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POROCILO O DELU IN POSLOVANJU

Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v
vlsokem šoIstvu

v letu 2OL7

V Ljubljani, maj 2018 dr. Franci Demšar,

direktor
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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.

L. TZ STRATEGIJE RAZVOJA AGENCIJE ZA OBDOBJE 2OL7- 2O2O

Poslanstvo Vizija

Vrednote

Strateški cilji (iz Strategije NAKVIS za obdobje 2017-2020)

1' izboljšanje strokovnega dela agencije,
2, krepitev neodvisnosti in avtoritete agencije,
3. krepitev kulture kakovosti,
4. prenova meril in drugih aktov agencije,
5. vzpostavitev učinkovitega in uporabnikom prijaznega informacijskega sistema

agencije/
6' podaljšanje članstva v ENQA in EQAR ter krepitev mednarodnega Sodelovanja

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'

učinkovitost zavezanost k
napredku
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3. PREGLED DELA AGENCIJE V LETU 2OL7

Dolgoročni cilji Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu So povsem V
skladu z Resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva 2o7l-2o2o, ReNPVŠ11-20
(Ur' l' RS, št. 4I/7})'NPVŠ 2o7l_2o2o temelji na Strategiji razvoja Slovenije in dokumentu
Evropa 2020' NPVS 2oll_2o2o se navezuje na celotno področje terciarnega izobraževanja,
ki ga poleg visokošolskih institucij tvorijo tudi višje strokovne šole' osnovni cilji razvoja
slovenskega visokošolskega prostora do leta 2020 so kakovost in odličnost, raznovrstnost
ter dostopnost z instrumenti internacion alizacije, diverzifikacije, študi3ske strukture in
financiranja visokega šolstva. Kakovost bo vsem omogočala mednarodno primerljivo in
priznano visokošolsko izobrazbo, zaposljivost in mobilnost v skupnem evropskem
visokošolskem prostoru.

Razvoj visokega šolstva v Republiki Sloveniji naj bi omogočil čim večjemu deležu
prebivalstva kakovostno izobrazbo. Pridobivanje izobrazbe je mogoče le na podlagi
kakovostnega izobraževalnega, raziskovalnega, strokovnega in umetniškega dela
visokošolskih zavodov, ki se odzivajo predvsem na potrebe lokalne in širše skupnosti'
Pomembno vlogo pri tem ima Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija) z opravljanjem svojih temeljnih nalog, to
so akreditacije in zunanje evalvacije visokošolskih zavodov, študijskih programov in Višjih
strokovnih šol ter z ustrezno svetovalno službo.

Osnovna dejavnost delovanja agencije je skrb in monitoring kakovosti slovenskega
visokega šolstva, pa tudi vpetost agencije v mednarodno okolje in sodelovanje z deležniki v

effi, ob upošteva nju evropsk ih standardov
evropskem vi soko SO lskem prostoru ( Eu ro
http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/), ki pa so bili revidirani predvsem v prvem delu v
letu 2015 (Erevan, Armenija), pri čemer so sodelovale naslednje organizacije: ENQA, ESU,
EUA, EURASHE in EI, BUSiNESSEUROPE in EQAR. Agencija se zaveda, da je kakovost
seveda primarna odgovornost tistih, ki izobražujejo, vendar s svojim delom agencija
prispeva k izboljševanju te kakovosti. Bistven namen delovanja agencije je torej
izboljševanje kakovosti ne le v njenem zagotavljanju' Agencija predvsem deluje kot C v
krogu kakovosti PDCA (Plan, Do, Check, Act). Dolgoročni cilji agencije se v letu 2017 niso
spremenili.

Potrebno je omeniti, da je World Economic Forum ob le 4,B o/o BDP financiranju naš
izobraževalni sistem uvrstil med 10 najboljših izmed 130 na svetu, pri pridobivanju veščin in
splošne izobrazbe' https://www.weforu m 'orglagenda/2017109/these-a re-the-ten-best-
cou ntries-fo r-skill-a nd -ed ucation/

V letu 2017 je Svet agencije sprejel spremenjene strateške cilje agencije 2oL7-
zo2o ob pregledu doseženih rezultatov za obdobje 201I-2016 (sprejeto na 110' seji sveta
NAKVIS 16. marca Z0I7). Ti so:

! izboljšanje strokovnega dela agencije,
! krepitev neodvisnosti in avtoritete agencije,
! krepitev kulture kakovosti,
! prenova meril in drugih aktov agencije,
! vzpostavitev učinkovitega in uporabnikom prijaznega informacijskega sistema agencije,
! podaljšanje članstva v ENQA in EQAR ter krepitev mednarodnega sodelovanja agencije,
! reorganizacija dela agencije,
n razvojno delo.

in smernic za zagotavljanje kakovosti v
pean Standards and Guidelines, ESG;
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Agencija je vključena v kriminalistično preiskavo v zvezi z ovadbami, poročilom
računskega sodišča >Revizija pravilnosti poslovanja nevladnih in pravosodnih proračunskih
uporabnikov v letu 2011< in odzivom agencije nanj' Februarja 2oI7 jo je zaradi izplačevanja
tako imenovanih domnevnih dvojnih sejnin članom sveta in dvojnih potnih stroškov dvema
članicama takratnega sveta agencije obiskal policist kriminalistične policije Ministrstva Za
notranje zadeve. Agencija je kriminalistu izročila vse ustrezne dokumente in odzive, ta pa je
s preiskavo seznanil tožilca' Kot posledica na omenjeno poročilo računskega sodišča sta bila
spremenjena Sklep o ustanovitvi agencije in Poslovnik o delu sveta agencije.

15' 2' 2077 je bila skupna seja Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije (svŠ) in
Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (SZT). M. Franko je ustno predstavil
izhodišča za enoten skupen zakon, T. Lah Turnšek pa za ZRRD' Ministrica za izobraževanje,
znanost in šport-je nato predstavila ločeni izhodišči za ZYIS in ZRRD, ki ju je pripravilo
ministrstvo (MIZ5).Direktor je dodal, da izhodišča MIZŠ niso sledila sklepu (2/6) s prejšnje
seje, kjer sta SVS inSZr priporočala pripravo enotnega zakona za področje visokega šolstva
in raziskovalne dejavnosti. Nova zakonodaja naj bi opredelila poslanstvo institucij, javno
službo, človeške vire, institucionalno financiranje in etiko' Na MIZS so menili, da je prav, da
se pripravita ločena zakona in še zakon o Nacionalni agenciji Republike Slovenije za
kakovost v visokem šolstvu'

Svet je obravnaval osnutek meril in obrazcev za akreditacijo. Na osnutek meril in
obrazcev se je odzvala tudi skupina sedmih izkušenih strokovnjakov agencije. Njihovo
splošno mnenje je, da bi morale biti omenjene usmeritve sestavni del meril in ne le
navedene v obrazcih ter da je osnutek dober.

Svetnica agencije je opozorila, da agencija s svojimi predpisi in obrazci visokošolskim
zavodom povzroča preveč uporabnikom neprijaznega administrativnega dela. Slika o
kakovosti, ki jo ustvarjajo, pa je precej fragmentirana, izraža težnjo po kopičenju podatkov
in ne temelji na spodbujanju kakovosti. Informacijski sistem agencije naj bi bil po ZV|S
vstopna točka za celoten visokošolski prostor' in vneseni podatki bodo napajali tudi sistem
eVS' Zaradi tega mora agencija zbirati tudi določene osnovne podatke, ki morda nimajo
neposredne povezave s kakovostjo.

Aktualni osnutek meril in obrazcev za akreditacijo vsebuje manj meril oziroma
standardov, kot jih je bilo prej, je bolj jasen in bolje povezuje predpis z obrazci. Izpolnjuje
tudi pričakovanja Računskega sodišča RS, da naj bodo predpisi agencije bolj transparentni,
jasni, natančni in razumljivi. Agencija je usklajen osnutek meril poslala deležnikom.

110. seja 16.3. 2OL7
Clani sveta So se seznanili s spremembo določil o pravicah članov sveta agencije v

novem ZV|S' Člana sveta agencije se predčasno razreši, če se ne udeleži treh zaporednih sej
sveta agencije. Seznanili So Se tudi z določilom, da mora agencija za regulirane poklice v
postopku akreditacije pridobiti soglasje ministrstva, v katerega pristojnost sodi poklic, ki ga
bo pridobil diplomant' Direktor je opozoril, da diplomant z zaključkom študija pridobi
izobrazbo in ne nujno poklica. S svojo izobrazbo pa lahko opravlja tudi različne poklice'

Agencija je prejela veliko novinarskih vprašanj, tudi o Novi univerzi, izsledkih revizije
računskega sodišča in posebnem zakonu o agenciji. Medtem so Se na agenciji intenzivno
prenavljala merila za akreditacijo.

izhodišča za sistemsko prenovo ZViS omenjajo tudi poseben zakon o agenciji, ki bi
združeval dosedanjo zakonsko ureditev agencije, sklep o ustanovitvi agencije in merila za
akreditacijo in evalvacijo.

Agencija je pripravila prevod standardov ESG 2015 v slovenski jezik, ki je objavljen.
V Sloveniji na področju visokega šolstva še vedno nimamo uradne terminologije in prevodov
zakonov v angleški jezik.

Svet je obravnaval Poslovno poročilo za leto 2016
Agencija je bila v organizacijo ENQA včlanjena leta 2015' Prvič ji je o stabilnem

financiranju poročala 2016,2oI7 pa Se je odzvala glede izpolnjevanja priporočil o
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Svet je obravnaval in sprejel predlog Smernic za dostopnost v terciarnem
izobraževanju v Republiki Sloveniji. Dokument je predviden kot pomoč pri razumevanju
dostopnosti prostorov in opreme v terciarnem izobraževanju ter ponuja primere dobrih
praks in rešitev'

MIZS je na agencijo naslovil pobudo za uvedbo izredne evalvacije Nove univerze.
Prijava se je odstopila komisiji sveta za izredne evalvacije, prav tako pa naj se naslovi na
rektorja Nove univerze s pozivom, da se nanjo odzove

Univerza v Ljubljani je na agencijo in MIZS naslovila dopis, v katerem opozarja, da
agencija nima pravne podlage od vlagateljev v akreditacijskih postopkih zahtevati priprave
akcijskih načrtov in da visokošolski zavodi ukrepe za izboljšanje redno načrtujejo in
obravnavajo Že v drugih procesih in dokumentih. Svet razume opozorilo univerze, vendar
agencija zaradi nujnosti stalnega preverjanja izboljševanja kakovosti, ki ga sicer uvajajo
tudi novi ZV|S in merila za akreditacijo, že sedaj zahteva pripravo akcijskih načrtov v odzivih
na evalvacijska poročila skupin strokovnjakov. Na tak način spodbuja sklepanje zank
ka kovosti.

Predstavniki agencije se bodo udeležili sestanka zaradi uredbe o uporabi KLASIUS'
Agencija bo visokošolske zavode seznanila o spremembah klasifikacije in jih pozvala, naj
sporočijo spremenjene podatke o klasifikaciji svojih študijst<itr programov'

113. seja sveta 18.5. 2OL7
28. in 29. aprila se je direktor udeIežil delavnice in generalne skupščine organizacije

CEENQA v Zagrebu. Tema delavnice je bila External Quality Assurance as an Efficient
Process. Delavnica je obravnavala tudi problematiko razločevanja besed učinkovit (efficient)
in uspešen (effective)' Direktor je na srečanju predstavil novelo ZV\S' Za predsednico je bila
na skupščini izvoljena Nora Skaburskiene iz Litve, direktor pa je bil ponovno izvoljen za
podpredsednika za dve leti.

15, maja je, bil sestanek na MIZŠ, Agencija- se je seznanila s pripravo Zakona o
skupnosti študentov in o Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov. Povečala se
bodo sredstva za mobilnost pedagogov in študentov'

Na SAZU je bil 16. maja posvet o integriteti v znanosti in o ustanovitvi nacionalnega
telesa za integriteto v znanosti' Nacionalno telo ne bo organizirano kot pritožbena komisija.
Izdajalo bo le mnenja.

Slovenski visokošolski sistem je po podatkih raziskave Univerze v Melbournu ob O,68
%o financiranju nacionalnega BDP uvrščen na 28. mesto med 50 državami, kakovost Življenja
v Sloveniji pa je po podatkih raziskave Univerze v Minhu uvrščena na 10. mesto med 28
evropskimi državami in najboljša glede na indeks enakosti'

Svet je obravnaval predlog novih meril za akreditacijo do postopka in pripadajočih
obrazcev' Nanj ni imel dodatnih pripomb. Agencija je na usklajevalnih srečanjih z deležniki
upoštevala pomembne pripombe' Zahteve po dokazilih bo prilagodila že obstoječim
dokazilom in dokumentom, ki jih visokošolski zavodi pripravljajo tudi za druge namene.
Sedaj je v pripravi postopkovni del meril. Ko bo ta pripravljen, bodo deležniki v pripombe
prejeli čistopis predloga celotnih prenovljenih meril za akreditacijo in pripadajočih obrazcev.
Agencija je slovenske univerze Že seznanila z dokumentacijo in konkretnim primerom
izpolnjenega elektronskega obrazca. Ponudila jim je moŽnost informativnega sestanka na
temo elektronskih obrazcev.

V letu 2017 je predvidenih približno BO akreditacijskih postopkov po starih merilih za
akreditacijo. Agencija mora svoje predpise uskladiti z ZYIS-K in zagnati sistem eNAKVIS,
načrtuje pa tudi usposabljanje strokovnjakov agencije in kandidatov za vpis v register
strokovnjakov ter pripravo sistemske analize za obdobje od 2074 do 2016. Sprejet je bil
naslednji sklep:

Svet se je seznanil z uvajanjem nove klasifikacije KLASIUS-P-16. Klasifikacijo vseh
akreditiranih študijskih programov bo potrebno prevesti v novo. Ker samodejna prevedba pri
vseh študijskih programih ni mogoča, bo svet agencije visokošolske zavode pozval, da do
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bodo morala biti v skladu s standardi ESG, saj jih bodo v kratkem presojali zunanji
evalvatorji v postopku podaljšanja članstva agencije v organ|zacijah ENQA in EQAR. Delovna
skupina sveta Za prenovo meril je nadalje zavestno ločevala med pomeni pri rabi izrazov
>>presojati<, >ugotavljati< in >>preverjati<<. Zgolj uporaba izraza >presojati< ni sprejemljiva.
Večina drugih pripomb RK je za svet sprejemljivih' Po mnenju sveta bi agencija morala
opredeliti pomen pojma >>kakovost(en).., da njegova pogosta raba ne bi bila preveč
relativna.

Svet se je z gosti RK uskladil, da bo z njimi obravnaval le pripombe oziroma predloge
RK, do katerih ima agencija zadržke' v nadaljevanju pa bo odločal o predlogu predpisa.
Agencija je pozdravila pobudo, da bi se precej bolj posvetila svoji svetovalni vlogi, vendar jo
Zakon o visokem šolstvu (v nadaljevanju: ZV|S) z akreditacijami še vedno zavezuje tudi k
izvajanju nadzora in regulaciji v visokem šolstvu' Nedavno je morala agencija razmejitev
svoje svetovalne dejavnosti od izvajanja akreditacijskih in evalvacijskih postopkov pojasniti
tudi organizacijama ENQA in EQAR.

Predstavniki RK vidijo v agenciji pomembno ustanovo, ki na nacionalni ravni skrbi za
kakovost visokošolskih zavodov in za razvoj visokega šolstva. Izrazili so prepričanje, da se
ta skrb z novimi predpisi ne bi smela sprevreči v močnejši nadzor in inšpekcijo, saj učinek
take spremembe ne bi bil razvojen. Poleg tega obstaja nevarnost, da bi akreditacijski in

evalvacijski postopki administrativno še bolj obremenili visokošolske zavode. Takšen razvoj
ne bi vodil v pravo Smer' Univerze od agencije pričakujejo več zaupanja, saj potrebujejo
avtonomijo. Evropske raziskave so pokazale, da so slovenske univerze v stopnji avtonomije
podpovprečne' Krepitev nadzora in postavljanje strožjih pogojev ne moreta biti v pristojnosti
agencije, pač pa sta lahko le plod politične odločitve, ki jo uveljavi vlada' Detajlni zapisnik
dogovora je možno pridobiti na zahtevo.

Agencija predstavnikom RK v pripombe ne bo več pošiljala končnega predloga meril
za akreditacijo. Ker je za pripravo čistopisa končnega predloga predpisa potrebnih preveč
popravkov;'bo svet o njegovem spr'ejetju odločal na dopisni seji, ki bo začela teči 13, 7,
2017.

116. dopisna seja sveta 13,7.2OL7
Na 115. izredni seji po daljši debati je svet odločil, da agencija predstavnikom RK v

pripombe ne bo več pošiljala končnega predloga meril za akreditacijo ter da bo svet zaradi
številnih popravkov o sprejetju predpisa odločal na dopisni seji, ki se bo začela 73.7.2077'
Temu navkljub je agencija 7. 7. 2OI7 zaradi transparentnosti sprejemanja svojih predpisov
predstavnike RK seznanila z zadnjo spremembo predpisa. Predstavnikom Studentske
organizacije Slovenije, Ministrstva za izobraŽevanje znanost in šport, samostojnih
visokošolskih zavodov, Nove univerze in izbrane strokovnjake iz registra strokovnjakov
agencije pa je pozvala tudi k oddaji morebitnih pripomb, in sicer do L2. 7. 2017. Medtem ko
sta dva strokovnjaka agencije s predlogi manjših redakcijskih popravkov pohvalila zadnjo
različico predloga predpisa in se ostali deležniki, ki jim je bila dana možnost odziva, niso
oglasili, je RK ponovno poslala pripombe na predlog predpisa.

Agencija pri pripravi končnega predloga meril in pripadajočih obrazcev za odločanje
na 116. dopisni seji ni sprejela zadnjih pripomb RK. Predsednik slednje je na 115. izredni
seji zagotovil, da RK ne bo pošiljala novih pripomb. Svet je tako odločal o predlogu predpisa
in obrazca za evalvacijo študijskega programa z dne 7. 7' 2017, ki je nastal na podlagi
pripomb RK z dne 13. 6. 2OI7 in usklajevanja s predstavniki RK na 115. izredni seji, ter o
predlogih preostalih obrazcev, spremenjenih v skladu z različico meril z dne 7.7' 2017. v
predlogu predpisa, o katerem je odločal, so dodani predvsem manjši redakcijski popravki.

117. seja sveta 2L.9.2OI7
4. B. 2OI7 so bila v Uradnem listu RS objavljena nova merila za akreditacijo, ki so

bila sprejeta na 116. (dopisni) seji' Pred objavo je agencija naredila manjše redakcijske
popravke sprejetih meril in upoštevala nekatere pomembne naknadne pripombe Ministrstva
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118. seja sveta 19. 10. 2OL7
Svet je razpravljal o pobudi za uvedbo izredne evalvacije Nove univerze. Na 116. seji

je odločil, da bo komisija sveta za izredne evalvacije ponovno preučila utemeljenost pobude
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZS), ko bo agencija sprejela nova merila
za akreditacijo.

Po mnenju sveta je novela ZV|S postavila nova pričakovanja do kakovosti v visokem
šolstvu in do ustanavljanja novih visokošolskih zavodov. Čeprav agencija pozna kakovost na
članicah Nove univerze, kakovosti te univerze in njenega doseganja standardov kakovosti še
ni presojala.

25. 9. 2OI7 je agencija prejela dopis MIZS z naslovom "Zaznane nepravilnosti pri
delovanju NAKVIS". Ta problematizira obravnavo dislociranih enot v tujini, ki zakonsko niso
ustrezno urejene; akreditacijo nove članice univerze, 9lede česar ima agencija zadržke
zaradi pomanjkanja določil v ZY|S, še posebej glede morebitnega podaljšanja akreditacije
članic-univerz; prezrte pripombe MIZS na nova merila za akreditacijo; pridobivanje podatkov
iz eVS; dopis pa agencijo seznanja tudi s pripombo enega od strokovnjakov agencije o
nepoznavanju zakonodaje na agenciji. Agencija se je na dopis odzvala.

Predlog spremembe Zakona o javnih agenc'rjah (ZJA) predvideva uvrstitev agencije
pod režim tega zakona in kot organ v sestavi MIZS. Napovedana Sprememba ni skladna s
standardom ESG 3.3. Agencija se je na predlog spremembe zakona odzvala z obvestilom za
javnost, prisostvovala je na javni tribuni, svoje mnenje pa je izrazila tudi na portalu e-
demokracija. Glede predloga spremembe zakona je v rednem stiku z ministrico za šolstvo,
izobraževanje, znanost in šport, ki je zatrdila, da vztraja pri tem, da se agencija izloči iz
Zakona o javnih agencijah. Kot je ugotovilo tudi Računsko sodišče, je agencija neodvisen
državni organ/ ki pa za razliko od drugih tovrstnih organov nima svojega zakona in je zato
manj avtonomen. Nadaljnja težava je tudi v tem, da je agencrya sestavni del našega imena.
Nekatere tuje agencije se imenujejo drugače - na primer center.

Agencija je z organizacijarna ENQA in EQAR podpisala pogodbo za začetek.postopka
podaljšanja članstva in sprejela pogoje za zunanjo evalvacijo agencije' Stroški tega
postopka znašajo 30'000 EUR.

Agencija je prejela veliko novinarskih vprašanj o vpisu tujih študentov iz Nepala,
Indije in Bangladeša. S tovrstnimi vpisi se je Slovenija soočala že poprej, tudi na Univerzi v
Novi Gorici in na Univerzi v Mariboru. Letos so eVS, upravne enote in ambasada v Indiji
zaznale B00 takšnih prijav, ki najverjetneje pomenijo navidezni vpis za prehod v Evropo.
Agencija je novinarjem pojasnjevala, da v postopkih podaljšanja akreditacije spremljamo
osip in preverjamo okoliščine v primeru velikega osipa' Slednjega je revidiralo tudi Računsko
sodišče in ugotovilo, da je bilo v treh letih 18.000 osipnikov, kar je državo stalo vsaj 50
milijonov EUR.

Med visokošolskimi zavodi je razširjena bojazen, da bodo akreditacijski in evalvacijski
postopki s prenovljenimi predpisi in obrazci precej birokratski. Direktor je pojasnil, da se bo
število evalvacijskih obiskov v bodoče precej zmanjšalo'

Agencija je pripravila obrazce za akreditacijo. Ker ji informacijsko infrastrukturo nudi
MJU, mora izpolnjevati zahtevne varnostne pogoje. V ta namen je že vzpostavila varnostno
shemo, v katero Se Za dostop do e-NAKVIS vpisujejo visokošolski zavodi in posamezniki,
obrazci pa zaradi varnostnih pomanjkljivosti še niso nameščeni v produkcijsko okolje. Te
pomanjkljivosti bodo predvidoma odpravljene do konca meseca. Medtem bo agencija
nadaljevala z vpisovanjem v varnostno shemo in usposabljanjem za eNAKVIS v testnem
okolju, tako da bodo lahko vlagatelji z delom pričeli takoj, ko bo elektronska aplikacija
aktivirana. Agencija glede na trenutne najave načrtuje akreditacijo sedmih novih študijskih
programov in zunanjo evalvacijo enega visokošolskega zavoda. Svet pričakuje, da bodo
elektronski obrazci delovali čim prej'

Svet je obravnaval predlog Meril za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem
izobraževanju in pripombe deležnikov k merilom' Aktualni predlog meril pretežno upošteva
pripombe deležnikov - pri tistih pripombah, ki jih aktualni predlog ne upošteva, pa So
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izvedbo javnega natečaja za direktorja. Besedilo javnega natečaja se objavi na spletni strani
agencije, v Uradnem listu RS ter v dnevnem časopisu.

12O. seja sveta 2L. L2.2OL7
Zaključila so Se štiri celodnevna usposabljanja strokovnjakov za delo v povezavi z

novimi Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in štuoi;skih
programov.

V uradnem listu so bila objavljena Merila za mednarodno sodelovanje pri
visokošolskem izobraževanju.

EQAR je 11. decembra 2OI7 odobril, da se agencija z organizacijo ENQA dogovori za
izvedbo zunanje evalvacije agencije' Evalvacijski obisk bo v začetku junija 201B.

Od 23. do 25. novembra 2OI7 je v Rigi potekal 12. Evropski forum za zagotavljanje
kakovosti (EQAF)' Udeležile so Se 9a tri strokovne delavke agencije' osrednja tema je bila
>>Responsible QA: committing to impact<<. Zagotavljanje kakovosti mora potekati na
transparenten in odgovoren način, torej upoštevaje potrebe in interese deležnikov.
Zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu postaja tudi raziskovalna disciplina, ki pa bi se
morala epistemološko okrepiti'

Decembra 2OI7 je bil direktor v Skopju, kjer je predstavil delovanje agencije.
Ustanovitelji tamkajšnje bodoče agencije So Se zanimali predvsem Za ureditev njene
avtonomije.

V Varšavi je bil sklican izvršni odbor Evropskega konzorcija za akreditacije ECA in
njegovih štirih delovnih skupin. Udeleženci so razpravljali o strategiji ECA in o nadaljnjem
delovanju organizacije - predvsem o ocenjevanju zaposljivosti, o zbirkah podatkov in
certifikatu internacionalizacije' organizacija bo izrazila stališče za srečanje ministrov na
BFUG v Parizu v letu 2018.

Predstavniki agencije so Se udeležili treh sestankov z MIZš, Univerzo v Ljubljani in

njeno Filozofsko fakulteto glede zdr.uŽevanja študi3skih programov in zmanjšanja celotnega
števila študijskih programov.

Javni natečaj Za direktorja bo objavljen, ko bo izvoljen nov predsednik sveta
agencije, saj je predsednik sveta agencije tudi predsednik natečajne komisije.

DIREKTOR AGENCIJE

V skladu z ZVIS so direktorjeve osnovne naloge in pristojnosti povezane z organizacijo dela
na agenciji, njenim vodenjem ter predstavljanjem in zastopanjem agencije doma in v tujini.

Delovanje doma
Direktor agencije je kot njen poslovodni organ in zakoniti zastopnik odgovoren za zakonito
delovanje agencije in njeno pojavnost med deleŽniki, hkrati pa o vseh aktivnostih agencije
sproti obvešča svet na sejah. Aktivnosti direktorja v letu 2oI7 so bile usmerjene V:

a) zavzemanje za neodvisno in transparentno delovanje agencije,
b) predstavitve delovanja agencije širši javnosti,
c) obveščanje deležnikov o spremembah aktov agencije, uvedbi informacijskega
sistema,
d) organizacijo različnih dogodkov,
e) predstavljanje agencije na sestankih, konferencah in drugih dogodkih,
f) zastopanje interesov agencije v medresorskih skupinah,
g) sodelovanje z deležniki,
h) obveščanje javnosti,
i) sodelovanje pri projektih (EIQAS).
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Tako kot vsako leto se je zadovoljstvo zaposlenih preverjalo predvsem pri individualnih
letnih razgovorih, ki jih opravlja direktor. Posebnega anketiranja o zadovoljstvu ni bilo,
načrtovano je ob koncu leta 2018, ko bo več izkušenj z vodenjem postopkov po novih
merilih. Konec leta 2O16 pa je bila med zaposlene razdeljena anketa o strateških usmeritvah
agencije za obdobje od 2OI7 do 2020. Letni delovni razgovor je namenjen pregledu in oceni
dela posameznega strokovnega delavca, skupni oceni realizacije ciljev in nalog ter skupni
oceni njegove uspešnosti' Delavcem je omogočeno, da poudarijo dobre in slabe prakse
oziroma priloŽnosti za izbo|jšanje dela agencije. Prepoznane so bile:

a) dobre prakse

- dosledno javno objavljanje poročil strokovnjakov in odločb sveta;

- uveljavitev in delovanje agencije v mednarodnem prostoru;

- kompetentnost strokovnih sodelavcev;

- ustrezno sodelovanje pri prenavljanju ZV|S;

- aktivna udeležba pri oblikovanju novih meril;

- urejena zaposlitev vseh delavcev Za nedoločen čas;

- korekten odnos vodstva do delavcev;

- uspešen zaključek projektov ESS in EIQAS;

- kompetentni študentski strokovnjaki;

- skrb za utrjevanje samostojnosti agencije - odnos do MIZŠ in UL;

- fleksibilni delovni čas;
_ us,pešen zaključek revizij računskega sodišča;

zelo stabilno in redno delo sveta ter

- redno usposabljanje strokovnjakov agencije.

b) slabe prakse oziroma priložnosti za izboljšanje

- prebremenitev z akred itacijskimi oziroma evalvacijskimi postopki ;

- neenakomerna porazdelitev dela ter boljše spremljanje dela zaposlenih;

- prepočasna in težavna priprava e-obrazcev;

- tuji strokovnjaki so včasih premalo vpeti v presoje;

- svet bi moral več prispevati k strateškim, idejnim in razvojnim premikom agencije;

- več možnosti za izobraževanje;

- neupravičene zahteve zavodov za prednostno obravnavo vlog.
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in akreditacij. Ker je v decembru 2016 začel veljati ZV|S-K, novih vlog do nesprejema Meril
za akreditacijo in zunanjo evalvacijo v letu 2oI7 nismo sprejemali. V tem času smo
zaključevali še aktualne postopke, ki So Se začeli pred uveljavitvijo ZV|S-K (15. 12' 2016).
Precej smo pričakovali tudi od sprejema novele ZViS-K, ki je uzakonila institucionalno
evalvacijo in akreditacijo in pretežno skrb za študi;ske programe prepustila avtonomiji
visokošolskih zavodov. Hkrati je bil napovedan tudi nov sistemski zakon ZV|S. Hkrati smo
pripravili izhodišča grobega osnutka zakona o agenciji in pripravili strategijo dela agencije za
obdobje 2077-2020. Prepogoste spremembe ZV|S potegnejo za sabo tudi spremembe
podzakonskih aktov in spremembo elektronskih obrazcev, ki so sestavni deli podzakonskih
aktov.

Iz sprejetega delovnega načrta za leto 2oI7 lahko navedemo konkretno naslednja
poglavja: a) akreditacije visokošolskih zavodov in štUdijskih programoV ter evalvacije
višješolskih strokovnih šol - to je poglavitna dejavnost; b) vzpostavitev celovitega
informacijskega sistema agencije; c) prenova strategije agencije in strateški cilji 2oI7-2o2o;
d) usklajevanje podzakonskih aktov z novelo ZV|S-K; e) usposabljanje strokovnjakov in
članov sveta agencije; in g) druge dejavnosti.

Agencija je opravila večino najpomembnejših nalog iz delovnega načrta za leto 2oI7, 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, v ENQA, v ECA, v CEENQA in INQAAHE
- aktivno dela na vzpostavitvi enotnega informacijskega sistema agencije - delno

aktivno sodeluje pri razvoju slovenskega visokošolskega'sistema'

Agencija je tudi od leta 2015 naprej 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.

V novembru in decembru 2077 je agencija izvedla štiri usposabljanja strokovnjakov
agencije za manjše skupine upoštevajoč nova merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo, ki
so bila objavljena v avgusta 2077, po dolgih usklajevanjih v UL RS, št. 42/17'

Sodelavci agencije tudi redno sodelujemo z visokošolskimi zavodi (redno
odgovarjamo na vprašanja preko info@nakvis.si ) ter se udeleŽujemo povabil z visokošolskih
zavodov.

S sprejetjem ZViS-K so se tudi postopki presoje spremenili ob spremenjenih merilih
za akreditacije in zunanje evalvacije tako, da bo potrebno v 2018 redno organizirati
ustrezna usposabljanja za visokošolske zavode, za strokovnjake, za sodelavce na agenciji in
za svetnike agencije.

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
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zapisana kot ukrepa v ReNPVŠII-2o' Dodatno je agencija prispevala tudi k premiku k

institucionalni evalvaciji/akreditaciji s sprejemom ZVIS-K. To so torej 20., 2I.,22., in 23.
ukrep iZ ReNPVŠ11-2o.

1. temelina deiavnost - akreditaciie in evalvaciie

Sistem preverjanja in zagotavljanja kakovosti v visokem in višjem šolstvu je
primarna naloga agencije. To se opravlja z zunanjo evalvacijo in podelitvami oziroma s
podaljšanjem akreditacije visokošolskih zavodov in študijskih programov, kar je temeljna
dejavnost agencije. Gre za zunanji sistem zagotavljanja kakovosti (ESG - 2. in 3. del) zaradi
nenehnega izboljševanja visokošolskega izobraževanja in omogočanja kakovostne
izobrazbe' Specifika slovenskega visokošolskega prostora je zelo veliko število študijst<itt
programov in visokošolskih zavodov ob razmeroma manjšem številu visokošolskih učiteljev.
Število študentov terciarnega izobraževanja na milijon prebivalcev je ustrezen. Zato so
preštevilne evalvacije tudi velika obremenitev pri delu agencije' V zakonskih rokih torej
potekajo postopki 7a akreditacijo študijskih programoV in postopki Za akreditacije
visokošolskih zavodov. Svet agencije, ki je najvišji organ odločanja agencije, tako odloča na
svojih sejah o akreditacijah študijskih programov (prve, druge in tretje bolonjske stopnje ter
za programe za izpopolnjevanje), podeli prvo akreditacijo visokošolskim Zavodom'
podaljšuje akreditacijo visokošolskim zavodom, akreditira spremembe visokošolskih
zavodov. Bistveno vlogo pri evalvacijah ima skupina izbranih presojevalcev-strokovnjakov
(vključno s študenti in tujim ekspertom), ki opravijo ustrezno usposabljanje in so seznanjeni
s postopki agencije. Napovedana novela ZViS-K je bila sprejeta v decembru 2016, ob
napovedani sistemski spremembi ZV|S.

2. mednarodno delovanie

del,gvanie v ECA

Nekdanji direktor agencije, dr. Ivan Leban je bil član šestčlanskega izvršnega odbora
Evropskega konzorcija za akreditacije, ECA, -r4141ry-.ecahe.,e*!J , V letu 2016 pa je bil imenovam
za podpredsednika z dveletnim mandatom http://ecahe.eu/home/about/organisation/the-
board/board-members/ ECA deluje preteŽno v treh delovnih skupinah: WG1: Mutual
recognition and joint programmes, WG2: Innovation in QA and Accreditation,
WG3: Information strategies ter dodatno v ti. Certification group. Agencija je tudi v letu
2OI7 zelo tvorno sodelovala pri naslednjih projektih ECA:

ECApedla, EEEP in Qrossroads: glavni cilj je v obliki registra predstaviti kvalifikacije, ki se
podeljujejo v okviru javno priznanih oziroma akreditiranih evropskih visokošolskih zavodov
in študijskih programov. Te baze podatkov še niso prav zaživele'
CeQuInt (Certificate for Quality of Internationalisation): namen projekta, ki je bil izbran v
okviru LLL programa (Erasmus); Namen je bil izboljšati in pospešiti proces
internacionalizacije visokega šolstva ter razvoj metodologije merjenja internacionalizacije,
tako na programski kot na institucionalni ravni. Uspešna evalvacija vodi do evropskega
certifikata internacionalizacije. Agencija je sodelovala pri izdelavi pilotne metodologije,
usposabljanja strokovnjakov ter izvedla vse organizacijske postopke za evalvacijo
študi3skega programa. V začetku leta 2015 je bila tudi diseminacijska konferenca v Parizu in
podelitev >Certifikata internacionalizacije<<. ECA ima za podeljevanje certifikata poseben
odbor (katerega član je tudi direktor agencije), ki redno podeljuje ta certifikat na osnovi
izvedene evalvacije.
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- Načrt integritete

V letu 2oI7 seje delovna skupina za načrt integritete sestala dvakrat' Na sestankih so člani
delovne skupine preverjali, kako se uresničujejo ukrepi iz registra tveganj in če je morda
potrebno v registru kakšno tveganje izbrisati ali izdelati novo oceno tveganj ter ukrepov za
preprečitev uresničitve teh tveganj'

5' junija 2oI7 je agencija na Komisijo Za preprečevanje korupcije oddala letno poročilo o
izvedenih ukrepih iz načrta integritete 2077.

Ena izmed bistvenih ugotovitev delovne skupina za načrt integritete v letu 2077 je bila, da
se ukrepi določeni v registru tveganj izvajajo redno in da je na nekaterih področjih že
mogoče zaznati izboljšave (npr. poenotenje akreditacijskih in evalvacijskih postopkov ipd.).
Zaradi okrnjenosti delovne sklupine za načrt integritete (porodniški dopusti) in številnih
drugih prednostnih nalog na agenciji (prenova številnih dokumentov agencije zaradi
spremembe ZViS) pa nam žal v letu ni uspelo narediti predstavitvene brošure za
strokovnjake na temo nasprotja interesov in nedovoljenih vplivov, Upamo, da nam bo
slednje uspelo v letu 2018.

- Program promocije zdravja na delovnem mestu

V skladu s 6' in 32. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (zvZD-I, Uradni list RS,
št' 43lI1) iz katerih izhaja. da mora delodajalec promocijo zdravja na delovnem mestu
načrtovati in izvajati ter da mora Za promocijo zdravja na delovnem mestu zagotoviti
potrebna sredstva in dolqčiti način spre-mlj9nja njenega izvajanja, imamo tudi na Nacionalni
agenciji RS Za kakovost visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija) sprejet Program
promocije zdravja. Delovna skupina za promocijo zdravja, ki deluje na agenciji, vsako leto
pripravi načrt aktivnosti, s katerimi želi ustvariti takšno delovno okolje, da bo za zaposlene
predstavljalo vir zadovoljstva, osebne rasti, vsestranskega izpopolnjevanja ter bo omogočalo
razvoj novih veščin in spretnosti. Z realizacijo načrta aktivnosti v letu 2017 smo zadovoljni,
saj je bilo izvedenih osem od desetih predvidenih aktivnosti. Tudi anketa o poznavanju in
zadovoljstvu zaposlenih s programom promocije zdravja, ki jo je delovna skupina za
promocijo zdravja v začetku leta 201B opravila med zaposlenimi na agenciji, je pokazala, da
je večina zaposlenih dobro seznanjenih in zadovoljnih s ponudbo aktivnosti v okviru
promocije zdravja.

4. informaciiski sistem aoenciie

Po včlanitvi agencije v ENQA in vpisu v EQAR je bila prioritetna naloga agencije v
letu 2016 in 2OI7 novi informacijski sistem.

Informacijski sistem (eNakvis) je bil že v letu 2016 uspešno nameščen na testno
okolje MJU ter posodobljen. Nadgrajena je bila osnovna programska oprema, ki predvsem
omogoča izboljšano delovanje aplikacije. Konec leta 2O16 pa je bilo treba zaradi spremembe
ZV|S-K, pričeti S prenovo Meril za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in
študijskih programov in s tem posledično tudi s prenovo elektronskih obrazcev za vlagatelje.

Informacijski sistem (eNakvis), usklajen z obrazci in ZV|S-K, je bil v letu 2017 v
fazi nameščanja na šolsko in produkcijsko okolje na Ministrstvu za javno upravo (MJU)'
Opravljeni so bili zahtevni varnostni pregledi, ki jih je aplikacija dobro prestala, tako da
imamo dovoljenje oddelka za informacijsko varnost MJU, da lahko eNakvis namestimo na
šolsko in produkcijsko okolje'
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za podatke iz eVS 4.000 EUR

zagotovitev ustrezne stroj ne
opreme

2.000 EUR

postavitev in konfiguracija okolji 3.000 EUR

Tekoče vzdrževanje 1.000 EUR/mesec

Skupaj od 9.5OO EUR do 12.OOO
EUR

ocena stroškov kopiranja podatkov iz Wordovih datotek v eNakvis: 500 EUR

iii) Ostali razlogit
Nizka varnost podatkov
Potencialne težave pri prenosu podatkov iz naših lokalnih bazv baze na MJU
Brez digitalnega podpisa

5. spletne strani aqenciie

Agencija je vzpostavila svojo spletno stran v slovenskem jeziku marca 2012, v začetku
leta 2013 pa tudi v angleškem' Na njej so vse potrebne informacije o delovanju agencije in
javne evidence, ki se sproti posodabljajo. Od leta 2074 je na spletni strani dostopen
zemljevid vseh visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, prav tako so od takrat naprej
objavljena vsa končna poročila skupin strokovnjakov v postopkih akreditacij in zunanjih
evalvacij' od leta 2016 so poleg poročil strokovnjakov na spletni strani dostopne tudi vse
dokončne odločbe o akreditacijah in zunanjih evalvacijah.

Spletna stran je v mnoŽici deležnikov namenjena predvsem študentom , zato jih že na
vstopni strani spodbujamo, da pred vpisom v terciarno izobraževanje preverijo javno
veljavnost študi;st<itr programoV. Po drugi strani je spletna stran stičišče vseh slovenskih
visokošolskih in višješolskih institucij ter tako predstavlja tudi njihovo promocijo tako doma
kot v svetu. Sproti so objavljene njihove spremembe kot so npr. ustanovitev novih univerz,
spremembe imen in naslovov že obstoječih fakultet, višjih in visokih šol, spremembe
dostopa do njihovih spletnih strani ipd.

Dnevno beležimo preko 40 vstopov na spletno stran www.nakvis'si, zato si vseskozi
prizadevamo za izboljšanje in stalno posodabljanje vseh vsebin' Trenutno So VSe vsebine v
zvezi z novo zakonodajo in aktualnimi zadevami ažurne, predstavljen je nov postopek
vlaganja vlog, aktualni dogodki, SeZnam tekočih postopkov, prevedeni in objavljeni so
relevantni podatki v angleškem jeziku .'. Novosti objavljamo večkrat mesečno sproti na
jasen in pregleden način, zaradi večje preglednosti pa je na spletni strani dostopen tudi
arhiv vseh preteklih objav in dogodkov z njihovimi vsebinami.

V okviru načrta za uspešno komunikacijo in obveščanje deležnikov ter zaradi strategije
internacionalizacije razmišljamo o dodatni zaposlitvi sodelavca, ki bi poleg (slovenske in
angleške) spletne strani celoviteje skrbel za stike z javnostjo, za prevajanje dokumentov in
IKT podporo znotraj agencije' V letu 2078 razmišljamo tudi o prilagoditvi spletne strani za
študente s posebnimi potrebami'
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obisk strokovnjakov ENQA pričakujemo 11'-13. junija 201B

Strategija agencij e 2OL7 -2O2O

Svet agencije je ob koncu leta 2016 razpravljal tudi o prenovi strategije agencije za
obdobje 2oI7_2020' V ta namen je agencija pripravila predlog vprašalnika za deležnike
agencije in seznam naslednjih prenovljenih temeljnih strateških ciljev (ki si v navedbi
sicer ne sledijo po pomembnosti):

(1) podaljšanje članstva v ENQA (2o2o) in EQAR (2018) - ker se agenciji obeta stabilno
financiranje v bodoče (201B-2019), članstvo v omenjenih organizacijah ni neposredno
ogroženo ob domnevno uspešnem poročilu ENQA in EQAR' Agencija bo ohranila članstvo in
ostala dejavna tudi v organizacijah CEENQA in ECA. Prizadevala si bo za krepitev
med na rod nega sodelova nja ;

(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- to je tudi zapisala Vlada RS v odzivu računskemu sodišču;
(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 meli] in zakonodaje - celovita prenova meril agencije, prilagajanje
standardom ESG ter prenos standardov kakovosti in postopkov njenega zagotavljanja v
zakonodajo;
(6) razvoj informacijskega sistema eNAKVIS; agencija ima sicer svoj neodvisen informacijski
sistem, ki pa ni povezan z računalniki-infrastruktura MJU in eVS sistemom, ki je na MIZS'
(7) spremljanje napredka in zagotavljanje kakovosti - utrjevanje kulture kakovosti.

Strateški razvoj Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu, NAKVIS, za obdobje 2oI7-2o2o je Svet agencije sprejel na 110. seji Sveta agencije
16. marca 2OI7 in je dosegljiv na spletni strani http://www.nakvis.si/sl-
SI/Content/Deta i ls/ 13 .
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5. FINANCNI VIRI

Proračunska sredstva in financiranje agencije po Ietu 2015

ob koncu leta 2015 so agenciji pošla ESS sredstva (približno polovica vseh sredstev)
in potrebno je bilo že prej zagotoviti ustrezna finančna sredstva za nemoteno nadaljnje
delovanje agencije' V začetku leta 2015 sta se predstavnika agencije sestala s člani odbora
za izobraževanje, znanost, šport in mladino iz poslanske skupine SMC' opozorila sta na
neurejeno financiranje agencije po letu 2OI5 oziroma na to, da je treba zagotoviti
dolgoročno in stabilno financiranje njenega delovanja tistih zaposlenih, ki se zdaj financirajo
iz sredstev ESS. Predstavila sta kadrovsko politiko in poudarila nujnost najmanj sedanjega
števila strokovnih delavcev za opravljanje temeljne dejavnosti agencije, za akreditacijske in
evalvacijske postopke ter pogled na možne spremembe ZV|S. Dosežen je bil dogovor o
sestanku predstavnikov agencije, poslanske skupine, MF in MIZŠ. Agencija je zagovarjala
stališče, da si mora agencija pridobiti sredstva za zaposlitev vseh delavcev za nedoločen čas
in dodatna sredstva za nemoteno delovanje agencije, kot so npr. plačila za strokovnjake'
Dogovor je obrodil sadove in celotno financiranje agencije za 20 zaposlenih se od oktobra
2015 dalje pokriva iz integralnega dela proračuna Republike Slovenije.

Agencija je bila tudi v letu 2017 dejavna z usklajevanjem financ za proračunski leti
2018 in 2019. Po usklajevanju na MF v juliju 2077 je Ministrstvo za finance potrdilo predlog
integralnih sredstev v višini I'235.4B4 eur za leto 2018 in 7.294.727 eur za leto 2o7g'
Proračuna agencije za leti 201B in 2O19 sta bila dokončno potrjena v Državnem zboru in s
tem so zagotovili agenciji nemoteno delovanje za leti 201B in 2079. Potrjen proračun
agencije za leto 2077 je bil 7.27L.341 eur.
tt

Realizaciia državneqa proračuna aoenciie za leto 2o17:

PP

Politika / Glavni
program /
Podprogram /
Proračunska postavka

Sprejeti
proračun
2OI7 (v
EUR)

Veljavni
proračun
2OL7 (v
EUR)

Realizacija
proračuna
2OI7 (v
EUR)

Delež
realizacije
proračuna
v
veljavnem
proračunu

1 2 3 4 5 6=5/4
o2 - Visoko šolstvo,
znanost, tehnologija in
informacijska družba

o2o1 - Visoko šolstvo

o20101 - Visokošolsko
izobraževanje

9BB5 Plače 633.9I7,7r 575.750,78 575.233,36 100%
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Pri sreds h ni bilo
odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.
V skladu z dinamiko prilivov s strani koordinatorja (PKA) projekta je bila realizacija 100o/o
(4.246,59 EUR).

Srarlctrra nrlčknrlnin iz zavarnltania nrpmnženia tin 7 ( PP1 ?n 16 ?)
Realizacija razpoložljivih sredstev odškodnin je v letu 2016 znašala o o/o' Dogovorjeno je
bilo, da bo lastnik prostorov popravil poškodovano ali uničeno opremo na svoje stroške, saj
je bila oprema uničena zaradi vdorov vode v najete prostore.

V spodnjih razpredelnicah je prikazana primerjava porabljenih sredstev (v EUR) v letih od
2oI2 do 20L7 in finančni pregled od nastanka agencije dalje (od leta 2010 do 2019)

Primeriava porablieni sredstev 2OI2-2OI7=

ESS sredstva

3L

Leto
2012

Leto
2013

Leto
20L4

Leto
2015

Leto
20L6

Leto
2017

INTEGRALNA
SREDSTVA

1 PIače 343.976 295.A49 304.464 385.307 569.367 s75.233

2 Materialni
stroški T74.LsL r30.770 133.878 L45.745 2r5.7L5 208.OOO

3 InveSticije L2.525 1,828 I.I57 111 30.947 49.O13

4 Sejnine sveta 7s.300 38.OOO 32.O79 26.607 30,472 32.565

5 Stroški
akreditacij o o o o 363.460 25r.L92

1+2+3+4+5 605.952 466.447 47 r.578 557.770 1.209.959 1.116.003

6 Plače 253.379 2A7.700 307.2LL 259.408

7 Stroški
akreditacij 432.369 539.618 425.246 401.631

I Investicije 3.747 7.349 4.987 47.224

6+7+8 689.495 834.667 737.444 748.267

9 EIQAS 4.715 33.263 4.247

SKUPNA
PORABA

L+2+3+4+
5+6+7+8+9

L.295.447 1.301.114 L.209.O22 L.3LO.752 r.243.222 1.120.250
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6. KADRI

V letu 2oI7 so kadri načrtovani v kadrovskem načrtu agencije za zaposlitve, ki se financirajo
iz proračunskih integralnih sredstev'

Ob koncu leta 2077 je bilo na agenciji 19 zaposlenih: direktor in 5 zaposlenih v sektorju za
splošne zadeve ter 13 zaposlenih v sektorju za kakovost' V primerjavi z letom 2016, se je
število zaposlenih znižalo na 19' Kljub temu je agencija opravila večino nalog iz letnega
delovnega načrta za leto 2017, za dosego teh ciljev pa so bili zaposleni velikokrat preveč
obremenjen i.

V prihodnje si bo treba še naprej prizadevati za večje število zaposlenih, izboljšanje
organizacije dela, sprememba ZVIS je povzročila prerazporeditev dela na agenciji. Agencija
se bo v bodoče 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, pritožbeni postopki, anonimke ipd. -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
- vsaj za prevajalca in strokovnjaka za IKT.

V letu 2018 si bomo prizadevali za dve dodatni zaposlitvi za pokrivanje internacionalizacije
(prevodi) in IKT.

dr. Franci Demšar,
d irektor
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