
	  
	  
	  

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu ( Ul.RS št. 119/06) in Meril za kreditno 
vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ul. RS št. 124/2004) je Senat 
AVA na 7. seji dne 08. 09. 2014 sprejel  

POSTOPEK SPREMLJANJA DEJANSKE OBREMENITVE ŠTUDENTOV  

1. člen  

Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS določajo, da 
mora visokošolski zavod: pri uvedbi novega študijskega programa dejansko 
obremenitev študenta preverjati vsako študijsko leto do diplomiranja prve 
vpisane generacije, potem pa najmanj vsaki dve leti (5. člen: 6. in 7. alinea), v 
statutu ali drugem aktu določiti postopke za sodelovanje študentov oziroma 
študentskega sveta pri ocenjevanju in preverjanju dejanske obremenitve 
študenta, za uveljavljanje ECTS in usklajevanje s tem povezanih nalog v 
statutu ali drugem aktu določiti organ ali eno ali več odgovornih oseb (7. člen).  

2. člen  

S tem dokumentom se določa: 
1. Odgovornost za sprejem postopka spremljanja uveljavljanja ECTS in 
sodelovanje študentov.                                                                                                                                  
2. Postopek spremljanja dejanske obremenitve študentov. 
3. Standarde obremenitev študentov za nekatere tipične aktivnosti pri 
izvajanju predmetov.  

3. člen  

Odgovornost za postopek spremljanja uveljavljanja ECTS in sodelovanja 
študentov: 

• Postopek spremljanja dejanske obremenitve študentov sprejme Senat 
AVA. Poročilo o spremljanju dejanske obremenitve študentov in o 
uveljavljanju ECTS, ki je sestavni del samoevalvacijskega poročila o 
kakovosti izobraževanja na AVA, obravnava Senat AVA do 30.9. za 
preteklo študijsko leto in poda poročilo in predlog ukrepov.  

• Za uveljavljanje ECTS in za način spremljanja dejanske obremenitve 
študentov je odgovorna Komisija za kakovost in dekan AVA. Komisija 
za kakovost za vsako študijsko leto, najkasneje do 30.9. za naslednje 
študijsko leto, določi terminski plan za izvedbo postopka spremljanja 
dejanske obremenitve študentov.  

• Sodelovanje študentov pri obravnavi in sprejemu postopka spremljanja 
dejanske obremenitve študentov je zagotovljeno s predstavniki 
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študentov v komisijah senata ter v senatu. Študentski svet se seznani s 
poročilom o spremljanju dejanske obremenitve študenta in uveljavljanju 
ECTS.  

4. člen  

Ugotavljanje in preverjanje dejanske študijske obremenitve študentov:  

• AVA - Akademija za vizualne umetnosti ovrednoti študijske programe 
za pridobitev izobrazbe s kreditnimi točkami po sistemu ECTS v skladu 
z Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS.                                                                                         
Kreditno ovrednotenje za posamezne predmete se določi v učnem 
načrtu predmeta.  

• Nosilci predmetov posameznih študijskih programov ugotovijo oz. 
izmerijo dejansko študijsko obremenitev študentov. Dejansko 
obremenitev študentov ugotovijo z vprašalniki, intervjuji in po potrebi z 
drugimi oblikami ugotavljanja obremenitev študentov.  

• Načrtovanje izvedbe predmetov 
Nosilec predmeta izdela načrt izvedbe predmeta, ki vsebuje tudi:   
- vsebinske tematske sklope,  
- pričakovane učne rezultate, 
- predvidene metode dela,  
- ocenjeno obremenitev študentov in  
- način(e) preverjanja in ocenjevanja znanja (v skladu s pravilnikom in 
merili za ocenjevanje znanja). 
Nosilec predmeta odda načrt izvedbe predmeta najkasneje teden dni 
pred začetkom izvajanja predmeta za vsako skupino študentov.  

• V obremenitev študenta se štejejo: predavanja, seminarji, vaje in druge 
oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, 
ateljejsko delo, nastopi, terensko delo, itd.), individualno študijsko delo 
(sprotno delo, študij literature, seminarske naloge, projektno delo, 
raziskovalno delo), priprava na izpite in/ali druge oblike preverjanja 
znanja ter diplomska in magistrska naloga.  

• Študentje sodelujejo pri ocenjevanju in preverjanju dejanske študijske 
obremenitve.  
Oblike sodelovanja študentov so naslednje:  
- študentje so dolžni sodelovati pri intervjujih, anketiranjih in drugih 
oblikah ugotavljanja študijske obremenitve  
- študentski svet AVA imenuje svoje predstavnike, ki bodo sodelovali 
pri pripravi mehanizmov anketiranj, intervjujev in drugih postopkov 
ugotavljanja študijske obveznosti študenta  
- preko študentskega sveta AVA se oblikujejo tudi drugi formalni 
predlogi in ugotovitve, povezane s preverjanjem dejanske obremenitve 
študentov in izvajanjem ECTS študija v celoti  
- v primeru, da so dve leti zapored ugotovljena večja odstopanja med 
potrjenim kreditnim vrednotenjem in izmerjeno dejansko obremenitvijo 
študentov pri posameznem predmetu, je AVA dolžna izvesti korekcijo 
vrednotenja študijskega programa ali obremenitve obveznosti študenta 
pri posameznem predmetu. 



 

5.člen 

Zbiranje in evidentiranje podatkov o dejanski obremenitvi študentov: 

 1. Zbiranje podatkov o dejanski obremenitvi študentov poteka preko:  

- splošne ankete, ki jo študenti izpolnijo vsako leto; anketa pri vsakem 
predmetu vključuje tudi vprašanje o porabljenem času za študij  

- dokumentiranega vodenja evidence na izbranem vzorcu študentov po 
predmetih.  

2. Poročanje o izvedbi predmetov: 

                                                                                                                                                                      
Nosilec predmeta po končani vsakokratni izvedbi predmeta oz. najkasneje v 
30 dneh od zaključka izvedbe predmeta odda evalvacijsko poročilo, ki vsebuje 
tudi potencialne spremembe, ki jih bo potrebno uvesti v naslednjem 
študijskem letu oz. na ustrezne organe naslovi predloge za večje spremembe 
pri predmetu.  

3. Obravnava Poročila o spremljanju dejanske obremenitve študenta in o 
uveljavljanju ECTS ter sprejem ukrepov: 

- senat AVA obravnava Poročilo o spremljanju dejanske obremenitve 
študentov in o uveljavljanju ECTS, ki je sestavni del Samoevalvacijskega 
poročila o kakovosti izobraževanja na AVA ter sprejme ustrezne ukrepe na 
podlagi, opravljene analize  v Poročilu o spremljanju dejanske obremenitve 
študentov.  

- glede na povprečno uporabljen čas za aktivnosti pri posameznem predmetu 
(anketa: Evidenca porabljenega časa za aktivnosti pri študiju). 

 
- poročila nosilcev predmetov za vsak predmet.  

Pred sprejemanjem ukrepov Senat AVA pridobi mnenje Študentskega sveta 
AVA.  

6. člen  

Standardi obremenitev študentov pri izvajanju učnih enot/predmetov:  

Načela ECTS sistema opredeljujejo število KT za letnik študija na 60 KT oz. 
1.500 – 1.800 ur dela študenta (v nadaljevanju UDŠ), kar pomeni 25 -– 30 
UDŠ za 1 KT.  



Senat AVA ta načela upošteva pri sprejemanju študijskih programov. 
Predmeti so različno kreditno ovrednoteni, kar pomeni različno obremenitev 
študenta (npr. 6 KT = 150 – 180 UDŠ, 8 KT = 200 - 240 UDŠ itd.).  

Študijski programi so sestavljeni tako, da posamezni letnik študija obsega 60 
ECTS, semester 30 ECTS. 

Posamezne učne enote/predmeti, so ovrednoteni z najmanj tremi (3) 
kreditnimi točkami. Teden praktičnega usposabljanja je ovrednoten z dvema 
(2) kreditnima točkama. 

 

7.člen 

V študijskem letu 2014/15 se ta postopek uporablja za vse učne 
enote/predmete študijskih programov 1. stopnje in za vse predmete 
podiplomskih študijskih programov.  

 

 
Doc. Pepi Peter Sekulich, Dekan AVA 
 
	  


