom ponujala možnost objavljanja njihovih
najboljših del s področja prava. Vsebovala pa bo tudi poročila s tekmovanj in podobnih
dogodkov. Glede na to, da so z izdajo povezani stroški, si ŠS EVRO-PF prizadeva, da bi se
objavila kot e-revija, ki bi bila dostopna vsem študentom na spletni strani fakultete.
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Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- aktivno delovanje članov ŠS,
- imenovanje predstavnikov študentov v organe fakultete,
- dogovor o stabilnejšemu financiranju ŠS iz strani fakultete,
- izboljšano sodelovanje med ŠS in vodstvom fakultete,
- zaposlitev stalnega koordinatorja v KC s pomočjo sredstev Evropske unije
- uvedba dodatne pravne terminologije (Italijanska pravna terminologija) na pobudo ŠS
EVRO-PF

Prednosti:
- vse aktivnejša študentska populacija, ki se vključuje v delovanje EVRO-PF in projekte, ki
jih organizirata ŠS EVRO-PF in ELSA NOVA GORICA
- vse večje število in raznolikost obštudijskih dejavnosti, ki so namenjene študentom in
diplomantom,
- ustanovitev KC in zaposlitev koordinatorja KC na pobudo ŠS EVRO-PF
Slabosti:
- neenakovredna zastopanost študentov vseh študijskih programov v ŠS
- premajhna aktivnost študentov pri nekaterih strokovnih obštudijskih aktivnostih,
- nezadovoljstvo študentov zaradi težav pri delovanju portala za E-študij
- padec zanimanja za mednarodno sodelovanje in izmenjavo med študenti,
- premalo možnosti za sodelovanje študentov v raziskovalnih projektih
- premalo predavanj, vaj in kontaktnih ur s profesorji
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:
- nadaljevati s promocijo aktivnosti ŠS EVRO-PF in z obveščanjem študentov o pomenu
njihovega sodelovanja pri zadevah, povezanih s študijem in fakulteto ter z obštudijskimi
dejavnostmi, kot so mednarodno sodelovanje in študijske izmenjave
- zagotoviti boljšo zastopanost študentov vseh študijskih programov v ŠS
- obuditev sodelovanja s ŠS ostalih pravnih fakultet v Sloveniji
- vzpostavitev klasičnega tutorstva pri ključnih predmetih

5. KADROVSKI POGOJI
5.1. VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN RAZISKOVALCI
V študijskem letu 2012/2013 je z EVRO-PF sodelovalo:
Tabela št. 5: Pedagoško osebje EVRO-PF:

Učitelji

število

Visokošolski učitelji skupaj
Redni profesorji

43
12
40

Izredni profesorji
Docenti
Višji predavatelji
Predavatelji
Visokošolski sodelavci skupaj
Asistenti
Skupaj
Sodelujočih brez pedagoškega naziva

11
18
3
0
11
11
55
3

Vsi skupaj

58

Vse študijske programe fakultete izvajajo visokošolski učitelji in pedagoški sodelavci, s
katerimi ima EVRO-PF sklenjene ustrezne pogodbe o delu oziroma redno delovno razmerje.
Od zgoraj navedenih so bile v študijskem letu 2012/13, na dan 30.9.2013, v rednem
delovnem razmerju 4 osebe (1 za polni delovni čas, ena za 20% in dve za 10%), drugi pa
imajo s fakulteto sklenjeno pogodbeno razmerje.
EVRO-PF svoje diplomante spodbuja k nadaljnjemu izobraževanju in nadgrajevanju
pridobljenega znanja, najboljše med njimi pa povabi k pedagoškemu sodelovanju na podlagi
imenovanja v naziv. Pod nadzorom mentorjev so mladi visokošolski sodelavci vključeni v
pedagoški proces. Izmed preteklih študentov fakultete je bil v študijskem letu 2012/13
doktorand fakultete imenovan v naziv docent, dva od doktorskih študentov sta v procesu
imenovanja v predavatelja oziroma višjega predavatelja, štirje doktorski študentje pa so bili v
imenovani v naziv asistent.
V letu 2012/13 je Senat fakultete imenoval eno izredno profesorico, šest docente in enajst
asistentov. V postopku za imenovanje v naziv pa so še 4 vloge, od katerega so 3 za naziv
asistent, 1 pa za naziv izredni profesor. Fakulteta stalno skrbi in pomaga pri uveljavljanju in
napredovanju mladih visokošolskih sodelavcev.
5.2. UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI IN STROKOVNO-TEHNIČNI DELAVCI
V študijskem letu 2012/13 je bilo na EVRO-PF polno zaposlenih 8 upravno-administrativnih
in strokovno-tehničnih delavcev: tajnik (1 delavka), raziskovalna sodelavka (1 delavka)
referenti (4 delavke), računovodja (1 delavka) in knjižničarka (1 delavka). Z avgustom 2013
je fakulteta za 80 % delovni čas zaposlila še Vodjo kariernega centra. Ena izmed referentk je
odšla na porodniški dopust zaradi česar si je fakultete priskrbela pomoč dveh študentk,
vsako pa 4 ure.
Vsi upravno-administrativni in strokovno-tehnični delavci imajo na voljo svoje prostore in
ustrezna tehnična sredstva. Vodstvo delavce in zaposlene spodbuja k formalnemu in
neformalnemu izobraževanju.
V študijskem letu 2012/13 se je izobraževalo 5 zaposlenih, in sicer so štiri zaposlene
nadaljevale z že začetim izobraževanjem (ena na višješolskem študiju, druga na
visokošolskem študiju, tretja na starem znanstvenem magisteriju, četrta pa na doktorskem
študiju), ena zaposlena pa je na novo pričela s študijem na tretji stopnji.
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V študijskem letu 2012/13 sta se dve zaposleni usposabljali (ena na tečaju za Cobiss 3 –
izposoja ter na tečaju iz založništva, druga pa na tečaju za pripravo finančne konstrukcije za
projekte za nepovratna sredstva). Omeniti je potrebno tudi, da so v študijskem letu 2012/13
štiri zaposlene uspešno opravile strokovni izpit iz upravnega postopka.
5.3. OCENA STANJA
V letu 2012 je fakulteta prekinila delovno razmerje z visokošolskim učiteljem, ki je hkrati
opravljal tudi funkcijo dekana. Prosto delovno mesto je fakultete zapolnila z zaposlitvijo nove
dekanice, najprej za 20% delovni čas, od 1.6.2013 dalje pa za polni delovni čas. Septembra
2012 je fakulteta sklenila delovno razmerje z novo vodjo knjižnice in založbe, v letu 2012 pa
je fakulteta podpisala tudi pogodbo o zaposlitvi z dvema visokošolskima učiteljema (ena za
20% delovni čas, ena pa za polni delovni čas, ki hkrati pokriva tudi funkcijo dekanice).
Računovodjo, ki je maja 2012 nastopila delovno razmerje, in sicer za polovični delovni čas, je
julija 2013 nadomestila nova računovodja za polni delovni čas. Fakulteta je aprila 2013
odpovedala delovno razmerje visokošolskemu učitelju, ki je bil zaposlen za polni delovni čas,
aprila 2013 je na novo zaposlila raziskovalca z doktoratom, avgusta 2013 pa še vodjo
kariernega centra. Iz navedenega izhaja, da je imela fakulteta v študijskem letu 2012/13
nekaj sprememb na kadrovskem področju.
Fakulteta je na dan 30.9.2013 za polni delovni čas zaposlovala 9 oseb, ki so bile vse
ženskega spola. 2 osebi so bile zaposlene za 10%, ena oseba za 20 % in ena oseba za 80
%. Skupno je fakulteta zaposlovala 13 oseb.
Štiri zaposleni so na dan 30.9.2013 imeli 3. stopnjo izobrazbe (doktorat znanosti), ena
zaposlena je imela znanstveni magisterij, ena zaposlena je imela 2. stopnjo izobrazbe
(bolonjski študij), 2 zaposleni sta imeli staro univerzitetno izobrazbo, dve zaposleni sta imeli
1. stopnjo izobrazbe, 1 zaposlena je imela višješolsko izobrazbo, dve zaposleni pa sta imeli
končano srednjo šolo. Povprečna starost vseh zaposlenih je bila 37,6 let.
Študijski programi se izvajajo v večini s pogodbenimi pedagoškimi delavci. Fakulteta ima
sklenjene pogodbe o delu oziroma avtorske pogodbe s približno 60 pedagoškimi delavci in
sodelavci.
Zaradi lanske ocene, da bo v prihodnje treba zaposliti določene kadre, pri čemer bo treba
posebno pozornost posvetiti izbiri najboljših posameznikov, je fakulteta s 1.10.2013 sklenila
delovno razmerje z 10 visokošolskimi učitelji. Še vedno pa ostaja aktualna krepitev
pedagoškega in raziskovalnega kadra na fakulteti. Prav tako bo treba v raziskovalno in
pedagoško delo vključiti tudi posamezne najboljše študente, da se na ta način zagotovi
uspešna celovita izgradnja posameznikov, ki se lahko vključujejo v pedagoško in
raziskovalno delo fakultete in kateder.
Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- skupno število redno zaposlenega pedagoškega osebja se je povečalo, zmanjšalo pa se je število
pogodbeno sodelujočih visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
- nova zaposlitev raziskovalca z doktoratom ter pedagoškega osebja ter zaposlitev za polni delovni
čas nove računovodje,
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- pohvalno število izpeljanih postopkov za imenovanje v naziv.
Prednosti:
- uspešen in kvaliteten kader, ki navkljub majhnosti kolektiva uspešno združuje znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo,
- pestra kadrovska sestava – sestavljajo jo tudi ugledni strokovnjaki iz prakse,
- sposobna upravno-administrativna in strokovno-tehnična služba,
Slabosti:
- pomanjkanje asistentov,
- šibka kadrovska sestava pri nekaterih predmetih/katedrah
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:
- prizadevanje za izboljšanje finančne situacije EVRO-PF, ki bo omogočila še dodatne zaposlitve
- povečanje sodelujočih asistentov
- zaposlovanje mladih raziskovalcev
- ustrezna razporeditev pedagoškega in raziskovalnega kadra po inštitutih in centrih fakultete

6. PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI
6.1. PROSTORI
EVRO-PF izvaja svojo dejavnost na sedežu v Novi Gorici in na dislocirani enoti v Kranju. V
Novi Gorici (EDA center) razpolaga fakulteta s 5 predavalnicami s skupaj 270 sedeži. Vse
predavalnice so v istem nadstropju. Prostore povezuje avla, kjer je nameščena oglasna
deska, prostor pa služi tudi možnosti za druženje študentov. V istem nadstropju so tudi
referat, tajništvo, Karierni center, dekanat, kabinet za profesorje, knjižnica ter sejna soba.
V Kranju izvaja EVRO-PF svojo dejavnost v Hotelu Azul, kjer razpolagajo s 6 predavalnicami
s skupaj 640 sedeži. Predavalnice postavijo glede na potrebe profesorja, in sicer v naslednji
možni ureditvi: oblika črke U, kvadratna oblika, oblika učilnice, konferenčna oblika.
6.2. OPREMA
Vse predavalnice, na sedežu in na dislocirani enoti, so opremljene z osebnim računalnikom,
projektorjem in prostim dostopom do interneta. Poleg omenjene opreme sta v avli na sedežu
fakultete na voljo 2 dodatna stacionarna računalnika, z dostopom do interneta, ter računalnik
v knjižnici, ki poleg dostopa do spleta omogoča tudi iskanje po bazah, kot je IUS INFO.
EVRO-PF je v študijskem letu 2012/13 pričela z izvajanjem E- študija. V ta namen je kupila 2
kameri, ki sta bili montirani na dislocirani enoti v Kranju. Za namen snemanja predavanj v
naslednjem študijskem letu na sedežu fakultete, je EVRO-PF kupila še dodatno kamero.
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Vsi zaposleni imajo svoje računalnike, prenosne telefone in drugo strojno opremo, ki
omogoča nemoten potek dela.
6.3. INFORMACIJSKI SISTEM
Na vseh osebnih računalnikih na EVRO-PF so nameščeni operacijski sistem Microsoft
Windows XP ali Microsoft Windows 7, Microsoft Office in druga standardna oprema,
potrebna za pisarniško delo. Spletna stran EVRO-PF temelji na platformi Wordpress CMS.
Za vodenje evidenc vpisanih študentov, elektronskega indeksa ter sistema prijav in odjav na
izpitne roke, fakulteta uporablja visokošolski informacijski sistem (VIS), ki je nadgrajen z
računovodskim delom. Računovodstvo za svoje delo uporablja program VASCO.
6.4. KNJIŽNICA IN ZALOŽBA
6.4.1. KNJIŽNICA
Knjižnica Evropske pravne fakultete v Novi Gorici je vpisana na seznam COLIB.SI kot
knjižnica z nesamostojnim statusom, ki deluje v sklopu fakultete ter ima polnopravno
članstvo v sistemu COBISS.SI. Knjižnica ima akronim EVROPF, kot določeno s pogodbo o
sodelovanju v sistemu COBISS.SI, ki jo je fakulteta sklenila z Institutom informacijskih
znanosti, Maribor (IZUM) dne 19. 3. 2010.
V letu 2012 je fakulteta za potrebe postavitve knjižnice najela dodatne prostore na sedežu
fakultete ter septembra 2012 zaposlila vodjo knjižnice in založbe. Opažamo porast
knjižničnega gradiva, vpisnih članov kot tudi izposoje gradiva na dom. Do oktobra 2013 je
imela knjižnica 5445 enot gradiva. V knjižnico je vpisanih 126 študentov. Knjižnica omogoča
tudi medknjižnično izposojo, ki je zaradi nudenja možnosti izposoje diplomskih in drugih
zaključnih nalog na dom, v vidnem porastu.
Knjižnica je vključena v konzorcij preko IZUM-a in ima urejen dostop do servisa ProQuest za
študente, ki omogoča ločeno ali hkratno iskanje po bazah podatkov ProQuest Central in
ProQuest Dissertations and Theses - A&I. Prijavljena je v konzorcij WoS (na IZUM-u) in
naročena na bazo IUS-INFO, ki hrani temeljne serijske publikacije s področja pravnih in
sorodnih ved.
Knjižnica zagotavlja ustrezno in kvalitetno učno gradivo za študente, ki pa ni locirano zgolj v
knjižnici, ampak tudi v Visokošolskem informacijskem sistemu (VIS) in na spletni strani.
Fakulteta namenja dovolj finančnih sredstev knjižnični dejavnosti in učnemu gradivu.
Fakulteta je tudi založnik in izdajatelj 11-ih publikacij, ki spadajo v študijsko gradivo.
6.4.2. ZALOŽBA
EVRO-PF v okviru založniške dejavnosti izdaja znanstvene monografije, učbenike, ki
predstavljajo obvezno študijsko literaturo pri posameznih predmetih in konferenčne zbornike.
V študijskem letu 2012/13 je založba Fakultete izdala znanstveno monografijo 'Od nasilja k
nenasilju' dr. Dečman Dobrnjič, dva e-učbenika 'Vrednotenje nepremičnin' dr. Gruma in
'Gospodarsko pravo' dr. Puhariča, ter e-zbornik 'II. Doktorska znanstvena mednarodna
konferenca', ur. Gulič.
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Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- v študijskem letu 2012/13 se izvaja študij v ustrezno opremljenih prostorih.
- novembra 2012 je fakulteta za študente odprla knjižnico
- knjižnica je v letu 2012/13 znatno razširila knjižnični fond; vzpostavila izposojano dejavnost;
nakupila temeljno študijsko literaturo; vzpostavila medknjižnično izposojo; vključila v podatkovne
baze in vzpostavila vse segmente dela v cobiss3 sistemu
- študenti imajo dostop do računalnika in baz podatkov v prostorih knjižnice
- nakup video opreme za izvajanje E- študija
Prednosti:
- prostori fakultete se nahajajo v EDA centru v Novi Gorici in v Azulu v Kranju, ki sta nova in imata vse
prednosti sodobno zasnovanih izobraževalnih ali konferenčnih prostorov, vključno z informacijskokomunikacijsko tehnologijo
Slabosti:
- oprema novogoriških predavalnic povzroča težave študentom pri pripravi zapiskov in pri pisanju
izpitov; predavalnice so opremljene s stoli in pripadajočo zložljivo mizico, nimajo pa šolskih klopi
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:
- razmislek o nakupu klopi v Novi Gorici v skladu s finančnimi možnostmi fakultete in ob upoštevanju,
da se število sedežev zmanjša.
- ustrezna razporeditve video opreme po lokacijah, glede na potrebe E-študija.

7. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI
7.1. PRIDOBIVANJE SREDSTEV
Delež financiranja visokošolskega zavoda je 61% s strani javnih sredstev in 39% iz naslova
šolnin. Razmerje pokrivanja stroška pedagoškega dela je 71% s strani javnih financ in 29%
iz naslova šolnin. 0,37% delež vseh prihodkov predstavljajo sredstva za financiranje
raziskovalnega dela. Od 0,37% prihodkov iz naslova raziskovalnega dela izvirajo 38%
domačih raziskovalnih projektov in 62% mednarodnih projektov. Podatki so pridobljeni na
podlagi oddanega letnega poročila za leto 2012
Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- pri financiranju ni prišlo do posebnih sprememb
- pridobljena sredstva za financiranje dveh projektov 'Gostujoči učitelji' 'Karierni center'
Prednosti:
- obročno odplačevanje šolnin
Slabosti:
- zmanjšanje koncesijskih sredstev skladno z uredbo, ki ureja financiranje visokošolskih zavodov
- sistem financiranja ne omogoča pokrivanja obratovalnih stroškov v celoti
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- delež financiranja iz raziskovalne dejavnosti je zelo majhen
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:
- zagotavljanje zunanjih virov financiranja (projektna sredstva, razvojni skladi, povezovanje z
gospodarstvom, ipd.)
- pospeševanje tržne dejavnosti fakultete
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8. SODELOVANJE Z OKOLJEM
Vpetost zavoda v okolje je pomemben element delovanja fakultete, tako z razvojnega vidika
kot z vidika njene vloge v ožjem in širšem okolju. EVRO-PF je izobraževalna in znanstvena
institucija z jasnim raziskovalnim profilom, že v načelu razvojno usmerjenim v regijo in v širše
evropsko okolje. Z aktivnim sodelovanjem z okoljem, s partnerstvi za razvoj ter z
vključenostjo v regionalni ter evropski raziskovalni in visokošolski prostor, s prizadevanjem
za visoko stopnjo organiziranosti in odgovornosti, potrjuje svojo javno odgovornost ter kot
taka prispeva k t.i. družbi znanja.
Sodelovanje z okoljem se kaže predvsem v tem, da si EVRO-PF prizadeva sodelovati z
gospodarstvom širše novogoriške regije, upoštevajo njegove potrebe in zahteve, hkrati pa se
prilagaja razvoju in dogajanju tudi v širšem okolju v domačem in mednarodnem kontekstu.
Vse to se povezuje z razvojno vizijo fakultete, saj šteje za svoje poslanstvo izobraževati
kadre, ki bodo lahko našli zaposlitev, temu pa prilagaja število vpisnih mest in študijske
programe. EVRO-PF sodeluje z različnimi institucijami in organizacijami bodisi na lokalnem,
kot tudi širšem državnem okolju.
8.1. SODELOVANJE Z DOMAČIMI VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI, PODJETJI IN DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI V SLOVENIJI
Na lokalni ravni EVRO-PF sodeluje s podjetji in organizacijami javnega in zasebnega
sektorja, pri čemer je njeno povezovanje usmerjeno k zagotavljanju obojestranskih pozitivnih
učinkov in koristi ter zagotavljanju boljše vpetosti v okolje, tako za samo institucijo, kot tudi
njene študente in diplomante.
EVRO-PF je z vidika medknjižnične dejavnosti na lokalni ravni tesno povezana s knjižnico
Franceta Bevka ter knjižnico Fakultete za uporabne družbene študije, na državni ravni pa s
knjižnico Fakultete za državne in Evropske študije v Kranju ter knjižnicami drugi pravnih
fakultet.
Z vidika srednješolskega izobraževanja goji EVRO-PF stike z Gimnazijo Nova Gorica ter
drugimi srednješolskimi ustanovami na lokalni in državni ravni, pri čemer se povezovanje
kaže zlasti v okviru informativnih dnevov za srednješolce, ki jih fakulteta prireja na svojih
lokacijah ter drugod, npr. v sodelovanju s Klubom študentov Kranj. V okviru dogodka »Izberi
si svoj študij«, ki ga že tradicionalno prireja VIRS Primorske, fakulteta utrjuje stike s širšo
okolico in populacijo bodočih študentov. Srednješolci so občasno vabljeni tudi na zanimive
dogodke, ki jih organizira fakulteta ali njen študentski svet EVRO-PF, saj se s tem želi
srednješolcem približati študij na EVRO-PF ter se medgeneracijsko povezovati.
Na lokalni ravni EVRO-PF sodeluje z različnimi gospodarskimi in drugimi negospodarskimi
subjekti. Sodelovanje se kaže tako v okviru svetovanja, kot tudi pravne pomoči (izdelava
pravnih mnenj, vodenje postopkov javnih naročil, ipd).
Poleg tega bi izpostavili tudi vpetost v širše okolje, in sicer sodelovanje s pravosodjem na
centralni ravni (Sodni svet, Ustavno in Vrhovno sodišče RS) ter sodelovanje z drugimi organi
na državni ravni (Državni zbor in Računsko sodišče). Z lokalnega vidika je fakulteta
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povezana z Okrožnim sodiščem v Novo Girici, aktivno pa gradi nadaljnjo mrežo potencialnih
partnerstev. Sodelovanje z drugimi institucijami, organizacijami in državnimi organi fakulteta
ocenjuje kot ustrezen razvojni prispevek, tako lokalno kot tudi širše.
Z lokalnega vidika se fakulteta aktivno odziva na vse pobude Visokošolskega in
raziskovalnega središča Primorske (VIRS Primorske) kot zavoda, ki so ga ustanovile Mestna
občina Nova Gorica, občina Šempeter Vrtojba, GZS OZ za Severno Primorsko, in med
drugimi: Iskra Avtoelektrika d.d., HIT d.d., Primorje d.d., Meblo Holding d.d., GOAP d.o.o.
Kasneje je k ustanoviteljstvu pristopilo še več podjetij: Hidria d.o.o., Soške elektrarne Nova
Gorica d.d., Intra Lighting d.o.o., Arctur d.o.o., Spin d.o.o., Daimond d.d.. ter Gostol Gopan
d.o.o., ICIT, Fimago d.o.o. in Gonzaga - Pro d.o.o.. VIRS Primorske je zavod, ki predstavlja
interese predvsem regijskega gospodarstva in tudi lokalne skupnosti glede razvoja
terciarnega izobraževanja v regiji. Naloge zavoda so predvsem usklajevanje pobud in
priložnosti glede razvoja visokošolskih in raziskovalnih programov v skladu s potrebami
regijskih podjetij in ustanov, »inkubiranje« novih visokošolskih in raziskovalnih programov in
ustanov, še posebej pomembna naloga pa je povezovanje podjetij in drugih ustanov z
visokošolskimi in raziskovalnimi organizacijami.
Na drugi strani, pa si tudi EVRO-PF prizadeva iz opažanj na trgu dela in po posvetovanju z
regionalnim gospodarstvom z analizami ugotoviti, kakšen profil pravnikov se išče na trgu
dela - take, ki so podkovani bolj v smeri praktične uporabe prava ali taki, ki so bolj
usposobljeni v pravu EU ali v mednarodnem pravu. Na osnovi analize trga dela in teh
opažanj, fakulteta gradi svojo strategijo in se prilagaja aktualnim gospodarskim tokovom.
8.2. KARIERNI CENTER EVRO-PF
Pomemben element fakultete, ki aktivno gradi njeno vpetost v okolje (lokalno in državno), pa
je njen Karierni center. Predvsem z vidika boljšega spremljanja zaposljivosti svojih
diplomantov je EVRO-PF podprla pobude za ustanovitev Kariernega centra, ki so prišle
predvsem iz študentkih vrst.
Namen KC EVRO-PF je ustvariti celostno podporo študentov tako na njihovi študijski, kakor
tudi karierni poti. Služi kot orodje za uspešen prehod v prvo zaposlitev, saj preko raznoraznih
delavnic, predstavitev poklicev, individualnih testiranj in svetovanj karierno osvešča študente
ter jim nudi dodatna praktična znanja, s čimer delodajalcem zagotavlja kakovosten kader.
KC EVRO-PF je prijazen tudi do delodajalcev, ki iščejo kadre za svoja podjetja. KC EVROPF se v čim večji meri trudi sodelovati z njimi in upoštevati njihove potrebe na trgu dela.
Glede na potrebe delodajalcev KC EVRO-PF skuša usmerjati študente v iskane poklice, prav
tako pa spodbuja uspešne študente, se zavzema za njihove poklicne usmeritve ter skrbi za
njihovo promocijo v okviru danih razsežnosti trga dela. Gre za institucijo, ki študentom
zagotavlja koristne informacije o zaposlitvenih možnostih, analizira zaposlitvene možnosti
diplomantov, magistrov in doktorjev ter omogoča ohranjanje stikov med sedanjimi in
nekdanjimi študenti EVRO-PF.
KC EVRO-PF še naprej gradi pester nabor potencialnih delodajalcev svojih diplomantov in
partnerjev fakultete, s katerimi želi ohranjati aktivno sodelovanje in medsebojno pomoč pri
izmenjavi informacij. KC EVRO-PF je že vzpostavil mrežo sodelujočih, ta mreža pa se iz
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dneva v dan aktivno veča. Z nami že sodelujejo: Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o.,
Primorski Tehnološki Park d.o.o., Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske (VIRS
Primorske), Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Gonzaga Pro d.o.o.,
Čas- zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o., ZAVOD IPS- Inštitut za projektno
svetovanje, IGEA d.o.o., FIMAGO d.o.o., SPIN Informacijski inženiring d.o.o., Geonarisgeodetske storitve d.o.o., IMOS, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje d.d.,
Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, Društvo ELSA
Nova Gorica, Okrožno sodišče v Novi Gorici. Fakulteta v kratkem pričakuje sklenitev
sodelovanja še z Luko Koper d.d., Mestno občino Nova Gorica ter nekaterimi drugimi
podjetji.
S številnimi partnerji potekajo razne oblike sodelovanj. Bodisi izmenjave informacij,
sodelovanje v projektih, napotitve študentov na praktično ali drugo usposabljanje,
sodelovanje na okroglih mizah, predstavitve poklicev ali obiski v delovna okolja. Fakulteta si
prizadeva biti čim bolj vpeta v okolje, zato je pripravljena sprejeti dodatne predloge in pobude
za sodelovanje z že obstoječimi partnerji, kot tudi s strani drugih institucij.
8.3. MEDNARODNO SODELOVANJE
EVRO-PF se na pravnem področju aktivno vključuje in kreditno povezuje s sorodnimi
visokošolskimi in univerzitetnimi institucijami v evropskem in mednarodnem prostoru.
Vsako leto aktivno sodeluje pri izvedbi poletne šole na Univerzi v Vidmu. Študenti in
profesorji fakultete so se poletne šole v letu 2013 udeležili že šestič. Študenti so pridobili
nova znanja s področja alternativnega reševanja sporov in skupinskega uveljavljanja pravic.
Udeležba na poletni šoli je odlična priložnost za mreženje in za nove poslovne povezave. V
letu 2013 so se študentje so se udeležili tudi dveh mednarodnih tekmovanj.
EVRO-PF je od leta 2008 nosilka Erasmus univerzitetne listine, ki omogoča izvajanje
mobilnosti študentov in profesorjev s tujimi fakultetami. V študijskem letu 2012/13 je EVROPF podpisala 4 bilateralne sporazume, tako da ima trenutno veljavnih 6 bilateralnih
sporazumov. V istem študijskem letu je EVRO-PF pridobila dve Erasmus dotaciji za
mobilnost profesorjev z namenom poučevanja, ki sta bili v celoti izkoriščeni. En profesor se
je udeležil izmenjave na Univerzi Deusto, drugi pa na Univerzi v Zagrebu. Prav tako je
pridobila sredstva za izmenjavo štirih študentov, 3 dotacije za izmenjavo z namenom študija
in eno dotacijo za izmenjavo z namenom prakse. Porabljene so bile vse tri dotacije za
izmenjavo z namenom študija, študentka, ki je bila izbrana za prejem dotacije za namen
prakse pa si je premislila in na prakso ni odšla.
Februarja 2013 so bili na spletni strani EVRO-PF objavljeni razpis za Erasmus študentske
izmenjave v študijskem letu 2013/14, razpis za Erasmus prakse v študijskem letu 2013/14 ter
razpis za Erasmus mobilnost z namenom poučevanja v študijskem letu 2013/14. Na razpis
se je prijavilo 8 kandidatov, en je zamudil rok za prijavo. Z vsemi je bil opravljen razgovor,
prav tako so bila pripravljena obvestila o izboru. Po prejemu Obvestila o izboru in višini
sofinanciranja akcije Erasmus Individualna mobilnost 2013, iz katerega izhaja, da je EVROPF prejela dotacijo za 6 študentov in 2 profesorja, so bila pripravljena obvestila o prejetih
dotacijah.
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EVRO-PF se je v študijskem letu 2011/12 uspešno prijavila na Javni razpis štipendij za
individualno mobilnost študentov v tujino v programskem letu 2012 v okviru programa
Erasmus. Sredstva so bila razdeljena med študente, ki so odšli na izmenjavo. Na isti razpis
se je fakulteta uspešno prijavila tudi v letu 2012/13. Sredstva bodo razdeljena med študente,
ki bodo v študijskem letu 2013/14 odšli na izmenjavo.
EVRO-PF je v študijskem letu 2012/13 sodelovala s petimi gostujočimi profesorji iz Italije,
Hrvaške, Norveške, Španije in Južnoafriške republike. Dva profesorja sta gostovala v okviru
Javnega razpisa za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v
pedagoški proces v letih 2011-2013, na katerega se je fakulteta uspešno prijavila v letu
2012.
V letu 2013 se je EVRO-PF prijavila tudi na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih
2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva. Rezultati še
niso znani.
V študijskem letu 2012/13 je EVRO-PF v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske
študije iz Kranja že petič uspešno izvedla mednarodno konferenco iz pravne argumentacije.
Prav tako, v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske študije iz Kranja, je v letu
2012/13 že drugič izvedla mednarodno doktorsko konferenco. V istem študijskem letu je
prvič organizirala mednarodno konferenco: Mediacija in arbitraža – alternativno reševanje
sporov.
Fakulteta ima 18 podpisanih mednarodnih sporazumov s fakultetami oz. univerzami iz
držav. S štirimi tujimi fakultetami še posebej tesno sodeluje. Z eno tujo fakulteto je
podpisala franšizno pogodbo za izvajanje transnacionalnega izobraževanja, z dvema
pismo o nameri za podpis franšizne pogodbe. S četrto fakulteto potekajo pogovori
izvajanje skupnega študijskega programa.

16
že
pa
za

V študijskem letu 2012/13 se je EVRO-PF prijavila na 6 mednarodnih projektov. Pri enem je
bila uspešna, pri enem neuspešna, pri štirih pa še čaka rezultate.
V leto 2013 je bila nadgrajena spletna stran EVRO-PF. Dodana je različica, ki nudi
informacije v angleškem jeziku.
Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011:
- vzpostavljen Karierni center EVRO-PF
- razširjena mreža partnerjev iz gospodarstva
- podpisani novi bilateralni sporazumi v okviru programa Erasmus
- izvedene prve mobilnosti študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus
- pridobljenih več sredstev za mobilnost študentov v okviru programa Erasmus
- povečalo se je število tujih gostujočih učiteljev
- izvedena nova mednarodna konferenca
- pripravljena in podpisana pogodba za izvajanje transnacionalnega izobraževanja
- podpisana so bila pisma o nameri za pripravo pogodbe za izvajanje transnacionalnega izobraževanja
- prijava na 6 mednarodnih projektov
- nadgradnja spletne strani z informacijami v angleškem jeziku
50

Prednosti:
- izkoristiti geostrateško pozicijo in evropsko ter mednarodno usmerjenost študijskega področja za
bolj usmerjeno povezovanje s tujimi parterji
- možnost razširitve e-študija tudi za tuje študente
-povezovanje Kariernega centra z zamejskimi institucijami
Slabosti:
- nabor bilateralnih sporazumov v okviru programa Erasmus je relativno nizek
- neodgovoren odnos študentov do realizacije izmenjave
- premalo je mednarodnih projektov, pri katerih sodeluje EVRO-PF
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:
- pridobiti več partnerjev, s katerimi bo fakulteta podpisala bilateralne sporazume
- pospeševati mednarodno mobilnost, predvsem med študenti
- promovirati sodelovanje EVRO-PF s širšim družbenim okoljem
- imenovati prodekana za mednarodno dejavnost

9. SKRB ZA KAKOVOST
Skrb za kakovost na EVRO-PF izvajajo različni organi. Skladno s statutom je za spremljanje,
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti fakultete, znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega
dela in pripravo letnega poročila o kakovosti neposredno zadolžen dekan, posredno pa UO,
ki sprejema odločitve o materialnih, finančnih, poslovnih, organizacijskih in personalnih
vprašanjih delovanja EVRO-PF.
EVRO-PF ima skladno s poslovnikom kakovosti samoevalvacijsko skupino, ki jo sestavljajo
predstavniki vseh glavnih interesnih skupin, t.j. visokošolskih učiteljev, raziskovalcev,
strokovnega in administrativnega osebja, študentov, zunanjih izvajalcev e-študija in
predstavnikov gospodarstva. Njena naloga sta spremljanje kakovosti in izvedba
vsakoletnega postopka samoevalvacije, ki se zaključi s pripravo samoevalvacijskega poročila
za preteklo študijsko leto. EVRO-PF si na področju skrbi za kakovost prizadeva k doseganju
standardov kakovosti, ki jih predvidevajo NAKVIS ter mednarodnimi standardi ESG
(European Standards and Guidelines for Quality Assurance).
Samoevalvacijsko poročilo poleg opisa in kritične analize glavnih vidikov vključuje tudi
načine, postopke in ukrepe za izboljševanje kakovosti, s pomočjo katerih naj bi odpravili
ugotovljene pomanjkljivosti. V zaključku samoevalvacije sprejme samoevalvacijska skupina
jasno oblikovana priporočila za vzdrževanje in nadaljnje izboljševanje kakovosti, ki temeljijo
na ugotovljenih prednostih in slabostih.
EVRO-PF ima vzpostavljen jasen sistem za redno spremljanje in preverjanje uresničevanja
priporočenih dejavnosti in ugotavljati njihove učinke. Samoevalvacijska skupina se praviloma
sestane po zaključku prvega semestra, da preveri izvajanje Akcijskega načrta za uresničitev
vizije in poslanstva EVRO-PF, s poudarkom na uresničevanju kratkoročne strategije.
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Samoevalvacijska skupina pregleda opravljene aktivnosti, za neodpravljene pomanjkljivosti
pa pripravi časovni načrt za njihovo odpravo. Z vmesnim poročilom seznani UO.
Prav tako ima oblikovan sistem poročanja oziroma obveščanja, tako da člani
samoevalvacijske skupine in drugi, ki so sodelovali pri samoevalvaciji, poznajo rezultate
nadaljnjega izboljševanja sistema zagotavljanja kakovosti, ki izhajajo iz samoevalvacije.
Samoevalvacijsko poročilo se po potrditvi na UO in senatu objavi na oglasni deski fakultete,
pošlje predstojnikom kateder s prošnjo, naj ga obravnavajo na prvi seji katedre, ter vsem
zaposlenim na fakulteti in ŠS.
Kakovost izobraževalnega procesa se ugotavlja večstopenjsko. Najpomembnejši način za
ugotavljanje kakovosti so ankete, ki jih EVRO-PF izvaja med študenti ob koncu študijskega
leta. Anketa se izvede s pomočjo visokošolskega izobraževalnega sistema (VIS). Upravljalci
sistema rezultate izvozijo in posredujejo EVRO-PF. Rezultati ankete se pošljejo
samoevalvacijski skupini, ki jih pregleda in analizira. V študijskem letu 2012/13 je bila v
okviru KC drugič izvedena tudi anketa med diplomanti.
Poleg anketne metode študenti lahko svoje predloge za izboljšanje kakovosti
izobraževalnega procesa podajo prek ŠS, referata oziroma tajništva ali pa neposredno v
pogovoru z dekanom. Predstavniki študentov so občasno vabljeni tudi na seje kolegija
dekana, kjer lahko podajo svoje mnenja in predloge.
Informacije o študiju na EVRO-PF so dostopne na njeni spletni strani in v informativnih
brošurah. Kandidatom in že vpisanim študentom zagotavljajo svetovalne storitve, povezane z
vpisom in informacijami o študiju, tajništvo in oba referata v času uradnih ur. Informacije
lahko pridobijo z osebnim obiskom tajništva in referatov, prek telefonskega klica ali pisno po
elektronski pošti. Vsako leto fakulteta organizira tudi informativne dneve za bodoče študente
na obeh akreditiranih lokacijah. Bodoči študentje se za informacije lahko obrnejo tudi na ŠS.
Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- realiziran Akcijski načrt 2012/13 za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF,
- v samoevalvacijko skupino so bili imenovani predstavniki vseh glavnih interesnih skupin,
- Karierni center je pričel polno delovati avgusta 2013,
- nova knjižnica deluje,
- implikacija standardov kakovosti NAKVIS ter mednarodnih standardov ESG (European Standards
and Guidelines for Quality Assurance).
Prednosti:
- vodstvo EVRO-PF se prizadeva za povišanje kakovostne ravni na vseh segmentih
Slabosti:
- vsi zaposleni in pogodbeni sodelavci na EVRO-PF procesa ocenjevanja kakovosti še ne dojemajo
dovolj resno
Predlogi aktivnosti za izboljšave:
- spodbujanje zaposlenih in pedagoških sodelavcev k zagotavljanju kakovosti
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II. DEL: POSAMEZNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
EVRO-PF je v študijskem letu 2012/13 izvajala naslednje akreditirane študijske programe:







triletni visokošolski študij Pravo in management infrastrukture in nepremičnin, 1.
stopnje;
triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje;
dvoletni podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje;
dvoletni podiplomski magistrski program Pravo in management nepremičnin 2.
stopnje;
triletni podiplomski doktorski program Pravo 3. stopnje;
triletni podiplomski doktorski program Pravo in management nepremičnin 3. stopnje.

Dodiplomski študijski program Pravo 1. stopnje ter oba magistrska študijska programa se
izvajajo kot redni in izredni študij. Predavanja so organizirana v Novi Gorici in v Kranju.
Dodiplomski študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje
ter doktorska študijska programa, pa se izvajajo kot izredni študij v Kranju.
Študijski programi EVRO-PF tvorijo povezano celoto. Triletni dodiplomski visokošolski študij
Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje in triletni dodiplomski
univerzitetni program Pravo 1. Stopnje, izobražuje za pridobitev širokega strokovnega znanja
s področja pravnih znanosti ter usposablja za določene pravne poklice, hkrati pa omogoča
vpis na dvoletni podiplomski študijski program Pravo 2. stopnje oziroma na dvoletni
podiplomski študijski program Pravo in management nepremičnin 2. stopnje za pridobitev
strokovnega magisterija na področju pravnih ter interdisciplinarnih študij, ki usposablja za
akademske in praktične pravne poklice ter naprej na triletna doktorska študijska programa
Pravo 3. stopnje in Pravo in management nepremičnin 3. stopnje.
Študij na vseh treh stopnjah upošteva sodobne smernice in imperative razvoja visokega
šolstva v Republiki Sloveniji in v skladu s temi temelji na naslednjih izhodiščih in zastavljenih
ciljih:
 predmetnik in učni načrti upoštevajo sedanje in bodoče evropske razsežnosti
slovenskega pravnega sistema;
 poudarjen je pomen povezanosti pravne teorije s pravno prakso, in sicer z
vključevanjem prakse v zasnovani kreditni sistem na ravni dodiplomskega in
podiplomskega programa;
 fakulteta želi zagotoviti popolno mobilnost študentov na nacionalni in mednarodni
ravni z jasno zasnovano strukturo kreditnega sistema, v celoti izhajajočo iz
evropskega kreditnega sistema (ECTS);
 poudarjen je pomen samostojnega študijskega in raziskovalnega dela ob
mentorstvu.
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1. VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT
INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN 1. STOPNJE
Visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin
1. stopnje se izvaja kot redni nekoncesioniran študij in kot izredni študij.
Tako redni kot izredni študij se izvajata po istem študijskem programu. Morebitne posebnosti
pri posameznih predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj oziroma konzultacij
so določene z učnim načrtom in z načrtom pedagoškega dela. Izredni študenti imajo enake
pravice in obveznosti kot redni študenti in morajo opraviti vse s študijskim programom
predpisane obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega študija. Izredni študij je po
zahtevnosti enak rednemu.
1.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM
V študijskem letu 2012/2013 je bilo prvič v program (vključeni vsi letniki) vpisanih 40 izrednih
študentov in 0 rednih študentov. Od tega je bilo na izrednem študiju pa 42,5% moških in
57,5% žensk. Na izrednem študiju pa je imelo opravljeno maturo 87,0%, 13,0% zaključni izpit
opravljen pred 1.6.1995 ali diplomo. Od izrednih študentov je 39,1% končalo gimnazijo oz.
tehnično gimnazijo in 60,9% druge srednje strokovne šole.
Tabela št. 6: Razpis in vpis 1. letnik rednega / izrednega študija
Redni študij
Študijsko leto
Razpis
Vpisani
2012/2013
70
0

Izredni študij
Razpis
Vpisani
50
23

V študijskem letu 2012/2013se je v ta študijski program vpisovalo študente prvo leto.
Tabela št. 7: Prvi vpis v program 1. letnik rednega / izrednega študija delitev glede na spol
Redni študij
Izredni študij
Študijsko leto
Spol
Spol
Vpisani
Vpisani
Ženski
Moški
Ženski
Moški
2012/2013
0
0
0
23
12
11
Tabela št. 8: Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole
Zaključena
Redni študij
Izredni študij
srednja šola
2012/2013
2012/2013
Gimnazija
0
8
Druge srednje
0
15
šole
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Tabela št. 9: Struktura študentov 1. letnika glede na način zaključka srednje šole
Redni študij
Izredni študij
Srednješolska
Srednješolska
Študijsko leto
Poklicna
Poklicna
Matura
diploma /
Matura
diploma /
matura
matura
Zaključni izpit
Zaključni izpit
2012/2013
0
0
0
8
12
3
Iz podatkov je mogoče razbrati, da je delež vpisanih s poklicno maturo višji kot z dokončano
gimnazijo.
1.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
V študijskem letu 2012/2013 je bilo na izrednem študiju visokošolskega programa vpisanih
23 študentov v prvi letnik, 7 študentov v drugi letnik, 10 študentov v tretji letnik. Vseh izrednih
študentov skupaj je bilo 40. Število rednih študentov, na nekoncesioniranem študiju, je bilo v
prvem, drugem in tretjem letniku 0. Upoštevani so bili prvi vpisi.
Tabela št. 10: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih
Študijsko leto Način študija 1.letnik 2.letnik 3.letnik Absolventi Skupaj
Redni
0
0
0
0
0
2012/2013
Izredni
23
7
10
0
40
Glede na nov program, je bil vpis v študijskem letu 2012/2013 dober.
1.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje triletnega visokošolskega strokovnega študijskega
programa Pravo in managementa infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje pridobi diplomant
strokovni naslov diplomant/ka prava in managementa infrastrukture in nepremičnin (VS). V
študijskem letu 2012/2013 je bilo 7 diplomantov.
Tabela št. 11: število diplomantov glede na način študija v študijskem letu 2012/13
Študijsko leto
Način študija
Število podeljenih diplom
0
Redni
2012/2013
7
Izredni
Rezultatov o številu diplomantov za študijsko leto 2012/2013 : 7.
Premiki v času po samoevalvaciji 2012/2013:
- ker se je v št. letu 2012/2013 prvič vpisalo študente, primerjava s predhodnimi poročili ni mogoča
- izvedba e-študija
Prednosti:
- interdisciplinarnost in strokovnost dodiplomskega študija je privlačna za širšo populacijo študentov
- zanimivost študija za srednješolce s strokovno izobrazbo
- zainteresiranost diplomantov za nadaljevanje študija
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Slabosti:
- manjši upad zanimanja za študij za redni študij ter večje zanimanje za izredni način študija
Predlogi za izboljšavo:
- povečanje marketinških aktivnosti za boljšo prepoznavnost študijskega programa
- povezovanje z gospodarstvom
- več povezav s srednjimi šolami

2. UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO 1. STOPNJE
Univerzitetni dodiplomski študijski program Pravo 1. stopnje se izvaja kot redni in kot izredni
študij.
Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti
pri posameznih predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z
učnim načrtom in z načrtom pedagoškega dela. Izredni študenti imajo enake pravice in
obveznosti kot redni študenti in morajo opraviti vse s študijskim programom predpisane
obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak
rednemu.
2.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM
V študijskem letu 2012/2013 je bilo prvič v program (vključeni vsi letniki) vpisanih 122
izrednih študentov in 69 rednih študentov. Od tega je bilo na rednem študiju 31,88% moških
in 68,12% žensk, na izrednem študiju pa 65,57% moških in 34,43% žensk.
Na rednem študiju univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnje je imelo opravljeno
maturo 78,26% študentov, s poklicno maturo se je vpisalo 18,84%, s srednješolsko diplomo
ali zaključnim izpitom pa se je vpisalo 2,9%. Na izrednem študiju pa je imelo opravljeno
maturo 81,82%, 18,18% zaključni izpit opravljen pred 1.6.1995 ali diplomo. Od tega je
97,10% vseh rednih študentov zaključilo gimnazijo, 2,9% druge srednje strokovne šole. Od
izrednih študentov je 92,42% končalo gimnazijo oz. tehnično gimnazijo in 7,58% druge
srednje strokovne šole.
Tabela št. 12: Razpis in vpis 1. letnik rednega / izrednega študija
Redni študij
Študijsko leto
Razpis
Vpisani
2011/2012
70
65
2012/2013
70
69

Izredni študij
Razpis
Vpisani
50
39
50
66

V študijskem letu 2012/2013 je bilo zaznati rahel porast prvič vpisanih študentov v 1. letnik
glede na prejšnje študijsko leto. Pri rednih je porast 5,7%, pri izrednih pa izrazit povišan vpis
40%.
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Tabela št. 13: Prvi vpis v program 1. letnik rednega / izrednega študija delitev glede na spol
Redni študij
Izredni študij
Študijsko leto
Spol
Spol
Vpisani
Vpisani
Ženski
Moški
Ženski
Moški
2011/2012
70
41
29
63
34
29
2012/2013
69
47
22
66
41
25
V študijskem letu 2012/13 se je na program Pravo 1 v 1. letnik rednega študija vpisalo 68%
žensk in 32% moških ter 62% žensk in 38% moških na izredni študij.
Tabela št. 14: Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole
Zaključena
Redni študij
Izredni študij
srednja šola
2011/2012 2012/2013
2011/2012
2012/2013
Gimnazija
47
47
31
57
Druge srednje
18
22
8
9
šole

Tabela št. 15: Struktura študentov 1. letnika glede na način zaključka srednje šole
Redni študij
Izredni študij
Srednješolska
Srednješolska
Študijsko leto
Poklicna
Poklicna
Matura
diploma /
Matura
diploma /
matura
matura
Zaključni izpit
Zaključni izpit
2011/2012
53
4
8
33
0
6
2012/2013
54
13
2
54
7
5
Iz podatkov je mogoče razbrati, da je iz leta v leto približno enak odstotek kandidatov, ki se
vpisujejo s končano gimnazijo ali s končano katerikoli drugo srednjo strokovno šolo. Prav
tako je mogoče razbrati, da je odstotek kandidatov, ki imajo končano gimnazijo višji na
rednem študiju. To pripisujemo temu, da se na izrednem študiju v povprečju vpisujejo starejši
kandidati.
2.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
V študijskem letu 2012/2013 je bilo na izrednem študiju UNI programa vpisanih 69 študentov
v prvi letnik, 81 študentov v drugi letnik, 16 študentov v tretji letnik in 35 absolventov. Vseh
izrednih študentov skupaj je bilo 201. Rednih študentov je bilo 73 v prvem letniku, 90 v
drugem letniku, 66 v tretjem letniku in 61 absolventov. Vseh rednih študentov je bilo 290.
Upoštevani so bili prvi vpisi kakor tudi ponovni (ponavljanje letnika).
Tabela št. 16: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih
Študijsko leto Način študija 1.letnik 2.letnik 3.letnik Absolventi Skupaj
Redni
69
85
79
45
278
2011/2012
Izredni
42
39
53
15
149
Redni
73
90
66
61
290
2012/2013
Izredni
69
81
16
35
201
57

Kot ugotovljeno v podpoglavju »Vpis študentov« tega programa, je bilo v študijskem letu
2012/2013 zaznati povišanje vpisa študentov glede na prejšnje študijsko leto.
2.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje triletnega univerzitetnega študijskega programa Pravo
1. stopnje pridobi diplomant strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) / diplomirana pravnica
(UN). Okrajšava: dipl. prav. (UN). V študijskem letu 2012/2013 je bilo 64 diplomantov - 49
diplomantov rednega študija in 15 diplomantov izrednega študija.
Tabela št. 17: število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2011/12 in 2012/13
Študijsko leto
Način študija
Število podeljenih diplom
Redni
34
2011/2012
Izredni
16
Redni
49
2012/2013
Izredni
15
V študijskem letu je bilo podeljenih za 69% več diplom pri rednih študentih kot v letu poprej,
pri izrednih pa 1,07% manj.
Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- zanimanje za študij prava se je povečalo, tako na rednem kot tudi izrednem študiju
Prednosti:
- specifična usmerjenost v evropsko in mednarodno pravo
- mednarodno prepoznavni predavatelji
Slabosti:
- manjše število diplomantov na izrednem študiju
Predlogi za izboljšavo:
- vzpostaviti sistem tutorjev še na dodiplomskem študiju za izredne študente

3. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO 2. STOPNJE
Magistrski program Pravo 2. stopnje se izvaja kot redni in kot izredni študij.
Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti
pri posameznih predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z
učnim načrtom in z načrtom pedagoškega dela. Izredni študenti imajo enake pravice in
obveznosti kot redni študenti ter morajo opraviti vse s študijskim programom predpisane
obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak
rednemu.
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3.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM
V študijskem letu 2012/2013 je bilo prvič v program vpisanih (vključeni vsi letniki) 34 izrednih
študentov in 70 rednih študentov. Od tega je bilo na rednem študiju 41,4 % moških in 58,6 %
žensk, na izrednem študiju pa 26,5 % moških in 73,5 % žensk.
Tabela št. 18: Razpis in vpis 1. letnik rednega / izrednega študija
Redni študij
Študijsko leto
Razpis
Vpisani
2011/2012
70
71
2012/2013
70
70

Izredni študij
Razpis
Vpisani
35
21
35
24

V študijskem letu 2012/2013 pri vpisih v prvi letnik ni bilo zaznati posebnih odstopanj. Redna
prosta mesta za vpis v 1. letnik so bila v celoti zasedena, nekaj izrednih mest je ostalo
prostih.
Tabela št. 19: Prvi vpis v program (vsi letniki) rednega / izrednega študija
Redni študij
Izredni študij
Študijsko leto
Spol
Spol
Vpisani
Vpisani
Ženski
Moški
Ženski
Moški
2011/2012
71
45
26
30
22
8
2012/2013
70
41
29
34
25
9
Celoviti pogled na prvi vpis v program (zajeti vsi letniki - neposredni vpis v 2. letnik v rednem
načinu študija ni mogoč) kaže podobno sliko, ni zaznati posebnih odstopanj.
3.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
V študijskem letu 2012/2013 je bilo na izrednem študiju programa vpisanih 26 študentov v
prvi letnik, 17 študentov v drugi letnik in 12 študentov v absolventski staž. Vseh izrednih
študentov skupaj je bilo 55. Rednih študentov je bilo 79 v prvem letniku, 72 v drugem letniku
in 59 študentov v absolventski staž. Vseh rednih študentov je bilo 210. Upoštevani so bili prvi
vpisi kakor tudi ponovni (ponavljanje letnika).
Tabela št. 20: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih
Študijsko leto Način študija
1. letnik
2. letnik
Redni
73
78
2011/2012
Izredni
22
25
Redni
79
72
2012/2013
Izredni
26
17

Absolventi
0
0
59
12

Skupaj
151
47
210
55

Kot ugotovljeno v podpoglavju »Vpis študentov« tega programa, je bilo v študijskem letu
2012/2013 zaznati povečanje vpisa študentov v 1. letnik in upad vpisa študentov v 2. letnik
glede na prejšnje študijsko leto. S študijskim letom 2012/2013 je bil na podiplomskem
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magistrskem študijskem programu uveden absolventski staž in velik del študentov je to
možnost vpisa tudi koristilo.
3.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega magistrskega študija Pravo 2. stopnje
pridobi študent strokovni naslov magister/magistrica prava (za imenom in priimkom).
Okrajšava naslova: mag. prav.
Tabela št. 21: število diplomantov glede na način študija
Študijsko leto
Način študija
Redni
2011/2012
Izredni
Redni
2012/2013
Izredni

Število podeljenih diplom
44
12
31
12

V študijskem letu 2012/2013 je bilo pri rednih študentih za 29,5 % manj podeljenih diplom kot
v letu poprej. Pri izrednih študentih pa število podeljenih diplom ostaja enako. Upad števila
diplomantov je verjetno posledica možnosti vpisa v absolventski staž, posledično to vpliva
tudi na podaljšanje časa študija.
Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- zanimanje za vpis na magistrski študijski program Pravo 2. stopnje ponovno rahlo narašča
- zaznan velik vpis v absolventski staž, posledično podaljšanje časa študija.
Prednosti:
- posebnosti evropske in mednarodne usmeritve
- mednarodno prepoznavi predavatelji
Slabosti:
- jih ni
Predlogi za izboljšavo:
- nadaljevanje z marketinško aktivnostjo za boljšo prepoznavnost fakultete
- izboljšanje komercialnih pogojev za vpis na izredni študij

4. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT
NEPREMIČNIN 2. STOPNJE
Magistrski program Pravo in management nepremičnin 2. stopnje se izvaja kot redni in kot
izredni študij.
Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti
pri posameznih predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z
učnim načrtom in z načrtom pedagoškega dela. Izredni študenti imajo enake pravice in
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obveznosti kot redni študenti ter morajo opraviti vse s študijskim programom predpisane
obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak
rednemu.
4.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM
V študijskem letu 2012/2013 je bilo prvič v program (vključeni vsi letniki) vpisanih 0 izrednih
študentov in 37 rednih študentov. Od tega je bilo na rednem študiju 32,43% moških in
67,57% žensk.
Tabela št. 20: Razpis in vpis 1. letnik rednega / izrednega študija
Redni študij
Študijsko leto
Razpis
Vpisani
2011/2012
70
31
2012/2013
70
37

Izredni študij
Razpis
Vpisani
35
1
35
0

V študijskem letu 2012/2013 pri vpisih rednega študija v prvi letnik je 16% rast, glede na
prejšnje leto.
Tabela št. 21: Prvi vpis v program (vsi letniki) rednega / izrednega študija
Redni študij
Izredni študij
Študijsko leto
Spol
Spol
Vpisani
Vpisani
Ženski
Moški
Ženski
Moški
2011/2012
31
16
15
2
1
1
2012/2013
62
39
23
0
0
0
Celoviti pogled na prvi vpis v program (zajeti vsi letniki - neposredni vpis v 2. letnik v rednem
načinu študija ni mogoč) kaže podobno sliko, povišanje je pri vpisanih na redni študij (50%).
Rezultati analize kažejo na nezaupanje v nepremičninski trg v Sloveniji in posledično se
potencialni kandidati odločajo za študij drugih smeri.
4.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
V študijskem letu 2012/2013 je bilo na izrednem študiju programa vpisanih 0 študentov v prvi
letnik in 0 študentov v drugi letnik. Vseh izrednih študentov skupaj je bilo 2. Rednih študentov
je bilo 41 v prvem letniku in 29 v drugem letniku. Vseh rednih študentov je bilo 123.
Upoštevani so bili prvi vpisi kakor tudi ponovni (ponavljanje letnika).
Tabela št. 22: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih
Študijsko leto Način študija
1.letnik
2.letnik
Redni
34
68
2011/2012
Izredni
1
5
Redni
41
29
2012/2013
Izredni
0
0

Absolventi
0
0
57
2

Skupaj
102
6
123
2

Kot ugotovljeno v podpoglavju »Vpis študentov« tega programa, je bilo v študijskem letu
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2012/2013 zaznati rahel porast vpisov študentov na prejšnje študijsko leto.
4.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega magistrskega študija Pravo in
management nepremičnin 2. stopnje pridobi študent strokovni naslov magister/magistrica
prava in managementa nepremičnin (za imenom in priimkom). Okrajšava naslova: mag.
prav. in manag. neprem.
Tabela št. 23: število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2011/12 in 2012/13
Študijsko leto
Način študija
Število podeljenih diplom
Redni
27
2011/2012
Izredni
6
Redni
16
2012/2013
Izredni
2
V študijskem letu 2012/2013 je bilo podeljenih za 59,26% manj diplom pri rednih študentih
kot v letu poprej, pri izrednih pa 33,33% manj. Pozna se podaljšanje obdobja študija z
absolventskim letom.
Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- zanimanje za vpis na magistrski študijski program PMN 2. stopnje ponovno narašča
- zaznan velik vpis v absolventski staž, posledično podaljšanje časa študija
Prednosti:
- posebnosti interdisciplinarnega študija nepremičninske smeri
- mednarodno uveljavljeni strokovnjaki
- možnost vključevanja v mednarodne projekte
Slabosti:
- podaljšanje obdobja študija
Predlogi za izboljšavo:
- motiviranje študentov za dokončanje študija
- nadaljevanje z marketinško aktivnostjo za boljšo prepoznavnost programa

5. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO 3. STOPNJE
Doktorski študij Pravo 3. stopnje se izvaja kot izredni študij. Program traja tri leta in je
razdeljen v šest semestrov. Ovrednoten je s 180 KT.
5.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM
V študijskem letu 2012/2013 je bilo prvič v program vpisanih (vključeni vsi letniki) 13 izrednih
študentov, od tega je bilo 61,5 % moških in 38,5 % žensk.
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Tabela št. 26: Razpis in vpis 1. letnik izrednega študija
Izredni študij
Študijsko leto
Razpis
Vpisani
2011/2012
30
11
2012/2013
30
5
Študijsko leto 2012/2013 kaže na velik upad vpisa, in sicer za visokih 54,5 %.
Tabela št. 27: Prvi vpis v program (vsi letniki) izrednega študija
Izredni študij
Študijsko leto
Spol
Vpisani
Ženski
Moški
2011/2012
25
11
14
2012/2013
13
5
8
Celoviti pogled na prvi vpis v program kaže sliko velikega upada v višini 48 %.
5.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
V študijskem letu 2012/2013 je bilo na izrednem študiju programa vpisanih 8 študentov v prvi
letnik, 10 študentov v drugi letnik in 14 študentov v tretji letnik. Vseh študentov skupaj je bilo
32. Upoštevani so bili prvi vpisi kakor tudi ponovni (ponavljanje letnika).
Tabela št. 28: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih
Študijsko
Način študija
1. letnik
2. letnik
leto
2011/2012
Izredni
11
9
2012/2013
Izredni
8
10

3. letnik
17
14

Skupaj
37
32

Kot ugotovljeno v podpoglavju »Vpis študentov« tega programa, je bilo v študijskem letu
2012/2013 zaznati upad vpisov študentov glede na prejšnje študijsko leto.
5.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega doktorskega študija Pravo 3. stopnje,
pridobi kandidat znanstveni naslov: doktor/doktorica znanosti z označbo področja "pravo«.
Okrajšava: dr.
Tabela št. 29: število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2011/12 in 2012/13
Študijsko leto
Način študija
Število podeljenih diplom
2011/2012
Izredni
3
2012/2013
Izredni
5
V študijskem letu 2012/2013 je bilo podeljenih za 40% več doktorskih nazivov kot v letu
poprej.
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Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- zaznati je upad vpisa doktorskih študentov
- porast števila zaključenih del
Prednosti:
- mednarodno prepoznavni predavatelji
- organiziranje letnih doktorskih konferenc
Slabosti:
- prenizka vpetost študentov v raziskovalno delo fakultete
Predlogi za izboljšavo:
- vpeti študente v raziskovalne programe in projekte
- organiziranje več dogodkov za doktrkse študente
- zaposliti mlade raziskovalce
- izboljšanje komercialnih pogojev za vpis na izredni študij

6. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT
NEPREMIČNIN 3. STOPNJE
Doktorski študij Pravo in management nepremičnin 3. stopnje se izvaja kot izredni študij.
Program traja tri leta in je razdeljen v šest semestrov. Ovrednoten je s 180 KT.
6.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM
V študijskem letu 2012/2013 so bili prvič v program vpisani (vključeni vsi letniki) 3 izredni
študentje, od tega je bilo na 33,3 % moških in 66,7 % žensk.
Tabela št. 30: Razpis in vpis 1. letnik izrednega študija
Izredni študij
Študijsko leto
Razpis
Vpisani
2011/2012
30
6
2012/2013
30
2
Študijsko leto 2012/2013 kaže na velik upad vpisa, in sicer za 66,7 % glede na prejšnje leto.
Tabela št. 31: Prvi vpis v program (vsi letniki) izrednega študija
Izredni študij
Študijsko leto
Spol
Vpisani
Ženski
Moški
2011/2012
8
5
3
2012/2013
3
2
1
Celoviti pogled na prvi vpis v program kaže sliko padca, in sicer v višini 62,5 % glede na
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prejšnje leto.
6.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
V študijskem letu 2012/2013 so bili na izredni študij programa vpisani 3 študenti v prvi letnik,
5 študentov v drugi letnik in 10 študentov v tretji letnik. Vseh študentov skupaj je bilo 18.
Upoštevani so bili prvi vpisi kakor tudi ponovni (ponavljanje letnika).
Tabela št. 32: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih
Študijsko
Način študija
1. letnik
2. letnik
leto
2011/2012
Izredni
6
6
2012/2013
Izredni
3
5

3. letnik

Skupaj

6
10

18
18

6.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega doktorskega študija Pravo in
management nepremičnin 3. stopnje pridobi kandidat znanstveni naslov: doktor/doktorica
znanosti z označbo področja "pravo in management nepremičnin«. Okrajšava: dr.
Tabela št. 33: število diplomantov glede na način študija
Študijsko leto
Način študija
2011/2012
Izredni
2012/2013
Izredni

Število podeljenih diplom
1
1

V študijskem letu 2012/2013 je bilo podeljeno enako število diplom kot v prejšnjem letu.
Premiki v času po samoevalvaciji 2011/2012:
- vpis študentov prvič vpisanih v študijski program drastično pada.
Prednosti:
- interdisciplinarnost programa
- raziskovalni projekti
- doktorske konference
Slabosti:
- neaktiven nepremičninski trg
Predlogi za izboljšavo:
- vpeti študente v raziskovalne programe in projekte
- zaposliti mlade raziskovalce
- povečati zainteresiranost magistrskih študentov
- povečanje marketinških aktivnosti za boljšo prepoznavnost fakultete in študijskega programa,
- izboljšanje komercialnih pogojev za vpis na izredni študij
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7. E-ŠTUDIJ
E-študija se je udeležilo 61 izrednih študentov ter 23 rednih. Anonimni evalvacijski vprašalnik
je rešilo 48 študentov. Od tega 29% moških in 71% žensk. Študentje, ki so sodelovali pri
evalvaciji večinsko sodijo v demografsko skupino od 21-40 let (skoraj 80%), temu sledi
demografska skupina 41-60 let (nekaj manj kot 20%). Podrobnejših demografskih podatkov o
predhodni izobrazbi, zakonskem (družinskem) stanu idr. v prvi fazi nismo zbirali. 1
Za namene nadaljnjega razvoja e-študija bi potrebno pridobiti tudi druge demografske
podatke, ki nam bodo pomagali prilagoditi izvajanje e-študija ciljni skupini. Gre za predvsem
za vprašanja razpoložljivosti in drugih socialnih faktorjev, ki vplivajo na uspešnost študija.
Vendar pa smo v sklop demografskih podatkov uvrstili tudi vprašanja s katerimi ugotavljamo
učne navade udeležencev. Tako smo denimo študente vprašali "kje se najpogosteje učijo".
študentje so pri numerusu 19 navedli, da se najpogosteje učijo v knjižnici in na vlaku. Daleč
najpogostejši odgovor pa je bil, da doma. Pri tem so navajali tudi čas dneva (zjutraj, zvečer)
in mikrolokacijo (v postelji, ...). Ti odgovori so pomembni, saj je mogoče učnim navadam
študentov prilagoditi izvajanje učnega procesa. Tako je denimo smiselno razmišljati o
aplikaciji na tablične računalnike, če se študentje učijo na javnih krajih (vlak) ali v postelji, kjer
je uporaba prenosnega računalnika otežkočena.
Posebej je bilo zastavljeno tudi vprašanje KDAJ se najpogosteje učijo pri čemer sta
prevladovala odgovora, da zvečer ali dopoldan. Nekaj jih je odgovorilo, da zjutraj nekaj pa je
tudi vprašanje interpretiralo v smislu kateri dnevi so za njih namenjeni učenju (vikendi).
Ko smo študente povprašali ali menijo, da so lahko kraj in čas učenja prilagodili sebi so tej
trditvi dali povprečno oceno 3.9 (numerus 25) ali vprašanju so bila predavanja dostopna
kjerkoli pa povprečno oceno 3.1. Na tem mestu bi bilo torej potrebno presoditi in nadalje
raziskati ZAKAJ tako menijo Kateri faktorji so vplivali na to, da niso mogli prilagoditi učenja
svojim učnim navadam (so bili to socialni faktorji kot na primer družina ali obveznosti ali
objektivni dejavniki kot na primer nedelovanja spletnega portala). Podobno se je potrebno
tudi vprašati zakaj predavanja niso bila dostopna kjerkoli so želeli.
V tem sklopu smo tudi preverjali kateri faktorji so tisti, ki jih najbolj ovirajo pri učenju študentje
so na prvo mesto postavili delo, nato družino. Sledili pa so še hitrost spletne povezave,
tehnologijo, konjičke in zastarelost IKT tehnologije, ki jim je dostopna.
Ko smo jih v nadaljevanju vprašali kako razporejajo svoj čas smo lahko ugotovili, da so vešči
razporejanje (4.2 pri numerusu 24), da si rezervirajo prostor in čas za učenje (4.1 oz. 4.0).
pri demografskih podatkih je morebiti zanimiva tudi ugotovitev skorajda polovice študentov
(40% pri numerusu 23), da se NISO počutili socialno izolirane. le okoli 5% študentov jih je
imelo močan občutek socialne izoliranosti.

1

zajeti so samo študentje, ki so se odločili za e-študij
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7.1. RAZUMEVANJE KONCEPTA E-ŠTUDIJA
Prvi sklop AEV je preverjal sodelovanje študentov pri izvajanju študijskega procesa. Sklop
vprašanj s tega področja je imel predvsem namen osvetliti v kolikšni meri se študentje
zavedajo, da so sami odgovorni za izvajanje e-študija. Ena od ključnih predpostavk je
namreč, da se težišče odgovornosti prenese od fakultete in predavateljev na udeležence.
Skladno z izdelanimi elaborati o e-študiju je potrebno ne samo izvajati e-študij, temveč tudi
poskrbeti, da so študentje ozaveščeni o značilnostih. le na ta način lahko e-študij doseže
polno učinkovitost.
V tem sklopu smo študentom postavili naslednja vprašanja:
Koliko gradiv ste objavili?
Ali in kolikokrat ste sodelovali pri kakšni diskusiji?
Koliko časa ste namenili e-študiju?
Koliko posnetkov ste si ogledali?
Kako bi ocenili ažurnost objavljanja video vsebin?
Študenti so dobili le okvirne napotke kaj predstavlja študijsko gradivo, saj je za pričakovati,
da ta koncept razumejo. Kot dodatna smernica so jim bili podani predlogi v smislu "pdf
datoteke in druga gradiva). Na to vprašanje je odgovorilo približno polovica študentov (25),
rezultati pa kažejo, da jih večina ni objavljala gradiv. Le en študent je objavil štiri različna
gradiva, preostalih 24 pa nič oziroma eno gradivo.
Iz tega lahko sklepamo, da so študentje zavzeli držo pasivnega odjemalca znanja in niso
aktivno sodelovali v učnem procesu. Podobno lahko skepimo tudi iz drugih odgovorov. od 24
študentov, ki so odgovorili na vprašanje "kolikokrat ste sodelovali v diskusiji" jih je sta samo
dva odgovorila, da petkrat, večina pa jih v diskusiji ni sodelovala.
Samo na sebi je to seveda spodbudno, vendar pa bo potrebno znotraj zastavljenega
koncepta e-študija usmeriti študente tudi k aktivnejši vlogi. Kot možna primarna rešitev je
seveda predhodno usposabljanje, sekundarne rešitve pa vključujejo aktivnejšo programsko
usmerjanje študentov v aktivno vlogo.
Tretje vprašanje, ki je preverjalo čas namenjen e-študiju je imelo namen ugotoviti predvsem
razumevanje razporejanja časa. Večina študentov je pri tem odgovoru zapisala, da bodisi
"veliko", nekateri so tudi podali konkretne številke (20 ur, 4 ure na dan ipd.). Vendar pa je pri
analizi teh odgovorov potrebno upoštevati dejstvo, da je verjetno za študente čas namenjen
e-študiju pomenil preprosto čas, ki so preživeli na portalu. Skladno s prvima dvema
odgovoroma lahko zato sklepamo, da so študentje predvsem gledali posnetke predavanj. To
razkriva tudi vprašanje "koliko posnetkov ste si ogledali", kjer iz odgovorov lahko sklepamo,
da so si ogledali vsaj večino objavljenih (če ne kar vse) posnetkov.
Kar zadeva ažurnost objavljanja vsebin so pri numerusu 26 študentje dodelili oceno dobro
(3), kar pomeni, da se je stanje v primerjavi z začetkom leta izboljšalo, vendar pa je še vedno
treba delati tudi na tem, da so video vsebine objavljene ažurneje.
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7.2. KAKOVOST IZVEDBE
Pri naslednjem sklopu AEV smo preverjali kakovost izvedbe e-študija, kot jo vidijo študentje.
Študentje so resda imeli na razpolago objavljen koncept na spletni strani na podlagi katerega
je bilo mogoče razbrati osnovne značilnosti e-študija, vendar smo se z vprašanji, ki smo jih
postavili v tem delu, ukvarjali predvsem z njihovim primarnim razumevanjem - zanimalo nas
je njihovo "očiščeno" mnenje o e-študiju. Pri tem izraz "očiščeno" razumemo predvsem v tem
smislu, da so podali svoje mnenje o končni, izvedeni obliki.
Tako nas je zanimala ocena kakovosti slike in tona videoposnetkov, zanimalo nas je tudi v
čem menijo, da e-študij ne izpolnjuje zastavljenih kriterijev predstavljenih na spletni strani. Po
drugi strani pa smo študente tudi vprašali kako ocenjujejo samo operativno izvedbo
(preglednost portala).
Odgovori študentov v prvi vrsti kažejo predvsem to, da niso bili seznanjeni s konceptom eštudija. Pri vprašanju v čem menijo, da e-študij ne izpolnjuje zastavljenih konceptov namreč
niti en ni analiziral ali ocenjeval samega koncepta. pri numerusu 23 so namreč prav vsi kot
temeljno pomanjkljivost navajali, da ni bilo objavljenih video vsebin, da je bila ažurnost
objavljanja video vsebin slaba, da niso bili objavljeni posnetki vseh predavanj, da so bila
objavljene samo vsebine izrednih predavanj ne pa tudi rednih itd. Iz tega je mogoče sklepati,
da je bilo temeljno zanimanje študentom usmerjeno predvsem v objavljene posnetke in so eštudij videli kot nadomestek za obiskovanje predavanj.
Tako je potrebno v prihodnje delati na sistematičnem osveščanju študentov o tem kaj je eštudij, kakšna je njegova primarna vloga in kakšna je primarna vloga študentov v učnem
procesu izobraževanja na daljavo. Po drugi strani pa je tako potrebno tudi preneseta
pozornost od objavljenih video vsebin na druge vsebine in parametre izvajanja e-študija
(tutorska pomoč, vloga profesorja, vloga študenta, ...).
Kar zadeva samo kakovost like in tona je pri numerusu 23 odgovorov večina študentov
podala oceno, da je kakovost zadovoljiva oziroma dobra (3.5 za sliko in 2.9 za ton). To
pomeni, da je potrebno v bodoče graditi tudi na tem, da se kakovost slike in tona izboljša.
Podobno so ocenili tudi preglednost spletnega portala in sicer s povprečno oceno 3.5 (pri
numerusu 25).
7.3. KOMUNIKACIJA
Pri e-študiju je komunikacija - predvsem zaradi fizične ločenosti študenta in predavatelja ključnega pomena. Zasnova e-študija na Evro-PF predvideva trojno komunikacijo:
komunikacijo med študenti, komunikacijo med študenti in profesorjem ter komunikacijo med
tutorji in študenti. Ta model tako pokriva tri ključne manjke, ki nastanejo zaradi fizične
ločenosti študentov in predavatelja. Obširnejši koncept zagotavljanja ustrezne komunikacije
je seveda razviden iz delovnih elaboratov.
Pri sklopu evalvacije komunikacije v e-študiju smo študente spraševali predvsem po
njihovem mnenju oziroma oceni kakovosti komunikacije. Študentje so tako relativno slabo
(3.2) ocenili komunikacijo s tutorjem in še nekoliko slabše komunikacijo med študenti (2.9).
Oba podatka sta povprečni oceni pri numerusu 25. Menimo, da je temeljni razlog za takšno
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nizko oceno predvsem v neusposobljenosti tutorjev. Namesto 35 urnega usposabljanja je
bilo izvedeno le osem urno usposabljanje v katerem tutorjem ni bilo mogoče predstaviti
modela in jih naučiti izvajati tutorsko pomoč. Podobno velja tudi za oceno komunikacije med
študenti. Ker je bila njihova primarna osredotočenost na objavljene video vsebine je zelo
verjetno, da so zanemarili druge vidike izvajanja e-študija. To je mogoče tudi pripisati
dejstvu, da študentje niso imeli na voljo ustreznega usposabljanja za e-študij.
V prihodnje je torej potrebno povečati obseg usposabljanja za tutorje in izvesti tudi
izobraževanje za študente, na katerem je potrebno nujno predstaviti zasnovo e-študija.
Predvsem posebnosti poteka učnega procesa.
V nadaljevanju smo študente vprašali kaj menijo, da bi fakulteta lahko naredila, da bi
povečala komunikacijo v učnem procesu e-študija. Pri tem vprašanju pa so študentje podali
kar nekaj zanimivih predlogov, ki jih je vedno upoštevati in načrtovati v prihodnje. Tako so
denimo predlagali organizacijo raznih dogodkov (posebna predavanja, in drugo), organizacijo
spoznavnega dneva za e-študente, spodbujanje študentov k uporabi spletnega portala,
organizirati bi bilo potrebno obveščanje, spodbujati povezovanje študentov med seboj,
objavljanje rednih mailov o poteku študija ipd.
Naslednje vprašanje je bilo povezano z objavljanjem gradiv/virov na spletnem portalu. Že v
času izvajanja e-študija smo opazili, da študentje zoe malo ali skorajda nič ne objavljajo
gradiv na spletnem portalu. ko smo jih vprašali kaj bi lahko storila fakulteta, da bi študentje
aktivneje sodelovali v študijskem procesu so bili odgovori podobno pozitivni. Študentje so
menili, da bi lahko organizirali forume, spodbujala k objavi gradiv, da bi lahko uvedli forume
za različne študijske programe, da bi lahko vzpostavili študijsko skupino na katerem od
socialnih omrežij, nekateri pa so menili tudi, da je fakulteta že sama na sebi dobro poskrbela
za spodbujanje študentov k aktivni udeležbi.
Zanimalo nas je tudi kako študentje vrednotijo različne oblike komunikacije in katere oblike
komunikacije se jim zdijo najbolj primerne/najbolj ustrezne. pri tem se jih je po pričakovanjih
večina odločila za elektronsko obliko (elektronska pošta) nekaj pa jih je tudi predlagalo
osebno komunikacijo v obliki govorilnih ur, pogovor preko mobilnega telefona in Skypa.
7.4. TUTORJI
Kadar sta slušatelj in predavatelj fizično ločena je nujno potrebno zagotoviti določeno obliko
študijske pomoči. Študent pri e-študiju namreč nima klasične spodbude, ki jo j morebiti lahko
deležen v predavalnici. Kot je razvidno iz pripravljenih elaboratov smo se na Evro-PF odločili
za dvostezno asistenco. na eni strani imamo zastavljen koncept asistenta profesorji, ki
profesorju pomaga pri preoblikovanju učnega gradiva za e-izvedbo in na drug strani tutorsko
pomoč, ki študentom nudi motivacijsko-informacijsko zaledje. Tutor je v tem primeru veni
člen med izvajalcem študijskega procesa (fakulteta) in študentom. Njegove primarne naloge
izhajajo iz načel postavljenih za delovanje. V prvi fazi poskusnega uvajanja (implementacije)
smo obe stezi združili v eno. Tako so v študijskem letu 2012/2013 tutorji opravljali tudi
funkcijo priprave e-gradiv. podoben model bomo nadalje uporabljali tudi v študijskem letu
2013/2014 in predvidoma tudi 2014/2015. V slednjem, tretjem obdobju pa je že predvideno
aktivnejše delo profesorjev, postopno ločevanje funkcij asistenta profesorja in tutorja ter
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oblikovanje posebej prirejenih gradiv za e-študij, ki temeljijo na sodobnih pedagoškoandragoških temeljih za izvajanje študija na daljavo.
V ZEP smo študente vprašali kako vidijo vlogo tutorja. Zanimalo nas ni namreč samo kako
so zadovoljni s tutorsko pomočjo, temveč tudi kako jo vidijo. iz njihovih odgovorov je namreč
mogoče pridobiti tudi smernice in korekcijske napotke za preoblikovanje vloge tutorja v drugi
fazi implementacije (2013/2014 in 2014/2015). Študentje so tako predvsem videli vlogo
tutorja kot nekoga, ki jim nudi sistematično pomoč, jim svetuje in jih vodi. pri numerusu 26 je
to opcijo kot najbolj pomembno s povprečno oceno 2.8 izbrala večina študentov. V
nadaljevanju pa so se odločali tudi za opcije, da tutor nudi oporo in razumevaje (2.7),
odgovarja na vprašanja o izpitih (2.7), seznanja študente s potrebnimi informacijami, pomaga
reševati začetne težave, spodbuja študente in drugo.
Pri vprašanju kakšne naj bi bile kompetence tutorja so študentje največjo težo dali opciji, da
se zna tutor ustrezno govorno-pisno izražati (3.3), da dobro pozna delovanja fakultete (3.0),
da zna nuditi ustrezne povratne informacije, da dobro pozna učno snov, da dobro pozna
pravilnike fakultete ter da je inovativen in ustvarjalen. vse te opcije do bile povprečno oceno
3.0. med druge visoko rangirane opcije pa so uvrstili še veščine uporabe IKT, da zna
povzemati različne ideje in jih združevati, da zna usmerjati in voditi razprave, da zna
razprave tudi spremljati ter da zna ugotoviti in klasificirati študentovo predznanje.
Tutorji so se nekoliko slabše odrezali pri ocenah njihovega operativnega delovanja. Tako so
jim študentje dodelili povprečno oceno 3.2 (numerus 23) pri vprašanju ali so jim odgovarjali v
razumnem roku 824 ur), povprečno oceno 2.1 za izvajanje tutorskih ur neposrednega
svetovanja ter povprečno oceno 1.9 za pomoč pri usvajanju veščin uporabe socialnih
medmrežij. V nadaljevanju so dodelili tudi relativno nizke ocene kar zadeva izvedbo eštudija. In sicer so dodelili povprečno oceno 3.0 pri vprašanju ali je e-študij omogočal
samostojno delo ter povprečno oceno 2.8 pri vprašanju ali je izvedba e-študija omogočala
nadzor nad učnim procesom. Vendar pa je potrebno že tukaj povezati ti dve oceni z rezultati
prejšnjih vprašanj - če študent ne ponotranji koncepta e-študija zelo težko presoja o tem ali je
e-študij omogočal samostojno delo in nadzor nad učnim procesom. Iz teh dveh vprašanj je
torej potrebno sklepati, da je potrebno študente še bolj osveščati o značilnostih e-študija ter o
tem kaj pomeni nadzor nad učnim procesom. To bi bilo smiselno reševati z zasnovanim
usposabljanjem za e-študij, kjer bi študentje pridobili vpogled v naravo koncepta izvajanja eštudija.
7.5. PREDAVATELJI
Za e-študij je značilno predvsem to, da se vloga predavatelja prenese od nekoga, ki znanje
podaja k nekomu, ki k znanju usmerja. To v praksi pomeni, da je predavatelj bolj v funkciji
mentorja, ki študenta sistematično vodi skozi učni proces kot nekoga ki ex katedra podaja
učno snov. Z namenom predstaviti ta koncept predavanj je bilo zasnovano usposabljanje
predavateljev v dveh delih. V prvem delu, ki je bil izveden smo profesorskemu zboru
predstavili model e-študija, v drugem delu pa bi predavatelji dobili konkretne napotke za
izvajanje procesa e-študija. Drugi del ni bil izveden, saj se ga predavatelji niso udeležili. V
Sloveniji je tudi med profesorji še vedno ukoreninjeno vrednotenje učnega procesa, ki temelji
na avstro-ogrskem načinu razmišljanja vrednotenja znanja kot oblike materialne sfere. Tako
ni opaziti velike podpore novim oblikam izobraževanja. Če želimo uvesti in izvajati
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kakovosten e-študij b nujno potrebno postopoma spremeniti uveljavljen in zakoreninjen način
razmišljanja. Tendenca je, da se novim učnim procesom predvajajo predvsem mlajši
predavatelji, vendar so tudi med nekaterimi starejšimi izjeme.
Kljub temu pa so študentje delo profesorjev relativno dobro ocenil. Vendar pa so bili
vprašanja zastavljena preveč splošno in je mogoče iz odgovorov študentov razbrati, da so
ocenjevali splošno delo profesorjev. Tako so denimo relativno visoko (glede na druge ocene)
ocenili nudenje ustrezne podpore (3.3 pri numerusu 24), študentje so imeli občutek, da jih
profesorji vodijo skozi učni proces (3.1), da so jih spodbujali k učenju 2.8) ter da so
individualno spremljali napredek posameznega udeleženca (2.4).
Po drugi strani pa je nekoliko zaskrbljujoč podatek, da se je skoraj polovica študentov (48%
pri numerusu 19) odgovorila, da predavatelj večkrat ni pristal na snemanje predavanj, kar
21% odstotkov pa jih je dejalo, da predavatelj vsaj enkrat ni pristal na snemanje. Približno
30% študentov podaja odgovor, da se to ni zgodilo.
V bodoče je torej ključna smernica usposabljanje predavateljev. Pogosto je iz razgovorov
namreč opaziti strah, saj bi z uvedbo e-študija postali odveč v smislu »fakulteta bo imela
naše posnetke, potem nas ne potrebujejo več". Potrebno je izvesti sistematično
usposabljanje, kjer se profesorjem predstavi model študija, kjer še vedno aktivno sodelujejo v
učnem procesu, le njihova vloga je drugačna. Namesto predavanj študente usmerjajo,
spodbujajo. Na ta način lahko aktivneje sodelujejo v raziskavah, bolj kakovostno načrtujejo
učni proces in s tem posledično usposobijo bolj izobražene študente. Študentje v takšni obliki
izvajanja študijskega procesa odnesejo več.
Morebiti so zanimivi tudi predlogi kakšna oblika komunikacije se zdi študentom najbolj
primerna.
predlagali so predvsem aktivno komunikacijo, osebni stik, kakršnokoli
komunikacija, elektronsko pošto in govorilne ure. iz odgovorov je mogoče torej zaključiti, da
je nujno potrebno organizirati vsaj nekaj - lahko pretežno "družabnih" srečanj profesorjev s
slušatelji, kjer se zagotovi osebni stik. Ta srečanja imajo lahko namen predstavitve
predmeta, profesorja in učne snovi. Srečanje bi bilo smiselno uvesti na začetku in koncu, v
vmesnem obdobju pa zagotovi ustrezno oziroma primerno obliko komunikacije preko medijev
(elektronska pošta, Skype videokonferenca ali Skype govorilne ure). primerno bi bilo tudi, ko
bi ohranili klasične govorile ure.
7.6. PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKA IZVEDBA
Pedagoško-andragoški temelji e-študija so postavljeni v izdelanih elaboratih v razširjeni obliki
ter v obliki zgoščenih informacij objavljenih na spletni strani fakultete. Z naslednjim sklopom
vprašanj smo želeli preveriti ne samo ali študentje poznajo koncept, temveč tudi kakšno je
njihovo stališče do posameznih elementov izvajanja e-študija.
V prvem sklopu smo preverjali v kolikšni meri je izvajanje e-študija ustrezalo trditvam
postavljenim v konceptu. Tako nas je zanimalo ali udeleženci menijo, da so si lahko sami
določa tempo učenja, v kolikšni meri je bila snov na razpolago 24/7 in drugo.
udeleženci so dodelili relativno visoko povprečno oceno pri vprašanju ali menijo, da so si
lahko sami določali tempo učenja (3.6 pri numerusu 25), da je bila snov dostopna 24/7 (3.2),
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da so bili predmeti oblikovani tako, da je bila snov na voljo v manjših vsebinsko zaokroženih
enotah (3.1), da so bila gradiva ustrezno pripravljena (2.8), da so bili predmeti prilagojeni eštudiju (2.8), da so temeljili na uporabi različnih medijev (2.7) ter da so lahko samostojno
preverjali znanje študentov in spremljali svoj napredek (2.6).
Analiza odgovorov žal verjetno predvsem pokaže, da študentje ne poznajo koncepta eštudija. Vprašanje je bilo namreč zastavljeno tako, da bo te kriterije preverjalo, ko bo e-študij
polno delujoč sistem. v poskusni fazi namreč predmeti niso bili prirejeni e-študiju (z
nekaterimi izjemami), niso omogočali povratne informacije in spremljanja napredka, bili pa so
dostopni po načelu 24/7. ponovno je torej potrebno ugotoviti, da je v drugi in tretji fazi
potrebno študente usposobiti za učenje in študij nad daljavo.
Podobno so bili presenetljivi tudi rezultati vprašanja ali menijo, da se je čas učenja skrajša.
Večina udeležencev je namreč menila da ne (63% pri numerusu 24), bolj spodbudni pa so
odgovori, ki preverjajo usvajanje sekundarnih veščin (stranskih produktov oziroma
kolateralne koristi) . prevzemanje odgovornosti za učni proces (3.6 pri numerusu 24),
sposobnost načrtovanja in organiziranje (3.3), sposobnost samostojnega delovanja (3.2) ter
iniciativnost (3.2).
Podobno zanimiva je tudi analiza naslednjih dveh vprašanj. V prvem smo študente vprašali
ali so imeli občutek, da so lahko sodelovali pri diskusijah o določeni temi in v drugem ali so
dejansko sodelovali. Povprečna ocena prve trditve je bila izredno nizka (2.3) in tudi
vprašanje ali je spletni portal omogočal sodelovanje je dobil nizko povprečno oceno (2.2). kar
je presenetljivo, glede na to, da je spletni portal zasnovan tako da spodbuja komunikacijo
(blogi, obveščanje, možnost pošiljanja elektronskih sporočil). pri tem je verjetno treba
upoštevati, da študentje niso bili dovolj dobro seznanjeni z delovanjem in funkcionalnostjo
portala. Odgovori nam namreč kažejo, da je potrebno ravno na tem področju aktivneje
ozaveščati. Več kot 80% študentov je namreč izjavilo tudi, da niso sodelovali pri diskusijah.
Da bi lahko bolj približali delovanje spletnega portala in ugotovili KAKO študente spodbuditi k
razpravam smo postavili tudi vprašanje ZAKAJ niso sodelovali. Odgovori kažejo, da v večini
primerov niso vedeli za to možnost, da niso uporabljali spletnega portala, da spletni portal ni
deloval ali pa da so bile diskusije ob njim neprimernem času.
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