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POSLANSTVO
Nacionalna agencija Republike 
Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu (NAKVIS) skrbi za 
primerljivost in mednarodno 
prepoznavnost slovenskega 
visokošolskega prostora ter se 
zavzema za nenehno izboljševanje 
njegove kakovosti. Deluje vsebinsko 
in formalno odgovorno, strokovno 
in neodvisno ter svetovalno do 
vseh deležnikov v terciarnem 
izobraževanju v skladu z evropskimi 
in svetovnimi smermi razvoja. 

VIZIJA
NAKVIS bo z aktivnim delovanjem 
pri izvedbi procesov na področju 
zagotavljanja in izboljševanja 
kakovosti v visokem šolstvu 
spreminjal nacionalni in  
mednarodni visokošolski prostor.

NAKVIS DELUJE …

  NEODVISNO, STROKOVNO  
IN UČINKOVITO: 

presoja kakovost visokošolskih 
zavodov, višjih strokovnih šol in 
študijskih programov.

  ODPRTO IN PREGLEDNO: 

na jasen način obvešča javnost 
o izvedenih presojah in ostalih 
dejavnostih.

  RAZVOJNO IN ODGOVORNO: 

na podlagi ugotovitev pri 
presojah kakovosti redno 
pripravlja sistemske analize o 
stanju kakovosti v slovenskem 
visokem in višjem šolstvu ter 
predlaga njegove izboljšave.

  MEDNARODNO: 

v skladu z evropskimi in 
svetovnimi smermi razvoja 
svetuje pri vzpostavitvi in 
delovanju sistemov kakovosti 
na visokošolskih zavodih in višjih 
strokovnih šolah. 

ZUNANJE ZAGOTAVLJANJE  
KAKOVOSTI

Je temeljna dejavnost NAKVIS in zajema celovito 
in poglobljeno presojo kakovosti visokošolskih 
zavodov (univerz, fakultet, akademij in visokih 
strokovnih šol), višjih strokovnih šol in študijskih 
programov.

NAKVIS pri tem ugotavlja, ali visokošolski zavod 
oziroma višja strokovna šola izpolnjuje standarde 
kakovosti po področjih presoje iz meril, ki jih 
sprejme svet NAKVIS kot najvišji organ odločanja 
agencije.

Poleg naštetega NAKVIS odloča tudi o izpolnjevanju pogojev 
za vpis visokošolskega transnacionalnega izobraževanja 
v javno evidenco ter o priglasitvah v tujini akreditiranih 
mednarodnih skupnih študijskih programov.

Na podlagi ugotovitev iz presoje svet NAKVIS:

podeli akreditacijo visokošolskemu zavodu za pet let ali pa vlogo 

za akreditacijo zavrne,

podaljša akreditacijo visokošolskemu zavodu za obdobje petih 

let, krajše obdobje od petih let ali pa akreditacije visokošolskemu 

zavodu ne podaljša,

podeli akreditacijo študijskemu programu za nedoločen čas ali pa 

vlogo za akreditacijo zavrne,

ugotovi (delno) ustreznost izvajanja študijskega programa, ali pa 

mu akreditacijo odvzame,

da priporočila visokošolskemu zavodu za izboljšanje 

samoevalvacije, izvajanja, posodabljanja oziroma kakovosti 

študijskega programa v celoti,

akreditira spremembo visokošolskega zavoda, ali zavrne vlogo za 

akreditacijo spremembe visokošolskega zavoda,

odloča o akreditacijah mednarodnih skupnih študijskih programov,

sprejme mnenje o izpolnjevanju standardov kakovosti višjih 

strokovnih šol. 

  NAKVIS s članstvom v Evropski zvezi za zagotavljanje 
kakovosti v visokem šolstvu (ENQA), Evropskem 
registru agencij (EQAR) in Evropskem konzorciju 
za akreditacijo (ECA) utrjuje mednarodni ugled in 
veljavnost slovenskega visokošolskega in višješolskega 
prostora.

PODROČJA PRESOJE KAKOVOSTI

NAKVIS presoja kakovost po naslednjih področjih:

 pri akreditaciji in evalvaciji visokošolskih zavodov  
in višjih strokovnih šol

1.   delovanje visokošolskega zavoda ali višje strokovne šole,

2.   kadri,

3.   materialne razmere,

4.   študenti,

5.   notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti ter izvajanje 
študijskih programov, pri visokošolskih zavodih pa še 
spreminjanje in posodabljanje študijskih programov;

  pri akreditaciji študijskih programov visokošolskih zavodov

1.   sestava in vsebina študijskega programa in

2.   zasnova izvajanja študijskega programa;

  pri evalvaciji študijskih programov visokošolskih zavodov 

1.    notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti študijskega 
programa,

2.   spreminjanje in posodabljanje študijskega programa in

3.    izvajanje študijskega programa.
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Nacionalna agencija Republike Slovenije  
za kakovost v visokem šolstvu

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
T: 01 400 5771, E: info@nakvis.si, www.nakvis.si

Bodoče študente in študente spodbujamo, da na spletni strani 

pred vpisom na študij preverijo podatke o akreditacijah 
ali evalvacijah visokošolskih zavodov in višjih strokovnih 
šol ter se prepričajo, ali njihov študij vodi do javno veljavne 
diplomske listine. 

www.nakvis.si

Terciarno izobraževanje v Sloveniji

 Prednosti

 Priložnosti za izboljšanje

 Neskladnosti s predpisi

V letih od 2014 do 2017 so strokovnjaki 
pri zunanjih evalvacijah 26 visokošolskih 
zavodov, 485 študijskih programov in 
26 višjih strokovnih šol ugotovili 8012 
prednosti, 8587 priložnosti za izboljšanje 
in 233 neskladnosti s predpisi.

48 %
51 %

1%

POTEK PRESOJE KAKOVOSTI

Postopek presoje kakovosti zajema celovito in poglobljeno presojo 
visokošolskega zavoda ali višje strokovne šole. Pri tem sodelujejo 
najmanj trije neodvisni strokovnjaki, od katerih je najmanj en tuj 
strokovnjak in en študent. Njihove ugotovitve so razvidne iz poročil, 
ki so ena od pomembnih podlag za sprejemanje odločitev sveta 
NAKVIS o akreditacijah in evalvacijah v visokem šolstvu ter mnenj o 
izpolnjevanju standardov kakovosti v višjem strokovnem šolstvu. 

Skupina strokovnjakov se ob upoštevanju standardov kakovosti 
pri zunanji evalvaciji osredinja predvsem na zagotavljanje in 
izboljševanje kakovosti študijskih programov.

Na podlagi vloge s prilogami in druge zahtevane dokumentacije, 
obiska, ter samoevalvacijskega poročila visokošolskega zavoda ali 
višje strokovne šole skupina strokovnjakov opravi presojo in napiše 
poročilo, v katerem poleg skladnosti z merili posebno pozornost 
nameni tudi morebitnim prednostim in priložnostim za izboljšanje 
študija.
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KAKOVOST ZA ŠTUDENTE

Tako za nove kandidate kot tudi za strokovnjake in študente, ki so že 
vpisani v register strokovnjakov, NAKVIS redno pripravlja izobraževanja 
in druga usposabljanja, namenjena poglabljanju znanja o presojanju in 
novostih na področju kakovosti v visokem in višjem šolstvu.

Z javnim objavljanjem poročil skupin strokovnjakov o presoji kakovosti 
ter akreditacijskih odločb in mnenj je širši javnosti omogočen dostop 
do podrobne vsebine presoj, ugotovljenih prednosti in priložnosti za 
izboljšanje posameznega visokošolskega zavoda ali višje strokovne šole. 

KAKOVOST 
V VISOKEM  

ŠOLSTVU

NACIONALNA  
AGENCIJA  

REPUBLIKE  
SLOVENIJE ZA



NACIONALNA AGENCIJA  
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KAKOVOST V VISOKEM  
ŠOLSTVU

IZDALA: Nacionalna agencija Republike Slovenije  
za kakovost v visokem šolstvu

PRIPRAVILI: Martina Mravlja,  
Tatjana Debevec,  
Anita Kajtazović,  
Andrej Krček,  
dr. Ivan Leban,  
Gregor Rebernik,  
mag. Jernej Širok, 
Klemen Šubic,  
Barbara Zupančič Kočar

PREVOD: Polona Glavan,  
mag. Jernej Širok

OBLIKOVANJE: BELA design

FOTO: Peter Giodani

(Fotografiji sta bili posneti v Kavarni 
Tiskarna d.o.o.,  
PE Znanstvena kavarna Mafija, Ljubljana in 
pred Fakulteto za matematiko in fiziko  
Univerze v Ljubljani.)

TISK: Tiskarna Petrič

NAKLADA: 2500 izvodov

Ljubljana, junij 2018



VIZIJA
NAKVIS bo z aktivnim delovanjem pri 
izvedbi procesov na področju zagotavljanja 
in izboljševanja kakovosti v visokem šolstvu 
spreminjal nacionalni in mednarodni 
visokošolski prostor.

POSLANSTVO
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu (NAKVIS) skrbi za primerljivost in mednarodno prepoznavnost 
slovenskega visokošolskega prostora ter se zavzema za nenehno izbol-
jševanje njegove kakovosti. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno, 
strokovno in neodvisno ter svetovalno do vseh deležnikov v terciarnem 
izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja. 



NAKVIS DELUJE …

  NEODVISNO, STROKOVNO  
IN UČINKOVITO: 

presoja kakovost visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in 
študijskih programov.

  ODPRTO IN PREGLEDNO: 

na jasen način obvešča javnost o izvedenih presojah in ostalih 
dejavnostih.

  RAZVOJNO IN ODGOVORNO: 

na podlagi ugotovitev pri presojah kakovosti redno pripravlja 
sistemske analize o stanju kakovosti v slovenskem visokem in višjem 
šolstvu ter predlaga njegove izboljšave.

  MEDNARODNO: 

v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja svetuje pri 
vzpostavitvi in delovanju sistemov kakovosti na visokošolskih zavodih 
in višjih strokovnih šolah.

  NAKVIS s članstvom v Evropski zvezi za zagotavljanje 
kakovosti v visokem šolstvu (ENQA), Evropskem registru 
agencij (EQAR) in Evropskem konzorciju za akreditacijo 
(ECA) utrjuje mednarodni ugled in veljavnost slovenskega 
visokošolskega in višješolskega prostora.



ZUNANJE ZAGOTAVLJANJE  
KAKOVOSTI

Je temeljna dejavnost NAKVIS in zajema celovito in 
poglobljeno presojo kakovosti visokošolskih zavodov 
(univerz, fakultet, akademij in visokih strokovnih šol), 
višjih strokovnih šol in študijskih programov.

NAKVIS pri tem ugotavlja, ali visokošolski zavod 
oziroma višja strokovna šola izpolnjuje standarde 
kakovosti po področjih presoje iz meril, ki jih sprejme 
svet NAKVIS kot najvišji organ odločanja agencije.



PODROČJA PRESOJE KAKOVOSTI

NAKVIS presoja kakovost po naslednjih področjih:
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in višjih strokovnih šol
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študijskih programov, pri visokošolskih zavodih pa še 
spreminjanje in posodabljanje študijskih programov;
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zavodov
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3.    izvajanje študijskega programa.



Poleg naštetega NAKVIS odloča tudi o izpolnjevanju pogojev 
za vpis visokošolskega transnacionalnega izobraževanja 
v javno evidenco ter o priglasitvah v tujini akreditiranih 
mednarodnih skupnih študijskih programov.
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sprejme mnenje o izpolnjevanju standardov kakovosti višjih 
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in evalvacijah v visokem šolstvu ter mnenj o izpolnjevanju standardov 
kakovosti v višjem strokovnem šolstvu. 

Skupina strokovnjakov se ob upoštevanju standardov kakovosti 
pri zunanji evalvaciji osredinja predvsem na zagotavljanje in 
izboljševanje kakovosti študijskih programov.

Na podlagi vloge s prilogami in druge zahtevane dokumentacije, obiska, ter 
samoevalvacijskega poročila visokošolskega zavoda ali višje strokovne šole 
skupina strokovnjakov opravi presojo in napiše poročilo, v katerem poleg 
skladnosti z merili posebno pozornost nameni tudi morebitnim prednostim 
in priložnostim za izboljšanje študija.
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šol ter se prepričajo, ali njihov študij vodi do javno veljavne 
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KAKOVOST ZA ŠTUDENTE

Tako za nove kandidate kot tudi za strokovnjake in študente, ki 
so že vpisani v register strokovnjakov, NAKVIS redno pripravlja 
izobraževanja in druga usposabljanja, namenjena poglabljanju znanja 
o presojanju in novostih na področju kakovosti v visokem in višjem 
šolstvu.

Z javnim objavljanjem poročil skupin strokovnjakov o presoji 
kakovosti ter akreditacijskih odločb in mnenj je širši javnosti 
omogočen dostop do podrobne vsebine presoj, ugotovljenih 
prednosti in priložnosti za izboljšanje posameznega visokošolskega 
zavoda ali višje strokovne šole. 


