POROČILO O DELU IN POSLOVANJU
Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu
v LETU 2016

“Quality begins on the inside… then works its way out.”
Bob Moawad
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Uvod
Leto 2016 je bilo že sedmo leto delovanja Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija). Poročilo o delu in
poslovanju agencije za leto 2016 je napisano skladno s Poslovnikom kakovosti agencije
sprejetim februarja 2015. Poročilo predvsem govori o uresničevanju ciljev iz delovnega
načrta. Veljalo bi tudi razmisliti da bi število različnih dokumentov ob koncu leta
zmanjšali oz. jih vsaj združili - nekateri podatki se namreč ponavljajo (Poslovno poročilo
2016, Zaključni račun 2016, Poročilo o delu in poslovanju 2016, Samoevalvacijsko
poročilo 2016, Akcijski načrt 2017, Načrt dela za 2017)
Agencija je bila tudi v letu 2016 polno zaposlena z izvedbo akreditacij in
podaljšanj akreditacij (reakreditacij) oziroma zunanjih evalvacij visokošolskih zavodov,
študijskih programov in višjih strokovnih šol. Agencija deluje kot polnopravna članica
ENQA (vpisana je tudi v register zaupanja vrednih agencij EQAR) povsem v skladu z
Evropskimi standardi in navodili – European Standards and Guidelines ESG 2015.
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). Agencija sodeluje z drugimi agencijami
in v letu 2016 je zaključila kot partner Erasmus+ projekt EIQAS (Enhancing Internal
Quality Assurance Systems) skupaj s poljsko agencijo PKA, s portugalsko agencijo A3ES,
z bolgarsko agencijo NEAA, z dvema rektorskima konferencama in tremi univerzami.
V letu 2016 je agencija aktivno sodelovala pri spremembi visokošolske
zakonodaje. V decembru je bila namreč v tretje sprejeta novela ZViS-K. Novela zakona
prinaša v svet evalvacij in akreditacij vrsto novosti – prehod k institutocionalni evalvaciji
in akreditaciji, prva in vzorčna evalvacija študijskih programov, veljavnost akreditacij
skrajšan sedmih na pet let...
Pomemben datum v letu 2016 je bil 30. september. Takrat je potekla akreditacija
pred-bolonjskim študijskim programom. Še vedno pa je v slovenskem visokošolskem
prostoru akreditiranih 914 študijskih programov, kar je za generacijo približno 69.000
študentov precej velika številka.
Svet agencije kot najvišji organ odločanja agencije je stabilno deloval in opravil
ogromno dela. Veliko besedila v tem poročilu je povzeto iz obširnih zapisnikov sveta
agencije v letu 2016, iz samoevalvacijskega poročila agencije za leto 2016 in iz
poslovnega poročila za leto 2016.
Vsem svojim sodelavkam in sodelavcem, vsem članicam in članom sveta agencije
ter pritožbene komisije se za njihovo minulo delo v letu 2016 in vnaprej najlepše
zahvaljujem. Zahvala gre tudi vsem neodvisnim presojevalcem agencije tako domačim
kot tujim, ki opravljajo številne zunanje evalvacije naših visokošolskih inštitucij. Zahvala
tudi za vse druge deležnike v našem visokošolskem prostoru.

V Ljubljani, april 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
2016
Leto 2016 naj bi bilo zaradi obširne dejavnosti, ki jo agencija opravlja po zakonu
in drugih aktih agencije (evalvacije in akreditacije zavodov in študijskih programov),
namenjeno tudi mednarodni afirmaciji agencije. Predvsem pa smo pričakovali
čimprejšnjo spremembo visokošolske zakonodaje -najprej novelo ZViS in nato sistemski
zakon (javna služba) in ločen zakon o agenciji.
Poleg akreditacij oziroma zunanjih evalvacij visokošolskih zavodov in številnih študijskih
programov ter zunanjih evalvacij višjih strokovnih šol so bile naloge agencije v letu 2016
opredeljene ob upoštevanju strateških ciljev agencije iz Strategije razvoja agencije za
obdobje 2011 – 2016, ki jih je sprejel svet agencije novembra 2011, in so bile
usmerjene na:
1. vzpostavitev in nadaljnji razvoj sistema zagotavljanja kakovosti
(predvsem vzpostavitev informacijskega sistema)
2. preoblikovanje sistema zagotavljanja kakovosti v visokem in višjem šolstvu ter
3. sodelovanje pri nadaljnjem razvoju visokega šolstva in zakonodaje v Sloveniji
ter
4. prepoznavnost agencije v mednarodnem prostoru
Navedene usmeritve se nanašajo na skrb za kakovostno delo agencije prek
izvedene vsakoletne samoevalvacije (in z njo povezanim akcijskim načrtom) in občasnih
zunanjih evalvacij agencije, sodelovanje z zunanjimi deležniki oziroma vzpostavljanje
učinkovitega sistema zunanjega zagotavljanja kakovosti ter sodelovanje z evropskim
visokošolskim prostorom (European Higher Education Area – EHEA) ob upoštevanju
evropskih standardov in smernic za (European Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area – ESG), ki pa so bile revidirani v letu
2015.
Kot v preteklosti so bile usmeritve agencije upoštevane pri pripravi delovnega in
finančnega načrta za leto 2016. Večino dela agencija opravlja na področju zunanjih
evalvacij in akreditacij. V letu 2016 smo se ob rednem delu posvetili predvsem
vzpostavljanju uporabnikom prijaznega informacijskega sistema eNakvis. Precej smo
pričakovali tudi od sprejema novele ZViS-K, ki je uzakonila institucionalno evalvacijo in
akreditacijo in pretežno skrb za študijske programe prepustila avtonomiji visokošolskih
zavodov. Hkrati smo pripravili izhodišča grobega osnutka zakona o agenciji in pripravili
osnutek (cilji) strategije dela agencije za obdobje 2017-2020.
Iz delovnega načrta za leto 2016 lahko navedeno konkretno naslednja poglavja:
a) akreditacije visokošolskih zavodov in študijskih programov ter zunanje
evalvacije višješolskih strokovnih šol – to je poglavitna dejavnost
b) vzpostavitev celovitega informacijskega sistema agencije
c) priprava prenove strategije agencije in strateški cilji agencije 2017-2020
d) sistem obveščanja deležnikov o aktivnostih agencije
e) usposabljanje članov sveta agencije in strokovnjakov
f) usposabljanje zunanjih mednarodnih presojevalcev ENQA (ENQA Agency
Reviews - training of reviewers) v Ljubljani in
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Velikega pomena naj bi bila pridobitev zaupanja vseh deležnikov in širše javnosti v
delo agencije ter okrepitev njene prepoznavnosti.
Agencija si je morala 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.
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KRATEK PREGLED DELA AGENCIJE V LETU 2016
Poleg zakonskih obveznosti, ki jih agencija opravlja po Zakonu o visokem šolstvu,
ZViS, je bila tudi druga dejavnost agencija precej pestra. Podan je kronološki
dokumentiran pregled z datumi sej sveta agencije. Besedila so povzeta iz obširnih
zapisnikov sej sveta agencije in so informacija javnega značaja.
97. seja sveta agencije, 21. jan 2016.
Predstavniki agencije so pristopili k organizaciji sestanka na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport za dogovor o ureditvi postopka zunanje evalvacije višje
strokovne šole za primer izdaje mnenja s pridržkom. Datum sestanka se še usklajuje.
Agencija je pripravila seznam deficitarnih področij v registru strokovnjakov in predlog
poziva kandidatom za uvrstitev v register strokovnjakov agencije.
Agencija je 24. 12. 2015 vodstva univerz in samostojnih visokošolskih zavodov pozvala k
sprejemanju sprememb študijskih programov v skladu z 32. členom Zakona o visokem
šolstvu (ZViS), da bi spremembe zagotavljale ali izboljševale kakovost študija. Vodstva
je tudi pozvala, da morajo študentom in študentkam zagotavljati, da se izobražujejo in
dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu (66. člen ZViS).
Agencija je Računskemu sodišču Republike Slovenije poslala ugovor zoper revizijska
razkritja iz predloga revizijskega poročila: Postopki evalviranja, akreditiranja ter
podeljevanja koncesij v višjem in visokem šolstvu, 2010-2013".
Agencija aktivno sodeluje pri pripravi novele ZViS. Medtem ko je področje zagotavljanja
kakovosti med deležniki že pretežno usklajeno, so na področju financiranja visokega
šolstva še vedno večja razhajanja. Na področju kakovosti je agencija omilila svoje
zahteve glede obsega zaposlitve visokošolskih učiteljev, tako da mora visoka strokovna
šola za dva visokošolska strokovna študijska programa oziroma fakulteta za en
univerzitetni študijski program zagotoviti vsaj ekvivalent enega polno zaposlenega
visokošolskega učitelja. Zahteva za kadrovski normativ pri univerzi ostaja
nespremenjena.
Štirim članom sveta agencije je v letu 2016 potekel mandat člana sveta agencije. Prav
tako mora člana sveta imenovati še vlada, mandat pa je potekel tudi predstavniku
študentov.
Predstavnika agencije sta se v Lizboni skupaj s petimi presojevalci iz registra
strokovnjakov agencije udeležila srečanja v okviru projekta EIQAS na temo notranjih
sistemov zagotavljanja kakovosti.
Svet je obravnaval predloge obrazca za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda
in študijskega programa. Seznanil se je z vsemi spremembami, ki so jih predlagali
notranji deležniki in potrdil predloge obrazcev s spremembami.
98. seja sveta agencije, 17. feb. 2016.
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Predstavniki agencije se bodo sestali s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport (MIZŠ) in se dogovorili o ureditvi postopka zunanje evalvacije višje strokovne
šole za primer izdaje mnenja s pridržkom.
Pri pomembnejših vsebinskih spremembah študijskih programov in visokošolskih
zavodov, h katerim svet daje soglasje, bi bilo zaradi kakovostnega spremljanja razvoja
visokega šolstva treba tudi za tovrstne postopke določati poročevalce.
Agencija bo organizirala posvete za zunanje deležnike in strokovnjake agencije, na
katerih bo med drugim obravnavana tudi problematika študija na daljavo.
Direktor je predstavil okoliščine revizije Računskega sodišča Republike Slovenije za leto
2011. Kronologija dogodkov, ki zajema revizijo, porevizijo, popravljalne ukrepe in
razpravo v Državnem zboru Republike Slovenije, obsega 11 strani. Za novinarska
vprašanja so na spletni strani agencije objavljeni gradivo s pomembnimi informacijami in
vsa poročila inšpektorjev, ki so do sedaj pregledovali delovanje agencije. Mediji so
agencijo predstavljali v negativni luči. Iz medijev smo izvedeli, da je agencija v
kriminalistični preiskavi oziroma v preiskavi Komisije za preprečevanje korupcije. O
preiskavah dvojnega plačila svetnikom za opravljeno delo agencija uradno še ni bila
obveščena. Medijska pozornost je večinoma povezana samo z ministrico dr. Majo
Makovec Brenčič, bivšo predsednico sveta agencije. Direktor ministrico podpira, saj je
agencija člane sveta za opravljeno delo plačevala v skladu z določili Zakona o visokem
šolstvu (ZViS) in Sklepom o ustanovitvi agencije. Agencija je poleg tega izvedla dva od
treh popravljalnih ukrepov. Po oceni računskega sodišča je agencija kršila dobro
poslovanje, ni pa ugotovilo hujše kršitve njenega poslovanja. Po devetih mesecih od
zadnjega dogodka med agencijo in računskim sodiščem je predsednik računskega
sodišča javnosti sporočil, da je izterjava še vedno aktualna in da agencija zahtev
računskega sodišča ni upoštevala. Po mnenju direktorja je razlog, da se je agencija
znašla v neugodnem položaju, v slabo pripravljeni zakonodaji. Agencija spada med
institucije, kot so Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, Ustavno
sodišče, Javni pooblaščenec, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Fiskalni svet ...
Ne spada med javne agencije in nima svojega posebnega zakona, pač pa njeno
delovanje ureja ZViS. Za zaposlene na agenciji velja 51.l člen ZViS, in sicer: »Za
zaposlene v agenciji se uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj javnih uslužbencev«.
Status svetnikov in ostalih pa ni opredeljen, vendar v 51.n členu ZViS piše: »Člani sveta
agencije, pritožbene komisije in člani skupin strokovnjakov so upravičeni do plačila ter
povračila stroškov za delo.« Poleg tega ta člen navaja: »Način in višino plačila ter
povračila stroškov določi svet agencije.« Svet je ravnal v skladu s temi določili. Do
njegove spremembe (Uradni list RS, št. 57/2015) je Sklep o ustanovitvi agencije v
prvem odstavku 26. členu določal, da so člani sveta agencije in pritožbene komisije
upravičeni do sejnin skladno s predpisom, ki ureja sejnine in povračilo stroškov v javnih
skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih. V drugem
odstavku je določal, da so člani sveta agencije, pritožbene komisije in člani skupin
strokovnjakov upravičeni do plačila ter povračila stroškov za delo, ter v tretjem da način
in višino plačila ter povračila stroškov določi svet agencije. Uredba o sejninah in
povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih
gospodarskih zavodih, ki sicer ne ureja delovanja agencije, sejnino opredeljuje kot
plačilo za opravljeno delo člana v organu osebe javnega sektorja in za odgovornost, ki
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izhaja iz tega dela. Kolizija Sklepa o ustanovitvi agencije je bila konec 2015 odpravljena
(Uradni list RS, št. 57/2015). Uredba o sejninah med drugim določa, da se sejnine
izplačujejo članom na podlagi dejansko opravljenega dela v organu, ki se izkaže s
podpisom na seznamu prisotnih, ki je obvezna priloga zapisnika redne ali izredne seje.
Agencijo je obiskal tudi inšpektor za proračun, ki za razliko od računskega sodišča ne
izdaja zgolj mnenj, ampak izreka tudi sankcije. V njegovem poročilu z 9. 6. 2015 je
zapisano, da nepravilnosti pri izplačevanju sejnin niso bile ugotovljene.
Predstavniki agencije so med obema sejama aktivno sodelovali pri pripravi predloga
novele ZViS, ki med drugim predvideva prehod na institucionalno akreditacijo in uvedbo
dveh obiskov skupine strokovnjakov v okviru zunanje evalvacije. Poleg izrednih evalvacij
študijskih programov predlog novele določa tudi vsakoletne vzorčne akreditacije
študijskih programov, namenjene izboljševanju sistemov kakovosti. Novela bi agenciji
omogočila manj dela s postopki, razbremenila pa bi tudi visokošolske zavode. Vprašanja,
ki ostajajo predmet pogajanj in usklajevanj, se nanašajo na odpravo prvih akreditacij
študijskih programov, trajanje akreditacije in popolno liberalizacijo akreditacije skupnih
študijskih programov. Slednje bi visokošolski zavodi agenciji le še priglaševali, zaradi
česar agencija ne bi mogla več jamčiti za kakovost podeljenih diplom. Ob tem se poraja
tudi vprašanje, kdo na univerzi bo skrbel za kakovost razvoja študijskih programov in
kako bo zagotovljena ločnica med pripravljavci študijskih programov in vodilnimi na
visokošolskih zavodih.
Agencija je organizirala osvežilni seminar iz etike, integritete in iz nasprotja interesov, ki
sta ga izvedla predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije. Pohvalila sta tudi
register tveganj agencije.
Predstavnika agencije in pet strokovnjakov agencije so se od 18. do 22. 1. 2016 udeležili
dogodka v okviru projekta EIQAS, ki je potekal na portugalski agenciji za kakovost A3ES
v Lizboni.
Prejeli smo obvestilo o nedavni redni zamenjavi v vodstvu Študentske organizacije
Slovenije (ŠOS). Vodenje ŠOS je prevzel Klemen Balanč, sekretar pa je Rok Primožič.
ŠOS z nekaterimi pripombami podpira novelo ZViS in nov zakon o visokem šolstvu.
Opozarja tudi na financiranje zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu.
Agencija je prejela dva dopisa študentov z Univerze na Primorskem glede izvedbe
študijskih programov »Aplikativna kineziologija« in »Biopsihologija«. Posredovana bosta
komisiji za izredne evalvacije. Dopisa sta podpisana, vendar prijavitelji prosijo za
diskretnost pri obravnavi prijave zaradi osebne zaščite.
Svet je razpravljal o načinu uvrščanja kandidatov študentov v register strokovnjakov.
Kandidati študenti se po uspešno opravljenem usposabljanju, ki ga prireja ŠOS, udeležijo
še dvodelnega usposabljanja na agenciji. Tudi v bodoče bodo kandidati študenti vabljeni
na drugi del usposabljanja, ki ga prireja agencija, in se bodo kot opazovalci udeleževali
evalvacijskih obiskov
Svet je razpravljal o prošnji Univerze v Mariboru v zvezi s tolmačenjem tretje alineje
drugega odstavka 25. člena in četrte alineje drugega odstavka 28. člena Minimalnih
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standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih.
Svet se je o trajanju obdobja znanstvenega ali pedagoškega delovanja kandidata v tujini
kot pogoja za izvolitev v naziv že izrekal. V skladu z minimalnimi standardi mora to
obdobje neprekinjeno trajati vsaj tri mesece, in sicer ne sme potekati med študijskimi
počitnicami. Vrednotenje oz. vsebinsko presojo “pomembnih mednarodnih umetniških
tekmovanj ali natečajev” ali “mednarodnih tekmovanj ali prireditev, ki so glede na
prostor in kraj dogajanja izjemnega pomena”, lahko opravi le pristojni organ (za izvolitve
v nazive) visokošolskega zavoda. Delovanja v tujini ni mogoče pogojevati z zaposlitvijo v
tujini. Prav tako se je treba izogibati določilom, ki spodbujajo institucionalno hipokrizijo.
99. seja sveta agencije, 18. mar. 2016
Predstavniki agencije so se 3. 3. 2016 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
(MIZŠ) sestali s predstavniki ministrstva, da bi se dogovorili o ureditvi postopka zunanje
evalvacije višje strokovne šole za primer izdaje mnenja s pridržkom, vendar se odprta
vprašanja na sestanku niso razčistila. Po mnenju MIZŠ ima agencija celo možnost
omejiti izvajanje študijskega programa na višji strokovni šoli. Inšpektorji MIZŠ odprave
nepravilnosti in neskladnosti s predpisi, ki jih ugotovi agencija, po zaključenih zunanjih
evalvacijah ne preverjajo, saj delujejo po drugih predpisih. Vendar agencija za to nima
pravne podlage. Agencija bi lahko kvečjemu spremenila merila za evalvacijo tako, da bi
omogočila takojšnjo vnovično evalvacijo višje strokovne šole v primeru izdaje mnenja s
pridržkom
Strokovna delavca sta izdala sklep o upravičenosti zainteresiranih visokošolskih učiteljev
oddelka za politologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani do soudeležbe v
postopku izredne evalvacije študijskih programov Fakultete za družbene vede in
izrekanja o zadevi. Vlagatelji zahtevka se na sklep do sedaj niso pritožili.
Organizacija ENQA je na agencijo poslala dopis, v katerem ugotavlja, da agencija
izkazuje stabilno financiranje za 2016/17, da pa mora še izpolniti nekatere obveznosti,
kot je na primer uskladitev meril za akreditacijo s prenovljenimi standardi ESG (2015).
Agencijo je obiskala 16-članska delegacija iz Republike Srbije, ki se je seznanila s
slovenskim visokošolskim sistemom in ureditvijo višješolskega študija.
4. 3. 2016 se je predtavnik agencije v Berlinu udeležil zasedanja Združenja evropskih
zdravstvenih šol, ki je priporočilo, da naj agencije pri evalvacijah visokošolskih zavodov
in njihovih študijskih programov upoštevajo tudi področne standarde WFME (World
Federation of Medical Education).
Predstavniki agencije so se na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani udeležili okrogle
mize na temo skupnih študijskih programov.
Agencija je oddala poslovno poročilo za 2015, zaključni račun za 2015 in poročilo o
rizikih tveganja. V letu 2015 je porabila 1,3 mio. EUR, kar je primerljivo s preteklimi leti.
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Agencijo je obiskal predstavnik Evropskega konzorcija za akreditacijo, Mark Fredericks,
in sicer zaradi preskušanja evalviranja skupnih študijskih programov s področja
družboslovja. Agencija ob tem zastopa mnenje, da bi morali skupni študijski programi še
naprej ostati pod okriljem sistema zunanjega zagotavljanja kakovosti.
Svet se je seznanil s procesom prenove Zakona o visokem šolstvu (ZViS). Ključna
področja prenove so raba tujega jezika in skrb za slovenski jezik; internacionalizacija
visokega šolstva; prehod na institucionalno akreditacijo ter financiranje. Po mnenju
sveta imajo visokošolski učitelji dolžnost pisati učbenike v slovenskem jeziku in s tem
skrbeti tudi za razvoj slovenskega strokovnega jezika. Univerze na področju kakovosti
nase prevzemajo veliko odgovornost. Za to bodo morale nameniti zajetne finančne in
kadrovske vire. Svet soglaša, da naj agencija na MIZŠ posreduje predlog za umik prvega
odstavka noveliranega 51.r. člena ZViS.
Svet se je seznanil s predlogom spremembe Poslovnika o delu sveta Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. V prilogi 2 se spreminjajo zneski za
plačilo opravljenega dela strokovnjakov za primere obiskov v postopkih akreditacije
dislocirane enote, podaljšanja akreditacije, ko traja dan obiska dislociranje enote manj
kot 6 oziroma manj kot 4 ure ter preoblikovanja visokošolskega zavoda.
Svet se je seznanil s predlogom navodil za pripravo pogodbe o izvajanju visokošolskega
transnacionalnega izobraževanja. Namen navodil je, da bi se izboljšale pogodbe o VTI.
Odprto ostaja vprašanje, kako natančneje opredeliti pravice študentov. Visokošolski
zavodi namreč zagotavljajo različne pravice in obveznosti, zaradi česar enotnih ali dovolj
konkretnih navodil ni mogoče določiti. V navodilih naj bo zato zapisano, da morajo
pogodbe o VTI natančneje opredeljevati pravice in obveznosti študentov.
Svet se je seznanil s poročilom komisije, ki obravnava pobude za uvedbo postopkov
izredne evalvacije. Komisija je po preučitvi prijave predlagala uvedbo postopka izredne
evalvacije študija aplikativne kineziologije in študija biopsihologije na Fakulteti za
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.
101. seja sveta agencije, 21. apr. 2016
Štirim članom sveta je potekel mandat. Za predsednico sveta je bila izvoljena dr.
Andreja Kocijančič.
Za komisija za pripravo novele agencijskih meril za akreditacijo in evalvacije je
pomembno upoštevati zahteve Računskega sodišča Republike Slovenije in prihajajočo
spremembo področne zakonodaje, še posebej novele Zakona o visokem šolstvu (ZViS).
Hkrati bo morala agencija morala merila uskladiti s prenovljenimi standardi ESG.
Agencija naj pri prenovi meril upošteva tudi področne standarde WFME (World
Federation of Medical Education).
Direktor se je v Parizu udeležil rednega sestanka izvršnega odbora Evropskega
konzorcija za akreditacijo ECA. V Salamanci se je udeležil seminarja o standardu 1.3
prenovljenih standardov ESG na temo na študenta osredinjeno učenje. Agencija bo
sodelovala na delavnici in letni skupščini organizacije CEENQA.
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Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo in Svet vlade za študentska vprašanja sta
potrdila predlog novele ZViS.
Agencija se je prijavila na projekta v programu Erasmus+ KA2. Kot koordinatorica je
uspešno oddala prijavo za projekt »Accessibility and Quality Assurance in European Open
Education AQA ENEO«. Podporo prijavi sta izrazila tudi organizaciji UNESCO in European
Blind Union. Kot partner pa se agencija prijavlja na Erasmus+ K3 projekt »Enhancing
Entrepreneurial Orientation of Higher Education Institutions ENEO«. Svet je opozoril, da
so zaposleni na agenciji preobremenjeni s tekočim delom. Svet bo v bodoče odločal o
tem, v katerih projektih in dopolnilnih dejavnostih bo agencija sodelovala.
Organizacija ENQA je agencijo povabila, da organizira izobraževanje presojevalcev
agencij. Svet je pozdravil povabilo in izrazil podporo za organizacijo dogodka.
Predstavnica agencije se je udeležila letne konference Univerze v Mariboru o notranjem
zagotavljanju kakovosti. Univerza na svojih članicah že vrsto let s svojimi presojevalci
izvaja notranje evalvacije po predpisih agencije.
Svet se je seznanil z dopisom MIZŠ, ki prosi za pojasnilo 5. člena Meril za prehode med
študijskimi programi. Ker se bliža zakonsko določen rok za dokončanje študija na
predbolonjskih študijskih programih (30. 9. 2016), se poraja vprašanje, ali se bodo
študenti teh študijskih programov lahko vpisovali na akreditirane študijske programe po
merilih za prehode.
Po obravnavi na svetu agencije je svet mnenja, da so prijavitelji novih študijskih
programov dolžni skrbeti tudi za ureditev morebitnih še neurejenih poklicnih standardov
za poklice, za katere ti študijski programi mogoče izobražujejo.
Agencija naj pri prenovi meril za akreditacijo jasneje uredi tudi merila za področje
vpetosti v okolje.
Svet je razpravljal o odzivu Računskega sodišča na ugovor agencije zoper revizijska
razkritja v predlogu revizijskega poročila "Postopki evalviranja, akreditiranja ter
podeljevanja koncesij v višjem in visokem šolstvu. 2010-2013". Agencija mora v
devetdesetih dneh oddati odzivno poročilo na predlog revizijskega poročila in se izreči o
popravljalnih ukrepih. Potem bo računsko sodišče pripravilo porevizijsko poročilo. Za
agencijo je najbolj problematično, da jo računsko sodišče sili k objektiviranju in
kvantifikaciji zagotavljanja kakovosti ter njene evalvacijske postopke omejuje na
merjenje. Pri tej spremembi naj si agencija še naprej prizadeva ohranjati kvalitativni
vidik evalvacij in pri presojah poleg objektivnih količin vrednoti in ugotavlja tudi
nemerljivo kakovost, zahtevo računskega sodišča pa uresniči pri merilih, kjer je to
smiselno in možno. Ostale izboljšave bo agencija lahko zagotovila, ko se bo spremenila
področna zakonodaja oziroma ko bo pomanjkljivosti odpravila sama. Agencija naj
pripravi natančen akcijski načrt z izvedbenimi roki in odgovornimi za odpravo
ugotovljenih pomanjkljivosti. Posamezne aktivnosti bodo izvedli zaposleni na agenciji ter
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komisije in delovne skupine, ki jih je svet že imenoval. Pomanjkljivosti, ki jih je agencija
že odpravila, naj bodo v odzivnem poročilu jasno predstavljene.
Svet se je seznanil s predlogom samoevalvacijskega poročila agencije za leto 2015.
Sestava poročila je podobna sestavi prejšnjih poročil. Tokratno poročilo podrobneje
dokumentira akreditacijske in evalvacijske postopke. Več vsebin je namenjenih včlanitvi
agencije v organizacijo ENQA in reviziji računskega sodišča. V poglavju o izpolnjevanju
standardov ESG poročilo obravnava skladnost s tistimi standardi, za katere v zunanji
presoji agencije zaradi včlanitve v ENQA ni bila ugotovljena popolna skladnost.
Realizacija ukrepov je narejena glede na akcijski načrt za 2015 in aktualno strategijo
agencije. Poročilo vsebuje tudi izsledke anket ključnih deležnikov. Rezultati anket kažejo,
da se zadovoljstvo deležnikov ni bistveno spremenilo. Medtem ko so mnenja zaposlenih
in svetnikov nekoliko bolj pozitivna, se je nekoliko poslabšalo mnenje strokovnjakov
agencije.
Po mnenju sveta naj poročilo jasno odraža rast in razvoj agencije. V bodoče naj si
agencija prizadeva samoevalvacijo prilagoditi koledarskemu letu, tako da bi
samoevalvacijsko obdobje začelo teči z začetkom leta in se končalo konec leta. V analizi
SWOT je treba pravilno ločiti med notranjimi in zunanjimi dejavniki.
102. seja sveta agencije, 19. maj 2016.
Delovna skupina agencije naj pri prenovi meril za akreditacijo predvidi tudi postopek
presoje in odločanja o tem, katere spremembe so tako obsežne, da pomenijo uvedbo
novega študijskega programa, zaradi česar bi bilo treba uvesti postopek prve
akreditacije novega študijskega programa.
Potrebno bo ponovno razmisliti o izkazovanju poklicnih možnosti in zaposljivosti
diplomantov. Še posebej so pomembni študijski programi, ki izobražujejo za poklice, ki
bodisi še niso uveljavljeni bodisi nad njimi bdijo združenja delodajalcev, zbornice ipd.
Zagotovila/dokazila o zaposljivosti oziroma potrebi po diplomantih bi morala izdajati
nacionalna združenja, in ne lokalna. Ob tem se postavlja tudi vprašanje, do kdaj in ali bi
moral visokošolski zavod urediti poklicne kvalifikacije, če namerava izobraževati za
naslov, ki odpira vrata novim poklicem.
Aprila je agencija izvedla posvet za strokovnjake, ki se ga je udeležilo 62 strokovnjakov
in 16 zaposlenih. Tema posveta so bili revidirani standardi ESG in študentski vodnik po
standardih ESG, ki je nastal v okviru projekta EIQAS. Na zaključku posveta so
strokovnjaki in predstavniki agencije izmenjali mnenja o delovanju agencije in o
kakovosti v visokem šolstvu. Pomembna je bila pobuda za prevod in uskladitev rabe
področnih izrazov. Odziv udeležencev je bil pozitiven, med priporočili pa je pomembna
pobuda za bolj vsebinske in poglobljene posvete in za organiziranje še več tovrstnih
posvetov.
28. in 29. aprila 2016 je bil seminar foruma ENQA v Budimpešti, na katerem je bilo 91
udeležencev iz 32 držav. Vodilne teme seminarja so bile povezava organizacije ENQA in
afriškega visokega šolstva, prepoznavanje goljufij v visokem šolstvu, povezava
poučevanja, znanosti in inovacij, presojanje študijskih programov, usmerjenih v
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znanstveno-raziskovalno delo, ter skrb za izobraževanje zaposlenih na agencijah za
zagotavljanje kakovosti.
13. in 14. maja 2016 je bilo srečanje organizacije CEENQA v Krakovu, na katerem je bilo
49 udeležencev iz 22 držav. Glavne vsebine srečanja so bile transnacionalno
izobraževanje, pomen transnacionalnega izobraževanja glede na mobilnost, poenoten
evropski pristop k zagotavljanju kakovosti skupnih študijskih programov. izvedene so
bile volitve v izvršni odbor. Direktor ostaja podpredsednik organizacije.
13. maja 2016 je agencijo s predstavnikom s Centra za poklicno izobraževanje obiskala
delegacija iz Srbije, kjer pripravljajo nacionalni okvir kvalifikacij in so se pozanimali,
kako je ta urejen pri nas. Prav tako so se pozanimali o akreditacijskih in evalvacijskih
postopkih v visokem šolstvu v Sloveniji.
Agencija je prejela dopis centra ENIC-NARIC, da je Slovenija v postopku na Evropskem
sodišču glede organizacije franšiznih šol v Sloveniji. Generalni direktorat GROW za
notranji trg se je že leta 2011 pritožil, da je Slovenija zaprta za organizacijo takih šol in
da je treba razložiti 33.c člen ZViS, ki govori o transnacionalnem izobraževanju. Prav
tako je treba pojasniti, kako je agencija temu členu ZViS prilagodila merila za VTI.
Direktor se je udeležil dveh okroglih miz skupaj z dr. Sorčanom na temo novele ZViS,
drugo, ki ga je organizirala Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov, pa na temo
prihodnosti slovenskega visokega šolstva in prav tako novele ZViS.
V Nemčiji so visokošolski zavodi sprožili ustavni spor zoper poseganje agencij za
zagotavljanje kakovosti v svobodo poučevanja in raziskovanja na visokošolskih zavodih.
V Veliki Britaniji se spreminja zakonodaja, s katero se liberalizira ustanavljanje novih
univerz, na katerih bo potekala le pedagoška dejavnost, in ki bodo omogočale cenejši
študij.
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu da soglasje
k Poročilu o delu in poslovanju agencije v letu 2015.
103. seja sveta agencije, 16. junija 2016.
22. junija 2016 je bil sklican sestanek delovne skupine za pripravo prenovljenih meril.
Skupina bo pričela z delom ne glede na sprejem novele Zakona o visokem šolstvu (v
nadaljevanju: novela ZViS). Skupina se je dogovorila o izhodiščnem ločevanju med
minimalnimi standardi pri prvi akreditaciji, kakor je določeno z zakonom, in standardi
kakovosti za podaljšanje akreditacije v merilih. Osnutek bo pripravljen do septembrske
seje sveta.
Agencija obvesti visokošolske zavode, da so kot vlagatelji študijskih programov, ki
izobražujejo za nove poklice, odgovorni zagotoviti diplomantom možnost zaposlitve v
novih poklicih.
Agencija je pripravila osnutek odzivnega poročila na revizijsko poročilo RačS, ki je
agenciji naložilo 7 popravljalnih ukrepov. Odzivnemu poročilu bo sledilo porevizijsko
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poročilo. Popravljalni ukrepi so lahko ocenjeni kot zadovoljivi, delno zadovoljivi ali
nezadovoljivi. Nezadovoljivi ukrep pomeni kršitev dobrega poslovanja, lahko pa tudi
hujšo kršitev dobrega poslovanja, in v tem primeru lahko RačS svetu predlaga razrešitev
direktorja. Rok za oddajo poročila je 13. julij 2016.Direktor je še dodal, da je potrebno
odzivno poročilo dopolniti s pojasnili o finančno-računovodskih zadevah na agenciji, in
poudaril, da bi na agenciji potrebovali kadrovske okrepitve, npr. za analitsko-razvojno
delo.
20. maja 2016 je direktor opravil intervju s predstavniki generalnega direktorata za
izobraževanje in kulturo Evropske komisije. Sedanji buzzword v Evropski uniji je
inovativnost v visokem šolstvu, poleg pedagoške in raziskovalne odličnosti. Preverjano je
bilo, kateri kazalniki bi bili pravi za merjenje inovativnosti.
26. maja je Vlada RS sprejela novelo ZViS in jo poslala v Državni zbor v redni postopek.
Novela je usklajena z Rektorsko konferenco Slovenije in Študentsko organizacijo
Slovenije. V javni razpravi se izpostavlja problem uporabe angleščine oz. slovenščine v
študijskem procesu.
30. maja je agencija Komisiji za preprečevanje korupcije poročala o izvedenih ukrepih iz
načrta integritete za leto 2015.
104. seja sveta agencije, 15. sept. 2016.
15. 9. 2016 je delovna skupina za prenovo meril obravnavala predlog meril za postopek
prve akreditacije visokošolskega zavoda. Področje presoje »vpetost v okolje« je
preneseno v področje »delovanje visokošolskega zavoda« in druga področja presoje.
Prav tako je prerazporejeno področje »študenti«. V prenovo meril bodo zajeti tudi novi
kadrovski normativi, ki se obetajo s prenovo zakona o visokem šolstvu (ZViS).
Agencija ni obvestila visokošolskih zavodov, da so kot izvajalci študijskih programov, ki
izobražujejo za nove poklice, odgovorni diplomantom zagotoviti možnost zaposlitve v
novih poklicih. Visokošolski zavodi za zaposlitev diplomantov namreč ne morejo
odgovarjati in je ne morejo zagotavljati. Zaposlenost lahko le okvirno načrtujejo,
spremljajo, spodbujajo in podpirajo. Takšna zahteva prav tako ni vpisana v zakonske in
podzakonske akte, ki jih agencija uporablja pri zagotavljanju kakovosti. Problematika
zaposljivosti se poleg tega razlikuje glede na študijska področja, stopnje študija in vrste
študijskih programov.
Agencija se je v roku odzvala na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike
Slovenije. Odgovorila je na vse zahteve in na pobudo računskega sodišča pripravila še
dodatna obširna pojasnila – predvsem je predstavila svoj akcijski načrt, prenovo meril za
akreditacijo, ukrepe sveta in pojasnila okoliščine v zvezi s prostori.
Strokovnjaki, ki jim je potekel petletni vpis v register strokovnjakov, so bili povabljeni,
da se ponovno vpišejo v register strokovnjakov za obdobje petih let oziroma da se lahko
prijavijo na naslednji javni poziv za uvrstitev v register strokovnjakov.
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Svet je obravnaval pomembne dogodke med sejama. Seznanil se je s smrtjo sodelavke,
Nataše Gašparovič.
Agencija je za člane sveta organizirala usposabljanje, ki je bilo pred oktobrsko sejo
sveta. Izvedli so ga predstavniki agencije in Komisije za preprečevanje korupcije, in sicer
na temo objektivnosti in nepristranskosti pri presojanju in sprejemanju odločitev ter na
temo standardov ESG.
Agencija je prejela številna vprašanja v zvezi z ukinitvijo nebolonjskih študijskih
programov 30. 9. 2016 in naposled tudi javno objavila stališče glede prehajanja iz starih
v bolonjske študijske programe. Visokošolski zavodi so se zavzeli za študentom čim
ugodnejšo ureditev zaključevanja študijskih obveznosti in prehajanja na bolonjske
študijske programe.
Svet se je seznanil z razvojem informacijskega sistema eNAKVIS in revizijo ob zaključku
projekta ESS, v okviru katerega so bile financirane dejavnosti agencije. Preliminarne
revizijske ugotovitve so spodbudne. Ogrodje informacijskega sistema z aplikacijami je
razvito. Trenutno se odpravljajo njegove tehnične in funkcionalne pomanjkljivosti. Nato
ga bo agencija predstavila bodočim uporabnikom in postavila v šolsko okolje, kjer ga bo
mogoče preskušati. Do prihodnje seje sveta bo sistem predvidoma pripravljen za
postavitev v šolsko okolje.
Svet se je seznanil z vlogo za akreditacijo spremembe Nove univerze, ki se ji je
pridružila nova članica.
105. seja sveta agencije, 20. okt. 2016.
Svet je razpravljal o presojanju in odločanju v postopkih podaljšanja akreditacije
študijskih programov ali visokošolskih zavodov, kjer se študijska dejavnost zaradi
ničnega vpisa ne izvaja oziroma zaradi skromnega vpisa stagnira. Pristop k odločanju z
vidika zagotavljanja razvoja in napredka (kot standarda kakovosti), za katerega ima
agencija podlago v merilih za akreditacijo (ne pa tudi v Zakonu o visokem šolstvu ZViS), ne postavlja ločnic glede na število vpisanih študentov. V praksi razvoj in
napredek v takih primerih nista izkazana oziroma ju ni mogoče preveriti.
Direktor se letos zaradi pomembnih obveznosti na agenciji ni udeležil generalne
skupščine ENQA v Gloucestru v Veliki Britaniji.
Finančno stanje agencije je oteženo. Že od konca septembra mora agencija za vsako
porabo za dovoljenje zaprositi Ministrstvo za finance. Predloga proračunov za 2017 in
2018 sta primerljiva s prejšnjimi leti in agenciji zagotavljata normalno delovanje.
Od 22. do 23. septembra 2016 je agencija gostila seminar za nove presojevalce ENQA,
ki presojajo agencije za kakovost po standardih ESG. 28 udeležencem iz 12 držav se je
iz agencije pridružil Klemen Šubic.
Agencija je 30. 9. 2016 prejela pozitivno poročilo Urada RS za nadzor proračuna o
izvedeni reviziji operacije oziroma projekta »Vzpostavitev nacionalnega sistema za
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zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu 2010–2014(2015)« v okviru ESS. Vrednost
projekta pred potrditvijo je bila 14.847.484 EUR, po potrditvi pa 10.090.257 EUR. Nato
je bila na podlagi ocene, da agencija ne bo potrebovala vseh sredstev, projektna
vrednost znižana na 6.426.402 EUR. V petih letih je agencija porabila 4.606.499 EUR.
Revizija je ugotovila neskladje za 395 EUR.
30. 9. 2016 so potekle akreditacije predbolonjskim študijskim programom. V gradivu za
sejo so podatki o študijskih programih, povzeti iz razvida visokošolskih zavodov, ki ga
vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). S skupaj 1.600 študijskih
programov se je sedaj število spustilo na 914. Do 30. 9. 2016 je bilo približno 10.000
zagovorov diplom, ki so bile večinoma plačljive.
Svet se je seznanil z domnevno nezakonitim odpuščanjem na Univerzi na Primorskem.
Agencija dnevno prejema vprašanja novinarjev, kako bodo odpuščanja vplivala na
kakovost na univerzi. V gradivu za sejo je priložen direktorjev odgovor na novinarska
vprašanja. Odpuščanje je verjetno posledica razdruževanja Znanstveno-raziskovalnega
središča in univerze. Za kakovost so primarno odgovorne univerze same. Tako MIZŠ kot
Univerzo na Primorskem bi morala pozvati, da se izrečeta o okoliščinah domnevne
odpustitve 12 visokošolskih učiteljev in o vplivu te okoliščine na kakovost izobraževanja
in raziskovanja.
5. 10. 2016 se je direktor udeležil seje Odbora Državnega zbora za izobraževanje,
znanost, šport in mladino, ki je obravnaval Zakon o študentskih skupnostih in o noveli
ZViS. Odbor je sprejel odločitev, da naj bo pred obravnavo javna predstavitev mnenj. Ta
predstavitev je bila 13. 10. 2016 v Državnem zboru. Udeležila sta se je direktor in
strokovna delavka agencije. Najpogostejše teme so bile raba slovenskega jezika,
financiranje visokega šolstva in prehod na institucionalno akreditacijo. Slednje mora
potekati v povezavi s programsko evalvacijo. Evidenca oziroma razvid visokošolskih
zavodov in študijskih programov bi se morala združiti. Javna služba pa bi morala biti
definirana v sistemskem zakonu.
Direktor je bil od 10. do 12. 9. 2016 v Parizu na zasedanju izvršnega odbora organizacije
ECA, katere podpredsednik je. Prihodnji teden pa bo sodeloval na zunanji evalvaciji
univerze v Samari v Rusiji. Svet je seznanil, da želi ruska agencija za kakovost k
sodelovanju pri zunanjih presojah v Rusiji pritegniti slovensko in hrvaško agencijo.
Predsednica sveta se je udeležila zasedanja v Državnem svetu in komisije za kulturo,
kjer je potekala razprava o rabi slovenskega jezika v visokem šolstvu. Pojasnila je, da
svet agencije o rabi jezika ni razpravljal, ker ta ni težišče dela agencije.
ŠOS je izrazil razočaranje nad skromno udeležbo predstavnikov agencije na forumu
EQAF, ki bo prvič v Sloveniji. Agencija je Ministrstvo za finance prosila za sredstva,
vendar jih ministrstvo ni odobrilo.
Svet je razpravljal o prenovi strategije agencije za 2016–2020. V ta namen je agencija
pripravila predlog vprašalnika za deležnike agencije in seznam naslednjih prenovljenih
temeljnih strateških ciljev (niso razporejeni po pomembnosti):
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(1) podaljšanje članstva v ENQA in EQAR – ker se agenciji obeta stabilno financiranje v
bodoče, članstvo v omenjenih organizacijah ni ogroženo. Agencija bo ohranila članstvo in
ostala dejavna tudi v organizacijah CEENQA in ECA. Prizadevala si bo za krepitev
mednarodnega sodelovanja;
(2) razvojno delo agencije – agencija si bo prizadevala razviti analitski in razvojni
oddelek, ki bo redno pripravljal analize, povezane z akreditacijami, zunanjimi
evalvacijami in samoevalvacijami;
(3) okrepitev svetovalne vloge s poudarkom na pomoči pri razvijanju sistemov
notranjega zagotavljanja kakovosti – agencija si bo še posebej prizadevala podpirati in
usmerjati visokošolske zavode pri izpopolnjevanju lastne skrbi za kakovost;
(4) izboljšanje strokovnega dela – izboljšanje je predvideno tako za strokovne delavce
agencije kot za njene strokovnjake in člane sveta;
(5) sprememba meril in zakonodaje – celovita prenova meril agencije, prilagajanje
standardom ESG ter prenos standardov kakovosti in postopkov njenega zagotavljanja v
zakonodajo;
(6) razvoj informacijskega sistema eNAKVIS;
(7) spremljanje napredka in zagotavljanje kakovosti – utrjevanje kulture kakovosti.
106. seja sveta agencije, 17. nov. 2016.
Agencija je pozvala rektorja Univerze na Primorskem in ministrico za izobraževanje,
znanost in šport, da se izrečeta o dogajanju na univerzi ter o s tem povezanem
odpuščanju, institucionalnem razdruževanju in kakovosti. Rektorat Univerze na
Primorskem je na agencijo poslal obsežno dokumentacijo, h kateri je priložil mnenje
nekdanjega ustavnega sodnika, dr. Cirila Ribičiča, in poročilo Združenja evropskih
univerz EUA. Univerza je sporočila, da obžaluje dogodke v zvezi z domnevno
nezakonitim odpuščanjem. Odločitev o uvedbi takšnega postopka je v pristojnosti
agencije, svet agencije pa bo o tem odločal, ko bo znana tudi usoda Znanstvenoraziskovalnega središča v Kopru.
Agencija je objavila Javni poziv kandidatom za uvrstitev v register strokovnjakov in o
objavi obvestila tudi visokošolske zavode.
V državnem zboru (DZ) sta bila sprejeta proračuna za 2017 in 2018, ki agenciji
zagotavljata sredstva v enakem obsegu kot prejšnja leta, to je okvirno 1,2 milijona EUR
letno.
17. 11. 2016 se je začel European Quality Assurance Forum- EQAF v Ljubljani z
naslovom »Quality in context – embeding improvement«, ki ga organizirata Študentska
organizacija Slovenije (ŠOS) in Univerza v Ljubljani in na katerem sodeluje 400
udeležencev. Foruma se bodo udeležili tudi 4 predstavniki agencije.
Direktor se je 3. 11. 2016 udeležil seje Odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in
mladino, na kateri je bila druga obravnava novele ZViS. Sprejetih je bilo približno 40
amandmajev, v glavnem odgovori na mnenje Zakonodajno pravne službe DZ. Umaknjen
je bil člen o slovenskem jeziku. Sledi 2. in 3. obravnava v DZ.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je prestala interpelacijo.
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ŠOS je na agencijo naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, ki se
nanašajo na potne stroške, službene poti, poročila o službenih poteh idr. Ker je zahteva
obsežna, je direktor na ŠOS naslovil dopis z vprašanjem, kaj je razlog za to zahtevo, in s
prošnjo za omejitev zahteve glede na to, da agencijo preverjajo ministrstvo za finance,
računsko sodišče, urad za nadzor proračuna, urad za kohezijska sredstva in druge
ustanove.
107. seja sveta agencije, 15. dec. 2016.
Ker agencija ni pristojna za urejanje statusnih in kadrovskih razmer na omenjenih
ustanovah, postopka izredne evalvacije Univerze na Primorskem ni uvedla, pač pa bo
kakovost na univerzi preverila ob naslednji redni zunanji evalvaciji.
Zaključil se je European Quality Assurance Forum- EQAF v Ljubljani z naslovom »Quality
in context – embeding improvement«, ki sta ga organizirala Študentska organizacija
Slovenije in Univerza v Ljubljani in na katerem je sodelovalo približno 400 udeležencev.
Foruma so se udeležili 4 strokovni delavci agencije in 4 člani sveta. Srečanje je imelo
vsebinski poudarek na novih standardih ESG, kompetencah in učnih izidih, prenovi
sistemov kakovosti v Evropi ter na transformativnem učenju, znanem tudi kot na
študenta osredinjeno učenje. Zunanje presojanje kakovosti v Evropi se od inšpekcijskih,
birokratskih presoj usmerja h kolegialnim, vsebinskim presojam. Na študenta
osredinjeno učenje pa odpira vprašanje prehoda od tradicionalnih, avtoritativnih oblik
poučevanja k izboljševanju in opolnomočenju študentov.
Predstavnika agencije sta se udeležila srečanja skupnosti višjih strokovnih šol ob dvajseti
obletnici delovanja skupnosti. Na srečanju se je oblikovala pobuda, da bi morala agencija
v svojih predpisih natančneje določiti zaključno fazo postopkov evalviranja višjih
strokovnih šol.
V decembru je v veljavo stopila nova različica zakona o visokem šolstvu, ZViS-K.
Bistvena sprememba za agencijo je prehod na institucionalno akreditacijo. Študijski
programi bodo poslej prejemali akreditacijo za nedoločen čas, sprememba zakona pa
obenem uvaja vzorčne evalvacije študijskih programov, ki so svetovalne narave, in
ohranja instrument izredne evalvacije, s pomočjo katerega je študijskim programom še
vedno mogoče odvzeti akreditacijo.
Agencija mora v treh mesecih prenoviti svoje podzakonske akte in jih uskladiti z novo
zakonsko ureditvijo. Predlog spremembe prvega dela meril za akreditacijo, ki določa
standarde kakovosti in njihovo presojo, že nastaja – pred sejo ga je obravnavala delovna
skupina sveta. Osnutek predloga bo pripravljen v naslednjem tednu, člani sveta ga bodo
v pregled prejeli predvidoma do konca letošnjega leta. Do januarske seje sveta bo
pripravljen še drugi, postopkovni del meril. Naposled bo morala agencija predloge novih
predpisov uskladiti tudi v širšem krogu deležnikov; temu bo namenjen tudi poseben
posvet, predvidoma februarja 2017. Prehodne in končne določbe ZViS-K določajo, da se
vloge, vložene pred uvedbo ZViS-K, presojajo po starih merilih, odločitve v teh postopkih
pa se sprejemajo po novi zakonodaji. Z današnjim dnem se torej visokošolskim zavodom
akreditacija podaljšuje za 5 let, študijskim programom pa za nedoločen čas. Za študijske
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programe, ki jim akreditacija poteče po uveljavitvi ZViS-K, se vloge za podaljšanje
akreditacije ne vlagajo.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Svet se je seznanil s poročilom in analizo rezultatov ankete za prenovo strategije
agencije ter končnim predlogom strateških ciljev agencije do leta 2020. Svet soglaša, da
so glavni strateški cilji agencije do 2020:
Okrepitev svetovalnega dela agencije.
Razvojno delo agencije.
Izboljšanje strokovnega dela agencije.
Podaljšanje članstva v ENQA in EQAR ter krepitev mednarodnega sodelovanja agencije.
Prenova meril in drugih aktov agencije.
Reorganizacija dela agencije.
Vzpostavitev učinkovitega in uporabnikom prijaznega informacijskega sistema agencije.
Krepitev neodvisnosti in avtoritete agencije.
Krepitev kulture kakovosti.
Agencija je zagotovila prevod standardov ESG iz leta 2015 v slovenščino. Ta verzija ESG
2015 je objavljena tudi na spletni strani www.enqa.eu .
*****

Mogoče ob koncu pregleda 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/executivesummary-and-full-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-report-20152016/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
bo podan v Samoevalvacijskem poročilu agencije za leto 2016.

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). V letu 2016 je potekel mandat
nekaterim članom sveta agencije. Rektorska konferenca je imenovala v svet dr. P.
Purga, vlada RS dr. M. Kalin Golob, reprezentativni sindikati visokega šolstva dr. B.
Završnika in reprezentativno združenje višjih strokovnih šol dr. B. Škafarja. Za
predsednico sveta je bila izvoljena dr. A. Kocijančič.
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, pritožbeni postopki, 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. 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.
Svet agencije se je v letu 2016 sestal na desetih rednih sejah (97.-107. seja).
Imel je tudi eno dopisno sejo.
V povprečju so seje sveta trajale 3 polne ure.
Prisotnost članic in članov sveta na sejah je bila 95 odstotna.
Svet agencije je na sejah sprejel 462 sklepov.
Obširni zapisniki imajo status informacije javnega značaja.
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Podrobni podatki pa so naslednji:
Prva akreditacija študijskih programov
Svet je podelil akreditacijo 20 programom (prve, druge in tretje bolonjske stopnje ter
programom za izpopolnjevanje).
Pri tem je vrnil nazaj poročilo skupini strokovnjakov v dopolnitev. Trikrat je seznanil
skupino strokovnjakov z odzivom zavoda in jih prosil za dopolnitev poročila. Enkrat je
pozval k ustni obravnavi zaradi dodatne razjasnitve
Svet ni podelil akreditacije enemu študijskemuprogramu.
Prva akreditacija zavoda
V letu 2016 ni bilo primera prve akreditacije visokošolskega zavoda. To je že drugo leto
zapored.
Podaljšanje akreditacije študijskih programov
V letu 2016 je bilo 224 podaljšanj akreditacije študijskih programov
(reakreditacije) z veljavnostjo 7 let (po 15. dec. 2016 se je rok veljavnosti akreditacije
podaljšal za nedoločen čas).
Pri tej dejavnosti je svet tri krat preložil odločanje na naslednjo sejo. Enajstkrat je
pozval vlagatelje, da dopolnijo vloge in predložijo akcijski načrt z ukrepi, roki in
odgovornimi izvajalci. Svet je trikrat pozval vlagatelje, da se opredelijo do neskladnosti
in trikrat pozval skupine strokovnjakov, da dopolnijo poročila z odzivom vlagatelja.
Enemu študijskemu programu ni podaljšal akreditacije, ker ni imel vpisanih študentov.
Tudi osmim študijskim programov ni podaljšal akreditacije, ker se niso izvajali, so pa
imeli vpisane študente.
Enemu študijskemu programu je pogojno podaljšal akreditacijo za tri leta.
V enem primeru je svet pozval k ustni obravnavi za razjasnitev neskladnosti.
Svet agencije se je odločil tudi za dve izredni evalvaciji.
Svet je tudi v enem primeru ugotovil, da članica univerze ne pozna visokošolske
zakonodaje vezane na akreditacije.
Podaljšanje akreditacije zavoda
V letu 2016 je bilo 8 podaljšanj akreditacij samostojnih visokošolskih zavodov in
eno podaljšanje po izredni evalvaciji.
Svet je enkrat zaprosil za dopolnitev poročila strokovnjakov in enkrat pozval zavod k
pripravi akcijskega načrta za odpravo pomanjkljivosti.
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Preoblikovanje zavoda
Svet je sprejel 3 preoblikovanja visokošolskih zavodov v fakultete oz. akademijo.

Akreditacije sprememb študijskih programov in zavoda
V letu 2016 je svet akreditiral 24 sprememb študijskih programov. V primeru
obsežnejših sprememb so bile imenovane skupine strokovnjakov. Pojavilo se je tudi
vprašanje, ali ob spremembah nastaja nov program. Večina sprememb je obsegala:
spremembo predmetnika, način izvajanja, pogoji za vpis, pogoji za prehode, sprememba
strokovnega naslova. sprememba klasifikacije ipd.
V sedmih primerih je svet soglašal s spremembo lokacije izvajanja študijskega programa
in menjave dislocirane enote.
Imenovanje komisij za zun. evalvacije
Svet je v letu 2016 redno imenoval komisije za zunanje evalvacije: za prvo akreditacijo
študijskih programov, za podaljšanje akreditacije študijskih programov, za podaljšanje
akreditacije zavodov, za obsežnejše spremembe študijskih programov in drugo.
Tako je v letu 2016 svet imenoval 111 komisij v skladu z zakonodajo. Zakon o
splošnem upravnem postopku nam je omogočil združevanje vlog v en postopek zaradi
racionalizacije in ekonomičnosti vodenja postopkov. Takih primerov je bilo 46. V enem
primeru je bilo v enoten postopek združeno 15, pa tudi 25 študijskih programov.
V enem primeru je svet utemeljeno ugodil spremembo celotne skupine strokovnjakov, ki
je v predhodni presoji spremembe študijskega programa izrekla negativno mnenje. V
osmih primerih pa je bil utemeljeno zamenjan po en strokovnjak.
Podaljšanje roka in popravki odločb
Svet je v devetih primerih utemeljeno podaljšal rok za izdelavo mnenja in bdel nad
popravki odločb. Večinoma je šlo za pisne pomote.
Register strokovnjakov
V letu 2016 je svet obnovil register strokovnjakov (potekel je 5 letni rok) in v register
ponovno vpisal 89 strokovnjakov. Prav tako je prvič vpisal 26 strokovnjakov.
Višje strokovne šole
Agencija opravlja le zunanje evalvacije višješolskih zavodov in sprejema mnenje o
doseganju z zakonom sprejetih standardov. Akreditacijske odločitve so v pristojnosti
ministrstva.
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V letu 2016 je agencija prejela 10 vlog za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol.
Končno mnenje za višje šole, da dosega z zakonom predpisane standarde določene z
Merili za zun. evalvacije višjih strokovnih šol, je agencija podala za 6 višjih
strokovnih šol.
Svet agencije se je tudi seznanil z načrtom zunanjih evalvacij višjih strokovnih šol za leto
2017.
Povzetek akreditacijskih postopkov za leto 2016
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. Opravljeno je
bilo ogromno delo. Agencija je v letu 2016 zaključila 283 akreditacijskih oziroma evalvacijskih
postopkov, od tega je:
 podelila akreditacijo 20 študijskim programom (prve, druge in tretje bolonjske stopnje ter
programom za izpopolnjevanje);
 podaljšala akreditacijo 224 študijskim programom;
 v letu 2016 ni bilo prve akreditacije visokošolskega zavoda
 sprejela 10 preoblikovanj visokošolskih zavodov;
 podaljšala akreditacijo 8 samostojnim visokošolskim zavodom;
 izvedla 25 postopkov za spremembe študijskih programov in 1 postopek za spremembo
visokošolskega zavoda.
Poleg tega v zakonskih rokih potekajo postopki še za akreditacijo cca. 80 študijskih programov
ter 8 postopkov vezanih na visokošolske zavode.

Agencija je tako v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016 (to so leta 2012, 2013,
2014, 2015, 2016) končala 212+150+157+172+283 = 974 akreditacijskih oz.
evalvacijskih postopkov, od tega je:
podelila prvo akreditacijo 93+37+22+17+20=189 študijskim programom (prve,
druge in tretje bolonjske stopnje ter programom za izpopolnjevanje),
podaljšala akreditacijo 68+71+85+98+224=546 študijskim programom,
podelila prvo akreditacijo 6+2+4+0+0=12 visokošolskim zavodom,
podaljšala akreditacijo 1+18+4+4+8=35 visokošolskim zavodom,
akreditirala 44+22+40+43+25=174 sprememb študijskih programov.
V letu 2016 je agencija prejela 10 vlog za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih
šol in opravila 6 evalvacijskih obiskov. Končno mnenje o doseganju z zakonom
predpisanih standardov je agencija podala za 6 višjih strokovnih šole.
*****
Že v letu 2013 in tudi v letu 2015 smo na agenciji pričakovali spremembe visokošolske
zakonodaje in prehod na institucionalno akreditacijo, vendar do teh sprememb ni prišlo. V letu
2015 sta namreč odstopili dve ministrici za izobraževanje, znanost in šport (Setnikar-Cankar,
avtorski honorarji; Mlekuž, plagiatorstvo) in do sprememb visokošolske zakonodaje tako ni prišlo.
V letu 2016 je bila napovedana novela ZViS, ki je bila sprejeta v novembru 2016. Hkrati se
pričakuje bistvena večja, sistemska sprememba ZViS (z definicijo javne službe).
*****
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PREGLED ŠTUD. PROGRAMOV po ISCED
ISCED

Feb2017 za 2015/16*

Opis

UL

UM

UPR

FINF

14

Izobraževalne vede

60

35

14

1

21

Umetnost

37

3

1

2

22

Humanistika

84

28

24

31

Družbene vede

66

10

22

32

Novinarstvo

34

Poslovne in upr. vede

38

Pravne vede

42

V. o živi naravi

44

Fizik. in kem. vede

11

7

46

Matem., statistika

10

4

5

48

Računalništvo

5

11

3

52

Tehnika

16

34

1

54

Proizv. tehnologije

13

3

58

Arhitektura, gradbeništvo

18

6

62

Kmetijstvo

14

12

64

Veterinarstvo

72

Zdravstvo

76

Socialno delo

6

81

Osebne stroritve

84

4

UNG

19

7

3

6

1

12

5

8

Štev.
110

7

50

6

3

145

1

13

116

3

8

61

106

8

18

5
19

Zasebni

4

29

4

22
19

1

3

23

13

64

2

3

21

1

1

1

27

2

1

1

30

2

PhD s

2
6

4

19

49

5

5

9

7

26

Transport

7

5

85

Varstvo okolja

3

1

7

11

86

Varovanje

2

5

1

8

Interdiscipl.

20

Samo cca. 3500 FTE
učiteljev

6
12

6

6

Skupno

424

205

102

% štud.prog.

46,4

22,4

11,2

Štev. študentov

40842

14958

5345

% št. študentov

58,4

21,4

7,6

*Razlaga kratic je na naslednji strani!

5

22

156

2,4

17,1

200

388

8148

0,3

0,6

11,7

914

=

69881

914

2007

2013

2015

415

721

742

UL =
UM=
UPR=
UNG=

Univerza
Univerza
Univerza
Univerza

v Ljubljani
v Mariboru
na Primorskem
v N.Gorici

Slovensko terciarno šolstvo - 2015/2016 - skupaj 80798 študentov
3 + 1 univerza, 1 mrežna univerza, 48 samostojnih visokoš. zavodov-VSZ
48 (27/21) višjih strokovnih šol-VSŠ
Univ. + VSZ = 69881 študentov
VSŠ = 11162 študentov

31

32

Akreditacije v visokem šolstvu
Naloga

Izvedba in
odgovornost

Prejete
vloge v
2016
55

Obravnavane
vloge v 2016

Predvideno število Opombe
vlog v 2017

Prva akreditacija študijskih programov

sektor za
kakovost /
Svet agencije

21

20

Podaljšanje akreditacije študijskih programov

77

234

Po ZViS-K bodo še
vzorčne.
Ocena 20

Prva akreditacija visokošolskih zavodov

2

0

2

Podaljšanje akreditacije visokošolskih zavodov

5

8

2

Preoblikovanje visokošolskih zavodov

13

10

10

VTI

2

0

2

Prejete
vloge v
2016
10

Obravnavane
vloge v 2016

Predvideno število Opombe
vlog v 2017

6

12

Evalvacije višjih strokovnih šol
Naloga

Izvedba in
odgovornost

Zunanje evalvacije višjih strokovnih šol

sektor za
kakovost /
Svet agencije

34

Trajanje posameznih postopkov (odločitve sprejete v letu 2016)

35

36

TRAJANJE POSTOPKOV - PODALJŠANJE AKREDITACIJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

TRAJANJE POSTOPKOV - PODALJŠANJE AKREDITACIJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (nadalj.)

Trajanje postopkov - preoblikovanje zavodov in evalvacije višjih strokovnih šol

PRITOŽBENA KOMISIJA
Pritožbena komisija je pritožbeni organ agencije in odloča o pritožbah zoper
odločitve sveta agencije in sicer:
- v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov,
- o izdaji soglasij k preoblikovanju visokošolskih zavodov in spremembam
študijskih programov,
- o izdaji soglasij k pogodbam za izvajanje visokošolskega transnacionalnega
izobraževanja.
Pritožbena komisija odloči o pritožbi. Pri tem lahko:
- zavrže pritožbo;
- zavrne pritožbo;
- ugodi pritožbi in v celoti ali deloma odpravi odločbo prve stopnje in vrne zadevo
svetu agencije v ponovno odločanje;
- izreče odločbo sveta agencije za nično;
- odpravi odločbo in jo pošlje v rešitev pristojnemu organu.
Odločitev pritožbene komisije je dokončna. Možen je upravni spor.
Ker je delo agencije vezano na Zakon o splošnem upravnem postopku, so pritožbe
vlagateljev zoper odločitve sveta agencije večinoma zaradi zatrjevanih kršitev pravil
materialnega prava, napačne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in kršitev pravil
postopka.
Tudi v letu 2016 se je tendenca vlaganja pritožb zmanjševala. Pritožbena komisija
se je tako sestala le na dveh sejah, na katerih je odločila o treh zadevah. V dveh je
pritožbo zavrnila, v tretji pa ji je ugodila, izpodbijani sklep odpravila ter zadevo odstopila
v pristojno reševanju svetu agencije. So pa še potekali dolgotrajni pritožbeni spori od
katerih navajamo samo enega.
Upravno sodišče RS je namreč dvem tožbama vlagatelja ugodilo, odpravilo
odločbe pritožbene komisije in sveta agencije ter zadevo vrnilo svetu agencije v ponovni
postopek. Iz navedbe v sodbi pa se ni vedelo, ali je zadeva svetu agencije bila vrnjena v
ponovni postopek ali samo v ponovno odločanje. Zato se je postavilo vprašanje, ali bi
bilo treba postopek začeti znova na začetku, z vložitvijo nove vloge. Zaradi tega bi bilo
treba pri ponovni presoji upoštevati dejansko stanje in veljavne predpise s časa, ko sta
bili izdani izpodbiti odločbi sveta agencije. Posebnost presoje v tej zadevi je ugotavljanje
dejanskega stanja na datum pred izdajo odločbe, 21. 4. 2011, in presojanje po starih
merilih za akreditacijo.
DIREKTOR
Direktor kot vodstveni organ agencije je v letu 2016 kot tudi že v 2015 posvetil
veliko časa revizijam Računskega sodišča. Poleg obveznosti v zvezi z drugo revizijo
Računskega sodišča: »Postopki evalviranja, akreditiranja ter podeljevanja koncesij v
višjem in visokem šolstvu 2010-2013« je nepričakovano izbruhnila afera v zvezi z
ugotovitvami iz prvega revizijskega poročila za leto 2011, natančneje z enim
popravljalnim ukrepom od treh - ki ga niti direktor niti svet agencije ni izvedel
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zadovoljivo - 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 že dvakrat) obvestila računsko sodišče. Šele po
devetih mesecih pa je predsednik računskega sodišča javnosti ponovno sporočil, da je
izterjava preveč plačanih sejnin še vedno aktualna in da agencija zahtev računskega
sodišča ni upoštevala.
Po mnenju direktorja se je agencija znašla v takšnem položaju zaradi res 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. Zakonsko
je tudi določeno, 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 2016 je bila še vedno zagotovitev stabilnega
financiranja agencije. 31. oktobra 2015 se je namreč iztekel projekt ESS, prek katerega
se je financirala tudi 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.
V letu 2016 je bila agencija prvič v celoti financirana iz integralnega dela
proračuna (zadnja stran v poročilu) in vsi sodelavci agencije razen direktorja so
zaposleni za nedoločen čas.
Mednarodno sodelovanje se iz leta v leto krepi. Direktor ima pomembno vlogo v
mednarodnih institucijah za kakovosti. V letu 2016 je opravljal funkcijo podpredsednika
Evropskega konzorcija za akreditacijo ECA - http://ecahe.eu , in funkcijo podpredsednika
združenja agencij centralne in vzhodne Evrope CEENQA - http://www.ceenqa.eu
Agencija je pripravila tudi izobraževanje za presojevalce ENQA v Ljubljani.
Direktor skrbi za mednarodne povezave agencije in o svojem delu sproti poroča
zaposlenim na agenciji na tedenskih sestankih in tudi na sejah sveta agencije. Tedenski
sestanki so se izkazali za koristne. Gre za sprotno izmenjavo informacij in dogovor o
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nadaljnjem delu. V primerjavi s prejšnjimi se čuti rahel trend izboljšanja. Sestanki so
bolj učinkoviti, zaposleni aktivno sodelujejo in sprejemajo skupne odločitve.
V začetku 2017 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. Letni razgovori so bili opravljeni
z vsemi zaposlenimi. Zaposleni so v odgovorih našteli primere dobrih in slabih praks.
Primeri slabih praks dela na agenciji so (v poljubnem vrstnem redu): še vedno velika
obremenitev s postopki; neenakomerna porazdelitev dela med zaposlenimi; včasih
neredno neizpolnjevanje zadolžitev; ni redne kontrole nad delom strokovnih sodelavcev;
prepočasna in težavna priprava e-obrazcev; tuji strokovnjaki so včasih premalo vpeti v
presoje; izbira strokovnjakov ni primerna; v registru strokovnjakov so tudi neuporabni
strokovnjaki; svet agencije bi moral bolj prispevati k strateškim, idejnim in razvojnim
premikom agencije; neizpolnjevanje nalog iz akcijskega načrta; premalo možnosti za
izobraževanje, občasen nespoštljiv odnos vlagateljev; nenehne prošnje za prednostno
obravnavo. In primeri dobrih praks: dosledno javno objavljanje poročil in odločb;
uveljavitev in delovanje v mednarodnem prostoru; kompetentnost strokovnih
sodelavcev; ustrezno prenavljanje zakonodaje; dobro vzdušje na agenciji; urejena
zaposlitev vseh za nedoločen čas; korekten odnos vodstva do sodelavcev; uspešen
zaključek ESS in EIQAS projekta; aktivna udeležba pri prenovi meril; kompetentni
študentski strokovnjaki; skrb za izražanje samostojnosti agencije - odnos do MIZŠ in UL;
fleksibilen delovni čas; uspešen zaključek revizij RačS; zelo stabilno in redno delo sveta
agencije; redno usposabljanje presojevalcev.
Direktor redno deluje kot presojevalec v EUA IEP (Evropsko združenje univerzinstitucionalna programska evalvacija) v tujini. V letu 2016 je sodeloval kot ekspert pri
institucionalni evalvaciji združevanja dveh univerz v Samari, Rusija.
V decembru 2016 se je uspešno zaključil Erasmus+ projekt EIQAS. Skupaj s
poljsko (koordinator), portugalsko in bolgarsko agencijo in drugimi partnerji (dve
rektorski konferenci in tudi UL in UNG) je agencija sodelovala v dveletnem projektu
EIQAS (Enhancing Internal Quality Assurance Systems). Sodelovali so tudi naši
presojevalci in naši študenti-evalvatorji. Iz poljskih finančnih sredstev smo prejeli 40.000
eur.
NAČRT INTEGRITETE
V letu 2016 se je delovna skupina za načrt integritete sestala dvakrat. 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.
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30. maja 2016 je agencija na Komisijo za preprečevanje korupcije oddala letno
poročilo o izvedenih ukrepih iz načrta integritete 2015-2016.
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. Seminar smo
organizirali 10. 2. 2016 v prostorih agencije. Predavatelja iz KPK sta bila Jure Škrbec in
Katja Mihelič Sušnik. Konec leta 2016 pa so predavatelji KPK s podobno tematiko
seznanili tudi člane Sveta agencije.
Delovna skupina se je prav tako odločila, da bi podobno izobraževanje potrebovali
tudi strokovnjaki vključeni v register agencije, zato smo se odločili, da v letu 2017
naredimo predstavitveno brošuro oz. kratek filmček na to temo.
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PRIKAZ URESNIČEVANJA NALOG PO POGLAVJIH IZ
DELOVNEGA NAČRTA AGENCIJE ZA LETO 2016
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A) AKREDITACIJE VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV IN ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV TER
EVALVACIJE VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL (2016)
1. IZVEDBENI CILJ: AKREDITACIJE IN EVALVACIJE
1. aktivnost: akreditacije v visokem šolstvu
Naloga
Izvedba in
Prejete
odgovornost
vloge v
2016
Prva akreditacija študijskih programov
sektor za
55
kakovost/
Podaljšanje akreditacije študijskih programov
77
Svet
agencije
Prva akreditacija visokošolskih zavodov
2
Podaljšanje akreditacije visokošolskih zavodov
5
Preoblikovanje visokošolskih zavodov
13
VTI
2
2. aktivnost: evalvacije višjih strokovnih šol
Naloga
Izvedba in
Prejete
odgovornost
vloge v
2016
Zunanje evalvacije višjih strokovnih šol
sektor za
10
kakovost/
svet agencije

Obravnavane
vloge v 2016
21
234
0
7+1*
10
0
Obravnavane
vloge v 2016
6

Predvideno
število vlog
v 2017
20
2% od 914
2
2
10
2

Opombe

Predvideno
število vlog
v 2017
12

Opombe

V letu 2017
velja ZViS-K
*izredna
evalvacija

Pri podatkih o predvidenem številu vlog v letu 2017 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.

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
Razvid MIZŠ je ukinjen in sedaj prenesen v eVŠ (dec 2016) .
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Akreditacije v visokem šolstvu
Sistem zagotavljanja kakovosti v visokem in višjem šolstvu
1.
Akreditacijski postopki v visokem šolstvu
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. Agencija je v letu 2016 zaključila 283
akreditacijskih oziroma evalvacijskih postopkov, od tega je:
 podelila akreditacijo 20 študijskim programom (prve, druge in tretje
bolonjske stopnje);
 podaljšala akreditacijo 224 študijskim programom;
 v letu 2016 ni bilo prve akreditacije visokošolskega zavoda
 sprejela 10 preoblikovanj visokošolskih zavodov;
 podaljšala akreditacijo 8 samostojnim visokošolskim zavodom;
 izvedla 25 postopkov za spremembe študijskih programov in 1 postopek za
spremembo visokošolskega zavoda.
Poleg tega v zakonskih rokih potekajo postopki še za akreditacijo cca. 80 študijskih
programov ter 8 postopkov vezanih na visokošolske zavode.
Agencija je tako v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016 (to so leta 2012, 2013,
2014, 2015, 2016) končala 212+150+157+172+283 = 974 akreditacijskih oz.
evalvacijskih postopkov, od tega je:
podelila prvo akreditacijo 93+37+22+17+20=189 študijskim programom
(prve,
druge in tretje bolonjske stopnje ter programom za izpopolnjevanje),
podaljšala akreditacijo 68+71+85+98+224=546 študijskim programom,
podelila prvo akreditacijo 6+2+4+0+0=12 visokošolskim zavodom,
podaljšala akreditacijo 1+18+4+4+8=35 visokošolskim zavodom,
akreditirala 44+22+40+43+25=174 sprememb študijskih programov.
Že v letu 2013 in tudi v letu 2015 smo na agenciji pričakovali spremembe
visokošolske zakonodaje in prehod na institucionalno akreditacijo, vendar do teh
sprememb ni prišlo. V letu 2015 sta namreč odstopili dve ministrici za
izobraževanje, znanost in šport (Setnikar-Cankar, avtorski honorarji; Mlekuž,
plagiatorstvo) in do sprememb visokošolske zakonodaje tako ni prišlo. V letu 2016
je bila napovedana novela ZViS, ki je bila sprejeta v novembru 2016, ZViS-K pa je
začel veljati 15. dec. 2016. Hkrati se pričakuje bistvena večja sprememba ZViS
(sistemski zakon z definicijo javne službe).
2.

Zunanje evalvacije višjih strokovnih šol

V letu 2016 je agencija prejela 10 vlog za zunanjo evalvacijo višjih
strokovnih šol in opravila 6 evalvacijskih obiskov. Končno mnenje o doseganju z
zakonom predpisanih standardov je agencija podala za 6 višjih strokovnih šole.
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V septembru 2016 so se zaključili tudi vsi ne-bolonjski študijski programi,
vendar je v eVŠ vpisanih kljub temu še 914 študijskih programov.
Agencija opravlja tudi zunanje evalvacije višjih strokovnih šol in podaja
mnenja, da višja strokovna šola dosega z zakonom predvidene standarde.
Akreditacija višjih strokovnih šol sama ni v pristojnosti agencije.
Za zagonsko dejavnost je agencija prejela tudi evropska sredstva ESS.
Agencija je v letu 2016 prejela pozitivno poročilo Urada RS za nadzor proračuna o
izvedeni reviziji operacije oziroma projekta »Vzpostavitev nacionalnega sistema za
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu 2010–2014(2015)« v okviru ESS.
Vrednost tega projekta pred potrditvijo je bila 14.847.484 EUR, po potrditvi pa
10.090.257 EUR. Nato je bila na podlagi ocene, da agencija ne bo potrebovala vseh
sredstev, projektna vrednost znižana na 6.426.402 EUR. V petih letih je agencija
porabila 4.606.499 EUR. Revizija je ugotovila neskladje le za 395 EUR.
B) VZPOSTAVITEV CELOVITEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA AGENCIJE
(stalna dejavnost že iz akcijskega načrta za 2013)
Pot razvoja informacijskega sistema agencije je bila naslednja.
V letu 2014 smo pripravili ustrezno dokumentacijo in 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.
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.
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,
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.
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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). Za leto 2016 so bile napovedane spremembe Zakona o
visokem šolstvu, ki so bistveno spremenile akreditacijske postopke (prehod iz
programske na istitucionalno evalvacijo), zaradi česar smo zamaknili dokončno
prenovo obrazcev. Po sprejtju omenjenga zakona, smo takoj začeli s prenovo meril
za akreditacijo ter pripravo obrazcev za predvidene postopke akreditacij in
evalvacij. Prenovljeni obrazci naj bi bili usklajeni z deležniki in dostopni vlgateljem v
prvi polovici leta 2017.

C) PRENOVA STRATEGIJE AGENCIJE IN STRATEŠKI CILJI OD 20172020
Naloge v delovnem načrtu za 2016 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 2017-2020" je
bila načrtovana že v letnem delovnem načrtu za 2015 in tudi v akcijskem načrtu,
vendar ni bila uresničena.
V letu 2016 je svet agencije ustanovil delovno skupino, ki so jo sestavljali člani
sveta in zaposleni agencije. Strateške usmeritve je agencija z anketnim
vprašalnikom (350 odgovorov) pred pripravo same strategije preverila pri svojih
ključnih deležnikih. Strategija naj bi upoštevala načrtovane spremembe področne
zakonodaje in naj vsebuje izvedljive cilje.
Prenovljeni temeljni strateški cilji (ki si v navedbi sicer ne sledijo po pomembnosti)
so:
(1) podaljšanje članstva v ENQA in EQAR – ker se agenciji obeta stabilno
financiranje v bodoče, članstvo v omenjenih organizacijah ni ogroženo. Agencija bo
ohranila članstvo in ostala dejavna tudi v organizacijah CEENQA in ECA. Prizadevala
si bo za krepitev mednarodnega sodelovanja;
(2) razvojno delo agencije – agencija si bo prizadevala razviti analitski in razvojni
oddelek, ki bo redno pripravljal analize, povezane z akreditacijami, zunanjimi
evalvacijami in samoevalvacijami;
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(3) okrepitev svetovalne vloge s poudarkom na pomoči pri razvijanju sistemov
notranjega zagotavljanja kakovosti – agencija si bo še posebej prizadevala podpirati
in usmerjati visokošolske zavode pri izpopolnjevanju lastne skrbi za kakovost;
(4) izboljšanje strokovnega dela – izboljšanje je predvideno tako za strokovne
delavce agencije kot za njene strokovnjake in člane sveta;
(5) sprememba meril in zakonodaje – celovita prenova meril agencije, prilagajanje
standardom ESG ter prenos standardov kakovosti in postopkov njenega
zagotavljanja v zakonodajo;
(6) razvoj informacijskega sistema eNAKVIS;
(7) spremljanje napredka in zagotavljanje kakovosti – utrjevanje kulture kakovosti
(8) krepitev neodvisnosti in avtoritete agencije.
Celotno besedilo Strateškega razvoja 2017-2020 je dostopno na spletni
agencije:
http://www.nakvis.si/sl-SI/News/Details/485
Na koncu je potrebno omeniti, da je od 46 začrtanih ukrepov iz ReNPVŠ11-20
bilo do leta 2016 popolnoma uresničenih le 6 ukrepov, med njimi tudi ostra
zahteva, da NAKVIS postane član ENQA in EQAR (21. ukrep).
D) SISTEM OBVEŠČANJA DELEŽNIKOV O AKTIVNOSTIH AGENCIJE

Komuniciranje in obveščanje deležnikov v zvezi z dejavnostmi agencije ter
spremembami in dobrimi praksami na področju izboljševanja notranjih in zunanjih
sistemov kakovosti je že del stalnih aktivnosti agencije vse od njenega začetka.
Leta 2016 se je agencija temu podrobneje posvetila in pregledala priložnosti, ki jih
ima na tem področju.
Zaradi sprememb, ki jih narekuje novela Zakona o visokem šolstvu (dec
2016) pričakujemo, da bo v prihodnje komunikacija z deležniki intenzivnejša.
Agencija se srečuje s številnimi novimi nalogami in prilagoditvami tako svojega
notranjega delovanja in organiziranosti kot tudi postopkov akreditacije in zunanje
evalvacije, ki pomembno vplivajo na vse deležnike visokega in višjega šolstva.
Učinkovito in jasno razširjanje informacij med vse zunanje skupine je pri tem
ključnega pomena ne samo zaradi povečanja prepoznavnosti agencije temveč
predvsem zaradi krepitve zaupanja vanjo.
Z javnim objavljanjem odločb sveta agencije ter poročil skupin strokovnjakov
v postopkih akreditacij in zunanjih evalvacij je agencija izpolnila enega od
najpomembnejših aspektov transparentnosti delovanja. Širši javnosti je omogočila
dostop do presoj in odločitev o kakovosti na visokošolskih zavodih, ugotovljenih
priložnosti in prednostih študijskih programov in visokošolskih zavodov, načina
presojanja in poteka zunanjih presoj. Večjo enotnost evalvacijskih poročil je
agencija dosegla s predlogami poročil strokovnjakov, ki jih bo zaradi sprememb
zakona o visokem šolstvu v prihodnosti potrebno prilagoditi.
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Na spletno stran je bil uvrščen seznam visokošolskih zavodov in študijskih
programov v postopku akreditacije, kjer so študentom in ostalim na voljo
verodostojne informacije o še ne končanih postopkih. Spletna stran vsebuje
zemljevid javnoveljavnih visokošolskih zavodov, z novim zakonom pa mora agencija
na svoji spletni strani objaviti tudi obvestila o izredni evalvaciji študijskih programov
in seznam študijskih programov, ki so vključeni v vzorec za evalvacijo študijskih
programov.
Poleg stalnih nalog zunanjih evalvacij in akreditacij se je povpraševanje po
našem znanju in storitvah v zadnjem petletnem obdobju znatno povečalo, kar je
razvidno tudi iz samoevalvacijskih poročil agencije. Agencija je med visokošolskimi
in višješolskimi zavodi dobro poznana, deležniki večino osnovnih informacij o
delovanju agencije pridobijo s spletne strani. Predvsem strokovnjaki agencije in
visokošolski zavodi ob tem navajajo, da so kljub jasni predstavitvi določene
informacije težje dostopne oz. da je za njih potrebno več napora pri iskanju. Zato je
bilo eno ključnih priporočil agenciji ravno bolj učinkovito in selektivno obveščanje
deležnikov o aktualnih dejavnostih agencije ne samo preko spletne strani, temveč
tudi v obliki el. pošte
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 in predvsem
novinarjev. 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 @eqartw. Na tem "twitter"
naslovu je bilo pred enim letom 692 sporočil (tvitov), sledimo 292 naslovnikom in
@nakvis-sporočila prebira 89 sledilcev. Trenutne številke so: 740 tvitov, sledimo
340 naslovnikom in imamo 144 sledilcev.

E) USPOSABLJANJE ČLANOV SVETA IN STROKOVNJAKOV
“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
strokovnjakov pa je na agenciji že utečena praksa.

deljena,

usposabljanje

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,
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ministri in drugi ugledni državljani. V juniju leta 2013 so se zamenjali le 4 člani
sveta, v letu 2016 se bo tudi zamenjalo nekaj članov sveta agencije in smoi
organizirali ustrezno izobraževanje.
Ker smo že imeli predavanja predstavnikov Komisije za preprečevanje
korupcije KPK za sodelavce agencije v februarju 2016, smo v oktobru organizirali
podobno predavanje za vse člane sveta agencije in sodelavce. Tema predavanj je
bila: dejavniki tveganja in ustrezni odziv nanje ter načela prepoznavanja in
obvladovanja korupcijskih in integritetnih tveganj. Predstavnika KPK sta dejansko
izvedla s predavanji delavnico, ker smo jim predhodno poslali ustrezna vprašanja.
Vsi člani sveta agencije 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) ENQA - USPOSABLJANJE PRESOJEVALCEV
Sekretariat ENQA je leta 2015 agencijo povabil, da organizira 11.
usposabljanje ENQA presojevalcev v Ljubljani. Od 22.-23. septembra 2016 je
potekalo za javnost zaprto usposabljanje v Ljubljani.
Udeležilo se ga je 28 kandidatov iz 17 evropskih držav (V. Britanija, Avstrija,
Švica, Litva, Romunija, Belgija, Irska, Španija, Francija, Finska, Ukrajina, Srbija,
Italija, Slovenija, Rusija, Nizozemska, Makedonija) in Izraela. Od znanih
udeležencev sta bili učenki tega usposabljanja tudi prof. Ellen Hazelkorn, Higher
Education Policy Research Unit, Irska in nekdanja rektorica univerze v Helsinkih,
Finska, prof. Hannele Niemi. Usposabljanje je pokrivalo področje ESG 2015
standardov 3. del.
Predavali so podpredsednica ENQA prof. Tove Blyt Holmen in članice
Executive Board ENQA. Odmevno predavanje je imel tudi direktor EQAR Mr. Colin
Tueck.
Direktor NAKVIS, kot gostitelj dogodka, je predstavil slovensko visoko šolstvo
in podal pregled zagotavljanja kakovosti v povezavah gospodarstva in visokega
šolstva. Tudi NAKVIS ima sedaj usposobljenega presojevalca za evalvacije agencij
za zagotavljanje kakovosti. Nam poverjeno usposabljanje je dober primer
prepoznavnosti NAKVISa v evropskem visokošolskem prostoru.
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FINANČNI VIRI
REALIZACIJA DRŽAVNEGA PRORAČUNA NACIONALNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU ZA LETO 2016

Politika / Glavni
program / Podprogram
/ Proračunska postavka

PP
1

2

Sprejeti
proračun
2016 (v
EUR)

Veljavni
proračun
2016 (v
EUR)

Realizacija
proračuna
2016 (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

603.000,68

574.000,68

569.366,64

99 %

9886

Materialni stroški

220.400,00

217.003,57

215.714,59

99 %

9887

Investicije

50.253,67

30.946,98

30.946,98

100 %

9888

Kakovost visokega šolstva

303.960,65

405.663,77

393.931,34

97 %

3.960,65

3.960,65

0

0%

40.288,00

40.288,00

33.262,79

83 %

130163

Osnovna sredstva –
sredstva odškodnin

150022

Izvajanje projekta EIQAS

Odhodki proračuna, tipa 1, ukrep 1217-11-0001 (PP 9885, PP 9886)
99 % realizacija razpoložljivih proračunskih sredstev veljavnega proračuna je nastala
zaradi:
- privarčevanih sredstev, ki so nastala pri PP 9885 zaradi porodniške odsotnosti dveh
JU, daljše bolniške odsotnosti JU ter pri PP 9886 zaradi racionalne porabe
proračunskih sredstev; prerazporedili smo jih na PP 9888, kjer so nam primanjkovala
sredstva.
Odhodki proračuna, tipa 1, projekt 1216-09-0001 (PP 9887)
100 % realizacija razpoložljivih proračunskih sredstev je nastala, ker smo se omejili le na
nujno potrebno porabo. Privarčevana sredstva smo prerazporedili na PP 9888.

57

Zaradi pomanjkanja sredstev na ukrepu 1217-11-0002, tip 1 (PP 9888), ki so
namenjena plačilu stroškov strokovnjakov za zunanje evalvacije in akreditacije visokošolskih
zavodov in študijskih programov se je veljavni proračun od sprejetega povečal za 33,46%:
- prerazporeditev sredstev v septembru iz proračunske rezerve v višini 50.000,00 EUR,
- prerazporeditev sredstev v septembru iz PP 9887 v višini 19.306,69 EUR,
- prerazporeditev sredstev v oktobru iz PP 9885 v višini 29.000,00 EUR,
- prerazporeditev sredstev v decembru iz PP 9886 v višini 3.396,43 EUR.
Realizacija razpoložljivih proračunskih sredstev je v letu 2016 na PP znašala 97 %.
Realizacija celotnega veljavnega proračuna, tip 1, je v letu 2016 znašala 98,56 %.
Sredstva EU 14-20 – Centralizirani in drugi programi EU, tip 801 (PP 150022)
Realizacija razpoložljivih sredstev sprejetega proračuna (vezano na poljski projekt
EIQAS) je v letu 2016 znašala 83 %. Razlika do 100% je v sredstvih namenjenih za
menedžment in diseminacijo, ki so bila v proračunu projekta določena za vsakega
posameznega partnerja. Na ravni projekta je s temi sredstvi upravljal koordinator (Poljska
komisija za akreditacijo - PKA) in ne posamezen partner. Z njimi se je zagotavljala udeležba
gostujočih predavateljev na predvidenih dogodkih (dogodki usposabljanja, diseminacijske
konference …), administrativni stroški in stroški priprave, lektoriranja in urejanja gradiv
(vodnik za študente, vodnik za notranje zagotavljanje kakovosti, …).
V skladu z dinamiko prilivov s strani koordinatorja (PKA) projekta je bila realizacija
100% (33.262,79 EUR).
Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja, tip 7 (PP 130163)
Realizacija razpoložljivih sredstev odškodnin je v letu 2016 znašala 0 %:
lastnik prostorov bo popravil poškodovano ali uničeno opremo na svoje stroške, saj je bila
oprema uničena zaradi vdorov vode v najete prostore. V skladu s 44. členom ZJF smo
neporabljena namenska sredstva prenesli v leto 2017.
Agencija je opravila večino najpomembnejših nalog iz delovnega načrta za leto 2016, 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 2016 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 sistem usposabljanja strokovnjakov.
Aprila 2016 je agencija izvedla posvet strokovnjakov agencije. Posveta se je udeležilo
62 strokovnjakov in 16 zaposlenih sodelavcev agencije. Na posvetu so bili predstavljeni:
revidirani evropski standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu –
ESG 2015, vodnik za študente (Student's Guide) za zunanje presojanje notranjih sistemov
kakovosti (projekt EIQAS), izsledki samoevalvacijskega poročila agencije za leto 2015. Na
koncu posveta je bila razprava o ukrepih za izboljšanje dela agencije in skupin
strokovnjakov.
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Sodelavci agencije tudi redno sodelujejo pri usposabljanju študentov-presojevalcev
kakovosti na sedežu ŠOS ter se udeležujejo povabil z visokošolskih zavodov.
S sprejetjem ZViS-K se bodo tudi postopki presoje spremenili ob spremenjenih merila
za evalvacije in akreditacije tako, da bo potrebno v 2017 organizirati ustrezne tečaje
usposabljanja za strokovnjake.
V spodnji razpredelnici pa so podatki za agencijo, ki je neposredni nevladni
proračunski porabnik, v letih 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Integralna sredstva so do 2015 zagotavljala plače direktorju in 9 zaposlenim za
nedoločen čas. ESS sredstva so (do 31.10.2015) zagotavljala plače 14 zaposlenim za
določen čas in stroške vseh evalvacij (akreditacij) in pritožb. V letu 2016 je to pokrito iz
integralnih sredstev.
PRIMERJAVA PORABLJENIH SREDSTEV (v eurih) V LETIH 2012, 2013, 2014, 2015,
2016
Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

INTEGRALNA
SREDSTVA
1

Plače

343.976

295.849

304.464

385.307

569.366,64

2

Materialni
stroški

174.151

130.770

133.878

145.745

215.714,59

3

Investicije

12.525

1.828

1.157

111

30.946,98

4

Sejnine sveta

75.300

38.000

32.079

26.607

30.471,57

5

Stroški
akreditacij

0

0

0

0

363.459,77

605.952

466.447

471.578

557.770

1.209.959

1+2+3+4+5
ESS sredstva
6

Plače

253.379

287.700

307.211

259.408

-

7

Stroški
akreditacij

432.369

539.618

425.246

401.631

-

8

Investicije

3.747

7.349

4.987

87.228

-

6+7+8

689.495

834.667

737.444

748.267

-

EIQAS

-

-

-

4.715

33.262,79

1.295.447

1.301.114

1.209.022

1.310.752

1.243.222

9

SKUPNA
PORABA
1+2+3+4+
+5+6+7+8+9
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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.
In k temu 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.
Priprave finančnih načrtov za leti 2017 in 2018
V skladu s splošnim finančnim stanjem v Republiki Sloveniji smo tudi na
agenciji vedno sprejemali vrsto ukrepov, s katerimi smo znižali stroške porabe
integralnih sredstev že ob rebalansu leta 2012 in tudi kasneje.
Po usklajevalnem sestanku na MF v juliju 2016 smo z direktorico direktorata
za proračun MF uskladili spremembe proračuna za 2017 in predlog proračuna za
leto 2018.
Direktorico smo seznanili tudi s pogojem za sprejem v polnopravno članstvo v
ENQA in sicer ustrezno in dolgoročno primerno financiranje delovanja agencije.
Agencija mora imeti 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
smo tudi v pismu direktorju ENQA tudi detajlno obrazložili.
Agencija je v Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ ponovno
poudarila tveganje, ki ga pač še ne obvladuje dovolj: "Bojimo se zmanjšanja
sredstev za delo agencije in agencija si bo prizadevala za ohranitev sredstev v
sedanjem obsegu. Bomo pa v načrtu dela za leto 2017 in 2018 ovrednotili nove
zadolžitve, ki smo jih prejeli ob uveljavitvi ZViS-K v decembru 2016. Vsaka
sprememba proračuna to finančno tveganje še dodatno povečuje – 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 oz. integralnih sredstev. Vedno jih usklajujemo z
razpoložljivim sprejetim proračunom.
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 2016
se je število zaposlenih zmanjšalo za 4 strokovne sodelavce zaradi finančnega
primanjkljaja na agenciji, umrla pa nam je tudi mlajša sodelavka.
ESS sredstva so torej zagotavljala plače 14 zaposlenim za določen čas (do
31.10.2015) in stroške vseh evalvacij (akreditacij) in pritožb. V letu 2016 je to
pokrito iz integralnih sredstev.
Agencija je opravila večino nalog iz delovnega načrta za leto 2016 - razen
vzpostavitve informacijskega sistema eNakvis in rednega obveščanja deležnikov.
2016-2020.
V prihodnje si bo treba še naprej prizadevati za večje število zaposlenih,
izboljšanje organizacije dela, novo sistemizacijo, za napredovanja pa tudi
sprememba ZViS bo povzročila prerazpodelitev dela na agenciji. Agencija se bo
lahko posvetila tudi razvojno-analitičnemu delu, intenzivnemu svetovalnemu delu
ter redno spremljala akreditacijska 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 še dodatnih integralnih
proračunskih sredstev za plače dodatnih dveh delavcev - za prevajalca in verjetno
strokovnjaka za IKT.
V začetku leta 2017 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 - bolj aktivno
sodelovanje vseh zaposlenih.
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Annual budgets SQAA 2010 - 2018
SQAA
2010
Integral part of budget
ESF funds 85%
ESF funds-Slovenian 15%
EIQAS
Total

2011

2012

2013

2014

2015

Approv. budget
854.725
1.720.777
303.667

Realization
601.366,12
0
0

Approv. budget
682.339
1.720.779
303.667

Realization
672.829,89
410.341,16
72.406,87

Approv. budget
607.214,50
777.632,66
119.555,53

Realization
605.953,62
586.050,21
103.454,14

Approv. budget
470.409,35
1.399.888,00
243.636,00

Realization
466.448,70
709.457,24
125.211,11

Approved budget
478.016,16
794.106,55
117.136,45

Realization
471.579,11
626.907,76
110.535,81

2.879.169

601.366,12

2.706.785

1.155.577,92

1.504.402,69

1.295.457,97

2.113.933,35

1.301.117,05

1.389.259,16

1.209.022,68

2015
385.307,10
259.407,50
4.715,14
649.429,74

2016
569.366,64

2017 plan
633.917,71

2018 plan
635.704,94

19.853,88
589.220,52

633.917,71

635.704,94

Approv. budget
562.073,04
785.169,09
138.531,66
4.795,00
1.490.568,79

Realization
557.769,94
636.007,41
112.259,44
4.715,14
1.310.751,93

Salaries cummulative
SQAA

Integral part of budget
ESF funds
EIQAS
Total

2010
346.227,41
0,00

2011
403.228,90
190.579,16

2012
343.976,46
253.379,03

2013
295.849,43
287.700,47

2014
304.464,57
307.821,13

346.227,41

593.808,06

597.355,49

583.549,90

612.285,70

2016
Approv. budget
Realization
1.231.575,65
1.209.959,55
0,00
0,00
0,00
0,00
40.288,00
33.262,79
1.271.863,65
1.243.222,34

2017
Approv. budget
1.271.341,00

2018
Approv. budget
1.235.484,00

1.271.341,00

1.235.484,00

Number of employees
SQAA

Integral part of budget
ESF funds
Total

2010
12
0
12

2011
12
10
22

2012
12
11
23

2013
10
14
24

2014
10
14
24

2015
10
10
20

2016
20
0
20

2017 plan
20
0
20

2018 plan
20
0
20
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SKLEP
V letu 2016 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 2016 je bilo v Sloveniji 98 visokošolskih zavodov in
višjih strokovnih šol.
Dva dogodka sta zaznamovala leto 2016 – prenehanje akreditacij predbolonjskim programom (30. 9. 2016) in sprejetje novele Zakona o visokem šolstvu
(17.11.2016) – ZviS-K. ki uvaja institucionalno akreditacijo ob kontrolirani
programski evalvaciji. V Sloveniji je še vedno preveliko število 914 študijskih
programov. Z novelo ZViS-K agencija bolj prevzema svetovalno vlogo.
Prvič od ustanovitve leta 2010 je bila agencija v celoti financirana
iz
integralnih sredstev proračuna in ima zagotovljena sredstva v podobnem obsegu
tudi v letih 2017 in 2018.
V letu 2016 sta se zaključili tudi obe reviziji Računskega sodišča: Revizija
pravilnosti poslovanja nevladnih in pravosodnih proračunskih uporabnikov v letu
2011- Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja posameznega revidiranca v letu 2011.
(Sklep izdan: 15. 6. 2012) in Zagotavljanje kakovosti in raznovrstnosti študijskih
programov- Izrek mnenja o učinkovitosti postopkov evalviranja, akreditiranja ter
podeljevanja koncesij pri zagotavljanju kakovosti in raznovrstnosti študijskih
programov (Sklep izdan: 9. 5. 2014).
Agencija si nenehno prizadeva za izboljševanje lastne kakovosti, kar je
temelj za učinkovit sistem zunanjega zagotavljanja kakovosti v visokem in višjem
šolstvu. Na žalost širša javnost še vedno spoznava dejavnost agencije ob slabih
dogodkih v našem visokem šolstvu (neakreditirani programi, plagiatorstvo, goljufije,
nespoštovanje zakonodaje, anonimke..).
V letu 2016 smo nadaljevali z nadgradnjami sistema eNAKVIS, predvsem v
smeri prenove obrazcev (usklajevanje z zakonodajo) ter izboljšave podpore
določenim procesom na agenciji.
Skupaj z agencijo iz Poljske, Portugalske in Bolgarije smo v letu 2016
uspešno zaključili Erasmus+ projekt EIQAS (Enhancing Internal Quality Assurance
Systems).
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SUMMARY
In 2016, the National Agency of Republic Slovenia for Quality in Higher
Education (hereinafter: agency) followed its mission: " 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. in tertiary education in line with European and
global tendencies of development."
Tasks performed by the agency are in accordance with the law and other acts
and is part of its regular operation. The agency has an important role in the
establishment of the Slovenian higher education area. In June 2016, there were 98
higher education institutions and vocational colleges in Slovenia.
Two events have marked the year 2016 - the termination of the accreditation
of pre-Bologna programmes (30. 9. 2016) and the adoption of the amended Higher
Education Act (17.11.2016) ZViS-K, which establishes the institutional accreditation
and controlled study programmes evaluations. In Slovenia, there is still an
excessive number of 914 study programmes. With the amendment ZViS-K the
agency took also a more advisory role.
For the first time since its beginning in 2010, the agency was financed
entirely from the integral budget funds and the funds will be provided to a similar
extent in 2017 and 2018, respectively.
Two revisions of Court of Auditors finished in 2016: Regularity audit of
operations of non-governmental and judicial budget users in 2011 as to express an
opinion on the regularity of operations of each of the auditee in 2011. (Decision
issued: 15. 6. 2012), and Quality assurance and diversity curriculum - express an
opinion on the effectiveness of the procedures of evaluation, accreditation and
granting concessions to ensure the quality and diversity of study programmes
(Decision issued: 9. 5. 2014).
The Agency is constantly striving to improve its quality, which is the basis for
an effective system of external quality assurance in higher vocational and higher
education. Unfortunately, the general public is still getting to know the activity of
the agency through bad events in our higher education (non-accredited programs,
plagiarism, fraud, non-compliance with legislation, anonymous letters..).
In 2016, we continued with upgrades of system eNAKVIS, especially in the
direction of renewal forms (harmonization with the law) and support for
improvements to certain processes at the agency.
The two years Erasmus+ project EIQAS (Enhacing Internal Quality Assurance
systems) in collaboration with the agencies from Poland, Portugal and Bulgaria was
successfully concluded in 2016.
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Dodatni viri:
Delovni in finančni načrt za leto 2016
Poslovno poročilo za leto 2016
Samoevalvacijsko poročilo za leto 2016- tba
Zapisi internih sestankov delavcev agencije v letu 2016
Zapisniki sveta agencije v letu 2016

Zahvaljujem se prav vsem, ki so sodelovali pri pripravi pričujočega poročila o delu
in poslovanju agencije v letu 2016.

dr. Ivan Leban,
april 2016
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