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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 evropski razsežnosti 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 strokovnjakov, 
ki presoja izpolnjevanje predpisanih standardov kakovosti. Za zunanje evalvacije in akreditacije so 
odgovorne neodvisne institucije (agencije). 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija) je 
začela delovati 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 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. S svojim delom se je 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. Zunanje presojanje kakovosti visokega 
in višjega šolstva se je nenehno razvijalo in deloma spreminjalo, tako doma kot v mednarodnem 
prostoru. Spreminjali so se evropski standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem 
visokošolskem prostoru (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area - ESG), zakon o visokem šolstvu; predvsem ZViS-K konec leta 2016, 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 omogočajo tudi v takšno delo usmerjene vzorčne 
evalvacije študijskih programov. 

V letih od 2017 do 2021 se je agencija posvetila izboljšanju strokovnega in razvojnega dela, 
krepitvi kulture kakovosti, svoje neodvisnosti in avtoritete, prenovi predpisov, informatizaciji ter 
reorganizaciji. V sodelovanju z zunanjimi deležniki je sprejela nova merila in različne predpise, v 
katerih je upoštevala tako zakonske novosti kot prenovljene evropske standarde. Temeljiti spremembi 
meril za akreditacijo leta 2017 so sledile dopolnitve v letih 2019, 2020 in 2021. V tem obdobju 
je prenovila še merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol, merila za strokovnjake agencije, 
merila za prehode med študijskimi programi in merila za njihovo kreditno vrednotenje. Zaradi 
prilagoditve okoliščinam pandemije covid-19, ki se je začela spomladi leta 2020, je za omejeno 
obdobje prilagodila tudi minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, sodelavcev 
in znanstvenih delavcev. Spremembe predpisov je podprla z usposabljanji, posveti, razlago meril 
za akreditacijo in usmeritvami za presojo po standardih kakovosti, prenovo poslovnika kakovosti, 
smernicami za evalvacijo na daljavo in priporočili za delo v izrednih razmerah med pandemijo. 
Agencija je vzpostavila tudi informacijski sistem in reorganizirala svoje delo.
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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, izdelujejo analize in smernice v podporo sistemom in 
presoji kakovosti, spletajo mrežo mednarodnih povezav, 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:

SEKTOR ZA KAKOVOST (vodi Jožica Kramar)

• merila in drugi predpisi s področja kakovosti;

• akreditacije in evalvacije;

• spremembe študijskih programov;

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

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

• arhiviranje vlog in drugih dokumentov.
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SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE (vodi Barbara Zupančič Kočar)

SEKTOR ZA MEDNARODNO SODELOVANJE 
IN INFORMATIZACIJO AGENCIJE (vodi Klemen Šubic)

• zakonodaja, priprava notranjih pravnih aktov agencije;

• pomoč pri izvajanju dejavnosti s področja zagotavljanja kakovosti; 

• delo za pritožbeno komisijo;

• finančne in kadrovske zadeve;

• dostop do informacij javnega značaja;

• poslovno-administrativne naloge;

• vodenje in posodabljanje kadrovskih in drugih evidenc iz svoje pristojnosti.

• mednarodno delovanje;

• organizacija letne mednarodne konference; 

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

• notranji informacijski sistem iNakvis;

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

• komuniciranje.

SEKTOR ZA ANALIZE (vodi Tatjana Debevec)

• načrti in poročila (letni delovni in finančni načrt ter poročilo o delu in poslovanju 
agencije, strategija);

• analize, dokumenti, publikacije;

• samoevalvacija agencije;

• priročniki, vodniki;

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

• vzpostavljanje baz podatkov;

• prevajanje.



6

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 (dr. Peter Purg, dr. Marjan Mernik in dr. Ivan Svetlik),
• 1 člana imenuje reprezentativno združenje samostojnih visokošolskih zavodov (dr. Sebastjan Kristovič),
• 1 člana imenuje reprezentativno združenje višjih strokovnih šol (dr. Branko Škafar),
• 2 člana študenta imenuje reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti 

(Klemen Peran, Andrej Pirjevec),
• 1 člana imenujejo reprezentativna združenja delodajalcev po dogovoru (dr. Boris Dular),
• 1 člana imenujejo reprezentativni sindikati na področju visokega šolstva po dogovoru (dr. Bruno Završnik),
• 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) (dr. Mirko Pečarič in dr. Peter Verovšek).

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,
• 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
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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, nujnostjo nepristranskega, 
poglobljenega vsebinskega presojanja kakovosti, informacijami o lastnostih zunanjih presoj in 
zadovoljstvu z njimi, protokolom obiska visokošolskih zavodov in šol ter potrebami po izpolnjevanju 
drugih, prav tako pomembnih pogojev za strokovnjaka agencije, kot sta na primer sposobnost 
dela v skupini in 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 pomembna priporočila za izboljšanje kakovosti.

Pomen sodelovanja

V Sloveniji je zunanje presojanje kakovosti visokega in višjega šolstva neločljivo povezano z dejavnim 
sodelovanjem študentov, učiteljev in raziskovalcev. 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 drugih predpisov. Njim, tako kot učiteljem in raziskovalcem, 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.
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KRATEK PREGLED DELA AGENCIJE V LETU 2020

Agencija je v letu 2020 opravila vse pomembne naloge iz akcijskega oziroma delovnega načrta za to leto 
kljub pandemiji covid-19, ki je dodobra predrugačila razmere za delo, mestoma pa je vlada tudi začasno 
ustavila postopke akreditacij in evalvacij. Poleg načrtovanih nalog je morala opraviti številne druge, s 
katerimi je vse svoje dejavnosti v celoti ali deloma prilagodila nastalim razmeram. Preučiti je bilo treba 
spremenjen način dela sveta agencije in pritožbene komisije (videokonferenčne seje), način izvedbe 
postopkov (kaj v praksi pomeni prekinitev poteka rokov v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih) in 
o tem sproti obveščati deležnike tako preko spletne strani kot v posameznih dokumentih. Prilagoditi in 
ustrezno pravno-formalno urediti je bilo treba tudi možnost opravljanja dela na domu za vse zaposlene na 
agenciji ter poskrbeti za sprotno obveščanje in urejanje delovnih razmer. Ker so zaposleni tako rekoč čez 
noč začeli delati od doma, jih je bilo treba usposobiti za delo na daljavo, zagotoviti ustrezne materialne 
razmere in stabilno infrastrukturo. Vzpostavljen je bil sistem komuniciranja na daljavo z uporabo spletne 
platforme (Zoom).

Pandemija je najbolj vplivala prav na temeljno dejavnost agencije, to so akreditacije in zunanje evalvacije 
visokošolskih zavodov, študijskih programov in višjih strokovnih šol. Gre za zelo razvejene in kompleksne 
naloge, ki v postopkih akreditacij in evalvacij narekujejo veliko različnih dejanj, najpomembnejši in za 
presojanje kakovosti bistveni pa so evalvacijski obiski zavodov in šol. Da bi delo lahko potekalo, je bilo 
treba sprejeti različne usmeritve za drugačen način dela, kot so obiski na daljavo, kar je zahtevalo številna 
usklajevanja z vsemi vpletenimi deležniki, prilagajanja, sestanke oziroma posvetovanja; prilagoditev 
informacijskega sistema, tudi izobraževanja glede uporabe spletnih orodij in podobno. Pripravljena in 
objavljena so bila priporočila visokošolskim zavodom za delo v izrednih razmerah, povezanih s pandemijo, 
ter v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo (MIZŠ), in inštitutom za javno zdravje tudi 
smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru. 

Konec leta 2020 se je končalo strateško obdobje razvoja agencije od leta 2017 do 2020, zato so bili – 
ob načrtovanju novih strateških usmeritev od leta 2021 do 2025 – temeljito presojani njeni dosežki v 
preteklem obdobju. Ugotovimo lahko, da so bili razvojni cilji doseženi. 

Poleg akreditacij in evalvacij visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in študijskih programov so bile 
poglavitne naloge agencije v letu 2020:
• izdelava nove srednjeročne strategije od leta 2021 do leta 2025;
• priprava samostojnega zakona o agenciji;
• izvedba druge posebne letne mednarodne konference ter izdelava publikacije z zbornikom razprav;
• izdelava predloga vodnika po zunanjih presojah – akreditacijah in evalvacijah visokošolskih zavodov 

in študijskih programov z usmeritvami za presojo po standardih kakovosti;
• usposabljanje strokovnjakov agencije ter posveta s strokovnjaki in predsedniki skupin strokovnjakov 

o usmeritvah v vodniku;
• posvet z visokošolskimi in višješolskimi učitelji o usmeritvah v vodniku; 
• razvoj iNakvis in nadaljnje razvijanje eNakvis;
• prilagoditev dela agencije razmeram, nastalim zaradi pandemije covid-19, in sprejem predpisov 

oziroma smernic za spremenjen način dela;
• prenova nekaterih meril ter notranjih aktov agencije.
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Naloge v letnem delovnem načrtu agencije 2020 so bile opredeljene ob upoštevanju:

strateških ciljev 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;

področij 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;

vrednot agencije:
• neodvisnost, odgovornost, strokovnost, učinkovitost,
• javnost in transparentnost,
• zavezanost k napredku.

Kratek pregled dela agencije v letu 2020 začenjamo s temeljno dejavnostjo, akreditacijami in evalvacijami, 
v nadaljevanju pa predstavljamo delo na pomembnih področjih: 

Akreditacije in evalvacije v visokem in višjem šolstvu

Kljub pandemiji covid-19 in prekinitvi akreditacijskih in evalvacijskih postopkov z interventnim zakonom za 
dva meseca, si je agencija prizadevala, da bi delo na tem področju opravljala v skladu z načrtom. Pripravila 
je smernice za izvedbo evalvacijskega obiska na daljavo (svet agencije jih je sprejel maja 2020), v katerih so 
usmeritve za pripravo na evalvacijski obisk, izvedbo obiska na daljavo in primeri urnika obiska. Evalvacijski 
obiski na daljavo so sprva potekali v postopkih vzorčnih evalvacij in evalvacij višjih strokovnih šol. 

Po izvedbi prvega sklopa evalvacijskih obiskov na daljavo so se sodelujoči deležniki v posebni anketi izrekli 
predvsem o uporabnosti postopkov na daljavo ter zadovoljstvu s takim načinom dela. Izsledke smo uporabili 
za dopolnitev smernic oziroma posebnih tehničnih navodil za organizacijo in izvedbo evalvacijskih obiskov 
na daljavo konec avgusta 2020.

V primerjavi z letom 2019 je svet agencije sprejel nekoliko manj pozitivnih odločitev v akreditacijskih in 
evalvacijskih postopkih, in sicer:

Visoko šolstvo
• akreditacije študijskih programov: 29 leta 2019, 13 leta 2020; 
• prve akreditacije visokošolskih zavodov: 0 leta 2019, 0 leta 2020; 
• podaljšanje akreditacije visokošolskim zavodom: 2 leta 2019, 7 leta 2020;
• spremembe visokošolskih zavodov: 2 leta 2019, 2 leta 2020;
• vzorčne evalvacije študijskih programov: 12 leta 2019, 18 leta 2020.
Skupaj: 2019 45 pozitivnih odločitev, 2020 40 pozitivnih odločitev.

Leta 2020 je bilo 37 obiskov v postopkih podaljšanja akreditacije visokošolskih zavodov, sprememb visokošolskih 
zavodov, akreditacije študijskih programov in vzorčne evalvacije študijskih programov (v letu 2019 jih je bilo 35). 



10

Agencija je pregledala in evidentirala 400 sprememb študijskih programov (v letu 2019 jih je bilo 656).

Višje šolstvo
• evalvacijski obiski šol: 13 v letu 2019, 4 v letu 2020;
• mnenja o doseganju z zakonom predpisanih standardov: 15 v letu 2019, 8 v letu 2020. 

Agencija pa je v letu 2020 opravila več postopkov podaljšanja akreditacije visokošolskih zavodov kot v letu 
2019, ki so najbolj zapleteni in pogosto vsebujejo dva evalvacijska obiska. 

V letu 2020 svet agencije ni podelil akreditacije enemu visokošolskemu zavodu, enemu študijskemu 
programu in enemu preoblikovanju visokošolskega zavoda. Ena odločitev še ni dokončna. Število negativnih 
odločitev v letu 2020 je tako enako številu v letu 2019. 

Svet je določil, da bodo v vzorcu študijskih programov za zunanjo evalvacijo v letu 2021 programi s področja 
izobraževanja učiteljev, in svojo odločitev uskladil z visokošolskimi zavodi.

ŠTEVILO AKREDITACIJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV GLEDE NA KLASIUS-P-16 – 
PRIMERJAVA MED LETOMA 2019 in 2020

Leto 2019

ISCED-F 2013 / KLASIUS-P-16 Število 
akreditiranih 
programov

% akreditiranih 
programov

(01) izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 1 3

(02) umetnost in humanistika 4 14

(03) družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 2 7

(04) poslovne in upravne vede, pravo 3 10

(05) naravoslovje, matematika in statistika 0 0

(06) informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) 3 10

(07) tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 0 0

(08) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 0 0

(09) zdravstvo in socialna varnost 12 41

(10) transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 0 0

         več področij 4 14

         skupaj 29 100
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Leto 2020

ISCED-F 2013  / KLASIUS-P-16
Število 
akreditiranih 
programov

Odstotek 
akreditiranih 
programov

(01) izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 2 15

(02) umetnost in humanistika 1 8

(03) družbene vede, novinarstvo in informacijska   znanost 2 15

(04) poslovne in upravne vede, pravo 1 8

(05) naravoslovje, matematika in statistika 2 15

(06) informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) 1 8

(07) tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 1 8

(08) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 0 0

(09) zdravstvo in socialna varnost 3 23

(10) transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 0 0

         interdisciplinarni 0 0

         skupaj 13 100

OPOMBA:

Klasifikacija KLASIUS-P-16 je implementacija klasifikacije ISCED-F 2013, ki je nadomestila ISCED 1997 in je začela veljati 1. 1. 
2018 s spremembo Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 8/17). 
Klasius-P-16 je namenjen nacionalnemu in mednarodnemu statističnemu zbiranju podatkov in poročanju.

Deseta obletnica agencije

Ob desetletnici delovanja agencije je bil v letni publikaciji, ki je izšla jeseni 2020, objavljen prispevek 
o razvijanju presojanja kakovosti v visokem šolstvu od leta 1994, katerega nosilci so bili do nastanka 
agencije v letu 2010 nacionalna komisija za kvaliteto, pozneje za kakovost, ter svet za visoko šolstvo 
s svojimi senati. Agencija je poleg vsakoletnega kratkega pregleda svojega dela pripravila vpogled v 
svoje delovanje in razvoj s tematskimi razpravami o razvijanju meril za zunanje presojanje kakovosti, 
poglobljeni vsebinski presoji standardov kakovosti in krepitvi analitične dejavnosti. Ob desetem jubileju 
agencije je bil junija 2020 organiziran videokonferenčni posvet s predstavniki nekdanjih in aktualnih 
organov ter institucij, ki so pripomogli k temu, da ima Slovenija vzpostavljen evropsko primerljiv in 
priznan zunanji sistem kakovosti v visokem šolstvu. Kratke izjave nekdanjih predsednikov komisij, sveta 
in senatov; predsednikov sveta agencije in njenih direktorjev so povzete v publikaciji.
 
Nova strategija razvoja agencije do leta 2025

Za oblikovanje nove strategije in strateških ciljev agencije po letu 2020, ko se je izteklo prejšnje 
strateško obdobje, je bilo treba temeljito analizirati preteklo štiriletno delo agencije, izsledke različnih 
analiz, samoevalvacijskih poročil, odzive deležnikov na delo agencije in tudi ugotovitve skupin tujih 
strokovnjakov, ki so agencijo presojale zaradi podaljšanja članstva v ENQA in vpisa v EQAR.
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Jeseni 2020 je vodstvo agencije oblikovalo strateške cilje do leta 2025. Na tej podlagi je nastal dokument: 
Strateški razvoj Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu za obdobje od 
leta 2021 do 2025 (strategija). Svet agencije ga je sprejel na decembrski seji 2020. Strateški cilji za novo 
obdobje so usmerjeni predvsem v sprejetje oziroma uveljavitev samostojnega zakona o agenciji – zakona 
o kakovosti v visokem šolstvu, izboljšanje presojanja kakovosti, nadaljnje razvijanje informacijskega 
sistema, pa tudi v trajnostni razvoj. Strategija je v celoti objavljena v naslednjem poglavju.

Zakonodaja in drugi predpisi

Predlog zakona o agenciji ni bil predložen v zakonodajni postopek, v celoti pa je bilo pripravljeno njegovo 
besedilo. Za obravnavo na MIZŠ je bilo v januarju pripravljeno tudi besedilo sprememb veljavnega 
ZViS, ki bi agenciji, tudi brez novega samostojnega zakona, omogočile večjo avtonomijo, poenostavitev 
akreditacijskih in evalvacijskih postopkov in širitev njene pristojnosti v zvezi z mednarodnim sodelovanjem. 
Do obravnave predloga sprememb ZViS ni prišlo, zato je bila pripravljena utemeljitev za predlog zakona o 
agenciji z naslovom Zakon o kakovosti v visokem šolstvu z oceno stanja in razlogi zanj ter z mednarodno 
primerjavo. Dokument je bil predstavljen MIZŠ, vendar so se pogovori predvsem zaradi razmer v zvezi s 
covid-19 ustavili. Po zagotovilu MIZŠ naj bi se nadaljevali v začetku leta 2021.

Spremenjena so bila tudi nekatera merila oziroma standardi. Svet agencije je sprejel spremembo 
minimalnih standardov, ki podaljšuje čas za izpolnitev pogoja za izvolitev v naziv izrednega profesorja, 
višjega znanstvenega sodelavca ter lektorja med trajanjem pandemije covid-19. Gre za začasno odložitev 
njihovega delovanja v tujini. Sprememba meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov 
in študijskih programov omogoča akreditacijo študijskih programov mednarodne zveze univerz EMUNI 
oziroma presojanje študijskih programov te zveze ob upoštevanju njenih statusnih posebnosti. 

Agencija je morala spremeniti številne notranje akte, med drugimi je izdala novi pravilnik o opravljanju 
dela na domu, ki upošteva spremenjene okoliščine zanj v času epidemije, ter novi pravilnik o delovnem 
času. 

V letu 2020 si je agencija za tri leta pridobila osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga podeljuje 
nevladna organizacija Ekvilib Inštitut. Zato je sprejela poseben pravilnik o izvajanju ukrepov za pridobitev 
polnega certifikata – gre za 16 ukrepov usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. 
Izvajanje teh ukrepov bo morala spremljati, po koncu triletnega obdobja pa bo poseben revizijski svet 
ocenil, ali so izpolnjeni pogoji za podelitev polnega certifikata.

Mednarodna konferenca: Oblikovanje univerz prihodnosti

Mednarodna konferenca je bila novembra 2020 v obliki spletnega dogodka, na katerem so bili 
predstavljeni rezultati projekta EUniQ – Evropski pristop za krepitev kakovosti zvez evropskih univerz, v 
katerem agencija sodeluje kot ena od 17 partnerjev, ki jih koordinira agencija za akreditacije iz Nizozemske 
(NVAO). V prvem delu konference so bili predstavljeni preliminarne ugotovitve sodelovanja v projektu 
EUniQ in izsledki zunanje evalvacije zveze EUTOPIA ter izzivi za zunanji sistem kakovosti pri presoji 
novih oblik evropskih univerzitetnih zvez (European Universities Alliances). Drugi del je bil namenjen 
razpravi, v kateri so svoje izkušnje, pričakovanja in stališča predstavili sodelujoči v različnih mrežah 
zvez iz Slovenije, Hrvaške ter Evropske študentske organizacije (ESU). Na konferenci je bilo več kot 100 
udeležencev. 

Mednarodno sodelovanje

Jeseni 2020 je bil direktor agencije izvoljen za predsednika združenja CEENQA. Predsedovanje je 
predrugačilo način dela te zveze. Agencija je začela redne sestanke delovnih skupin agencij, članic 
združenja, za prepoznavanje skupnih izzivov, izmenjavo primerov dobrih praks in za oblikovanje ustreznih 
rešitev za izboljšanje kakovosti evalvacijskih obiskov na daljavo oziroma krepitev novega načina delovanja. 
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Agencija je imela pomembno vlogo v že omenjenem projektu EUniQ, kjer so partnerske organizacije 
najprej vzpostavile referenčni presojevalni okvir za zunanjo evalvacijo zvez evropskih univerz. Skladno z 
vnaprej določenimi standardi presoje in izdelano metodologijo je sodelovala pri prvi zunanji evalvaciji zveze 
EUTOPIA, ki jo koordinira Univerza v Ljubljani. Cilja sta bila presoditi ustreznost pripravljenega referenčnega 
okvira ter podrobneje spoznati novo obliko in načine povezovanja evropskih univerz v zveze. Oblikovanje teh 
zvez spodbuja tudi težnjo po oblikovanju zvez med agencijami za kakovost, zato je sodelovanje v tovrstnih 
projektih ključno za oblikovanje novih smeri razvoja vseh nacionalnih in področnih agencij za kakovost. 
Izsledki projekta EUniQ so bili predstavljeni na diseminacijski konferenci v začetku marca 2021.

Okrepilo se je sodelovanje s tujimi agencijami, med drugim je bilo vzpostavljeno sodelovanje z ukrajinsko 
agencijo NAQA, s katero je bil podpisan tudi sporazum o tem. Zaposleni in direktor agencije so se udeležili 
številnih mednarodnih srečanj, konferenc in dogodkov ter redno sodelovali v delovnih skupinah združenj, 
katerih članica je agencija, oziroma pri različnih projektih. Na primer, pozitivne izkušnje in primere dobrih praks 
pri prehodu na izvajanje in organiziranje evalvacij na daljavo so predstavili na webinarju ECA, organiziranem 
v maju 2020; sodelovali so pri pripravi predlogov v projektih Erasmus + (KA2) – spremljanje doseganja učnih 
izidov (PELOD), za zagotavljanje dostopnosti za študente z manj priložnostmi (projekt ESS) ter krepitev 
institucionalnih sposobnosti agencij (projekt INQAAHE). 

O svojem delu je agencija javnost obveščala po različnih komunikacijskih kanalih, predvsem na spletnih straneh 
tujih agencij (NAQA – ukrajinska nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu, CEENQA) ter v različnih 
novičnikih (ECA, CEENQA, INQAAHE).

Nadaljeval se je projekt raziskovanja neodvisnosti agencij za kakovost v visokem šolstvu s poudarkom na vplivu 
različnih deležnikov na delovanje agencij ter odgovornosti ključnih akterjev na različnih stopnjah odločanja.

Obisk ENQA za presojo napredka agencije od zadnjega obiska

Agencija je izrabila možnost posebnega obiska predstavnikov ENQA za presojo skladnosti delovanja s 
standardi ESG. Namen sestanka je bil, da mednarodnim strokovnjakom predstavi svoje dosežke in napredek 
od zadnje zunanje presoje ENQA leta 2018, v povezavi s takrat nastalimi priporočili. Obisk je bil organiziran 
v obliki spletnega sestanka; udeležili so se ga koordinator presoj združenja ENQA in dva člana presojevalne 
skupine, direktor agencije, predsednik in podpredsednik sveta agencije ter zaposleni na agenciji. Odprt pogovor 
med predstavniki agencije in združenja ENQA je nakazal tudi smer poenostavitve posameznih dejanj pri 
samoevalvaciji agencije, zato so bili sprejeti ukrepi za posodobitev poslovnika kakovosti agencije, ključnega 
dokumenta za njen notranji sistem kakovosti. 

Analitično delo in samoevalvacija

V letu 2020 so se nadaljevale naloge, povezane s samoevalvacijo agencije. Samoevalvacijsko poročilo za leti 
2018 in 2019 je bilo dokončno pripravljeno konec februarja. 

Analitično delo agencije v tem letu je bilo namenjeno temeljitemu vsebinskemu pregledu in analizi končnih 
poročil skupin strokovnjakov za akreditacijo in evalvacijo študijskih programov ter podaljšanje akreditacije 
visokošolskih zavodov. Ugotavljala je, ali so standardi kakovosti, predpisani za posamezno vrsto akreditacije 
oziroma evalvacije, ustrezno, predvsem vsebinsko poglobljeno presojani po vseh določbah iz meril. Nastala je 
obsežna analiza o lastnostih presoj, odmikih od kakovostne presoje oziroma analiza po standardih kakovosti 
s prikazom neustreznih ali pomanjkljivih ocen, ugotovitev strokovnjakov; izsledki so bili uporabljeni v osnutku 
vodnika po zunanjih presojah.

Pripravljena je bila tudi analiza raziskovalnih podatkov o visokošolskih zavodih in nosilcih predmetov študijskih 
programov, čeprav v letnem načrtu ni bila predvidena. Nastala je razvejena in uporabna baza podatkov, ki je v 
pomoč za natančnejše in še bolj utemeljene zunanje presoje kakovosti na področju znanstvenega, strokovnega, 
raziskovalnega oziroma umetniškega dela visokošolskih zavodov in kadrov, predvsem visokošolskih učiteljev. 
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Podatki, ki jih agencija sproti pripravlja kot dodatno gradivo za strokovnjake pri presoji kakovosti v postopkih 
podaljševanja akreditacije visokošolskim zavodom, vzorčnih evalvacij študijskih programov in izrednih evalvacij, 
so podatki o znanstvenih dosežkih v zadnjem petletnem obdobju, in sicer za nosilce študijskih programov 
oziroma predmetov v njih, visokošolske zavode in tudi fakultete, članice univerz. Gre za podatke o publikacijah 
iz baze SICRIS za članke, ki jih obravnava WOS, za monografije in za publikacije, objavljene v revijah, ki so v 
zgornji četrtini WOS po faktorju vpliva. Podatki so normirani glede na vede raziskav.

Vodnik po zunanjih presojah

Na podlagi temeljitih analiz poročil skupin strokovnjakov je lahko začel nastajati osrednji, najpomembnejši del 
vodnika po zunanjih presojah. Namenjen je dvigu ravni presoj, premiku k še bolj poglobljenemu ugotavljanju 
dejanskega stanja ter utemeljenim ocenam. Poglavje obravnava vrste akreditacij in evalvacij z vsemi 
področji presoje, standardi kakovosti in določbami za njihovo presojo iz meril. Opozarja na nedoslednosti 
oziroma pomanjkljivosti in daje napotke za pravilno presojo. Agencija želi z vodnikom postaviti temeljna 
izhodišča za nadaljnji dvig ravni presoj, poglobitev razumevanja presoj in njihovih učinkov, poglobitev 
razumevanja kakovosti za odgovorno ravnanje z različnimi ideali v visokem šolstvu oziroma uravnoteženo 
upoštevanje notranjih posebnosti visokega šolstva. Vodnik ni namenjen le strokovnjakom agencije, temveč 
tudi visokošolskim zavodom, delavcem agencije ter drugim zainteresiranim deležnikom. V začetku leta 
2021 je bil objavljen na spletni strani kot odprt dokument za razpravo in morebitne pripombe. Načrtujemo, 
da bo dokončno vsebino dobil leta 2022, ko naj bi bil tudi natisnjen.

Strokovnjaki – izobraževanja in posveti

Marca 2020, še pred razglasitvijo pandemije covid-19, sta bili organizirani dve izobraževanji kandidatov 
za strokovnjake agencije, na katerih so bila predstavljena merila za akreditacijo in evalvacijo, posebnosti 
presoj po vrstah akreditacij in evalvacij s pripadajočimi standardi kakovosti in določbami za njihovo presojo 
ter merila za strokovnjake agencije. Gre za obvezno izobraževanje, ki mu sledi usposabljanje kandidatov v 
praksi – pri akreditaciji ali evalvaciji konkretnega zavoda, šole ali študijskega programa.

Novembra in decembra 2020 je agencija organizirala tri posvete: s strokovnjaki agencije, visokošolskimi 
učitelji in predsedniki skupin strokovnjakov o ključnih vsebinskih problematikah pri presojah. Predstavila je 
strukturne lastnosti in posebnosti zunanjih presoj, ki se nanašajo na visokošolsko poučevanje, znanstveno, 
strokovno, raziskovalno oziroma umetniško delo, stopnje in vrste študija, disciplinarno vpetost študijskih 
programov, institucionalne značilnosti visokošolskih zavodov, (samo)evalvacijo njihovega dela, predvsem 
pa študijskih programov, ki jih izvajajo, ter osnutek osrednjega dela vodnika po zunanjih presojah. Posveti so 
bili dobro sprejeti, udeležilo se jih je okrog 250 deležnikov. Izhodišča za vodnik po presojah, predstavljena 
na posvetih, je nato na decembrski seji sprejel svet agencije. 

Informacijski sistem agencije (eNakvis in iNakvis)

Največji napredek je bil dosežen pri povezovanju informacijskega sistema eNakvis z drugimi zunanjimi 
sistemi. Dokončno je bila usklajena struktura podatkov o obveznih sestavinah študijskih programov, 
vzpostavljen je bil spletni vmesnik, preko katerega lahko zunanji sistemi pridobivajo podatke iz eNakvis 
ali jih posredujejo vanj. Omogočena sta elektronsko dopolnjevanje vlog in interna komunikacija znotraj 
eNakvis med članicami in rektoratom, urejena odvisnost posameznih delov elektronskih obrazcev vlog, 
usklajena vsebina obrazcev s spremembami meril ter stabiliziran celotni informacijski sistem. 

V letu 2020 je agencija zaradi izboljšanja upravljanja in vodenja nalog, evidenc, avtomatizacije določenih 
procesov in lažjega komuniciranja med zaposlenimi začela razvijati notranji informacijski sistem iNakvis. 
Vodenje evidenc v spletni aplikaciji omogoča tudi lažje obvladovanje kompleksnih podatkovnih struktur, 
vsem zaposlenim je vedno na voljo zadnja posodobljena različica posamezne evidence. Lažje in učinkovitejše 
komuniciranje je omogočeno z avtomatskimi elektronskimi sporočili, skupnim koledarjem dogodkov in 
možnostjo komunikacije uporabnikov v realnem času. 
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Ob koncu kratkega poročila o delu agencije v letu 2020 naj omenimo evalvacije univerz, tudi največje 
slovenske univerze, ki so se kljub zelo zapletenim in razvejenim postopkom, v katerih poleg agencije, 
domačih in tujih strokovnjakov sodelujejo številne skupine različnih deležnikov na univerzi in zunaj nje, 
prilagodile novim razmeram zaradi pandemije covid-19 z evalvacijami na daljavo. Agencija si je sproti 
pridobivala ocene univerz in drugih, v letu 2020 presojanih visokošolskih zavodov ali študijskih programov, 
ki jih izvajajo, o novem načinu evalvacij, da se je lahko po potrebi delo izboljševalo in ohranila kakovost 
zunanjih presoj. Temeljita evalvacija dela na daljavo v letu 2020 bo narejena leta 2021. Že zdaj pa lahko 
ugotovimo, da smo postavili dobre temelje za nadaljevanje dela v spremenjenih razmerah tudi v prihodnje.

Tatjana Debevec, NAKVIS
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STRATEŠKI RAZVOJ NACIONALNE AGENCIJE 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM 
ŠOLSTVU ZA OBDOBJE OD LETA 2021 DO 2025

I. UVOD

Izteka se obdobje, v katerem si je Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu (agencija) postavila srednjeročne strateške cilje od leta 2017 do leta 2020. Preden prikažemo 
uresničevanje strateških ciljev v iztekajočem se obdobju in opredelimo nove do leta 2025, naj poudarimo, 
da si je agencija od začetka svojega delovanja leta 2010 – letos praznuje desetletnico svojega razvoja, 
ki ga je opisala v posebni letni publikaciji – prizadevala za nenehno izboljševanje na vseh področjih 
svojega dela. Ugotovimo lahko, da ji je to kar dobro uspevalo v skladu z vrednotami, ki si jih je postavila: 
strokovnost, transparentnost in razvoj. Ustanovitev agencije leta 2010 je pomenila odločilen korak k 
priznavanju in prepoznavanju pomena neodvisnega presojanja kakovosti v visokem in višjem šolstvu 
ter odločanja o akreditacijah, evalvacijah in mnenjih o doseganju standardov kakovosti. Agencija se je 
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 letih od 2017 do 2020 se je osredinila predvsem na izboljšanje strokovnega, svetovalnega in razvojnega 
dela, prenovo meril, boljše komuniciranje z deležniki in informatizacijo. Reorganizirala je svoje delo v štiri 
sektorje in se kadrovsko okrepila na področju informatike.

Agencija strateške usmeritve za naslednje obdobje od leta 2021 do 2025 povezuje predvsem z 
nadaljnjim razvijanjem okrepljenega strokovnega, analitičnega in razvojnega dela in z bolj usmerjenim 
izobraževanjem (in sodelovanjem) deležnikov. Temeljni strateški cilj agencije do leta 2025 pa je sprejem 
samostojnega zakona o agenciji – zakona o kakovosti v visokem šolstvu.

II. PREGLED URESNIČITVE STRATEŠKIH CILJEV V OBDOBJU OD LETA 2017 DO 2020

Strateški cilji, ki jih je sprejel Svet agencije na 107. seji 15. decembra 2016: 

• 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 ter njeno
• razvojno delo. 

Iz poglobljene in analitične samoevalvacije, vsakoletnih poročil o delu agencije in tudi drugih dokumentov 
je razvidno, da je agencija v zadnjih letih naredila velik napredek pri svojem razvoju in uresničila cilje, 
ki si jih je postavila. Ima nov informacijski sistem eNakvis z močnimi bazami podatkov, deležnike 
ažurno obvešča o svojem delovanju, študentom z informacijami o akreditiranih študijskih programih, 
visokošolskih zavodih in evalviranih višjih strokovnih šolah pomaga pri izbiri študija. 



17

Postavila je temelje za izboljšanje presoje kakovosti; za prehod od kvantitativne presoje h kvalitativni, 
vsebinsko bolj poglobljeni, kar se zrcali v novih merilih in drugih aktih, ki jih je sprejela. Okrepila 
je svetovanje zavodom in šolam ter sodelovanje z njimi, prešla na tako imenovano institucionalno 
akreditacijo, začela je opravljati vzorčne evalvacije študijskih programov, namenjene pomoči zavodom 
pri izboljševanju in samoevalvaciji študijskih programov. Mednarodno in projektno sodelovanje agencije 
je bilo raznoliko, svoje predstavnike ima v organih različnih mednarodnih institucij; v letu 2020 je bil 
direktor agencije izvoljen za predsednika CEENQA. Razvijali sta se tudi analitična in razvojna dejavnost, 
ki se bosta v prihodnje še bolj razvejili. Močno se je izboljšala komunikacija z deležniki, za katero je 
samoevalvacijska skupina agencije iz leta v leto ugotavljala, da ni dovolj dobra. Da bi našteto čim prej 
in čim lažje uresničila, je najprej leta 2018, nato pa še leta 2019 temeljito reorganizirala svoje delo tako, 
da sta se sektorju za kakovost in sektorju za splošne zadeve pridružila še dva, in sicer sektor za analize 
ter sektor za mednarodno sodelovanje in informatizacijo agencije - slednja dva z razdelitvijo sektorja za 
kakovost. Uredila je tudi dolgoročno in stabilno financiranje agencije. V letih 2018 in 2019 je podaljšala 
svoje članstvo v ENQA in vpis v EQAR za polno obdobje petih let.

Pregled dogodkov, povezanih s strokovnim in analitičnim delom agencije in sodelovanjem z deležniki, 
od leta 2017 do leta 2020:

Leto Spremembe 
zakonodaje in 
sprejem meril

Vodniki/
smernice/
razlage

Usposabljanja Posveti in 
konference

Mednarodne 
izmenjave in projekti

Analize

2017 Nova merila za 
akreditacijo

Razlaga meril 
za akreditacijo 
kot sestavni del 
predpisa

4 usposabljanja 
za strokovnjake

Mnenjska analiza 
pojmovanja kakovosti 
in strateških 
usmeritev agencije

2018 Posvet za 
strokovnjake
Posvet za 
komisije za 
kakovost

Kakovost v 
slovenskem visokem 
in višjem šolstvu v 
obdobju od 2014 do 
2017
Kakovost kadrov v 
slovenskem visokem 
šolstvu od 2014 do 
2017

2019 Sprememba 
meril za 
akreditacijo

Sprememba 
meril za prehode 

Sprememba 
meril ECTS

Prenova 
poslovnika 
kakovosti 
agencije

6 usposabljanj 
za strokovnjake

Posvet za 
strokovnjake
Posvet za 
komisije za 
kakovost

Konferenca 
Slovenski 
visokošolski 
prostor – na poti 
k odličnosti?

Izmenjava – obisk 
predstavnika ciprske 
agencije za kakovost v 
Sloveniji
Obisk delegacije 
predstavnikov 
litvanske agencije za 
kakovost v Sloveniji

Od minimalnih 
standardov k 
odličnosti Zbornik 
razprav o kakovosti 
v visokem šolstvu 
in letno poročilo 
NAKVIS 2018. V 
sodelovanju s SAZU
Mnenje deležnikov 
o zunanjem 
zagotavljanju 
kakovosti v 2019

2020 Sprememba 
meril za 
akreditacijo – 
ureditev določil 
za mednarodno 
zvezo univerz

Sprememba 
minimalnih 
standardov za 
izvolitev v naziv

Smernice za 
evalvacije na 
daljavo

Priporočila za 
delo v izrednih 
razmerah

Spletni vodnik 
po presoji 
standardov 
kakovosti za 
akreditacijo in 
evalvacijo

Usposabljanje 
za člane sveta 
(KPK)
Usposabljanje 
za člane sveta 
(sprejemanje 
odločitev)
Izobraževanje 
kandidatov za 
strokovnjake

Zgodovinski 
pregled agencije 
in njenih 
predhodnikov

Simpozij ob 
10. obletnici 
agencije

Mednarodna 
konferenca o 
zvezah evropskih 
univerz
Posveta za 
strokovnjake 
agencije
Posvet za 
visokošolske 
učitelje

Zbornik razprav o 
zvezah evropskih 
univerz – univerzah 
prihodnosti, letno 
poročilo agencije 
2019 in deseta 
obletnica agencije
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Agencija je organizirala več usposabljanj za člane sveta agencije in pritožbene komisije ter v pomoč 
za dosledno sprejemanje odločitev izdelala različne analize. V njih je posebno pozornost namenila 
objektivnosti in nepristranskosti ter področnim predpisom in argumentaciji odločitev. Tudi za 
strokovnjake agencije je bilo v treh letih organiziranih več kot deset izobraževanj, usposabljanj in 
posvetov. Spoznavali so predvsem nova merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo, načine presojanja, 
informacijski sistem agencije, lastnosti evalvacijskih praks in s temi povezane izsledke sistemskih 
analiz. Posebna izobraževanja je namenila uvajanju vzorčnih evalvacij študijskih programov. V letih 
2018 in 2019 sta bila prvič organizirana široka posveta za komisije za kakovost in posameznike, ki se 
na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah ukvarjajo s samoevalvacijo. Strokovni delavci so se 
samo v teh dveh letih udeležili 41 izobraževanj, usposabljanj, delavnic in posvetov doma in v tujini. 
Sodelovali so pri izmenjavah s tujimi agencijami, trije so se udeležili mednarodnega usposabljanja za 
strokovnjake po evropskem pristopu.

Leta 2018 je bil temeljito prenovljen komunikacijski načrt agencije. Cilj je bil čim boljše sodelovanje 
visokošolskih zavodov pri spremembah predpisov ter povečanje skupnega razumevanja presojanja 
kakovosti v visokem šolstvu med različnimi deležniki. Uvedeni so bili redni sestanki za reševanje odprtih 
vprašanj glede akreditacijskih postopkov, informacijskega sistema, zakonodaje in drugih pomembnih 
zadev z MIZŠ, ŠOS, Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, Rektorsko konferenco, univerzami 
in drugimi visokošolskimi zavodi.

Zadnjo obsežno anketo o mnenju deležnikov o zunanjem presojanju kakovosti je agencija v iztekajočem 
se strateškem obdobju opravila leta 2019. Izsledki so pokazali, da si deležniki želijo več doprinosa 
agencije h kakovosti izvajanja in vsebine študijskih programov, še posebej pa h kakovosti materialnih 
in kadrovskih razmer za študij in raziskovanje na zavodih oziroma šolah. Korak k temu so leta 2017 
sprejeta nova Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki 
dajejo veliko pozornosti presoji prav te problematike. Določajo standarde kakovosti, katerih presoja se 
razlikuje glede na vrsto akreditacije in evalvacije ter vrsto visokošolskega zavoda oziroma vrsto in stopnjo 
študijskega programa. Od starih meril se razlikujejo še po nadrobnih določbah o presoji, ki so namenjene 
enotnemu tolmačenju predpisa. Vpliv novih meril za akreditacijo na presojo strokovnjakov in odločanje 
sveta agencije se je začel kazati ob koncu leta 2019. Agencija ga trenutno proučuje, analizira in pripravlja 
temeljne dokumente za posvete, ki so se začeli konec novembra in nadaljevali v prvi polovici decembra 
2020. Po zgledu meril za akreditacijo in ob upoštevanju značilnosti višješolskega izobraževanja so bila 
leta 2018 sprejeta tudi nova Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. Istega leta so bila sprejeta še 
Merila za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju in nova Merila za strokovnjake agencije.

Leta 2019 in 2020 so bili posodobljeni tudi Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po 
evropskem prenosnem kreditnem sistemu, Merila za prehode med študijskimi programi in Minimalni 
standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na 
visokošolskih zavodih. 

Agencija je končno razvila novi informacijski sistem eNakvis, ki je leta 2018 omogočil oddajanje vlog za 
akreditacijo in evalvacijo v elektronski obliki, leta 2019 pa tudi boljše sodelovanje z vlagatelji in drugimi 
uporabniki. Med vzpostavljanjem in razvijanjem eNakvis je tvorno sodelovala z deležniki. Največji napredek 
je bil dosežen pri vzpostavljanju zanesljive, posodobljene in dopolnjenje baze podatkov o visokošolskih 
zavodih in študijskih programih; ob koncu leta 2019 je vsebovala tri četrtine vseh podatkov, ki jih agencija 
zahteva od visokošolskih zavodov. Baza podatkov je temelj za povezovanje z bazami podatkov visokošolskih 
zavodov, višjih strokovnih šol in drugih državnih institucij, kar bo odpravilo podvajanje dela ter omogočilo 
sprotno oblikovanje natančnih evidenc. Baza bo v pomoč tudi pri nadaljnjem razvijanju analitičnega dela 
na agenciji.

Agencija je tako grafično kot vsebinsko celostno prenovila svojo spletno stran, za katero je kot prva 
organizacija v javnem sektorju dobila Certifikat A3C, dostopno vsem. Od leta 2019 izdaja mesečno glasilo 
e-novičnik. 
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Redno objavlja sprejete predpise, o vsebini nastajajočih predpisov pa deležnike sproti obvešča in 
konstruktivno upošteva njihove predloge. Spletno stran je opremila še z informacijami o posameznih 
visokošolskih zavodih – o njihovi raziskovalni dejavnosti, podatkih o drugih akreditacijah, uvrstitvah na 
mednarodnih lestvicah, informacijami o vpisu –, drugimi uporabnimi povezavami in predstavitvenimi 
filmi visokošolskih zavodov, s čimer jim je omogočila, da sami predstavijo svoje dosežke, razmere in 
načrte. 

Javno objavljene evidence agencije so natančna, pregledna in ažurna javna baza akreditiranih 
visokošolskih zavodov, študijskih programov in evalviranih višjih strokovnih šol skupaj z odločitvami sveta 
agencije in poročili skupin strokovnjakov. Na spletni strani je tudi stalno ažuriran seznam visokošolskih 
zavodov, študijskih programov in višjih strokovnih šol v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih z vsemi 
pomembnimi informacijami. 

Dosežen je bil cilj »podaljšanje članstva v ENQA in EQAR ter krepitev mednarodnega sodelovanja 
agencije«. Agencija sodeluje v mednarodnih projektih, v izvršilnih odborih, generalnih skupščinah 
in delovnih skupinah mednarodnih združenj agencij. Leta 2020 je bil direktor agencije izvoljen za 
predsednika CEENQA. Pomembno področje mednarodnega sodelovanja je še strateško povezovanje 
z agencijami na območju nekdanje Jugoslavije, in sicer prek sodelovanja v mednarodnih projektih in 
združenjih ter pogostih obiskov agencij. Posebna pozornost je namenjena izmenjavi tematskih izhodišč 
in dobrih praks na področju neodvisnosti delovanja agencij za kakovost v visokem šolstvu. 

Agencija spodbuja internacionalizacijo tudi z akreditacijo mednarodnih skupnih študijskih programov 
slovenskih in tujih visokošolskih zavodov, s priglasitvijo v tujini akreditiranih študijskih programov ter 
prek visokošolskega transnacionalnega izobraževanja v skladu z novimi Merili za mednarodno sodelovanje 
pri visokošolskem izobraževanju. Priznava akreditacijske odločitve, ki so jih sprejele agencije, vpisane v 
EQAR.

Zadnji dve leti je organizirala redni letni mednarodni konferenci o aktualnih temah v visokem šolstvu, 
izdala letni publikaciji agencije z zbornikom razprav o izbranih tematikah na konferenci, kratko 
predstavitvijo svojega dela v preteklem letu in izbranim tematskim prispevkom. 

Analitično in razvojno delo agencije je najbolj razvidno iz obsežnih sistemskih in tematskih analiz ter 
poglobljene samoevalvacije agencije, za katero je dobila tudi priznanje zunanjih presojevalcev ENQA. 
Analize popisujejo presečno stanje kakovosti višjih strokovnih šol, visokošolskih zavodov in njihovih 
študijskih programov po vseh področjih presoje oziroma povezanih standardih kakovosti, obravnavajo 
kakovost njihovih samoevalvacij oziroma poročil o tem ter podrobneje osvetljujejo lastnosti evalvacijskih 
praks strokovnjakov. Ponujajo poglobljen vpogled v delovanje sistema kakovosti v slovenskem višjem in 
visokem šolstvu. 

Agencija je v iztekajočem se strateškem obdobju pripravila in objavila analizo o kakovosti v slovenskem 
visokošolskem prostoru od leta 2014 do leta 2017, analizo o kakovosti kadrov v slovenskem visokem 
šolstvu, prispevek o prehodu od minimalnih standardov k odličnosti, izsledke mnenj deležnikov o 
zunanjem zagotavljanju kakovosti in o izobraževanju na daljavo. Posodobila in objavila je metodologijo in 
postopek za pripravo in diseminacijo sistemskih in tematskih analiz.

Agencija je za izboljšanje samoevalvacije in svojega dela spremenila še svoj poslovnik kakovosti, poslovnik 
o delu sveta agencije in druge notranje akte. Tudi na epidemijo covid-19 se je hitro odzvala s prilagoditvijo 
akreditacij in evalvacij nastalim razmeram. Izdelala je smernice za evalvacijske obiske na daljavo ter 
objavila priporočila v času izvedbe izrednih razmer, povezanih s covid-19. 

Poleg informacijskega sistema eNakvis in vzpostavljenega sistema zunanjih evalvacij na daljavo je 
agencija v drugi polovici leta 2020 postavila notranji informacijski sistem, namenjen upravljanju časa in 
nalog zaposlenih, imenovan »iNakvis«. 
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Slednji omogoča tako spremljanje in posodabljanje nalog iz akcijskega načrta, ustvarjanje dogodkov in 
spletnih sestankov z avtomatičnim generiranjem spletnih povezav zanje, pa tudi hitro komunikacijo med 
sodelavci. 

III. STRATEŠKI CILJI ZA OBDOBJE OD LETA 2021 DO 2025

Poslanstvo agencije
Agencija skrbi za razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem šolstvu. 
Deluje vsebinsko in formalno odgovorno ter svetovalno do vseh deležnikov in udeležencev v terciarnem 
izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja. 

Vizija agencije 
Agencija bo s sistemom razvoja zagotavljanja kakovosti pripomogla k temu, da bo visoko šolstvo v Sloveniji 
izobraževalno in raziskovalno kakovostno, mednarodno prepoznavno, konkurenčno in enakovredno 
vključeno v svetovni visokošolski prostor. 

Vrednote agencije:
• strokovnost (S)
• transparentnost (T)
• razvoj (R)

Strateški cilji za obdobje 2021¬2025:

1. Sprejem zakona o kakovosti v visokem šolstvu (R)
2. Izboljšanje presoje po standardih kakovosti in postopkov za akreditacije in evalvacije (S)
3. Vsebinsko poglobljeno analitično delo na izbranih področjih (S)
4. Vzpostavitev ažurnih baz podatkov o izbrani dejavnosti na visokošolskih zavodih (T)
5. Sledenje ciljem trajnostnega razvoja (R)
6. Poglobljeno mednarodno sodelovanje (S)
7. Proaktivno komuniciranje (T)

Agencija strateške usmeritve za obdobje od leta 2021 do 2025 povezuje predvsem z nadaljnjim 
razvijanjem analitičnega in razvojnega dela; izdelavo posebnega vodnika po akreditacijah in evalvacijah 
s poudarkom na poglobljeni vsebinski presoji po standardih kakovosti; s sprotnim in bolj usmerjenim 
izobraževanjem udeležencev v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih; s krepitvijo mednarodne 
dejavnosti na aktualnih področjih; ter proaktivnim komuniciranjem. Za lažje delo strokovnjakov agencije 
želi vzpostaviti ažurne baze podatkov o raziskovalni in knjižnični dejavnosti na visokošolskih zavodih, 
njihovih prostorih in opremi. Temeljni strateški cilj do leta 2025 je samostojen zakon o agenciji – zakon 
o kakovosti v visokem šolstvu.

1. Sprejem zakona o kakovosti v visokem šolstvu

Zakon o kakovosti v visokem šolstvu (zakon o kakovosti) bo z drugačnimi rešitvami, kot jih za delo agencije 
določa ZViS, omogočil, da bodo lahko naloge, povezane s strateškimi usmeritvami, kakovostno in v celoti 
opravljene. Zakon o kakovosti bo postopke uredil tako, da bodo bistvenega pomena akreditacijske in 
evalvacijske odločitve, sprejete na podlagi strokovnih vsebinskih presoj oziroma ugotovitev, vzpostavil 
bo podlago za akreditacije in evalvacije v tujini, uredil nedoslednosti v veljavnih predpisih in zbral določbe 
vseh na enem mestu. 

Razlogi za sprejem samostojnega zakona o kakovosti so tako:
a) utrditev neodvisnosti agencije;
b) ureditev pritožbenega postopka, s katerim bi zagotovili pomen vsebinske presoje in odločitev v 

akreditacijskih in evalvacijskih postopkih; 
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c) zagotovitev pravne podlage za delo agencije v tujini – mednarodne akreditacije; 
d) določitev postopkov agencije v zakonu in ne v podzakonskem aktu – k čemur napotujejo tudi 

odločbe upravnih inšpektorjev; 
e) odprava precejšnega števila nedoslednosti v sedanji zakonski ureditvi;
f) združitev določb iz ZViS, povezanih z agencijo, akta o ustanovitvi agencije, meril za akreditacijo 

in evalvacijo, meril za mednarodno sodelovanje ter drugih relevantnih predpisov v enem 
dokumentu, kar bi pripomoglo tudi k debirokratizaciji.

Agencija si bo prizadevala za utrditev in povečanje svoje avtonomije in tudi avtonomije slovenskega 
visokega šolstva. Neodvisnost je tesno povezana z drugimi razlogi za sprejem zakona o kakovosti, kot so 
poleg naštetih utrditev določb, ki urejajo temeljno dejavnost agencije, oziroma meril, da se bodo zunanje 
presoje kakovosti lahko razvijale v pravo smer in ustalile, s čimer si bo agencija pridobila večji ugled in 
zaupanje visokošolskih deležnikov. 

Izpolnitev tega cilja je v skladu z vrednoto agencije, ki zavezuje k razvoju.

2. Izboljšanje presoje po standardih kakovosti in postopkov za akreditacije in evalvacije 

K izboljšanju presoje po standardih kakovosti na vseh predpisanih področjih in pravilnem upoštevanju določb 
o njihovi presoji bo pripomogel vodnik po presojah, orisan pri naslednjem strateškem cilju. V strateškem 
obdobju od leta 2021 do leta 2025 si bo agencija prizadevala predvsem za strokovne zunanje presoje na 
visoki ravni, ki bodo tenkočutno prisluhnile tako potrebam študentov in zunanjega okolja kot tudi bolje 
upoštevale posebnosti visokega šolstva, povezane z različnimi stopnjami in vrstami študija, disciplinami, 
v katere se vpenjajo študijski programi, ter statusnimi in organizacijskimi razlikami med visokošolskimi 
zavodi. Posvetila se bo torej izboljšanju presoj strokovnjakov, na njihovi podlagi pa tudi odločitev sveta 
agencije. Načrtuje, da bo organizirala veliko izobraževanj, usposabljanj, srečanj z vsemi pomembnimi 
udeleženci v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih in skupaj z njimi:

a) obravnavala dosedanje nedoslednosti pri presojah;
b) poenotila razumevanje posameznih standardov kakovosti in določb o njihovi presoji;
c) preusmerila presojo standardov kakovosti od formalizmov k temeljiti vsebinski presoji po vseh 

določbah zanjo;
d) izboljšala predvsem presojo pedagoškega, strokovnega, znanstvenega, raziskovalnega in 

umetniškega dela visokošolskih zavodov in učiteljev;
e) bolje uporabljala posamezne standarde kakovosti in določbe o njihovi presoji ob upoštevanju vrste 

visokošolskega zavoda ter vrste oziroma narave in stopnje študijskega programa;
f) izboljšala in poenotila akreditacijska in evalvacijska poročila strokovnjakov, v katerih bodo še bolje 

ugotovljeno dejansko stanje in upoštevane posebnosti presojanega;
g) krepila zavest o pomenu in učinkih tako zunanjih presoj kot kakovosti, po kateri se te presoje ozirajo 

(Spodbujala bo premišljeno rabo idejnih pristopov h kakovosti.).

Temeljita in poglobljena vsebinska presoja bo temelj odločanja o akreditacijah in evalvacijah. Agencija zato 
v osnutku zakona o kakovosti v pomoč svetu agencije ustanavlja posebne komisije po študijskih področjih, 
ki bodo po potrebi obravnavale ugotovitve strokovnjakov o študijskih programih.

Prostor za izboljšave je tudi pri fazah akreditacijskih in evalvacijskih postopkov:
a) izpolnjevanje vlog za akreditacijo oziroma evalvacijo; 
b) strokovnjaki, njihovo imenovanje:

• izločitev neodzivnih in neustreznih strokovnjakov iz registra,
• ugovor zavoda,
• obisk strokovnjakov (način dela, enotnost, nepristranskost, objektivnost in strokovnost – 

poglobljena vsebinska presoja),
• redna izobraževanja in posveti; izobraževanja tudi za tuje strokovnjake; 

c) ugotovitvena ali »vmesna« poročila strokovnjakov;
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d) končna poročila strokovnjakov; 
e) obravnava vlog in odločanje na svetu agencije; 
f) pritožba. 

Za izboljšanje naštetega je načrtovano povečanje števila delavcev za vodenje akreditacijskih in 
evalvacijskih postopkov oziroma kadrovska okrepitev sektorja za kakovost. Pri vseh fazah je treba še 
izboljšati in poenotiti njihovo delo tako z visokošolskimi zavodi (vlagatelji vlog) kot s strokovnjaki agencije 
– tudi pri spremljanju nastajanja akreditacijskih in evalvacijskih poročil –, in člani sveta agencije. Agencija 
bo predvsem s sprotnim in še intenzivnejšim izobraževanjem skušala doseči poenoteno razumevanje 
izpolnjevanja standardov kakovosti in zakonskih določb in s tem pravilno usmerjanje strokovnjakov pri 
presojah.

V novem zakonu o kakovosti so predvidene spremembe pri ugovorih in pritožbah vlagateljev, pri čemer 
je dan večji poudarek utemeljenim in poglobljenim vsebinskim ugotovitvam. S slednjimi sta povezana 
še obravnava vlog in odločanje na svetu agencije. Poleg skrbi in zaveze za odgovorno, pošteno ravnanje, 
neodvisno sprejemanje odločitev, enakopravno obravnavanje vlagateljev, izogibanje konfliktu interesov … 
bo pozornost usmerjena v pripravo članov sveta oziroma njegovih poročevalcev na vsebinske ugotovitve 
glede posamezne vloge in z njo povezanega poročila skupine strokovnjakov.

Izpolnitev tega cilja je v skladu z vrednoto agencije, ki zavezuje k strokovnosti.

3. Vsebinsko poglobljeno analitično delo na izbranih področjih

Agencija namerava analitično delo v prihodnje razviti tudi v bolj vsebinsko poglobljenih analizah na izbranih 
področjih. V prenovljeno metodologijo za izdelavo in diseminacijo sistemskih in tematskih analiz je zapisala, 
da slednje dajejo informacije po posameznih spremenljivkah kakovosti, in sicer za študijske programe, 
zavode in šole; splošne in specifične informacije o akreditacijskih in evalvacijskih praksah agencije, torej 
o lastnostih akreditacijskih in evalvacijskih poročil strokovnjakov ter o notranjih evalvacijskih praksah 
na zavodih in šolah, razvidnih iz njihovih samoevalvacijskih poročil. Poleg obveščanja javnosti so lahko 
analize podlaga za oblikovanje visokošolskih in višješolskih politik, podzakonskih aktov in drugih predpisov 
o kakovosti visokošolskega izobraževanja in za načrtovanje zunanjih evalvacij. So v referenčno podporo 
pri presojah v evalvacijskih in akreditacijskih postopkih. Zavodom in šolam dajejo informacije, s katerimi 
lahko primerjajo kakovost svoje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti ter samoevalvacijskih praks. 
Namen sistemskih in tematskih analiz je pomoč pri razmišljanju o kakovosti terciarnega izobraževanja, 
njenem presojanju in izboljševanju. Tematske analize so lahko podlaga za smernice, priporočila in vodnike, 
povezane z evalvacijskimi in akreditacijskimi postopki. Takšne dokumente sprejme direktor (priporočila) ali 
svet agencije (smernice in vodniki) in jih objavi na spletni strani med uradnimi akti agencije. Upoštevati jih 
morajo zavodi, šole in strokovnjaki pri presojah. 

V tem strateškem obdobju bodo, tako kot v preteklosti, izdelane sistemska analiza o kakovosti v slovenskem 
visokošolskem prostoru od leta 2018 do leta 2023 ter obsežne analize mnenj notranjih in zunanjih 
deležnikov o delovanju agencije predvsem pri presojanju kakovosti, ki bodo ena od pomembnih podlag za 
samoevalvacijski poročili agencije za leti 2020 in 2021 ter 2022 in 2023. 

Agencija bo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci pripravljala analize o posameznih problematikah, 
povezanih z visokim šolstvom, jih objavljala in predstavljala na domačih in mednarodnih posvetih. Analize 
bodo podlaga za smernice, ki jih bodo strokovnjaki uporabljali pri presoji standardov kakovosti, vplivale pa 
bodo še na dopolnitve podzakonskih aktov, na primer smernice za presojo visokošolskih knjižnic… Podlaga 
bodo tudi za tematske prispevke agencije v letnih publikacijah in za mednarodne konference agencije.

Z vsebinsko poglobljenimi analizami poročil skupin strokovnjakov o akreditacijah in evalvacijah bodo 
izdelane dodatne usmeritve za zunanje presoje, ki bodo namesto operativi in protokolom, ki so že razviti, dale 
večji poudarek vsebinskim dilemam in izhodiščem za presojo ter bolj poglobljeni interpretaciji predpisov. 
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Skušale se bodo bolje približati upoštevanju različnih akademskih standardov. Sektor za analize 
pripravlja poseben vodnik po akreditacijah in evalvacijah oziroma presojah. Na podlagi izsledkov analize 
dosedanjih poročil strokovnjakov so bili konec novembra in v začetku decembra 2020 posveti o presoji 
kakovosti, na katere so bili poleg strokovnjakov agencije in drugih notranjih deležnikov povabljeni 
predvsem visokošolski učitelji in znanstveniki s področja visokošolske didaktike in raziskovanja znanosti. 
Posveti, usposabljanja, konference ipd. se bodo nadaljevali v tem strateškem obdobju, vodnik se bo sproti 
dopolnjeval in izboljševal. Agencija načrtuje, da ga bo sprva v elektronski obliki v celoti objavila konec 
leta 2021, pozneje pa ga bo tudi natisnila in razposlala vsem deležnikom. 

Izpolnitev tega cilja je v skladu z vrednoto agencije, ki zavezuje k strokovnosti. 

4. Vzpostavitev ažurnih baz podatkov o izbrani dejavnosti na visokošolskih zavodih 

Agencija je izdelala in v praksi vzpostavila informacijski sistem eNakvis, ki že zdaj omogoča veliko več, 
kot je omogočal stari sistem. V tem strateškem obdobju ga bo razvijala tako, da bo čim bolj uporaben 
oziroma preprost za uporabo. Poleg oddajanja in izpolnjevanja elektronskih vlog za akreditacije, 
evalvacije, spremembe zavodov in študijskih programov ali možnosti za sporočanje njihovih sprememb, 
izdelave različnih baz podatkov in njihovega sprotnega osveževanja bo v še večjo pomoč pri delu 
tako sveta agencije in pritožbene komisije, strokovnjakov kot strokovnih delavcev agencije. Podprl bo 
samoevalvacijo agencije in njeno analitično dejavnost, tudi s pridobivanjem podatkov o akreditacijah 
in evalvacijah po starih merilih, pred vzpostavitvijo eNakvis. 

Z omogočanjem povezovanja različnih informacijskih sistemov in baz podatkov bo agencija spodbujala 
povezovanje med sistemi visokošolskih zavodov, MIZŠ, Centra za poklicno izobraževanje (CPI) in 
drugimi ustanovami.

Načrtovane so nove baze podatkov: agencija bo skupaj z IZUM izdelala bazo podatkov o raziskovalni 
dejavnosti visokošolskih zavodov oziroma o njihovih visokošolskih učiteljih in sodelavcih ter knjižnicah 
ter bazo obveznih sestavin študijskih programov. Vzpostavljena bo tudi baza podatkov o prostorskih 
zmogljivostih in opremi visokošolskih zavodov. Navedeni bazi bosta lahko v veliko pomoč strokovnjakom 
in svetu agencije pri presoji kakovosti visokošolskih zavodov in študijskih programov. V sodelovanju z 
MIZŠ je načrtovana še baza podatkov o zaposljivosti študentov po visokošolskih zavodih in študijskih 
programih ob upoštevanju stopnje, vrste oziroma narave slednjih. Agencija bo dostop do različnih 
podatkov omogočila širši javnosti, predvsem študentom in prihodnjim študentom.

Izpolnitev tega cilja je v skladu z vrednoto agencije, ki zavezuje k transparentnosti.

5. Sledenje ciljem trajnostnega razvoja 

Ob upoštevanju strateških ciljev trajnostnega razvoja (SDG 2030), sprejetih na generalni skupščini 
Združenih narodov leta 2015, in sprememb, nastalih zaradi epidemioloških razmer, povezanih s 
pandemijo covid-19, si bo agencija v naslednjem strateškem obdobju prizadevala za doseganje 
ciljev trajnostnega razvoja. Skladno s trendi razvoja v evropskem in mednarodnem okolju bo te cilje 
upoštevala pri svojem delovanju in upravljanju, pa tudi v širšem kontekstu dajanja podpore in pomoči 
izobraževalnemu prostoru pri razmišljanju in uveljavljanju dobrih in prenosljivih praks, usmerjenih v 
izboljšanje visokega šolstva. S tem bo izkazana podpora družbi na poti sprememb k bolj trajnostno 
naravnanemu življenjskemu slogu. To področje odpira nov spekter znanj in potenciala za raziskovanje 
in razvoj tudi na področju visokega šolstva. Vključuje inkluzivne in integrativne pristope učenja, 
poučevanja in sodelovanja ter utira pot novim oziroma inovativnim principom in prioritetam v 
izobraževanju. Delovanje agencije bo zato usmerjeno v: 
• izboljšanje njenega notranjega sistema kakovosti in dejavnosti, povezanih s cilji trajnostnega razvoja;
• aktivno sodelovanje pri zbliževanju elementov zunanjega sistema kakovosti s cilji trajnostnega 

razvoja v slovenskem visokošolskem prostoru.
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Upoštevajoč cilje trajnostnega razvoja in epidemiološke razmere zaradi covid-19 bo agencija tudi v 
prihodnje:

a) racionalno načrtovala potovanja v tujino; 
b) na daljavo izvajala:

• akreditacijske in evalvacijske postopke oziroma obiske visokošolskih zavodov in višjih 
strokovnih šol, 

• izobraževanja, usposabljanja strokovnjakov, organizirala posvete z njimi in drugimi 
udeleženci pri akreditacijah in evalvacijah na daljavo;

c) imela več sestankov s predstavniki domačih institucij ter tujih agencij, združenj ipd. z 
videokonferenčnimi orodji;

d) omogočala sprejem vlog v elektronski obliki; 
e) skrbela za zdravje in dobro počutje zaposlenih;
f) poiskala nove prostore agencije: prizadevala si bo, da bodo stroški zanje manj potratni kot zdajšnji, 

po drugi strani pa bodo bolj prilagojeni potrebam dejavnosti agencije in njenih zaposlenih. 

Agencija je že leta 2020 morala prilagoditi opravljanje svojih dejavnosti spremenjenim razmeram, nastalim 
ob izbruhu pandemije covid-19. Ta se po napovedih strokovnjakov ne bo popolnoma umirila, zato bo krojila 
delo agencije tudi v prihodnje. Z naštetimi prilagoditvami ga bo skušala čim bolje opravljati, ob tem pa 
poskrbeti, da bo kakovostno. Akreditacije, evalvacije, izobraževanja, posveti in srečanja na daljavo morajo 
biti zato skrbno načrtovani in vodeni. Ob takem načinu dela pa je mogoče prepoznati tudi nekaj prednosti; 
med njimi so gotovo zmanjšanje stroškov za prevoze, morebitne nastanitve ali prenočitve, predavalnice 
ipd.; in tudi večja možnost za številnejše dogodke ali njihovo ponovitev, kadar bo to potrebno – slednje 
je posebej pomembno ob zavezi agencije k usposabljanju strokovnjakov in drugih deležnikov za bolj 
poglobljeno presojo kakovosti v skladu z nastajajočim vodnikom po akreditacijah in evalvacijah. 

Agencija si je pridobila certifikat »družini prijazno podjetje«, kar dokazuje, da si prizadeva za zdravje in 
dobro počutje zaposlenih. Slednje upošteva pri izbiri novih prostorov agencije tako, da upošteva mnenje 
zaposlenih in jim omogoča oglede prostorov na različnih lokacijah. Preselitev agencije je načrtovana za 
konec leta 2021. 

Izpolnitev tega cilja je v skladu z vrednoto agencije, ki zavezuje k razvoju.
 
6. Poglobljeno mednarodno sodelovanje 
 
Kot je razvidno iz zgornjih pojasnil, je agencija v iztekajočem se strateškem obdobju vzpostavila razvejeno 
mednarodno sodelovanje. V prihodnjem obdobju bo v skladu s sprejetim načrtom mednarodno dejavnost 
še okrepila, da bo imela bogat pregled nad primeri dobrih praks, politikami, analizami in primerjavami v 
evropskem in svetovnem merilu. Njihovo uporabo v slovenskem visokošolskem prostoru pa bo prilagodila 
njegovim posebnostim. 

Poleg ohranitve oziroma podaljšanja članstva v ENQA in vpisa v EQAR, kar je mogoče, če agencija dobro 
deluje, narediti na vsakih pet let, bo agencija:

a) še bolj dejavno sodelovala z drugimi agencijami in združenji agencij za kakovost; med 
predsedovanjem CEENQA bo vpeljala novosti, v skladu s katerimi bodo vse članice tega združenja 
pripravljale prispevke na zaokroženih vsebinskih področjih in jih javno predstavljale; 

b) sodelovala v mednarodnih projektnih skupinah, mednarodnih mrežah in aktivnostih, pri 
izobraževanjih in usposabljanjih, pri izmenjavi strokovnjakov in zaposlenih;

c) v okviru analiz izdelovala mednarodne primerjave; 
d) po sprejemu zakona o kakovosti opravljala tudi akreditacije in evalvacije v tujini.

V tem strateškem obdobju bo poseben izziv delo agencije v zvezi z vzpostavljanjem in delovanjem evropskih 
zvez univerz (evropskih univerz), tako imenovanih univerz prihodnosti. V njih za zdaj sodelujeta tudi naši 
največji univerzi. 
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To povezovanje bo zahtevalo prilagoditev presoje kakovosti v vseh sodelujočih državah, dogovore in 
ustvarjanje takim univerzam prilagojenih meril oziroma presojevalnih okvirov, vzajemno priznavanje 
akreditacijskih in evalvacijskih odločitev ter seveda z naštetim povezano polno in vzajemno zaupanje ter 
veliko strokovnost vseh sodelujočih.

Izpolnitev tega cilja je v skladu z vrednoto agencije, ki zavezuje k strokovnosti.

7. Proaktivno komuniciranje

Agencija je naredila velik korak naprej pri komunikaciji z deležniki. V prihodnjih letih jo namerava nadalje 
razvijati in poglabljati. Gre za zavezo za transparentno in odprto dvosmerno komuniciranje, vključevanje 
zunanjih deležnikov v postopke samoevalvacije in druge aktivnosti agencije ter sprotno obveščanje 
zainteresiranih (spletna stran, mesečni e-novičnik, družabna omrežja itd.).

Agencija želi svojim deležnikom posredovati čim bolj aktualne, točne in raznolike informacije o slovenskem 
visokem in višjem šolstvu. Cilj je povečanje prepoznavnosti spletne strani, ki bo informativno središče 
za ozaveščanje o pomenu presojanja kakovosti visokega šolstva. Zato bodo pripravljene spletne vsebine 
po zgledu predstavitvenih filmov, ki na dostopen in priljuden način posredujejo informacije o delovanju 
agencije, visokošolskih zavodih in ustroju slovenskega visokošolskega prostora, obenem pa obiskovalce 
spletne strani usmerjajo tudi k pomembnim vsebinam (npr. poročila skupin strokovnjakov), ki so bolj 
inherentno povezane s temeljno dejavnostjo agencije, torej presojo kakovosti visokošolskih zavodov, višjih 
strokovnih šol in študijskih programov. Spletna stran agencije bo v prihodnjih letih postala najpomembnejša 
informativna točka za študente in prihodnje študente, kjer bodo na enem mestu zbrani vsi zanje pomembni 
podatki in povezave z drugimi spletnimi stranmi. Za popularizacijo spletne strani bo agencija še bolj okrepila 
sodelovanje z visokošolskimi zavodi, višjimi strokovnimi šolami, študentskimi ter dijaškimi združenji, 
obenem pa povečala svoje delovanje na družabnih omrežjih. 

Izpolnitev tega cilja je v skladu z vrednoto agencije, ki zavezuje k transparentnosti.

IV. SKLEP

V iztekajočem se strateškem obdobju je agencija vzpostavila temelj ali usmeritev za nadaljnji razvoj v letih 
2021 do 2025. Gre za različna področja njenega delovanja; pa vendar, med strateškimi cilji, ki si jih je postavila, 
pomeni največji izziv izboljšanje presoje standardov kakovosti pri akreditacijah in evalvacijah. To bo pripomoglo 
k osmišljanju vloge, ki jo ima agencija po ZViS in ki naj bi visokošolskim zavodom in višjim strokovnim šolam 
omogočila strokovno utemeljen, stvaren, pravi… vpogled v njihovo dejavnost, jim pomagala pri njenem 
razvijanju…; agenciji pa utrdila ugled nepogrešljivega partnerja pri izboljševanju kakovosti visokega in višjega 
šolstva. Prav tako bo pripomoglo k boljšim in tudi lažjim odločitvam sveta agencije in pritožbene komisije.

Pomembno vlogo pri doseganju strateških ciljev bo imel nastajajoči zakon o agenciji – zakon o kakovosti 
v visokem šolstvu. Agencija si bo prizadevala, da bi omogočil strokovno še bolj poglobljeno presojo 
standardov kakovosti in odločanje sveta agencije z uvedbo posebnih komisij po študijskih področjih, 
predrugačil pritožbene postopke ter omogočil delo strokovnih delavcev v tujini. Potrudila se bo, da bi zakon 
o kakovosti uskladila z vsemi pomembnimi visokošolskimi deležniki, še več, da bi ga ti prepoznali kot nujen 
korak za izboljšanje, pa tudi olajšanje dela na področju kakovosti v visokem in višjem šolstvu. 

Strateške cilje od leta 2021 do 2025 je določil direktor agencije v sodelovanju z vodji sektorjev in delavci sektorja za 
analize. Pri določanju ciljev so bili upoštevani samoevalvacijski izsledki agencije in priporočila strokovnjakov ENQA 
ob zunanji evalvaciji agencije. Strateški cilji so bili predstavljeni na več posvetih agencije z zunanjimi deležniki. 
Besedilo »Strateški razvoj Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu od leta 2021 do 2025« (strategija) 
je napisala Tatjana Debevec, Sektor za analize.

Strategijo je podrobno obravnaval svet agencije na 156. seji 19. novembra 2020 in jo sprejel na 157. seji 17. decembra 2020.
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Klemen Šubic in Nataša Kramar
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OKOLIŠČINE IN IZHODIŠČA 
ZA NASTANEK SMERNIC

V članku predstavljamo predlog prvega dokumenta združenja srednje- in vzhodnoevropskih agencij za 
kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: CEENQA): Smernice za evalvacijo na daljavo. 

Pandemija covida-19 je po vsem svetu povzročila ogromen val sprememb na področju visokošolskega 
izobraževanja. Kljub različnim novim tehnologijam in tehnološkemu napredku je poučevanje in učenje 
večinoma še vedno potekalo v živo. Leta 2020 pa se je to spremenilo za vse deležnike na področju 
visokošolskega izobraževanja, vključno z agencijami za kakovost. Postavljeni smo bili pred velikanski 
izziv glede prilagajanja naših postopkov presojanja kakovosti, zlasti evalvacijskih obiskov. Agencije 
CEENQA so si na mednarodnih dogodkih redno izmenjevale izkušnje in rešitve, kar nam je pomagalo 
zbrati priporočila, izkušnje in prakse, ki so uspešne. Čeprav agencije spadajo v mednarodno visokošolsko 
okolje in večinoma upoštevajo iste standarde (namreč evropske standarde in smernice - ESG), zaradi 
nacionalnih posebnosti in zakonodaje opravljajo delo na različne načine. Smernice CEENQA se posledično 
posvečajo zgolj evalvacijskim obiskom kot skupnemu delu procesa zagotavljanja kakovosti, tako da jih 
lahko uporablja katera koli agencija za kakovost v visokošolskem izobraževanju. Namen tega dokumenta 
ni omejevati agencij v katerem koli pogledu, ampak predlagati mogoče rešitve in po potrebi ponuditi 
nasvete.

Smernice temeljijo na smernicah NAKVIS (slovenska agencija za kakovost), k njim pa so s pripombami 
in primeri dobrih praks prispevale tudi druge agencije CEENQA (YÖDAK, ACQUIN, NAB, EKKA, IAAR, 
AIKA, HEPDAK, NAQA, AQ). Postopek oblikovanja teh smernic je usklajeval član odbora CEENQA, prof. 
dr. Olgun Çiçek. 

Sestavljene so iz dveh delov: smernic, ki jih velja upoštevati (1) pred evalvacijskim obiskom in (2) med 
njim. V prilogah k smernicam so primeri dobrih praks in izzivov, ki so bili zbrani v anketi, opravljeni med 
agencijami CEENQA maja 2021 (1), in primer urnika evalvacijskega obiska (2).

V prvih dveh delih so nasveti o pripravi, informacijskih rešitvah in jasnih opredelitvah vlog ter porazdelitvi 
dela med deležniki (npr. koordinator na visokošolskem zavodu (v nadaljnjem besedilu; koordinator VZ), 
skupina strokovnjakov, uslužbenci agencije in sogovorniki). Vsi morajo biti dobro pripravljeni in dovolj 
obvladati digitalne in informacijske veščine. Uslužbenec agencije in koordinator VZ imata ključno vlogo, saj 
morata pojasniti in posredovati potrebne informacije ter zagotoviti, da so udeleženci seznanjeni z virtualnim 
konferenčnim orodjem, ki se uporablja. Pomembno je tudi preizkusiti morebitne dodatne funkcije (npr. 
tolmačenje) in v primeru tehničnih težav pripraviti in preizkusiti drugo orodje. Predsednik skupine mora že 
med uvodnimi sestanki skupine zelo jasno določiti vloge in vsebino. Svetujemo, da se sogovorniki v spletno 
čakalnico prijavijo približno pet minut prej, da se izognejo zamudam ali morebitnim tehničnim težavam in 
uslužbencu agencije omogočijo preverjanje prisotnosti. Naše smernice močno poudarjajo pomen ustrezne 
komunikacije med deležniki in uporabo ustreznega bontona v spletnem okolju. Priporočamo uporabo 
dodatnih kanalov/metod, kot so mobilne aplikacije, za hitro in učinkovito usklajevanje med koordinatorji 
VZ in uslužbenci agencije ter znotraj skupine strokovnjakov. Čeprav se lahko pri pisanju skupnega poročila 
s pomočjo videokonference sprva pojavi nekaj ovir, so izkušnje pokazale, da je tak način dela koristen za 
celotni proces. Čeprav se smernice osredotočajo na evalvacijske obiske, je mogoče nekatere nasvete in 
rešitve vključiti v druge postopke in vsakodnevno delovanje katere koli agencije.

V prvi prilogi je predstavljenih nekaj dobrih praks oziroma izzivov iz omenjene ankete, ki jih nismo mogli 
vključiti v smernice. 

Klemen Šubic in Nataša Kramar
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V drugi prilogi je predstavljen primer urnika, ki ga lahko spremenimo za prilagajanje specifičnim lastnostim 
določenega postopka. Pri urniku še posebej poudarjamo, kako pomembni so daljši odmori med sestanki, 
da se strokovnjakom omogoči dodaten počitek in zagotovi dovolj časa za izmenjavo zbranih informacij, 
presojo, postavljanje kakršnih koli nadaljnjih vprašanj in podajanje zaključkov. 

Na koncu uvoda k smernicam poskušamo pogledati v prihodnost. Katere novosti bomo uveljavili in 
kaj bomo ohranili iz obdobja pred covidom-19? Kakšen bo neizogibni hibridni sistem in v čem bomo 
prilagodili svoje sisteme zagotavljanja kakovosti? Prejšnji sistem izvajanja evalvacijskih obiskov v živo je 
mogoče izboljšati na različne načine, ki bi lahko bili del prihodnjega hibridnega modela, in nekatere bomo 
obravnavali:

1. Razpoložljivost in dostopnost: Evalvacijski obiski na daljavo omogočajo veliko širši nabor strokovnjakov 
z vsega sveta. Ker ni treba izgubljati časa s potovanji, strokovnjaki raje sodelujejo v postopku, ki je 
lokacijsko bolj oddaljen. Poleg tega zavodi lažje zagotovijo sogovornike, ki imajo lahko v času evalvacije 
urnike zasedene ali se nahajajo drugje, tudi v tujini. To je zlasti pomembno, kadar ima zavod ali študijski 
program mnogo mednarodnih študentov, diplomantov ali učiteljev. Čeprav lahko geografska razpršenost 
zaradi različnih časovnih pasov povzroči več usklajevanja, v mnogih primerih prinaša veliko prednost.

2. Prilagodljivost: V urnik daljših obiskov je lahko vključen prost dan, saj ne povzroča dodatnih stroškov. 
S tem strokovnjakom omogočimo več časa za pisanje poročila ali končnih ugotovitev ter prepotreben 
počitek po dolgih urah za računalniškim zaslonom. Obenem imajo tudi zavodi več časa za pripravo 
dodatnih gradiv, če je potrebno, in za opravljanje vsakodnevnega delovnega procesa. Če skupina sklene, 
da nekaterih materialnih razmer ni mogoče v celoti predstaviti na spletu, lahko lokalni strokovnjaki 
prost dan izkoristijo za pregled materialnih razmer in praktično usposabljanje v živo.

3. Zniževanje stroškov in lažja logistika: Različne nacionalne zakonodaje imajo različne cenovne politike 
za (nacionalne) agencije in visokošolske zavode. Spletni evalvacijski obiski stroške v vsakem primeru 
bistveno zmanjšajo, kar koristi tako zavodom kot agencijam. Logistična organizacija je v virtualnem 
okolju veliko preprostejša in čeprav od udeležencev zahteva določene prilagoditve, praviloma vsi 
prihranijo čas.

4. Trajnostna prihodnost: Preusmeritev našega dela v spletno okolje je danes, ko se soočamo z neizogibnimi 
podnebnimi spremembami, majhen, a kljub temu pomemben prispevek k doseganju trajnostno 
naravnanih delovnih navad in zmanjšanju ogljičnega odtisa. Skrb za okolje je odgovornost vseh, 
oblikovanje novega modela izvajanja postopkov naše agencije pa nam daje priložnost, da prispevamo 
svoj del.

Drugačna oblika evalvacijskih obiskov, bodisi v celoti ali delno na daljavo, seveda prinaša tudi nove izzive: 

1. Eden najpomembnejših je zagotoviti verodostojnost informacij. Različne etične dileme, npr. navzočnost 
nadrejenih med pogovori z udeleženci lahko povzroči samocenzuro med razgovori. 

2. Čeprav je bilo s snemalniki zvoka že prej mogoče snemati pogovore brez soglasja, je zdaj v virtualnih 
okoljih to še lažje, kar ustvarja dodaten pritisk na udeležence. 

3. Spontani razgovori na kraju samem niso mogoči, zaradi česar je mnogo težje odkriti morebitne skrite 
težave.

Čeprav so taki primeri pri evalvacijskih obiskih redki, lahko predstavljajo potencialno nevarnost in jih je 
treba obravnavati resno. Najlaže se jim izognemo tako, da ustvarimo močno medsebojno zaupanje med 
visokošolskimi zavodi in agencijami, saj to omogoča spoštljivo izmenjavo informacij in pošteno presojo. 
Deležniki se morajo sporazumeti, kako zagotoviti verodostojno evalvacijo, in hkrati ohraniti medsebojno 
zaupanje. Večja verodostojnost prejetih informacij na račun izgube zaupanja nikakor ni prava pot za naprej. 
Bistveno je tako posvečanje etičnim načelom kot spodbujanje odprtega dialoga in sodelovanja. Neodvisno 
od načina dela (v živo ali na daljavo) je ključno ohranjanje integritete vseh deležnikov.
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Pri NAKVIS in CEENQA upamo, da bo ta dokument uporaben za vse, ki organizirajo in izvajajo evalvacijske 
obiske. Tako kot smo agencije za kakovost v visokem šolstvu uspešno sodelovale pri izmenjavi dobrih in 
slabih praks ter rešitev med pandemijo, upamo, da se bo dobro sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnosti, 
ko bomo vsi snovali nov hibridni sistem izvajanja evalvacijskih obiskov z vsemi zgoraj omenjenimi izzivi.

Klemen Šubic in Nataša Kramar, NAKVIS, ter prispevki agencij YÖDAK, ACQUIN, NAB, EKKA, IAAR, AIKA, 
HEPDAK, NAQA in AQ.
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SMERNICE ZA EVALVACIJO NA DALJAVO, 
SMERNICE MREŽE CEENQA

Predstavljene smernice so dokument mreže CEENQA, katerega namen je vsem članicam ponuditi 
dodaten ali včasih celo alternativni pogled na to, kar se že uporablja v drugačnem nacionalnem 
kontekstu, ob upoštevanju posebnosti veljavnega zakonodajnega in procesnega okvira. Smernice 
lahko služijo kot alternativni pogled in priložnost za članice CEENQA, da izboljšajo organizacijo in 
izvajanje spletnih evalvacijskih obiskov tudi z izmenjavo nekaterih ustreznih in prenosljivih dobrih 
praks (kjer je to smiselno). 

Te smernice niso namenjene poenotenju faz postopkov med vsemi agencijami, članicami CEENQA, 
saj zanje ne predstavljajo obveznosti, temveč ponujajo dodatne informacije o tem, kako bi lahko 
organizirali evalvacijski obisk, katere okoliščine velja upoštevati in v kakšnem časovnem okviru. So 
korak k izmenjavi različnih praks in rešitev za izzive, s katerimi se agencije srečujejo pri organizaciji 
in izvajanju spletnih evalvacijskih obiskov med omejitvami, povezanimi s pandemijo, in po njih. 

Podlago za ta dokument smo vzeli iz nacionalnih smernic NAKVIS in jo dopolnili s predlogi in 
posebnostmi, ki so jih članice CEENQA poudarile v odgovorih na vprašalnik o organizacijskih 
posebnostih spletnih evalvacijskih obiskov. Vsebinski vidik ocen smo iz smernic namerno izpustili, 
saj so razlike med državami precejšnje in zato za tak dokument niso pomembne. 

Namen je podati napotke, kadar je to potrebno, in postaviti prava vprašanja o pomembnih 
organizacijskih izzivih spletnih presoj ter navesti mogoče načine za njihovo reševanje.

Klemen Šubic, NAKVIS

Pandemija covida-19 ni globoko prizadela le poučevanja in učenja, ampak so se morale močno 
spremeniti tudi vse tradicionalne oblike zunanjega presojanja kakovosti. Od marca 2020 je zaradi 
covida-19 večina agencij sprejela virtualne pristope k evalvacijam, pregledom in evalvacijskim 
obiskom.

Zato je odbor CEENQA za agencije, ki so članice mreže, sklenil pripraviti in objaviti sklop smernic 
o spletni evalvaciji za zagotavljanje kakovosti njihove virtualne presoje. Smernice želijo spodbujati 
tudi skladnost evalvacij med agencijami, ki so članice mreže.

Ta prispevek je rezultat obsežnega dela, opravljenega ob pomoči agencij, ki so sodelovale v podrobni 
anketi, pa tudi delavnice, ki jo je organizirala CEENQA.
 
Zlasti se zahvaljujem ekipi NAKVIS, ki je dala pobudo za smernice, in predsedniku prof. dr. Franciju 
Demšarju za predanost in vodenje. Zahvaljujem se tudi vsem agencijam, ki so se odzvale na anketo 
z dragocenimi prispevki za dokončno oblikovanje smernic. Predstavitve agencij o izvajanju, izzivih in 
dobrih praksah spletnih evalvacij so postale temelj teh smernic. Posebej se zahvaljujem tudi odboru 
CEENQA za pobudo in zavezanost v vsaki fazi teh dragocenih smernic. Iskreno upam, da bodo 
koristne in dragocene za naše članice pri izvajanju spletnih evalvacij.

Prof. Dr. Olgun Çiçek, YÖDAK

Klemen Šubic in Nataša Kramar
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Smernice za izvajanje evalvacije na daljavo

Prepričani smo, da bo to zelo praktičen in dragocen pripomoček za agencije pri virtualnih evalvacijah v 
popandemskem obdobju. Namen teh smernic je pomagati agencijam in jih usmerjati pri iskanju praktičnih 
informacij in pripomočkov za spletno evalvacijo. To bo referenčna točka za agencije v času višje sile.

CEENQA bo z veseljem pripravljena organizirati usposabljanje/delavnico o tehničnih vprašanjih in 
praksah teh smernic za agencije, kadar bo to potrebno. 

V posameznih primerih je evalvacijo visokošolskega zavoda mogoče izvajati izključno na daljavo z 
uporabo spletnih orodij (kot so Zoom, Skype, Google Meet, Jitsi ali druga platforma). 

Agencija za izvedbo evalvacije na daljavo priskrbi virtualno konferenčno platformo.

Pred evalvacijo 

Za načrtovanje evalvacije na daljavo je potrebno zlasti to:

1. Za sodelovanje v ocenjevalnih razpravah morajo skupina strokovnjakov, zavod in vsi udeleženci imeti 
delujočo opremo (računalnik z mikrofonom in kamero ali drugo pametno napravo – na primer pametni 
telefon, tablični računalnik) in dobro internetno povezavo. Priporočamo uporabo slušalk in mikrofona.

2. Priporočljivo je, da nekaj dni pred načrtovanim obiskom zaposleni v agenciji in koordinator na 
visokošolskem zavodu (VZ) preizkusita spletno orodje za izvedbo obiska na daljavo (npr. Zoom, 
MS Teams, GoToMeeting, Google Meet, Jitsi, Skype itd.). Na testnem sestanku lahko sodeluje več 
morebitnih udeležencev. Namen takega srečanja bi lahko bil, da zaposleni v agenciji predstavnikom 
zavoda predstavijo potek in dinamiko evalvacije na daljavo. Namen testnega sestanka je predvsem 
preveriti delovanje spletnih orodij in razjasnitvi odprtih vprašanj, ki se tičejo tehnične izvedbe obiska in 
priprave udeležencev nanj.

3. V primeru tehničnih težav z uporabo spletne platforme je treba preveriti in zagotoviti nadomestno 
spletno orodje (Zoom, Google Meets, Skype, Jitsi itd.). Pred dejansko evalvacijo je treba o tem obvestiti 
vse udeležence.

4. Priprava urnika: Glede na dinamiko in način izvajanja evalvacije na daljavo je potrebno skrbno in 
preudarno načrtovanje. Ena od možnosti je, da razprava s posamezno skupino sogovornikov traja od 
45 do 90 minut, čemur sledi predvidoma 15 do 25 minut odmora, v katerem povzamemo ugotovitve in 
se pripravimo na naslednjo razpravo. Glede na postopek (pa tudi razpoložljivost udeležencev, njihovo 
število in položaj itd.) se lahko predviden čas za vsako razpravo razlikuje. Priporoča se, da se agencija in 
presojani VZ dogovorita o največjem številu udeležencev vsake razprave/razgovora in tako vsaki skupini 
sogovornikov zagotovita ustrezen čas za konstruktivno razpravo in pogovore. Za evalvacijo skladnosti 
s standardi kakovosti in določbami presoje je treba razpravljati z vsemi ustreznimi deležniki. Vrstni red  
sogovornikov v dogovoru s predsednikom skupine določi strokovni delavec, uvodni in zaključni pogovor 
na obisku poteka z vodstvom.

5. V dnevni red evalvacijskega obiska so lahko vključene aktivne spletne povezave do načrtovanih srečanj in 
sestankov, pa tudi seznam udeležencev z njihovimi nazivi in vlogami v evalvacijskem postopku. Priporoča se, 
da so vsi udeleženci in strokovnjaki pravočasno obveščeni o dnevnem redu evalvacijskega obiska (vključno 
z aktivnimi povezavami do sestankov in seznamom udeležencev), na primer vsaj teden dni pred obiskom.

6. Vsaj teden dni pred začetkom evalvacijskega obiska na daljavo strokovni delavec organizira pripravljalni 
sestanek s skupino strokovnjakov, ki je namenjen vsebinskemu in tehničnemu usklajevanju med 
skupino strokovnjakov in osebo, ki vodi postopek na agenciji.
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7. Skupina strokovnjakov pred obiskom pripravi obširen osnutek poročila na podlagi dokumentacije. 
Pogovori so namenjeni pretežno razjasnitvi tematik, kjer ostajajo odprta vprašanja. Skupina pripravi 
tudi seznam želenega dodatnega gradiva, ki ga vlagatelj zagotovi prvi dan obiska. Pri vsebinskem 
delu pripravljalnega sestanka skupina skupaj s strokovnim delavcem pregleda osnutek poročila, 
pripravljena vprašanja in morebiten seznam dodatnega gradiva. Pri tehničnem usklajevanju se 
preveri delovanje kamer in mikrofonov vseh sodelujočih ter delovanje nadomestnega spletnega 
orodja.

Med evalvacijo

1. Glede na obliko evalvacijskega sestanka (v celoti na spletu ali hibridna) strokovnjaki vstopijo v 
sejno sobo (na spletu ali na kraju samem). Uslužbenci agencije so odgovorni za postopek, pa tudi 
za tehnično pomoč, kadar je to mogoče in potrebno. Priporoča se, da tuji strokovnjaki v postopku 
evalvacije sodelujejo po spletu/videokonferenci.

2. Za zagotovitev nemotenega obveščanja in takojšnjega odziva (v primeru tehničnih težav ali 
neudeležbe v izjemnih okoliščinah) uslužbenec agencije in koordinator na VZ po potrebi vzdržujeta 
stik po telefonu ali uporabljata ustrezne komunikacijske kanale, kot so WhatsApp, Telegram itd.

3. Določi se povezovalec vseh pogovorov; praviloma je to predsednik skupine strokovnjakov oziroma 
oseba, ki ji predsednik začasno dodeli to vlogo. Povezovalec skrbi tudi za ustrezno razporejanje in 
odrejanje časa za pogovor, dodeljuje besedo posameznim sogovornikom ter skrbi za spoštovanje 
načel strokovnega in spoštljivega komuniciranja.

4. Vsak udeleženec se mora sestanku pridružiti pet minut pred začetkom. Priporoča se uporabo 
funkcije »čakalnica« na platformi za videokonference, da se udeleženci lahko pridružijo sestanku 
po vrstnem redu in po urniku. Skupina strokovnjakov in uslužbenec agencije sta ves čas pogovorov v 
spletni konferenčni sobi. Udeleženci v razpravi se pridružijo posamično. Za razpravo naj uporabljajo 
celotna in prava imena. Izogibati se je treba več ljudem pod enim uporabniškim imenom/na enem 
računalniku v sejni sobi in dvema na istem računalniku/pod enim uporabniškim imenom pri eni 
pisalni mizi.

5. Vsi udeleženci pogovora upoštevajo pravila spoštljivega vedenja in spletne komunikacije (zaprosijo 
za besedo z dvigom roke, izklopijo mikrofone, ko ne govorijo, pri komunikaciji so strpni in spoštljivi). 
Vsi udeleženci pogovorov in skupina strokovnjakov morajo imeti prižgane kamere ves čas pogovora.

6. Presoja materialnih razmer: po navodilih uslužbenca agencije in skupine strokovnjakov visokošolski 
zavod zagotovi videoposnetek prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje študijskega programa 
(laboratorij, knjižnica, prostori za študente in oprema za izvajanje študijskega programa). 
Videoposnetek naj ne bo daljši od 15 minut. Med evalvacijo na daljavo skupina strokovnjakov v 
navzočnosti predstavnika VZ pregleda videoposnetek in reši odprta vprašanja. Celotna skupina 
strokovnjakov ali njen del lahko prostore po potrebi obišče fizično. Obisk prostorov in ogled opreme 
na kraju samem se izvajata pri študijskih programih in visokošolskih zavodih, kadar je to primerno 
in potrebno.

7. Ob koncu vsakega dne evalvacije se skupina strokovnjakov sestane na zaprti seji, kjer razpravlja o 
ugotovitvah, sklepih, preostalih odprtih vprašanjih in morebitnih dodatnih dokazih, potrebnih za 
celovito evalvacijo. Ta seja je namenjena tudi oblikovanju ključnih ugotovitev in sklepov, ki bodo 
vključeni v evalvacijsko poročilo.

8. Zadnji dan evalvacije so razgovori predvideni le v dopoldanskem času. Popoldne je namenjeno 
zaključevanju skupnega poročila. Za pripravo in dopolnjevanje besedila poročila se priporoča 
uporaba aplikacije, ki omogoča hkratno sodelovanje več strokovnjakov, npr. Google Docs.
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Priloga 1

Dobre prakse in izzivi, ki so jih navedle članice CEENQA

Anketa, opravljena maja 2021, je bila avtorjem v veliko pomoč pri pripravi smernic. Agencije pa so 
izpostavile tudi nekaj dobrih praks ali težavnih situacij, ki jih v dokument nismo mogli vključiti. Te 
predstavljamo tukaj in upamo, da si bomo še naprej izmenjevali dobre prakse in izkušnje.

Evalvacija materialnih razmer

To vprašanje je bilo največkrat omenjeno in ostaja izziv. Agencije so se odločile za  virtualne oglede v 
živo, videoposnetke ali fotografije prostorov in opreme, pripravljene pred evalvacijskim obiskom. Vendar 
pa se izkušnje s takimi rešitvami razlikujejo in mnogi napovedujejo, da se bodo odločili za fizičen obisk 
prostorov, ko bodo to dovoljevale razmere.

Zaupnost spletnih sestankov

Evalvacijski obiski v virtualnem okolju porajajo določena vprašanja, eno od njih, ki so ga omenile agencije, 
pa je zagotavljanje zaupnosti sestankov z deležniki. Sestanke bi z različnimi računalniškimi orodji zlahka 
posneli, ne da bi kdo vedel za to. Poleg sogovornika so lahko v prostoru tudi drugi, ki niso bili povabljeni in 
ki lahko vplivajo na odgovore. Za te težave je več rešitev, od podpisa dogovora o zaupnosti do poudarka 
na vzpostavljanju vzajemnega zaupanja.  

Vmesni dan

Upravljanje odmorov med razgovori in tako imenovana »utrujenost od Zooma« sta težavi, zlasti ob daljših 
obiskih. Rešitev, o kateri velja razmisliti, je lahko vmesni dan, ko ni razgovorov. Strokovnjaki se lahko 
posvetijo dodatni dokumentaciji, zbirkam podatkov, ki so na voljo, preverjanju dejstev, posodabljanju 
osnutka poročila itd. Poleg tega lahko  pripravijo tudi sklepne pripombe in formulirajo tematska vprašanja 
za naslednji dan ali naslednje dni. Čeprav se evalvacija s tem podaljša za en dan, lahko pomaga pri 
ohranjanju zbranosti in duševne pripravljenosti skupine strokovnjakov.

Priprava vprašanj

Spletna orodja so na splošno olajšala uvodne sestanke in zbiranje vprašanj. Tako lahko skupina 
strokovnjakov zbere pisna vprašanja pred evalvacijskim obiskom, kar omogoča boljšo izmenjavo in 
obsežno razpravo med skupino strokovnjakov in VZ.

Hibridni model

Ko gledamo v prihodnost in skušamo povezati dobre prakse evalvacijskih obiskov v živo in v virtualni 
obliki v nov model, je ena od možnosti, da v to odločanje vključimo VZ. Zlasti, kadar ne gre za prvi 
cikel podaljšanja akreditacije, lahko VZ ponudimo možnost izbire oblike evalvacijskega obiska: spletni 
evalvacijski obisk, fizični evalvacijski obisk ali kombinirana oblika. Čeprav morda obstajajo zakonske 
omejitve, je vredno razmisliti, kako vključiti mnenja VZ v morebitne različne prihodnje modele.

Izobraževanje strokovnjakov

Pri različnih izobraževanjih strokovnjakov lahko zdaj zlahka uporabljamo spletni format. Namesto 
tradicionalnih enodnevnih usposabljanj lahko izvedeno več kratkih, ki jim sledi samostojno ali skupinsko 
delo. Izkušnje kažejo, da je tak format učinkovitejši, zahteva pa jasen cilj, poudarek in strukturo in jasno 
komunikacijo glede pričakovanj v zvezi s pripravljalnim delom. 
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Priloga 2

VZOREC URNIKA V POSTOPKU EVALVACIJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
(dvodnevni evalvacijski obisk): PRVI DAN

*Informacije v vzorčnem urniku so zgolj za ponazoritev, kako organizirati dvodnevni evalvacijski obisk. 
Urnik se lahko precej razlikuje, kadar gre za več dnevnih obiskov in v različnih postopkih (prva akreditacija, 
institucionalni postopek itd.).

Sestanek Udeleženci Ura

Uvodni sestanek skupine strokovnjakov/ stik z 
vodstvom zavoda in pregled morebitnih težav

Skupina strokovnjakov 7:40–8:00

Kratek virtualni obisk prostorov in opreme na 
zavodu/v zvezi z evalvacijo študijskega programa

Predstavniki zavoda (vodstvo, koordinator) 8:00–8:25

Sestanku se pridružijo udeleženci v prvi razpravi 8:25

Razprava z visokošolskimi učitelji Razprava z visokošolskimi učitelji (redno 
zaposlenimi in pogodbenimi – vsi nazivi + 
asistenti)

8:30–10:00

Odmor 10:00–10:25

Sestanku se pridružijo udeleženci v drugi razpravi 10:25

Razprava s študenti in diplomanti Razprava s študenti vseh letnikov + diplomanti 10:30–12:00

Odmor za kosilo 12:00–13:25

Sestanku se pridružijo udeleženci v tretji razpravi 13:25

Razprava z evalvacijsko skupino Razprava z evalvacijsko skupino + vodjo 
študijskega programa

13:30–15:00

Odmor 15:00–15:25

Sestanku se pridružijo udeleženci v četrti razpravi 15:25

Razprava s predstavniki zunanjega okolja Razprava s predstavniki zunanjega okolja, 
mentorji praktičnega usposabljanja

15:30–17:00

Sklepni sestanek skupine in priprava na drugi dan 
evalvacije

17:00–17:30

* Zavod/šola naj pri iskanju in izbiranju udeležencev (študentov), ki niso predstavniki študentov, sodeluje s študentskim 
svetom.
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DRUGI DAN EVALVACIJE*

Sestanek Udeleženci Ura

Uvodni sestanek skupine strokovnjakov Skupina strokovnjakov

Sestanku se pridružijo udeleženci v prvi razpravi 8:25

Razprava s strokovnimi službami Razprava s predstavniki podpornih služb 8:30–10:00

Odmor 10:00–10:25

Sestanku se pridružijo udeleženci v šesti razpravi 10:25

Razprava z vodstvom zavoda, vodji programov Razprava z vodstvom zavoda + po potrebi tudi 
vodji oddelkov, predsednikom evalvacijske 
skupine ...

10:30–12:00

Odmor za kosilo 12:00–13:25

Sestavljanje skupnega poročila 13:30–15:30

Zaključna predstavitev za predstavnike 
visokošolskega zavoda

15:30–16:30

* Po odločitvi skupine strokovnjakov bo morda potreben ogled določenih prostorov in opreme na kraju samem, ki se načrtuje 
za drugi dan evalvacije. Izvaja se v manjšem obsegu (uslužbenec agencije in predsednik skupine), pri čemer se upoštevajo 
navodila in priporočila za preprečevanje širjenja okužbe. Po evalvaciji skupina strokovnjakov nadaljuje razprave po video 
povezavi (na varni lokaciji v zavodu ali v prostorih agencije).

Priporočila strokovnjakom po evalvaciji 

Priporočamo, da se skupina strokovnjakov po evalvaciji sestane še enkrat (isti ali naslednji dan, ko so 
vtisi še sveži) in dokonča vsebinski del evalvacijskega poročila. Skupina strokovnjakov ima do roka za 
oddajo dovolj časa za urejanje poročila.





ZBORNIK 
RAZPRAV
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Prof. dr. Peter Purg
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NOVA VLOGA IN PARADOKSI KAKOVOSTI V 
NACIONALNEM PROGRAMU VISOKEGA ŠOLSTVA 
2021–2030

Pričujoči sestavek podajam v vlogi člana ekspertne skupine, ki je v več kot leto dolgem kompleksnem 
procesu sestavljala novi slovenski Nacionalni program visokega šolstva (NPVŠ), ki bo veljal do leta 
2030. Dokument je v času pričujočega zapisa v zadnjih korakih potrjevanja na najvišjih ravneh (Svet 
za visoko šolstvo, nato ga sprejme tudi Državni zbor). V času razvoja dokumenta sem opravljal 
funkcijo predsednika sveta NAKVIS in tako v skupini poleg področij umetnosti in humanistike pokrival 
tudi področje kakovosti. Kot eden od avtorjev, ki je ves čas procesa skušal ne le opozarjati na pomen 
kakovosti v strateškem načrtovanju razvoja visokošolske sfere, ampak je tudi dosledno uveljavljal 
na eni strani kritične, na drugi pa vključujoče načine presoje programskih prioritet in ukrepov, 
bom v nadaljevanju poskušal osvetliti predvsem tiste plati NPVŠ, ki zadevajo področje kakovosti. 
To je opredeljeno tudi kot eno od sicer skupno petih poglavij dokumenta (preostala so še družbeni 
razvoj in visokošolski sistem, zakonodaja in financiranje, internacionalizacija ter digitalizacija), kar 
kaže na pomembno, glede na poprejšnji strateški dokument močno povečano vlogo kakovosti kot 
perspektive razvoja visokega šolstva na eni, ter nemara celo strateške opore na drugi strani. Nemara 
nekoliko paradoksalno, a po drugi strani tudi pričakovano, se visokošolska kakovost v prihajajočem 
NPVŠ navezuje na nekatera strateška razvojna področja, prežeta tako z ideološkimi kot etičnimi 
temami, pa tudi zelo konkretnimi, občutnimi in občutljivimi ukrepi.

Pod motom »Zeleni in ustvarjalni razvoj visokošolske dejavnosti, temelječ na odličnosti in odprtosti 
za dobrobit širše družbe« nacionalni program poleg vseh pričakovanih akademskih odličnosti že v 
preambuli izpostavlja tudi »odgovorno akademsko, institucionalno in ekonomsko avtonomijo,« 
kar naj bi bilo povezano s »pridobivanjem konkurenčnega in kakovostnega kadra za potrebe trga 
dela prvenstveno v Sloveniji, kot tudi širše v EU« (vsi navedki v pričujočem prispevku so iz aktualno 
obravnavanega osnutka NPVŠ, ki gre 17. 8. 2021 že drugič v obravnavo na Svetu za visoko šolstvo RS)**. 
Slovensko visoko šolstvo naj bi v tem desetletju odlikovali »inovativnost, pedagoška, raziskovalna 
in umetniška odličnost« ter kot svojevrsten novum tudi »naraščajoča kakovost v mednarodnem 
merilu.« Za slednjo program izpostavlja tudi druga področja kakovosti, kot so »stimulativni 
delovni in študijski pogoji, visoki standardi akademske kulture in etike, odzivnost na sedanje in 
prihodnje potrebe gospodarstva in negospodarstva, spoštovanje institucionalne avtonomije« 
ter splošna etična načela, kot so »družbena odgovornost, integriteta in zaupanje, enakost in 
nediskriminatornost, dostojanstvo, pravičnost in vključevalnost«. Svojevrstna novost je tudi 
usmeritev v »ekosistemsko raznolikost s poglobljeno pluralizacijo disciplin«, ki bodo usklajevane s 
strategijami pametne specializacije, usmeritvijo na zelen prehod v krožno gospodarstvo ter odprte 
inovacije, pri čemer naj bi slovensko visoko šolstvo tudi »sooblikovalo trende digitalne preobrazbe 
na področjih poučevanja, učenja, raziskovanja in inoviranja.« Specifično za področje kakovosti naj 
bi veljalo, da bo to »dosegalo mednarodno primerljivo visoko kakovost in odličnost nad evropskim 
povprečjem pri vseh standardnih kazalnikih.« Ob široki dostopnosti naj bi izkazovalo naraščajočo 
mednarodno vpetost, ki jo podpirajo »instrumenti internacionalizacije,« kamor sodi tudi izvajanje 
študijskih programov v tujem jeziku. 

Med šestimi strateškimi cilji na področju kakovosti velja v pričujočem kontekstu izpostaviti naslednje, 
ki kažejo na konkretne prioritete usmerjenosti področja kakovosti v tem strateškem dokumentu:

Trajno zagotavljanje kakovosti v slovenskem visokem šolstvu bi naj temeljilo na sistemu »spodbujanja 
stalnega izboljševanja in (samo)evalvacije na vseh področjih zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu.« 

Prof. dr. Peter Purg
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Ta cilj predvideva konkretno uvajanje »ustreznih modelov in principov (artikulacije ciljev, ukrepov, 
njihovega sledenja, predvsem pa stalnega izboljševanja skozi kombinacijo notranje in zunanje presoje 
oziroma kritične refleksije tako na programski ravni kot na ravni visokošolskih zavodov).« V tem cilju 
je enoznačno navedeno tudi, da »kakovost v visokem šolstvu preverja nacionalna, neodvisna agencija 
za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).« Na študentke in študente osredotočeno poučevanje, 
izhajajoče iz strokovnega, raziskovalnega oziroma umetniškega dela, ki predvideva vzpostavitev na 
študenta osredotočenega »ustrezno posodobljenega načina iz strokovnega, raziskovalnega oziroma 
umetniškega dela izhajajočega poučevanja.« Izpostavljen je učinek »prožnega prilagajanja kurikulumov 
za zagotavljanje ustreznih kompetenc in znanj diplomantk in diplomantov«, kar naj bi podprla tudi 
ustrezna »kombinacija virtualnega in prezenčnega podajanja učne vsebine«. 

Oblikovanje študijskih programov za poklice in izzive prihodnosti, med katerimi je posebej izpostavljen 
»zelen prehod v krožno gospodarstvo«, prinaša svojevrsten paradoks, ki se bo kasneje izkazal za še 
kako smiselnega: ob »konkurenčnosti na domačem in mednarodnem trgu zaposlovanja« bomo študente 
usmerjali tudi v »aktivno državljanstvo, kar pomeni, da se bodo študenti in diplomanti vključevali v 
družbeno dogajanje in odločanje, si prizadevali za krepitev demokratičnosti in državljanske ter stanovske 
solidarnosti.« Programi bi naj ob tem »podpirali samoiniciativnost pri ustvarjanju zaposlitvenih 
priložnosti (npr. zagonsko podjetništvo, odprte inovacije, medsektorske iniciative) ob posebni pozornosti 
za neprofitni in nevladni sektor.« V podobnem duhu naj spodbujanje podjetništva, »zagotavljanega (z 
ustrezno zakonsko ureditvijo) preko subjektov podjetniškega okolja zagonskih podjetij (spin-off, spin-
out in start-up),« temelji (ne na goli pridobitniški pragmatiki, temveč) na »znanstvenih ter umetniških 
dosežkih in rezultatih razvojnih, ustvarjalnih ter raziskovalnih projektov«. Vzpostavitev sistema 
vseživljenjskega učenja na visokošolski ravni ima za cilj »opolnomočenje širših krogov aktivnega 
prebivalstva z novejšimi spoznanji znanosti, umetnosti in stroke,« v okviru področja kakovosti pa naj bi 
se jasno in široko komunicirala tudi »nujnost pridobivanja raznolikih, a kakovostnih visokošolskih znanj, 
spretnosti ter oblikovanje pozitivne, na izobraževanju temelječe naravnanosti za prihodnost«.

Ukrepi za doseganje strateških ciljev na področju kakovosti še nekoliko konkretneje izkazujejo 
nadaljevanje paradoksalnega napona med družbenimi in ekonomskimi vlogami visokega šolstva ter 
njegovo avtonomijo in zavezanost akademski etiki; tukaj izpostavljamo le nekatere od skupno enajstih:

Spodbujanje sodelovanja s širšim okoljem in oblikovanje skupnih študijskih programov v evropskem prostoru 
naj bi temeljilo na »mehanizmih spodbujanja mednarodnega (transnacionalnega) sodelovanja, razvoja 
študijskih programov tretje stopnje ter sodelovanja z gospodarstvom in širšo družbo (vpetost visokega 
šolstva v okolje),« kar se neposredno navezuje na eno od ključnih področij kakovostne presoje programov, 
pa tudi institucij. Še posebej naj bi se »pri tem uveljavljale tematike solidarnosti, kakovosti dela, socialne 
varnosti, družbene kohezije, vključevanja ranljivih ter obrobnih skupin, nediskriminatornosti ipd.«

Razširitev dejavnosti NAKVIS se nanaša na njegovo svetovalno vlogo, ki naj bi »visokošolskim zavodom na 
podlagi kombinacije zunanjih evalvacij in samoevalvacije pomagala, da neprenehoma izboljšujejo kakovost,« 
kar predvideva »pripravo vodnikov, analiz in primerjalnih podatkov o slovenskem visokošolskem 
sistemu«. Kakor se je NAKVIS s samoiniciativno aktivnostjo na tem področju že uspešno uveljavil v zadnjih 
letih, bi naj odslej tudi v okviru NPVŠ »skrbel za ustrezno vrednotenje in analizo relevantnih mednarodnih 
lestvic (s kompleksnimi in področno uravnoteženimi kazalniki) ter uvrščanje visokošolskih zavodov nanje, 
pa tudi za objektivno javno predstavitev visokošolskih zavodov in programov z vidika kakovosti.«

Kritična samorefleksija visokošolskega sistema bi se naj izvajala na »ravni države ob vključevanju 
vseh ključnih deležnikov z namenom spreminjanja visokošolskega izobraževanja v skladu s potrebami 
družbe ter ob optimalnem izkoriščanju zmogljivosti novih tehnologij in znanstvenih dognanj ter 
intenzivnem sodelovanju s kulturnim in ustvarjalnim sektorjem.« Ukrep kreiranja sodobnih in 
prilagodljivih izobraževalnih programov v skladu z razvojnimi mednarodnimi trendi in potrebami okolja 
predvideva »poglobljene, strukturirane povezave z neformalnim izobraževanjem ter drugimi vidiki 
vseživljenjskega učenja.« 
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Z vidika delovanja in pristojnosti NAKVIS je tako zanimiv tudi ukrep priprave strategije umeščanja 
vseživljenjskega učenja v visokošolski prostor, ki se osredotoča na razvoj sistema akreditacij in priznavanje 
mikrokvalifikacij (angl. micro-credentials) in sistem priznavanja ter vrednotenja predhodno pridobljenih 
znanj.«

Za področje kadrov je predviden obsežen sveženj ukrepov, od zagotavljanja ustrezno usposobljenih kadrov 
za potrebe gospodarstva in širšo družbo, ki bi temeljilo na »hitrejši in učinkovitejši diverzifikaciji študijskih 
programov (in institucij) po posameznih strokovnih področjih s ciljem zagotavljanja najprimernejših, 
interdisciplinarno usposobljenih kadrov za gospodarstvo in negospodarske dejavnosti;« pa vse do 
prožnejšega določanja delovne obveznosti. Slednji ukrep predvideva »sistemske rešitve za permanentno 
izobraževanje visokošolskih učiteljic in učiteljev ter sodelavk in sodelavcev, kar bo vključevalo tudi 
prožnejše in ustrezno uravnovešeno določanje delovne obveznosti. Ob tem bo poskrbljeno za ustrezno 
usklajevanje dela in življenja, delovanja proti izgorelosti, uvajanja zelenih rešitev (npr. delo od doma) 
ipd.,« kar izkazuje zgornjim soroden paradoksalni napon med zahtevo po učinkoviti, če ne že kar servilni 
utilitarnosti visokega šolstva na eni strani ter hkratno skrbjo za dobrobit vseh deležnikov, predvsem pa 
zaposlenih in študentov na drugi.

Posodobitev minimalnih standardov za izvolitev v naziv z implementacijo pedagoške in strokovne 
uspešnosti naj bi se opirala na tako kvalitativne kot kvantitativne kazalce pedagoške uspešnosti. Ti naj 
bi »imeli pri postopkih izvolitev v naziv in napredovanj primerljivo utež glede na kazalce znanstvene 
oziroma umetniške odličnosti; smiselno se bo upoštevala tudi uspešnost pri izvajanju projektov (vključno 
s programi in mrežami) ter druga strokovna uspešnost, kar bo obsegalo tudi ugled v strokovni in širši 
javnosti in javno zastopanje strokovnih oziroma akademskih stališč, odmevnost oziroma priznane 
dosežke glede na področje izvolitve v naziv in polje akademskega ter tudi družbenega delovanja.« 
Večje vključevanje strokovnjakinj in strokovnjakov iz gospodarstva in negospodarstva v študijski proces 
in zunanjo evalvacijo bi naj potekalo skozi njihovo časovno omejeno izvolitev v tak naziv ter njihovo 
»vključevanje v študijski proces ter zunanjo evalvacijo. Spodbujalo se bo predvsem uspešne in prepoznane 
strokovnjakinje in strokovnjake z izkazanimi visokimi etičnimi načeli.«

Glede na omejenost obsega pričujoči povzetek večine ciljev in ukrepov Nacionalnega programa visokega 
šolstva s področja kakovosti potrjuje, da je kakovost v Sloveniji nedvomno uveljavljena kot temeljni koncept 
in pomembno orodje, uveljavila se je kot eno ključnih področij razvoja visokega šolstva. V to paradoksov 
polno, še ne povsem zasedeno polje se vpisujejo mnoge vrednostne, nemara celo ideološke opredelitve 
ali politične prioritete na eni strani – take, ki kažejo na nezadržno (neo)liberalizacijo, poblagovljenje ali 
celo gospodarsko instrumentalizacijo visokega šolstva. Na drugi strani pa prav skozi kakovost v strateško 
načrtovanje na nacionalni ravni vstopajo smele etične usmeritve ter prioritete, ki v akademski prostor 
vračajo pomembno humanistično širino ter vrednote ustvarjalnosti, raznolikosti, enakopravnosti ter 
interdisciplinarnega in medkulturnega sodelovanja.

Prof. dr. Peter Purg, Univerza v Novi Gorici, predsednik sveta NAKVIS

Avtor besedila je kot imenovani član ekspertne skupine poverjen za komunikacijo in preverjanje vsebine osnutka 
NPVŠ v njegovi zaključni usklajevalni fazi pri različnih deležnikih.
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DELO SVETA NAKVIS V PANDEMIČNIH RAZMERAH

Pandemija covid-19 je prinesla velike in nove izzive tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Zlasti nas 
je vse prisilila, ne glede na to, ali smo bili na to pripravljeni, da na digitalno področje preselimo številne 
dejavnosti, ki bi se običajno odvijale v živo. Čeprav je bilo to potrebno za zagotavljanje javnega zdravja 
in je mnogim posameznikom, zlasti tistim, ki delajo z informacijami in drugim pisarniškim delavcem, 
omogočilo, da so izkoristili delo od doma, so se morale organizacije v vseh gospodarskih in vladnih 
sektorjih hitro prilagoditi novi resničnosti dela na daljavo, vključno z vsemi tehničnimi in drugimi težavami, 
ki jih prinaša, z malo ali brez predhodne priprave.

Pandemija je močno vplivala tudi na postopke akreditacije in evalvacije, ki jih izvaja NAKVIS kot 
organizacija, ki je bila svoje delo večinoma vajena opravljati v živo. Ker naše skupine strokovnih evalvatorjev 
običajno obiskujejo zavode osebno, pri čemer lahko ugotovijo, ali zadevni visokošolski zavod izpolnjuje 
vse potrebne zakonske določbe, standarde kakovosti in druge predpise, ki jih je sprejela agencija, s 
pregledom infrastrukture in pogovorom s ključnimi deležniki, je selitev teh procesov na splet zahtevala 
bistveno spremembo naših načinov dela. Čeprav je to povzročilo nekaj zamud na začetku pandemije, ko 
še ni bilo jasno, kako dolgo bodo izredne razmere trajale, je agenciji hitro uspelo spremeniti smer in se 
prilagoditi okoliščinam.

Sem član sveta agencije, katerega naloga je, da na podlagi odločitev pripravi pisna poročila, ki nam jih 
posredujejo naše skupine strokovnjakov. Zato bom obravnavo konkretnih izzivov, ki jih to predstavlja 
zanje in njihovo delo, prepustil kolegom, ki so bolj neposredno vključeni v postopek izvajanja teh zunanjih 
evalvacij na daljavo. Namesto tega se bom osredotočil na to, kako je pandemija koronavirusa vplivala na 
delo nas kot najvišjega organa odločanja agencije. Podobno kot drugi člani in organi agencije je bil tudi 
svet pred marcem 2020 vajen sestanke in dejavnosti izvajati v živo.

Ker predavam na Univerzi v Sheffieldu v Združenem kraljestvu, me je Vlada Republike Slovenije jeseni 
2019 predlagala in imenovala v svet. Ko sem prevzel ta položaj, sem zapolnil mesto, rezervirano za člana, 
ki dela v visokem šolstvu zunaj Slovenije. Glede na to, da ne delam in ne živim v tej državi, sem se že pred 
nastopom pandemije udeležil številnih sestankov sveta virtualno. To pa ne pomeni, da sprememb, ki jih 
je prinesel SARS-CoV-2, nisem občutil. 

Preden se je bil celotni svet prisiljen preseliti na splet, sem bil pogosto edini član, ki se je sestankov 
udeleževal na daljavo. Posledično so se mi morali posebej prilagoditi, da sem se lahko sestankov udeležil 
po Skypu. Čeprav so se zaposleni v agenciji zelo trudili olajšati ta proces tako, da so namestili kamero 
in mikrofon, mi je bilo težko slediti razpravi, saj pogosto nisem slišal ali videl, kdo govori. Čeprav sem 
še vedno lahko glasoval in izrazil svoje mnenje, kadar je bilo treba, je moral zaposleni v agenciji ves čas 
spremljati mojo povezavo po Skypu. Na splošno pa je bil kljub velikim prizadevanjem agencije ta sistem 
v najboljšem primeru okoren.

Vse to se je spremenilo, ko se je bil celotni svet prisiljen preseliti na splet, in sicer s 149. sejo 19. marca 
2020. Namesto da bi se posebej prilagajali enemu samemu članu, ki sodeluje prek spleta, smo nenadoma 
vsi delali na daljavo. Agencija in njeni zaposleni so se hitro prilagodili okoliščinam tako, da so za naše 
dejavnosti prevzeli konferenčno platformo Zoom. 

Ker vsem udeležencem omogoča dostop in skupno rabo zvoka in videa (in diapozitivov) ter uporabo 
funkcije klepeta, je bil ta sistem veliko bolj prijazen do uporabnikov kot prejšnji ad hoc pristop k delu na 
daljavo, saj je to pomenilo, da sem bil v enakem položaju kot vsi drugi člani sveta. Virtualni sestanki imajo 
še druge prednosti. 

Prof. dr. Peter Verovšek
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Poleg tega, da članom več ni bilo več potovati na sestanke, je takšen format olajšal tudi postopek izločitve 
članov, katerih domače institucije so bile predmet evalvacije. Na sestankih v živo so morali zadevni člani 
zaradi tega postopka med razpravo zapustiti sobo, ko pa je bila zaključena in so bili sprejeti ustrezni 
ukrepi, so jih poklicali nazaj. Čeprav so bile te izločitve precej preproste, so bile včasih dokaj zamudne, 
saj so člani pogosto hodili noter in ven, preostali člani sveta pa so jih morali čakati. Nasprotno pa lahko 
na Zoomu zaposleni v agenciji v vlogi gostitelja virtualnega sestanka člana izloči tako, da ga začasno 
odstrani s sestanka s pritiskom na gumb, s čimer se potek naših sestankov pospeši in precej poenostavi.

Čeprav imajo virtualni sestanki nekaj manjših prednosti, so izzivi očitno veliko večji. Vanje se ne bom 
podrobneje spuščal, saj se vsi zavedamo, kako težko se je spoprijeti s »utrujenostjo od Zooma« ali pa 
govoriti praznim kvadratkom, kadar imajo vsi izklopljeno kamero. Da bi zagotovil nadaljevanje dela na 
najboljši možni način glede na okoliščine, je svet sprejel številne različne norme v skladu z najboljšimi 
praksami, ki so se pojavile v zadnjih 18 mesecih. Medtem ko smo si na primer med daljšimi sestanki v 
živo vzeli kratek odmor, predsednik sveta agencije dr. Peter Purg zdaj poskrbi za odmor na vsako uro in 
pol, da si lahko pretegnemo noge in za petnajst minut odmaknemo pogled od računalniških zaslonov.

Še bolj bistveno je, da si prizadevamo zagotoviti sodelovanje tako, da smo vse člane sveta z glasovalno 
pravico prosili, naj imajo kamere vključene, kadar koli je to mogoče. To je pomagalo, saj smo zagotovili, da 
je lahko kdor koli, ki je predstavljal neko temo, videl, koga nagovarja, in ocenil njihove reakcije. Predvsem 
pa predsedniku to omogoča, da preveri, ali vsi kimajo, ali pa je neki član »zamrznjen« ali pa ima med 
obravnavo preprosto druge težave s spletno povezavo.

Seveda pa dejstvo, da smo bili mnogi od nas prisiljeni delati od doma, sproža tudi pomembna vprašanja 
glede zasebnosti in varnosti podatkov, saj naši sestanki potekajo zaupno in niso odprti za nečlane. 
Medtem ko v živo to rešujemo tako, da delamo za zaprtimi vrati, so v virtualnem okolju potrebne 
posebne nastanitve, še posebej, ker smo bili mnogi med pandemijo, ko so bile naše pisarne zaprte, 
prisiljeni dolgo delati od doma. Da bi se izognili kakršnim koli težavam, člane prosimo, naj bodo med 
delom sami v prostoru ali uporabijo slušalke, da zagotovijo, da nihče drug ne sliši ali spremlja naših 
postopkov. Predsednik nas na to pravilo navadno opozori na začetku vsakega sestanka.

Na splošno sta se agencija in svet dobro prilagodila na nesrečne in težke okoliščine, ki jih je povzročil 
novi koronavirus. Ostaja pa še mnogo težav in vprašanj. Zlasti zanimivo bo videti, koliko sprememb, ki 
smo jih sprejeli v zadnjih 18 mesecih, bo ostalo, ko se bomo lahko vrnili k sestankom v živo in običajnemu 
delovanju.

Ko so se vladne omejitve v Sloveniji spomladi začele rahljati, je svet na primer začel sestanke prirejati na 
način, ki se bliža hibridni obliki. To je pomenilo, da sta se predsednik sveta in direktor agencije dr. Franci 
Demšar, ki nima glasovalne pravice, sestanka udeležila v živo na sedežu agencije, ostali člani sveta in 
drugi zaposleni v agenciji brez glasovalne pravice pa so se na naš Zoom sestanek prijavili na daljavo. Taka 
oblika se dobro obnese, kadar se sestanka v živo udeleži omejeno število članov, saj vse lahko posname 
ena sama kamera in jih tisti, ki delajo na daljavo, lahko vidijo v enem kvadratku. To pa bo postalo težava, 
ko se bo večina ponovno začela udeleževati sestankov v živo, kar sem že poudaril, ko sem govoril o lastni 
izkušnji pred pandemijo, ko sem se na naše sestanke prijavljal iz tujine.

Ključno vprašanje je obravnavati takšna vprašanja in ugotoviti, katere spremembe, ki jih je prinesla 
pandemija, želimo ohraniti ali prenesti v svet po covidu, v katerega se bomo, upajmo, vrnili v bližnji 
prihodnosti. Čeprav je to zame očitno pomembno vprašanje (in bo tudi za mojega naslednika na mestu, 
rezerviranem za nekoga, ki dela zunaj Republike Slovenije), ima posledice tudi za agencijo in druge člane 
sveta. Zlasti bomo morali razmisliti, ali prednosti sestankov v živo pomenijo, da se bomo vrnili v prejšnje 
stanje, ali pa bo svet še naprej uporabljal nekakšen hibridni način.

Ta odločitev ima pomembne stroškovne in časovne implikacije, saj agencija krije potne stroške za 
udeležbo članov na sestankih. 
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Čeprav drži, da je Slovenija majhna država z relativno kratkimi razdaljami (težko se je voziti več kot dve 
uri, ne da bi prečkali mejo), bomo morali razmisliti, ali je smiselno, da se vsi naši člani znova udeležujejo 
sestankov v živo. Čeprav ima to očitne prednosti, zlasti kar zadeva kulturo sveta, ki jo je lažje ohranjati, 
če se člani občasno srečujejo osebno in lahko vzpostavijo odnose, obstajajo tudi očitne pomanjkljivosti. 
Te zadevajo finance (za agencijo) in usklajevanje družinskega in poklicnega življenja (za člane sveta). 
Pomembne pa so tudi v smislu prometne gneče in boja proti podnebnim spremembam, saj vsako 
prihranjeno potovanje z avtomobilom pomeni, da se v ozračje izpusti manj CO2. 

Glede na moje kratko razmišljanje je jasno, da je koronavirus prinesel pomembne izzive tako za svet 
kot za agencijo kot celoto, pa tudi pomembne priložnosti za rast, saj nas je prisilil, da se prilagodimo 
in razmislimo o svojih postopkih, ne pa preprosto nadaljujemo z »običajnim delovanjem«. Doslej se je 
agenciji z vsem tem uspelo spopasti z minimalnimi motnjami v svojem delu. Še vedno pa ostajajo številna 
vprašanja, zlasti glede na negotovost sveta, ki se vrača v »normalnost« kljub dejstvu, da je covid-19 
postal endemičen in bo z nami tudi v bližnji prihodnosti.

Zaradi obstoječih epidemioloških razmer v zadnjem letu in pol obstaja več vidikov prilagoditev, ki bi jih 
lahko obdržali tudi potem, ko se bomo lahko ponovno srečevali v živo. Na primer, glede na preprostost 
uporabe spletnih sestankov ter čas in energijo, ki jo vsi prihranimo – vprašanje, ki je zaradi vse večjega 
poudarka na podnebnih spremembah vse pomembnejše – bi lahko razmislili o tem, da večino naših 
sestankov izvedemo na daljavo, tudi če to ni več potrebno za upoštevanje predpisov o javnem zdravju. 
Ker so pomembni tudi občasni sestanki v živo, bi lahko razmislili o načrtovanju dveh ali treh, ki bi se jih 
vsi osebno udeležili po najboljših močeh. Na teh »posebnih« sestankih bi se lahko osredotočili na ključna 
vprašanja in izzive, s katerimi se sooča agencija, lahko pa bi jih združili tudi z dejavnostmi teambuildinga 
in/ali sprejemom, da bi člane sveta agencije spodbudili k druženju in spoznavanju v bolj neformalnem 
okolju.

Glede na naše izkušnje v zadnjem letu in pol sem prepričan, da se bomo lahko spopadli z vsemi izzivi, ki 
nas čakajo v prihodnosti, ne glede na ukrepe, ki jih bomo sprejeli, ko bodo te razmere za nami.

Prof. dr. Peter Verovšek, Univerza v Sheffieldu, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske; član sveta 
NAKVIS

Prof. dr. Nejc Šarabon
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IZKUŠNJA IZVAJANJA PODALJŠANJA AKREDITACIJE 
ZAVODOV NA DALJAVO Z OČMI PREDSEDNIKA 
SKUPINE STROKOVNJAKOV V POSTOPKIH NA DVEH 
NAJVEČJIH SLOVENSKIH UNIVERZAH

Med epidemijo covid-19 in posledičnimi omejitvenimi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa sem imel 
privilegij in odgovornost voditi skupino strokovnjakov v postopku presoje za podaljšanje akreditacije 
Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. V prvem primeru so naše naloge, torej naloge skupine 
strokovnjakov, že končane, medtem ko nas v drugem primeru letos jeseni še čaka drugi del presoje, ki se 
nanaša na študijske programe. Evalvacija zavodov, zlasti pri dveh največjih slovenskih univerzah, je velik 
izziv že sama po sebi. Še večji pa je izvajanje evalvacijskega postopka na daljavo. V tem prispevku bi rad 
predstavil nekatere dejavnosti, rešitve in prakse, ki smo jih uporabili v dani situaciji, pri čemer smo se 
trudili, da bi bili rezultati našega dela koristni in da bi ohranjali čim višjo raven kakovosti. 

Naj za začetek poudarim, da sem z veseljem sodeloval s kolegi, člani skupine strokovnjakov – vsakemu 
posebej bi se rad zahvalil za sodelovalni duh in zavzeto delo! Čeprav so mi omenjeni postopki podaljšanja 
akreditacije prinesli precej delovnih obveznosti, moram priznati, da sem se tega izziva lotil ob popolnem 
zavedanju njegovega obsega, kompleksnosti in odgovornosti, ki jo prinaša. Še enkrat bi se odločil 
enako! Po tej izkušnji sem bogatejši za novo znanje in veščine, preizkusil pa sem tudi svoje strokovne, 
organizacijske in vodstvene sposobnosti. Verjamem, da zaradi nje kvalitetneje opravljam delo pedagoga, 
raziskovalca, inovatorja in dekana. Zato bi se rad zahvalil vsem kolegom, s katerimi sem imel priložnost 
sodelovati – zlasti prof. dr. Terencu Cliffordu Amosu, evalvatorju z mednarodnimi izkušnjami, ki je na 
mojo prošnjo občasno prevzel vlogo resničnega neuradnega mentorja in z mano velikodušno delil svoje 
izkušnje, predloge in nasvete.

Od imenovanja skupine strokovnjakov do izvedbe e-obiska smo imeli v obeh primerih okrog pet 
pripravljalnih sestankov, ki so trajali od ene do treh ur (obe univerzi, obisk, povezan z institucionalnim 
delom, in obisk, povezan z evalvacijo študijskih programov). 

Če nam je to všeč ali ne, odsotnost osebnega stika pomeni manj pristnosti in topline v pogovorih, na 
sestankih in razgovorih. Zdi se, da se vse naloge skrčijo na tehnične vidike. Hkrati pa se zdi, da temeljite 
priprave in to, kako dobro je delo strukturirano, pri uspešni izvedbi evalvacijskega postopka in e-razgovorih 
igrajo še večjo vlogo kot sicer. Zdi se, da dodatne informacije in gradiva med razgovori sami po sebi niso 
tako zlahka dostopni. V vseh fazah dela – od imenovanja skupine strokovnjakov do predložitve končnega 
poročila Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu – smo delo organizirali v okolju Office 365 
in omogočili interaktivno delo na datotekah z uporabo strukturiranih map OneDrive. Zdi se, da je bilo 
ključnega pomena, da smo vsi delali v spletni različici in ne v lokalno sinhroniziranih mapah. Lokalno 
delo na osebnih računalnikih in samodejne sinhronizacije so namreč sprva povzročali množenje datotek 
z neenotnimi sledljivimi spremembami dokumentov. Od takrat delamo izključno na spletu (Office 365) 
in niti enkrat nismo imeli težav. 

Ko so vsem članom NAKVIS in članom skupine strokovnjakov omogočili dostop do mape OneDrive, 
so se skoraj praviloma pojavljali manjši zapleti (vzroki so bili različni: računalnik MAC, uporabniški 
profili v pisarniških računalnikih, omrežje, nepreglednost predhodne uporabe spletnega okolja MS in 
nasprotujoče si pravice uporabnikov, vabilo za urejanje določene datoteke, ki je bila napačno razvrščena 
kot vsiljena pošta ...). Če ne štejemo nekaj manjših posegov, nam je uspelo vzpostaviti delujoč sistem in 
od takrat se je naše delo z mapami/datotekami za posebne namene nemoteno nadaljevalo. 

Prof. dr. Nejc Šarabon
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Posebna prednost dela na spletni datoteki je, da se ta posodablja v skoraj realnem času, kar nam dejansko 
omogoča njeno urejanje (in identifikacijo posameznika, ki dela). To je bilo v veliko pomoč v vseh fazah 
našega dela – pripravljalne opombe, priprava vprašanj za razgovor, sprotno beleženje odgovorov med 
razgovori in priprava prečiščene in končne različice poročila. 

Omenjene spletne mape/datoteke so omogočile interaktivno delo na način, ki je vsem članom skupine 
dopuščal, da vidijo, kdo je spremenil kateri del besedila, komentirajo delo drug drugega in si tako 
izmenjujejo mnenja in stališča. Člani so se dogovorili, da si delovnih dokumentov ne bodo pošiljali po 
elektronski pošti in da bodo delali izključno neposredno v omenjenem e-okolju, medtem ko so elektronsko 
pošto uporabljali izključno za obveščanje vseh o opravljenih nalogah in za prošnje posameznikov, kaj bi 
morali njihovi kolegi preveriti, komentirati ali nadalje razvijati. Na ta način je tudi oblika poročila dozorela 
skozi tri stopnje, ki so se odrazile v organizaciji naših podmap: (1) pripravljalna faza – osnutek postopka 
z opombami in poudarki, ustvarjenimi v fazi pozornega prebiranja prejetega gradiva in pregleda ciljnih 
spletnih mest; (2) faza konsolidacije – posodobitev in nadgradnja osnutka iz prejšnje stopnje med 
ocenjevalnim obiskom in razgovori s pomočjo tako pridobljenih dodatnih informacij; in (3) stopnja 
zaključevanja – končne spremembe in popravki poročila, pri čemer je posebna pozornost namenjena 
upoštevanju evalvacijskega vodnika, ponovnemu branju, ki so ga opravili sodelavci iz NAKVIS, in 
izboljšavam do končne različice, predložene svetu agencije v nadaljnjo obravnavo. 

Poleg teh različic evalvacijskega poročila se je podoben postopek razvil tudi v zvezi s pripravo na 
razgovore, njihovo izvedbo in uporabo pridobljenih odgovorov za zagotovitev manjkajočih delov podlage 
za našo kvalitativno analizo po posebnih standardih ocenjevanja kot ključni sestavni del končnega 
poročila. Dokument v Excelu je bil oblikovan tako, da je prikazoval časovni razpored pogovorov in 
vseboval predlagana vprašanja, vprašanje, ki so ga zastavili člani skupine strokovnjakov, glavnega 
naslovnika vprašanja med intervjuvanci, standard(e) presoje, na katere(ga) se je vprašanje nanašalo, 
in prostor za takojšnje zapisovanje odgovorov ali osnovnih informacij, ki izhajajo iz njih. Za sprotno 
beleženje odgovorov smo vnaprej izbrali člana skupine strokovnjakov (ki ni bil isti kot ta, ki je postavil 
vprašanje). Ker smo vsi delali v okolju Office 365, so lahko vsi člani skupine istočasno prebrali zapiske 
ter jih dopolnjevali in spreminjali, kakor se jim je zdelo potrebno, takoj po tem, ko je vnos opravila za to 
odgovorna oseba. 

Kot ste verjetno mnogi izkusili pri svojem delu v času omejitev, povezanih s covid-19, nekateri redni 
delovni postopki, kot so sestanki organov visokošolskih zavodov, drugi sestanki itd., običajno trajajo 
dlje, kot če potekajo v živo. Zato optimalna uporaba razpoložljivega časa in vodenje pogovora (z 
usmerjanjem v pravo smer) med evalvacijskimi razgovori predstavlja poseben izziv – s ciljem dobiti 
odgovore in informacije, ki jih skupina strokovnjakov želi razjasniti. Na začetku vsakega razgovora sem 
imel kratek, eno- ali dvominutni uvodni nagovor, v katerem sem pozdravil vse navzoče in jim razložil, da 
smo prek univerze vsem že poslali svoje osebne predstavitve in prejeli (v večini primerov) njihova imena 
in poklicne funkcije, z namenom, da ne izgubljamo dragocenega časa za osebne predstavitve. Med tem 
kratkim uvodom sem sogovornike tudi prosil, naj po možnosti uporabljajo angleški jezik, hkrati pa sem 
jih obvestil o njihovi zakonski pravici do uporabe slovenskega jezika in o tem, da lahko poskrbimo za 
simultano tolmačenje, če si to želijo. O omenjeni funkciji jih je že pred tem obvestila njihova univerza. 
Ob zaključku uvodnega nagovora sem jih prosil tudi, naj odgovarjajo kratko in jedrnato ter se držijo 
vprašanja, saj smo imeli na voljo le zelo omejen čas. 

Če med izvajanjem razgovorov na spletu govorca prekinemo in ga ponovno usmerimo k vprašanju – 
potem ko se odmakne od bistva vprašanja – lahko hitro ustvarimo občutek netaktne komunikacije. Zato 
smo sogovornike že na začetku vsakega razgovora opozorili, da lahko to pričakujejo, navedli razloge in 
jih prosili za razumevanje. Kadar je dejansko prišlo do prekinitve, je vodja razgovora med usmerjanjem 
pogovora spet taktno opozoril sogovornika, naj se drži bistva – npr. »Dovolite mi, da vas prekinem, ker bi se 
rad vrnil k prvotnemu vprašanju. Naš čas je omejen in res bi radi z vašo pomočjo dobili nekaj manjkajočih 
informacij. Zato bi vas rad vprašal: ...?« V povprečju se je izkazalo, da lahko na uro obravnavamo približno 
deset srednje kompleksnih vprašanj, vključno z manjšimi odmiki od glavnega vprašanja. 



49

Poudariti je treba, da smo vnaprej pripravljena vprašanja uporabili kot osnovni okvir, a se je vodja 
razgovora še vedno lahko sproti odločil postaviti drugo vprašanje glede na potek razprave in glede na 
že pridobljene informacije. Ta oblika organiziranja našega dela (vprašanja, odgovori in opombe) se je 
izkazala za ključno, saj bi lahko posebnosti dela na daljavo povzročile velike izgube časa, informacije v 
odgovorih pa bi se lahko zlahka izgubile ali pozabile. 

Nedvomno je izvajanje na daljavo med drugim zmanjšalo možnost zanesljive ocene materialnih razmer in 
bolj neformalnih pogovorov s študenti. Če glede slednjega ni bilo mogoče storiti veliko, so bili materialni 
pogoji (prostori, oprema, zmogljivosti za invalide itd.) predstavljeni bodisi v pisni obliki bodisi v obliki 
foto/video gradiv. Na podlagi prejetih predstavitev nismo dobili boljšega vpogleda; v primeru prihodnjih 
ocenjevanj na daljavo bi bilo smiselno vnaprej določiti natančno obliko in bistvene sestavine takšnih 
predstavitev. 

Za zaključek bi rad delil nekaj opažanj, ki verjetno niso posebej povezana z izvajanjem postopka evalvacije 
na daljavo, ampak so bolj splošne narave; kljub temu jih vidim kot priložnost za izboljšanje izvajanja 
evalvacije v prihodnje. Prvič, smiselno bi bilo standardizirati obvezne sestavine vloge za evalvacijo in 
obvezne elemente vseh ključnih dokumentov. Ta pomembni korak naprej bi lahko izvedli hkrati z večjo 
informatizacijo postopkov. Drugič, kar je povezano s prvim, bi moral NAKVIS po mojem mnenju prevzeti 
dejavnejšo vlogo v uvodnih fazah procesa, vključno z dvojnim preverjanjem vseh prejetih dokumentov, 
pozivi k predložitvi vnaprej znanih obveznih dokumentov itd. Tretjič, prav tako glede na moje prejšnje 
opažanje, mora časovni okvir postopka upoštevati in temeljiti na vsaj dveh fazah preverjanja ustreznosti 
predloženih dokumentov, kar bi omogočilo bolj organizirano in boljše delo skupine strokovnjakov. Na 
primer, to bi konkretno pomenilo, da skupina strokovnjakov ni imenovana, dokler niso v celoti pridobljeni 
na novo opredeljeni obvezni dokumenti, vključno s prevodi v angleščino, kadar so predlagani člani 
skupine strokovnjakov tujci. Kar zadeva mojo zadnjo pripombo, bi moral zavod, ki odda vlogo, predložiti 
vse dokumente tudi v angleškem jeziku. Če tega v skladu z veljavno zakonodajo ni mogoče zahtevati, bi 
moral za ustrezno prevedene dokumente poskrbeti NAKVIS. Četrtič, če so v skupini strokovnjakov tudi 
tujci in tako delo celotne skupine poteka v angleščini, bo predvidoma v angleščini predložena tudi končna 
različica končnega poročila. Ker je treba celotno poročilo predložiti v slovenskem jeziku, nosijo celotno 
breme prevajanja slovensko govoreči člani. V primeru obeh akreditacij (Univerza v Ljubljani in Univerza v 
Mariboru) so se člani skupine soglasno strinjali, da mora prevode zagotoviti NAKVIS ali pa je treba člane 
skupine strokovnjakov, ki prevzamejo to dodatno nalogo, dodatno plačati za njihove storitve. Nazadnje bi 
bilo po mojem mnenju treba delo skupine organizirati tako, da bi dnevom/tednu pogovorov takoj sledila 
skupinska priprava poročila. Natančneje, ne glede na to, kako duševno naporni so razgovori (še zlasti, če 
potekajo po spletu, na daljavo), so vse informacije in vtisi takoj zatem še vedno sveži. Zdi se, da večina 
strokovnjakov zaradi obremenitev, ki so jih doživeli, takoj po evalvacijskem obisku izgine vsaj za nekaj 
dni, običajno pa za nekaj tednov. Sveži spomini zbledijo in če bi vsi vedeli, da bo tednu razgovorov sledil 
dan skupnega pisanja poročila, bi bilo po mojem mnenju to boljše, bolj homogeno in hitreje pripravljeno.

Upam, da bodo misli, ki sem jih delil, lahko izhodišče za naše prihodnje skupno delo – s končnim ciljem 
izboljšanja kakovosti opravljenega dela na področju postopkov evalvacije.

Prof. dr. Nejc Šarabon, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
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DIVERZIFIKACIJA ZUNANJEGA PRESOJANJA 
KAKOVOSTI V EVROPSKEM VISOKOŠOLSKEM 
PROSTORU – RAZMISLEK PO ANALIZI PREGLEDOV 
AGENCIJ ENQA V LETIH 2020¬2021

Uvod

Zunanje presojanje kakovosti v visokem šolstvu izvira iz potrebe po odgovornosti in izboljševanju visokošolskih 
zavodov, zlasti odgovornosti do njihovih deležnikov1. Agencije izvajajo dejavnosti zunanjega presojanja kakovosti v 
skladu s potrebami visokošolskega sistema ali sistemov, za katere delajo (in različnih deležnikov), ter ob upoštevanju 
njihovih posebnosti. V zadnjih treh desetletjih je razvoj po vsej Evropi potekal z različno hitrostjo, vendar se je precej 
pospešil z vključitvijo presojanja kakovosti kot ene od treh ključnih zavez bolonjskega procesa (skupaj s priznavanjem 
in tristopenjskim sistemom študija2). Od takrat smo opazili številne trende oziroma smeri razvoja pri zunanjem 
presojanju kakovosti, vključno s poudarki na odgovornosti ali izboljševanju3; v zadnjih letih pa splošno težnjo po 
zunanjem presojanju kakovosti bolj na ravni zavodov kot programov4. Čeprav se zdi, da se je to stabiliziralo5, je 
razvidno, da številne agencije uporabljajo oba pristopa. Nekateri izzivi ostajajo, kljub temu pa je presojanje kakovosti 
v skladu s standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (ESG) postalo 
uveljavljen in sprejet del visokošolskih sistemov v evropskem visokošolskem prostoru (EHEA)6.

Nadaljnja zaveza, sprejeta v okviru bolonjskega procesa, ki je še zlasti pomembna kot izhodišče za ta prispevek, 
je izjava, da je treba visokošolskim zavodom v EHEA dovoliti, da za zunanje presojanje kakovosti izberejo katero 
koli agencijo, registrirano pri EQAR7. Čeprav se ta zaveza še dolgo ne bo v celoti uresničila, se ji že prilagajajo 
mnogi visokošolski sistemi8. Medtem ko to teoretično daje zavodom več možnosti za izbiro agencije, ki najbolje 
ustreza njihovim potrebam, je povzročilo tudi »marketizacijo« zunanje presoje kakovosti, pri čemer se morajo 
agencije, ki so prej delovale kot edine v svojih sistemih visokega šolstva, zdaj soočati z drugimi konkurenčnimi 
agencijami9.

Ker zunanje presojanje kakovosti v visokem šolstvu dozoreva, se zadnje čase razpravlja o prihodnosti in položaju 
te dejavnosti10. 

1 Glej na primer uvodna poglavja Jeliazkova, M & Westerheijden, DF 2002, ‘Systemic adaptation to a changing environment: Towards a next generation of quality assurance 
models’, Higher education, 44. zvezek, št. 3/4, str. 433¬448.

2 Glej Bolonjsko deklaracijo, http://www.magna-charta.org/resources/files/BOLOGNA_DECLARATION.pdf.

3 Glej na primer Vroejenstijn AI., 1995, ‘Improvement and accountability: navigating between Scylla and Charybdis: guide for external quality assessment in higher education’, 
London: Jessica Kingsley.

4 EQAR, 2020, ‘Policy Brief: External Quality Assurance Activities within and beyond the EHEA’, graf 1: Institutional, programme and joint programme reviews by year 
(2014¬2019), str. 4, https://www.eqar.eu/assets/uploads/2020/07/PolicyBrief_EQA_WithinandBeyondEHEA.pdf

5 Ibid, str. 4.

6 Poročilo o izvajanju bolonjskega procesa, 2020, str. 73.

7 Prvič omenjeno v bukareštanskem komunikeju leta 2012 (EHEA, 2012, ‘Bucharest Communique: Making the Most of Our Potential: Consolidating the European Higher 
Education Area’, str. 2. https://ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/Bucharest_Communique_2012_610673.pdf), in ponovno v erevanskem komunikeju leta 
2015, (EHEA, 2015, ‘Yerevan Communiqué’, str. 5. https://ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/YerevanCommuniqueFinal_613707.pdf).

8 Zavezo popolnoma uresničujejo v 21 sistemih EHEA, kar je več kot dvakrat toliko kot v letih 2013/14. Poročilo o izvajanju bolonjskega procesa, 2020, str. 77–78.

9 Ob tem je treba opozoriti, da nekatere agencije že dolgo delujejo na trgu, zlasti tiste, ki izvajajo zunanje presojanje kakovosti, ki je za visokošolske zavode prostovoljno. Glede 
trženja visokega šolstva glej na primer Jongbloed, B 2003, ‘Marketisation in Higher Education, Clark’s Triangle and the Essential Ingredients of Markets’, Higher Education 
Quarterly, 57. zvezek, št. 2, str. 110¬135. Glede razvoja dogodkov na področju marketizacije zunanjega presojanja kakovosti v visokem šolstvu glej na primer Westerheijden, 
DF 2001, ‘Ex oriente lux? National and multiple accreditation in Europe after the fall of the wall and after Bologna’, Quality in Higher Education, 7. zvezek, št. 1, str. 65¬75.

10  Hopbach, A & Flierman, A 2020, ‘Higher education: a rapidly changing world and a next step for the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area’, v: ENQA, 2020, ‘Advancing quality in higher education: celebrating 20 years of ENQA’, ENQA: Bruselj, str. 29¬36, https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/
Advancing-quality-in-European-higher-education-celebrating-20-years-of-ENQA.pdf

Goran Đaković in Anna Gover

http://www.magna-charta.org/resources/files/BOLOGNA_DECLARATION.pdf
https://www.eqar.eu/assets/uploads/2020/07/PolicyBrief_EQA_WithinandBeyondEHEA.pdf
https://ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/Bucharest_Communique_2012_610673.pdf
https://ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/YerevanCommuniqueFinal_613707.pdf
https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/Advancing-quality-in-European-higher-education-celebrating-20-years-of-ENQA.pdf
https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/Advancing-quality-in-European-higher-education-celebrating-20-years-of-ENQA.pdf
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Ker morajo agencije uspešno opravljati obe nalogi zunanjega presojanja kakovosti (tj. zagotavljanje 
odgovornosti in podporo izboljševanju) ter se odzivati na najnovejše spremembe v visokem šolstvu (npr. 
pandemijo covida-19, porast mikrokvalifikacij, nastanek zvez evropskih univerz), ne le da dodatno razvijajo 
svoje dejavnosti za presojanje kakovosti, ampak tudi na novo premišljujejo o sklopu svojih dejavnosti v 
celoti. Pozivanje k »inovacijam v zunanjem zagotavljanju kakovosti« je še en način, s katerim agencije 
poudarjajo željo po eksperimentiranju z izvajanjem storitev za visoko šolstvo, ta tema pa na področju 
presojanja kakovosti postaja čedalje pomembnejša11. Ta članek ima zato dvojni namen: prvič, ugotoviti želi, 
v kakšnem obsegu na agencijah za kakovost poteka razprava o diverzifikaciji njihovih dejavnosti, in drugič, 
raziskati želi motive za tako diverzifikacijo in njene lastnosti. 

Pomembno je, da v članku ne skušamo analizirati ali primerjati nabora dejavnosti zunanjega presojanja 
kakovosti pri obravnavanih agencijah. Prav tako pomembno je, da v članku ne upoštevamo (načrtovanega) 
razvoja teh dejavnosti, saj ta vidik njihovega dela prej spada v okvir nenehnega izboljševanja dejavnosti 
zunanjega presojanja kakovosti, ki sledi lastnim postopkom zagotavljanja notranje kakovosti. Namesto 
tega v raziskavi želimo ugotoviti, ali obravnavane agencije razmišljajo o morebitni prihodnji diverzifikaciji 
dejavnosti zunanjega presojanja kakovosti, in zakaj razmišljajo o širjenju ali spreminjanju njihovega nabora.

Nazadnje je treba ugotovitve v prispevku obravnavati v splošnem kontekstu umestitve agencije v 
visokošolskem sistemu, financiranja in poslanstva, ki ga mora izpolniti. Nacionalna agencija za kakovost, ki 
jo na primer v veliki meri financira država in je edini ponudnik storitev visokošolskim zavodom, bo razmišljala 
o diverzifikaciji dejavnosti zunanjega presojanja kakovosti s stališča, ki se močno razlikuje od položaja 
agencije za posamezno področje, ki nastopa na trgu v celotnem evropskem visokošolskem prostoru.

Raziskovalna metodologija

Da bi lahko empirično analizirali nedavne in načrtovane diverzifikacije dejavnosti, ta prispevek temelji na 
podatkih, zbranih iz zunanjih evalvacij agencij za kakovost, ki jih je ENQA izvedla v letih 2020 in 2021. 
Pri teh evalvacijah je upoštevala metodologijo za evalvacijo, določeno v Smernicah za evalvacijo agencij 
ENQA12. V to študijo je bilo skupaj vključenih 17 agencij13 iz 11 držav14. Analiza zaradi primerljivosti podatkov 
zajema le evalvacije v skladu z ESG, izvedene v celoti15. V študijo niso bili vključene evalvacije agencij, 
izvedene zunaj EHEA16.

Raziskovalno obdobje 2020–2021 je bilo izbrano tako, da vključuje samo najnovejše evalvacije agencij, 
ki jih je koordinirala ENQA, in daje priložnost za evalvacijo tistih agencij, ki so že razmišljale o možnem 
vplivu pandemije covida-19 na njihove dejavnosti17. Poleg tega je ENQA v tem obdobju zaznala intenzivne 
razprave o prihodnosti zagotavljanja kakovosti18.

Raziskavo smo izvedli s kvalitativno metodo študije primera, zato na podlagi rezultatov ne gre sklepati o 
statistični verjetnosti. 

11  Glej na primer Elken, M & Stensaker, B 2020, ‘Innovative practices in higher education quality assurance. A study of new activities, tasks and roles in six quality assurance 
agencies in Europe’, Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education, delovni dokument št. 7. Tudi Jacob, AK 2013, ‘Quality Assurance and Quality 
Enhancement in Higher Education and Innovation’, v: Carayannis, EG (ur.), ‘Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship’, Springer: New York, NY.

12  Na voljo na: https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/ENQA-Guidelines-2021.pdf

13  Pri pripravi dokumenta smo upoštevali zunanje preglede teh agencij za kakovost: ACQUIN, Nemčija, AI, Danska, AQAS, Nemčija, ASHE, Hrvaška, ECAQA, Kazahstan, FIBAA, 
Nemčija, FINEEC, Finska, GAC, Nemčija, HCERES, Francija, IAAR, Kazahstan, IQAA, Kazahstan, ZEvA, Nemčija, AAQ, Švica, ACPUA, Španija, ECBE, Belgija (evropska), NAA, 
Ruska federacija in UKÄ, Švedska.

14  Belgija (kot agencija, ki deluje po vsej Evropi), Hrvaška, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Kazahstan, Ruska federacija, Španija, Švedska, Švica.

15  Več informacij o pregledih agencij ENQA, vključno s popolnimi pregledi, je na voljo na https://www.enqa.eu/the-review-process/.

16  ENQA izvaja preglede agencij tudi zunaj EHEA. Leta 2020 je tak pregled izvedla na središču za akreditacijo akademskih in poklicnih kvalifikacij v Hongkongu.

17  Z izjemo švedske agencije UKÄ, ki je samoevalvacijsko poročilo poslala ENQA pred izbruhom pandemije covida-19 v Evropi.

18  Glej AQU Catalunya, A3ES, NOKUT & QQI 2021, ‘Reflecting on the future of European Quality Assurance’, spletni seminar 27. 5. 2021, https://www.aqu.cat/en/Studies/
conferences-and-workshops/Reflecting-on-the-future-of-European-Quality-Assurance. Glej tudi Hopbach, A & Flierman, A 2020, ‘Higher education: a rapidly changing world 
and a next step for the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area’, v: ENQA, 2020, ‘Advancing quality in higher education: 
celebrating 20 years of ENQA’, ENQA: Bruselj, str. 29¬36. https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/Advancing-quality-in-European-higher-education-celebrating-20-
years-of-ENQA.pdf.

https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/ENQA-Guidelines-2021.pdf
https://www.enqa.eu/the-review-process/
https://www.aqu.cat/en/Studies/conferences-and-workshops/Reflecting-on-the-future-of-European-Quality-Assurance
https://www.aqu.cat/en/Studies/conferences-and-workshops/Reflecting-on-the-future-of-European-Quality-Assurance
https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/Advancing-quality-in-European-higher-education-celebrating-20-years-of-ENQA.pdf
https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/Advancing-quality-in-European-higher-education-celebrating-20-years-of-ENQA.pdf
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Za vsako evalvacijo analizirane agencije smo preučili samoevalvacijsko poročilo agencije (SAR)19 z 
namenom, da si pridobimo raziskovalne podatke (zlasti poglavje, ki opisuje nabor dejavnosti zunanjega 
presojanja kakovosti agencije in poglavje »Trenutni izzivi in področja za prihodnji razvoj«). Podrobneje 
rečeno, iskali smo dva sklopa podatkov v skladu z dvojnim namenom poročila: 1. razmislek agencije 
o ukrepih in načrtih, povezanih s prihodnjo diverzifikacijo dejavnosti zunanjega presojanja kakovosti, 
vključno z vsebino in lastnostmi takih sprememb, in 2. motivi in vzroki (tj. notranji in zunanji dejavniki) 
prihodnje diverzifikacije teh dejavnosti.

V ta dokument niso vključena razmišljanja agencij o diverzifikaciji dejavnosti zunanjega presojanja 
kakovosti raziskovanja, saj takšne določbe ne spadajo v okvir ESG20, niti ne zajemajo dejavnosti, povezanih 
z zunanjo presojo kakovosti drugih ravni izobraževanja, ki ne spadajo v visoko šolstvo.

Rezultati raziskave

Ukrepi in/ali načrti za prihodnjo diverzifikacijo dejavnosti zunanjega presojanja kakovosti

Ta raziskava kaže, da je velika večina agencij v vzorcu razmišljala o potrebi po diverzifikaciji dejavnosti 
zunanjega presojanja kakovosti. Dejansko je tema diverzifikacije te dejavnosti jasno razvidna zlasti iz 
samoevalvacijskih poročil. Agencije smo pozvali k razmisleku o trenutnih izzivih in področjih za prihodnji 
razvoj. 13 od 17 agencij, katerih poročila smo preučili, vsaj enkrat omeni željo in/ali potrebo po nadaljnji 
diverzifikaciji svojih dejavnosti.

Analizirane agencije navajajo več področij, ki jih je treba upoštevati pri nadaljnji diverzifikaciji nabora 
dejavnosti zunanjega presojanja kakovosti. Omenjajo na primer potrebo po razvoju novih procesov za 
spodbujanje prilagajanja učenja in poučevanja sedanjim izzivom družbe, npr. »internacionalizacijo, čedalje 
večjo heterogenost študentov, različne izobraževalne poti in posledice za visoko šolstvo in usposabljanje, 
posledice demografskega dogajanja za visokošolske zavode in povpraševanje po vseživljenjskem in 
digitalnem učenju v prihodnosti« (SAR 1).

Poleg tega analiza ne razkriva zgolj spreminjajočih se pristopov agencij k zunanjemu presojanju kakovosti, 
ampak tudi spreminjajočo se naravo agencij kot organizacij. V zvezi s tem so zlasti nacionalne agencije za 
kakovost poročale, da se srečujejo s številnimi novimi pričakovanji vladnih organov, zaradi česar so dobile 
več novih nalog in razširile obseg svojih dejavnosti, kamor na primer spadajo »spremljanje zaposljivosti 
študentov in skladnost študijskih programov s potrebami trga dela, zagotavljanje enakega dostopa vsem 
do visokega šolstva, internacionalizacija visokega šolstva« (SAR 4). V drugem primeru je agencija, ki deluje 
na konkurenčnem trgu zunanjega presojanja kakovosti, ugotovila, da je treba obravnavati različne potrebe 
visokošolskih zavodov in se profilirati kot »kompetenčno središče za zunanje zagotavljanje kakovosti« 
(SAR 3), kar bi lahko v tesnem sodelovanju z vsemi deležniki v visokem šolstvu »spodbudilo nove projekte 
in pristope, ki bi prav tako pripomogli k izboljšanju akreditacijskega sistema« (SAR 3). Ob takem razvoju 
dogajanja se porajajo vprašanja o tem, kaj lahko smiselno pričakujemo od presojanja kakovosti (zlasti 
zunanjega), saj to ne more biti čudežno zdravilo za urejanje visokega šolstva.

Motivi in/ali vzroki za prihodnjo diverzifikacijo dejavnosti zunanjega presojanja kakovosti

Verjetno najmanj presenetljiva ugotovitev te raziskave je, da agencije o potrebi po diverzifikaciji svojih 
dejavnosti razpravljajo zaradi tako imenovane »evalvacijske utrujenosti« pri visokošolskih zavodih in/
ali potrebe po ohranjanju ustreznosti zunanjega presojanja kakovosti. Ta argument se pojavi v šestih 
od trinajstih samoevalvacijskih poročil, ki odražajo potrebo po diverzifikaciji nabora svojih dejavnosti; 
predvsem v poročilih nacionalnih agencij za kakovost (npr. Hrvaška, Švedska, Finska). 

19  Za pregled agencij ENQA mora agencija, ki jo pregledujemo, oddati samoevalvacijsko poročilo (SAR). S tem poročilom »dobi agencija priložnost, da razmisli, kako je njeno 
delovanje v skladu z ESG, in zbere ključno dokumentacijo, s katero to dokaže. Poleg tega je SAR priložnost za začetek razprav o trenutnih izzivih agencije« (Smernice za 
pregledovanje agencij ENQA, str. 10).

20  Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (ESG), 2015, Bruselj, Belgija, str. 7.
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Ker zunanje presojanje kakovosti v visokem šolstvu dozoreva, agencije razpravljajo o potrebi po vnovični 
preučitvi vrednosti svojih dejavnosti za visokošolske zavode in morebitni ponudbi novih dejavnosti, ki so 
blizu ali bliže potrebam deležnikov.

Ugotovili smo, da so vzroki za mogočo diverzifikacijo dejavnosti zunanjega presojanja kakovosti tudi 
nedavne pomembne spremembe21 v sistemih nekaterih preučenih študij primerov (Nemčija, Francija) 
ali na evropski ravni (nastanek zvez evropskih univerz prek pobude evropskih univerz22). Kot ugotavlja 
ena od agencij: »ob veliki spremembi [...] se agencijam odprejo tudi nova obzorja in možnosti« (SAR 1). 
Zlasti v Nemčiji se agencije srečujejo s povečano konkurenco pri izvajanju programskih in sistemskih 
(institucionalnih) akreditacij, saj jih lahko opravlja vsaka agencija, registrirana pri EQAR, ki jo je odobril 
nemški svet za akreditacijo. Na trgu, ki se krči in kjer visokošolski zavodi prehajajo z akreditacije programov 
k akreditacijam sistema in se število postopkov bistveno zmanjšuje, so bile nemške agencije za kakovost 
za uveljavljene vrste zunanjih evalvacij prisiljene razmisliti o alternativnih ponudbah.

Poleg tega imajo agencije v Nemčiji možnost, da zagotovijo tako imenovane »alternativne postopke«23, kar 
je še en primer prihodnje diverzifikacije zunanjega presojanja kakovosti. Zavodi imajo možnost razmisliti o 
alternativnih poteh do akreditacije, ki ni akreditacija programa ali sistema. V skladu s tem je ena od agencij kot 
priložnost navedla razvoj postopka, v katerem bodo svetovali, podpirali in predvsem spodbujali visokošolske 
zavode, da se sami vključijo v te nove vrste dejavnosti.

Raziskujemo tudi več novih razsežnosti dejavnosti zunanjega presojanja kakovosti, na primer socialno razsežnost 
visokega šolstva in vključevanje v izvajanje ciljev trajnostnega razvoja24. Agencije razmišljajo o razvoju novih 
dejavnosti, s katerimi bodo ocenile, v kolikšni meri zavodi upoštevajo te nove razsežnosti v visokem šolstvu. 
Ena od agencij ponuja primer nove razvijajoče se dejavnosti, »ki mora služiti kot model za pobude za presojanje 
kakovosti [te agencije], usmerjene v cilje trajnostnega razvoja, ki spodbujajo enakost spolov ali označujejo 
nediskriminatorne prakse v raziskavah in visokem šolstvu« (SAR 14).

Digitalizacija izvajanja visokega šolstva je zaradi pandemije covida-19 od začetka leta 2020 dobila velik zagon. 
Ena od agencij je zato omenila priložnost za razvoj postopka akreditacije, ki bo posebej ovrednotil vse vidike 
»digitalnega izobraževanja«. Natančneje, agencija pojasnjuje, da bo ta akreditacija ocenila »kakovost strategije 
digitalizacije v primeru poučevanja in učenja, kadrovske vire, tehniko, didaktično oblikovanje in zagotavljanje 
kakovosti digitalnih programov« (SAR 6).

Pomen množičnih podatkov, upravljanja podatkov in avtomatizacije pretoka informacij med različnimi akterji v 
visokem šolstvu (zavodi, vladnimi organi, študenti in agencijami za kakovost) so še en dejavnik pri diverzifikaciji 
dejavnosti agencij. V okviru te raziskave je treba ta dejavnik analizirati glede na že omenjeno spreminjajočo se 
naravo agencij kot organizacij. Agencije so poročale o načrtih za razširitev nabora dejavnosti, katere posledica bi 
lahko bile povsem nove dejavnosti zunanjega presojanja kakovosti, zagotovo pa se bo zaradi nje povečal obseg 
(obstoječih) dejavnosti.

Razmisleki

Omenjeni primeri praktično ponazarjajo, kako agencije za kakovost spreminjajo svoje dejavnosti zunanjega 
presojanja kakovosti, da bi se v svojem specifičnem kontekstu spoprijele z najpomembnejšimi izzivi. Odražajo pa 
tudi splošni trend razvoja teh dejavnosti, in sicer vse pogostejših pozivov k inovacijam in diverzifikaciji zunanjega 
presojanja kakovosti, katerega nekateri vidiki so se v zadnjih 18 mesecih zaradi pandemije covida-19 še okrepili. 
Naslednji odstavki prinašajo nekaj kratkih razmislekov o dejavnikih sprememb, ki jih trenutno opažamo.

21  V Nemčiji je to začetek veljavnosti Meddeželne pogodbe o akreditaciji študija leta 2018, v Franciji pa Zakona o načrtovanju programov raziskovanja, ki je HCERES nedavno 
podelil »odgovornost za usklajevanje evalvacijskih organov in potrjevanje evalvacijskega procesa drugih evalvacijskih organov, kot sta CTI in CEFDG« (SAR 9).

22  Več informacij na: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en.

23  Glej https://www.akkreditierungsrat.de/de/akkreditierungssystem/alternative-verfahren/alternative-verfahren (v nemščini).

24  Glej https://sdgs.un.org/.

https://www.akkreditierungsrat.de/sites/default/files/downloads/2019/Studienakkreditierungsstaatsvertrag.pdf
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
https://www.akkreditierungsrat.de/de/akkreditierungssystem/alternative-verfahren/alternative-verfahren
https://sdgs.un.org/


54

Evropski okvir za presojanje kakovosti 

Izhodišče za zunanje presojanje kakovosti so ESG. Trenutna različica ESG je začela veljati leta 2015. 
Čeprav se zdi dokaj nova, so ministri za izobraževanje EHEA njihovo prenovo zahtevali že leta 201225, v 
kasnejši postopek spreminjanja pa so bila vključena obsežna posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, 
vključno s skoraj končnim osnutkom predlaganega novega besedila. Tako so se nekateri deležniki dobro 
zavedali sprememb in se jim začeli prilagajati že precej pred uradno potrditvijo končne različice ESG leta 
2015. 

ESG iz leta 2015 so vsebovali določbe , ki so zahtevale bistvene spremembe standardov in postopkov 
nekaterih agencij, medtem ko je bila pri drugih potrebna le zelo majhna prilagoditev, zlasti ker so bile 
najpomembnejše spremembe ESG v 1. delu, ki se nanaša na notranje zagotavljanje kakovosti. Slednjim 
se ni bilo treba prilagajati novim standardom, zato so jih v svojih razmišljanjih že začele presegati. Zaradi 
tega in drugih dejavnikov (glej spodaj) stalno potekajo o tem, v kolikšni meri trenutni ESG omogočajo 
prilagodljivost onkraj ali zunaj uveljavljenih tradicionalnih oblik zunanjega presojanja kakovosti26. 
Medtem ko je skupina E427 (v kateri so nekateri ključni evropski deležniki in soavtorji ESG) pred kratkim 
vnovič poudarila obseg prilagodljivosti in inovativnosti, ki jih ponujajo ESG, se zaveda tudi, da bo kmalu 
morda potrebna še ena prenova, ki bi odražala spreminjajočo se naravo visokošolskega prostora28. 

Kljub pomembnosti evropskega okvira je treba omeniti, da morajo številne (nacionalne) agencije 
(čeprav nikakor ne vse) upoštevati in se odzivati na posamezne državne dejavnike in pritiske, vključno s 
političnim dogajanjem. Elken in Stensaker sta v nedavni študiji pokazala, da so agencije »običajno močno 
nacionalno usmerjene in da so še vedno pod precejšnjim nadzorom in vplivom nacionalnih organov«29 

ter da bi to lahko povzročilo »naraščajočo napetost med domačo in evropsko vlogo in odgovornostjo 
agencij za kakovost«30.

Zrelost zunanjega presojanja kakovosti

Eden ključnih motivov številnih agencij za razvoj ali diverzifikacijo procesov zunanjega presojanja 
kakovosti je potreba po zagotavljanju stalne ustreznosti oziroma izboljševanja kakovosti zavodov in 
programov v njihovi pristojnosti. V sistemih z dolgo zgodovino zunanjega presojanja kakovosti so bili 
zavodi in programi že večkrat akreditirani in evalvirani. Agencije se zavedajo, da ima vsak naslednji 
akreditacijski oziroma evalvacijski postopek z enakim pristopom potencialno manjši učinek in tvega, da 
postane birokratska naloga, zato morajo ponuditi nekaj drugačnega (npr. ASHE, UKÄ in FINEEC). Poleg 
tega morajo agencije, ki delujejo na »odprtem trgu«, kjer zavodi ali programi niso omejeni na eno samo 
agencijo za kakovost, razviti konkurenčno prednost, tako da ponudijo nekaj, kar jih ločuje od drugih, ki 
delujejo v istem sistemu ali na istem področju (npr. IAAR, AQAS in ZEvA).

To opažamo tudi pri zunanjih evalvacijah agencij. ENQA je kot glavni izvajalec zunanjih evalvacij agencij 
v EHEA nedavno spremenila smernice za evalvacijo. 

25  EHEA, 2012, ‘Bucharest Communique: Making the Most of Our Potential: Consolidating the European Higher Education Area’, str. 2. 
        https://ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/Bucharest_Communique_2012_610673.pdf. 

26  Glej na primer Hopbach, A & Flierman, A 2020, ‘Higher education: a rapidly changing world and a next step for the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area’, v: ENQA, 2020, ‘Advancing quality in higher education: celebrating 20 years of ENQA’, ENQA: Bruselj, str. 29¬36, https://www.enqa.eu/
wp-content/uploads/Advancing-quality-in-European-higher-education-celebrating-20-years-of-ENQA.pdf.

      in Loukkola, T 2020, ‘European quality assurance framework: why all the attention?’, https://eua.eu/resources/expert-voices/188:european-quality-assurance-framework-
why-all- the-attention.html, 

        in AQU Catalunya, A3ES, NOKUT & QQI 2021, ‘Reflecting on the future of European Quality Assurance’, spletni seminar 27. 5. 2021, https://www.aqu.cat/en/Studies/
conferences-and-workshops/Reflecting-on-the-future-of-European-Quality-Assurance.

27  Sestavljajo jo ENQA (Evropsko združenje za kakovost v visokem šolstvu), EUA (Združenje evropskih univerz), EURASHE (Evropsko združenje institucij v visokem šolstvu) in 
ESU (Evropska študentska organizacija).

28  E4 Group, 2020, ‘The ESG in the changing landscape of higher education’, https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/E4-statement_The-ESG-in-the-changing-landscape-
of-higher-education_Final.pdf.

29  Elken, M & Stensaker, B 2020, ‘Innovative practices in higher education quality assurance. A study of new activities, tasks and roles in six quality assurance agencies in Europe’, 
Oslo: NIFU, str. 34. https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/2720712/NIFUarbeidsnotat2020-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

30  Ibid., str. 8.

https://ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/Bucharest_Communique_2012_610673.pdf
https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/Advancing-quality-in-European-higher-education-celebrating-20-years-of-ENQA.pdf
https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/Advancing-quality-in-European-higher-education-celebrating-20-years-of-ENQA.pdf
https://eua.eu/resources/expert-voices/188:european-quality-assurance-framework-why-all-the-attention.html
https://eua.eu/resources/expert-voices/188:european-quality-assurance-framework-why-all-the-attention.html
https://www.aqu.cat/en/Studies/conferences-and-workshops/Reflecting-on-the-future-of-European-Quality-Assurance
https://www.aqu.cat/en/Studies/conferences-and-workshops/Reflecting-on-the-future-of-European-Quality-Assurance
https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/E4-statement_The-ESG-in-the-changing-landscape-of-higher-education_Final.pdf
https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/E4-statement_The-ESG-in-the-changing-landscape-of-higher-education_Final.pdf
https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/2720712/NIFUarbeidsnotat2020-7.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
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Leta 2021 je diverzificirala svoje storitve, tako da je v sodelovanju z EQAR uvedla metodologijo za ciljno 
usmerjene evalvacije31, ki bo na voljo agencijam, ki imajo že vsaj dve zaporedni uspešni oceni o skladnosti 
delovanja z ESG. Namen tega novega pristopa je zmanjšati breme za agencije, tako da se osredotočijo le 
na posebne standarde ESG in bolj poudarijo vidik izboljšanja procesa evalvacije (v nasprotju z vidikom 
skladnosti). 

Pandemija covid-19

Najbrž je pošteno povedati, da razvoj na področju presojanja kakovosti ni hiter. Spremembe v pristopih 
k zunanjemu presojanju kakovosti, bodisi uvedene na pobudo agencije ali na zahtevo drugih organov, 
potrebujejo čas za uvedbo in običajno (in povsem pravilno) sledijo precej dolgim obdobjem zbiranja 
dokazov in posvetovanja z deležniki s poskusno in prehodno fazo. Medtem ko je pandemija covid-19 
agencije za kakovost postavila pred izjemne izzive, je pokazala tudi, da se je mogoče hitro dogovoriti 
o spremembah, če je treba. Ponudila je tudi nenavadno priložnost za inoviranje, pri čemer so bile 
agencije prisiljene premisliti o svojih procesih, vključno s standardnimi časovnimi okviri, obliko ali celo 
potrebo po evalvacijskem obisku, ter razmisliti o tem, kaj so bistveni in nebistveni elementi njihovega 
dela. V nekaterih primerih je opustitev ustaljenih predpisov za akreditacijo ali drugačen zunanji pregled 
omogočila eksperimentiranje z dejavnostmi in oblikami, ki bi jih sicer morda razvijali več let. Pri tem 
je pomembno poudariti, da je treba jasno razlikovati med odzivom na posledice pandemije v sili in 
morebitnimi poznejšimi strateško izbranimi dogodki za spremembo prejšnjih oblik. Kljub temu je jasno, 
da številne agencije presojajo izkušnje, pridobljene v preteklih 18 mesecih, in izboljšujejo nekatere vidike 
nujnih ukrepov za vključitev v redne procese32. Čeprav to morda ne spada posebej pod opredelitev 
»diverzifikacije« zunanjih dejavnosti presojanja kakovosti (saj gre bolj za prilagoditev sedanjih dejavnosti), 
se zdi, da smo zaradi tega vseeno postali dovzetnejši za razmišljanje o mogočih spremembah.

Razvoj dogodkov v evropskem visokem šolstvu

Da bi zunanje presojanje kakovosti ohranilo svoj namen, mora iti v korak s širšimi spremembami v 
evropskem visokem šolstvu. Del aktualnega dogajanja, ki se mora odražati v pristopih k zunanjemu 
presojanju kakovosti, so: pobuda evropskih univerz in druge oblike internacionalizacije, ki poglabljajo 
strateško čezmejno sodelovanje univerz, večja pomembnost mikrokvalifikacij in drugih enot učenja, ki 
se odzivajo na pozive k prilagodljivi študijski poti in vseživljenjskemu učenju, digitalizacija in spletno 
izobraževanje (s katerima se ukvarjamo že vrsto let, zdaj pa sta v ospredju zaradi pandemije covid-19), 
pa tudi pozornost do drugih medsektorskih vprašanj, kot so raznolikost in vključevanje, trajnost in čedalje 
večje povezave ter interakcije med tremi poslanstvi visokega šolstva: izobraževanjem, raziskovanjem 
in družbeno vpetostjo. Zunanje presojanje kakovosti se je tradicionalno osredotočalo na učenje in 
poučevanje, pa tudi ESG se posebej nanašajo na to področje. Medtem ko številne agencije že nekaj časa 
preučujejo tudi raziskovalne dejavnosti v visokem šolstvu, druge ugotavljajo, da je to področje sedaj v 
njihovi pristojnosti (npr. UKÄ). Poleg tega so nekatere agencije raziskovale, kako lahko posebej podprejo 
in ocenijo delo univerz na področju trajnosti in družbene angažiranosti (na primer FINEEC in ACPUA). 

Nekateri od teh dogodkov so povzročili prenovo ali dopolnitev standardov agencij, drugi pa so agencije 
spodbudili, da ponudijo dodatne storitve, vključno s svetovalnimi storitvami ali ponujanjem drugih 
možnosti presoje, ki niso posebej povezane z ESG ali izobraževalnimi standardi na sistemski ravni. 
To ne kaže zgolj spreminjajočih se pristopov agencij k dejavnostim zunanjega presojanja kakovosti, 
ampak tudi spreminjajočo se naravo agencij za kakovost kot organizacij. V prizadevanju, da bi ohranile 
pomembnost in odzivnost (v nekaterih primerih pa tudi konkurenčnost), bodo morda precej drugačne, 
njihova raznolikost v EHEA pa bo verjetno še izrazitejša.

31  https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/Guidelines-for-ENQA-Targeted-Reviews.pdf 

32  Glej na primer predstavitve in razprave na dveh spletnih seminarjih ENQA na temo spletnega zagotavljanja kakovosti, ki predstavljajo primere iz prakse članic in podružnic 
ENQA. 1. del, april 2021, https://www.enqa.eu/events/enqa-online-members-forum-online-quality-assurance-experiences-from-enqa-members/ in 2. del, maj 2021, https://
www.enqa.eu/events/enqa-webinar-online-quality-assurance-experiences-from-enqa-members-part-2/. 

https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/Guidelines-for-ENQA-Targeted-Reviews.pdf
https://www.enqa.eu/events/enqa-online-members-forum-online-quality-assurance-experiences-from-enqa-members/
https://www.enqa.eu/events/enqa-webinar-online-quality-assurance-experiences-from-enqa-members-part-2/
https://www.enqa.eu/events/enqa-webinar-online-quality-assurance-experiences-from-enqa-members-part-2/
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Zaključki

Podatki, zbrani iz analize samoevalvacijskih poročil agencij, ki smo jih uporabili kot podlago za ta prispevek, 
kažejo, da agencije za kakovost dejavno preučujejo možnosti za diverzifikacijo svojega nabora dejavnosti 
zunanjega presojanja kakovosti. Med motive za to spadata potrebi, da agencije ostanejo pomembne 
in uporabne za visokošolske zavode ter spremembe v sistemih kakovosti, v katerih delujejo. Pri obeh v 
nekaterih primerih prihaja do zapletov zaradi odpiranja trga presojanja kakovosti v njihovih visokošolskih 
sistemih, kar pomeni, da se agencije znajdejo v konkurenčnem okolju. Poleg tega je bil razvoj dogodkov 
na področju visokega šolstva v EHEA veliko širši, na kar se poskušajo agencije za kakovost odzvati s 
svojimi dejavnostmi.

Obstajajo dokazi o čedalje obširnejši razpravi v skupnosti za presojanje kakovosti o možnostih za inovacije 
v sedanjem okviru zagotavljanja kakovosti EHEA. Čeprav evropski predstavniki deležnikov in sooblikovalci 
politik, kot je ENQA, že dolgo govorijo o raznolikosti pristopov zunanjega presojanja kakovosti po vsej 
Evropi, je kljub temu mogoče opaziti konvergenco glede peščice najpogostejših pristopov (zunanje 
presojanje kakovosti na ravni programa ali zavoda, poudarek na skladnosti ali izboljševanju, splošni ali 
specifični pristopi itd.33). Poleg tega po smernicah ESG zunanje zagotavljanje kakovosti v veliki meri 
temelji na ocenjevanju v štiristopenjski obliki: samoocenjevanje ali samoevalvacija, zunanji pregled, ki 
običajno vključuje evalvacijski obisk, poročilo in spremljanje34. Agencije, ki se oddaljujejo od te oblike, so 
tvegale izključitev iz skupin sprejetih agencij v EHEA (tj. članstvo v ENQA in vpis na seznam EQAR)35. 
To kaže na nenehno težnjo med željo po eksperimentiranju in inovacijami ter željo ostati del struktur 
ENQA in EQAR, saj to prinaša legitimnost, pri čemer ne pozabimo, da je zunanje zagotavljanje kakovosti 
v skladu z ESG ena od ključnih zavez bolonjskega procesa, s katerim so se strinjale nacionalne vlade. 

Vse to odpira vprašanje, kdaj so primerne razmere za to, da so inovacije bolj koristne kot moteče. Kdaj se 
ravnotežje nagne v prid želji, da prevetrimo status quo? Obseg tega prispevka ne dovoljuje, da bi to lahko 
podrobneje preučili, vendar bi lahko bil podlaga za nadaljnje raziskave, vključno z uporabo teoretičnega 
okvira, ki temelji na organizacijski teoriji.

Opomba: dokument še ni dokončan in je del tematskih analiz pregledov agencij ENQA.

Goran Đaković, vodja oddelka evalvacij, ENQA, in 
Anna Gover, namestnica direktorja, ENQA

33  Za druge premisleke o konvergenci in razhajanju v zunanjem zagotavljanju kakovosti glej Hopbach, A & Flierman, A 2020, ‘Higher education: a rapidly changing world and a 
next step for the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area’, v: ENQA, 2020, ‘Advancing quality in higher education: celebrating 
20 years of ENQA’, ENQA: Bruselj, str. 29¬36,

       https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/Advancing-quality-in-European-higher-education-celebrating-20-years-of-ENQA.pdf

34  Glej ESG Standard 2.3.

35 Viden primer je bila švedska agencija za kakovost leta 2013. Članica ENQA je ponovno postala leta 2021.

https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/Advancing-quality-in-European-higher-education-celebrating-20-years-of-ENQA.pdf
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Nacionalna agencija Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu 

Miklošičeva cesta 7, 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 bila ustanovljena leta 
2010 za akreditacije in zunanje evalvacije v visokem 
in višjem šolstvu ter za razvojno delo na tem področju. 
Deluje odgovorno, strokovno, nepristransko in neodvisno 
v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja. 
S članstvom v mednarodnih združenjih utrjuje ugled, 
skrbi za primerljivost in mednarodno prepoznavnost 
slovenskega visokošolskega prostora. Zavzema se 
za nenehno izboljševanje njegove kakovosti, tudi s 
sodelovanjem in svetovanjem vsem deležnikom v 
terciarnem izobraževanju.


