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NAMEN ANALIZ 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: 

agencija) redno objavlja sistemska in tematska poročila o kakovosti v slovenskem 

visokem in višjem strokovnem šolstvu ter o kakovosti njenega zagotavljanja. Ta 

pregledna poročila črpajo iz analize ugotovitev v poročilih strokovnjakov iz evalvacijskih 

in akreditacijskih postopkov ter iz izsledkov analize samoevalvacijskih poročil 

visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol.  

Sistemske in tematske analize nudijo informacije o stanju kakovosti po posameznih 

spremenljivkah kakovosti, in sicer za študijske programe, visokošolske zavode in višje 

strokovne šole. Prav tako nudijo splošne in specifične informacije o evalvacijskih praksah 

agencije, torej o lastnostih poročil strokovnjakov iz zunanjih presoj, ter o notranjih 

evalvacijskih praksah na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah, razvidnih v 

njihovih samoevalvacijskih poročilih. 

Poleg obveščanja javnosti o kakovosti služijo sistemske in tematske analize tudi kot 

podlaga za oblikovanje visokošolskih politik, predpisov in smernic na področju kakovosti 

terciarnega izobraževanja in za načrtovanje zunanjih evalvacij. So v referenčno podporo 

pri zunanjih presojah v evalvacijskih in akreditacijskih postopkih. Izobraževalnim 

ustanovam nudijo informacije, s katerimi lahko primerjajo kakovost svoje izobraževalne 

in raziskovalne dejavnosti ter samoevalvacijskih praks. 

Sistemske in tematske analize so uradna strokovna in raziskovalna poročila. Kot taka so 

lahko zanesljiva podlaga pri razmišljanju o kakovosti terciarnega izobraževanja, njenem 

presojanju in izboljševanju. 

 

POSTOPEK IZDELAVE ANALIZ 

Agencija pripravi splošno sistemsko analizo vsakih pet let, torej ob zaključku petletnega 

evalvacijskega cikla. To je krovni dokument, ki je izhodišče za načrtovanje in 

sprejemanje pobud za podrobnejše tematske raziskave, kot so raziskave po posameznih 

študijskih področjih, vrstah študijskih programov, vrstah izobraževalnih ustanov ali 

posameznih spremenljivkah kakovosti. 



 

Zadnji evalvacijski cikel se je zaključil konec leta 2017. Ta prelomnica predstavlja 

zaključek zunanjih presoj po starih merilih za akreditacijo in evalvacijo. Po eni strani 

pomeni čas uvajanja presoj po novih merilih, po drugi pa zaključek obdobja, ki ga 

obravnava predhodna sistemska analiza in so mu vladala stara merila. Ker se je s 

spremembo področne zakonodaje evalvacijski cikel omejil s 7 na 5 let, se naslednji cikel, 

ki se je začel z 2018, zaključi z letom 2022. 

Sistemska analiza temelji na raziskavi vseh dostopnih poročil skupin strokovnjakov iz 

evalvacijskih in akreditacijskih postopkov v zadnjih petih letih ter vseh dostopnih 

samoevalvacijskih poročil izobraževalnih ustanov v zadnjih dveh letih oz začetka 

raziskave za sistemsko analizo. 

Sistemsko raziskavo opravi Sektor za analize, mednarodno sodelovanje in informatizacijo 

agencije (v nadaljevanju: sektor za analize). 

Sistemska analiza kot krovno poročilo obravnava splošne rezultate po posplošenih 

spremenljivkah, ki dosledno temeljijo na vseh standardih kakovosti agencije in vseh 

področjih presoje kakovosti. Ker je njena tematika univerzalna, je vselej enako 

zasnovana in strukturirana. Takšna je tudi zaradi možnosti primerjanja rezultatov 

sistemskih analiz iz različnih obdobij. 

Ta holističen pogled na kakovost v visokem in višjem strokovnem šolstvu ponuja splošne 

informacije o vpetosti izobraževalnih ustanov v okolje, njihovi organizaciji in delovanju, 

kadrih, študentih, materialnih pogojih, o sistemih kakovosti po sebi ter o vsebini in 

izvajanju njihovih študijskih programov. Ker razkriva presečno in skupno splošno stanje 

ne glede na posebnosti posamezne izobraževalne ustanove ali študijskega programa, 

sporoča, kaj je glede na izračunana povprečja in skupne vrednosti v splošnem dobro ali 

boljše na posameznem področju presoje in kaj je slabše oziroma kaj bi lahko bilo boljše. 

Sporoča tudi, čemu oziroma katerim spremenljivkam evalvacijske prakse posvečajo več 

pozornosti, katerim manj in na kakšen način se to pri (samo)evalvacijah dogaja. 

Po objavi sistemske ali tematske analize in diseminaciji njenih rezultatov agencija 

spremlja odzive in pobude. Ti so podlaga za izdelavo naknadnih tematskih analiz.  

Tematske analize niso sistemske, temveč so specifične, izdelane za podrobnejše rezultate 

in specifične spremenljivke kakovosti. Odgovarjajo na izbrana in usmerjena vprašanja. 

Sistemske in tematske analize piše en član sektorja za analize, pri njihovi reviziji pa 

sodelujejo vsi člani sektorja. Predlog končnega besedila obravnava in sprejme svet 

agencije. Ko je besedilo sprejeto, ga agencija objavi na svoji spletni strani. Pošlje ga 

pobudnikom, visokošolskim zavodom, študentskim svetom, študentskim organizacijam in 

resornemu ministrstvu. Izsledke analiz predstavlja tudi na posvetih, srečanjih in 

konferencah ter na morebitnih vabljenih dogodkih, ki so temu namenjeni. 

 



 

 

SODELOVANJE DELEŽNIKOV IN DISEMINACIJA REZULTATOV 

Deležniki lahko pri sistemskih in tematskih analizah sodelujejo kot pobudniki za 

vsebinsko sestavo specifičnih tematskih analiz. Komentirajo lahko izsledke izdelkov 

sektorja za analize in na agencijo naslavljajo predloge za nadaljnje ukrepe na področju 

kakovosti in evalvacijskih praks, kot je na primer pobuda za spremembo predpisa v luči 

ugotovitev iz sistemske ali tematske analize. 

Zainteresirana javnost oziroma pobudniki iz vrst študentov, visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev, uprav visokošolskih zavodov, diplomantov, delodajalcev, predstavnikov 

sindikatov, ministrstev, sveta agencije in njenih zaposlenih in drugi lahko po objavi 

sistemske analize vse do enega leta pred zaključkom evalvacijskega cikla na agencijo 

naslavljajo pobude za izdelavo specifičnih tematskih analiz po posameznih 

spremenljivkah kakovosti ali spremenljivkah, povezanih z lastnostmi izobraževalnih 

ustanov in njihovih študijskih programov.  

Pobude za tematske analize sprejema vložišče agencije ter jih odstopi sektorju za 

analize. Slednji dvakrat letno pregleda zbrane pobude in preuči njihovo izvedljivost. 

Izvedljive pobude odstopi svetu agencije, ki na lahko določi do tri specifične teme, ki jih 

bo obravnavala tematska analiza. Sektor za analize v roku 4 mesecev od sprejetja sklepa 

sveta izdela tematsko analizo. Letno izdela do dve tematski analizi. 

Predloge ukrepov in pobude deležnikov iz odzivov na sistemske in tematske analize, ki se 

nanašajo na izboljšanje predpisov, kakovosti ali evalvacijskih praks ter politik, sprejema 

vložišče agencije, obravnavajo pa jih pristojni sektorji agencije. Slednji izberejo 

utemeljene pobude, ki jih naposled obravnava in o njih odloča svet agencije. 

Načrtovanje, realizacija in poročanje o sprejetih ukrepih je v pristojnosti vodstva agencije 

oziroma pristojnih sektorjev. 

Pobuda za izdelavo tematske analize vsebuje: osnovne podatke o pobudniku, vključno z 

njegovim kontaktom; predlog specifične raziskovalne teme s predlogom izbranih 

spremenljivk kakovosti ali spremenljivk, povezanih z lastnostmi izobraževalnih ustanov 

oziroma njihovih programov; obrazložitev pobude in; namena, za katerega namerava 

uporabiti rezultate takšne analize. Po prejemu pobude sektor za analize pobudniku potrdi 

prejem in ga obvesti o postopku obravnave pobude in možnostih za vključitev v tematsko 

analizo. Anonimne pobude ne bodo obravnavane. Če pobuda ne bo popolna in je 

pobudnik ne bo ustrezno dopolnil, bo zavržena. 

Agencija lahko na pobudo deležnikov pripravi poseben posvet ali obisk izobraževalne ali 

druge ustanove, kjer posebej predstavi izsledke sistemskih oziroma tematskih analiz. O 

tovrstnih pobudah, ki jih sprejema vložišče agencije in se odstopijo sektorju za analize, 

odloča sektor za analize s soglasjem direktorja agencije. 



 

Baza zbranih podatkov omogoča izdelavo specifičnih tematskih analiz za posamezno 

izobraževalno ustanovo, ki bi lahko to ustanovo primerjale s slovenskim povprečjem ali 

celo z drugimi vrstami ustanov in študijskih programov. Izdelava takšnih analiz je 

plačljiva. Stroške določa cenik agencije. Agencija lahko izdela do dve takšni analizi letno. 

Sprejemna točka za pobude je info@nakvis.si. Na spletni strani je objavljeno posebno 

obvestilo za sprejemanje pobud, povezanih s sistemskimi in tematskimi analizami.  

Metodologija in raziskovalni proces sta od deležnikov neodvisna in se ne spreminjata 

oziroma deležniki nanju ne vplivajo. Izjema je morebitna sprememba predpisov ali tega 

dokumenta, ki bi vplivala na spremenljivke kakovosti, metodologijo in raziskovalni 

proces. Sektor za analize raziskuje, analizira in poroča avtonomno, v skladu z določeno 

metodologijo in po načelih znanstvenega raziskovanja. 

  

KONCPT IN METODOLOGIJA 

Agencija je avtonomna ustanova, ki je koncept in metodologijo sistemskih in tematskih 

analiz samostojno razvila po načelih znanstvenega raziskovanja in z namenom, da bi čim 

točneje zasledovala resnico o stanju kakovosti in lastnostih evalvacijskih praks. Pri tem je 

s polnim zaupanjem vase sledila lastnemu poznavanju problematike kakovosti, lastnim 

izkušnjam in lastni stroki.  

Koncept in metodologija analiz temeljita na anketnih vprašalnikih in računalniško 

podprtem sistemu anketiranja ter statističnih obdelav. Vprašalniki so bili pilotno testirani 

na več skupinah, ki so jih sestavljali predstavniki študentov, visokošolskih zavodov, 

njihovih uprav in drugi zunanji deležniki. Prav tako so testiranje opravili akademski 

statistiki in analitiki. Ko sta se analitični koncept in raziskovalno orodje konsolidirala, je 

agencija pristopila k raziskavi za sistemsko analizo 2014–2017. Ta analiza predstavlja 

stabilno in izpopolnjeno ogrodje za izdelovanje bodočih analiz, ki je informativno povzeto 

tudi v nadaljevanju tega dokumenta. 

Potek sistemske oziroma tematske raziskave, opis raziskovalnega aparata in metodološki 

okvir določa izključno predhodna sistemska analiza za obdobje 2014–2017, in sicer na 

straneh od 10 do 13 in 54 do 57 v izvirniku dokumenta (povezava). Ta metodološki okvir 

je v celoti podlaga za nadaljnje sistemske in tematske analize, v nadaljevanju pa sledi 

njegov povzetek: 

Raziskovalni viri za sistemske in tematske analize so le uradni dokumenti: uradna 

izvedenska mnenja strokovnjakov, na podlagi katerih je svet agencije sprejemal 

odločitve o akreditacijah, in uradna samoevalvacijska poročila izobraževalnih ustanov, ki 

so jih sprejeli njihovi organi upravljanja.  

Poročila se analizirajo kvantitativno in kvalitativno. Rezultati se ovrednotijo in umestijo v 

različne vidike in povežejo z različnimi vrednotami kakovosti, predvsem akademskimi, 

mailto:info@nakvis.si
http://www.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/1424


 

organizacijsko-upravnimi in drugimi funkcionalnimi. Pri interpretaciji rezultatov se analize 

opredeljujejo tudi do minimalnih standardov kakovostnega ter do izvrstnosti oziroma 

presežkov na tem področju. 

Ugotovitve iz poročil strokovnjakov se pretvarjajo v kvantificirane in objektivirane 

vrednosti s pomočjo vprašalnikov z vprašanji zaprtega tipa. Ugotovitve skupin 

strokovnjakov in lastnosti njihovih poročil se torej razvrščajo k velikemu številu 

specifičnih in enopomenskih spremenljivk kakovosti (za vsako je predvideno ločeno, 

enopomensko vprašanje) z vseh področij presoje, ki so dosledno zasnovane v skladu s 

standardi kakovosti agencije. Razvrščajo se le tiste ugotovitve, ki jih strokovnjaki v 

svojih poročilih na koncu vsakega področja presoje poudarjajo kot: prednosti; priložnosti 

za izboljšanje in; neskladnosti, ter imajo že zaradi te razvrstitve kvalitativno vrednost, 

četudi so lahko zapisane brez kvalifikatorjev. To kvalitativno vrednost so jim uradno 

dodelili strokovnjaki in ni rezultat subjektivne presoje raziskovalcev.  

Raziskava nato po posameznih spremenljivkah beleži deleže poudarjenih prednosti, 

priložnosti za izboljšanje oziroma neskladnosti ter na podlagi tega prispe do rezultatov, 

katere spremenljivke so prejele boljšo oceno in katere slabšo. Poleg tega spremlja tudi, 

kolikokrat so bile katere spremenljivke med poudarki v poročilih sploh obravnavane.  

Na področju samoevalvacijskih poročil raziskovalna skupina s pomočjo vprašalnika, ki 

vsebuje pretežno vprašanja zaprtega tipa, po vseh področjih presoje dokumentira 

lastnosti samoevalvacijskih poročil. Respondent identificira vsebine samoevalvacijskih 

poročil glede na posamezne spremenljivke kakovosti ter jih s pomočjo usmerjane 

interpretacije kodira v odgovore anketnih vprašanj. Slednja so usmerjena predvsem v 

preiskovanje dosega in globine samoevalvacije po posameznih spremenljivkah: ali je 

določena spremenljivka v samoevalvacijskem poročilu sploh obravnavana; ali je zgolj 

predstavljena oziroma ali je zgolj dokumentirana z njo povezana vsebina ter; ali so 

dokumentirano stanje in rezultati tudi evalvirani. Splošna vprašanja na koncu vprašalnika 

sprašujejo, ali: je preučevano poročilo skladno s področji presoje; ali načrtuje ukrepe za 

izboljšanje; ali obravnava realizacijo ukrepov iz predhodne samoevalvacije ter; ter ali 

oceni prednosti in pomanjkljivosti dejavnosti izobraževalne ustanove, pogojev zanje ter 

njenega organizacijskega in upravnega ustroja. Raziskava obsega tudi nekaj mnenjskih 

vprašanj o lastnostih samoevalvacije, kot so: mnenje o splošni globini in obsegu 

samoevalvacije; uravnoteženost obravnave po posameznih področjih in spremenljivkah 

kakovosti; preverljivost, zanesljivost in smiselnosti navedb v samoevalvacijskem 

poročilu; metodološka in analitična dovršenost samoevalvacije ter; njena samokritičnost 

oziroma strogost. 

Metodologija podrobneje opredeljuje tipe anketnih vprašanj in vrste odgovorov nanje. 

Razvije natančne usmeritve za razvrščanje in interpretacijo vsebin poročil ter njihovo 

kodiranje v posamezna anketna vprašanja. Ponuja tudi izjeme in robne primere ter način 

postopanja, ko odločitev za pretvorbo ali interpretacijo podatka ni preprosta ali 

brezpogojna. Te podrobnosti in pravila za raziskovanje so podrobneje dokumentirane v 

sistemski analizi in podpornih dokumentih.  



 

Anketne vprašalnike za vsak tematsko zaključen del raziskave (na primer za vrsto 

poročil) konsistentno izpolnjuje po en član raziskovalne ekipe. Dokler je potrebno, se 

uvodna izpolnjevanja anketnih vprašalnikov izvajajo kolektivno znotraj sektorja za 

analize, da se postopek izpolnjevanja uskladi. Pomagajo si tudi z nadrobnimi usmeritvami 

za izpolnjevanje vprašalnika. To je še posebej pomembno pri raziskovanju lastnosti 

samoevalvacijskih poročil, ki za izpolnitev vprašalnika zahtevajo usmerjeno 

interpretacijo. 

Analitični del metodološkega okvira opredeljuje načine kvalitativne in kvantitativne 

obravnave podatkov. Določa izhodišča za statistično analizo, vključno z vrstami povprečij, 

s katerimi je mogoče rezultate primerjati. Postavi meje med primerljivim in 

neprimerljivim, ter med rezultati, ki so reprezentativni, in rezultati, ki niso. V analitičnem 

delu je mogoče podatke filtrirati po posameznih kazalnikih in lastnostih izobraževalnih 

ustanov in študijskih programov.  

Analitični in statistični doseg oziroma globina sistemskih ali tematskih analiz sta odvisna 

od njunih namenov in vsebinskih izhodišč. Zato se lahko spreminja.  

Metodološki okvir ponuja tudi razlago pomena in dosega rezultatov opravljenih raziskav. 
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