POROČILO O DELU IN POSLOVANJU
Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu
V LETU 2015

"Quality means doing it right

when no one is looking, Henry Ford"
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Uvodna beseda
Leto 2015 je že šesto leto delovanja Nacionalne agencije Republike Slovenije za
kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija). Kot direktor agencije
začenjam četrto leto na tej funkciji. Poročilo o delu in poslovanju agencije za leto 2015 je
spisano skladno s Poslovnikom kakovosti agencije sprejetim februarja 2015. Veljalo bi
tudi razmisliti da bi število različnih dokumentov ob koncu leta zmanjšali oz. jih združili nekateri podatki se namreč ponavljajo (Poslovno poročilo 2015, Poročilo o delu in
poslovanju 2015, Samoevalvacijsko poročilo 2015, Akcijski načrt 2016, Načrt dela za
2016)
Agencija je bila v letu 2015 polno zaposlena z izvedbo akreditacij in reakreditacij
oziroma zunanjih evalvacij visokošolskih zavodov, študijskih programov in višjih
strokovnih šol. Na osnovi samoevalvacijskega poročila za 2013 ter z dodatkom opisa
delovanja agencije do oktobra 2014 je skupina mednarodnih evalvatorjev izdelala
ugodno poročilo in 6. marca 2015 je agencija postala polnopravna članica ENQA za
obdobje petih let.
S polnopravnim članstvom v ENQA je bil dosežen tudi drugi strateški cilj agencije
za obdobje 2011-2016. Prvi cilj je bil že izpolnjen, ko je bila v letu 2013 agencija vpisana
v seznam (register) zaupanja vrednih evropskih agencij, EQAR. S tem sta bili uresničeni
tudi obe zahtevi iz resolucije Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020
(ReNPVŠ11-20).
Agencija si pridobiva ugled tudi mednarodno, saj aktivno in enakopravno deluje še
v treh mednarodnih organizacijah: v ECA (European Consortium of Accreditation in
Higher Education), v CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality
Assurance Agencies in Higher Education) in v INQAAHE (International Network for
Quality Assurance Agencies in Higher Education). V letu 2015 sem bil izvoljen za
podpredsednika tako ECA kot CEENQA. V decembru 2014 je agencija podpisala kot
partner Erasmus+ projekt EIQAS (Enhancing Internal Quality Assurance Systems)
skupaj s poljsko agencijo PKA, s portugalsko agencijo A3ES in z bolgarsko agencijo
NEAA.
Veliko besedila v tem poročilu je povzeto iz obširnih zapisnikov sveta agencije v
letu 2015, iz samoevalvacijskega poročila agencije za leto 2015 in iz poslovnega poročila
za leto 2015.
Vsem svojim sodelavkam in sodelavcem, vsem članom in članicam sveta agencije
ter pritožbene komisije se za njihovo delo v letu 2015 najlepše zahvaljujem. Zahvala gre
tudi vsem neodvisnim presojevalcem agencije tako domačim kot tujim, ki opravljajo
številne zunanje evalvacije naših visokošolskih inštitucij.

V Ljubljani, maj 2016.

Ivan Leban, direktor
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IZ STRATEGIJE RAZVOJA AGENCIJE ZA OBDOBJE 2011–2016
Poslanstvo

Vizija

Agencija skrbi za razvoj in delovanje sistema
zagotavljanja
kakovosti
v
slovenskem
visokem šolstvu. Deluje vsebinsko in
formalno odgovorno ter svetovalno do vseh
deležnikov in udeležencev v terciarnem
izobraževanju v skladu z evropskimi in
svetovnimi smermi razvoja.

Agencija
bo
s
sistemom
razvoja
zagotavljanja kakovosti pripomogla k temu,
da
bo
visoko
šolstvo
v
Sloveniji
izobraževalno in raziskovalno kakovostno,
mednarodno prepoznavno, konkurenčno in
enakovredno
vključeno
v
svetovni
visokošolski prostor.

Vrednote

neodvisnost
učinkovitost

javnost in
transparentnost

strokovnost

zavezanost k
napredku
odgovornost

STRATEŠKI CILJI AGENCIJE (iz strategije razvoja agencije za obdobje 2011 – 2016, sprejete na
Svetu agencije novembra 2011):
 razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti;
 spremljanje napredka in utrjevanje kulture kakovosti visokega šolstva;
 umeščanje in prepoznavanje vloge, pomena in kakovosti delovanja agencije v javnosti;
 soustvarjanje in razvoj politike visokega šolstva na področju kakovosti;
 spodbujanje kakovosti transnacionalnega izobraževanja;
 vključitev agencije v mednarodna združenja (ENQA in EQAR);
 zagotavljanje visoko kakovostnih svetovalnih storitev agencije s strokovno usposobljenimi
kadri.
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NALOGE IZ DELOVNEGA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO
2015
V letu 2015 so potekla sredstva iz projekta Evropskih struktrunih skladov, zato je bilo
potrebno zagotoviti finančno in kadrovsko vzdržno strukturo za leti 2016 in 2017.
Poleg obširne dejavnosti, ki jo opravljamo po zakonu in drugih aktih agencije (evalvacije
in akreditacije) je bilo leto 2015 namenjeno tudi mednarodni afirmaciji agencije. Poleg
akreditacij oziroma zunanjih evalvacij visokošolskih zavodov in številnih študijskih
programov ter zunanjih evalvacij višjih strokovnih šol so bile naloge predvsem:
— zagotavljanje nemotenega delovanja agencije, predvsem reševanje akutnega
finančnega in kadrovskega vprašanja v letu 2015 - tu so tudi bili sprejemi proračunov
za leti 2016 in 2017;
— ob izpadu ESS sredstev v letu 2015 zagotoviti ustrezna integralna sredstva;
— končno vzpostaviti celoviti informacijski sistem agencije;
— sprejem obveznosti ob včlanitivi v ENQA;
— zagotoviti uveljavljanje revidiranih ESG standardov in smernic sprejetih maja 2015;
— stalno usposabljanje kandidatov za uvrstitev v register strokovnjakov;
— tvorno sodelovanje z deležniki v visokem šolstvu in višjem strokovnem izobraževanju
na delavnicah in strokovnih posvetih;
— stalna svetovalna služba ob aktualnih vprašanjih;
— sodelovanje v mednarodnih projektih, povezanih z delom agencije;
— sodelovanje s tujimi agencijami;
— zbiranje podatkov od visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol, strokovnjakov in
drugih deležnikov o delu agencije, analiza anketnih vprašalnikov in sprejetje ukrepov
za izboljšave na podlagi anketnih izsledkov;
— načrtovano sodelovanje na različnih konferencah, posvetih in delavnicah doma in v
tujini;
— možen prevod vsega pomembnega gradiva v angleški jezik in vzdrževanje spletne
strani agencije - pregledna javna objava poročil strokovnjakov;
— aktivno sodelovanje pri spremembah visokošolske zakonodaje.
Velikega pomena je bilo še vedno pridobitev zaupanja vseh deležnikov in širše javnosti v
delo agencije ter okrepitev njene prepoznavnosti.
Agencija si mora še naprej prizadevati za zagotavljanje in izboljševanje lastne kakovosti,
kar je temelj za učinkovit, z vsemi deležniki dogovorjen in splošno priznan sistem
zunanjega zagotavljanja kakovosti v visokem in višjem šolstvu.
V poročilu o delu je uresničevanje nalog iz delovnega načrta najprej na kratko prikazano
prek pregleda dela Sveta agencije kot najvišjega organa odločanja agencije na prvi
stopnji, pritožbene komisije kot organa odločanja na drugi stopnji ter dela direktorja.
V nadaljevanju je (ne)uresničevanje postavljenih nalog prikazano po takem vrstnem
redu, kot so bila navedena poglavja v delovnem načrtu za leto 2015, in sicer:
 akreditacije visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalvacije višjih
strokovnih šol;
 vzpostavitev celovitega informacijskega sistema agencije;
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prenova strategije agencije in strateški cilji od 2016-2020;
sistem obveščanja deležnikov o aktivnostih agencije;
usposabljanje članov sveta agencije in strokovnjakov;
delavnica in generalna skupščina CEENQA v letu 2015.

Zaradi prioritetnih nalog agencije - integralno financiranje delovanja agencije in
sprememb visokošolske zakonodaje - so bile popolno opravljene le tri naloge, delno ena,
dočim prenova strategije agencije in strateški cilji od 2016-2020 in sistem obveščanja
deležnikov o aktivnosti agencije je zamaknjena v leto 2016.
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KRATEK PREGLED DELA AGENCIJE V LETU 2015
Poleg zakonskih obveznosti, ki jih agencija opravlja po Zakonu o visokem šolstvu, je bila
druga dejavnost agencija precej pestra.
Agencija je 6. marca 2015 z odločitvijo izvršnega odbora ENQA na osnovi zunanje
evalvacije agencije novembra 2014 postala polnopravna članica tega evropskega
združenja agencij. S tem je bil izpolnjen drugi pomemben strateški cilja agencije. Že leta
2013 pa je bila agencija vpisana v register zaupanja vrednih agencij (EQAR). To sta bili
dve zahtevi zapisani v resoluciji Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020
(ReNPVŠ11-20 – 20. in 21. ukrep).
Zaradi anonimnega prispevka v medijih in drugega so agencijo v letu 2015 obiskali
inšpektorji: inšpektor nadzora delovnih razmerij, Inšpektorat RS za delo (MDDSZ);
inšpektor za nadzor izvedbe ZSPJS, Inšpektorat za javni sektor (MJU); inšpektor za
pregled poslovanja s sredstvi državnega proračuna, Urad RS za nadzor proračuna (MF)
in kontrolor porabe ESS sredstev z Urada za kohezijsko politiko, Služba Vlade RS za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ugotovljen je bil en prekršek, sankcioniran z
opominom in plačilom sodnih stroškov 30 eur.
V letu 2015 se je nadaljevala druga revizija Računskega sodišča RS »Zagotavljanje
kakovosti in raznovrstnosti študijskih programov«, ki se je začela že 9. maja 2014 in ob
koncu leta 2015 smo prejeli predlog revizijskega poročila. Agencija je vložila ugovor
zoper revizijska razkritja in epilog revizije se pričakuje v letu 2016 s posredovanjem
popravljalnih ukrepov in izsledki porevizijskega poročila. Agencija je morala izčrpno
poročati tudi o reviziji Računskega sodišča iz leta 2011. V letu 2015 je ustanovitelj
agencije zaradi kolizije med Zakonom o visokem šolstvu in Sklepom o ustanovitvi
agencije črtal prvi odstavek 26. člena sklepa, ki je omenjal sporne sejnine za svetnike in
člane pritožbene komisije. Agencija namreč naj ne bi zadovoljivo izvedla enega od treh
popravljalnih ukrepov iz Revizijskega poročila (2011) Računskega sodišča.
Ker se je v letu 2015 iztekel že za eno leto podaljšan ESS projekt »Vzpostavitev
nacionalnega sistema za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu 2010-2014« - je v
letu 2015 morala agencija reševati aktualno težko kadrovsko in finančno situacijo. Julija
2015 smo dobili odobreno podaljšanje zaključka operacije ESS do 31.12.2015. Konec
leta smo vse aktivnosti uspešno privedli do konca. Določene težave smo imeli le z
oblikovanje zahtevkov za povračila (ZZP), kar je pomenilo določen zaostanek pri
povračilih sredstev proračun RS. Težave so nastale, zaradi odsotnosti sodelavke, ki je
primarno skrbela za pripravo teh dokumentov ter menjave odgovornih za našo operacijo
pri kontrolni enoti organa za potrjevanje (KE SVRK), kar je pomenilo ponovno razlago in
pojasnjevanje upravičenosti določenih stroškov. Agencija je zelo varčno delovala s
sredstvi gornjega projekta ESS. Ob potrditvi projekta so bila sredstva znižana z
namenjenih 14.847.484 eur na 10.090.257 eur. Ker je bila številka za agencijo še vedno
realno previsoka, se je agencija zaradi gospodarnosti odpovedala nadalje še dodatnim
sredstvom. Celotna porabljena sredstva na projektu ESS od 2010 do konca 2015 so bila
torej le 4.606.499 eur. ESS
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Že januarja 2015 se je agencija aktivno pogovarjala s skupino poslancev v Državnem
zboru, z Ministrstvom za finance in z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
Rezultati razgovorov so omogočili, da smo v letu 2015 devetim sodelavcem agencije
spremenili pogodbeno razmerje za določen čas v delovno razmerje za nedoločen čas in,
da so agenciji ob izpadu ESS sredstev zagotovili v decembru 2015 integralna sredstva v
proračunu za leto 2016 1.221.864 eur in v letu 2017 1.178.072 eur. Zaradi finančnih
zapletov v letu 2015 (financiranje iz rezervnega sklada MF) smo se morali štirim
sodelavcem agencije zahvaliti za sodelovanje.
Agencija je aktivno vključena v mednarodno dejavnost. V letu 2015 je bila članica ENQA,
vpisana v EQAR ter članica CEENQA, ECA in INQAAHE. Direktor agencije je
podpredsednik dveh evropskih asociacij CEENQA in ECA. V maju je bila agencija gostitelj
delavnice in generalne skupščine CEENQA. Posebej je treba tudi omeniti poljski projekt
Erasmus+ EIQAS 2014-2016 (Enhancing Internal Quality Assurance Systems), kjer
agencija kot partner sodeluje s poljsko agencijo PKA (koordinator projekta), s
portugalsko A3ES in z bolgarsko agencijo NEAA. V novembru smo organizirali delavnico
za 20 študentov evalvatorjev teh držav. Spoznavali so revidirane Evropske standarde in
smernice – ESG, ki so jih ministri, pristojni za visoko šolstvo, sprejeli v Erevanu,
Armenija tudi maja 2015.
Agencija je skupaj s SAZU, GZS in ŠOS spomladi pripravila posvet »Stanje in vizija
visokega šolstva v Sloveniji” z odmevnimi prispevki:”Slovenija in visoko šolstvo: hitimo
prepočasi - družbeni odnosi in konkurenčnost Slovenije odražajo kakovost univerz«,
»Kakšne kadre potrebuje slovensko gospodarstvo?«, »Agencija NAKVIS in Zakon o
visokem šolstvu«, »Strategija brez vizije« in »Ali zanemarjamo kakovost in pravičnost?«
Jeseni 2015 je agencija organizirala posvet ob 5. obletnici delovanja agencije ob
množični udeležbi vseh deležnikov.
V avgustu 2015 se je z delovanjem agencije seznanil tudi evropski komisar za
izobraževanje, kulturo, mladino in šport dr. Tibor Navracsics in želja je, da bi
izobraževanje ostalo v pristojnosti DG EAC (Education and Youth) in ne bi prešlo pod DG
GROW (Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME), kot se sedaj namerava
zgoditi.
Ob koncu leta 2015 je agencija organizirala dva intenzivna dvodnevna tečaja
usposabljanja za bodoče strokovnjake-presojevalce, ki jih ob določenem preverjanju
nato svet agencije vpiše v svoj register strokovnjakov.
Mogoče za konec še dva podatka. Četudi se na agenciji ogibamo raznim lestvičenjem,
naj omenimo, da je Univerza v Melbournu, Avstralija, razvrstila 50 nacionalnih
(http://www.universitas21.com/article/projects/details/153/executive-summary-andfull-2015-report) visokošolskih sistemov na osnovi 25 dostopnih kazalnikov. Slovenija se
je uvrstila na solidno 26. mesto ob bok Republiki Češki, Španiji in Portugalski. Drug
podatek je vezan na svetovno konkurenčnost ekonomij in ga sporoča World Economic
Forum (WEF) za 2015-2016 ( http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report2015-2016/economies/#economy=SVN ). Slovenija je z dvema stebroma uvrščena zelo
visoko: Zdravstvo in osnovno šolstvo je na 15. in Visoko šolstvo je na 22. mestu.
Celotna uvrstitev Slovenije je 59. mesto med 140 razvrščenimi državami
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PREGLED DELA ORGANOV ODLOČANJA AGENCIJE NA PRVI IN
DRUGI STOPNJI
Podroben pregled delovanja organov z ustreznimi ukrepi in predlogi za izboljšave je
podan v Samoevalvacijskem poročilu agencije za leto 2015.

I. SVET AGENCIJE
Svet agencije je najvišji organ odločanja agencije. Člani Sveta agencije delujejo
strokovno, samostojno in neodvisno ter pri svojem delu niso vezani na sklepe, stališča in
navodila institucij, ki so jih imenovale, ali drugih institucij. Člani Sveta agencije pri
izvajanju nalog in sprejemanju odločitev upoštevajo načela preprečevanja navzkrižja
interesov in načela nepristranskosti. V ta namen podpišejo posebno izjavo, s katero se
obvežejo k spoštovanju zapisanih načel. Svet agencije sestavlja 11 članov. (povzeto iz
Zakona o visokem šolstvu; v nadaljevanju: ZViS).
Svet agencije se v skladu s poslovnikom sestaja vsak tretji četrtek v koledarskem
mesecu, razen julija in avgusta. Seje so lahko tudi izredne in dopisne. Tipični dnevni red
sej je naslednji: pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje ter pregled realizacije
sklepov, pomembni dogodki med dvema sejama, pritožbe, zagotavljanje kakovosti
(obravnava in odločanje o vlogah za akreditacijo in podaljšanje akreditacije visokošolskih
zavodov in študijskih programov ter za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol,
obravnava in odločanje o vlogah za akreditacijo sprememb študijskih programov,
imenovanje skupin strokovnjakov, vpis strokovnjakov v register), akti za zagotavljanje
kakovosti in razno.
Glede na veliko število visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol in (pre)velikega
števila študijskih programov (pregledni podatki po klasifikaciji ISCED so na koncu
poglavja) je svet agencije še zmeraj zelo obremenjen z odločanjem o posameznih
vlogah. Zaradi velikega števila akreditacijskih in evalvacijskih odločitev se je svet
posvečal tudi vse pogostejšim pritožbam zoper odločitve. Vsi postopki so namreč vodeni
v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Poleg te primarne dejavnosti so se
člani sveta ukvarjali z aktualno problematiko delovanja agencije.
Na agencijo je bilo v letu 2015 vloženih 349 vlog:
- 273 za akreditacijo študijskih programov in visokošolskih zavodov,
- 70 za spremembe študijskih programov
- 6 za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol
Svet agencije se je v letu 2015 sestal na desetih rednih sejah (87.-96. seja). V tem
času je sprejel naslednje odločitve.
Odločal je o 127 vlogah za akreditacijo oziroma podaljšanje akreditacije
študijskega programa oz. visokošolskega zavoda.
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Podelil je prvo akreditacijo 20 študijskim programom (kar je enako kot v preteklem
obdobju), od tega:
- 3 študijskim programom prve stopnje,
- 10 študijskim programom druge stopnje,
- 4 študijskim programom tretje stopnje,
- 2 študijskima programoma za izpopolnjevanje,
- 1 enovitemu magistrskemu študijskemu programu
Svet je zavrnil vlogo za akreditacijo 2 študijskim programom, in sicer v enem
primeru, ker študijski program ni izpolnjeval materialnih pogojev, ker je vlagatelj v
zaključni fazi zunanje presoje zamenjal lokacijo izvajanja študijskega programa, ki pa na
institucionalni ravni ni akreditirana. Če bi vlagatelj želel študijski program izvajati na
novi lokaciji, bi moral pri svetu agencije novo lokacijo najprej akreditirati. V drugem
primeru pa zaradi odstopa ene od partneric konzorcija in neusklajenosti med partnerji v
razumnem obdobju ni bilo pričakovati dopolnitve vloge, rok za dopolnitev vloge je bil že
šestkrat podaljšan. Vloga posledično ni bila popolna in pogoji za akreditacijo niso bili
izpolnjeni.
Svet je podaljšal akreditacijo 100 študijskim programom od tega:
- 51 študijskim programom prve stopnje,
- 38 študijskim programom druge stopnje,
- 7 študijskim programom tretje stopnje,
- 4 enovitim magistrskim študijskim programom,
Svet je podaljšal akreditacijo 4 samostojnim visokošolskim zavodom (enemu
manj kot v preteklem obdobju),
Svet ni podaljšal akreditacije 1 študijskemu programu, ker študijski program v
končnem dejanskem stanju ni izpolnjeval pogojev z vseh področij presoje in
neskladnosti, zapisane v prvi odločbi sveta agencije, niso bile odpravljene;
V tem obdobju svet ni sprejel nobene odločitve o podaljšanju akreditacije za
krajše obdobje.
V tem obdobju tudi ni podelil ali podaljšal akreditacije še 3 študijskim
programom, kar pomeni, da je bilo 2,4% negativnih odločitev.
V 16 postopkih je svet zahteval dopolnitev poročila skupine strokovnjakov,
večinoma zaradi odgovora vlagatelja na poročilo skupine strokovnjakov, v katerem je
bistveno spremenil vlogo, v enem postopku pa tudi zaradi odločitve pritožbene komisije,
s katero je skupino strokovnjakov tudi seznanil. Dopolnitve so bile predvsem zaradi:




učnih vsebin študijskih programov oziroma (ne)skladnosti predvidenega
strokovnega naslova z vsebino programa,
preprečevanja preobremenitev učiteljskega kadra in v zvezi s habilitacijo,
vključevanja študentov v znanstveno-raziskovalno delo prek ustreznih
projektov zavoda in informiranja študentov,
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notranjega sistema kakovosti zavoda,
spremljanja potreb po diplomantih študijskega programa.

V 23 postopkih je svet zahteval od vlagatelja, naj dopolni vlogo oziroma odgovori
na poročilo skupine strokovnjakov. Razlogi so bili predvsem:
v postopkih prve akreditacije:







vsebinska neuravnoteženost študijskega programa glede na zaposlitvene
možnosti in strokovni naslov diplomantov; zavod obljublja pridobitev
kompetenc, ki jim jih vsebina študija ne bo zagotovila,
dopolnitev učnih načrtov z ustrezno literaturo,
kadrovska zasedba, dokazila o referencah nosilcev predmetov; objave,
znanstveno-raziskovalno delo, vključevanje študentov vanj,
uskladitev vpisnih pogojev in pogojev v primeru omejitve vpisa z ZViS,
neizpolnjevanje meril glede visokošolske knjižnice in knjižničnega gradiva predložitev konkretnih dokazil za dostop do specializiranih podatkovnih zbirk
ter informacijskih virov, ustreznost knjižničnega kadra;

v postopkih podaljšanja akreditacije:


priprava akcijskih načrtov za odpravo ugotovljenih neskladnosti in priložnosti
za izboljšanje glede:
a. posodobitve študijskih programov v skladu s priporočili skupine
strokovnjakov,
b. zagotovitve mobilnosti študentov, ki jim bo omogočala polno priznavanje
opravljenih obveznosti na tujih visokošolskih zavodih,
c. sistemske rešitve pri spremljanju zaposljivosti diplomantov glede na
nacionalno ogrodje kvalifikacij, povezovanje s trgom dela,
d. notranjega sistema kakovosti zavoda: vključitev predstavnikov zunanjih
deležnikov v komisijo za zagotavljanje kakovosti; ozaveščanje vseh
deležnikov o pomenu kulture kakovosti in izpolnjevanja anketnih
vprašalnikov, razširitev nabora vprašanj o pridobljenih predmetnospecifičnih kompetencah; spremljanje kakovosti študijskih programov na
podlagi strategije zavoda, akcijskega načrta, kazalnikov, ukrepov za
izboljšave, ki sklepajo krog kakovosti, pridobivanja informacij o
zadovoljstvu s študijem (tudi tujih študentov na izmenjavi),
e. odprave prekrivanja terminov predavanj in izpitov,
f. izvedbe ukrepov za spodbujanje študentov k zaključku študija,
g. intenzivnejšega vključevanja študentov v raziskovalno ali strokovno delo,
h. uravnoteženja obremenitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev,




neustreznost znanstveno-raziskovalnega dela,
pomanjkljivo urejeno mentorstvo pri praksi,
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sprememba imen študijskih programov in strokovnih naslovov diplomantov, ne
da bi se primerno spremenile tudi z njimi določene kompetence in njihovi
predmetniki,
priprava učnih načrtov, v katere bodo vnesene vse spremembe, nastale po prvi
akreditaciji študijskih programov.«

Imenovanje skupin strokovnjakov
Svet je 95 krat je imenoval skupino strokovnjakov, od tega 15 krat v postopku prve
akreditacije, 2 krat v postopku izdaje soglasja k spremembam študijskih programov, 33
krat v postopku podaljšanja akreditacije študijskih programov, 7 krat v postopku
zunanje evalvacije višjih strokovnih šol, 1 krat v postopku podaljšanja akreditacije
visokošolskega zavoda, 1 krat v postopku akreditacije dislocirane enote;
Svet je 4 krat imenoval nadomestnega člana skupine strokovnjakov, in sicer ker je
prejšnjemu članu študentu potekel status študenta in je bil izbrisan iz registra
strokovnjakov, 2 krat ker je prvotno imenovani odpovedal sodelovanje pri presoji, 1
krat zaradi odpovedi sodelovanja zaradi konflikta interesov
Svet je 3 krat je podaljšal rok za oddajo poročila skupini strokovnjakov, in sicer zaradi
sodelovanja nekaterih članov skupine strokovnjakov v številnih postopkih presoje, ki so
se nepričakovano zvrstili v enakem časovnem obdobju ter zaradi praznikov, zasedenosti
tujih strokovnjakov in težav pri določitvi dvodnevnega obiska
Odločanje sveta agencije po pritožbah oziroma v ponovljenih postopkih:
Svet je v tem obdobju odločal v petih ponovljenih postopkih, v katerih je pritožbena
komisija odpravila odločbo sveta in vrnila zadevo svetu v ponovno odločanje.
V enem od teh primerov je svet v ponovljenem postopku sklenil vlagatelja pozvati, da se
opredeli do ugotovitev v dopolnjenem poročilu skupine strokovnjakov in da predloži
natančen pregled pedagoških in drugih obremenitev nosilcev predmetov študijskega
programa pri vseh visokošolskih zavodih. Po vlagateljevi dopolnitvi je svet ugotovil, da
vloga izpolnjuje pogoje iz vseh področij presoje, zato je študijskemu programi, ki mu
sprva ni podel akreditacije, podeli akreditacijo za 7 let.
V treh ponovljenih postopkih, je svet skupino strokovnjakov pozval k dopolnitvi
skupnega oziroma evalvacijskega poročila, in sicer enkrat zaradi opozorila pritožbene
komisije, da so strokovnjaki enkrat pomanjkljivost opredelili kot neskladnost, drugič pa
kot priložnost za izboljšanje, in da bi bilo primerno skupino strokovnjakov seznaniti z
odločitvijo pritožbene komisije ter jo pozvati k razjasnitvi strokovnega mnenja. V
drugem in tretjem primeru pa, da se natančneje in v celoti izreče o ugotovljenem
dejanskem stanju in zbrani dokumentaciji, oziroma naj se opredeli do odgovora
visokošolskega zavoda na evalvacijsko poročilo in pripravi končno evalvacijsko poročilo,
česar po mnenju pritožbene komisije ni storila v prvotnem postopku. V enem primeru je
svet po prejemu dopolnjenega poročila skupine strokovnjakov sprejel drugačno
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odločitev, in sicer je podelil akreditacijo študijskemu programu za 7 let (v prvotnem
postopku je vlogo za akreditacijo zavrnil). V drugem primeru je svet po prejemu
končnega evalvacijskega poročila, sprejel enako odločitev kot v prvotnem postopku
(ponovno ni podaljšal akreditacije študijskemu programu), ker študijski program v
končnem dejanskem stanju ni izpolnjeval pogojev z vseh področij presoje in
neskladnosti, zapisane v prvi odločbi sveta agencije, niso bile odpravljene.
V ponovljenem postopku odločanja o akreditaciji visokošolskega zavoda je svet sklenil
dopolniti postopek tako, da strokovni delavec skliče ustno obravnavo, na katero povabi
skupino strokovnjakov in vlagatelja z namenom, da se dodatno razjasnijo morebitne
neskladnosti z Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in
študijskih programov in drugimi pravnimi predpisi.
Odločanje sveta o pritožbah:
Svet agencije je prejel 7 pritožb zoper svoje odločitve. V dveh primerih je sklenil pred
odločanjem o pritožbi dopolniti postopek, in sicer enkrat poslati odgovor skupine
strokovnjakov v zvezi s pritožbo vlagatelju v pripombe. Po prejemu vlagateljevega
odgovora, je svet menil, da se vlagatelj ni ustrezno odzval na ugotovljene
pomanjkljivosti in nepravilnosti, zaradi katerih je svet omejil podaljšanje akreditacije
presojanih študijskih programov, in jih tudi ni odpravil. Svet svoje odločitve ni spremenil
in je z nadomestno odločbo dopolnil in dodatno obrazložil, katere pomanjkljivosti,
nepravilnosti in neskladnosti se nanašajo na posamezne presojane študijske programe.
Pritožbo je nato poslal pritožbeni komisiji v pristojno odločanje. V drugem primeru pa je
svet skupino strokovnjakov pozval, da nepravilnosti in neskladnosti jasno poveže s
posameznimi presojanimi študijskimi programi.
Dve pritožbi je svet brez dopolnitve postopka poslal pritožbeni komisiji v pristojno
odločanje.
Svet je prejel tudi pritožbo zoper uvedbo postopka izredne evalvacije. To je na 93. seji
je zavrgel kot nedovoljeno. Vlagatelj se bo imel pravico pritožiti na končno odločitev
sveta, ko se bo postopek izredne evalvacije na prvi stopnji zaključil. Vlagatelj se je
zoper to odločitev sveta pritožil, svet je pritožbo poslal pritožbeni komisiji v pristojno
odločanje.
Svetu je bila poslana tudi ena pritožbo zaradi molka organa, in sicer v postopku izdaje
soglasja k spremembi študijskega programa. Svet je po prejemu te pritožbe odločil o
zahtevkih vlagatelja, ki so bili zreli za odločitev, in izdal soglasje k tem spremembam. O
delu zahtevka oziroma o spremembi programa, ki ni izpolnjevala pogojev za odločanje,
je svet vlagatelja ponovno pozval k dopolnitvi vloge.
Druge odločitve in opravila sveta
Svet je sprejel 39 sklepov o popravkih odločb oziroma sklepov
Enkrat je svet zavrnil prošnjo za ponovno podaljšanje roka za dopolnitev vloge, ker je bil
rok že šestkrat podaljšan, zaradi odstopa ene od partneric konzorcija in neusklajenosti
med partnerji v razumnem obdobju ni bilo pričakovati dopolnitve vloge.
Trinajstkrat je svet izdal soglasje k spremembam študijskih programov.
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Svet je 4 krat je podal soglasje k spremembi KLASIUS-P, ISCED področja, 3 krat izdal
soglasje k spremembi KLASIUS-SRV in 2 krat soglasje k uvedbi novega področja, 2 krat
podal soglasje k spremembi lokacije izvajanja študijskih programov, 1 krat se je seznanil
s spremembo sedeža visokošolskega zavoda, 1 krat izdal soglasje k spremembi naslova
visokošolskega zavoda, izdal soglasje k 4 dislociranim enotam in 4 krat soglasje k
dodatni lokaciji izvajanja študijskih programov.
Člani sveta agencije so se 10 krat izločili iz akreditacijskih postopkov.
Komisija sveta za pregled prijav kandidatov za vpis v register strokovnjakov se je
sestala enkrat in sicer v septembru. Svet je na usposabljanje povabil 39 kandidatov, v
register strokovnjakov je vpisal 21 strokovnjakov, od tega 3 na povabilo sveta agencije,
ostale po opravljenem usposabljanju.
Svet je sprejel je 3 mnenja, da višja strokovna šola dosega z zakonom predpisane
standarde in ugotovil nepravilnosti pri zunanji evalvaciji 1 višje strokovne šole, in sicer
zaradi ureditve zaposlitve referenta za študijske in študentske zadeve, kot to zapoveduje
26. člen ZVSI.
Svet se je seznanil z 2 sodbami Upravnega sodišča RS, 1 krat poslal odločbo pritožbene
komisije skupini strokovnjakov v vednost.
Svet je vpisal 2 pogodbi za visokošolsko transnacionalno izobraževanje v javno evidenco.
Svet je sprejel besedilo javnega poziva kandidatom za namestnike članov pritožbene
komisije agencije.
Svet je uvedel postopek izredne evalvacije za 17 študijskih programov na podlagi
pobude Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je opozorilo na domnevne
kršitve pri spreminjanju študijskih programov zaradi krčenja kontaktih ur. Spremembe
naj bi potrjeval zgolj senat fakultete, ne pa tudi senat univerze. Pobudi ministrstva je bil
priložen dopis dveh visokošolskih učiteljev, ki sodelujeta pri izvedbi predmetnih
študijskih programov. Pri enem študijskem programu naj bi se kontaktne obremenitve
učiteljev skrčile za 25 %.
Postopek zoper 16 študijskih programov je svet kasneje ustavil, zaradi prenehanja
javnega interesa za uvedbo postopka. Univerza je v odzivu na uvedbo izredne evalvacije
svet agencije seznanila, da je njen senat sklenil, da so spremembe študijskih programov
potrjene na vseh pristojnih telesih fakultete in univerze, zaradi česar senat ne sumi v
zakonitost delovanja ali izvajanja izobraževalne dejavnosti. Univerza tudi zastopa
stališče, da je prerazporeditev ur (npr. krčenje kontaktnih ur na račun individualnega
dela študenta) manjša sprememba, za kakršno soglasje sveta agencije ni potrebno.
Spremembe kontaktnih ur, ki so botrovale pobudi za izredno evalvacijo, so bile namreč
posledica varčevalnih ukrepov, h katerim je bila fakulteta prisiljena zaradi zmanjševanja
sredstev, namenjenih za izvedbo študijske dejavnosti. Poleg tega so bile domnevne
kršitve v pobudi za izredno evalvacijo očitane le v enem študijskem programu zato je
svet postopek izredne evalvacije 16 študijskih programov ustavil, nadaljeval pa postopek
izredne evalvacije enega študijskega programa.
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Svet je 4 krat sprejel sklep o ustavitvi postopka, in sicer 1 krat zaradi spremembe
odločitve o uvedbi postopka izredne evalvacije študijskih programov, 3 krat pa, ker je
vlagatelj umaknil vlogo (enkrat vlogo za podaljšanje akreditacije študijskega programa,
ker se študijski program ni izvajal).
3 krat je svet v skladu s 129. členom ZUP vlogo za akreditacijo zavrgel, in sicer enkrat ,
ker o zadevi ni bilo mogoče odločati, saj je o njej že tekel pritožbeni postopek, v dveh
primerih pa zavrgel vlogi za podaljšanje akreditacije Evro-sredozemske univerze in
enega priglašenega študijskega programa, ker ni pristojen odločati o podaljšanju
visokošolskega zavoda ali študijskega programa, ki ga ni akreditiral.
Svet je pooblastil dve strokovni delavki agencije za vodenje akreditacijskih postopkov
Svet je potrdil načrt zunanjih evalvacij višjih strokovnih šol do leta 2020 ter načrt za
leto 2016
Svet je tudi podal soglasje k novemu Poslovniku kakovosti agencije.
Na 95. seji je sklenil, da naj agencija v bodoče skupine strokovnjakov seznanja z
zadnjimi odzivi vlagateljev na izvedenska mnenja in s končnimi odločitvami sveta.
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OKVIRNI PREGLED ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV PO ISCED STANJE IZ RAZVIDA MIZŠ junij 2015 2014/2015
Isced
14
21
22
31
32
34
38
42
44
46
48
52
54
58
62
64
72
76
81
84
85
86
Interdisc.

Opis
Izobraževalne vede
Umetnost
Humanistika
Družbene vede
Novinarstvo
Poslovne in upr. vede
Pravne vede
V. o živi naravi
Fizik. in kemij. vede
Matematika, statist.
Računalništvo
Tehnika
Proizvodne tehnol.
Arhitektura, gradben.
Kmetijstvo
Veterinarstvo
Zdravstvo
Socialno delo
Osebne storitve
Transport
Varstvo okolja
Varovanje

SKUPNO
%
štev. študentov

UL
86
30
92
61
7
25
3
12
12
9
5
15
15
17
14
6
21
7
5
7
3
2
7

UM
43
2
29
10

UPR
22
1
23
20

18
7
5
7
4
11
34
3
6
12

4
1
8

5

4

14

5
5
1
5

8

6

1

1

6
2
1

461
48,7

212
22,4

5

20
2,1

146
15,4

947

200

500

6110

72214

6
2
1

Finfš UNG ZASEBNI
2
6
4

4
3
1
2
1
1

2

103
10,9

42922 16680 5802

6
3
13
2
64
7
2
2
8
9
1

štev.prog.
151
41
153
108
9
111
18
29
24
19
21
58
29
24
30
6
44
7
24
12
10
9
10

Pojasnilo: 3 državne, 1 zasebna in 1 mrežna univerza (EMUNI) in še 49 visokošolskih
zavodov. Še 48(27/21) višjih strokovnih šol s cca. 35 študijskimi programi in 11.485
študenti. Skupno število študentov v terciarnem izobraževanju v štud. letu 2014/2015
je 83.669, v štud. letu 2013/2014 je bilo študentov 90.622.
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Akreditacije v visokem šolstvu
Naloga

Izvedba in
odgovornost

Prejete
vloge v
2015
17

Obravnavane
vloge v 2015

Predvideno število Opombe
vlog v 2016

Prva akreditacija študijskih programov

sektor za
kakovost /
Svet agencije

20

15

Podaljšanje akreditacije študijskih programov

233

98

77*

Prva akreditacija visokošolskih zavodov

3

1

3

Podaljšanje akreditacije visokošolskih zavodov

12

5

5

Preoblikovanje visokošolskih zavodov

10

7

8

VTI

2

2

2

Prejete
vloge v
2015
6

Obravnavane
vloge v 2015

Predvideno število Opombe
vlog v 2016

4

11

*60 vlog, ki jim je akreditacijo podelil
Svet RS za visoko šolstvo + 2 po
izredni evalvaciji + 15, ki jih je
akreditirala agencija

Evalvacije višjih strokovnih šol
Naloga

Izvedba in
odgovornost

Zunanje evalvacije višjih strokovnih šol

sektor za
kakovost /
Svet agencije

23

24

Trajanje posameznih postopkov (odločitve sprejete v letu 2015)

25

26

27

28

29

II. PRITOŽBENA KOMISIJA
V pričujočem letu 2015 je bil trend zmanjševanja števila pritožb vlagateljev očiten;
vložene so bile le 3. Vloženih je bilo torej 6 pritožb manj kot leta 2014 (9) ter 10 manj
kot leta 2013 (13). Pritožbena komisija se je sestala na dveh sejah, kjer je odločila o
vseh treh zadevah, ki jih je v reševanje odstopil svet agencije.
Tudi v letu 2015 so pritožniki večinoma uveljavljali vse tri pritožbene razloge iz prvega
odstavka 237. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –
uradno
prečiščeno
besedilo, 105/06 –ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13;
v
nadaljevanju ZUP). Odločitve sveta agencije so torej izpodbijali zaradi zatrjevanih kršitev
pravil materialnega prava, napačne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in kršitev
pravil postopka.
V dveh postopkih, v katerih je odločala, je pritožbena komisija pritožbi ugodila,
izpodbijano odločbo odpravila in zadevo vrnila svetu v ponovno odločanje.
V obeh zadevah je ugotovila, da je šlo za postopkovno kršitev, saj je svet agencije
odločil na podlagi poročila skupine strokovnjakov, ki ni vsebovalo opredelitve do
vlagateljevih pripomb nanj.
V tretji zadevi, ki jo je obravnavala, je potrdila odločitev sveta agencije, da študijskemu
programu podaljša akreditacijo za krajši čas. Dosedaj še ni podatka o tem, ali je
pritožnik proti odločitvi sveta agencije, ki jo je potrdila pritožbena komisija, uporabil
sodno pravno varstvo in sprožil postopek upravnega spora.
III. DIREKTOR
Direktor kot vodstveni organ agencije je v letu 2015 posvetil veliko časa delu z
revizijama računskega sodišča. Poleg obveznosti v zvezi z drugo revizijo računskega
sodišča, obravnave osnutka oziroma predloga revizijskega poročila »postopki
evalviranja, akreditiranja ter podeljevanja koncesij v višjem in visokem šolstvu 20102013« je nepričakovano izbruhnila afera v zvezi z ugotovitvami iz revizijskega poročila
za leto 2011, natančneje s popravljalnim ukrepom - ki ga niti direktor niti svet agencije
ni izvedel - da naj agencija izterja preveč plačane zneske za sejnine zaradi t.i. »dvojnih
sejnin«, kot so navajali mediji.
Direktor je na številna novinarska vprašanja in očitke o neizterjavi »preveč plačanih
zneskov« skoraj dnevno odgovarjal, nazadnje pa na spletni strani objavil obširen
odgovor, v katerem je pojasnil, da agencija tega ukrepa ni izvedla, ker je člane sveta za
opravljeno delo plačevala v skladu z določili ZViS in sklepom o ustanovitvi agencije, o
čemer je v roku (v letu 2015 dvakrat) obvestila računsko sodišče. Šele po devetih
mesecih pa je predsednik računskega sodišča javnosti sporočil, da je izterjava še vedno
aktualna in da agencija zahtev sodišča ni upoštevala.
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Po mnenju direktorja se je agencija znašla v takšnem položaju zaradi slabo pripravljene
zakonodaje – kolizije med ZViS in sklepom o ustanovitvi agencije. Agencija ne spada
med javne agencije, temveč med institucije, kot so Računsko sodišče, Komisija za
preprečevanje korupcije, Ustavno sodišče, Javni pooblaščenec idr. Njeno delovanje
ureja ZViS, med drugim tudi plačilo za delo sveta. V 51.n členu ZViS je namreč jasno
določeno, da so člani sveta upravičeni do plačila in povračila stroškov za delo. Določeno
je, da svet agencije lahko sam določi »način in višino plačila ter povračila stroškov«.
Javnost je bila preko medijev dodatno obveščena, da je agencija v kriminalističnem in v
postopku pred KPK, vendar agencija ni prejela nobenega tovrstnega uradnega
dokumenta.
Poglavitna skrb direktorja v letu 2015 je bila zagotovitev stabilnega financiranja
agencije. 31. oktobra 2015 se je namreč iztekel projekt ESS, prek katerega se je
financirala temeljna dejavnost agencije (akreditacije in evalvacije oziroma delo
strokovnjakov agencije, informacijski sistem, plače 14 od skupaj 23 strokovnih delavcev,
torej večine). Agencija je bila namreč v prvih petih letih pretežno financirana iz sredstev
ESS, zato je bilo treba zagotoviti več proračunskega denarja za njeno delo oziroma
zaposlitve v prihodnje. Pogajanja z ministrstvom, pristojnim za finance, so bila
dolgotrajna; šele avgusta 2015 so bila proračunska sredstva za delo agencije
zagotovljena na integralnem delu proračuna v letu 2016 in 2017, dokončno pa s
sprejetjem proračunov za 2016 in 2017. Projekt ESS pa je bil podaljšan do 31. dec.
2015.
Mednarodno sodelovanje se iz leta v leto krepi. Direktor ima pomembno vlogo v
mednarodnih institucijah za kakovost; 4. decembra 2015 je bil izvoljen tudi za
podpredsednika evropskega konzorcija za akreditacije (ECA). Agencija je pripravila tudi
letno generalno skupščino in delavnico združenja CEENQA v Ljubljani 22. in 23. maja
2015. Direktor je bil ponovno izvoljen za podpredsednika CEENQA z dvoletnim
mandatom.
Direktor je opravil veliko službenih poti v tujino, udeležil se je
- konference agencij za zagotavljanje kakovosti, ministrstev, pristojnih za šolstvo,
in visokošolskih zavodov na temo zagotavljanja kakovosti skupnih študijskih
programov v Salamanci v Španiji,
- 6. generalne skupščine ENQA v Dublinu;
- obiskal je estonsko agencijo za zagotavljanje kakovosti EKKA in bolgarsko
agencijo za zagotavljanje kakovosti NEAA ter tudi portugalsko agencijo za
kakovost A3ES v okviru projekta EIQAS.
O svojem delu je sproti poročal zaposlenim na agenciji na tedenskih sestankih in tudi na
sejah sveta agencije.
Direktor si je prizadeval za sodelovanje z deležniki ter približevanje delovanja agencije
vlagateljem. Nadaljeval je obiske zavodov. Imel je neformalne razgovore z rektorji,
dekani, predsedniki, študenti in v nekaterih primerih tudi z lastniki zavodov.
Direktor nadaljuje tedenske delovne sestanke z zaposlenimi, o katerih se pišejo tudi
zapisniki. Gre za sprotno izmenjavo informacij in dogovor o nadaljnjem delu. V
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primerjavi s prejšnjimi se čuti rahel trend izboljšanja. Sestanki so bolj učinkoviti,
zaposleni aktivno sodelujejo in sprejemajo skupne odločitve.
V začetku 2016 je direktor tako kot vsako leto opravil letne individualne delovne
razgovore z vsemi zaposlenimi. Letni razgovor je pogovor oz. pregled in ocena
dosedanjega dela posameznega zaposlenega, skupna ocena realizacije ciljev in nalog ter
skupna ocena uspešnosti zaposlenega in vodje. Na letnem pogovoru se sogovornika
pogovorita o načrtih za prihodnje ter o željah in pričakovanjih obeh. Letni razgovori so
osnova za določitev delovne uspešnosti zaposlenih. Z ugotavljanjem delovne
uspešnosti se kontrolira delo, določi se osnova za napredovanje, ugotavljajo se prednosti
in slabosti, s tem pa lahko delavci s pomočjo vodij tudi planirajo svojo kariero.
Letni razgovori so bili opravljeni z vsemi zaposlenimi. Predhodno so zaposleni
odgovorili na naslednja vprašanja: Vaš razmislek o delu na agenciji? Navedite po en
primer dobre in slabe prakse na agenciji! Kakšno je bilo Vaše strokovno izpopolnjevanje
in kaj Vas najbolj obremenjuje pri delu na agenciji?
Povzetek odgovorov je naslednji:
Razmislek o delu v letu 2015. Leto 2015 je bilo tudi za zaposlene na agenciji
problematično in stresno, ker so septembra 2015 pošla sredstva ESS, vendar so bila
kasneje zagotovljena integralna sredstva v proračunih za 2016 in 2017. Kljub temu 4
sodelavcem ni bilo možno podaljšati pogodbe o zaposlitvi. Desetim sodelavcem pa je
direktor podpisal pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. V letu 2015 se je torej zaključil
projekt ESS. Končno pa se je začel postavljati informacijski sistem eNAKVIS. Leto 2015
je zaznamovalo tudi nesorazmerno veliko dela s številnimi vlogami. Agencija je aktivno
sodelovala na projektu Erasmus+ EIQAS (Poljska, Portugalska, Bolgarija in Slovenija)
kakor tudi v delovnih skupinah ECA. Obremenjevalo nas je delo za Računsko sodišče
(revizija 2010-2013).
Primeri dobrih praks. Sodelavci so pohvalili sedanjo zaposlitev za nedoločen čas, kar
omogoča stabilnost zaposlitve. Hkrati je pozitivno ocenjeno usposabljanje strokovnjakovevalvatorjev in neformalna izmenjava mnenj ob jutranji kavi in rednih sestankih, ki so
dokumentirani z zapisniki. Dobra praksa je tudi uvedba umerjevalnih sestankov in
prenova ter uskladitev novih obrazcev za vlagatelje.
Primeri ne tako dobrih praks. Predvsem so pripombe na nedorečenost pri vlaganju
dopolnitev k številnim vlogam. Obstaja tudi občasna neusklajenost med sodelavci in
člani sveta in neusklajeno poročanje svetnikov. Vsekakor obstaja preveliko število
postopkov, kar seveda vpliva na kakovost dela. Vprašljiva je tudi obravnava izrednih
evalvacij. Omenjeno je tudi nespoštovanje prisotnosti na delovnem mestu in najemna
pogodba za prostore agencije.
Predlagane spremembe. Povzetek predlogov sprememb je naslednji:
- več sodelovanja in usklajenosti ter več umerjanja med strokovnimi
sodelavci in svetom
- zajeziti preobširno dopolnjevanje vlog
- želja po sorazmerni obremenitvi strokovnih sodelavcev
- o spornih vprašanjih odkrito razpravljati na rednih delovnih sestankih
- naj bi vsi bolj dosledno uporabljal program Lotus Notes
- spoštovanje pravilnika o delovnem času
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Pohvaljena izvedena usposabljanja: osvežitveni seminar iz ZUP, obisk 2
predstavnikov KPK (konflikt interesov, etika, integriteta, vplivi, zaščita prijaviteljev),
tečaj za ocenjevalce CMEPIUS, za Excel, uporaba ISO standardov v šolstvu
Obremenjujoči faktorji pri delu:
- nedoslednosti pri odločitvah sveta
- zamujanje rokov in preveč postopkov,
- občasen nespoštljiv odnos vlagateljev
- prevelika birokratizacija
- medijski zapisi (afere)
- nenehne prošnje za prednostno obravnavo
Direktor redno deluje kot presojevalec v EUA IEP (Evropsko združenje univerzinstitucionalna programska evalvacija). V letu 2015 je sodeloval pri institucionalni
evalvaciji bolgarske univerze v Sofiji, Bolgarija.
V decembru 2014 je direktor skupaj s Poljsko (koordinator), Portugalsko in Bolgarsko
agencijo in drugimi partnerji (med drugimi tudi UL in UNG) podpisal dvoletni Erasmus+
projekt EIQAS (Enhancing Internal Quality Assurance Systems). V letu 2015 smo v
Ljubljani organizirali petdnevni seminar za 20 študentov-evalvatorjev iz Poljske,
Portugalske, Bolgarije in Slovenije. Študenti so pripravili vodnik po revidiranih Evropskih
standardih in smernicah 1. del. Predvsem so obravnavali standarde, ki se dotikajo
predvsem študentov.

IV. NAČRT INTEGRITETE
V letu 2015 se je delovna skupina za načrt integritete sestala trikrat. Na
sestankih so člani delovne skupine analizirali, koliko ukrepov iz obstoječega registra
tveganj je bilo že izvedenih, koliko se jih izvaja periodično ter koliko jih je ostalo
neizvedenih, in zakaj. V nekaterih primerih, kjer je bilo to potrebno, je delovna skupina
izdelala tudi novo oceno tveganj ter ukrepov za preprečitev uresničitve teh tveganj.
1. junija 2015 je agencija na Komisijo za preprečevanje korupcije oddala letno
poročilo o izvedenih ukrepih iz načrta integritete 2014-2015.
Ena izmed skupnih ugotovitev delovne skupina za načrt integritete v letu 2015 je bila
tudi, da bi bilo potrebno na agenciji, z namenom osveščanja in še boljše poučitve
strokovnih delavcev o tem, kaj pomeni nasprotje interesov in kakšni so nedovoljeni
vplivi, ter kako se najbolj ustrezno odzvati v konkretnih primerih, ko se takšna
tveganja uresničijo , organizirati seminar na omenjeno temo za vse zaposlene. S tem
namenom je bilo v mesecu juliju 2015 na Komisijo za preprečevanje korupcije
poslano povpraševanje za seminar o etiki in integriteti.
Zaradi zasedenosti predavateljev izvedba seminarja na agenciji v letu 2015 žal ni bila
mogoče, vendar pa smo ob koncu leta (novembra) 2015 za izvedbo seminarja ponovno
zaprosili in se dogovorili za izvedbo le – tega v februarju 2016.
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V novembru 2015 se je skrbnica načrta integritete udeležila izobraževanja za skrbnike,
katerega organizatorka je bila Komisija za preprečevanje korupcije.
Na pobudo delovne skupine za načrt integritete in ob podpori direktorja agencije smo v
letu 2015 prvič vključili vprašalnik o dejavnikih tveganja ( za zaposlene, člane sveta in
strokovnjake) tudi v samoevalvacijski vprašalnik .
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PRIKAZ URESNIČEVANJA NALOG PO POGLAVJIH IZ
DELOVNEGA NAČRTA AGENCIJE ZA LETO 2015
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A) AKREDITACIJE VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV IN ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV TER EVALVACIJE VIŠJIH STROKOVNIH
ŠOL (2015)
1. IZVEDBENI CILJ: AKREDITACIJE IN EVALVACIJE
1. aktivnost: akreditacije v visokem šolstvu
Naloga
Izvedba in
odgovornost
Prva akreditacija študijskih programov
Podaljšanje akreditacije študijskih programov
Prva akreditacija visokošolskih zavodov
Podaljšanje akreditacije visokošolskih zavodov
Preoblikovanje visokošolskih zavodov
VTI
2. aktivnost: evalvacije višjih strokovnih
Naloga
Zunanje evalvacije višjih strokovnih šol

sektor za
kakovost/
Svet agencije

šol
Izvedba in
odgovornost
sektor za
kakovost/
svet agencije

Prejete
vloge v
2015
17
233
3
12
10
2

Obravnavane
vloge v 2015

Prejete
vloge v
2015
6

Obravnavane
vloge v 2015

20
98
1
5
7
2

4

Predvideno
število vlog
v 2016
15
77*
3
5
8
2

Opombe

Predvideno
število vlog
v 2016
11

Opombe

*60vlog, ki jim je
akreditacijo podelil
Svet RS za vis.
šolstvo+ 2 po izr.
evalvaciji+15, ki jih
je akreditirala
agencija

Opomba: V preglednici niso upoštevane vloge za spremembe študijskih programov. Po Zakonu o uravnoteženju javnih financ (ZUJF, Ur.l. RS, št. 40/2012)
lahko samostojni visokošolski zavod spreminja obvezne sestavine študijskih programov po enakem postopku, kot se sprejemajo. Univerza obvezne sestavine
študijskih programov spreminja sama. O spremembah obveznih sestavin študijskih programov univerza samo seznani agencijo v 30 dneh od njihovega
sprejema. Te spremembe agencija upošteva pri podaljšani akreditaciji študijskih programov.
Pri podatkih o predvidenem številu vlog v letu 2015 za prve akreditacije študijskih programov in visokošolskih zavodov ter preoblikovanje zavodov gre zgolj
ocene. Pri razlikah v številu prejetih in obravnavanih vlog je potrebno upoštevati, da vloge prihajajo tekom celotnega koledarskega leta, še posebej vloge za
podaljšanje akreditacije študijskih programov (rok oddaje 30. september). Tako je njihova obravnava lahko zaključena šele v naslednjem koledarskem letu.

39

Pojasnila:
Seznam evidenc akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov je javno objavljen na spletni strani agencije
http://www.nakvis.si , in sicer v treh povezavah




Javna evidenca akreditacij študijskih programov 2004 do 2010
Javna evidenca študijskih programov, akreditiranih po 1. marcu 2010
Načrt ponovnih akreditacij in javna evidenca akreditacij visokošolskih zavodov
Dodatno MIZŠ objavlja Razvid visokošolskih zavodov in njihovih študijskih programov
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razvid_visokosolskih_zavodov /
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Akreditacije v visokem šolstvu
Sistem zagotavljanja kakovosti v visokem in višjem šolstvu
1. Akreditacijski postopki v visokem šolstvu
Zunanja evalvacija in podelitev oziroma podaljšanje akreditacije visokošolskih zavodov in
študijskih programov je temeljna dejavnost agencije. Gre za zunanji sistem
zagotavljanja kakovosti zaradi nenehnega izboljševanja visokošolskega izobraževanja in
omogočanja kakovostne izobrazbe.
Poleg tega v zakonskih rokih potekajo postopki še za akreditacijo 304 študijskih
programov ter 19 akreditacijskih postopkov vezanih na visokošolske zavode.
Agencija je tako v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015 (to so leta 2012, 2013, 2014,
2015) končala 212+150+157+172=691 akreditacijskih oz. evalvacijskih postopkov, od
tega je:
podelila prvo akreditacijo 93+37+22+17=169 študijskim programom (prve,
druge in tretje bolonjske stopnje ter programom za izpopolnjevanje),
podaljšala akreditacijo 68+71+85+98=322 študijskim programom,
podelila prvo akreditacijo 6+2+4+0=12 visokošolskim zavodom,
podaljšala akreditacijo 1+18+4+4=27 visokošolskim zavodom,
akreditirala 44+22+40+43=149 sprememb študijskih programov.
Že v letu 2013 in tudi v letu 2015 je agencija pričakovala spremembo visokošolske
zakonodaje in prehod na pretežno institucionalno akreditacijo, vendar do teh sprememb
ni prišlo. V letu 2015 sta odstopili dve ministrici za izobraževanje, znanost in šport
(Setnikar-Cankar, avtorski honorarji; Mlekuž, plagiatorstvo) in do sprememb
visokošolske zakonodaje (poskusa Pikalo, Setnikar-Cankar) tako še ni prišlo.
Napovedana je novela ZViS in kasneje večja sprememba ZViS v letu 2016 (MakovecBrenčič). V septembru 2016 se zaključijo tudi vsi ne-bolonjski študijski programi.
2.

Zunanje evalvacije višjih strokovnih šol

V letu 2015 je agencija prejela 6 vlog za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol in
opravila 5 evalvacijskih obiskov. Prav tako je končala 3 postopke, ki jih je začela v letu
2014. Končno mnenje je agencija podala za 4 višje strokovne šole, v treh primerih je
potrdila, da višja strokovna šola dosega z zakonom predvidene standarde, v enem
primeru pa ne.
B) VZPOSTAVITEV CELOVITEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA AGENCIJE
(dejavnost že iz akcijskega načrta za 2013)
Pot razvoja informacijskega sistema agencije je bila naslednja. Spomladi leta 2014 naj bi
bilo opravljeno javno naročilo (priprava razpisne dokumentacije, izdelava elaborata,
izbira izvajalca), elektronski obrazec pa naj bi bil pripravljen v letu 2015.
Prestavitev dokončne vzpostavitve celovitega informacijskega sistema agencije v leto
2015 naj ne bi slabo vplivala na delovni proces, saj so se elektronski obrazec za oddajo
vlog za akreditacije in zunanje evalvacije ter druge spletne aplikacije že posodobile tako,
da pri delu ni bilo večjih težav. Se pa zavedamo pomembnosti informacijskega sistema
za bodoče delovanje agencije. Predvsem bo uporaben pri pripravi preglednih poročil.
Zavedamo se tudi kritik vlagateljev vlog.

V letu 2014 smo pripravili ustrezno dokumentacijo. V letu 2014 smo uspešno izvedli
razpis za izbor izvajalca izgradnje informacijskega sistema v skladu z določili Zakona o
javnem naročanju (ZJN-2). V septembru 2014 je bilo na agenciji javno odpiranje ponudb
za izgradnjo in vzdrževanje informacijskega sistema agencije. Do roka so prispele 4
ponudbe. Najcenejša je znašala 100.000,00 EUR, najdražja pa 150.000,00 EUR.
Ocenjena vrednost projekta je znašala 160.000 EUR.

Aktivnost: Vzpostavitev celovitega informacijskega sistema
Naloga
Izvedba in
Rok izvedbe Pričakovani rezultat
odgovornost
Spoznavanje
strokovna služba Julij, avgust
visokošolskih zavodov z
2015
Učinkovitejše,
eNakvis
racionalnejše in
kakovostnejše delo,
Testiranje obrazcev in
strokovna služba November
poenostavitev in
uporabnost eNakvis z
2015
izboljšanje akreditacijskih
notranjimi in zunanjimi
in evalvacijskih postopkov
deležniki
ter drugih delovnih
procesov na agenciji. Tudi
Odprava zaznanih napak strokovna služba December
povezanost s sistemom ein nepravilnosti
2015
VŠ.
Končna različica in
strokovna služba Marec 2016
Eden izmed strateških
uvedba eNakvis
ciljev agencije!.

Po razpisu je sledil podpis pogodbe z izbranim izvajalcem Optilab d.o.o. in dela na
razvoju informacijskega sistema so se začela konec leta 2014. Podpisana je bila pogodba
za vzpostavitev informacijskega sistema agencije v vrednosti 100.000 EUR. Na izbiro
izvajalca se ni nihče pritožil.
Zastavljen cilj za leto 2014 je bil v celoti dosežen. Cilj vzpostavitve prenovljenega
celovitega informacijskega sistema je učinkovitejše, racionalnejše in kakovostnejše delo,
poenostavitev akreditacijskih in evalvacijskih postopkov ter drugih delovnih procesov na
agenciji. Poenostavilo se bo tudi zbiranje podatkov in priprava končnih poročil.
Od začetka leta 2015 je potekala izgradnja informacijskega sistema (eNakvis). Izvajali
so se redni tedenski sestanki med naročnikom in izvajalcem, kjer so se sproti določale
zadolžitve in odpravljale vse težave na katere smo naleteli. Tako smo v letu 2015,
izvedli:
analizo dotedanjega stanja elektronskega obrazca,
analizo procesov,
izgradnjo procesov,
uskladitev strogih varnostnih zahtev z MJU,
preoblikovanje obrazcev,
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-

uvodno usposabljanje uporabnikov,
prvo migracijo podatkov,
pripravili vse potrebno za povezovanje eNakvis z ostalimi zunanjimi sistemi,
postavili sistem v testno okolje MJU,
testirali delovanje procesov,
prevzeli sistem,
formalna prenova obrazcev.

Tako je bil eNakvis, kljub izredno kratkim rokom, izdelan in deluje na lokalnem
strežniškem okolju, vendar še ni naložen na t.i. produkcijsko okolje na MJU, zato še
javnosti ni dostopen.
Namreč potrebno je bilo temeljito prenoviti obrazce za vloge; svet jih je potrdil na
novembrski seji 2015 (prva akreditacija) in januarski seji 2016 (podaljšanje
akreditacije). Ker pričakujemo pripombe na nov obrazec je potrebno sistem najprej
namestiti na t.i. šolsko okolje na strežnikih Ministrstva za javno upravo (MJU) in šele, ko
bomo imeli dokončno verzijo obrazcev, ga bomo namestili na produkcijsko okolje. Takrat
bo eNakvis na voljo vsem uporabnikom.
Ker agencija gostuje na strežnikih MJU, so varnostne zahteve in protokoli za namestitev
sistema izredno zahtevni in počasi potekajo, enako velja za vse nadgradnje in
posodobitve. Opozoriti je treba še na dejstvo, da bo agencija uporabljala identično bazo
podatkov kot eVŠ, kar pomeni, da ne bo mogla zaradi morebitnih vzdrževalnih del
kadarkoli izklopiti oziroma ustaviti celotnega sistema. Zato bomo pred namestitvijo
zadevo temeljito preverili in preizkusili. Vse spremenjene obrazce oziroma delovanje
eNakvis, ki zadeva deležnike, bomo preizkusili z njihovim sodelovanjem. Pri tem bomo
poskušali upoštevati kar največ njihovih pripomb oziroma predlogov za izboljšanje.

C) PRENOVA STRATEGIJE AGENCIJE IN STRATEŠKI CILJI OD 2016-2020
Naloge v delovnem načrtu za 2015 so bile opredeljene ob upoštevanju strateških ciljev
agencije iz Strategije razvoja agencije za obdobje 2011 – 2016, ki jih je sprejel Svet
agencije že novembra 2011. Delovanje agencije je bilo usmerjeno pretežno na:
1. vzpostavitev in nadaljnji razvoj sistema zagotavljanja kakovosti agencije
(predvsem vzpostavitev informacijskega sistema)
2. preoblikovanje sistema zagotavljanja kakovosti v visokem in višjem šolstvu ter
3. sodelovanje pri razvoju visokega šolstva v Sloveniji
4. prepoznavnost agencije agencije v mednarodnem prostoru
Pričujoča aktivnost "Prenova strategije agencije in strateški cilji od 2016-2020" je bila
načrtovana v letnem delovnem načrtu za 2015 in tudi v akcijskem načrtu, vendar ni bila
uresničena.
Ob pregledu petletnega delovanja agencije smo ugotovili, da smo si zadali v akcijskem in
v načrtu za delo preveč aktivnosti in ciljev. Pri delovanju same agencije pa je prišlo tudi
do dodatnih občasnih časovno zelo zahtevnih zadolžitev (izpolnjevanje zaprosil
računskega sodišča, sodelovanje pri spreminjanju zakona o visokem šolstvu - 2 krat).
Ker agencija še nima informacijskega sistema smo samo za potrebe računskega sodišča
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pripravili npr. 16 poglavij, skupno 38 strani besedila in 330 dokumentnih prilog in
podobnih je še 6 manjših zaprosil.
Zato možno prenovo Poslanstva in Vizije agencije ter določitev strateških ciljev agencije
2016-2020 z upoštevanjem ReNPVŠ11-20 premikamo v leto 2016. Omeniti pa je
potrebno (četudi to ni opravičilo), da je od 46 začrtanih ukrepov iz ReNPVŠ11-20 bilo
popolnoma uresničenih le 6 ukrepov, med njimi tudi zahteva, da NAKVIS postane član
ENQA in EQAR (21. ukrep).
D) SISTEM OBVEŠČANJA DELEŽNIKOV O AKTIVNOSTIH AGENCIJE
Nekaj podobnega velja tudi za to poglavje. Vzpostavitev učinkovitega sistema
obveščanja deležnikov o pomembnih dogodkih, dobrih praksah in spremembah aktov
agencije bo zamaknjeno v leto 2016.
Ob tem je le treba opozoriti na dejstvo, da agencija redno in sproti odgovarja na vsa
aktualna vprašanja, ki jih sprejme na elektronski naslov info@nakvis.si . To pa niso
samo vprašanja deležnikov ampak tudi širše javnosti. Za odgovore smo zadolžili enega
izmed sodelavcev agencije.
O pomembnih dogodkih sklicuje agencija tudi novinarske konference.
Ne nazadnje pa agencija vzdržuje svoj "twitter" naslov @nakvis
(http://twitter.com/nakvis) , kjer je povezana tudi z drugimi institucijami kot so
npr.@ceenqa @ENQAtwt @ESUtwt @ECA_association.
Na tem "twitter" naslovu je bilo pred enim letom 692 sporočil (tvitov), sledimo 292
naslovnikom in @nakvis-sporočila prebira 89 sledilcev. Trenutne številke so: 760 tvitov,
sledimo 329 naslovnikom in imamo 137 sledilcev.

E) USPOSABLJANJE ČLANOV SVETA IN STROKOVNJAKOV
“You cannot teach a man anything, you can only help him find it within himself.” - G. Galilei
“I never teach my pupils, I only attempt to provide the conditions in which they can learn.”A. Einstein

O usposabljanju članov sveta so mnenja deljena, usposabljanje strokovnjakov pa je na
agenciji že utečena praksa.
O usposabljanje članov sveta je povprašalo tudi računsko sodišče. Ker tega nismo
formalno izvedli, je direktor s tem kršil deseti odstavek 51.h člena ZViS. Novi člani sveta
agencije se usposabljajo z delom. Res da se člani sveta agencije niso udeležili
formalnega usposabljanja - vendar verjamem, da deležniki sami poskrbijo, da izberejo s
svojimi postopki primerne kandidate za člane sveta agencije, ki vedo s kakšno tematiko
se Svet agencije ukvarja. Med člani sveta so bili nekdanji rektorji, ministri in drugi
ugledni državljani. V juniju leta 2013 so se zamenjali le 4 člani sveta, v letu 2016 se bo
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zamenjalo 5 članov sveta agencije in takrat bomo v septembru tudi organizirali ustrezno
izobraževanje.
Vsi člani sveta so ob začetku mandata prejeli Navodila pri delu agencije-junij 2013 in
občasno prejemajo aktualno dokumentacijo v zvezi z evalvacijami in akreditacijami. Te
podatke smo posredovali tudi računskemu sodišču. Vsako leto se tudi ocenjuje delo
sveta agencije in delo posameznih članov sveta.

F) DELAVNICA IN GENERALNA SKUPŠČINA CEENQA 2015
Delavnice in generalna skupščina 27 držav srednje in vzhodnoevropske mreže agencij za
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu je bila 22.-23. maja 2015 v Ljubljani.
Srečanje je vodil predsednik CEENQA, Iring Wasser, glavni direktor nemške agencije
ASIIN. Pozdravni nagovor je imela novo imenovana ministrica za šolstvo, znanost in
šport, Maja Makovec Brenčič, redna profesorica za področje mednarodnega poslovanja
na EF UL in nekdanja predsednica sveta agencije.
Tema delavnice je bila "Vpliv zagotavljanje in nadzor kakovosti". Profesor T. Leiber od
nemške agencije Evalag je predstavil ozadje in rezultate analize učinka zagotavljanje
kakovosti v visokem šolstvu v projektu (IMPALA). Heli Mattisen, vodja estonske
visokošolskega agencije za kakovost (EKKA) je opisala nedavni nacionalni projekt vpliv
zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih. Blazhe Todorovski, ki je predstavljal
evropske študente (ESU), je podal pregled organizacije in projektov, ki se ukvarjajo z
zagotavljanjem kakovosti. Prof. I. Leban, kot gostitelj dogodka, je predstavil slovensko
visoko šolstvo in podal pregled zagotavljanja kakovosti v povezavah gospodarstva in
visokega šolstav. Josep Grifoll, član izvršnega odbora ENQA je zaključil delavnico.
Drugi dan je potekala generalna skupščina CEENQA, ki je izvedla tudi volitve. Iring
Wasser z ASIIN, Nemčija, je bil ponovno izvoljen za predsednika CEENQA, za
podpredsednika pa I.Leban za obdobje 2 let. M.Vidlakova, republika Češka je tudi
postala članica izvršnega odbora CEENQA.
CEENQA sodeluje kot partner v mednarodnih projektih - BIHTEK, ALIGN, BHQFHE s
številnimi partnerji v srednji in vzhodni Evropi, in v QUALITAS, ki vključuje romunsko
agencijo za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ARACIS).
Leta 2016 bo generalna skupščina in delavnica ob 15. obletnici CEENQA v Krakovu na
Poljskem, kjer je bila CEENQA tudi ustanovljena. Sestanek bodo gostilo poljska agencija
PKA, skupaj s poljsko akreditacijsko komisijo UAC.
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FINANČNI VIRI
REALIZACIJA DRŽAVNEGA PRORAČUNA NACIONALNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU ZA LETO 2015

Politika / Glavni
program / Podprogram
/ Proračunska postavka

PP
1

2

Sprejeti
proračun
2015 (v
EUR)

Veljavni
proračun
2015 (v
EUR)

Realizacija
proračuna
2015 (v
EUR)

Delež
realizacije
proračuna v
veljavnem
proračunu

3

4

5

6=5/4

02 – Visoko šolstvo,
znanost, tehnologija in
informacijska družba
0201 – Visoko šolstvo
020101 – Visokošolsko
izobraževanje
9885

Plače

352.089,67

385.649,55

385.307,10

99,9 %

9886

Materialni stroški

134.584,25

145.745,16

145.745,16

100 %

9887

Investicije

5.000,00

111,00

111,00

100 %

Osnovna sredstva –
sredstva odškodnin

3960,65

3960,65

0

0%

130163
9888

Kakovost visokega šolstva

42.932,00

26.606,68

26.606,68

100°%

9889

Kakovost, konkurenčnost
in odzivnost visokega
šolstva – ESS – 07-13 –
EU

785.169,09

785.169,09

636.007,41

81%

9890

Kakovost, konkurenčnost
in odzivnost visokega
šolstva – ESS – 07-13 –
slovenska udeležba

138.531,66

138.531,66

112.259,44

81%

150022

Izvajanje projekta EIQAS

0

4795,00

4715,14

98 %
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Odhodki proračuna, tipa 1 (PP 9885, PP 9886, PP 9887, PP 9888)
99,9 % realizacija razpoložljivih proračunskih sredstev je nastala zaradi:
- rebalansa v januarju 2015,
- zaradi učinkovite porabe pavšala - določeni stroški so se lahko šteli kot posredni stroški v
okviru izvajanja projekta ESS,
- preostala sredstva, ki niso bila porabljena ob koncu leta 2015, so bila v skladu s sklepom
Vlade RS prerazporejena v Tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva EU 07-13 – Strukturni skladi, tipa 70 in 71 (PP 9889 in PP 9890)
Realizacija razpoložljivih sredstev iz evropskih skladov ESS je v letu 2015 znašala 81 %.
Takšna realizacija sredstev ESS je nastala zaradi:
manj izplačil za delo zunanjih strokovnjakov
manj posrednih stroškov
manj stroškov z organizacijo konferenc, simpozijev oz. delavnic
Sredstva EU 14-20 – Centralizirani in drugi programi EU, tipa 801 (PP 150022)
Realizacija razpoložljivih sredstev vezano na projekt EIQAS je v letu 2015 znašala 98 %.
Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja, tipa 7 (PP 130163)
Realizacija razpoložljivih sredstev odškodnin je v letu 2015 znašala 0 %.
v letu 2015 se je zamenjal lastnik prostorov, ki je(bo) popravil poškodovano ali
uničeno opremo na svoje stroške, saj je bila oprema uničena zaradi vdorov vode v najete
prostore
Realizacija celotnega sprejetega proračuna je v letu 2015 znašala 87,9 %.
Agencija je opravila večino najpomembnejših nalog iz delovnega načrta za leto 2015, in sicer v
skladu s strateškimi cilji in usmeritvami ter ob upoštevanju opisnih kazalcev, določenih v
obrazložitvi rebalansa državnega proračuna:
 izvajanje evalvacijskih in akreditacijskih postopkov za visoko šolstvo;
 izvajanje zunanjih evalvacij višjih strokovnih šol;
 ohranitev članstva v reprezentativnih evropskih organizacijah;
 včlanjena je v EQAR in v ENQA
 aktivno dela na vzpostavitvi enotnega informacijskega sistema agencije - delno
 aktivno sodeluje pri razvoju slovenskega visokošolskega sistema.
Agencija je tudi v letu 2015 nadaljevala z intenzivnim preverjanjem učinkovitosti in uporabnosti
vzpostavljenega sistema zunanjega preverjanja kakovosti visokošolskih zavodov in višjih
strokovnih šol, v postopku samoevalvacije je presojala tudi ustreznost in uporabnost
akreditacijskih in evalvacijskih postopkov ter meril pri deležnikih. Na podlagi ugotovitev so bili
pripravljeni predlogi prečiščenih in prenovljenih meril za akreditacijo in evalvacijo in tudi
posodobljen sistem usposabljanja strokovnjakov.
V novembru leta 2015 je agencija izvedla tretje usposabljanje kandidatov za vpis v register
strokovnjakov po prenovljenem programu usposabljanja. Usposabljanja se je udeležilo 33
kandidatov. Udeleženci usposabljanja so prejeli anketni vprašalnik o zadovoljstvu, prejeto splošno
mnenje o izvedbi usposabljanja je bilo zelo dobro. Izvajalci so upoštevali nasvete in pripombe
sveta agencije: tako sodelavci agencije kot tudi svetniki agencije so aktivno sodelovali. Sodelavci
agencije tudi redno sodelujejo pri usposabljanju študentov-presojevalcev kakovosti na sedežu
ŠOS ter se udeležujejo povabil z visokošolskih zavodov.
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Pri izvajanju programa dela agencije se niso pojavile nedopustne ali nepričakovane posledice.
V letu 2014 je agencija prejela negativno mnenje Računskega sodišča o poslovanju v letu 2011 in
morala izvesti 3 popravljane ukrepe. V porevizijskem poročilu je Računsko sodišče 2 od 3 ukrepov
ocenila za zadovoljiva, eden pa je bil ocenjen kot nezadovoljiv. Tako je bila ugotovljena kršitev
dobrega poslovanja agencije in svetu agencije je bilo naloženo, da izvede dodatni popravljalni
ukrep. Do neizvedbe ukrepa je prišlo zaradi kolizije v zakonodaji - gre za neusklajenost Zakona o
visokem šolstvu in Sklepa o ustanovitvi agencije. Računsko sodišče RS je naročilo tudi Vladi RS,
da uskladi zakonodajo v izogib napačnega tolmačenja.
V letu 2014 je Računsko sodišče začelo na agenciji novo revizijo učinkovitosti postopkov
evalviranja, akreditiranja ter podeljevanja koncesij pri zagotavljanju kakovosti in raznovrstnosti
študijskih programov od 1. januarja 2010 do junija 2014. V reviziji je vključeno tudi MIZŠ in
Vlada RS. V januarju 2016 pričakujemo Revizijsko poročilo.
Vzpostavitev novega celovitega informacijskega sistema agencije je potekala celo leto 2015.
Zavedamo se pomembnosti informacijskega sistema za bodoče delovanje agencije, še posebej,
ker bo usklajen z eVŠ na MIZŠ in MJU in ne bo več podvajanja vnašanja podatkov. So pa
določene težave, ker bo informacijski sistem gostoval na »tuji« infrastrukturi in potrebujemo z
njimi zelo vsklajeno delovanje. Tu se izkazujejo največje zamude.

V spodnji razpredelnici pa so podatki za agencijo, ki je neposredni nevladni proračunski
porabnik, v letih 2012, 2013, 2014, 2015.
Integralna sredstva: zagotavljajo plače direktorju in 9 zaposlenim za nedoločen čas.
ESS sredstva (do 31.10.2015): zagotavljajo plače 13 zaposlenim za določen čas in
stroške vseh evalvacij (akreditacij) in pritožb.
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PRIMERJAVA PORABLJENIH SREDSTEV (v eurih) V LETIH 2012, 2013, 2014, 2015
Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

INTEGRALNA
SREDSTVA
1

Plače

343.976

295.849

304.464

385.307

2

Materialni stroški

174.151

130.770

133.878

145.745

3

Investicije

12.525

1.828

1.157

111

4

Sejnine sveta

75.300

38.000

32.079

26.607

605.952

466.447

471.578

557.770

1+2+3+4
ESS SREDSTVA
5

Plače

253.379

287.700

307.211

259.408

6

Stroški akreditacij

432.369

539.618

425.246

401.631

7

Investicije

3.747

7.349

4.987

87.228

5+6+7

689.495

834.667

737.444

748.267

EIQAS

-

-

-

4.715

1.295.447

1.301.114

1.209.022

1.310.752

SKUPNA PORABA
1+2+3+4+5+6+7

Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020 je naložil agenciji izredno število
nalog, hkrati pa je v 20. ukrepu zapisano: "NAKVIS bo razvil in nenehno posodabljal
zunanji sistem zagotavljanja kakovosti ter pri tem vključeval vse visokošolske deležnike.
Pojasnilo: NAKVIS bo oblikoval in posodabljal zunanji sistem zagotavljanja kakovosti v
celoti skladno z evropskimi standardi in smernicami za kakovost v visokem šolstvu.
Financiranje ukrepa: Od leta 2015, ko se izteče (so)financiranje NAKVIS iz projekta
Evropskega strukturnega sklada, bo za NAKVIS namenjenih okvirno 6 milijonov evrov na
leto iz proračunskih sredstev ter zagotovljena ustrezna rast sredstev glede na obseg dela
in zahtevnost delovanja." – konec citata.
V letu 2015 je agencija financirala vse dejavnosti (plače, akreditacije, materialne
stroške, zunanje strokovnjake, minimalne investicije, svet agencije, pritožbeno komisijo)
s približno 1,3 milijona EUR na leto. Če bi od napovedanih 6 milijonov eurov iz
ReNPVŠ11-20 v letu 2015 (ko predvidoma poidejo sredstva ESS) dobila le tretjino
sredstev (to je 2 milijona EUR), bi lahko kakovostno delala še naprej. Če teh sredstev ne
bo, bo tako delo agencije onemogočeno in podelitev akreditacij bo vprašljiva.
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Priprave finančnih načrtov za leti 2015 in 2016
Že 25. 7. 2013 je bil izdan sklep vlade, kateremu so bili priloženi okvirni limiti za
pripravo predloga sprememb proračuna RS za leto 2014 in predloga proračuna RS
za leto 2015. Po pregledu finančnega stanja in okvirnih limitov smo ugotovili, da bi
bilo z navedenim razrezom proračunskih odhodkov za leti 2014 in 2015 močno
ogroženo delovanje agencije, ter o tem obvestili MF. Predvidena integralna sredstva
proračuna agencije za leto 2014 so se namreč od rebalansa 2013 zmanjšala za
dodatnih 8 %. V letu 2013 so zadoščala le zato, ker so se določeni stroški lahko
šteli kot posredni stroški v okviru izvajanja projekta (sredstva ESS). Projekt ESS se
bi iztekel 31. 10. 2014, vendar je bil na srečo v juniju podaljšan do 31. 10. 2015,
ter kasneje do 31. 12. 2015. Hkrati so bile podpisane vse pogodbe s sodelavci za
določen čas do avgusta 2015.
V skladu s splošnim finančnim stanjem v Republiki Sloveniji smo tudi na agenciji
sprejeli vrsto ukrepov, s katerimi smo znižali stroške porabe integralnih sredstev že
ob rebalansu leta 2012 in tudi v začetku leta 2013 (predvsem smo se omejili na
izplačevanje le nujnih fiksnih mesečnih izdatkov, nismo sklepali dodatnih pogodb,
kot je na primer varovanje prostorov, zavarovanje pohištva, računalniške in ostale
opreme, agencija nima vzpostavljenega alarmnega sistema). Nimamo niti sredstev
na integralnem delu, da bi opravili zunanjo revizijo finančnega poslovanja.
Po usklajevalnem sestanku na MF 2015 z državno sekretarko in njeno ekipo in
zahvaljujoč dejstvu, da se je financiranje ESS projekta podaljšalo do 31. 12. 2015,
naj bi bila finančno vzdržna proračuna agencije za leti 2014 in 2015. To bi veljalo ob
predpostavki, da ne bo vmes restriktivnih rebalansov proračuna RS, v kar pa je bilo
težko verjeti. Seveda pa je bilo brez dodatnih ukrepov ogroženo stabilno
financiranje delovanja agencije po letu 2015.
Eden izmed pogojev za sprejem v polnopravno članstvo v ENQA je bilo tudi
izpolnjevanja 3.4 standarda ESG . Ta pravi, da naj imajo agencije ustrezna in
zadostna sredstva, tako človeška kot finančna, za učinkovito organiziranje in
izvajanje postopka/postopkov zunanjega zagotavljanja kakovosti, poleg tega pa
tudi zadostna sredstva za razvoj procesov in postopkov. To naj bi bilo zagotovljeno
dolgoročno.
Agencija je v Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ ponovno
poudarila tveganje, ki ga pač še ne obvladuje dovolj: "Boji se nadaljnjega
zmanjšanja sredstev za delo agencije in si bo prizadevala za ohranitev sredstev v
letih 2013, 2014 ter za zagotovitev proračunskih sredstev od leta 2015 naprej, ko
se bo iztekel projekt ESS. Vsak rebalans in spremembe proračuna to finančno
tveganje še dodatno povečajo – čeprav je obveznost stalnega financiranja agencije
zapisana v ZViS in v ReNPVŠ 2011-2020. V ReNPVŠ 2011-2020 je dodatno
zapisano, da bo agencija dobila 6 mio EUR iz proračuna, trenutno opravlja delo le z
1,2 mio EUR na leto.
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KADRI
Kadri so bili načrtovani v kadrovskem načrtu agencije za zaposlitve, ki se financirajo
iz proračunskih sredstev, v projektni dokumentaciji ESS pa za zaposlitve, ki se
financirajo iz sredstev ESS.
Ob koncu leta 2015 je bilo na agenciji 20 zaposlenih: direktor in 6 zaposlenih v
sektorju za splošne zadeve ter 14 zaposlenih v sektorju za kakovost. V letu 2015 se
je število zaposlenih zmanjšalo za 4 strokovne sodelavce zaradi finančnega
primanjkljaja an agenciji.
Agencija je opravila večino nalog iz delovnega načrta za leto 2015 - razen
vzpostavitve informacijskega sistema eNakvis, rednega obveščanja deležnikov in
določitve nove strategije 2016-2020.
V prihodnje si bo treba še naprej prizadevati za večje število zaposlenih, izboljšanje
organizacije dela, novo sistemizacijo, za napredovanja pa tudi spremembo ZViS
(predvsem prehod na institucionalno evalvacijo), kar bo povzročilo, da agenciji ne
bo treba več voditi akreditacijskih in evalvacijskih postopkov prevelikega števila
študijskih programov na leto. Lahko se bo posvetila tudi razvojno-analitičnemu delu
ter redno spremljala dogajanja v tujini.
S sedanjo kadrovsko zasedbo je poleg drugih nujnih nalog – mednarodno
sodelovanje, sodelovanje z deležniki, razvojno delo, pritožbe, anonimke ipd. –
skoraj nemogoče opraviti toliko dela, ne da bi bili delavci pri tem preveč
obremenjeni. Prizadevati si bo treba za pridobitev integralnih proračunskih sredstev
za plače dodatnih dveh delavcev - za prevajalca in verjetno strokovnjaka za IKT.
V začetku leta 2016 je direktor opravil letne delovne razgovore. Iz razgovorov in
izpolnjenih vprašalnikov je razvidno, da se delovno okolje na agenciji normalizira in
ni več izrazite delitve zaposlenih na dve skupini - na sodelavce zaposlene za
nedoločen čas in na sodelavce zaposlene za določen čas.
Tudi redni ponedeljkovi sestanki so sedaj dosegli svoj namen, postavljanje
vprašanj, neformalnim razgovorom, izmenjavi mnenj in posredovanje pobud.
Pregled finančnega poslovanja in kadrov je na naslednji strani. Po dolgotrajnih
pogajanjih z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za
finance v letu 2015 smo ob koncu leta dobili finančno zagotovilo in minimalna
sredstva na integralnem delu proračunov za leti 2016 in 2017.
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SKLEP
Leto 2015 je agencija udejanjala svoje poslanstvo: "Agencija skrbi za razvoj in
delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem šolstvu. Deluje
vsebinsko in formalno odgovorno ter svetovalno do vseh deležnikov in udeležencev
v terciarnem izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja."
Opravila, ki jih agencija opravlja v skladu z zakonom in drugimi akti, je del njenega
delovanja. Agencija ima pomembno vlogo pri vzpostavitvi slovenskega
visokošolskega okolja. Junija 2015 je bilo v Sloveniji 98 visokošolskih zavodov in
višjih strokovnih šol, v razvid ministrstva pa je bilo vpisanih 947 akreditiranih
študijskih programov.
Agencija je v letu 2015 dosegla drugi pomembni strateški cilj. Pridobila je
polnopravno članstvo v ENQA. Agencija deluje v skladu z 17 ENQA ESG standardi
(2. in 3.del) takole: popolnoma izpolnjuje (10), pretežno (6) in delno (1).
Problematičen je standard 3.4 - dolgoročno stabilno in vzdržno financiranje
agencije. Naslednja usmeritev agencije je vzpostavitev efektivnega informacijskega
sistema.
Tako je agencija vpisana v register zaupanja vrednih agencij EQAR (2013)
www.eqar.eu in je tudi polnopravna članica ENQA (2015) www.enqa.eu .
Agencija si je pridobila zaupanje visokošolskih in višješolskih deležnikov in širše
javnosti ter tudi dosega večjo prepoznavnost tako v slovenskem kot v
mednarodnem prostoru. Nenehno si je prizadevala za izboljševanje lastne
kakovosti, kar je temelj za učinkovit, z vsemi deležniki dogovorjen in splošno
priznan sistem zunanjega zagotavljanja kakovosti v visokem in višjem šolstvu. Na
žalost širša javnost spoznava dejavnost agencije ob slabih dogodkih v našem
visokem šolstvu (neakreditirani programi, plagiatorstvo, goljufije).
Menimo, da je s svojim delom agencija dokazala, da je uspešno vzpostavila
nacionalni sistem za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti v visokem šolstvu v
republiki Sloveniji.
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SUMMARY
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education SQAA (hereinafter: the
agency) has performed its mission also in 2015: "The Agency provides for
development and operation of the quality assurance system in the Slovenian higher
education area. It operates responsibly, both formally and contextually, and
counsels all stakeholders and participants in tertiary education in line with European
and global development trends."
The agency carried out its assignements in accord with the law and other acts. The
Agency has an important role in the establishment of the Slovenian higher
education area. There were 98 higher education institutions and vocational schools
in the records of the Ministry of Education, Science and Sports, and there were 947
accredited study programmes in June 2015.
In 2015 the agency reached another important strategic goal. It became a full
member in ENQA. The agency operates in accordance with 17 ENQA ESG standards
(Part 2 and Part 3) as follows: fully compliant (10), substantially (6), partly (1) and
non-compliant (0). The problematic is the standard 3.4 - i.e. long-term stable and
sustainable funding of the agency. The agency should obtain an effective
information system as soon as possible.
Thus, the agency entered in the register of trusted agencies EQAR (2013)
www.eqar.eu and is also a full member of ENQA (2015) www.enqa.eu.
The agency has gained the trust of all higher education stakeholders and the
general public, and also achieves greater visibility in Slovenian and in the
international environment. The agency continuously tries to improve its quality,
which is the basis for efficient system of external quality assurance in higher
education area. Unfortunately, the general public get to know the activity of the
agency through bad events in our higher education (non-accredited programs,
plagiarism, fraud).
We believe that the agency and its work is proving that it has successfully
established a national system for quality assurance and enhancement in higher
education in the Republic of Slovenia.
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Dodatni viri:
Delovni in finančni načrt za leto 2015
Poslovno poročilo za leto 2015
Samoevalvacijsko poročilo za leto 2015
Zapisi internih sestankov delavcev agencije v letu 2015
Zapisniki sveta agencije v letu 2015

Zahvaljujem se prav vsem, ki so sodelovali pri pripravi pričujočega poročila o delu
in poslovanju agencije v letu 2015.

dr. Ivan Leban,
maj 2015.
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