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O AGENCIJI

Tatjana Debevec
Nacionalna agencija Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu

Poslanstvo

Vizija

Agencija 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.

Agencija bo z aktivnim udejstvovanjem pri izvedbi procesov na področju zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v 
visokem šolstvu spreminjala nacionalni in mednarodni visokošolski prostor.

Kakovostno visoko šolstvo je temelj vsake sodobne družbe, zato so se v devetdesetih letih prejšnjega stoletja 
države, podpisnice bolonjske deklaracije, obvezale, da bo prizadevanje za izboljševanje in zagotavljanje kakovosti 
visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in študijskih programov njihova stalna naloga. Govorimo o tako imenovani 
evropski dimenziji sistema kakovosti v visokem in višjem šolstvu, ki pomeni: samoevalvacijo in akreditacijo oziroma 
zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov, njihovih študijskih programov in višjih strokovnih šol z obveznim obiskom 
skupine neodvisnih zunanjih strokovnjakov; pri katerih gre za presojo izpolnjevanja predpisanih standardov kakovosti. 
Za zunanje evalvacije in akreditacije so odgovorne regionalne ali nacionalne neodvisne institucije (agencije), ki 
delujejo zunaj visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, in sicer v skladu z evropskimi standardi in smernicami 
za zagotavljanje kakovosti. 

Z globalizacijo na vseh področjih našega življenja in delovanja se povečujeta pomen in vloga mednarodno priznanih 
agencij, kakršna je tudi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: 
agencija). Delovati je začela leta 2010, ko je prevzela naloge, ki jih je pred njo opravljal Svet Republike Slovenije za 
visoko šolstvo (v nadaljevanju: svet za visoko šolstvo). Akreditacije v visokem in višjem šolstvu, katerih obvezni del 
je neodvisna zunanja presoja kakovosti, se namreč v Sloveniji v taki ali drugačni obliki opravljajo že 25 let, natančneje 
od leta 1994. 

Ustanovitev agencije je pomenila odločilen korak k priznavanju in prepoznavanju pomena neodvisnega presojanja 
kakovosti v visokem in višjem šolstvu ter odločanja o akreditacijah in mnenjih o doseganju standardov kakovosti; 
agencija se je s svojim delom po nekaj letih dodobra uveljavila v mednarodnem prostoru in dosegla polno 
mednarodno priznanje z vpisom v evropski register agencij (European Quality Assurance Register for Higher 
Education – EQAR) leta 2013 in včlanitvijo v evropsko mrežo agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu 
(European Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA) leta 2015.

V zadnjih letih se je zunanje presojanje kakovosti visokega in višjega šolstva nenehno razvijalo in deloma spreminjalo, 
tako doma kot v mednarodnem prostoru. Maja leta 2015 so bili v Erevanu sprejeti novi evropski standardi in smernice 
za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (Standards and Guidelines for Quality Assurance 
in the European Higher Education Area - ESG), konec leta 2016 se je doma s sodelovanjem agencije spremenil 
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SEKTOR ZA KAKOVOST

Sektorji agencije opravljajo vse naloge na temeljnih področjih njenega delovanja, kar pomeni, da oblikujejo 
predloge meril in drugih predpisov, vodijo akreditacijske in evalvacijske postopke, posodabljajo informacijski 
sistem agencije, skrbijo za preglednost dela in komunikacijo z deležniki, pripravljajo gradiva za odločanje 
sveta agencije in za pritožbeno komisijo. Ena od temeljnih dejavnosti je tudi stalno mednarodno sodelovanje 
s sorodnimi agencijami in zvezami agencij ter razvojno in svetovalno delo. Natančnejši pregled nalog, 
povezanih z zunanjim presojanjem kakovosti visokega in višjega šolstva po sektorjih: 

• priprava osnutkov meril in drugih predpisov s področja kakovosti;

• priprava priročnikov, vodnikov;

• vodenje postopkov akreditacij in evalvacij visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in 
visokošolskih študijskih programov;

• sodelovanje z deležniki (zavodi/šolami, strokovnjaki);

• vodenje in posodabljanje evidenc (o akreditacijah, evalvacijah, spremembah, VTI...).

zakon o visokem šolstvu (ZViS-K), ki daje večjo avtonomijo visokošolskim zavodom pri presoji kakovosti študijskih 
programov, saj se odpravlja podaljševanje njihovih akreditacij, ki so bile v pristojnosti agencije. Na drugi strani je 
poudarjeno razvojno in svetovalno delo agencije, ki ga bodo omogočile vzorčne evalvacije študijskih programov. Gre 
za novost, za katero si je agencija dolgo prizadevala in se je začela udejanjati v letošnjem letu. 

V letih 2017 in 2018 je agencija v sodelovanju z zunanjimi deležniki sprejela nova merila in različne predpise, v katerih 
je upoštevala tako zakonske novosti kot prenovljene evropske standarde, hkrati vzpostavljala celovit informacijski 
sistem (eNakvis), sistematično razvojno in svetovalno vlogo ter se pripravljala na presojo kakovosti po novih merilih 
in standardih tako z izobraževanjem in usposabljanjem strokovnjakov agencije kot visokošolskih zavodov in višjih 
strokovnih šol. Leta 2018 je reorganizirala svoje delo in se kadrovsko okrepila na področju informatike.
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SEKTOR ZA ANALIZE, MEDNARODNO SODELOVANJE IN 
INFORMATIZACIJO AGENCIJE

SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE

• analize, dokumenti, publikacije;

• samoevalvacija agencije;

• mednarodno delovanje;

• organizacija in sodelovanje pri različnih dogodkih (konference, posveti, delavnice ipd.);

• eNakvis in povezovanje s podatkovnimi bazami (SICRIS, IZUM);

• komuniciranje.

• zakonodaja, priprava notranjih pravnih aktov agencije;

• pomoč pri izvajanju dejavnosti s področja zagotavljanja kakovosti; 

• delo za pritožbeno komisijo;

• dostop do informacij javnega značaja.

SVET AGENCIJE je najvišji organ odločanja. Sestavljen je tako, da omogoča od politike neodvisno odločanje 
in zagotavlja udeležbo vseh pomembnih deležnikov:
3 člane imenuje rektorska konferenca,
1 člana imenuje reprezentativno združenje samostojnih visokošolskih zavodov,
1 člana imenuje reprezentativno združenje višjih strokovnih šol,
2 člana študenta imenuje reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti,
1 člana imenujejo reprezentativna združenja delodajalcev po dogovoru,
1 člana imenujejo reprezentativni sindikati na področju visokega šolstva po dogovoru,
2 člana imenuje Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega poziva
(1 je strokovnjak na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v njem + 1 je strokovnjak na 
področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v njem, ki študira ali dela v tujini).

Svet agencije:
• določa in sprejema merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov, študijskih 

programov, višjih strokovnih šol ter druge predpise, povezane s tem; vsi so objavljeni na spletnih straneh 
agencije;

• odloča o:
• prvi akreditaciji visokošolskih zavodov in podaljšanju njihove akreditacije, podaljša jo lahko največ 

za 5 let,
• akreditaciji študijskih programov, tudi mednarodnih skupnih študijskih programov, za nedoločen 

čas,
• akreditaciji sprememb visokošolskih zavodov,
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Agencija si nenehno prizadeva za zagotavljanje in izboljševanje kvalitativnega, strokovnega in objektivnega 
presojanja kakovosti v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih. Zato imenuje neodvisne skupine 
strokovnjakov - v katerih sta obvezno tuji strokovnjak in študent -, ki poglobljeno presojajo izpolnjevanje 
standardov kakovosti po vseh področjih presoje. Strokovnjake in kandidate zanje redno usposablja na 
posebnih srečanjih in delavnicah, jih seznanja z zakonskimi novostmi, novostmi v predpisih agencije in 
mednarodnih standardih za presojo kakovosti, z nujnostjo nepristranskega, poglobljenega vsebinskega 
presojanja kakovosti, protokolom obiska visokošolskih zavodov in šol ter potrebami po izpolnjevanju drugih, 
prav tako pomembnih pogojev za strokovnjaka agencije, kot na primer: sposobnost dela v skupini, spoštljiv 
odnos do sogovornikov. Ugotovitve skupine strokovnjakov so razvidne iz akreditacijskih in evalvacijskih 
poročil in so podlaga za odločitve o akreditacijah, zunanjih evalvacijah oziroma za priporočila za izboljšanje 
kakovosti, s katerimi se končajo postopki evalvacije vzorca študijskih programov. Priporočila so pomemben 
del zunanjega presojanja kakovosti, ki je z uzakonitvijo evalvacije vzorca študijskih programov dobil večji 
poudarek.

• izpolnjevanju pogojev za vpis visokošolskega transnacionalnega izobraževanja v javno evidenco,
• priglasitvah v tujini akreditiranih mednarodnih študijskih programov;

• sprejema mnenje o izpolnjevanju standardov kakovosti višjih strokovnih šol;
• daje priporočila visokošolskim zavodom in višjim strokovnim šolam za izboljšanje kakovosti vseh 

njihovih delavnosti, predvsem pa samoevalvacije, posodabljanja in izvajanja študijskih programov. 

Na odločanje v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih – o podelitvi akreditacije ali zavrnitvi vloge zanjo, 
podaljšanju akreditacije ali morebitnem odvzemu - odločilno vpliva izpolnjevanje standardov kakovosti po 
področjih presoje kakovosti, določenih z merili:

PODROČJA PRESOJE KAKOVOSTI PO VRSTAH AKREDITACIJ OZIROMA ZUNANJIH EVALVACIJ

PRVA AKREDITACIJA 
VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA

PODALJŠANJE AKREDITACIJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
IN ZUNANJA EVALVACIJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

1. delovanje visokošolskega zavoda 1. delovanje visokošolskega zavoda ali višje strokovne šole

2. kadri 2. kadri

3. materialne razmere 3. študenti

4. materialne razmere

5. notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti, spreminjanje, 
posodabljanje in izvajanje študijskih programov

AKREDITACIJA ŠTUDIJSKEGA 
PROGRAMA

EVALVACIJA ALI VZORČNA EVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA 
PROGRAMA

1. sestava in vsebina študijskega 
programa

1. notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti študijskega 
programa 

2. zasnova izvedbe študijskega 
programa

2. spreminjanje in posodabljanje študijskega programa

3. izvajanje študijskega programa

Sodelovanje študentov

V Sloveniji je zunanje presojanje kakovosti visokega in višjega šolstva neločljivo povezano z dejavnim 
sodelovanjem študentov. Naša agencija, pa tudi njen predhodnik svet za visoko šolstvo, je ena od prvih v 
evropskem in širšem prostoru začela sodelovati s študenti na vseh ravneh: študenti so obvezni člani sveta 
agencije in vseh skupin strokovnjakov, njihove organizacije sodelujejo pri nastajanju zakonodaje, meril in 
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Podatki o akreditacijah in evalvacijah študijskih programov so objavljeni na spletnih straneh agencije. 
To je posebej pomembno za študente ali kandidate za vpis v študijske programe, saj se lahko pravočasno 
prepričajo, ali programi omogočajo pridobitev javnoveljavne diplomske listine.

drugih predpisov. Njim je najprej namenjeno zunanje presojanje kakovosti, naloga agencije je, da pripomore 
h kakovostnemu izobraževanju po javnoveljavnih študijskih programih. Javna veljavnost ali veljavnost 
pridobljenih diplom je namreč zagotovljena s pridobitvijo akreditacije, ki je v pristojnosti agencije.

V Sloveniji je trenutno 937 akreditiranih študijskih programov vseh treh stopenj. Po klasifikaciji Isced ter po 
javnih in zasebnih visokošolskih zavodih so razvrščeni takole:
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PREGLED DELA AGENCIJE 
V LETU 2018

Na delo agencije v letu 2018 so korenito vplivala nova merila in drugi predpisi, ki jih je na podlagi 
zakonodajnih sprememb konec leta 2016 (ZViS-K) sprejel svet agencije v letih 2017 in 2018. Prehod na 
institucionalno reakreditacijo in opustitev podaljšanja akreditacije študijskim programom, uvedba vzorčnih 
evalvacij, standardi kakovosti za presojo visokošolskih zavodov, študijskih programov in višjih strokovnih 
šol, ki pomenijo odmik od kvantitativne presoje h kvalitativni, nujna okrepitev analitično-razvojnega in 
svetovalnega dela agencije so v letu 2018 narekovali reorganizacijo dela agencije in opredelitev novih nalog 
ali nalog, ki jih agencija v obliki, kot so bile vpeljane, prej ni sistematično opravljala. 

V delovnem in finančnem načrtu agencije za leto 2018 so bile vse naloge prvič konkretno in jasno povezane 
s strateškimi cilji agencije (od leta 2017 do leta 2020):
• 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,
• razvojno delo;
področji presoje po poslovniku kakovosti:
• akreditacije in zunanje evalvacije, 
• notranji sistem kakovosti agencije, 
• zunanji sistem kakovosti agencije, 
• merila in drugi predpisi agencije, 
• informacijski sistem in obveščanje ter
vrednotami agencije:
• neodvisnost, odgovornost, strokovnost, učinkovitost,
• javnost in transparentnost,
• zavezanost k napredku;
s čimer je omogočeno sprotno spremljanje uresničevanja postavljenih ciljev in vrednot, njihovo presojanje 
in ovrednotenje ter prepoznavanje potreb za nadaljnji razvoj.

Samoevalvacija in zunanja evalvacija agencije ter podaljšanje polnopravnega 
članstva v ENQA in vpisa v EQAR

Leto 2018 se je začelo z intenzivnimi pripravami agencije na zunanjo evalvacijo zaradi podaljšanja članstva 
v evropski mreži agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (European Association for Quality 
Assurance in Higher Education – ENQA) in vpisa v evropski register agencij (European Quality Assurance 

Tatjana Debevec
Nacionalna agencija Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu



8

Register for Higher Education – EQAR). Prva dva meseca je nastajalo obširno samoevalvacijsko poročilo 
agencije za leti 2016 in 2017, v katerem je bila poleg stalnega dela prikazana uskladitev novih meril za 
akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov s standardi kakovosti, ki 
veljajo v evropskem visokošolskem prostoru od leta 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance 
in the European Higher Education Area; v nadaljevanju: ESG). Uskladitev je eden od bistvenih pogojev za 
podaljšanje članstva v ENQA in vpisa v EQAR. 

Komisija mednarodnih strokovnjakov ENQA je agencijo presojala na obisku, ki je trajal od 10. do 13. junija 
2018. Temeljito je preverjala delovanje agencije v skladu z ESG, tudi s pridobivanjem mnenj različnih 
notranjih in zunanjih deležnikov agencije na posebnih intervjujih z njimi. Ugotovila je - končno poročilo o 
zunanji evalvaciji agencije je izdala 17. oktobra 2018 -, da je agencija od zadnje zunanje evalvacije naredila 
velik napredek pri svojem delu in da večinoma v celoti ali bistveno izpolnjuje ESG (v celoti 3 standarde, 
večinoma 8 standardov, delno pa 3). Prepoznala je podobne priložnosti za izboljšanje dela agencije, kot jih 
je sama v postopku samoevalvacije in jih že upoštevala v delovnih načrtih za leti 2018 in 2019.

Agenciji je bilo 21. decembra 2018 podaljšano polnopravno članstvo v ENQA za 5 let. 

Agenciji je bil 4. aprila 2019 podaljšan vpis v EQAR za 5 let. 

Gre za pomembna dosežka in hkrati priznanje agenciji, da opravlja svoje poslanstvo v skladu z evropskimi 
standardi kakovosti v visokem in višjem šolstvu.

Reorganizacija dela agencije

Spremembe meril in drugih predpisov agencije

Ena od prvih nalog je bila - poleg začetka delovanja novega informacijskega sistema agencije (eNakvis) 
- korenita sprememba organizacije dela agencije; predvsem sektorja za kakovost. Razdelil se je na dva 
sektorja; eden je ohranil svoje ime, drugi pa se je poimenoval sektor za analize, mednarodno sodelovanje 
in informatizacijo. Slednji se je začel sistematično ukvarjati z analitično-razvojnim delom agencije, njenim 
komuniciranjem in hitrejšim razvijanjem eNakvis. 

Reorganizacija dela je v kratkem obdobju pokazala dobre rezultate. Omogočila je sprotno spremljanje 
vodenja akreditacijskih in evalvacijskih postopkov, opravljanja drugih stalnih nalog agencije ter nalog iz 
letnega delovnega načrta; prepoznavanje vzrokov za morebitne »zamude«, pa tudi potreb po spremenjenih 
ali dodatnih nalogah. Velik napredek je bil narejen na področju analiz, dokumentov in publikacij, s čimer 
se je izboljšalo in na neki način tudi ustalilo razvojno delo agencije, v preteklosti zaradi preobilice vlog ali 
akreditacijskih in evalvacijskih postopkov, saj je bilo treba reakreditirati več kot 900 študijskih programov, 
in neustrezne organizacije dela nekoliko zapostavljena pomembna dejavnost agencije.

V prvi četrtini leta 2018 so bila sprejeta nova merila za strokovnjake agencije, v katerih so natančneje 
določeni splošni in posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za strokovnjake, in sicer za posamezne 
vrste akreditacij in evalvacij; postopek za izbiro, usposabljanje in ocenjevanje kandidatov; sestava skupin 
strokovnjakov ter njihove obveznosti. Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol pa so določila 
standarde kakovosti za presojo šol, evalvacijske postopke v skladu zakonom ter nekoliko drugačne pogoje 
za sestavo skupin strokovnjakov kot v visokem šolstvu.

Spremembi meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov v delu, ki se 
nanaša na presojo standardov kakovosti glede doktorskih študijskih programov in akreditacijo spremembe 
lokacije izvajanja študijskih programov, ter minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, v katerih bi bila bolj poudarjena kakovost njihovega 
znanstvenega, raziskovalnega, umetniškega ter pedagoškega dela, sta bili deležnikom prvič predstavljeni 
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Srečanja s predstavniki visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol

Usposabljanja strokovnjakov in kandidatov zanje

Akreditacije in zunanje evalvacije

Agencija je prvič organizirala posebno srečanje s komisijami za kakovost na visokošolskih zavodih ali 
njihovimi predstavniki, zadolženimi za samoevalvacijo zavodov in študijskih programov. Srečanje je bilo 
pozitivno sprejeto, udeleženci so aktivno in tvorno sodelovali z različnimi vprašanji glede tolmačenja 
standardov kakovosti iz novih meril, izpolnjevanja in oddajanja elektronskih vlog v eNakvis ipd. Poleg 
predstavitve delovanja eNakvis z navodili za njegovo uporabo, objavljenimi tudi na spletnih straneh agencije, 
jim je bila predstavljena analiza samoevalvacijskih poročil zavodov/šol, ki jo je agencija naredila za obdobje 
treh let (od 2015 do 2017). Prikazuje ugotovitve o presoji kakovosti njihovih dejavnosti, kot so izobraževalna 
in znanstveno-raziskovalna, strokovna in umetniška dejavnost, ter jim ponuja razmislek o izboljšanju 
prihodnjega ravnanja v samoevalvacijskih postopkih. Sodelovanje se je nadaljevalo z obiski visokošolskih 
zavodov, na katerih jim je bilo natančneje predstavljeno delovanje eNakvis; predvsem: prijavljanje v sistem, 
način izpolnjevanja obrazcev za vloge, oddajanje vlog.

Podobni dogodki so nujno potrebni za izboljšanje tako dela deležnikov kot agencije ter krepitev zaupanja 
v njeno delo, tudi povečanje njene svetovalne vloge, zato jih je treba redno oziroma pogosteje organizirati. 

Novembra je bilo posebno usposabljanje strokovnjakov agencije, na katerem je bil pojasnjen odmik od 
kvantitativne presoje kakovosti h kvalitativni v skladu z novimi standardi iz meril. Poudarjena je bila vsebinska 
presoja vseh dejavnosti visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, s poudarkom na strokovnem, 
znanstvenem, raziskovalnem oziroma umetniškem ter izobraževalnem delu visokošolskih in višješolskih 
učiteljev, sestavi in vsebini študijskih programov, njihovem izvajanju, spreminjanju ali posodabljanju ob 
upoštevanju izsledkov stroke ali discipline ter presojanju vsega naštetega.

Agencija se je odločila, da po izbiri kandidatov za strokovnjake, ki izpolnjujejo pogoje iz meril, organizira 
posebna srečanja, namenjena razčiščevanju odprtih vprašanj in pripravi na delo kandidata v skupini 
strokovnjakov. Prvo tako srečanje je bilo oktobra 2018 pripravljeno za kandidate študente; po njem so se 
lahko takoj pridružili posameznim skupinam strokovnjakov pri konkretnem delu. Uspešno delo kandidata 
v skupini je namreč pogoj za imenovanje za strokovnjaka na svetu agencije oziroma njegov vpis v register 
strokovnjakov agencije.

Leto 2018 je prelomnica tudi za akreditacije in zunanje evalvacije visokošolskih zavodov, višjih strokovnih 
šol in visokošolskih študijskih programov. Agencija je zaključila postopke po starih merilih ter začela prvič 
presojati vloge za akreditacijo visokošolskih študijskih programov in evalvacijo višjih strokovnih šol po 
novih merilih. Za lažje in preglednejše delo je bil izdelan spletni rokovnik, ki na eni strani omogoča sprotno 
spremljanje dela zaposlenih in razreševanje morebitnih strokovnih dilem, na drugi strani pa zavodom in 
šolam vpogled v stanje postopkov oziroma vlog. 

Izdelane so bile nove predloge z navodili za poročila skupin strokovnjakov za vse vrste akreditacij in evalvacij. 
Predloge vodijo skupino strokovnjakov tako, da mora natančno poročati o presoji vseh področjih iz meril ter 
po vseh standardih kakovosti; po vsakem standardu pa analizirati ugotovitve po prednostih, priporočilih za 
izboljšanje delovanja zavodov/šol oziroma evalvacije, spreminjanja in izvajanja študijskih programov ter 
morebitnih neskladnostih ali večjih pomanjkljivostih. Predvsem slednjim je bila posvečena velika pozornost 

oktobra 2018, javna predstavitev se je nadaljevala z zbiranjem pripomb oziroma usklajevanji predpisov. 
Sprememba meril je bila sprejeta februarja letos, usklajena različica minimalnih standardov za izvolitve pa 
bo predvidoma nastala v drugi polovici tega leta.
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pri usposabljanju strokovnjakov agencije za presojanje po novih merilih novembra 2018. Prve ugotovitve 
o akreditacijah študijskih programov po teh merilih so pokazale, da omogočajo veliko bolj poglobljeno 
vsebinsko presojo programov kot stara merila – gre za pomemben premik pri presoji kakovosti. 

Svet agencije je v tem letu prvič določil vzorec študijskih programov za tako imenovano evalvacijo vzorca, ki 
jo bo agencija opravila v letu 2019, poslej pa vsako leto. Gre za novost, pri kateri je poudarjena svetovalna 
vloga agencije - pomoč, ki jo bo visokošolskim zavodom dajala pri izboljševanju njihove kakovosti.

Akreditacijske odločitve v visokem šolstvu ter mnenja o evalvacijah višjih strokovnih šol

Svet agencije je leta 2018:
• podelil akreditacijo 9 študijskim programom ter podaljšal akreditacijo 22 študijskim programom (od 

tega eno po izredni evalvaciji),
• negativno odločil o akreditacijah ali podaljšanju akreditacije 3 študijskim programom ter podelitvi 

akreditacije 1 visokošolskemu zavodu. 
Akreditacijo je študijskim programom podaljševal po starih merilih, in sicer za nedoločen čas v skladu z 
zakonom. 

Svet agencije je sprejel 8 mnenj o tem, da šole dosegajo z zakonom in merili predpisane standarde kakovosti, 
ter 1 mnenje, v katerem je ugotovil manjše nepravilnosti pri delovanju šole. 

Svet agencije ni podelil akreditacije dvema programoma, ni podaljšal akreditacije enemu programu in enemu 
zavodu. Poglavitni vzroki za negativne odločitve so bili: neustrezni znanstveno, raziskovalno, strokovno ali 
umetniško in izobraževalno delo oziroma kadri ter sestava in vsebina študijskih programov.

OPOMBI: 
*Upoštevan je čas od vložitve vloge do končne odločitve. 

**Trajanje postopka je tako dolgo le zaradi dveh programov enega visokošolskega zavoda, postopek je bil izredno zapleten, začel ga 
je že svet za visoko šolstvo, katerega naloge je nasledila leta 2010 ustanovljena agencija. Postopki brez zadev pod opombo** so v letu 
2016 trajali v povprečju 10 mesecev, kar je toliko kot v letu 2017.

POVPREČNO TRAJANJE POSTOPKOV ZA VLOGE, O KATERIH JE BILO 
ODLOČENO V LETIH 2016, 2017 in 2018

Prva akreditacija študijskih programov 

odločitev v letu: Povprečno trajanje postopka v mesecih*

2016 17**

2017 10

2018
13 (21 po starih merilih, po novih merilih pa 8,5: 
povprečje 13))
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Povprečno trajanje vseh postopkov akreditacije študijskih programov do leta 2018 je bilo 13 mesecev 
in pol. Primerjamo lahko le trajanje postopkov pri (prvi) akreditaciji študijskih programov, ker odločitev 
o akreditaciji zavodov v letu 2018 še ni bilo, podaljšanje akreditacije študijskim programom pa ni več v 
pristojnosti agencije. Postopki akreditacije študijskih programov po novih merilih so se začeli v letu 2018 in 
z zadovoljstvom ugotavljamo, da so trajali le 8 mesecev in pol, celo nekoliko manj, kot je predvideno po 
zakonu in merilih.

Vzpostavitev delovanja informacijskega sistema agencije ¬ eNakvis in 
komuniciranje

Agencija si je spomladi in poleti 2018 močno prizadevala za čim prejšnjo vzpostavitev delovanja eNakvis, 
saj se je rok za oddajanje elektronskih vlog za akreditacije in evalvacije v drugi polovici leta 2017 in na 
začetku leta 2018, žal, nenehno podaljševal. Kljub različnim zapletom pri povezovanju (izmenjevanju) 
podatkov z eVŠ in podatkovnimi bazami univerz ter drugih visokošolskih zavodov je bilo vsem vlagateljem 
omogočeno oddajanje vlog prek eNakvis do jeseni 2018. Nadaljuje se sodelovanje z deležniki (univerzami, 
visokošolskimi zavodi, višjimi strokovnimi šolami in ministrstvom, pristojnim za visoko in višje šolstvo) 
pri nadaljnjem razvijanju in izboljševanju sistema. Ob upoštevanju njihovih potreb so se začeli prilagajati 
spletni obrazci za sporočanje sprememb študijskih programov ob omogočanju povezave z informacijskimi 
sistemi ali bazami podatkov univerz oziroma visokošolskih zavodov. 

Dobro delovanje eNakvis je tesno povezano z izboljševanjem komuniciranja agencije, tako z notranjimi kot 
z zunanjimi deležniki. Opravljene so bile prve naloge: prenovljena spletna stran agencije, vzpostavljena 
socialna omrežja, video vodniki za uporabnike eNakvisa, nova predstavitvena brošura agencije. 

Nova spletna stran agencije je v celoti prilagojena slepim, slabovidnim, ljudem z okvarami vida in motnjami 
branja. Ne potrebujejo več dodatnih pripomočkov, aplikacij in metod zaradi preprostega pregleda spletnega 
mesta ali njegove vsebine. Gre za jasno strukturiranost vsebin, preglednost in enostavnost spletnega 
mesta, prav tako pa za izboljšanje splošnega komuniciranja z vsemi deležniki. Agencija je prva organizacija 
v javni upravi in v izobraževalnem sektorju, ki si je pridobila »certifikat A3C, dostopno vsem«. Pridobitev 
tega certifikata je veliko priznanje za večletno prizadevanje agencije, da z zgledom spodbudi zavedanje 
deležnikov v visokem in višjem šolstvu, kako pomembna je dostopnost spletnih strani za vse uporabnike.
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Analize, dokumenti, publikacije

Mednarodno sodelovanje

Obširna Sistemska analiza kakovosti v visokem in višjem strokovnem šolstvu 2014–2017 je obravnavana v 
naslednjem poglavju. V povezavi z njo sta bila izdelana metodologija in postopek za pripravo in diseminacijo 
sistemskih ter tematskih analiz. Dokumenta sta javno objavljena, deležniki pa so bili povabljeni, da na tej 
podlagi predlagajo ali dajo pobude za različne analize na posameznih področjih. Do jeseni leta 2018 je na 
pobudo sveta agencije nastalo poročilo z naslovom Kakovost kadrov v slovenskem visokem šolstvu od 2014 do 
2017, v katerem je obravnavana predvsem kakovost njihovega pedagoškega, strokovnega, znanstvenega, 
raziskovalnega oziroma umetniškega dela, kot so jo presodili ali ovrednotili strokovnjaki agencije. 

Agencija se je prvič lotila tudi projekta o zaposljivosti diplomantov posameznih visokošolskih zavodov. 
Delo zahteva več časa, ker lahko nastaja le v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo 
(pooblaščenim za zbiranje podatkov o diplomantih), in zavodom za zaposlovanje (pooblaščenim za zbiranje 
podatkov o nezaposlenih).

Vse leto je potekalo intenzivno sodelovanje z ENQA zaradi priprave na zunanjo evalvacijo agencije, 
evalvacijskega obiska in sodelovanja po obisku, nadaljevalo se je delo v delovnih skupinah ECA (evropskega 
konzorcija za akreditacije) in drugih mednarodnih zvezah agencij. Agencija je obiskovala tudi posamezne 
tuje agencije (npr. avstrijsko in rusko) ali pa so predstavniki tujih agencij obiskali njo; obiski so bili namenjeni 
tesnejšemu sodelovanju, tudi dogovorom o morebitnih skupnih akreditacijah visokošolskih zavodov, 
izmenjavi strokovnjakov ipd. 

Po pregledu opravljenega dela agencije v letu 2018 ugotavljamo, da so bili upoštevani vsi strateški cilji, 
področja presoje in vrednote agencije, kar je natančno razvidno iz poročila o delu: Naj še enkrat poudarimo:
• podaljšanje polnopravnega članstva agencije v ENQA in vpisa v EQAR,
• sprotno spremljanje posameznih faz v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih in javno objavljanje 

podatkov o tem; 
• vzpostavitev informacijskega sistema eNakvis; omogočanje oddajanja elektronskih vlog za akreditacije 

in zunanje evalvacije, sodelovanje z eVŠ, univerzami in drugimi visokošolskimi zavodi ter izdelava načrta 
za njegov nadaljnji razvoj;

• ureditev komunikacije, predvsem z zunanjimi deležniki;
• nove spletne strani agencije, prilagojene slepim in slabovidnim ter drugim uporabnikom, ter njihovo 

sprotno posodabljanje v slovenskem in angleškem jeziku;
• ureditev analitičnega in razvojnega dela agencije kot pomembnega dejavnika za nadaljnji razvoj in 

prihodnje načrtovanje presojanja in izboljševanja, pa tudi spodbujanja kakovosti visokega in višjega 
šolstva;

• načrtovan razvoj kadrov, tako stalnega usposabljanja in izobraževanja kot poklicne poti zaposlenih.
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Uvod

V Evropi se je univerzitetna zgodovina začela leta 1088, ko je bila v Bologni ustanovljena prva evropska univerza, 
v naslednjih stoletjih pa so ji sledile še univerze v Parizu, Oxfordu, Cambridgeu, Salamanki, Pragi, na Dunaju 
in drugod. Univerze so se vse bolj širile: konec srednjega veka jih je bilo v Evropi 30, konec 18. stoletja 150, 
pred 100 leti, ko je bila ustanovljena prva slovenska univerza v Ljubljani, jih je bilo vsaj dvakrat več. Danes je na 
svetu v 186 državah približno 18.500 visokošolskih institucij, od tega v Sloveniji sedem univerz in 41 samostojnih 
visokošolskih zavodov. 

Slovensko visoko šolstvo je tako relativno zrelo in razvito. Uspešno se je umestilo v evropski visokošolski prostor 
in v njem kot zanesljiv akter soustvarja visoko vednost, dobre diplomante in osvetljuje prihodnost terciarnega 
izobraževanja.

Od ustanovitve leta 2010 je Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu vzpostavila 
evropsko primerljiv sistem zagotavljanja in izboljševanja kakovosti, kar sta ji s priznanjem in podaljšanjem 
članstva priznali tudi organizaciji ENQA in EQAR. Vsaj enkrat je zunanje presojala, kmalu pa bo tudi evalvirala že 
skoraj vse visokošolske zavode in njihove študijske programe v Sloveniji.

Agencija z akreditacijskimi in evalvacijskimi postopki avtonomno skrbi, da visokošolski zavodi in njihovi študijski 
programi izpolnjujejo predpisane standarde kakovosti. Programom ali zavodom, ki teh standardov ne izpolnjujejo, 
lahko na podlagi odločitve sveta agencije akreditacijo odvzame. Skrbi tudi za obveščanje kandidatov za študij, 
delodajalcev in drugih deležnikov o kakovosti visokošolskih zavodov in izobraževanja, ki ga nudijo. 

Svojo skrb za primerljivost in mednarodno prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora ter zavzemanje 
za nenehno izboljševanje njegove kakovosti skuša agencija popeljati na višjo raven. Prizadeva si za prehod 
od zagotavljanja doseganja minimalnih standardov in pričakovanj k odkrivanju in priznavanju tistega, kar je v 
visokem šolstvu dobro, nadstandardno, presežno, vrhunsko in odlično v svoji posebnosti. 

Odpira razmislek o tem, kako pristopiti k raznolikim konceptom kakovostnega in izoblikovati ter v medsebojno 
razmerje umestiti čvrste in oprijemljive ideale izobraževanja in raziskovanja v visokem šolstvu, ki bi bili lahko zgled 
visokošolskim zavodom za zasledovanje lastnih prizadevanj in iztočnica presojevalcem agencije za meritorno 
ocenjevanje kakovosti po visokošolskih idealih in vrednotah, ki so nad pragom minimalno sprejemljivega in 
enotno predpisanega.

Agencija presoja in podeljuje akreditacije slovenskim visokošolskim zavodom z različnimi vrednotami in tradicijo 
v izobraževanju, raziskovanju in delovanju v okolju po metodi presoje kolegov kot splošno sprejetega načela, 
tj. oceni strokovnjakov z istega ali sorodnega področja. Hkrati agencija sodeluje v procesih bolonjske reforme 
evropskega visokošolskega prostora, ki si med drugim prizadeva zagotavljati primerljivost standardov in kakovosti 
visokošolskih kvalifikacij. 

SLOVENSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR ¬ 
NA POTI K ODLIČNOSTI?

Franci Demšar, Tatjana Horvat in Jernej Širok
Nacionalna agencija Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu
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Objektivne presoje v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih so v tej perspektivi do neke mere v nasprotju 
z avtonomno in meritorno strokovno presojo, ker njihova reguliranost uniformira in omejuje prepoznavanje 
posebnih značilnosti kakovostnega, ki izhajajo iz posameznih disciplinarnih kultur. Uveljavljen instrumentarij 
kazalnikov, kriterijev, standardov pa kljub svoji obsežni razdelanosti in postopkovni opredeljenosti ne ponuja 
jasnih in strukturiranih idealov kakovostnega. Ne ponuja zaokrožene opredelitve kakovosti ali sistemov vrednot, 
katerih uporaba bi jasno odstirala naravo priznane kakovosti. Ta okoliščina ni posebnost slovenskega prostora, 
temveč je globalna in se razmeroma neuspešno spopada z relativizmom ter iz njega izhajajočo instrumentalnostjo 
kakovosti. 

Presojanje kakovosti na ravni, ki presega izpolnjevanje enotnih predpisov, lahko sprejema kognitivne in socialne 
posebnosti dotične disciplinarne vednosti ali vrednote visokošolskega zavoda in se obenem transparentno opira 
na izbrani koncept kakovostnega kot iztočnico za presojo.

Pričujoče besedilo je pobuda za razmislek o potencialu in posledicah meritornega presojanja tistega, kar 
je v visokem šolstvu dobro ali bi lahko bilo bolje, torej presojanja, ki dopolnjuje na evropski ravni poenotene, 
nearbitrarne in karseda objektivne presoje skladnosti s predpisi.

Vloga agencije pri zagotavljanju in spodbujanju kakovosti

Vzporedno s pobudo za razmislek spomnimo na prizadevanja agencije za dvig pričakovanj in zahtevnosti 
predpisov, ki urejajo področje kakovosti v visokem šolstvu in se krepijo od Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o visokem šolstvu (novela ZViS-K) iz leta 2016, ki je ukinil podaljšanje akreditacije študijskih 
programov ter zagotavljanje njihove kakovosti naložil visokošolskim zavodom v smislu sistema kakovosti ter 
samoevalvacije.
 
Novela je uvedla tudi vzorčno evalvacijo študijskih programov, ki je svetovalne narave, kljub temu pa ohranila 
institut izredne evalvacije, tako programske kot institucionalne, s pomočjo katerega je še vedno mogoče 
odvzeti akreditacijo tudi študijskim programom. Strožji so tudi pogoji za ustanovitev univerze v smislu širine 
in obsega izobraževanja in raziskovanja. 

Merila za akreditacijo, ki jih je svet agencije sprejel 2017 na podlagi novele zakona, se premikajo od 
izpolnjevanja minimalnih standardov za podelitev ali podaljšanje akreditacije h kvalitativni presoji kakovosti 
zavodov in študijskih programov. Določajo standarde, ki jih je treba v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih 
izpolnjevati, in večje pomanjkljivosti ali neskladnosti, ki vplivajo na odločitev o akreditaciji. Od strokovnjakov 
– presojevalcev se pa pričakuje, da izpostavijo tudi posebnosti presojanega zavoda ali programa, njegove 
kvalitativne lastnosti ter jih umestijo v širši disciplinarni in institucionalni kontekst.

Vzemimo za primer nekaj standardov kakovosti iz meril za akreditacijo, ki se opirajo na načelo presoje kolegov. 
Pri področju delovanje visokošolskega zavoda morajo ob podaljšanju akreditacije visokošolski zavodi izkazovati 
znanstveno, strokovno, raziskovalno oziroma umetniško dejavnost in dosežke na relevantnih področjih 
in disciplinah, pri čemer se presojajo kakovost, razvoj in napredek znanstvene, strokovne, raziskovalne 
oziroma umetniške dejavnosti. Pri področju kadri morajo biti zagotovljeni visokošolski učitelji in sodelavci 
ter znanstveni delavci za kakovostno opravljanje pedagoškega, raziskovalnega in drugega dela, pri čemer 
se presojajo zagotavljanje pedagoškega in strokovnega razvoja, znanstveni, strokovni, raziskovalni oziroma 
umetniški dosežki, merila in področja za izvolitve v nazive ter vrsta zaposlitve. Pri področju sestava in vsebina 
študijskega programa se mora ob akreditaciji študijski program po imenu, namenu in vsebini primerno 
umeščati v predvideno področje in disciplino. Tu so pomembni: presoja povezanosti vsebin, njihovo razmerje 
do uporabnih oziroma temeljnih znanj s področja in discipline ter idejni izbor vsebin, jasno opredeljenih in 
smiselno povezanih z aktualnim stanjem in razvojnimi trendi v znanosti, stroki oziroma umetnosti.

Pri omenjenih področjih standardi niso natančno ali merljivo opredeljeni, ampak je v ospredju kvalitativna 
ocena strokovnjakov, ki presojajo aktivnost in razvoj tako visokošolskega zavoda kot posameznih visokošolskih 
učiteljev z vidika in kriteriji znanstvene oz. umetniške discipline, ki ji visokošolski zavod in učitelji pripadajo. 
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Mnenjska raziskava – kakovost med izpolnjevanjem minimalnih standardov in 
doseganjem izvrstnosti, vrhunskosti

Nacionalna agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je za prenovo strategije 2016/17 konec 
2016 izvedla mnenjsko anketo, da bi poleg strateških vprašanj med svojimi deležniki preverila tudi pojmovanje 
in odnos do kakovosti. 521 respondentov, ki so se posamično lahko razvrstili le k eni skupini deležnikov, 
prihaja iz vrst višješolskih oziroma visokošolskih učiteljev in raziskovalcev; študentov; strokovnjakov agencije , 
zaposlenih na visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli, ki so podporni delavci, predstavnikov uprave 
visokošolskega zavoda / šole; zunanjih deležnikov, ki so predstavniki resornega ministrstva, reprezentativnih 
organizacij, delodajalci, diplomanti oziroma strokovnjaki s področja, članov sveta in zaposlenih agencije. 

(0a) 

Pri rangirnem vprašanju zaprtega tipa, ali naj se kakovost povezuje z (1) »izpolnjevanjem minimalnih 
standardov«, (2) »doseganjem nadpovprečnosti« in (3) »doseganjem izvrstnosti, vrhunskosti« je 48,18 
% respondentov na prvo mesto uvrstilo trditev, povezano z doseganjem izvrstnosti in vrhunskosti. Trditev, 

Agencija se je pri teh področjih namenoma odmaknila od normativnih določil in prepustila strokovnjakom s 
posamezne discipline, da po načelu presoje kolegov ocenijo relevantnost izkazanega. 

Tak pristop ne velja za vse ustanove, ki obravnavajo visokošolski prostor, raziskovalne agencije npr. v precejšnji 
meri poleg presoje kolegov uporabljajo bibliometrične podatke, mednarodna rangiranja univerz pa poleg 
bibliometričnih uporabljajo tudi širok nabor drugih tehnicističnih podatkov.

Za nekatera druga področja presoje, npr. materialne razmere, je agencija uporabila določnejše kriterije – npr. 
presoja prilagoditev študentom z različnimi oblikami invalidnosti, kot so prostori in oprema, komunikacijska in 
informacijska dostopnost, študijska gradiva in izvajanje študija.

Agencija si prizadeva tudi za dvig standardov, po katerih se habilitirajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci 
in visokošolski sodelavci in ki temeljijo na bibliometričnih kazalnikih raziskovalne uspešnosti, z namenom, 
da se v predpisu, ki je podlaga za merila za izvolitev v naziv na posameznih visokošolskih zavodih, zagotovi 
kakovost znanstvenoraziskovalnega dela pred količino in da se uravnotežijo pedagoški, raziskovalni oziroma 
umetniški ter strokovni standardi.
 
V letu 2019 je agencija prenovila tudi merila za akreditacijo za študijske programe tretje stopnje, da se 
zagotovijo strožji minimalni materialni in vsebinski pogoji za raziskovalno delo, ki doslej niso bili tako jasno 
izpostavljeni in določeni.

Agencija meni, da določitev standardov ne vodi nujno k zmanjševanju vpliva strokovnjakov s področja na 
presojo in povečanju pomena administrativnih in normativnih kriterijev, ki morda ne omogočajo prepoznave 
posebnosti posamezne disciplinarne kulture. Agencija se pri svojih predpisih ozira na naravo posameznega 
področja presoje in si prizadeva uporabiti primeren standard ter smernice. V letu 2019 bodo po novih merilih 
prvič presojani visokošolski zavodi, medtem ko so predlogi novih študijskih programov že. 

Agencija si tako s pobudo za prehod od minimalnih standardov k zasledovanju dobrega v visokem šolstvu, 
nadstandardnega in izvrstnega kot z vztrajnim in deloma uspešnim dviganjem minimalnih pričakovanj in 
zahtev do kakovostnega v svojih predpisih prizadeva za še boljšo uveljavitev slovenskega visokega šolstva in 
njegovo prodornost v evropskem in svetovnem visokošolskem prostoru. 

Zaveda se, da poleg pristopa delovanja agencij za zagotavljanje kakovosti visokošolski prostor med drugim 
orisujejo tudi bibliometrični podatki o raziskovalni dejavnosti, mednarodna primerljivosti univerz, akreditacije, 
ki jih podeljujejo mednarodne akreditacijske ustanove, in podatki o zaposljivosti in kompetencah diplomantov 
izobraževalnega sistema s trgom dela.
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povezano z doseganjem nadpovprečnosti, je na prvo mesto umestilo 31,48 % respondentov, trditev o 
izpolnjevanju minimalnih standardov pa 20,35 % respondentov (spodnja slika – Kakovost naj se povezuje z …)

(0b)

Pri vprašanju zaprtega tipa »Kako naj zunanje presojanje kakovosti, ki ga opravlja agencija, vpliva na 
visokošolski prostor?« so respondenti svoje mnenje uravnotežili med trditvi (1 z vrednostjo 1) »S kakovostjo 
naj si visokošolski zavodi oziroma višje strokovne šole prizadevajo za vstop in obstoj v javno priznanem 
visokošolskem prostoru« in (2 z vrednostjo 7) »S kakovostjo naj si visokošolski zavodi oziroma višje 
strokovne šole prizadevajo za boljši položaj v visokošolskem prostoru (usmeritev k priznavanju dodane 
vrednosti)«, in sicer na lestvici od 1 do 7.

Povprečna vrednost odzivov, 4,50 s standardno deviacijo 1,81, pokaže, da respondenti obema trditvama 
dajejo razmeroma enakovreden pomen, pri čemer se mnenje nagiba k temu, da bi lahko kakovost vplivala 
na priznavanje dodane vrednosti visokošolskih zavodov oziroma višjih strokovnih šol.

(0c)

Pri vprašanju zaprtega tipa »Standardi kakovosti naj bodo …« so respondenti svoje mnenje uravnotežili med 
trditvi (1 z vrednostjo 1) »strožji« in (2 z vrednostjo 7) »milejši«, in sicer na lestvici od 1 do 7.

Povprečna vrednost odzivov, 2,82 s standardno deviacijo 1,40, pokaže, da se respondenti občutno nagibajo 
k temu, da bi bili standardi kakovosti strožji oziroma da bi bila pričakovanja do kakovosti večja.

Kakovost v slovenskem visokošolskem in višješolskem prostoru v letih od 2014 
do 2017 – sistemska analiza

Uvodno pojasnilo k rezultatom sistemske analize:

Rezultati analize temeljijo na ugotovitvah strokovnjakov v postopkih zunanje evalvacije študijskih programov 
za obdobje od 2014 do 2017, ki so se vodili še po starih merilih za akreditacijo iz leta 2014. Analiza tako 
črpa iz uradnih strokovnih mnenj, ki so izdelana po predpisih in navodilih agencije ter temeljijo na enakih 
predlogah, na enaki vrsti dokumentacije za presojo in vselej na izsledkih opravljenih evalvacijskih obiskov. 

Prikazujejo stanje kakovosti v slovenskem visokem šolstvu, torej, kaj je dobro, kaj bi lahko bilo bolje in 
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kaj ne izpolnjuje predpisanih minimalnih pričakovanj. Analiza zato zajema del evalvacijskih poročil, kjer 
strokovnjaki svojim ugotovitvam določijo izrazito kvalifikacijo. Kategorizirajo jih namreč kot (1) prednosti, 
(2) priložnosti za izboljšanje ali kot (3) neskladnosti (s predpisi). (Slika 2) Te kategorije torej pomenijo 
dobre lastnosti, celo izvrstne, na eni strani in na drugi strani lastnosti, ki bi lahko bile boljše oziroma so 
nezadovoljive ali celo nesprejemljive, ker ne dosegajo minimalnih pričakovanj, določenih s predpisi.

Rezultati analize se skušajo dejanskemu stanju kakovosti v slovenskem visokem šolstvu čim bolj približati. 
Kljub temu je treba upoštevati, da temeljijo na pogledu na kakovost, ki so ga pri svojih presojah v uradnih 
postopkih in kot usposobljeni izvedenci pretežno iz vrst visokošolskih učiteljev ponudili strokovnjaki agencije 
in strokovnjaki iz tujine.

Analizo spremljajo primeri dobrih praks posameznih visokošolskih zavodov in njihovih študijskih programov, 
ki so jih pri presoji zabeležili strokovnjaki, ali pa so to posamezne dobre lastnosti, po katerih so programi ali 
zavodi v javnosti prepoznani. 

Skupno razmerje med ugotovljenimi prednostmi, priložnostmi za izboljšanje in neskladnostmi:

Delež neskladnosti s predpisi je skoraj zanemarljiv.

Analiza prednosti (+1) in priložnosti za izboljšanje (-1) kaže, da je največ programov znotraj območja, kjer 
je število prednosti približno enako številu priložnosti za izboljšanje, hkrati pa analiza kaže na precejšnjo 
občutljivost evalvacij, ki zaznajo tudi za 20 (od 40 merjenih standardov) več prednosti od priložnosti za 
izboljšanje in obratno (spodnja slika). Podroben pogled po visokošolskih zavodih in njihovih vrstah (javne, 
zasebne, večje, manjše) prav tako kaže na precejšnje razlike.
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(2) Področje delovanja visokošolskega zavoda:

(2a)

Znanstveno-raziskovalno, strokovno oziroma umetniško delo (v grafu okrajšano z oznako: ZRSU) na ravni 
visokošolskega zavoda v smislu vrednotenja priznanj, dosežkov, objav, citatov ter tekočih in poteklih projektov 
na ravni visokošolskega zavoda.

Pri tej spremenljivki so strokovnjaki na področju delovanja visokošolskega zavoda poudarili največ 
prednosti in relativno malo priložnosti za izboljšanje. Kvalitativno lastnost so poudarili pri 75 % 
analiziranih študijskih programov. Za skupaj 54 % vseh študijskih programov so znanstveno-
raziskovalno, strokovno oziroma umetniško delo na ravni visokošolskega zavoda ocenili kot prednost, 
za 21 % pa kot priložnost za izboljšanje.

Tudi mednarodno primerljivi podatki kakovosti slovenske znanosti kažejo na nadpovprečno raziskovalno 
produkcijo najboljših znanstvenih člankov - v kategorijo 10 % najbolj odmevnih za posamezno področje 
(spodnja slika).

(2b)

Organizacija in upravljanje visokošolskega zavoda. Rezultat je vsota povprečja dveh specifičnih spremenljivk, 
in sicer (1) organizacije na visokošolskem zavodu in (2) njegovega upravljanja.

Pri tem povprečju vsote spremenljivk, ki na področju delovanja visokošolskega zavoda dosega drugi 
najboljši rezultat, so strokovnjaki poudarili relativno več prednosti kot priložnosti za izboljšanje. 
Kvalitativno lastnost so poudarili pri 29 % analiziranih študijskih programih. Za skupaj 18 % vseh 
študijskih programov so organizacijo in upravljanje visokošolskega zavoda ocenili kot prednost, za 11 % 
pa kot priložnost za izboljšanje.
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(3) Področje kadrov:

(3a)

Znanstveno-raziskovalno, strokovno oziroma umetniško delo (v grafu okrajšano z oznako: ZRSU) nosilcev 
predmetov v smislu vrednotenja priznanj, dosežkov, objav, citatov, tekočih in poteklih projektov, vendar na ravni 
nosilcev na splošno in ne na ravni visokošolskega zavoda.

Pri tej spremenljivki so strokovnjaki na področju kadrov poudarili največ prednosti in relativno malo 
priložnosti za izboljšanje. Kvalitativno lastnost so poudarili pri 53 % analiziranih študijskih programov. Za 
skupaj 39 % vseh študijskih programov so znanstveno-raziskovalno, strokovno oziroma umetniško delo 
nosilcev predmetov ocenili kot prednost, le za 14 % pa kot priložnost za izboljšanje. 

Pregled prednosti po posameznih skupinah filtriranih rezultatov, ki z rezultati o kakovosti znanstveno-
raziskovalnega, strokovnega oziroma umetniškega dela nosilcev predmetov v povprečje združuje še 
tri sicer manj pogosto obravnavane spremenljivke kakovosti (matičnost in stabilnost ZRSU; področna 
primernost ZRSU; aktualnost ZRSU nosilcev predmetov), pokaže, da so največ prednosti zabeležili 
študijski programi tretje stopnje (14,11 %; N=62) in univerzitetni študijski programi prve stopnje 
(11,64 %; N=159). Glede na vpetost študijskega programa v disciplinarno kulturo so največ prednosti 
glede na skupno oceno kakovosti pedagoškega dela zabeležili študijski programi, pretežno vpeti v 
čiste discipline (14,38 %; N=151). Skupno kakovost znanstveno-raziskovalnega, strokovnega oziroma 
umetniškega dela nosilcev predmetov so strokovnjaki agencije bolje ocenili pri študijskih programih, ki 
jih izvajajo javni visokošolski zavodi (10,69 %; N=421).

(3b)

Pedagoško delo nosilcev predmetov v smislu ocen poučevanja nosilcev predmetov študijskega programa. 

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je od začetkov svojega delovanja do danes edina slovenska pedagoška 
in raziskovalna institucija v disciplinah klasične filologije, primerjalnega in splošnega jezikoslovja, slovanske 
filologije, muzikologije, vzhodnoazijskih študij in bibliotekarstva. S tem igra svojevrstno in dragoceno vlogo 
nacionalnega skrbnika za širjenje in razvoj vednosti znotraj čistih disciplin ter duhovne in humanistične misli na 
najvišji ravni.

Univerza v Novi Gorici si s projektom RETINA skupaj z drugimi raziskovalnimi institucijami prizadeva za 
periferna območja izgraditi mrežo laboratorijev na področju znanosti o materialih. Raziskovalnim centrom 
ter malim, srednjim in velikim podjetjem omogoča dostop do raziskovalne mreže preko enotne vstopne točke. 
Prizadeva si doseči kritično maso raziskovalne in inovacijske opreme s spodbudami podjetij v investicije, da 
bi se izboljšala konkurenčnost manj razvitih regij. S projektom so povezane tako izobraževalne aktivnosti kot 
znanstvene objave. Na ta način poskuša na izjemen in znanstveno prodoren način razviti prepleteno in razširjeno 
znanstveno dejavnost za tehnološki in gospodarski razvoj v prihodnosti.
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Tudi pri tej spremenljivki so strokovnjaki na področju kadrov poudarili primerljivo dosti prednosti in relativno 
malo priložnosti za izboljšanje. Kvalitativno lastnost so poudarili pri 58 % analiziranih študijskih programov. 
Za skupaj 38 % vseh študijskih programov so pedagoško delo nosilcev predmetov ocenili kot prednost, le 
za 20 % pa kot priložnost za izboljšanje. 

Pregled prednosti po posameznih skupinah filtriranih rezultatov, ki z rezultati o kakovosti pedagoškega dela 
nosilcev predmetov v povprečje združuje še tri spremenljivke kakovosti (razmerje med številom študentov 
in številom učiteljev; obremenjenost nosilcev predmetov; zadovoljstvo študentov s pedagoškim delom), 
pokaže, da so največ prednosti zabeležili študijski programi tretje stopnje (18,15 %; N=62) in študijski 
programi druge stopnje (17,63 %; N=190). Glede na vpetost študijskega programa v disciplinarno kulturo so 
največ prednosti glede na skupno oceno kakovosti pedagoškega dela zabeležili študijski programi, pretežno 
vpeti v čiste discipline (17,71 %; N=151). Skupno kakovost pedagoškega dela so strokovnjaki agencije bolje 
ocenili pri študijskih programih, ki jih izvajajo samostojni visokošolski zavodi (18,36 %; N=64). 

Primerjava med prednostmi pri pedagoškem delu in znanstveno-raziskovalnem, strokovnem oziroma 
umetniškem delu nosilcev predmetov za izbrane skupine filtriranih podatkov:

(4) Področje študentov:

(4a)

Podpora študentom v smislu splošne administrativne podpore pri študiju, storitev vpisnih služb, referatov za 
študijske zadeve, pisarn za mednarodno sodelovanje ter podpore pri obštudijski dejavnosti. Rezultat je vsota 
povprečja dveh specifičnih spremenljivk, in sicer (1) administrativne podpore študentom in (2) splošne podpore, 
povezane s tutorstvom in drugimi obštudijskimi dejavnostmi.

Pri tem povprečju vsote spremenljivk so strokovnjaki na področju študentov poudarili največ prednosti in 
relativno malo priložnosti za izboljšanje. Kvalitativno lastnost so poudarili pri 67 % analiziranih študijskih 
programov. Za skupaj 51 % vseh študijskih programov so podporo študentom ocenili kot prednost, le za 
16 % pa kot priložnost za izboljšanje.

Študenti Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze so dobro vpeti v upravljanje fakultete, kar izkazuje 
tudi njihov proaktiven študentski svet.
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(5) Področje materialnih pogojev:

(5a)

Prostori v smislu prostorskih kapacitet za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno, strokovno oziroma umetniško delo.

Pri tej spremenljivki so strokovnjaki na področju materialnih pogojev in tudi na splošno na ravni celotne 
raziskave poudarili največ prednosti in relativno malo priložnosti za izboljšanje. Kvalitativno lastnost so 
poudarili pri 80 % analiziranih študijskih programov. Za skupaj 60 % vseh študijskih programov so prostore 
ocenili kot prednost, le za 20 % pa kot priložnost za izboljšanje.

(4b)

Vključevanje študentov v znanstveno-raziskovalno, strokovno oziroma umetniško delo v smislu njihovega 
dejanskega sodelovanja ter možnosti za sodelovanje pri takšnem delu. 

Tudi pri tej spremenljivki so strokovnjaki na področju študentov poudarili primerljivo dosti prednosti in 
relativno malo priložnosti za izboljšanje. Kvalitativno lastnost so poudarili pri 63 % analiziranih študijskih 
programov. Za skupaj 44 % vseh študijskih programov so vključevanje študentov v znanstveno-raziskovalno, 
strokovno oziroma umetniško delo ocenili kot prednost, le za 19 % pa kot priložnost za izboljšanje.

Na tekmovanju študentskih projektov iz sintezne biologije iGEM 2016 v Bostonu v ZDA je slovenska ekipa Sonicell 
zasedla prvo mesto na področju Temeljnega napredka. Ekipa dvanajstih študentov Univerze v Ljubljani ter mentorji 
iz Kemijskega inštituta in članic univerze so povečali hitrost odziva na signale iz okolja z nekaj ur ali dni, kar zmorejo 
sedanji sistemi, na vsega nekaj minut ali sekund. Najpomembnejša novost je, da so naredili celice občutljive na 
dotik ali stimulacijo z ultrazvokom, kar pomeni, da bi lahko uravnavali tudi delovanje celic v notranjosti telesa.

Prikaz hitrega celičnega odziva na zunanje dražljaje, kot so zvok, svetloba ali kemični signali.
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Eduard Čehovin: Europe 2020. Poslikava zidu garaže IEDC - Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij 
managementa, iz leta 2004, ki je postala del stalne likovne zbirke šole.

Prostori IEDC - Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij managementa, z arhitekturo Vojteha Ravnikarja 
in z več kot 200 eksponati moderne in sodobne umetnosti slovenskih in tujih avtorjev učinkujejo kot galerija in 
prostor za navdih za izobraževanje za etično vodenje in inovativnost.

(5b)

Oprema za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno, strokovno oziroma umetniško delo.

Tudi pri tej spremenljivki so strokovnjaki tako na področju materialnih pogojev kot na ravni celotne raziskave 
namenili primerljivo veliko prednosti in relativno malo priložnosti za izboljšanje. Kvalitativno lastnost so 
poudarili pri 78 % analiziranih študijskih programov. Za skupaj 53 % vseh študijskih programov so opremo 
ocenili kot prednost, za 25 % pa kot priložnost za izboljšanje.

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije je edini visokošolski zavod v Sloveniji, ki v celoti 
izvaja spletno podprto e-izobraževanje. Tehnologijo in visokošolsko pedagogiko napredno povezuje na način, 
da je tehnologija bistvena za uresničevanje pedagoške strategije in postavljanje učnih ciljev. E-izobraževanja ne 
uporablja le kot podporo pri organizaciji izobraževanja ali sredstva, ki ga poljubno uporabljajo le nekateri pedagogi, 
temveč celostno. 

Pomembni so tudi splošni pogoji, v katerih deluje slovenski visokoški prostor. Predvsem financiranje 
raziskovanja na univerzah je v Sloveniji krepko nad evropskim povprečjem. Nekaj boljše je financiranje 
raziskav na raziskovalnih institutih. V tem pogledu imajo Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, 
Kemijski inštitut in Podiplomska šola ZRC SAZU veliko boljše pogoje.
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(6) Področje zagotavljanja kakovosti:

(6a)

Delovanje notranjega sistema za zagotavljanje kakovosti v smislu njegove organiziranosti, upravljanja ter 
učinkovitosti in uspešnosti procesov zagotavljanja kakovosti.

Pri tej spremenljivki so strokovnjaki na področju zagotavljanja kakovosti poudarili največ prednosti in 
relativno malo priložnosti za izboljšanje. Kvalitativno lastnost so poudarili pri 31 % analiziranih študijskih 
programov. Za skupaj 21 % vseh študijskih programov so delovanje notranjega sistema za zagotavljanje 
kakovosti ocenili kot prednost, za 10 % pa kot priložnost za izboljšanje.

(6b)

Kultura kakovosti v smislu njenega stanja in razvoja. 

Tudi pri tej spremenljivki so strokovnjaki na področju zagotavljanja kakovosti namenili primerljivo dosti 
prednosti in relativno malo priložnosti za izboljšanje. Kvalitativno lastnost so poudarili pri 30 % analiziranih 
študijskih programov. Za skupaj 18 % vseh študijskih programov so kulturo kakovosti ocenili kot prednost, 
za 8 % kot priložnost za izboljšanje in za 4 % kot neskladnost s predpisi.
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Promocija študentske ankete in poziv študentom Univerze v Mariboru k aktivni udeležbi

(7) Področje organizacije in izvajanja izobraževanja:

(7a)

Spremembe študijskih programov v smislu njihovega vsebinskega razvoja (spremembe predmetnikov in učnih 
načrtov), spreminjanja študijske literature, menjave njihovih izvajalcev ter spreminjanja njihovih obveznih sestavin.

Pri tej spremenljivki so strokovnjaki na področju organizacije in izvajanja izobraževanja poudarili največ 
prednosti in relativno malo priložnosti za izboljšanje. Kvalitativno lastnost so poudarili pri 42 % analiziranih 
študijskih programov. Za skupaj 35 % vseh študijskih programov so spremembe študijskih programov ocenili 
kot prednost, za 7 % pa kot priložnost za izboljšanje.

(7b)

Kompetence diplomantov v smislu njihove usposobljenosti oziroma izobraženosti. 

Pri tej spremenljivki so strokovnjaki sicer na področju vpetosti v okolje poudarili primerljivo dosti prednosti 
in relativno malo priložnosti za izboljšanje. Kvalitativno lastnost so poudarili pri 43 % analiziranih študijskih 
programov. Za skupaj 30 % vseh študijskih programov so kompetence diplomantov ocenili kot prednost, za 
13 % pa kot priložnost za izboljšanje.

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je ponovno uvedla diplomsko delo v študij na prvi stopnji ter s tem 
študentom omogočila doseganje kompetenc, pomembnih za raziskovalni študij na drugi stopnji. 

(7c)

Zadovoljstvo študentov oziroma diplomantov z vsebino študijskega programa. 

Pri tej spremenljivki so strokovnjaki na področju organizacije in izvajanja izobraževanja poudarili primerljivo 
dosti prednosti in relativno malo priložnosti za izboljšanje. Kvalitativno lastnost so poudarili sicer zgolj pri 17 
% analiziranih študijskih programov. Za skupaj 15 % vseh študijskih programov so zadovoljstvo študentov 
oziroma diplomantov z vsebino študijskega programa ocenili kot prednost, za 2 % pa kot priložnost za 

Univerza v Mariboru je k oblikovanju notranjega sistema kakovosti pristopila že leta 1997. Ustanovila je posebno komisijo, 
ki je od leta 2003 tudi stalna komisija senata univerze. Od leta 2009 je redno izvajala notranje institucionalne evalvacije, 
v letu 2019 pa pričenja z izvedbo notranjih programskih evalvacij. V procese zagotavljanja kakovosti dosledno vključuje 
študente, si prizadeva za razumevanje kakovosti pri vseh deležnikih ter nenehno spodbuja kulturo kakovosti.
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Pri študijskem programu sodeluje sedem članic Univerze v Ljubljani: Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, 
Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za matematiko in fiziko, Filozofska fakulteta in 
Medicinska fakulteta.

(7d)

Zadovoljstvo študentov oziroma diplomantov z izvajanjem študijskega programa. 

Pri tej spremenljivki so strokovnjaki na področju organizacije in izvajanja izobraževanja poudarili primerljivo 
dosti prednosti in relativno malo priložnosti za izboljšanje. Kvalitativno lastnost so poudarili sicer zgolj pri 16 
% analiziranih študijskih programov. Za skupaj 14 % vseh študijskih programov so zadovoljstvo študentov 
oziroma diplomantov z izvajanjem študijskega programa ocenili kot prednost, za 2 % pa kot priložnost za 
izboljšanje. Pri tem velja pojasniti, da imajo strokovnjaki pri poudarjanju zadovoljstva deležnikov tendenco 
posvečati pozornost bolj pohvalam kot nezadovoljstvu.

Prizadevanja Univerze na Primorskem in Moskovske državne univerze M. V. Lomonosov za vzpostavitev skupnega 
slovensko-ruskega izobraževalnega in raziskovalnega središča so vodila k ustanovitvi Zavoda Moskovske 
državne univerze M. V. Lomonosov v Kopru. Ustanoviteljici sta dve javni univerzi – Univerza na Primorskem 
kot najzahodnejša slovanska univerza in Moskovska državna univerza M. V. Lomonosov kot najprestižnejša in 
najstarejša ruska univerza. S tem dejanjem je bil oblikovan sistemski institucionalni okvir za razvoj skupnega 
raziskovanja in izobraževanja za namene spodbujanja sodelovanja med državama.

V študijskem letu 2017/2018 je bilo v Sloveniji v evidenco vpisanih 18 skupnih študijskih programov, na 
katerih je študiralo 339 študentov od skupno 66.325 na vseh visokošolskih zavodih v Sloveniji. Visokošolski 
zavodi so izvajali visokošolsko transnacionalno izobraževanje v okviru osmih pogodb.

(8) Povzetek:

Če izbiro najbolje ocenjenih spremenljivk kakovosti po posameznih področjih presoje razvrstimo glede na 

izboljšanje. Pri tem velja pojasniti, da imajo strokovnjaki pri poudarjanju zadovoljstva deležnikov tendenco 
posvečati pozornost bolj pohvalam kot nezadovoljstvu. 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika Univerze v Ljubljani ponuja trdne teoretične temelje statistike 
in z modulsko organiziranostjo študija tudi široko poznavanje metod z različnih področij.
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Spremenljivka kakovosti
Absolutni količinski presežek prednosti nad 
vsoto priložnosti za izboljšanje in neskladnosti

Prostori 40%
Podpora študentom 35%
ZRSU na ravni zavoda 33%
Oprema 28%
Spremembe vsebin študijskih programov 28%
ZRSU na ravni nosilcev 25%
Vključevanje študentov v ZRSU 25%
Pedagoško delo nosilcev 18%
Kompetence diplomantov 17%
Zadovoljstvo z vsebino študijskega programa 13%
Zadovoljstvo z izvajanjem študijskega programa 12%
Delovanje notranjega sistema za zagotavljanje 
kakovosti

11%

Kultura kakovosti 10%
Organizacija in upravljanje zavoda 7%

Lestvica izbranih najbolje ocenjenih spremenljivk kakovosti študijskih programov v slovenskem visokem šolstvu v 
obdobju od 2014 do 2017 pokaže, da so v absolutnem smislu najboljše ocene prejeli prostori, podpora študentom 
in znanstveno-raziskovalno, strokovno oziroma umetniško delo na ravni visokošolskega zavoda. V relativnem 
smislu je bilo najbolje ocenjeno zadovoljstvo študentov oziroma diplomantov z vsebino in izvajanjem študijskih 
programov, pri čemer velja ponovno pojasniti, da imajo strokovnjaki pri poudarjanju zadovoljstva deležnikov 
tendenco posvečati pozornost bolj pohvalam kot nezadovoljstvu. Na lestvici relativnih presežkov prednosti 
sledijo spremembe vsebin študijskih programov, tako kot pri prikazu absolutnih količinskih presežkov prednosti 
pa odličen rezultat dosegata spremenljivki podpora študentom in prostori. 

Ponujeni prikaz dopolnjuje ugotovitev, da je slovensko visoko šolstvo na nekaterih ključnih segmentih, ki se tikajo 
pogojev za študij in raziskovanje, pa tudi pedagoškega in raziskovalnega dela, v primerjavi z ostalimi segmenti 
kakovosti po mnenju strokovnjakov agencije že nadpovprečno dobro. Agencija stremi k temu, da bi visoko šolstvo 
dosegalo nadpovprečne in tudi izvrstne rezultate na čim več področjih presoje. Hkrati pa se zaveda kompleksnosti 
in raznolikosti okoliščin, ki prispevajo k izvrstnemu študiju na različnih področjih in stopnjah. Mednje poleg drugih 
sodijo študijske vsebine, ki zajemajo relevantno in odprto znanje na najvišji ravni, izvajanje študija, zadovoljstvo 
deležnikov, predvsem študentov, napredek v razvoju in zgledno delovanje notranjih sistemov kakovosti. Zaveda 
pa se tudi, da odličnosti ni mogoče vrednotiti in priznavati mimo jasnih, čvrstih in oprijemljivih idealov, zaradi 
česar sta razumevanje in transparentna uporaba različnih konceptov kakovosti oziroma odličnosti ter z njimi 
povezanih sistemov vrednot ključnega pomena.

(9) Viri:

Demšar, Franci, & Kontler-Salamon, Jasna (2019). Slovenska znanost: Akademska igra ali adut družbenega 
napredka. Koper: Založba Univerze na Primorskem.

Širok, Jernej. 2018. Kakovost kadrov v slovenskem visokem šolstvu od 2014 do 2017. Ljubljana: Nacionalna agencija 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Širok, Jernej. 2018. Quality in the Slovenian higher education and higher vocational education area in the period from 
2014 to 2017. Ljubljana: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

razlike med prednostmi na eni strani ter vsoto priložnosti za izboljšanje in neskladnosti na drugi strani, 
nastane naslednja lestvica:
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Vloga univerze

Tema te predstavitve je neposredno aktualna, tudi ko pišem ta kratek povzetek. V Združenem kraljestvu v 
začetku aprila ostajamo brez rešitve o dolgotrajni nacionalni razpravi, ki obdaja brexit. Ta en sam primer 
nestabilnosti je saga, ki obvladuje interno razpravo in Združeno kraljestvo ter je primer negotovega 
zunanjega okolja, s katerim se sooča sektor visokega šolstva, vendar je njena sposobnost vplivanja na izid 
omejena. S takšnimi negotovostmi se soočajo tudi univerze v drugih državah, vendar se bom za namen te 
predstavitve osredotočil na to, kako te vplivajo na okolje, v katerem mora delovati ta za nacionalne interese 
Združenega kraljestva ključni sektor. Vendar pa, kot lahko vidimo skozi objektiv Univerze v Cambridgeu, 
takšen nemir ni nič novega za institucije s tako dolgo zgodovino!

Cambridge je uveljavljena univerza, ki je nastala kot posledica dogodka, ko so leta 1209 učenjaki 
zapustili Oxford. Nepretrgana genealogija univerz, čeprav se pogosto umešča v stare čase Grčije in 
Rima, se dejansko začne v srednjeveški Evropi in s Cerkvijo. V Bologni, Parizu, Cambridgeu in Oxfordu 
je bila dolžnost srednjeveške univerze pripraviti voditelje za cerkveno in javno življenje. Vendar pa je 
začetek znanstvenih preučevanj izpostavil novo funkcijo, ki ni bila le izobraževanje študentov za upravo, 
pravo in versko življenje, temveč je spodbudila duh raziskovanja in na koncu te nove ideje in spoznanja 
prenesla v korist družbe. To postavlja vprašanje, kaj sestavlja »družbo«. Jasno je bilo, da je bila družba 
v začetku omejena na privilegirane skupine – zlasti na državo in cerkev. Vendar pa se je hitro razširila 
na skupnost v bližnji okolici univerze in postopoma na narod. Nekateri tudi danes ostajajo zaprti v ta 
koncept, vendar pa večina akademikov na univerzah po vsem svetu gleda na današnji svet kot na eno 
samo družbo in s tem na končnega uporabnika odkritij in novih idej.

Te koncepte so razvili misleci in filozofi v 19. stoletju, ki je bilo za visoko šolstvo zelo aktivno, kot tudi 
za toliko drugih področij. Wilhelm von Humboldt v Nemčiji in kardinal John Henry Newman v Angliji 
in na Irskem sta postavila nasprotujoče in dopolnjujoče se ideje o poslanstvu univerz ter prej gradila 
na srednjeveški ideji, kot pa jo spodbijala. Po naključju in pod vplivom svetovne politike je Združeno 
kraljestvo zavrnilo razvoj novih univerz, ki so nastale kot institucije z versko pripadnostjo in zato 
evropsko gibanje »svobodna univerza« (ti. sekularna univerza) v Združenem kraljestvu ni imelo velikega 
vpliva. Prav tako nikoli ni prišlo do »bismarkovskega« pristopa ločitve poučevanja in raziskovanja. Z 
zgodovinskim povezovanjem je bil model Združenega kraljestva prenesen v univerzitetne sisteme v 
takratni britanski imperij kot tudi v ZDA, kar pojasnjuje podobnost ameriške in britanske univerze ter 
razlike med sistemi visokega šolstva v Združenem kraljestvu in celinski Evropi. Povezovanje poučevanja 
in raziskovanja po Humboldtu je na univerzah v 20. stoletju postalo skupna paradigma v Združenem 
kraljestvu in ZDA, ne pa toliko razvoj inštitutov, namenjenih posebej za poučevanje in raziskovanje. 
Poleg tega so univerze začele delovati na svetovni ravni v skladu s paradigmo globalne družbe. Moja 

CAMBRIDGE IN ZDRUŽENO 
KRALJESTVO: OHRANJANJE  
ODLIČNOSTI V NESTABILNIH ČASIH

Sir Leszek Borysiewicz
Zaslužni rektor Univerze v Cambridgeu in predsednik 
Združenja za raziskave raka v Združenem kraljestvu
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poanta je preprosto ta, da je v vsaki zgodovinski in geografski inkarnaciji univerze njen prepoznavni cilj 
bil »spreminjati svet«.

Vendar pa obstajajo skupna načela, ki jih univerze uveljavljajo, kjerkoli jih najdemo. V središču teh je 
»akademska svoboda« – svoboda posameznih akademikov in študentov v razmišljanju in raziskovanju, ki 
jim omogoča razvijati nove koncepte in odkrivati. Vendar se akademiki ne zapirajo v univerze, da bi lahko 
globoko razmišljali – te misli poglabljajo s stalnim sodelovanjem z drugimi, zato velja globoko prepričanje 
o svobodi sodelovanja. Univerze, čeprav imajo samostanske korenine, niso samostani – delujejo prav 
nasprotno.

Ta koncept je dobro vključen v izjavo o poslanstvu Univerze v Cambridgeu in je dolg le en stavek:

Poslanstvo Univerze v Cambridgeu je služiti družbi s poučevanjem, raziskovanjem in učenjem na najvišji mednarodni 
ravni.

Med družbo in univerzami torej obstaja implicitna pogodba: družba daje univerzam privilegije, kot so 
»akademska svoboda« in »institucionalna avtonomija«, ker vlada zaupanje, da bo uživanje teh svoboščin 
prineslo družbeno korist.

Vendar pa je družba, zlasti nacionalna, postavila univerzi veliko večje zahteve glede njenega namena, kot 
je bil prvotno predviden; in to je toliko bolj izpostavljeno, ker univerze pogosto prejemajo javna sredstva. 
Univerzam družba preko vlad in držav, ki jih podpirajo, nalaga različne cilje: izobraževati prebivalstvo države 
gostiteljice na visoki ravni, spodbujati socialno mobilnost v tej državi z zagotavljanjem enakovrednih pogojev 
za dostop do tega izobraževanja, ne glede na socialno ozadje, z raziskavami odkrivati nove stvari in s tem 
odpirati nova obzorja človeškega znanja, delovati kot skrbnik znanja in kulture in seveda ustvarjati dohodek 
za državo s privabljanjem tujih študentov ter generirati koristne in patentabilne izume, ki posledično 
prinašajo blaginjo in ustvarjajo delovna mesta.

Na nek način je čudež to, da večina univerz vse te cilje dosega, včasih posamezna institucija daje večji 
poudarek temu ali onemu cilju, vendar sektor kot celota daje največ s tem, da ohranja občutljiv koncept 
javnega zaupanja.

Kako Cambridge dosega te cilje?

1. Izobraževanje. To je prva in poglavitna naloga univerze – izobraziti naslednjo generacijo, ki bo gradila 
prihodnost. Nove ideje izvirajo iz koncepta »stati na ramenih velikanov«, ki ga uporabljajo mnogi 
akademiki, da orišejo pot svojih dosežkov. Vendar pa se izobraževanje na posamezni univerzi odlikuje 
v posebnosti in različnosti, čeprav imajo vse univerze skupen cilj. Menim, da je ta raznolikost temeljna 
prednost visokega šolstva in ne njegova slabost. Študentom omogoča izbiro študija, ki najbolje ustreza 
njihovim lastnim ciljem. Vendar je tak pristop drag. Cambridge (poleg Oxforda) ima edinstven sistem, 
ki temelji na univerzi in njenih kolidžih. Dodiplomski študenti se prijavijo na univerzo tako, da izberejo 
študijski program, npr. zgodovino, na določenem kolidžu. Ob vpisu je študent deležen pouka na univerzi 
v smislu formalnega poučevanja (npr. predavanja ali laboratorijske vaje), ta nato preveri njegovo znanje 
in mu podeli diplomo, medtem ko kolidž zagotavlja poučevanje v manjših skupinah (pogosto 1: 1) 
za dopolnitev in izboljšanje formalnega izobraževanja. To je zelo intenzivno in zato drago početje – 
povprečni strošek letnega izobraževanja na univerzi in kolidžu je 19.000 funtov na študenta, od tega vlada 
študentom (Združenega kraljestva in Evropske unije) zagotavlja zgolj posojilo v višini 9.000 funtov, kar 
je tudi največ, kar univerza študentu lahko zaračuna. Razlika v višini približno 80 milijonov funtov na leto 
mora biti zagotovljena iz drugih virov – večinoma iz naših dotacij. Finančni management lahko opravlja 
zgolj poslovodenje tega, vendar bi nastal konflikt, če bi vlada poskušala posegati v postopek vpisa ali 
vsebino oz. trajanje študijskega programa – navsezadnje v okviru sistema Združenega kraljestva zanj ne 
plačuje!

2. Podiplomski / postdoktorski študij. Skoraj vse univerze se strinjajo, da se visokošolsko izobraževanje 
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ne konča na dodiplomski stopnji, temveč zahteva nadaljnji študij –magisterij, ki temelji na poučevanju, 
in doktorat, ki temelji na raziskovanju. Vedno več je povpraševanja po teh kvalifikacijah – medtem ko 
je na Cambridgeu 11.000 dodiplomskih študentov, jih je še dodatnih 6.000 podiplomskih študentov 
(4.000 doktorskih in 2.000 magistrskih) in skoraj 4.000 podoktorskih raziskovalcev, ki se financirajo 
neodvisno. Odgovornost do teh skupnosti je ključnega pomena za njihov razvoj kot strokovnjakov na 
svojih področjih, pa tudi zaradi nacionalne potrebe po njihovih znanjih.

3. Socialna mobilnost. Povpraševanje po vpisnih mestih na univerzi, kot je Cambridge, se odraža v 
intenzivni konkurenci na dodiplomski in podiplomski ravni; le 20 odstotkom kandidatov se uspe vpisati 
na dodiplomski študij. Mnogi neuspešni študenti sicer dosežejo akademske standarde s preverjanjem, 
vendar se ne morejo vpisati. Torej, kako ustvariti priložnost za študente iz deprivilegiranih okolij, je 
ključno vprašanje – nedavno je Univerza v Cambridgeu objavila razpis za posebna sredstva za njihovo 
podporo.

4. Odkritja in nova znanja. Večina vodilnih svetovnih institucij je priznanih kot takih ne zaradi odličnosti 
v poučevanju (kar ima večina akademikov še vedno za svojo glavno nalogo), ampak zaradi rezultatov 
raziskovanja. Zato je potrebna velika previdnost pri interpretaciji ti. rangirnih seznamov, saj temeljijo 
na tem, kar je enostavno merljivo, in ne odražajo ravno poslanstva univerze v celoti. Dosežke raziskav 
je lažje oceniti – vendar pa ne moremo najti nobenega verodostojnega in mednarodno sprejetega 
načina merjenja odličnosti v poučevanju! Raziskovanje je tudi glavni vir financiranja za takšne univerze 
in večinoma privablja najboljše mednarodne kadre. Od skupnega letnega prihodka univerze v višini 
1,5 milijarde funtov skoraj 450 milijonov funtov podelijo državne in dobrodelne ustanove na podlagi 
razpisnih donacij. To je tudi vir velikega ponosa na Univerzi – leta 2018 smo praznovali 97. Nobelovo 
nagrado, ki jo je prejel Greg Winter za prikaz faga in humanizacijo monoklonskih protiteles za človeško 
uporabo. Poudarek na raziskavah sicer ostaja glavno merilo pri habilitiranju akademskega osebja, vendar 
se od vseh teh zaposlenih, od najmlajšega predavatelja do dobitnika Nobelove nagrade, pričakuje, da 
poučujejo in preverjajo znanje! Vendar pa usvajanje »novega znanja«, tako z Wittgensteinom v filozofiji 
ali Winterjevimi novimi zdravili, ne uresničuje le humboldtske vizije skupne odgovornosti študentov in 
akademikov, da ustvarjajo novo znanje, ampak uresničuje nenapisano pogodbo o koristih za družbo – ne 
le ekonomskih, ampak tudi socialnih.

5. Ustvarjanje intelektualne lastnine in gospodarsko bogastvo. Univerza v Cambridgeu je z ustanovitvijo 
in sodelovanjem z združenjem Cambridge Phenomenon razvila največji industrijski grozd v Evropi. 
Trenutno se v radiju 20 milj nahaja več kot 4000 podjetij, ki gradijo na znanju Univerze. 15 od teh 
je zdaj ovrednotenih na več kot 1 milijardo funtov, od tega štiri na 10 milijard funtov. Cambridge je s 
približno 120.000 prebivalci v mestu in 600.000 prebivalci iz okolice majhen kraj, vendar tu nastane 
17 % vseh visokotehnoloških zagonskih podjetij v Združenem kraljestvu, ki so dosedaj ustvarila 60.000 
delovnih mest. Zagonska podjetja privabljajo multinacionalna raziskovalna podjetja, kot sta Microsoft 
in AstraZeneca, in britanskemu gospodarstvu prispevajo 13 milijard funtov na leto. To se šteje za velik 
nacionalni uspeh, vendar to ni nastalo čez noč. Temelji na 50-letnem razvoju, naložbah in prepričanju 
o pomembnosti temeljnega raziskovanja, ki se na koncu udejani, in pristopu laissez-faire, ki ne določa 
vnaprej disciplin ali področij, temveč omogoča priložnost vsem. Obstaja splošno razširjeno mnenje, da 
bi zunanja uvedba strukture Phenomenon uničila namesto spodbudila. Morda je kaos uspešnejši od 
reda?

6. Repozitorij infrastrukture, znanja in kulture. Za ohranitev tega pristopa k izobraževanju, učenju in 
raziskovanju je potrebna precejšnja naložba v vzdrževanje drage infrastrukture. Sestavljajo jo knjižnice, 
nekatere so iz srednjega veka kot zbirke znanja, kot tudi univerzitetni muzeji (skupaj 11, največji muzej 
je Fitzwilliam), ki podpirajo tri načela poslanstva Univerze. Za nekatere od kolidžev velja, da vključujejo 
tudi zaklade Unesca, kot je npr. Kapela Kraljevega kolidža. Največji izdatek pa je zagotavljanje delovanja 
laboratorijev, opreme in nastanitvenih objektov v bližini od osrednjih stavb/laboratorijev Univerze 
– največji tak projekt je bila gradnja nove lokacije, ki je mesto povečala za 15 odstotkov in Univerzo 
stala 1 milijardo funtov. To poudarja potrebo po vlaganju v ustreznem obsegu in s tveganjem – to je 
verjetno resnična cena institucionalne avtonomije. Univerze morajo biti trajnostne, sprejemati ustrezne 
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naložbene odločitve in priznati, da v sedanjih strukturah v Združenem kraljestvu »varnostna mreža« ne 
obstaja. Avtonomija ima torej visoko ceno.

Če so univerze v ospredju raziskovalnih prizadevanj Združenega kraljestva in imajo pravico do avtonomije, 
morajo biti sposobne tudi obvladovati tveganja in negotovosti ter uresničevati akademsko poslanstvo. 
Zaradi tega so izpostavljene negotovostim in trenutno jih je v Združenem kraljestvu in drugod veliko.

Negotovosti

Notranje negotovosti, s katerimi se univerze soočajo, so povezane s financami, naložbami, infrastrukturo, 
prihodki, vendar je večina visokošolskih zavodov dobro usposobljena za njihovo upravljanje. Glavna tema 
je, da se na obzorju pojavljajo zunanje negotovosti in da je manevrski prostor za ublažitev njihovega 
morebitnega vpliva omejen. Na splošno jih je mogoče opredeliti kot:

1. Finance. Prejšnja dilema družbenega zaupanja morda ni trajnostno naravnana, saj obstaja nekaj 
namigov, da v času relativnega varčevanja in povečanega pritiska javnosti na enakost in raznolikost 
ter neselektivnost mnogi gledajo na univerze kot na bogate. Na zadnjih splošnih volitvah je to vodilo 
k zmanjšanju ali opustitvi šolnin, vendar brez zagotovila nadomestitve vira. Večina univerz bi morala 
razmisliti o tem, kje bi lahko zmanjšala stroške, povečala število študentov na študijski program, pri 
čemer bi se zmanjšalo zadovoljstvo študentov. Kot druga možnost bo razmislek o novih modelih 
pristopa v visokem šolstvu prek spletnih ali dvoletnih tečajev (46-tedenski letni študij) ali celo popolna 
neodvisnost. O tem se bo razpravljalo junija, ko bo parlament prejel poročilo Augarjeve revizije, njegova 
priporočila pa bodo natančno spremljana. Ker pa ne poznamo njene vsebine, je načrtovanje zelo oteženo.

2. Pokojnine. Univerze kot samostojni subjekti morajo zagotoviti pokojninsko shemo za vse zaposlene, 
shema (Univerzitetni pokojninski sistem - USS) pa ima velik primanjkljaj, kar bo zahtevalo precejšnje 
povečanje prispevkov delodajalcev in dodajanje številnih milijonov na plačilni seznam. Kako se bo to 
prilagodilo – posledično lahko pride do izgube delovnih mest ali ustavitve zaposlovanja novega osebja.

3. Zaposlovanje in ohranjanje osebja. Kot neodvisne in konkurenčne institucije univerze tekmujejo na 
svetovni ravni, da bi pritegnile najboljše akademike. Vendar to vodi do znatne in spiralne inflacije plač, 
saj na najvišji ravni Univerza tekmuje s finančno močnimi ameriškimi institucijami. Ali bo to privedlo do 
manjšega števila institucij, ki bodo lahko konkurirale, in s tem zmanjšale možnost osebju, da je v celoti 
vključeno v raziskave usmerjene ponudnike visokega šolstva?

4. Zakon o visokem šolstvu 2016. V letu 2016 je bila sprejeta vrsta reform visokega šolstva, ki so v zakon 
zapisale institucionalno avtonomijo, vendar razdelile financiranje raziskav in izobraževanja med dve 
vladni ministrstvi. Izvajanje programa izobraževanja je zdaj pod vladnim regulatorjem, ki bo evidentiral 
univerze in zagotavljal, da bodo te »potrošniku« (tj. študentu) zagotovile »vrednost za denar«, in »odprl 
trg novim ponudnikom«. Zelo komercialno usmerjen jezik te določbe povzroča alarm v akademskih 
krogih! Podobno je z vladnim financiranjem raziskovanja (skupaj 8 milijard funtov na leto) v okviru organa 
(Združenje za raziskave in inovacije Združenega kraljestva - UKRI), ki mora zagotoviti financiranje ne le 
temeljnih raziskav, temveč tudi aplikativnih in relevantnih za gospodarstvo. Tudi to je povzročilo alarm 
v akademskih krogih, čeprav se je v praksi le malo spremenilo. Ker se vlada zavezuje, da bo sredstva 
za raziskave in razvoj povečala na 2,4 % BDP, prevladuje optimistično stališče, da se bodo v resnici 
razpoložljivi viri znatno povečali.

5. BREXIT. Mislil sem, da ga je mogoče rešiti, vendar ostaja v negotovosti. Precej ločeno od politične 
razsežnosti bodo njegove posledice daljnosežne, zlasti v zvezi z raziskavami in razvojem. Združeno 
kraljestvo je prejemalo največji delež sredstev Evropskega raziskovalnega sveta in zelo velik delež vseh 
sredstev za raziskave in razvoj Evropske unije, institucije v Združenem kraljestvu pa so posledično 
sodelovale z mnogimi evropskimi centri. Najpovednejša je ugotovitev, da glede na objave druge države 
EU zdaj predstavljajo največjo skupino sodelavcev (in ne ZDA). Morebitna finančna izguba bi se verjetno 
lahko delno nadoknadila, vendar bi za Združeno kraljestvo to pomenilo velikansko akademsko izgubo. 



31

Do nedavnega so bili politiki zavezani k »najbližjemu možnemu« povezovanju z EU, ki jih podpirajo 
številni akademiki v EU, ampak glede na trenutne pretrese, kdo ve?

6. Priseljevanje. Tega ni mogoče ločiti od Brexita. Vendar je omejevanje priseljevanja poseben problem, še 
posebej, ko veliko naših najboljših raziskovalcev prihaja iz mednarodnega okolja. Vsaka resna omejitev 
pri tem bi negativno vplivala na sposobnost institucij Združenega kraljestva, da konkurirajo na svetovni 
ravni.

Možno bi bilo dodati še veliko drugih dolgoročnih tveganj in ta predstavitev bi lahko postala zelo negativistična. 
Kjerkoli pa obstajajo izzivi, obstajajo tudi precejšnje priložnosti, odločenost akademikov in Univerze pa bo 
ostati zvest njenim načelom, si prizadevati za čim širšo mednarodno dejavnost in si prizadevati za razvoj 
novih idej in odkritij v korist družbe. Razmere so lahko drugačne, vendar so dolgožive univerze, kot je 
Cambridge, preživele tudi hujše – reformacijo, protireformacijo, protiprotireformacijo, državljansko vojno, 
globalne konflikte – in še vedno ostajajo vodilne institucije na svetu. Menim, da bo tako tudi v prihodnje.
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Povzetek

Uvod

Prispevek obravnava primerjavo in primernost sistemov kakovosti v povezavi z visokim šolstvom na splošno 
ter osnovne gradnike in metodologije, ki to omogočajo. Navedene so specifike akreditacije, certificiranja 
upravljanja kakovosti, standardi, njihova povezanost in razlike. Opisana je primerjava s sistemi kakovosti 
proizvodov in storitev, oziroma nujnost različnih pristopov med kakovostjo sistemov v industrijskem pomenu 
in kakovostjo v visokem šolstvu. Navedeni so primeri iz mednarodnega okolja, Evrope in situacija v Sloveniji. 
Glede na visok nivo kulture kakovosti v Sloveniji so predstavljeni nekateri izzivi, ki lahko dodatno zbistrijo 
situacijo, posebej v visokem šolstvu. Poudarjena je razlika med administrativnim, procesnim vodenjem 
kakovosti in motivacijsko-kreativnim pristopom, ki vodi v odličnost. Sisteme kakovosti v visokem šolstvu 
potrebujemo torej, da zagotavljajo čim bolj stabilno in stimulativno okolje, ki omogoča in stimulira lastno 
iniciativnost, motivacijo, inventivnost, kreativnost, učinkovitost/konkurenčnost, razvoj lastne osebnosti in 
odnosa do okolice/družbe, kar vse vodi v odličnost. Le-te ni možno doseči zgolj z implementacijo sistemov 
kakovosti v šolstvu oziroma pretirano regulacijo.

(»Quality management systems in higher education and science are not sausage machines.« 
Kamal M.Hossain, OBE )

Razvoj učenja je smiselno pogledati skozi razvoj naše civilizacije, da bolje razumemo današnje usmeritve 
in potrebe. Ko je bil človek še lovec in nabiralec, so le najbolj sposobni in prilagodljivi pridobili veščine za 
preživetje in bili prisiljeni skupinskega nastopanja. Ko je postal poljedelec, je bilo morda lažje, bolj stabilno 
in možna je bila akumulacija dobrin. Zanimivo je, kako se je v starem veku, v Egiptu ter ob Tigrisu in Evfratu 
znanje prenašalo bolj v obliki ustnega izročila, pogosto kot direkten prenos znanja od učitelja na učenca, 
vsekakor drugače, kot je koncept modernih šol. Včasih se je znanje prenašalo celo z namenom vzpostavljanja 
monopolov in zaprtih skupin nosilcev informacij in znanja. Tudi fevdalni srednji vek je imel sisteme in prakse 
učenja, ki so odsevali elemente družbene ureditve, kot so bile hierarhija, poslušnost, obvladovanje rutinskih 
del, pri čemer so nove ideje in dognanja pogosto veljali za heretična. Kasnejše obdobje planskega gospodarstva 
individualne kreativnosti in inovativnosti ni stimuliralo, v tržnem gospodarstvu pa oba postajata osnovno 
gibalo družbe. V borbi za prevlado in preživetje na trgu se moramo torej bolj zgledovati po procesih učenja 
iz časov, ko je bil človek lovec in nabiralec sadežev, kot pa poslušen ponavljalec in sledilec svojih učiteljev. 
Ob tem pa je za poudarjeno kreativnost, inovativnost in motivacijo ključno stabilno in stimulativno okolje, 
katerega nastavke pa bi lahko videli že v poljedelski fazi našega razvoja. 

Ne preseneča, da so se koncepti ugotavljanja ustreznosti izobraževanja, predvsem, a ne izključno imenovani 

Kakovost sistemov, akreditacija, 
certificiranje in standardi v povezavi z 
visokim šolstvom

Janko Drnovšek
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
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Implementacija sistemov kakovosti v visokem šolstvu

Primerljivost in uporabnost evropskega koncepta varnosti, kakovosti in 
konkurenčnosti pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu

V mednarodnem prostoru je bilo v zadnjih desetletjih zaznati vrsto vplivov na zavedanje širše družbe o 
pomenu implementacije sistemov kakovosti v izobraževalne inštitucije, še posebej na področju visokega 
šolstva. V okoljih, kjer sta bila znanje in izobrazba že dolgoletna družbena vrednota, oziroma je imelo 
uporabno »tržno« in družbeno vrednost, so ti procesi prisotni že dolgo. V novejših družbenih okoljih pa je 
z vzpostavitvijo novih tržnih povezav implementacija koncepta zagotavljanja kakovosti visokega šolstva 
vsekakor mlajša. Ravno za slednje so implementirani sistemi kakovosti ključni za doseganje mednarodne 
prepoznavnosti, primerljivosti in vrednotenja. Pri tem mora biti ustrezno zastopana akreditacija, certificiranje 
sistemov kakovosti in sklicevanje na mednarodno uveljavljene standarde. Na ta način se hitreje doseže 
mednarodna prepoznavnost in konkurenčnost in do neke mere celo nadomesti zgodovinska tradicija, če so 
seveda dejansko doseženi ustrezni rezultati. 

Gre za procese, ki so povezani z mednarodno konkurenčnostjo, kjer je znanje ključna kategorija, dodana 
vrednost pa je lahko med največjimi. Razvoj sistemov kakovosti v visokem šolstvu se nedvomno zgleduje 
tudi po primerih iz drugih sektorjev, npr. gospodarstva, zdravstva itd., vendar pa je v tem segmentu potrebna 
posebna občutljivost in pozornost do same narave pridobivanja in prenosa znanja, še posebej s stališča 
kreativnosti in motivacije. 

Mnogi avtorji opozarjajo na nesprejemljivost prenosa koncepta sistemov kakovosti iz proizvodnje v visoko 
šolstvo, in vendar se je ob uvedbi bolonjske reforme »obvezna« implementacija sistemov kakovosti v 
evropskem prostoru zelo razširila. Zagotovo lahko nekatere principe iz tradicionalno uveljavljenih področij 
kakovosti uvedemo tudi na področje visokega šolstva, vendar predvsem v smislu generičnih pristopov k 
merljivosti, ponovljivosti, primernosti, napredku, učinkovitosti in ekonomičnosti in drugih. Ob tem se lahko 
razvijejo tudi ustrezni ključni kazalniki kakovosti (Key Performance Indicators, KPI). Enako pomembno je 
vzpostaviti akreditacijske sheme in organe za ugotavljanje ustreznosti usposobljenosti izvajanja navedenih 
aktivnosti ter posledično certifikacijske organe, ki certificirajo sisteme kakovosti. 
 
Vsa kompleksnost kakovosti v visokem šolstvu se morda lahko povzame z navedbo, da je »potrebno 
učiti prave stvari na pravi način«, pri čemer obstojijo temeljne razlike v sami naravi med posameznimi 
disciplinami/vedami, saj so zahteve za tehniko in naravoslovje drugačne od zahtev humanističnih ved in 
zopet drugačne od zahtev umetnosti. Pojma multidisciplinarnosti in interdisciplinarnosti kot gibali razvoja 
se morata manifestirati tudi v sistemih kakovosti v visokem šolstvu.

Evropska unija je v skupnem evropskem prostoru, izhajajoč iz potreb skupnega trga in omogočanja človeške 

»akreditacija«, pojavili že pred več kot 60 leti v Združenih državah Amerike, (čeprav je koncept izšel iz 
Velike Britanije) kot odziv na liberalno gospodarsko politiko in v povezavi z veliko rastjo univerzitetnega 
izobraževanja po drugi svetovni vojni v ZDA. Takratne akreditacije so vzpostavile pregled nad visokošolskimi 
inštitucijami, kar je bilo namenjeno predvsem javnosti in državi. Hkrati se je tudi izpostavilo, da marsikje 
niso bili pripravljeni izpeljati korektivnih ukrepov, ne glede na tveganja za obstoj v nadaljnjem delu. Ker pa je 
za izobrazbo veljalo, da gre za resno in veliko investicijo, tako individualno, družinsko, privatno ali družbeno, 
je vsaj ena od oblik potrjevanja kakovosti postala neizogibna. Velja omeniti, da se evropski koncepti na 
celotnem področju kakovosti nekoliko razlikujejo od ameriških, tako terminološko kot vsebinsko. V tem 
smislu so razlike v tem, kaj je predmet akreditacije (programi ali institucije), kaj je predmet certificiranja 
(sistemi kakovosti, osebje) in kdo vzpostavlja standarde kot (minimalne) referenčne vrednosti, glede na 
katere se vrednoti celoten sistem. Vsekakor pa se principi, kot so neodvisnost, nepristranskost, strokovna 
usposobljenost in odličnost, nasprotje interesov, neprofitnost, v akreditacijskih postopkih in presojah 
sistemov kakovosti v vseh okoljih razumejo zelo podobno.
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mobilnosti, vzpostavila koncepte varnosti in zagotavljanja kakovosti na področju zaščite človeka in okolja 
ter trgovine. 

S stališča varnosti je izpolnjevanje zahtev glede na standardizirane specifikacije obvezno, kakovost pa je 
nadgradnja, ki omogoča konkurenčnost. Uporaba standardov je prostovoljna, kar pomeni, da se lahko isti 
cilji dosežejo tudi drugače, kar pa je pogosto mnogo težje. Ob tem so vzpostavljene akreditacijske sheme in 
organi, ki ugotavljajo usposobljenost za izvajanja navedenih aktivnosti, ter posledično certifikacijski organi, 
ki certificirajo sisteme kakovosti. Standardizacijski organi skrbijo za razvoj in vzdrževanje standardov in s tem 
zagotavljajo neposreden stik s končnimi uporabniki/izvajalci. Evropska komisija (EK) je tudi poskrbela, da je 
evropski koncept kakovostne infrastrukture naravnan hierarhično, da ni konkurenčnosti med nacionalnimi 
organi v povezavi z varnostjo in kakovostjo, da se le ti povezujejo v okviru evropskega združevanja, saj bi 
sicer lahko zapadli tržni logiki, kar seveda ni cilj. Pomembno je tudi dejstvo, da EK ni postavila obvezne, 
regulirane strukture za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, kot to velja npr. za varnost proizvodov in 
storitev na skupnem evropskem trgu.

Konkurenčnost je seveda prisotna pri končnih uporabnikih navedenih storitev. Kot paralela s kakovostjo v 
visokem šolstvu to pomeni, da naj bi agencije za zagotavljanje kakovosti med seboj ne tekmovale, kar pa ne 
pomeni, da se visokošolske institucije ne bi borile za svoj delež na trgu izobraževanja in raziskav. Ali to res 
deluje tako? 
 
Ena od možnosti razdelitve osnovnega razmišljanja k pristopu zagotavljanja kakovosti, tudi v visokem 
šolstvu, je delitev na koncept obvladovanja kakovosti, angl. quality management principles (QM), in koncept 
odličnosti, angl. excellence concepts (EC). 

V primeru QM gre za procesni pristop, obvladovanje vseh elementov procesa, neposredno relacijo z 
uporabniki in vsemi deležniki, objektivnost kazalnikov in merljivost kazalcev, kolikor je možno. To ponazarja 
koncept celovitega obvladovanja kakovosti, angl. total quality management (TQM), kar je v proizvodnih 
sistemih zaželeno ciljno stanje in je neposredno povezano s konkurenčnostjo.

Druga možnost, EC, bi bila osredotočenje na doseganje rezultatov, z manj poudarka na popolnem 
obvladovanju procesov. To ponazarja Evropska ustanova za upravljanje kakovosti (angl. European Foundation 
for Quality Management, EFQM), kjer so v ospredju inspiracija, kreativnost, medsebojno sodelovanje, skupno 
vodenje in manj v naprej določenih pristopov. Končni cilj je seveda biti najboljši, tudi na trgu znanja.

Obe možnosti nakazujeta vzporednice s sistemi kakovosti v visokem šolstvu, jasna ločitev ni ne možna ne 
smiselna, velja pa razmisliti, kaj je najbolj uporabnega pri obeh, oziroma v katerih primerih in s kakšnimi cilji. 

Ne glede na opozorila in zaključke, da neposreden prenos sistemov kakovosti iz proizvodnje v visoko šolstvo 
ni možen niti smiseln, velja poudariti, da so sistemi kakovosti za delovanje skupnih trgov, kot npr. evropski 
skupni trg proizvodov in storitev, ključnega pomena in da so razviti skoraj do zadnjih podrobnosti. Minimalne 
zahteve za proizvode in storitve, specificirane v evropskih tehniških standardih za zagotavljanje varnosti, 
se označujejo z oznako CE (fr. Conformité Européenne; angl. European Conformity,), kar zagotavlja celovita 
tehniška infrastruktura, od akreditacije, certificiranja, inšpekcije in standardizacije do kupca in potrošniških 
organizacij. Celotna struktura koncepta kakovosti proizvodov in storitev v Evropi je predstavljena na spletni 
strani http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en. 

Glede na dejstvo, da tudi znanje postaja tržna kategorija, je potrebno slediti nekaterim zgornjim usmeritvam, 
toda zelo pazljivo pri prevzemanju praks pozitivnih in uporabnih primerov in še bolj pozorno spremljati 
izkušnje, čemu se izogniti.

Sistemi kakovosti v mednarodnih standardih in shemah kakovosti

Med bolj znanimi in uporabljanimi standardi za sisteme vodenja kakovosti za izobraževalne 
organizacije je mednarodni standard ISO 21001:2018 Educational organizations-Management systems 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en
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Sistemi kakovosti v visokem šolstvu v Evropi in Sloveniji

V evropskem visokošolskem prostoru so Standarde in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem 
visokošolskem prostoru (ESG) 14. in 15. maja 2015 potrdili ministri, odgovorni za visoko šolstvo na 
konferenci v Erevanu ESG so osnova za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. 
So eden glavnih dosežkov bolonjskega procesa in njegove nadaljevalne strukture, bolonjske skupine za 
spremljanje procesa v zadnjem desetletju. Dejstvo je, da standardi in smernice v okviru ESG predvsem 
opredeljujejo, kaj želijo doseči v vseh fazah visokošolskega izobraževanja, vključujoč vse deležnike, 
izvedbeni del pa prepuščajo deležnikom. 

V nadaljevanju je podanih nekaj izhodišč, ki opredeljujejo delovanje Nacionalne agencije Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (agencija) Njeno osnovno poslanstvo je skrb za razvoj in 
delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem šolstvu. V skladu z zakonodajo s 
področja visokega šolstva je izvajanje akreditacij in evalvacij njena temeljna dejavnost. Zajema celovito 
in poglobljeno presojo kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov in višjih strokovnih šol, 
ugotavlja, ali visokošolski zavodi poleg zakonskih določb izpolnjujejo merila za akreditacijo oz. dosegajo 
standarde kakovosti, določene v njih, ter druge predpise. 

Vsekakor je nabor aktivnosti dovolj obsežen in celovit, ostaja pa nekaj odprtih vprašanj glede 
medsebojne skladnosti oziroma soodvisnosti posameznih aktivnosti. 

Ob nedvomno ustrezni institucionalni umestitvi agencije kot neodvisne javne institucije in edine v 
RS, pristojne za zadevne aktivnosti, in edine iz RS, vključene v krovno evropsko organizacijo ENQA 
(European Association for Quality Assurance in Higher Education), so morda odprta sledeča vprašanja 
za delovanje nacionalnih agencij, ne samo slovenske, temveč vseh evropskih, za kakovost v visokem 
šolstvu:

• ali so agencije akreditacijski organ?
• ali so agencije certifikacijski organ?
• ali so agencije standardizacijski organ?
• ali so agencije evalvacijski organ 
• ali so agencije nadzorni/inšpekcijski organ, regulator?
• ali se razlikuje akreditacija programov in akreditacija visokošolskih organizacij, certificiranje osebja?
• ali agencije v svojih aktivnostih zagotavljajo, da ne prihaja do nasprotja interesov? 
• 
Seveda pa je temeljno vprašanje, ali je izpolnjevanje zakonskih okvirov in pravilnikov, smernic oziroma 
standardov kakovosti dovolj za doseganje odličnosti.

for educational organizations (EOMS). Standard izpostavlja boljšo skladnost med cilji in aktivnostmi 
za dosego le-teh, poudarja socialno odgovornost, personalizirane metode poučevanja, povratne 
informacije in korekcijske ukrepe, konsistentnost procesov, povečevanje ugleda institucij, kulturo 
in prakso stalnega izboljševanja, stimulacijo odličnosti in inovativnosti itd. EOMS je usmerjen k 
učencem/študentom, vsem drugim posrednim in neposrednim končnim uporabnikom, vključuje vse 
deležnike, je izrazito procesno naravnan in stremi k stalnim izboljšavam, zagotavlja etično dimenzijo 
v izobraževanju in se odloča na osnovi objektivnih kazalnikov. S temi principi EOMS zagotavlja 
doslednost v doseganju ciljev in ustvarjanju dodane vrednosti ter stalne izboljšave učinkovitosti 
procesa.

Implementacija standarda je kot končni rezultat lahko tudi predmet certificiranja sistema kakovosti s 
strani ustrezno kvalificiranega/akreditiranega certifikacijskega organa. Nedvomno je EOMS koristno 
orodje, ki rešuje veliko odprtih vprašanj in dilem, lahko bistveno doprinese kakovosti v visokem 
šolstvu, zagotavlja transparentnost, vsekakor pa ne rešuje vseh izzivov in odprtih vprašanj.
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Podan je širši evropski okvir kakovosti, kjer je povzetek slovenske situacije namenjen zgolj lažji umestitvi v 
širši evropski prostor, oziroma kot prikaz, kje lahko Slovenija s svojim zgledom in potencialom doprinese k 
napredku.

Visoko šolstvo in koncept zagotavljanje kakovosti sta v tej povezavi tako kompleksna sistema, da je potrebna 
skrajna previdnost, modrost in znanje, da bi bili cilji doseženi. Cilji so odličnost v konkurenčnosti na vseh 
področjih. Ob tem je enako pomembno zagotoviti etično naravnanost dobrobiti na osebnem in družbenem 
nivoju. Prispevek nudi v razmislek, kako smiselno razdeliti in obvladovati institucionalne vire (organizacije, 
sredstva/denar, prostorske razmere, zakonodajne okvire), vsebinska jedra (programe, znanja, načine njih 
izvedbe) in kot najpomembnejše, ključne deležnike sistema, to je učitelje in študente. Če bi bilo možno zgolj 
s formalnimi ukrepi zagotoviti odličnost, bi to že vsi zdavnaj naredili.
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AKREDITACIJSKI PROCESI IN 
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
UNIVERZ V EVROPI

Alojz Kralj in Ivan Leban

Uvod

Kakovost visokošolskih ustanov

Akreditacija na področju visokošolskega izobraževanja je vrsta postopkov zagotavljanja kakovosti, s katerim 
neodvisni zunanji organ (agencija) oceni storitve in dejavnosti visokošolskih izobraževalnih ustanov in/ali 
programov, da ugotovi, ali so izpolnjeni ustrezni standardi. Če so ti standardi izpolnjeni, agencija podeli akreditacijo 
ustanovi in/ali študijskemu programu.

Strinjamo se, da javnost, širša družba, ustanovi javne visokošolske ustanove in univerze, ker nujno 
potrebuje te dejavnosti in njihove storitve. Javnost naroča ustrezne storitve in usluge, zagotovi javno 
financiranje in zaradi tega tudi upravičeno sodi o obsegu in kakovosti storitev ter o delovanju visokošolskih 
ustanov. V tej zvezi javnost ustanovi in pooblasti tudi ustrezne ustanove (vlado, ministrstva, računsko 
sodišče, inšpekcijske službe, komisijo za preprečevanje korupcije, informacijskega pooblaščenca in 
NAKVIS - Nacionalno agencijo RS za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu), da izvajajo nadzor nad 
porabo javnih sredstev in zagotovijo odgovorno delovanje. Izpostaviti pa je potrebno transparentnost, 
učinkovitost, cenovno učinkovitost in še posebej kakovost, to je mednarodno konkurenčnost delovanja 
ustanov, njihovih programov in usposobljenosti diplomantov. Odgovornost in avtonomija sta soodvisni, 
večja avtonomija se mora izkazovati v večji odgovornosti in etičnosti. Univerze in visokošolske ustanove 
so odgovorne družbi in morajo delovati v njenem interesu. Javnost in družba potrjujeta to z izdajo 
listin o akreditaciji, ki daje izvajalcem pravico, da javno veljavno ponujajo storitve. Torej so univerze 
in visokošolske ustanove izvajalke, prejemniki teh storitev in uslug so javnost in družba v najširšem 
pomenu, torej gospodarstvo, študentje idr. Torej so tudi javnost in prejemniki storitev, gospodarski 
subjekti, z zbornicami, študentje, obrtne ustanove, iskalci zaposlitve zelo pomembni deležniki, ki imajo 
interes, tudi nalogo in dolžnost, da sodijo o kakovosti in vseh vidikih delovanja univerz in visokošolskih 
ustanov. Druga skupina deležnikov v razpravah o posodabljanju in izboljševanju delovanja univerz in 
visokošolskih ustanov so izvajalci. Ti imajo tudi svoje interese, ki pa morajo biti usklajeni z zmožnostmi 
družbe, javnim interesom in s pričakovanjem naročnikov in uporabnikov storitev. Obe skupini deležnikov 
partnersko pristopata k usklajevanju interesov z različnimi izhodišči, videnji, željami in argumenti pa 
tudi cilji. Morata pa obe skupini deležnikov pri svojem delovanju upoštevati ne samo splošno sprejete 
evropske pristope, ampak tudi državno zakonodajo ter tudi splošno sprejete dokumente (ustavo, 
zakone, Resolucijo NPVŠ 2011-2020, ki se kot prejšnje v Sloveniji izvaja necelovito z izmikanji in 
neodgovorno, nacionalno ogrodje kvalifikacij).

V sodobni družbi zasedajo vsa vodilna, odgovorna in pomembna delovna mesta visoko ali višje 
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izobraženi delavci. Ti ne morejo bolje voditi parlamenta, vlade, uradov, podjetij, bank, sodišč, socialnih 
resorjev bolje, kot pa so izobraženi. Lahko trdimo, da so družbene razmere in stanje, gospodarska 
konkurenčnost, nezaposlenost, socialna urejenost, zdravstvo, morala in vrednote družbe, neposreden 
odraz kakovosti univerz in visokega šolstva iz obdobja, ko so se današnji vodilni kadri izobraževali. Visoko 
šolstvo je v Sloveniji preveliko in deluje inflacijsko. V premajhni meri je kakovostno naravnano in še ne 
izpolnjuje zahtev izstopajoče odličnosti, mednarodne uveljavljenosti in konkurenčnosti. Ugotavljamo, 
da imamo v Sloveniji okoli 1000 študijskih programov, kar dvakrat presega nekatere države Evropske 
unije. Imamo tri javne, tri zasebne in eno mrežno univerzo, ter 42 visokošolskih zasebnih zavodov in 
še 43 višjih strokovnih šol. Zadnje ponujajo še dodatnih 36 študijskih programov. Nedvomno imamo 
opravka z napihnjeno ponudbo dvomljive kakovosti, kajti toliko dobrih oz. odličnih visokošolskih 
učiteljev, da bi vse našteto zmogli izvajati v Sloveniji, zagotovo nimamo. Nekatere šole skoraj nimajo 
svojih učiteljev in programe izvajajo pretežno z najetimi kadri (konkurenčna prepoved, pripadnost 
ustanovi, intelektualna lastnina). Takšne razmere so verjetno posledica pomanjkljive zakonodaje, ki 
se ne izvaja v celoti, preohlapnih meril, neupoštevanja nasprotovanja interesov deležnikov in še česa. 
Na uličnih oglasnih panojih, avtobusih in v javnih medijih ne moremo zgrešiti oglaševanja ponudb 
različnih ustanov in vseh mogočih programov za izobraževanje ter kaj vse le-ti obljubljajo in ponujajo 
študentom. 

In kakšna je kakovost? Pred 50 leti so dejali za določeno univerzo – ta je dobra, ta je pa malo manj 
dobra. Predvsem so renome ustanovi naredili odlični učitelji, primerna oprema, ustrezni programi in 
posamezni odlični študenti, ki so se uveljavili v družbi ali v umetnosti. Kako pa vemo sedaj, ali študentje 
vedo, da je ustanova dobra in program kakovosten? Tako, da nam ustanove to same povedo? Žal v 
Sloveniji ni zavedanja o tem, da bi o izkazani kakovosti univerz in visokošolskih ustanov javno poročali, 
ali pa jih celo razvrščali. Toda v mednarodnem prostoru so pristopi, merila in te informacije že dolgo 
navzoče, pridobivajo na veljavi in vplivajo na visokošolski prostor. Slovenija ne more vplivati na ta 
dogajanja, lahko pa to upošteva in uporabi za hitrejši razvoj kakovosti in dvig konkurenčnosti. Različna 
lestvičenja so javno objavljena: 

npr. za visokošolske sisteme: 
• https://universitas21.com/news-and-events/news/u21-ranking-national-higher-education-

systems-2018-released in https://worldtop20.org/worldbesteducationsystem; 

za ustanove:
• US News: http://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?country=slovenia,
• Times Higher Education: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings, 
• Šanghaj ranking: http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html,
• Webometrics: http://www.webometrics.info/en/Europe/Slovenia,
• CWUR: https://cwur.org/2018-19.php,
• QS Top University: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-

rankings/2016.

Četudi so mnenja o lestvičenjih lahko različna, si bodoče študentke in študenti lahko ogledajo tudi te 
podatke, ki so splošno dosegljivi ne samo na računalnikih ampak tudi na pametnih telefonih. Ob tem 
spoznanju se moramo vprašati, kako lahko slabo razvrščene ustanove in njihovi diplomanti prispevajo 
k dvigovanju ugleda, gospodarstvu, nacionalnemu dohodku, dvigu zaposlenosti, dodane vrednosti, torej 
konkurenčnosti. Takšne razmere mečejo slabo luč na celotno visokošolsko izobraževanje v Sloveniji. To 
nas tudi prepriča, da je nujno potrebno zaostriti pogoje izvajanja pravnega reda, doslednega upoštevanja 
ustave, pravnega reda in zakonodaje za akreditacijo ustanov in programov. Predvsem bi morali zaostriti 
zakonska določila, tako da bo lahko NAKVIS preventivno in odgovorno preprečevala razvojne anomalije, 
zagotoviti pa tudi zunanji nadzor njenega delovanja. NAKVIS bi kazalo zadolžiti, da pred vsakoletnim 
vpisom objavlja iz mednarodnih objav prevzete ugotovitve o kakovosti visokošolskih ustanov v Sloveniji, 
seveda pa mora predvsem seznaniti študente, če so študijski programi ustrezno akreditirani. Poročila 
o akreditacijah so javno dostopna. Velja pa pozdraviti tudi dejavnost posameznih ustanov, ki posebej 
akreditirajo svoje študijske programe pri svetovno priznanih tujih specifičnih agencijah.

https://universitas21.com/news-and-events/news/u21-ranking-national-higher-education-systems-2018-released 
https://universitas21.com/news-and-events/news/u21-ranking-national-higher-education-systems-2018-released 
https://worldtop20.org/worldbesteducationsystem
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?country=slovenia 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html
http://www.webometrics.info/en/Europe/Slovenia
https://cwur.org/2018-19.php
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016
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Akreditacijski postopki

Starejši visokošolski učitelji precej dobro poznamo celotno zgodbo o nastanku in delovanju NAKVIS. Že zelo 
zgodaj smo se zavedali, da je kakovost ena bistvenih sestavin visokega šolstva. V Sloveniji je Vlada RS zaupala 
skrb za akreditacijo visokošolskih ustanov in študijskih programov Svetu RS za visoko šolstvo, Nacionalna 
komisija za kvaliteto visokega šolstva pa je bila ustanovljena 17. septembra 1996. V nalogah sveta je bilo 
predvideno tudi določanje meril za spremljanje in ocenjevanje kakovosti in učinkovitosti izobraževalnega, 
znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela. Komisiji se je kasneje pridružil še akreditacijski, 
evalvacijski in habilitacijski senat pri svetu. Nacionalni komisiji je bil leta 2004 podaljšan mandat. Opravila 
pa je s težavami pionirsko delo. Bilo pa je to že obdobje bolonjskega procesa. Bolonjski proces predstavlja 
ministerska srečanja in sporazume med evropskimi državami, ki zagotavljajo primerljivost standardov in 
kakovosti visokošolskih sistemov in kvalifikacij. Ta proces naj bi ustvaril skupen evropski visokošolski prostor 
v skladu z lizbonsko konvencijo o priznavanju. Bolonjsko deklaracijo so podpisali ministri za izobraževanje iz 
29 evropskih držav leta 1999, sedaj je držav podpisnic že 48. Ministrska srečanja pa so bila v Pragi (2001), 
Berlinu (2003), Bergenu (2005), Londonu (2007), Leuvenu (2009), Budimpešti/Dunaju (2010), Bukarešti 
(2012), Erevanu (2015) in Parizu (2018). Podpisnice procesa so začele spreminjati študijske programe 
(implementacija in upoštevanje ECTS) in ob masifikaciji študija so samo zaradi tega na srečanju v Bergnu 
(2005) nastali ESG standardi in smernice (European Standards and Guidelines-ESG), ki so jih podprle 
štiri evropska združenja ENQA, EUA, EURASHE in ESIB (sedaj ESU). Namen ESG je bili določiti skupni 
enotni okvir za sisteme kakovosti pri poučevanju in učenju na institucionalni, nacionalni in evropski ravni; 
omogočiti zagotavljanje in izboljševanje kakovosti visokošolskega izobraževanja v evropskem visokošolskem 
prostoru (EHEA); vzpostaviti medsebojno zaupanje, kar naj bi olajšalo mobilnost in priznavanje v državah 
in zunaj njihovih meja in zagotovitev informacij o kakovosti visokošolskega izobraževanja v EHEA. Štiri 
temeljna načela ESG pa so: a) temeljno odgovornost za kakovost oz. zagotavljanje kakovosti svojega dela 
imajo visokošolske ustanove same ; b) v sistemih kakovosti se odraža raznolikost visokošolskih sistemov, 
ustanov, študijskih programov in študentov; c) sistemi kakovosti spodbujajo in omogočajo razvijanje 
kulture kakovosti; d) upoštevane so potrebe in pričakovanja študentov, vseh deležnikov in družbe. Sami 
ESG standardi pa so bili razdeljeni v 3 skupine: a) ESG za notranje zagotavljanje kakovosti (notranji sistem 
kakovosti v ustanovah); b) ESG za zunanje zagotavljanje kakovosti (zunanji sistem kakovosti - zunanje 
preverjanje) in c) ESG za agencije (preverjanje delovanja agencije). ESG standardi so bili namenjeni 
predvsem preverjanju implementacije bolonjskih načel (poučevanju in učenju), raziskovalne dejavnosti 
visokošolskih ustanov pa niso zajeli. Na ministerski konferenci v Erevanu (2015) so deloma tudi ta del 
dejavnosti vključili v spremenjene ESG standarde in smernice - ESG 2015.

Bolonjski proces se je dejansko pričel v Sloveniji leta 2004. S spremembo Zakona o visokem šolstvu 
leta 2009 (ZViS-G) je bil v letu 2010 ustanovljen NAKVIS kot neodvisna državna agencija, to je 14 let 
po ustanovitvi Nacionalne komisije za kvaliteto visokega šolstva in 10 let po ustanovitvi ENQA, skupaj s 
svetom agencije in neposredno financiran iz proračuna. Vendar je njegovo stanje še zmeraj določal ZViS. 
Toda že leta 2011 je v resoluciji NPVŠ 2011–2020 bilo ostro zapisano v ukrepih: NAKVIS bo razvil in nenehno 
posodabljal zunanji sistem zagotavljanja kakovosti ter pri tem vključeval vse visokošolske deležnike skladno 
z evropskimi standardi in smernicami za kakovost v visokem šolstvu; za NAKVIS bo namenjeno okvirno 6 
milijonov EUR na leto iz proračunskih sredstev ter NAKVIS se zunanje evalvira ter kandidira za vključitev v 
EQAR in članstvo v ENQA, kar je zagotovilo Evropske komisije za priznavanje naših diplom in ustanov. To se 
je zgodilo šele 12 let po ustanovitvi ENQA in EQAR, v letih 2012 in 2013. Važen je pristavek: če se ob zunanji 
evalvaciji ugotovi, da NAKVIS ne izpolnjuje ESG oziroma meril za članstvo v ENQA, se takoj sprejmejo 
vsi potrebni ukrepi (v primeru težav z zakonodajo se spremeni ZViS, v primeru težav z delovanjem se 
nemudoma spremeni delovanje NAKVIS). Leta 2013 je bil NAKVIS vpisan v register evropskih zaupanja 
vrednih agencij EQAR in 2015. leta je NAKVIS postal polnopravni član ENQA. Ta dogodka dokazujeta, da je 
NAKVIS deloval v skladu z evropskimi standardi in, da je delovanje NAKVIS povsem primerljivo z ostalimi 
evropskimi agencijami. Januarja 2019 je bilo po izvedeni zunanji evalvaciji podaljšano članstvo v ENQA še 
za 5 let. Podaljšan status v EQAR bo obravnavan na naslednji seji združenja EQAR.

NAKVIS je ena najmlajših agencij za zagotavljanje/izboljševanje kakovosti v evropskem visokošolskem 
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prostoru in v 9 letih delovanja je agencija ob nenehnih burnih spremembah le dosegla cilj, ki si ga je zadala 
- delovanje agencije poznajo v Evropi in drugod ter sledi svojemu poslanstvu. Seveda je zmotno mnenje, da 
mora agencija delovati kot inšpektorat. Podobno kot za vse evropske agencije je njeno delovanje omejeno z 
merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, z podzakonskimi 
akti in z drugimi veljavnimi zakonskimi določbami.

Slovenska agencija je bila evalvirana mednarodno (ENQA, EQAR, ECA) in tudi s strani Računskega 
sodišča. Še posebej bi poudaril izsek iz poročila Računskega sodišča, ki si ga velja v celoti prebrati: 
»Računsko sodišče je izreklo mnenje, da agencija pri ureditvi in izvajanju postopkov evalviranja in 
akreditiranja ter vlada in ministrstvo pri ureditvi postopkov evalviranja in akreditiranja ter pri ureditvi in 
izvajanju podeljevanja koncesij v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013 niso bili učinkoviti. Neučinkovitost 
postopkov evalvacij in akreditacij, s katerimi naj bi agencija izvajala zunanje zagotavljanje kakovosti 
visokega šolstva, je računsko sodišče pripisalo predvsem nejasnim, nenatančnim in nerazumljivim 
pravnim podlagam«. 

ENQA javno objavlja poročila in odločitve o delovanju evropskih agencij - tudi o NAKVIS. (https://
enqa.eu/index.php/reviews/review-reports-and-decisions/). Strokovnjaki ENQA so obiskali agencijo 
leta 2018 in odločitev ENQA je bila, da se podaljša status polnopravne članice še za 5 let. V poročilu 
je vrsta priporočil za izboljšave. Namen enega izmed avtorjev tega prispevka je kritično pregledati vsa 
poročila. V delovanju ENQA namreč sodeluje »pool« dodatno usposobljenih strokovnjakov. Strinjamo 
se, da so predsedniki evalvacijskih komisij iz držav z dolgoletno univerzitetno tradicijo. Moteče in 
omalovažujoče je, da v teh komisijah skoraj ni predstavnikov iz manjših držav. Vprašati se moramo o 
vzrokih za takšno stanje. V Sloveniji je le en predstavnik, ki je bil na usposabljanju za »evropskega« 
evalvatorja na seminarju ENQA, vendar sedaj ni sodeloval še v nobeni evalvaciji. 

Ker sledimo kakovosti v visokem šolstvu v Sloveniji v okviru EUA že dalj časa, ugotavljamo, da postopki 
postajajo vedno bolj zapleteni in številnejši. V Sloveniji smo poenostavili sistem kakovosti tako, da smo 
prešli na institucionalno evalvacijo in akreditacijo institucij ter posebej akreditiramo le povsem nove 
študijske programe. Ker pa še vedno uporabljamo Zakon o splošnem upravnem postopku, moramo 
obravnavati vse vloge (tudi nepopolne), ki se jih vloži na agencijo. V nekaterih evropskih državah 
ustrezno ministrstvo odloči o novih javnih, visokošolskih ustanovih in o novih študijskih programih 
(»macro efficiency check«). Šele ko je sprejeta pozitivna odločitev, je vloga posredovana v evalvacijo 
in akreditacijo. V evropskem visokošolskem prostoru je tudi vse bolj prisotno združevanje (»merger«) 
posameznih visokošolskih ustanov v večje inštitucije. 

Navedel pa bi Kodeks dobre prakse« 17 standardov za uspešno delovanje agencij, ki ga je že leta 2004 
pripravil Evropski konzorcij za akreditacije (ECA) (http://ecahe.eu/w/images/4/4c/Eca-code-of-good-
practice.pdf). NAKVIS je izpolnjeval te pogoje že eno leto po ustanovitvi.

Preveč prostora bi porabili, če bi hoteli narediti primerjavo različnih sistemov evalvacij in akreditacij v državah 
v Evropi. V Sloveniji je ta tematika zakonsko določena z Zakonom o visokem šolstvu (zadnja sprememba z 
ZViS-K iz leta 2016), ki v 51.o členu, govori o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda, 
izvajanju visokošolske dejavnosti in kakovosti visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jih preverja 
NAKVIS v postopkih akreditacije in zunanje evalvacije.

Akreditacije v visokem šolstvu so:
• prva akreditacija visokošolskega zavoda,
• akreditacija študijskega programa,
• podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda in
• akreditacija sprememb visokošolskega zavoda. 

Zunanje evalvacije so:
• redna evalvacija visokošolskega zavoda,
• izredna evalvacija visokošolskega zavoda,

https://enqa.eu/index.php/reviews/review-reports-and-decisions/
https://enqa.eu/index.php/reviews/review-reports-and-decisions/
http://ecahe.eu/w/images/4/4c/Eca-code-of-good-practice.pdf
http://ecahe.eu/w/images/4/4c/Eca-code-of-good-practice.pdf
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• izredna evalvacija študijskega programa,
• evalvacija vzorca študijskih programov.

Prva in vsaka podaljšana akreditacija se visokošolskemu zavodu podeli za največ pet let. 

Akreditacija visokošolskega zavoda preneha, če:
• je izbrisan iz sodnega registra,
• mu ni bila podaljšana akreditacija,
• ni vložil vloge za podaljšanje akreditacije v roku iz petega odstavka 14. člena tega zakona.

Akreditacija študijskega programa preneha, če:
• je prenehala akreditacija visokošolskega zavoda zaradi razlogov, določenih v prejšnjem odstavku,
• svet agencije tako odloči v postopku izredne evalvacije študijskega programa ali visokošolskega zavoda,
• to zahteva visokošolski zavod.

Prednost ZViS-K je predvsem v tem, da se je z ukinitvijo podaljšanja akreditacije študijskih programov 
bistveno zmanjšalo število postopkov, ki jih je NAKVIS izvajal, in da je poudarek na kakovosti. To pa se bo 
odrazilo šele čez nekaj let.

Naj na koncu za primerjavo samo navedemo, kako poteka proces evalviranja in akreditiranja ustanov 
visokega šolstva v sosednji Hrvaški. Ločijo naslednje procese: inicialna akreditacija študijskih programov, 
inicialna akreditacija univerz, reakreditacija univerz, akreditacijska priporočila, tematske analize v visokem 
šolstvu, reakreditacija posameznih delov univerz, upravičenost javnega financiranja študijskh programov, 
evalviranje sprememb in dopolnil študijskih programov, zunanja evalvacija visokih strokovnih šol. 

Polnopravno članstvo v ENQA obsega trenutno agencije iz 28 držav, iz Slovenije je pridružena članica tudi 
CEEMAN- International Association for Management Development in Dynamic Societies, Bled. Seveda 
se pomembnosti kakovosti ne samo v visokem šolstvu zaveda tudi Evropska komisija. Ustanovljen je bil 
Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en), ki je evropsko informacijsko 
omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju. Mreža je zgrajena iz 42 nacionalnih enot v 38 državah in 
centralne enote v Bruslju, ki od leta 2008 deluje v okviru Izvršne agencije za izobraževanje, avdiovizualne 
vsebine in kulturo. Tu si lahko ogledate, kakšni so sistemi kakovosti v posameznih državah. Sestavni del tega 
opisa je tudi slovarček izrazov.

Sklep

Kot smo že tolikokrat zapisali, med bodoče naloge ob zagotavljanju in izboljševanju kakovosti in primerjavi 
z evropskim prostorom lahko uvrstimo: tvornejše in učinkovitejše sodelovanje visokošolskih ustanov, javnih 
in zasebnih ustanov z gospodarstvom, s čimer bi presegli programska podvajanja in drobljenja na številnih 
področjih, pomembnih za razvoj. To je nujno za izboljševanje kakovosti programov, diplomantov, uspešno 
konkuriranje za raziskovalna sredstva EU ter za zelo potrebno mednarodno mobilnost akademskega osebja 
in študentov, internacionalizacijo univerz in visokošolskih ustanov. Seveda pa se moramo vsi zavedati ob 
znanem izreku: Quality pays.

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en
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Uvod

Kaj je botrovalo temu obratu?

V zadnjih nekaj desetletjih so se univerze, ki so prej veljale za razmeroma zaprte in samozadostne 
institucije, začele intenzivneje povezovati z okoljem, predvsem z delovnim – s proizvodnimi in storitvenimi 
organizacijami ter lokalnimi skupnostmi. Poleg raziskovanja in izobraževanja, ki veljata za dva temeljna 
stebra delovanja univerz, so zgradile svoj tretji steber, ki ga poimenujejo tudi tretja razsežnost ali ‚storitve 
za skupnost/ družbo‛ (service to the society/community). Gre za različne dejavnosti, kot so karierno 
svetovanje, usposabljanje v delovnem okolju (prakse, pripravništva), vseživljenjsko učenje, svetovanje, 
razvojno delo, inkubiranje novih podjetij in podobno. 

Kljub nekaterim kritikam, češ da se univerze s tretjim stebrom profanirajo in komercializirajo ter opuščajo 
svoje temeljno poslanstvo, to je temeljno raziskovanje, ki ga žene znanstvena radovednost in izobraževanje 
kritičnih intelektualcev, ki jih prav tako bolj žene želja po znanju kot pričakovanje koristi od zaposlitve, se 
tretji steber širi in postaja nujna sestavina odličnih univerz. Tradicionalno ločevanje med ustvarjanjem 
znanja na univerzah in inštitutih, njegovim prenašanjem na diplomante z univerzitetnim izobraževanjem 
in uporabo v proizvodnji z zaposlovanjem diplomantov se spreminja v nelinearni krogotok znanja (OECD, 
2001; Pike idr. 2002), v katerem se raziskovanje (ustvarjanje in pridobivanje novega znanja), izobraževanje 
(prenos in razširjanje znanja) ter delo (uporaba znanja) vse bolj prepletajo tako v času kot prostoru. Znanje 
spreminja prakso in v praksi nastaja novo znanje (Lester in Costley, 2010).

Prvi razlog je množičnost visokošolskega izobraževanja. Ko se na univerze vpisujeta dve tretjini in več 
mlade generacije, se delež tistih, ki se pripravljajo na temeljno raziskovalno delo močno zmanjša. Vsem 
drugim je treba bolje približati svet dela, da bi vanj uspešneje vstopili po diplomi (Ebbutt, 1996). Kakor je 
bodoče raziskovalce treba vključevati v delo v raziskovalnih laboratorijih, je bodoče inženirje treba že v času 
študija vključiti v industrijsko, učitelje v šolsko, prodajalce v trgovsko itd. delovno okolje. Čeprav naj bi bili 
vsi diplomanti usposobljeni za ustvarjanje novega znanja, je za večino pomembno, da so s pridobljenim 
znanjem sposobni ustvarjati novo vrednost.

Drugi razlog, ki postaja vse pomembnejši v razvitih državah, je demografski upad in s tem povezano 
pomanjkanje visoko usposobljenih kadrov, ki je posebej izrazito v času konjunkture. Med delodajalci se 
povečuje konkurenca za talente. Zato jih iščejo že na nižjih stopnjah izobraževanja, jih poskušajo zainteresirati 
za primeren študij z dnevi odprtih vrat, sprejemanjem obiskov učencev in dijakov iz šol, počitniškim delom in 
štipendiranjem. Njihovo dolgoročno rekrutiranje pa se nadaljuje s ponujanjem študijske prakse, diplomskim 
delom na razvojnih projektih delodajalcev in pripravništvom. 

Tretji razlog je globalizacija gospodarstva, ki je zaostrila konkurenco med proizvajalci. Uspešnejši so tisti, 

ODLIČNE UNIVERZE SODELUJEJO Z 
DELOVNIM OKOLJEM

Ivan Svetlik
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
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Konkretne oblike sodelovanja med univerzami in delovnim okoljem

Univerze so razvile številne oblike sodelovanja z delovnim okoljem. Na področju izobraževanja bi lahko 
razločevali med tistimi, ki potekajo:
• V univerzitetnem okolju: sodelovanje delodajalcev pri pripravi študijskih programov, vključevanje 

visokih predstavnikov delodajalcev v (razvojne) svete univerz ter ekspertov delodajalcev kot izvajalcev 
pedagoškega procesa (predavatelji, mentorji), karierni centri na univerzah, ki vključujejo delodajalce 
v informiranje in usposabljanje študentov, centri za vseživljenjsko učenje, ki omogočajo zaposlenim 
dodatno izobraževanje in usposabljanje, certificiranje pridobljenega in priznavanje predhodnega znanja, 
enote za organizacijo praks študentov v delodajalskih organizacijah itd.

• V delovnem okolju: dnevi odprtih vrat in informativni obiski študentov, študijske in počitniške prakse 
študentov, delo študentov na razvojnih problemih in projektih v delodajalskih organizacijah (na primer 
pri izdelavi zaključnih nalog), pripravništva, v katerih del programa izvedejo univerzitetni učitelji, 
sodelovanje učiteljev pri izvedbi internih podjetniških izobraževanj, na primer poslovnih akademij, 

ki hitreje uporabijo novo znanje v proizvodnih procesih. Zato delodajalci želijo skrajšati čas za uvajanje in 
dodatno usposabljanje novih delavcev, da bi se ti čim hitreje polno vključili v proizvodnjo. Zato so pripravljeni 
bodoče delavce vključevati v delovno okolje že v času študija v obliki študijskih praks, projektnega in 
počitniškega dela. 

Konkurenca med proizvajalci vse bolj temelji na njihovi sposobnosti pridobivanja, ustvarjanja in uporabe 
novega znanja. Proizvodna okolja s svojim razvojnim delom postajajo intenzivna po znanju oziroma sama 
ustvarjajo vse več novega znanja. V mnogo primerih s svojimi rešitvami prehitevajo univerze in inštitute. Tako 
proizvodna okolja ustvarjajo pogoje, da postanejo tudi učna okolja (Major, 2016). Univerze so zainteresirane 
za sodelovanje s takimi okolji, da ne bi zaostale v razvoju, da bi novo znanje iz proizvodnih okolji posredovale 
študentom, da ne bi raziskovale že odkritega in da bi bile na prvi liniji iskanja novih tehnoloških rešitev. 

Kot kažejo številni primeri iz evropskih držav (WEXHE, 2019), so proizvajalci v želji po pridobivanju novega 
znanja vse bolj pripravljeni sprejemati študente na prakso in jih vključevati v reševanje svojih razvojnih 
problemov. Tudi oni računajo na novo znanje, ki nastaja na univerzah, na ideje in entuziazem študentov ter 
podporo njihovih mentorjev.

Žeja po znanju tako na strani proizvajalcev kot univerz je izpostavila pomen tihega (skritega oziroma 
implicitnega) znanja (Nonaka, 1987), ki ga kaže odkrivati, eksplicirati, posredovati novim generacijam in 
uporabiti v delovnih procesih. Skrito znanje je težko dostopno udeležencem formalnega izobraževanja na 
univerzah, lažje ga je pridobiti v procesih socializacije in eksplikacije v delovnih okoljih (Raelin, 2010). Kot 
kaže WEXHE projekt (2019), prizadevanja za dvig kakovosti študija na univerzah in za razvoj kompetenc 
diplomantov, kot so komuniciranje, timsko delo, reševanje problemov in odločanje, inovativnost, voditeljstvo 
in podjetništvo ne dajo pričakovanih rezultatov brez vključevanja študentov v realno delovno okolje.

Proizvodnja, ki temelji na znanju, je vse manj odvisna od velikih kapitalskih vlaganj. Zato se univerzam vse 
bolj ponujajo možnosti, da znanje svojih raziskovalcev, študentov in diplomantov uporabijo za kreiranje 
novih podjetij. Študente usposabljajo za podjetništvo, jih spodbujajo k razvoju podjetniških idej ter jim 
nudijo pomoč pri ustanavljanju novih podjetij v obliki nasvetov lastnih in zunanjih ekspertov, konzultacij 
z izkušenimi podjetniki, prostora v podjetniških inkubatorjih in tehnoloških parkih, pridobivanja začetnega 
kapitala in podobno. Tako nekateri študenti že v času ali ob koncu študija ustvarjajo delovna mesta zase in 
za druge.

Navedeni razlogi pojasnjujejo razvoj tretjega stebra univerz in govorijo v prid njegovi krepitvi. Nobenega 
razloga ni za izključujoče razmerje med temeljnim in razvojnim raziskovanjem ter med izobraževanjem 
študentov kot kritičnih intelektualcev in državljanov ter njihovo pripravo na delovno okolje (Fung, 2017). Ne 
gre za izključujoč, temveč za dopolnjujoč odnos, pri čemer je treba vedno znova iskati pravo razmerje med 
obema poloma.
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vključevanje učiteljev v delovno okolje za določen čas z namenom spoznavanja novosti v delovnih 
procesih in usvajanja tihega znanja itd.

• V sodelovanju: štipendiranje študentov in sofinanciranje izvajanja študijskih programov s strani 
delodajalcev, ustanavljanje skupnih organizacijskih oblik za pospeševanje medsebojnega sodelovanja, 
kot so fondacije, podjetniški inkubatorji, tehnološki parki in podjetniški pospeševalniki.

Sodelovanje med univerzami in delodajalci na raziskovalnem področju je po oblikah manj razvejano, 
vendar vsebinsko nič manj pomembno. Obsega pretok informacij v obe smeri, za katerega ponekod posebej 
skrbijo tako imenovani menedžerji znanja, sodelovanje strokovnjakov delodajalcev v organih univerz 
in strokovnjakov univerz v organih delodajalcev, naročila razvojnih projektov, ki jih univerze izvajajo za 
delodajalce, prijavljanje in izvajanje skupnih raziskovalnih in razvojnih projektov, souporabo raziskovalne 
opreme in podobno.

Nacionalne države in zveze držav, kot je Evropska unija, posebej pospešujejo sodelovanje med univerzami in 
delovnim okoljem. Temu je bila namenjena bolonjska reforma. Temu so namenjene tako finančne spodbude 
kot spreminjanje institucionalne ureditve. V posameznih razpisih za raziskovalne projekte sodelovanje 
med univerzami in delovnim okoljem posebej šteje oziroma so razpisi namenjeni prav temu. Enako velja 
za področje izobraževanja. Naj omenim financiranje inkubatorjev in podjetniških centrov, program 'Mladi 
raziskovalci za industrijo', programe za spodbujanje pripravništva ali slovenski program 'Po kreativni 
poti do znanja', ki spodbuja projekte vključevanja študentov v reševanje konkretnih razvojnih vprašanj 
delodajalcev. Razvoj znanja v tehnološko naprednih delovnih okoljih vodi k priznavanju statusa raziskovalnih 
in izobraževalnih ustanov tudi organizacijam iz delovnega okolja. Razvojni oddelki posameznih proizvodnih 
organizacij preraščajo v raziskovalno razvojne inštitute. Proizvodne organizacije, ki izvajajo študijsko prakso 
in druge oblike usposabljanja po pravilih pedagoške stroke dobivajo status učnih enot – tudi ko gre za 
visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje, tudi v drugih državah in ne le v nemškem dualnem sistemu 
izobraževanja. To pomeni, da izvajanje izobraževalnih programov tudi formalno teče v sodelovanju med 
univerzami in delovnim okoljem.

Sklep

Sodelovanje univerz z delovnim okoljem, ki se je zdelo v začetku heretično in v neskladju s tradicionalnim 
poslanstvom univerz, postopno postaja njihova odlika. Tako se tudi med kazalnike odličnosti univerz ne 
uvrščajo več le število publikacij v znanstvenih časopisih, število citatov del in podobni. Med njimi lahko 
najdemo take, kot so zaposljivost diplomantov, število in vrednost projektov po naročilu ali v sodelovanju z 
industrijo, pa tudi take kot so objave in citiranost v soavtorstvu s strokovnjaki iz delovnega okolja.
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Povzetek

Kakovost univerzitetnega študija temelji na odličnosti učiteljev (ta temelji na njihovem mednarodno 
prepoznavnem raziskovalnem opusu) in na sprejetih, nadpovprečno usposobljenih in motiviranih študentih, 
ki so opravili zahtevne srednješolske programe z nadpovprečnimi rezultati. Čeprav zahtevnost za vpis na 
univerze določa zakon s tem, da morajo dijaki opraviti splošno maturo, pa izkušnje zadnjih desetletij nakazujejo, 
da se pridobitev možnosti za vpis na univerze lahko pridobi tudi z obvozom zakona. Zaskrbljujoče je, da to 
nezakonitost država, ki je zakon sprejela, podpira. Z bližnjico, ki pomeni za dijake bistveno manjšo zahtevnost, 
se selekcionira med tistimi, ki so sposobni najti obvoz, in ne med tistimi, ki so široko izobraženi in kos reševanju 
zahtevnih problemov. Država tako utrjuje vrednote, ki odvračajo nadpovprečne kandidate, da se raje odločijo 
za tujino, kajti v okolju mediokritete (glede na druge države je v Sloveniji zelo velik delež mlajše populacije z 
visoko izobrazbo, vendar s samo temeljno besedilno in matematično pismenostjo, med mladimi odraslimi 
imamo izjemno, več kot 5-krat večji delež doktoratov kot države EU ali OECD), nimajo perspektive in možnosti 
uresničevati cilje in izzive, ki so sicer dolgoročno zelo pomembni predvsem za razvoj države.

Zato se sprašujemo, kako je mogoče, da je vpis na univerzitetne študijske programe v nasprotju z zakonom 
(38. člen ZViS) omogočen poklicnim maturantom z le dodatnim izpitom splošne mature na skoraj vse smeri 
študija, ne le po vertikali strokovnega področja. Predlagamo, da bi morale univerze pri vpisu študentov 
dosledno upoštevati citirano zakonsko določilo.

(1) Zgodovina gimnazij in mature

Matura ima na slovenskih tleh zelo dolgo tradicijo. Že od leta 1850 le-ta predstavlja zrelostni izpit ob zaključku 
gimnazijskega izobraževanja in je hkrati vstopnica na univerzitetni študij. Prvotna matura je obsegala pisni 
izpit iz matematike, sestavka v učnem in deželnem jeziku ter iz prevodov med nemškim in latinskim ter grškim 
sestavkom. Ustni izpit je obsegal učni jezik, latinščino in grščino, zgodovino, geografijo in fiziko. Eksternost 
takratne mature je zagotavljal deželni šolski inšpektor, ki je izbral pisne naloge izmed predlogov učiteljev 
ter nadzoroval samo izvedbo mature. Od leta 1850 do prvih večji sprememb na maturi leta 1920 je skupaj 
maturiralo dobrih 12.000 maturantov, kar je le nekaj več kot gimnazijcev, ki danes opravijo splošno maturo 
vsako leto (bistveno manj, kot jih danes letno opravi splošno in poklicno maturo skupaj). S prenovo učnih 
načrtov leta 1919 večine gimnazij iz klasičnih v realne in novimi predpisi za maturo je glavni predmet na 
maturi postala slovenščina, večjo vlogo pa so dobivali živi jeziki. Od leta 1920 do konca 2. svetovne vojne 
je na slovenskih gimnazijah maturiralo še dobrih 12.000 maturantov, v povojnem času pa je z zvišanjem 
števila gimnazij letno maturiralo že poldrugi tisoč Slovencev. Z ukinitvijo osemletne klasične gimnazije leta 
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1958 je bila uvedena štiriletna gimnazija in zaključni izpit (prvič izveden leta 1960), ki je obsegal štiri obvezne 
predmete (slovenščina, matematika, tuji jezik in zgodovina) ter en izbirni predmet, ki ga je dijak izbral izmed 
naravoslovnih predmetov (biologija, kemija in fizika). Zaključni izpit je po novih predpisih obsegal le domačo 
nalogo z največjo težo, pisno nalogo (iz treh tem) pred izpitnim odborom in ustni izpit (zagovor domače 
naloge) pred izpitno komisijo. Med letoma 1965 in 1970 je zaključni izpit obsegal seminarsko nalogo ter pisni 
in ustni izpit iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika. Do leta 1984, ko je maturirala 
zadnja generacija pred uvedbo usmerjenega izobraževanja, se je na gimnazijah uveljavil zaključni izpit s štirimi 
predmeti, od tega slovenščina in novi predmet z novejšo zgodovino in sociologijo za vse in dvema izbirnima 
predmetoma (enega izmed matematike in tujega jezika ter drugega poljubno). (Ribarič 2005)

Zasnova splošne mature, kot jo imamo danes, je v svoji največji meri upoštevala umestitev gimnazijskega 
izobraževanja ob ponovni uvedbi mature in izkušnje iz preteklosti, čeprav so nekateri v njenih prvih letih 
opozarjali na preobremenjenost dijakov ob (pre)močni eksternosti mature v modelu tradicionalnega 
srednjeevropskega gimnazijskega programa. Vendar model mednarodne mature in anglosaksonske prakse 
ni prinašal široke splošne izobrazbe, kot jo je predvidevala posodobitev gimnazij v začetku 90-tih prejšnjega 
stoletja. 

Sistem zunanjih izpitov na osnovi kurikula in eksterno ocenjevanje znanja, tj. matura ob koncu srednje šole, 
je prišla v Slovenijo po vzorih iz angleškega govornega področja. Slovenija pa je s svojim šolskim sistemom 
zgodovinsko povezana z državami z nemškega govornega področja (Zupanc, 2012). Leta 1995 je sedem 
od 16 nemških zveznih dežel imelo na deželni ravni centralizirano maturo (nem. Abitur) ob koncu splošne 
srednje šole – gimnazije (Gymnasium & Gesamtschule). Druge dežele so imele interne sisteme, kjer so učitelji 
predmetov pripravljali svoje maturitetne naloge, lahko tudi ob odobritvi šolskega nadzornega organa. V šestih 
deželah so imeli centralizirane izpite tudi ob zaključku izobraževanja na srednjih šolah – Realschule in samo v 
štirih je bil zunanji zaključni izpit tudi ob koncu splošnega izobraževanja na Hauptschule (Jürges, Schneider, 
Büchel 2003). Slabi rezultati nemških učencev v mednarodnih merjenjih znanja TIMSS 1995 in posebej še 
»šok« po rezultatih raziskave PISA 2000 so povzročili intenzivne politične razprave o potrebi po reformah 
nemškega šolskega sistema, vključno s sistemi zunanjih izpitov ob koncu nižjih in višjih srednjih šol. Učenci 
v nemških zveznih deželah s centraliziranimi zaključnimi izpiti so prekašali dosežke učencev v preostalih 
zveznih državah. Rezultati raziskave (Jürges, Shneider, Büchel 2003) kažejo, da je vpliv zunanjih zaključnih 
izpitov na dosežke učencev za približno 1/3 ekvivalenta šolanja enega leta. Po raziskavi PISA 2003 so dosežki 
učencev v kateri koli nemški deželi s centralnim zaključnim izpitnim sistemom boljši kot v kateri koli deželi brez 
centralnega zaključnega izpitna (Wößmann 2010). Mednarodna študija kaže, da učinek zunanjih zaključnih 
izpitov v sistemu države na dosežke učencev med državami lahko presega celo en cel ekvivalent šolanja enega 
leta (Piopiunik, Schwerdt, Wößmann 2012). Glede na zgornje ugotovitve je v Nemčiji vse več dežel ob koncu 
srednje šole uvedlo centralne zaključne izpite. Do leta 2002 je samo nekaj zveznih dežel imelo centralno 
organizirane zaključne izpite, danes pa samo dežela Porenje - Pfalško nima na nobeni srednješolski stopnji 
zunanjega zaključnega izpita. Poleg tega tudi Berlin nima centralnega zaključnega izpita ob koncu splošnega 
izobraževanja – Hauptschule (Wößmann 2008: 824).

Analize iz več mednarodnih raziskav o znanju učencev (Wößmann 2008) kažejo, da so učenci v državah 
z zunanjim izpitnim sistemom mnogo uspešnejši kot v državah, kjer tega sistema nimajo. Pozitivni učinki 
sistemov z zunanjimi izpiti na dosežke učencev so bili ugotovljeni med provincami v Kanadi, med ameriškimi 
zveznimi državami in tudi med nemškimi deželami (Piopiunik, Schwerdt, Wößmann 2012). Države OECD, 
ki imajo sistem zunanjih izpitov na osnovi kurikula, imajo praviloma boljše dosežke učencev. V državah s 
sistemom zunanjih izpitov na osnovi kurikula so dosežki učencev v povprečju za 16 točk višji od učencev v 
državah brez takšnega sistema (Schleicher 2018).

(2) Dodatni izpit splošne mature k poklicni maturi

Delež dijakov, vpisanih na gimnazijski program, se je v Sloveniji od ponovne uvedbe gimnazijskega programa 
leta 1990 do leta 2007 povečal iz 19 % na preko 40 % populacije. Od tedaj število gimnazijcev strmo pada in 
se je v zadnjih dvanajstih letih skoraj prepolovilo:
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Ob nenehnem upadanju števila splošnih maturantov opazno narašča število poklicnih maturantov z 
dodatnim izpitom splošne mature, ki jim na podlagi 38. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS) omogoča 
vpis na univerzitetne študijske programe (graf zgoraj) z istega strokovnega področja. Če se bo naraščanje 
njihovega števila nadaljevalo s trendom rasti zadnjih nekaj let, bo delež poklicnih maturantov z dodatnim 
izpitom splošne mature že leta 2022 dosegel 50 % populacije maturantov splošne gimnazije, leta 2028 pa 
bosta skupini številčno izenačeni. Sprašujemo se, kako je mogoče, da je vpis na univerzitetne študijske 
programe v nasprotju z zakonom (38. člen ZViS) omogočen poklicnim maturantom z dodatnim izpitom 
splošne mature na skoraj vse smeri študija, ne le po vertikali strokovnega področja. Državna komisija 
za splošno maturo (DK SM) je v svojem odprtem pismu 12. 12. 2018 (Zmazek, 2018) še posebej poudarila, 
da ne nasprotuje odprtosti vpisa za nadpovprečne dijake s poklicnega in strokovnega izobraževanja, vendar 
le v skladu z zakonom in temeljnim ciljem poklicne mature: doseganje standardov znanj, ki so določeni s 
cilji izobraževalnih programov, ter usposobljenost za visokošolski študij za določeno področje, povezano s 
poklicnim srednješolskim izobraževanjem. 

Torej gre za zaskrbljujočo anomalijo. Kaj država s tem sporoča svojim državljanom? Da doseganje 
zahtevnejših standardov splošne izobrazbe ni vrednota, da se za visoko zahtevno izobrazbo ni treba 
potruditi in da je v življenju pomembno izbirati bližnjice? Tisti, ki kljub temu izberejo zahtevno pot, prav 
zaradi izrojenih vrednot raje poiščejo bolj spodbudno okolje v tujini. Z ignoriranjem problema, na katerega 
DK SM opozarja že več let, si država Republika Slovenija dela medvedjo uslugo, saj mladim generacijam 
pošilja jasno sporočilo, da je vrednota poiskati najlažjo pot z izigravanjem sistema; ob tem izgubljamo 
potenciale naših dijakov ali jih vsaj ne razvijamo dovolj. Če odgovorno ministrstvo meni, da množica dijakov 
tudi z opravljeno poklicno maturo izkazuje usposobljenost za univerzitetni študij in se lahko vpiše na večino 
univerzitetnih študijskih programov, naj to zapišejo v Zakon o maturi ter v Zakon o visokem šolstvu. V tem 
primeru je bolje, da se ukine delovanje večine splošnih gimnazij in posledično tudi splošna matura, saj 
se bo vse več dijakov, ki želijo nadaljevati študij, raje odločilo zaključiti programe srednjega strokovnega 
izobraževanja, v katerih z nezahtevnim splošnim izobraževanjem ob zaključku pridobijo poklic in tudi 
možnost nadaljnjega univerzitetnega študija.
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V analizi standardov znanja na poklicni in splošni maturi (ZRSŠ 2018), ki jo je ZRSŠ pripravil na pobudo DK 
SM in Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, avtorji ugotavljajo, da je v gimnazijskem programu 
več poudarka na splošnem, prenosljivem znanju, kompleksnosti in abstraktnosti, hkrati pa tudi na splošni 
razgledanosti, kritičnem mišljenju ter humanistični in naravoslovni pismenosti, metodološkem rigorozu. 

Splošno izobrazbo (kakršno daje gimnazija) odlikujeta dve dimenziji: epistemološka (razsvetljevanje, 
prodiranje v bistva, iskanje resnice, prevpraševanje samoumevnosti) in socialnoetična dimenzija (izobrazba 
kot kultiviranje, socializiranje, doseganje vrline). Isti avtor izpostavi tudi različno usmerjenost formativnosti in 
svobodne osebnosti na eni strani ter uporabnosti oz. koristnosti na drugi. 

V strokovnih izobraževalnih programih pa je poudarek na praktičnem, prožnem, specifičnem, v konkretne 
problemske situacije prenosljivem znanju, ki opolnomoča za avtentične, življenjske in poklicne situacije, 
omogoča izgrajevanje delovnih navad, organizacijskih zmožnosti ter strateškega pristopa in opremlja dijake z 
najširšo paleto veščin, ki pa so vezane na specifične problemske in poklicne izzive.

Podobo ugotavljajo tudi avtorji Bele knjige (2011, poglavje Gimnazije), ki v opredelitvi bistvene razlike med 
splošno in strokovno oz. poklicno izobrazbo poudarjajo, da je splošna izobrazba vrednota sama po sebi in ni 
tako, kot je strokovna in poklicna izobrazba, v funkciji konkretnih, utilitarnih ciljev, čeprav lahko prispeva tudi 
k doseganju le teh.

Namen primerjalne analize je bil osvetliti problematiko, povezano z možnostjo vpisa v univerzitetne študijske 
programe prve stopnje s poklicno maturo in opravljenim izpitom splošne mature (problematika »petega 
predmeta«) ter prispevati k njenemu reševanju.

V skladu z Zakonom o maturi (Zmat) s splošno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so 
določeni s cilji gimnazijskih programov, programom maturitetnega tečaja in usposobljenost za univerzitetni 
študij. Z opravljeno splošno maturo kandidat pridobi srednjo izobrazbo.
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S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih 
programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, 
poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Kako potem razložiti dejstvo, da je vse možne točke na splošni maturi leta 2018 doseglo 14 kandidatov, medtem 
ko je diamantnih poklicnih maturantov kar šestkrat več (88)? Kako sprejeti posredno sporočilo predsednika 
republike, ki ne razlikuje dosežkov diamantnih splošnih in poklicnih maturantov? Prvi so izkazali diamantno 
znanje v gimnazijskem programu in usposobljenost za univerzitetni študij na več znanstvenih, umetniških ali 
strokovnih študijskih področjih, drugi diamantno znanje za poklic in usposobljenost za visokošolski študij na 
posebnem strokovnem področju. Je izkazano znanje diamantnega splošnega in poklicnega maturanta enako? 
In če ni: je prav, da se jih enači pri predstavljanju v javnosti, na sprejemu ali celo pri vpisu na univerzitetne 
študijske programe? Se je v naši družbi tudi vrednota splošnega znanja izgubila v povprečju odličnosti?

Prikazana dejstva in dileme terjajo odločne ukrepe. DK SM nikakor ne dvomi v smiselnost poklicne mature, 
pričakuje le, da se jasno govori o različnem namenu in s tem tudi o različnosti dveh matur v Sloveniji ter 
da se zakonski predpisi, strokovni okviri in razlike upoštevajo. Prisluhniti velja tudi opozorilom predmetne 
komisije za slovenščino, da sporazumevalna zmožnost kandidatov v slovenskem jeziku še vedno pada, ter 
mnenju predmetne komisije za matematiko, da je delež populacije, ki se odloča za opravljanje izpita na višji 
ravni zahtevnosti (leta 2018: 21,5 %), še vedno preskromen, zato bi bilo smiselno analizirati razloge za tako 
neambicioznost. Temeljni namen splošne mature je brez dvoma zagotavljanje visoke kakovosti prek zahtevnosti 
gimnazijskega izobraževanja ter razvijanje splošne izobrazbe in vseh vrst pismenosti, ki so nujne za študij 
na univerzi in sploh za reševanje problemov v družbi. Upadanje števila splošnih maturantov in posledično 
odrivanje splošne mature na obrobje preduniverzitetnih preizkusov usposobljenosti za študij je tudi posredno 
sporočilo mladim, da visoka raven znanja, zahtevnost, ambicioznost, delavnost in podjetnost na področju 
znanja niso zaželeni pojmi.

(3) Skladnost študijskih programov z 38. členom ZViS

Izobraževalni sistem v Sloveniji je postavljen premišljeno, v dveh vertikalnih stebrih (strokovni in akademski) 
z možnostjo smiselnega prehajanja, vendar se ga zaradi pragmatičnosti in poenostavljanja v preteklih letih 
zlorablja, in to nezakonito. 

V skladu z ZViS se v visokošolski študij prve stopnje lahko vpiše, kdor je opravil (splošno) maturo. V študij po 
univerzitetnem študijskem programu na posameznem strokovnem področju se lahko vpiše tudi, kdor je opravil 
poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega 
področja ter izpit iz enega od predmetov mature. 

V tretjem odstavku 38. člena ZViS jasno zahteva, da v primeru, ko študijski program po drugem odstavku 
istega člena omogoča vpis tudi s poklicno maturo (poleg splošne mature), mora študijski program določiti 
strezni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ter predmet splošne mature.

Namen zakonodajalca v 38. členu ZVIS je povsem jasen: dijaki, ki so opravili PM in pridobili srednjo strokovno 
izobrazbo, imajo možnost (kljub določilu v Zakonu o maturi, da kandidati s splošno maturo izkazujejo 
usposobljenost za univerzitetni študij s poklicno maturo pa usposobljenost za visokošolski študij) in dobro 
strokovno podlago za študij na univerzitetnem študijskem programu na istem strokovnem področju (po 
vertikali). Vsak zapis v univerzitetnem študijskem programu, da se lahko na program vpiše, kdor je opravil 
poklicno maturo po kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature, je 
torej v nasprotju z zakonskim določilom 38. člena ZVIS.

Sistem poklicnim maturantom, ki bi se kljub 38. členu ZViS želeli vpisati na univerzitetni program na drugem 
strokovnem področju, ne zapira poti. Takšni kandidati imajo možnost vpisa na maturitetni tečaj in po enem 
letu opraviti splošno maturo. Enako je dijakom s splošno maturo omogočeno opravljanje poklicnega tečaja in 
z opravljeno poklicno maturo tudi pridobitev poklica.
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Absurd brez primere je, da se želimo vsi skupaj zavzemati za visoke standarde znanja, kakovostno izobraževanje 
in splošno maturo, ki v povezavi s poukom pripravlja dijake na akademsko pot, obenem pa v nasprotju z ZViS 
dopuščamo obvod, in sicer poklicno maturo z dodatnim predmetom in nadaljevanjem študija na različnih 
fakultetah. Še več: tu in tam slišimo v univerzitetnih krogih jamranje nad šibko pismenostjo dijakov, a ko gre za 
»lov na bruce«, ta dušebrižniška logika hitro potihne – še malo, pa bomo na univerzo vpisovali osnovnošolce – 
do zapolnitve mest. In da ne bo nikakršnega dvoma: razmišljanje ni v ničemer uperjeno zoper poklicno maturo, 
gre za to, da se za vpis na univerzitetni študij zahteva visok nivo splošnih znanj in dosledno spoštujejo temeljna 
zakonsko določena izhodišča, ki govorijo o tem, kakšna je vloga poklicne in kakšna vloga splošne mature – 
če je torej tudi poklicna matura vstopnica v akademske predavalnice, je pričakovati, da bodo dijaki izkazali 
obvladovanje zahtevnosti znanja, kakor je to povezano s splošnimi maturanti vsaj pri temeljnih predmetih: 
materinščini, matematiki in tujem jeziku. Drugače se, predvsem ob upadanju splošnih in naraščanju poklicnih 
maturantov z dodatnim predmetom splošne mature, prenehajmo slepiti s prividom, da je kakovost splošne 
mature sploh mogoče zviševati. Zamera gor ali dol: »Dolžan ni samo, kar veleva mu stan, / kar more, to mož 
je storiti dolžan!« (S. Gregorčič). (Saksida, 2017)

(4) Kakovost izobraževanja

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS (1995, str. 22) je zapisana usmeritev, da je v Sloveniji potrebno 
»spodbujati vključevanje čim širšega dela populacije mladih v splošno ali strokovno srednje izobraževanje in ob 
ohranjanju ravni zahtevnosti povečati prehodnost med raznimi segmenti izobraževalnega sistema«. Zupanc in Bren 
(2010: 224) sta se že pred leti spraševala, ali smo pri vsem tem vzdrževali »ravni ohranjanja zahtevnosti«? 

Z majhnim osipom in velikim deležem mladih, ki »uspešno« končajo srednješolske programe in se vpišejo na 
višje stopnje izobraževanja, bi morali biti zadovoljni. Zupanc (2005; 2006) je že desetletje in pol med praktiki 
na vseh stopnjah izobraževanja zasledil domneve, da sta majhen osip in velik delež prehodnosti dosežena z 
zniževanjem standardov znanja in prilagajanjem učiteljevih meril pri ocenjevanju znanja – z razvrednotenjem 
ocen in spričeval. Če drži domneva, da so v osnovnih in srednjih šolah merila za oceno zadostno vse nižja, bi 
lahko sklepali, da se znižujejo tudi merila za pridobivanje (naj)višjih ocen. To pomeni, da se v izobraževalne 
programe na sekundarni in terciarni stopnji izobraževanja vpisujejo mladi s slabšim splošnoizobraževalnim 
znanjem (Zupanc in Bren 2010: 224).

V Sloveniji je imelo leta 2016 opravljeno vsaj srednjo šolo 94,1 % populacije od 25. do 34. leta starosti (OECD 
2017: 44). Na grafu se med državami po svetu vidi, kako izjemni smo Slovenci pri tem. Vprašanje je, ali dijake 
v srednjih šolah res tako uspešno naučimo ali izjemno prepustnost dosegamo z znižanimi standardi.
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Prav tako imamo največji delež populacije, ki je pri 20 letih vključena v izobraževanje [OECD 2018; EAG: 148].

V Sloveniji imamo tudi nerazumno najdaljše obdobje študija do prve diplome – razlika v povprečni starosti 
študentov ob prvi diplomi (26,0 let) glede na starost ob prvem vpisu v terciarno izobraževanje (20,3 leta) je 
bila leta 2015 5,7 let [OECD 2017, EAG: 68].
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Med mladimi odraslimi, starimi od 25 do 34 let, je v letu 2017 
Slovenija imela v primerjavi z EU (28 članic) (EUROSTAT 
2019): 
• mnogo manjši delež nizko izobražene populacije - 5,6 % 

(16,2% v EU-28); 
• večji delež srednje izobražene populacije- 49,8 % 

(44,8% v EU-28) in 
• tudi večji delež visoko izobražene populacije - 44,5 % 

(39,0% v EU-28).

Med 30- in 34-letniki smo postavljeni cilj (40 % delež 
prebivalstva s terciarno izobrazbo) dosegli že leta 2013. 
Leta 2017 je doseglo terciarno izobrazbo že 46,4 % (ženske 
58,8%, moški 34,7 %); v EU-28 pa 39,9 % (ženske 44,9%, 
moški 34,9 %) populacije med 30- in 34-letniki.

Na grafu se vidi izjemna rast števila diplomantov v Sloveniji v 
zadnjih desetletjih (SURS 2017). Leta 2015 je bilo podeljenih 
skoraj 3-krat več diplom kot leta 1991 (v prikazu so tudi tisti, 
ki dobijo dve diplomi). Leta 2015 je bilo podeljenih že 16.847 
diplom. Ob zavedanju, da v teh letih letna generacija mladih 
šteje cca. 18.000, se moramo zavedati, da letno podelimo 
skoraj toliko diplom kot je velika cela letna populacija mladih 
v Sloveniji!

Leto 2016 pa je bilo izvenserijsko, ker se je slovensko 
visoko šolstvo »poslovilo« od »predbolonjskih« študijskih 
programov (SURS 2017). Tudi zato je v letu 2016 diplomiralo 
29.135 študentov – 5-krat več kot leta 1991, od tega polovica 
po bolonjskih programih, polovica pa še po predbolonjskem 
sistemu. Večina teh (58 %) je končala študij s področja 
družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved.
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Manj razvite države so skozi izobraževanje poskušale dohiteti bolj razvite (tudi) s:
• podaljševanjem let šolanja in širjenjem obsega pouka in vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ob 

pouku;
• večanjem deleža vključenih v osnovno in višje stopnje izobraževanja;
• povečevanjem deleža diplomantov, ki zaključijo izobraževanje na osnovni in višjih stopnjah, z 

višanjem stopnje izobrazbe. 

V politični razpravi se pogosto domneva, da širitev visokošolskega izobraževanja privede do 
sorazmernega povečanja znanja v družbi. Številne države, ki želijo izboljšati gospodarsko rast, sledijo 
napačni strategiji. Analize gospodarskih rasti so pokazale, da preprosto širjenje terciarnega šolanja 
na enaki ravni zahtevnosti praviloma ne spodbudi dolgoročne gospodarske rasti (Hanushek 2016). 
Ko se znanje meri z mednarodnimi testi znanja matematike in naravoslovja, se stopnja izobrazbe ali 
leta šolanja sama po sebi NE izkažejo v pomembni povezavi z gospodarsko rastjo (prav tam, 550). 
Raziskave kažejo, da je učinek (samo) povečevanja deleža vključenih v izobraževanje in tudi dosežena 
višja šolska izobrazba šibak dejavnik ekonomskega razvoja. Močnejši dejavnik razvoja od količine je 
kakovost (zahtevnost). Donosnejša družbena investicija je, če države vlagajo v višanje nivoja širokih 
temeljnih znanj in spretnosti v pred-univerzitetnem izobraževanju, ki se nadgrajujejo na univerzi; ne 
pa da preprosto širijo vpis v terciarno izobraževanje z obstoječim nivojem splošnih znanj (prav tam: 
549). S širitvijo in povečevanjem vpisa v terciarno izobraževanje je znanje sprejetih študentov pod 
povprečnim znanjem pred širitvijo, zato se praviloma zniža nivo znanja povprečnega diplomanta. 
Zaključki visokošolskega izobraževanja – znanja diplomantov - so neposredno odvisni od zahtevanih 
standardov znanja pri vpisu v visoke šole in univerze. Če bodo vpisni standardi visoki in zahtevni, se 
bo znanje tistih, ki se prijavijo za sprejem, povečalo!

Hanushek in Wößmann (2012) priporočata, da mora šolska politika, če hoče biti učinkovita, spodbujati 
dvig izobraževalnih dosežkov, ne pa zgolj širitev vstopnih možnosti v višje stopnje izobraževanja in 
podaljševanje časa šolanja. V izogib nesporazumom Hanushek (2016) poudarja, da države ne bodo 
proizvajale inženirjev, informatikov in drugih strokovnjakov brez vlaganj v visoko šolstvo, države pa 
bodo proizvajale boljše inženirje, če bodo univerze sprejemale dijake z boljšim vstopnim znanjem.

Za nordijske države tudi študija Sulkunena in Malina (2017) kaže, da se širina in pomen splošnega 
izobraževanja v različnih pismenostih naknadno težko kompenzira. Pomen temeljnega izobraževanja 
se ne more spregledati niti po zaključku srednje ali visoke šole. Kar se dogaja v državi v predterciarnem 
izobraževanju, je ključnega pomena tudi za kakovost visokošolskega izobraževanja. V različnih državah 
se znanje na koncu univerzitetnega izobraževanja močno razlikuje; izobraževanje na fakulteti je odvisno 
od predhodnega znanja študentov. V raziskavi PIAAC (Programme for the International Assessment of 
Adult Competencies) so izmerili, da so Japonci s srednješolsko izobrazbo bolj besedilno spretni kot 
Slovenci s terciarno izobrazbo; tudi Norvežani s srednješolsko izobrazbo so skoraj tako besedilno 
spretni kot Slovenci s terciarno izobrazbo (OECD 2016).

Jan-Eric Gustafsson (2015) je z longitudinalno študijo na primeru Švedske pokazal, kako dolgoročni 
so učinki, pozitivni in negativni, doseženega nivoja znanja v času šolanja v osnovni in srednji šoli. 
Tudi Hanushek (2016) ugotavlja, da vsako izobraževanje, tudi terciarno, deluje po načelu »dodane 
vrednosti«. Učitelji in profesorji s svojim pedagoškim delom letnim kohortam mladih samo dodajamo 
znanje na predhodno podlago; v terciarnem izobraževanju na doseženo znanje dijakov, ki vstopajo v 
višje in visoke šole (Zupanc, Cankar 2017). 

Ker se v Sloveniji v visoke šole vpisuje velika večina srednješolcev, več kot 80 % (skupaj z višjimi 
šolami pa 90 %), je med njimi očitno velik delež takšnih, ki dosegajo le minimalni sporazumevalni – 
osnovni nivo besedilnih spretnosti.
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Višji bo nivo znanja dijakov ob koncu srednje šole, in s tem brucev na začetku študija, tem višje v 
akademskih dosežkih lahko visoke šole z dodano vrednostjo pripeljejo svoje diplomante. Zupanc in 
Cankar (2017) ugotavljata, da ima Slovenija največji delež vključenih v terciarno izobraževanje, starih 
med 20 in 24 let, in med njimi podpovprečno bralno razumevanje; med državami z obema podatkoma je 
samo v Turčiji večji »razkorak«.

Tisti, ki trdijo, da je v slovenskem izobraževalnem sistemu vse v redu, nizko pismenost (besedilno in 
matematično), ki se izkazuje v mednarodni raziskavi PIAAC (Programme for the International Assessment 
of Adult Competencies) pripisujejo starejšim generacijam odraslih (OECD 2016). Živijo v utvari, da z 
izobraževanjem mladih in pridobljenim znanjem ni problemov. Da temu ni tako, jasno kažejo podatki, 
da je tako besedilna kot matematična spretnost mladih odraslih Slovencev med 25. in 34. letom starosti 
med državami OECD podpovprečna. V državah OECD se delež funkcionalno »nepismenih« in minimalno 
pismenih (do vključno nivoja 2) od 16-24 leta starosti v naslednje desetletje starosti od 25-34 leta – ko 
večina že zaključi šolanje – zniža. V Sloveniji pa delež nizkega nivoja pismenosti v starostnem obdobju od 
25. do 34. leta od 49 % populacije celo naraste na več kot 50 % (Zupanc, 2018)!

Med mladimi odraslimi (od 25 do 34 leta starosti) je v Sloveniji opazen zelo nizek delež populacije z nizko 
stopnjo dosežene izobrazbe (6 % z nizko (ISCED 0-2)) na eni strani in z visokim deležem (41 % z visoko 
(ISCED 5-8)) Slovencev z diplomami na drugi strani. Na spodnjem histogramu, ki prikazuje nekaj držav 
(Finsko, Avstrijo, Estonijo, Nemčijo, Francijo, Nizozemsko, Dansko, EU-28 in Norveško) se vidi, da smo 
boljši od Fincev. S tem bi bili lahko zelo zadovoljni, če bi spregledali primerjave z drugimi državami in ne 
bi imeli podatkov o doseženih nivojih pismenosti Slovencev v istem starostnem obdobju (Zupanc 2018).
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V drugem histogramu pa se vidi, da imamo po raziskavi PIAAC (OECD 2016) v Sloveniji med 24. in 35. 
letom starosti na eni strani 17 % funkcionalno »nepismenih« (nivo 1 ali manj), na drugi strani pa imamo 
samo 9 % visoko besedilno spretnih (nivo 4 in 5). Iz primerjav obeh histogramov se vidi, da je sicer ob 
samo 5,9-odstotnem deležu populacije brez srednješolske izobrazbe kar 17 % funkcionalno besedilno 
»nepismenih«; ob 41 % populacije z diplomami pa imamo samo 9 % visoko besedilno pismenih. V tem 
pa smo v primerjavi s Finci povsem neprimerljivi: Finci imajo 10 % delež populacije brez srednješolske 
izobrazbe (več kot Slovenci), vendar samo 5 % funkcionalno besedilno »nepismenih«; na drugi strani 
pa imajo 40 % populacije z diplomami in skoraj enako visok delež (37 %) visoko besedilno pismenih.

Če še kdo dvomi o inflaciji spričeval in diplom v Sloveniji, lahko pogleda še delež Slovencev v starosti 
od 24. do 35. leta z doktoratom ali primerljivo najvišjo akademsko stopnjo izobrazbe. Kako si lahko 
razložimo podatek, da pri nas delež populacije v starosti med 25 in 34 leti z doktoratom (ali primerljivo 
stopnjo) ekstremno odstopa od drugih držav v svetu?
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Slovenijo in Finsko lahko primerjamo še v deležih mladih odraslih z doktoratom znanosti. V Sloveniji je 
izjemnih 4,2 % mladih med 24. in 35. letom starosti z doktoratom, na Finskem pa samo 0,3 %. Lahko 
predpostavimo, da bi moral biti mlad doktorant visoko besedilno spreten; najbrž pa obratno ni nujno, da 
se mlademu odraslemu, če je visoko besedilno spreten, podeli doktorat. Pri Fincih je samo 0,3% mladih 
doktorjev znanosti, visoko besedilno spretnih pa jih je 40 %; pri Slovencih pa se bližamo »enačenju« 
dobre besedilne pismenosti z doktoratom znanosti; med 9 % Slovencev z visoko besedilno spretnostjo je 
že skoraj vsak drugi z doktoratom (4,2 %)? Če pa »enačenje« oz. povezanost dobre besedilne spretnosti 
z doktoratom znanosti ni primerno, pa je problem lahko še večji. V upanju, da imamo v Sloveniji tudi 
mlade z visoko besedilno spretnostjo, pa brez doktorata; pa se sliši strašljivo, da imamo nezanemarljive 
deleže Slovencev z doktoratom, ki pa z besedili ne znajo ravnati zelo dobro!

(5) Zaključek in ugotovitve

Z namenom zagotavljanja kakovosti izobraževanja v visokem šolstvu je potrebno resno obravnavati zelo 
velik razkorak med izjemno visoko prehodnostjo na višje stopnje izobraževanja, z deležem vključene 
populacije v starosti med 20 in 24 let v terciarno izobraževanje in z njihovim ne tako visokimi besedilnimi 
in/ali matematičnimi spretnostmi in s tem povezano splošno izobrazbo. Na podlagi izvedenih primerjalnih 
analiz standardov znanj v srednješolskem izobraževanju ter ciljev in namenov posameznih srednješolskih 
izobraževalnih programov ugotavljamo, da je eden pomembnejših razlogov za razkorak premajhna 
zahtevnost na področju splošnega izobraževanja študentov, ki se vpisujejo na terciarno izobraževanje. 
Tako v povprečju znižano vstopno znanje študentov logično prispeval tudi k zniževanju povprečnega 
znanja diplomantov terciarnega izobraževanja ob zaključku študija (Hanushek, 2016); kar se v Sloveniji 
izrazito izkazujejo že med mladimi odraslimi v starosti med 24 in 35 letom, in sicer v velikem razkoraku 
med visokimi deleži populacije z diplomami na en ostrani in nizko pismenostjo na drugi strani.

Izjava mag. Sama Hribarja Miliča, izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije: »Sočasno s 
promocijo poklicnega izobraževanja predlagamo tudi razmislek, analizo in podporo višjim vstopnim pogojem 
za univerzitetno izobraževanje. S tem ko imamo sedanji sistem, mislim, da tudi spuščamo kvaliteto 
univerzitetnega izobraževanja.« v Državnem svetu z dne 4. 12. 2018 na »posvetu o pomanjkanju kompetenc 
na trgu dela RS za uspešno trajnostno gospodarsko rast« jasno nakazuje, da se tudi gospodarstvo zaveda 
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problema, ki ga je DK SM izpostavila v odprtem pismu z dne 12. 12. 2018 in da zniževanje pogojev za 
vpis in s tem vstopnega znanja študentov prispeva tudi k zniževanju znanja diplomantov terciarnega 
izobraževanja ob zaključku študija. 

Z množičnim vpisom na univerzitetne študijske programe po »stranski« poti – z nižje doseženimi standardi 
kateregakoli programa srednjega strokovnega izobraževalnega programa, ki ga ZViS niti ne dovoljuje, 
fakultete zavestno prispevajo k zniževanju povprečnega vstopnega znanja študentov. Zaradi zagotavljanja 
kvalitete znanja diplomantov terciarnega izobraževanja ob zaključku študija in tudi zaščite zakonitosti 
izvajanja terciarnega izobraževanja je potrebno nemudoma vpisne pogoje v vseh študijskih programih 
uskladiti z 38. členom ZviS. To je prvi korak, da se ustavi zniževanje povprečnega vstopnega znanja 
študentov, da bi se v naslednjih korakih le-to lahko postopoma začelo zviševati.
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11.00–11.15 O DELOVANJU AKREDITACIJE UNIVERZ V EVROPI

dr. Alojz Kralj, akademik in nekdanji rektor Univerze v Ljubljani
dr. Ivan Leban, nekdanji prorektor Univerze v Ljubljani in nekdanji 
podpredsednik ECA

11.15–11.30 ODLIČNE UNIVERZE SODELUJEJO Z DELOVNIM OKOLJEM

dr. Ivan Svetlik, nekdanji rektor Univerze v Ljubljani, 
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

11.45–12.00 VIŠJA ZAHTEVNOST VSTOPNEGA ZNANJA ZA BOLJŠO 
KAKOVOST UNIVERZITETNIH ŠTUDENTOV IN DIPLOMANTOV

dr. Blaž Zmazek, dr. Darko Zupanc in dr. Robert Zorec
Državna komisija za splošno maturo Republike Slovenije

12.00–12.45 Panelna razprava

Zaključek





Nacionalna agencija Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu 
Slovenska 9, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 400 5771 
E: info@nakvis.si

NAKVIS je polnopravna članica naslednjih 
evropskih in drugih mednarodnih združenj:

mailto:info@nakvis.si




Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu (NAKVIS) je samostojna in neodvisna  ter deluje po 
načelih  strokovnosti, nepristranskosti, zakonitosti in politične 
nevtralnosti. Deluje v skladu s Standardi in smernicami za 
zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. 
Ustanovljena je bila leta 2010, s članstvom v mednarodnih 
združenjih pa utrjuje ugled in veljavnost slovenskega visokega 
šolstva. 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.
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