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Pobuda in namen: 

 

Sektor za analize in informatiko na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v 

visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija) je v skladu z načrtom dela pripravil poročilo o 

kakovosti vzorca študijskih programov, ki se izvajajo kot skupni študijski programi, 

visokošolsko transnacionalno izobraževanje oziroma na dislociranih enotah slovenskih 

visokošolskih zavodov v tujini.  

 

Gre za tematsko analizo poročil strokovnjakov v postopkih zunanje evalvacije študijskih 

programov v letu 2020. Prvotno poskuša prikazati kakovosti presojanih študijskih 

programov, torej kaj je dobro, kaj bi lahko bilo bolje in v čem predpisani standardi 

kakovosti niso izpolnjeni. Poleg tega se opredeljuje do značilnosti presoj. Ker je namenjena 

opisu stanja kakovosti in lastnosti presoj, se ne posveča povzemanju in napovedovanju 

trendov na področju internacionalizacije visokega šolstva. Prav tako se ne umešča v 

mednarodni kontekst tematskega analiziranja kakovosti omenjene internacionalizacije 

oziroma v primerljive mednarodne raziskave. Sklepe oblikuje na podlagi vzorca nacionalne 

visokošolske dejavnosti, ki presega slovenski visokošolski prostor. 

 

Analiza izpelje oceno lastnosti evalvacijskih praks iz opazovanja, katerim spremenljivkam 

kakovosti (torej posameznim določilom iz standardov kakovosti) so se strokovnjaki pri 

presoji posvečali pogosteje in kako kritično. Na tej podlagi oblikuje tudi sklepe za prihodnje 

zunanje presoje kakovosti na področju internacionalizacije. 

 

 

Metodološki okvir: 

 

Analiza črpa iz uradnih strokovnih mnenj, ki so izdelana po predpisih in navodilih agencije 

ter temeljijo na enakih predlogah, na enaki vrsti dokumentacije za presojo in vselej na 

izsledkih opravljenih evalvacijskih obiskov. Slednje je agencija izvedla v letu 2020. Analiza 

je nastala na podlagi povzemanja in interpretacije evalvacijskih poročil po vseh standardih 

kakovostih v Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in 

študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17, 14/19, 3/20, 78/20, 82/20 – popr. in 

44/21; v nadaljevanju: merila za akreditacijo), in sicer na področjih notranjega 

zagotavljanja in izboljševanje kakovosti presojanih študijskih programov, njihovega 

spreminjanja, posodabljanja in izvajanja. 

 

Pregled vzorca evalvacijskih poročil je bil usmerjen v izdelavo vsebinskih povzetkov 

ključnih ugotovitev, obrazložitev in ocen kakovosti. Te smo nadalje povezali in primerjali 

tako po posameznih standardih kakovosti kot po skupinah presojanih zadev, da bi po eni 

strani identificirali morebitne skupne, nasprotujoče si oziroma ponavljajoče se kvalitativne 

lastnosti dejanskega stanja, ter da bi po drugi strani identificirali pogostost in kritičnost 

presoj po posameznih spremenljivkah. Zaradi majhnosti vzorca analize ne razširja 

empirična kvantitativna raziskava presoj. Povzemanje vsebine opazovanih poročil in 

njihovo interpretacijo smo oprli na vnaprej usklajene metodološke usmeritve ter na 

Metodologijo in postopek za pripravo in diseminacijo sistemskih ter tematskih analiz.1 

 

Prvo ključno vodilo pri analizi je bilo zajemanje ugotovitev, argumentacij in ocen, v čem je 

presojani študij po posameznih standardih kakovosti dober oziroma ni, in sicer predvsem 

 
1 https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/2020/09/Metodologija-tematske-analize.pdf  

https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/2020/09/Metodologija-tematske-analize.pdf
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po študijskih vsebinah, njihovih spremembah, izvajanju študija in temeljnih razmerah zanj. 

V ospredje nismo postavili tem, povezanih s sodelovanjem deležnikov, obdelovanjem in 

posredovanjem informacij, organizacijo, upravljanjem, poslovanjem ter promocijo in 

trženjem visokošolske dejavnosti. Namesto lastnosti podpornih oziroma dopolnilnih 

struktur in procesov smo torej, kolikor je bilo glede na posamezne standarde kakovosti 

mogoče, zajemali predvsem kvalitativna sporočila o neposredni kakovosti študija in 

ključnih pogojih zanj, med katere sodijo materialne in predvsem kadrovske razmere.  

 

Drugo ključno vodilo je analizo usmerjalo k temam mednarodnega značaja oziroma k 

temam, povezanim z mednarodno razsežnostjo študija. Zaobšli smo dele evalvacijskih 

poročil, ki obravnavajo zgolj študij v Sloveniji. 

 

 

Pravni okvir mednarodnega visokošolskega izobraževanja: 

 

Za razumevanje določitve vzorca je treba opredeliti osnovne razlike med tremi oblikami 

mednarodnega visokošolskega izobraževanja – med visokošolskim transnacionalnim 

izobraževanjem (v nadaljevanju: VTI), mednarodnimi skupnimi študijskimi programi in 

študijem na dislociranih enotah v tujini. K VTI spadajo vse oblike in načini visokošolskega 

izobraževanja, pri katerem se javnoveljavni študijski program v celoti ali njegovi 

posamezni deli izvajajo v drugi državi, kot je sedež nosilca študijskega programa. 

Visokošolsko transnacionalno izobraževanje se izvaja na podlagi pogodbe VTI, če so 

izpolnjeni pogoji iz 17. člena Meril za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem 

izobraževanju (Uradni list RS, št. 69/17), pa tudi brez pogodbe VTI. Ta predpis poleg meril 

za akreditacijo ureja mednarodne skupne študijske programe. Te visokošolski zavod na 

podlagi konzorcijskega sporazuma sprejme in izvaja skupaj z enim visokošolskim zavodom 

ali več visokošolskimi zavodi iz tujine. Dislocirane enote v tujini pa so organizacijske enote 

slovenskih visokošolskih zavodov v tujini. Kakovost študija na vseh se presoja po merilih 

za akreditacijo. Sledi tabelarični pregled visokošolskega transnacionalnega izobraževanja 

in skupnih študijskih programov po aktualnih podatkih javnih evidenc agencije. 

 

Tabela 1: Javna evidenca visokošolskega transnacionalnega izobraževanja. 
 

Partner v Sloveniji Partner v tujini Programi Vloga 
vložena na 

agencijo 

Datum 
sklepa Sveta 

agencije 

Obdobje 
veljavnosti 

pogodbe 

Nova univerza, 

Evropska pravna 

fakulteta 

European School of 

Law and Governance 

Veternik (Priština, 

Kosovo) 

Pravo (1. st UN), Pravo 

in management 

infrastrukture in 

nepremičnin (1. st. 

UN) 

5. 4. 2013 19. 12. 2013 za nedoločen 

čas 

Mednarodna fakulteta 

za družbene in 

poslovne študije  

South East European 

University (SEEU) 

(Tetovo, Makedonija) 

Vodenje in kakovost v 

izobraževanju (2. st.) 

27. 2. 2015 15. 10. 2015 za nedoločen 

čas 

Nova univerza, 

Evropska pravna 
fakulteta 

Kolegij ESLG, Vetrnik, 

former Yellow Building 
of College Mehmet 

Akif, Priština, Kosovo 

Pravo, Pravo in 

management 
nepremičnin, 

Alternativno reševanje 

sporov in Civilno in 

gospodarsko pravo (vsi 

2. st.) 

6. 6. 2016 20. 4. 2017 za nedoločen 

čas 

Alma Mater Europaea – 

Evropski center, 

Maribor 

Farmacevtska 

fakulteta Novi Sad, 

Srbija; zastopnik 

Srđan Stojanović 

Zdravstvena nega (1. 

st.) 

8. 11. 2016 21. 9. 2017 za nedoločen 

čas 



 

6 
 

Alma Mater Europaea – 

Evropski center, 

Maribor 

Visoka škola za 

profesionalne studije - 

Internacionalni centar 

za profesionalne 

studije, Beograd, 

Republika Srbija 

Zdravstvena nega (1. 

st.) 

7. 2. 2019 20. 6. 2019 za nedoločen 

čas 

 

 

Tabela 2: Seznam visokošolskega transnacionalnega izobraževanja brez pogodbe. 
 

Izvajalec VTI pogodbe Datum poteka 

akreditacije 

institucije 

Programi VTI 

Univerza Sigmunda Freuda na Dunaju, podružnica 

Ljubljana (Sigmund Freud Privatuniversität Wien, 

Standort Ljubljana); Avstrija 

31. 8. 2021 Psihoterapevtska znanost 

(Psychoterapiewissenschaft, 1. st. in 2. st.) 

Univerza Sigmunda Freuda na Dunaju, podružnica 

Ljubljana (Sigmund Freud Privatuniversität Wien, 

Standort Ljubljana); Avstrija 

31. 8. 2021 Psihologija (Psychologie, 1. st. in 2. st.) 

 

 

Tabela 3: Seznam skupnih študijskih programov. 
 

Zavod Članica Študijski 

program 

Stopnja Partnerji Datum 

akreditacije 

Univerza v 

Ljubljani 

Ekonomska 

fakulteta 

Turistični 

management 

2 Univerza v Gironi (Italija). 2. 3. 2007 

Univerza v 

Ljubljani 

Fakulteta za 

upravo 

Management v 

upravi 

2 Univerza v Beogradu. 11. 5. 2007 

Univerza v 

Novi Gorici 

Fakulteta za 

humanistiko 

Migracije in 

medkulturni 

odnosi 

2 University of Oldenburg (Nemčija), 

University of Stavanger (Norveška), 

University of South Bohemia (Češka 

Republika), Ahfad University for 

Women (Sudan), Makerere University 
Kampala (Uganda) in Mbarara 

University of Science & Technology 

(Uganda). 

11. 5. 2007 

Univerza v 

Ljubljani 

Filozofska 

fakulteta 

Zgodovina 

jugovzhodne 

Evrope 

2 Univerza v Gradcu ali Univerza v Cluju 

(Romunija) 

11. 5. 2007 

Univerza v 

Ljubljani 

Filozofska 

fakulteta 

Kreol - Kulturna 

raznolikost in 

transnacionalni 

procesi 

2 Universitat Autònoma de Barcelona, 

National University of Ireland, 

Universität Wien, Université Lumière 

Lyon II, Stockholms Universitet 

5. 5. 2008 

Univerza v 

Ljubljani 

Pedagoška 

fakulteta, 

Fakulteta za 

računalništvo 
in informatiko, 

Filozofska 

fakulteta, 

Medicinska 

fakulteta 

Kognitivna 

znanost 

2 Univerza na Dunaju, Univerza 

Komenski v Bratislavi in Univerza 

Eötvös Loránd (Budimpešta). 

12. 6. 2009 

Univerza v 

Ljubljani 

Fakulteta za 

družbene vede 

Človekove pravice 

in demokratizacija 

2 Univerza v Padovi, Univerza Ca'Foscari 

Venezia, Universität Hamburg, Ruhr-

Universität Bochum (Nemčija), 

Univerza v Grazu, Universidad de 

Deusto (Bilbao - Španija).  

18. 12. 2009 

Univerza v 

Ljubljani 

Filozofska 

fakulteta 

Prevajanje 

(slovenščina - 

angleščina - 

francoščina) - 

skupni 

2 ISIT (Institut Supérieur 

d’Interprétation et de Traduction) ALI 

INALCO (Institut national des langues 

et civilisations orientales), oboje Pariz. 

25. 2. 2010 

Univerza v 

Ljubljani 

Filozofska 

fakulteta 

Prevajanje 

(slovenščina - 

angleščina - 

2 Inštitut za teoretično in uporabno 

prevodoslovje, Univerze v Gradcu. 

25. 2. 2010 
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nemščina) - 

skupni 

Univerza v 

Ljubljani 

Fakulteta za 

družbene vede 

Primerjalni lokalni 

razvoj 

2 Cornivus univerza (Budimpešta), 

Univerza v Trentu, Univerza v 

Regensburgu. 

25. 2. 2010 

Univerza v 

Mariboru 

Fakulteta za 

logistiko 

Logistika 

sistemov v 

ekonomiji 

2 Univerza v Novem Sadu. 13. 3. 2013 

Univerza na 
Primorskem 

Fakulteta za 
humanistične 

študije 

Latinsko-
ameriške študije 

2 Univerza Megatrend (Beograd), 
Univerza Peč (Madžarska), 

Univerzitetni inštitut za raziskave Jose 

Ortega y Gasset (Španija). 

21. 3. 2013 

Univerza v 

Ljubljani 

Fakulteta za 

strojništvo 

Tribologija 

površin in 

kontaktov – 

TRIBOS 

2 University of Coimbra (Portugalska), 

Luleå University of Technology 

(Švedska), University of Leeds (VB) 

19. 9. 2013 

Univerza v 

Ljubljani 

Filozofska 

fakulteta 

Srednjeevropske 

študije 

2 Filozofska fakulteta Karlove univerze v 

Pragi, Filozofska fakulteta Univerze 

Komenskega v Bratislavi, Filološka 

fakulteta Jagelonske univerze v 

Krakovu 

19. 6. 2014 

Univerza v 

Ljubljani 

Fakulteta za 

družbene vede 

Evropske študije 2 The South East European University 

(SEEU) Tetovo (Makedonija). 

17. 11. 2016 

Univerza v 

Ljubljani 

Fakulteta za 

upravo 

Upravljanje in 

ekonomika 

javnega sektorja 

3 Univerza na Reki (Hrvaška) 15. 12. 2016 

Univerza v 
Mariboru 

Fakulteta za 
gradbeništvo, 

prometno 

inženirstvo in 

arhitekturo 

Informacijske 
tehnologije v 

gradbeništvu 

(ITG) 

2 University College Cork 19. 10. 2017 

Univerza v 

Ljubljani 

Fakulteta za 

družbene vede 

Politologija - 

integracija in 

vladovanje 

(PoSIG) 

2 Univerza v Ljubljani, University of 

Salzburg (PLUS), S.S. CCyril and 

Methodius University in Skopje 

(UKIM), European University of Tirana 

(UET), University of Tirana (UTIR), 

FAMA College Priština (UBT), 

University of Sarajevo (UNSA) in 

Sarajevo School of Science 
Technology (SSST) 

21. 3. 2019 

Univerza na 
Primorskem 

Fakulteta za 
matematiko, 

naravoslovje 

in 

informacijske 

tehnologije 

Računalništvo in 
informatika 

3 University of St. Andrews, School of 
Computer Science (UK) 

24. 10. 2019 

 

 

 

Vzorec: 

 

Vzorec za evalvacijo študijskih programov v letu 2020 je na svoji 143. seji 24. 10. 2019 

sprejel Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v 

nadaljevanju: svet agencije). Dopis s predlogom študijskih programov je bil poslan 

visokošolskim zavodom v uskladitev. V seznam študijskih programov za vzorčno evalvacijo 

za leto 2020 je bilo zajetih 13 študijskih programov, ki po spremenjenih merilih za 

akreditacijo v letu 2017 še niso bili evalvirani, štirje študijski programi, ki se izvajajo kot 

VTI, in dva skupna študijska programa. Po dokončnem usklajevanju z visokošolskimi 

zavodi je v skupini študijskih programov, ki se izvajajo kot VTI, ostal en visokošolski 

strokovni študijski program zasebnega visokošolskega zavoda, ki se izvaja v Srbiji. Skupina 

izbranih skupnih študijskih programov se ni spremenila. V obeh primerih gre za magistrski 
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študijski program javne slovenske univerze, ki se izvaja v partnerstvu z univerzami iz držav 

Zahodne Evrope. V skupini študijskih programov z mednarodno izvedbo pa je naposled 

ostalo še 5 študijskih programov, od katerih se na dislociranih enotah v tujini izvajata en 

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje in en študijski program druge 

stopnje, in sicer v Avstriji in v Makedoniji. Dva od petih študijskih programov se v tujini ne 

izvajata, tretji pa kljub izvajanju v Italiji niti ni akreditiran kot skupni študijski program 

oziroma kot študijski program, ki se izvaja na dislocirani enoti v tujini, niti ni prijavljen kot 

VTI. Gre za študijski program tretje stopnje, ki ga izvaja zasebna slovenska univerza. 

 

Graf 1: Vzorec študijskih programov za leto 2020. 
 

 
 

Presoje celotnega vzorca šestih mednarodno izvajanih študijskih programov so javno 

objavljene v šestih evalvacijskih poročilih.2 

 

 

Mednarodna izobraževalna dejavnost slovenskih visokošolskih zavodov: 

 

Po podatkih iz javne evidence visokošolskega transnacionalnega izobraževanja na dan 29. 

12. 2021 je v Sloveniji 10 študijskih programov, ki se izvajajo kot VTI.3 Od tega se dva 

izvajata brez pogodbe VTI. V skupini VTI so štirje študijski programi prve stopnje, ostali 

pa so študijski programi druge stopnje. Skupaj jih ponuja pet visokošolskih zavodov, od 

katerih je le en javen. Na isti dan je bilo v javno evidenco skupnih študijskih programov 

vpisanih devetnajst skupnih študijskih programov. Glede na vrsto visokošolskega zavoda 

vse skupne študijske programe izvajajo slovenske univerze, med katerimi je le ena 

zasebna. Ta izvaja en tak študijski program. 

 

Ker agencija nima aktualnih javnih podatkov o dislociranih enotah slovenskih visokošolskih 

zavodov v tujini, smo podatke pridobili iz evidence visokošolskih zavodov eVŠ, ki je bila na 

straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) dostopna 8. 

 
2 https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/porocila-strokovnjakov-in-odlocbe/  
3 V analizi omenjene javne evidence agencije so objavljene na 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/ 

17%

33%33%

17%

VTI Skupni študijski program

Izvedba na dislocirani enoti v tujini Brez urejenega statusa

https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/porocila-strokovnjakov-in-odlocbe/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
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12. 2017. Na ta dan so imeli štirje visokošolski zavodi v tujini akreditirane dislocirane enote 

na petih lokacijah v štirih državah. Od slednjih je ena v Evropski uniji, dve sta na Balkanu, 

ena pa je v Aziji. Iz evidence študijskih programov eVŠ, akreditiranih po 11. 6. 2004 

(bolonjski), ki je bila na spletnih straneh MIZŠ objavljena 1. 8. 2017, pa izhaja, da se je 

na dislociranih enotah v tujini skupaj izvajalo deset študijskih programov. Med slednjimi 

so štirje visokošolski strokovni študijski programi prve stopnje, šest pa je študijskih 

programov druge stopnje. Dva se izvajata v državi Evropske unije, sedem v državah na 

Balkanu in eden v Aziji. Danes se študij na dislocirani enoti v Aziji ne izvaja več. 

 

Graf 2: Populacija študijskih programov za leti 2017 in 2021. 
 

 
 

 

 

Razmerje med vzorcem in populacijo:  

 

Vzorec analiziranih presoj študijskih programov zajema 10 % ponudbe na področju VTI 

(en študijskih program od desetih). Dva presojana skupna študijska programa pomenita 

dobrih 10 % skupine devetnajstih evidentiranih programov. V vzorec je zajeta tudi četrtina 

visokošolskih zavodov z dislocirano enoto v tujini oziroma ena petina študijskih programov, 

ki se izvajajo na dislociranih enotah v tujini (dva od desetih). En študijski program s krajem 

izvajanja v tujini, ki je akreditiran kot navaden študijski program tretje stopnje, pa z vidika 

mednarodne dejavnosti statusno ni urejen in ne spada v nobeno od opazovanih skupin 

študijskih programov. 

 

 

Analiza stanja in evalvacijskih praks: 

 

(1) Na področju notranjega zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v vzorec zajetih 

študijskih programov so strokovnjaki pri prvem standardu kakovosti4 ocenjevali 

samoevalvacijo in posodabljanje vsebine, sestave in izvajanja študijskih programov. Ocene 

 
4 Visokošolski zavod evalvira in posodablja vsebino, sestavo in izvajanje študijskega 

programa. 

25%

49%

26%

0%

VTI Skupni študijski program

Izvedba na dislocirani enoti v tujini Brez urejenega statusa
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so po eni strani opirali na izsledke iz samoevalvacijskih poročil, po drugi strani pa predvsem 

na spoznanja o organizaciji in ureditvi samoevalvacije. Tako je na področju VTI mogoče 

zaslediti težave s formalizacijo procesov zaradi neaktivnosti komisije za kakovost. Matični 

visokošolski zavod je moral zato dvakrat pooblastiti drugo skupino deležnikov, ki je opravila 

nalogo komisije. 

 

Skupne študijske programe zaznamuje predvsem odsotnost skupne samoevalvacije, v 

kateri bi se o kakovosti študija na različnih lokacijah skupaj izrekale vse partnerice 

konzorcija. Te namreč samoevalvacijo izvajajo ločeno, tako da poročanje o kakovosti 

presojanih skupnih študijskih programov ni povezano in usklajeno. 

 

Primerljiva priporočila je mogoče zaslediti tudi pri enem študijskem programu, ki se izvaja 

na dislocirani enoti v tujini. Samoevalvacija študija na matičnem visokošolskem zavodu 

namreč ne zajema posebnosti študija na dislocirani enoti. Tako je na spletni strani fakultete 

objavljen le kratek povzetek analize anket deležnikov. Drugi študijski program, ki se izvaja 

na dislocirani enoti v tujini, pa je celoviteje zajet v redno matično samoevalvacijo, ki so jo 

strokovnjaki skupaj s postopki zagotavljanja kakovosti na matičnem visokošolskem zavodu 

in dislocirani enoti ocenili kot primerno in kakovostno. Kljub temu pa se izidi anketiranja 

deležnikov na dislocirani enoti agregirajo s tistimi na matični ustanovi, kar širšemu krogu 

deležnikov otežuje razlikovanje in primerjanje izsledkov za razmislek o usmerjenih ukrepih. 

Kot prednost zagotavljanja kakovosti na ravni študijskega programa so strokovnjaki 

izpostavili usmerjevalno komisijo, ki analizira kakovost študijskih vsebin glede na študijske 

cilje in potrebe okolja. 

 

Študijski program, ki ne sodi v nobeno od vrst mednarodne izobraževalne dejavnosti, prav 

tako spremlja ustrezna in redna samoevalvacija, ki po mnenju skupine strokovnjakov 

omogoča vključevanje izsledkov v razvoj, posodabljanje in izvajanje študijskega programa. 

Strokovnjaki dodajajo, da bi lahko samoevalvacija s svojimi tehnikami in procesi prodrla 

globlje, in sicer na raven kakovosti posameznih predmetov študijskega programa. 

 

Ugotovitve in ocene se pri drugem standardu kakovosti5, ki ureja uresničevanje nalog, 

načrtovanih na podlagi izsledkov samoevalvacije študijskih programov, navezujejo na tiste 

pri prvem standardu. Na področju VTI so strokovnjaki opozorili, da je zaradi neurejenega 

uresničevanja priporočil v sklopu samoevalvacije vprašljiva ustreznost samostojne skrbi za 

kakovost študija. Medtem ko se pri skupnih študijskih programih poglablja razmislek o 

posledicah fragmentirane samoevalvacije, so strokovnjaki za študij na dislociranih enotah 

v tujini v enem primeru poudarili, da je treba izobraževalno dejavnost na dislocirani enoti 

konkretneje upoštevati pri samoevalvaciji. V drugem primeru pa so poudarili kakovostno 

ureditev postopkov sprotnega zaznavanja težav in priložnosti za izboljšanje v sklopu 

samoevalvacije. Pri zadnjem študijskem programu, ki se izvaja tudi v tujini, a ga ni mogoče 

razvrstiti v nobeno od vrst, strokovnjaki prav tako ugotavljajo ustrezno izvajanje ukrepov 

na podlagi samoevalvacije, hkrati pa podobno kot pri prvem standardu kakovosti 

priporočajo, da bi lahko ta bila bolj programska in manj institucionalna. 

 

Tako za prvi kot za drugi standard je značilno, da se strokovnjaki ne glede na vrsto 

mednarodne izobraževalne dejavnosti posvečajo predvsem tehničnim, procesnim, 

organizacijskim in administrativnim vidikom samoevalvacije. Njeno kakovost iščejo v 

ureditvi samonadzora, ne pa tudi v povezavi med samoevalvacijo in dejansko kakovostjo 

 
5 Uresničevanje nalog, načrtovanih na podlagi izsledkov samoevalvacije študijskega 

programa, je razvidno iz samoevalvacijskih poročil. 
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študijskih vsebin, izvajanja študija in temeljnih razmer zanj, ocena katere ne bi pretežno 

sledila uresničevanju pričakovanj in potreb deležnikov, temveč bi to uravnotežila z 

doseganjem strokovnih in predvsem akademskih standardov visokošolskega izobraževanja 

in raziskovanja. Kljub načinu opredelitve prvega in drugega standarda kakovosti v presojah 

ni dosti ocen o neposredni kakovosti študijskih vsebin in izvajanja študija, h kateri bi lahko 

pripomogla samoevalvacija oziroma je ta doprinos upravičila. Prav tako so pomanjkljive 

ugotovitve in ocene o mednarodni razsežnosti študija, na primer o doprinosu 

internacionalizacije h kakovosti študija in razmer zanj ter o posebnostih njegovega 

mednarodnega značaja. Med priložnostmi za izboljšanje tako prevladujejo nevsebinske 

pobude za krepitev sodelovanja deležnikov v procesih samoevalvacije in za organizacijo 

tehnik informiranja deležnikov oziroma pridobivanja in obdelovanja povratnih informacij, 

ki so deloma prilagojene okoliščinam internacionalizacije izobraževalnega okolja, deloma 

pa imajo generičen, splošen značaj. 

 

(2) Na področju spreminjanja in posodabljanja v vzorec zajetih študijskih programov so 

strokovnjaki pri tretjem standardu kakovosti6 ocenjevali spremembe študijskih programov, 

njihove znanstveno-raziskovalne podlage in vpetost v disciplino, pa tudi doseganje 

študijskih ciljev, kompetenc in učnih izidov ter njihovo usklajenost s študijskimi vsebinami.  

Posebnost ocene študija, ki se izvaja kot VTI, je, da je sicer usklajen s predpisi ter 

evropskimi direktivami in smernicami, a se od vpisa v register VTI formalno ni spremenil. 

Strokovnjaki ugotavljajo, da kljub pomanjkljivi formalizaciji sprememb študijskih vsebin 

študij sledi sodobnim trendom stroke in se vsebinsko povezuje z raziskovalno dejavnostjo 

nosilcev študijskega programa. Poudarjajo tudi, da so mentorji zadovoljni z uporabnim 

znanjem, ki ga študenti usvojijo, in z metodološkimi pristopi, ki jih študenti uporabljajo v 

delovnem okolju. Pomanjkljivost pa so ti deležniki prepoznali v teoretskem znanju 

študentov. 

 

Za skupna študijska programa je značilna razpršenost spreminjana študijskih vsebin med 

posamezne partnerice. V formalističnem pogledu zato strokovnjaki pogrešajo skupen 

sistem uvajanja in dokumentiranja sprememb. Obenem pa je njuna vsebinska zasnova vse 

od akreditacije kakovostna. Po ocenah strokovnjakov izpolnjujeta zastavljene cilje, 

kompetence in učne izide. Njune študijske vsebine slonijo na področno relevantnih in 

aktualnih dosežkih znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela. V obeh primerih 

namreč konzorcij ob podpori priznanih raziskovalnih skupin sestavljajo ugledne univerze. 

Študijska programa pa sta usmerjena na način, da sledita predvsem razvojnim trendom v 

znanosti. 

 

Oceni študija, ki se izvaja na dislociranih enotah v tujini, se bolj razlikujeta. V prvem 

primeru strokovnjaki potrjujejo urejeno periodično spremljanje doseganja ciljev študija, 

kompetenc in učnih izidov ob upoštevanju področnega razvoja znanosti in stroke. V drugem 

primeru pa ta proces ovirajo že pomanjkljive osnove, kot so nepopolni učni načrti in razlike 

v študijski literaturi, ki se uporablja na dislocirani enoti v tujini in na matičnem zavodu. K 

tovrstnim pomanjkljivostim sodi tudi izvajanje predmetov na dislocirani enoti, ki se na 

 
6 Visokošolski zavod spremlja izvajanje študijskega programa, ga pregleduje in izboljšuje 

ob upoštevanju razvoja študijskih, znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma 

umetniških področij in disciplin (razvoja stroke), v katera se primerno umešča, ob 

evalviranju doseganja postavljenih ciljev, kompetenc oziroma učnih izidov ter potreb po 

znanju in ciljev družbe – odvisno od vrste in stopnje študijskega programa. Spremembe in 

posodobitve upoštevajo temeljne cilje programa ter ohranjajo povezanost njegovih vsebin 

oziroma predmetov. 
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matičnem zavodu ne izvajajo in jih med učnimi načrti ni mogoče zaslediti. V slednje prav 

tako niso vpisani visokošolski učitelji, ki takšne predmete izvajajo. V tem primeru nadalje 

ni jasno, kako pri prenovi študijskih vsebin sodelujejo deležniki iz dislocirane enote v tujini. 

V samoevalvaciji manjkata analiza in vrednotenje študijskih vsebin.  

 

Postavljena ločnica se nadaljuje tudi pri vprašanju znanstveno-raziskovalnih podlag za 

študij v tujini. Ker strokovnjaki pri drugem študijskem programu zaradi pomanjkljivih 

analiz o vplivu znanstveno-raziskovalnega dela učiteljev na kakovost študijskih vsebin in 

študija po sebi niso mogli celovito presoditi dejanskega stanja, so predvsem na splošno 

poudarili ugled dislocirane enote, ki ga priznavajo zunanji deležniki, in ugodno mnenje 

delodajalcev o povezavi med pridobljenim teoretičnim znanjem in praktičnimi izkušnjami 

študentov. V prvem primeru pa so strokovnjaki na podlagi spoznanih kakovostnih razmer 

za raziskovanje pritrdili ustreznemu vključevanju znanstveno-raziskovalnih dosežkov 

visokošolskih učiteljev v pedagoški proces in posledično ustreznemu posodabljanju 

študijskih vsebin. Visokošolski zavod pri omenjenem posodabljanju upošteva potrebe 

okolja, v katerem je dislocirana enota. Tamkajšnji delodajalci menijo, da imajo diplomanti 

dobre teoretske osnove, deloma pa jim primanjkuje praktičnih izkušenj, kar je za 

delodajalce, ki breme celovitega usposabljanja prihodnje delovne sile praviloma prelagajo 

na izobraževalne ustanove, pričakovano. Kot ugotavljajo strokovnjaki, se ta študij že tako 

posodablja z realnimi in aktualnimi rešitvami iz strokovne prakse. Visokošolski zavod 

študente na tej dislocirani enoti prav tako usmerja k izbiranju tistih izbirnih vsebin, ki 

dajejo znanje in kompetence, katerih primanjkljaj v delovnem okolju je največji. Nadalje 

je okrepil vsebine na področju raziskovalnih metod in dodatno podprl usmerjanje študentov 

pri izdelovanju zaključnih del. Strokovnjaki kljub temu priporočajo okrepitev praktičnih 

znanj. 

 

O študijskemu programu, ki ne sodi v nobeno od vrst mednarodne izobraževalne 

dejavnosti, so strokovnjaki zapisali predvsem, da kljub dobrim znanstveno-raziskovalnim 

podlagam na institucionalni ravni in na ravni visokošolskih učiteljev študenti po podatkih 

iz samoevalvacije nimajo znanstvenih objav, kar sicer še ne potrjuje njihove raziskovalne 

neaktivnosti, ampak nakazuje na pomanjkljivost samoevalvacije.  

 

Kot je razvidno v poročilih strokovnjakov, samoevalvacijo spreminjanja in posodabljanja 

študijskih programov pretežno zaznamujejo posplošene in pomanjkljive ugotovitve, 

temelječe na delnem ugotavljanju dejanskega stanja zaradi pomanjkljivih dokazil. Med 

slednjimi je ključna ravno pomanjkljiva samoevalvacija študijskih vsebin in njihovih 

sprememb. Če so strokovnjaki v dokumentaciji za presojo zasledili popis omenjenih 

sprememb, pa te na ravni opazovanega vzorca pogosto niso obrazložene – pogosto jih ne 

utemeljujejo izsledki anketiranja pričakovanj in potreb deležnikov, kaj šele strokovni 

oziroma akademski argumenti. 

 

Zato so priporočila strokovnjakov tudi pri tem standardu usmerjena predvsem v izboljšanje 

organizacije, upravljanja in samonadzora študijskih sprememb ter sodelovanja deležnikov 

pri spreminjanju študija oziroma njihovega obveščanja o spremembah. Strokovnjaki tako 

neredko izrekajo procesna priporočila, na primer da bi lahko diplomanti ali delodajalci 

tesneje sodelovali pri spreminjanju študijskih vsebin. Priporočil o kakovosti vsebine 

sprememb, na primer glede na stanje v disciplini ali stroki, glede na stopnjo in vrsto študija 

oziroma glede na cilje študijskega programa, pa so v opazovanih poročilih strokovnjakov 

večinoma ni, kar je posebej problematično. Zato evalvacije po tem standardu niso celovite. 
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(3) Na področju izvajanja v vzorec zajetih študijskih programov so strokovnjaki pri četrtem 

standardu kakovosti7 ocenjevali, kako način, oblika in obseg izvajanja študijskih programov 

ustrezajo njihovi vsebini, sestavi, vrsti in stopnji. Ocenjevali so tudi, kakšni viri, predvsem 

kadrovski in materialni, so zagotovljeni za izvedbo študija. 

 

Kot VTI se študijski program izvaja po enakih standardih kot na matičnem zavodu v 

Sloveniji. Njegova izvedba je v skladu z učnimi načrti, zagotovljeni so ustrezni prostori, 

tehnološka oprema ter knjižica s pripadajočimi viri in storitvami. Strokovnjaki kljub temu 

opozarjajo na pomanjkljivost, da se nekatere teoretske vsebine študija predavajo skupaj 

z vzporednim nebolonjskim študijskim programom, ki ni del VTI. Študenti in zunanji 

deležniki so s študijskim programom kljub temu zadovoljni in pohvalijo predvsem velik 

obseg praktičnega izobraževanja. Ustrezne so tudi razmere za praktično izobraževanje ter 

število razpoložljivih mentorjev. Prav tako sta primerna izvedbeni urnik in strokovna 

podpora izobraževalnemu procesu. Pomanjkljivost presojanega študija je poleg omenjene 

dvomljive racionalizacije izvajanja teoretskih vsebin predvsem v skromnem znanstvenem 

delu njegovih nosilcev. Tudi njihove habilitacije so pretežno le s sorodnega področja, kar 

je posebej problematično. Raziskovalne reference nosilcev tako pretežno nimajo jasnih 

področnih povezav z njihovimi predmeti. Prav tako je skromna raziskovalna dejavnost 

študentov, kar pa glede na stopnjo in vrsto študija ni posebej problematično. 

 

Nasprotno je na področju glavne slabosti študija po VTI študij pri presojanih skupnih 

študijskih programih nadpovprečno kakovosten. Kot kaže, se ključna prednost njegovega 

mednarodnega ustroja kaže ravno v raziskovalno močni in ugledni mednarodni zasedbi 

visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. Skupna študijska programa izvajajo mednarodno 

priznani strokovnjaki z ustreznega področja. Dobro je tudi raziskovalno sodelovanje med 

konzorcijskimi partnerji in delovnimi okolji, ki prinaša dobre možnosti za študijske 

ekskurzije, študentske raziskave ter projektne in diplomske naloge. Študijska programa 

imata primerno infrastrukturo za izvajanje pedagoške dejavnosti in stabilne finančne vire.  

 

Med študijskima programoma, ki se izvajata na dislociranih enotah v tujini, so vzporednice 

manj izrazite. Pri enem so strokovnjaki ugotovili, da se izvaja neokrnjeno in podobno kot 

na matičnem zavodu v Sloveniji, pri čemer so oblike poučevanja prilagojene izrednemu 

študiju za študente, ki so večinoma zaposleni. Na dislocirani enoti za razliko od drugega 

študijskega programa poučujejo slovenski visokošolski učitelji. Predmete izvajajo 

modularno, običajno v sklopu štirih srečanj ob dveh koncih tedna, in sicer po zaporedju, ki 

je poravnano s predmetnikom. S takšnim izvedbenim urnikom so študenti na dislocirani 

enoti zadovoljni. Njihova zaključna dela so po obsegu, vsebini in obliki primerljiva s tistimi, 

ki nastanejo na matičnem zavodu. Kljub temu so predvsem aplikativna in strokovna, 

znanstveno-raziskovalno in metodološko pa nekoliko skromnejša. Napisana so v angleščini 

in imajo povzetke v slovenščini. Študij izvajajo področno ustrezni in raziskovalno dejavni 

visokošolski učitelji, kar je eden osnovnih pogojev za vključevanje študentov v raziskovalno 

dejavnost. Slednjo izvajajo študenti predvsem za strokovne potrebe tamkajšnjih podjetij. 

Kakovostna je tudi strokovna podpora izobraževalnemu procesu. Na voljo so ustrezni 

prostori, oprema in študijska gradiva. 

 

Pri drugem študijskem programu, ki se izvaja na dislocirani enoti v tujini, se ocene 

kakovosti študijske izvedbe bistveno razlikujejo. Omejujejo se predvsem na izpolnjevanje 

 
7 Način, oblika in obseg izvajanja študijskega programa ustrezajo njegovi vsebini, sestavi, 

vrsti in stopnji, tako da so kakovostno prilagojene in zagotovljene študijske vsebine, 

izvedbene prakse in viri (kadrovski in materialni). 
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pričakovanj in potreb deležnikov ter na ustreznost visokošolskih učiteljev in kakovost 

praktičnega izobraževanja. Kot ugotavljajo strokovnjaki, izbira visokošolskih učiteljev ne 

poteka prek formaliziranega postopka, ampak je v pristojnosti vodje pedagoškega dela. 

Opozarjajo tudi na doslednost pri nostrifikaciji v tujini pridobljenih habilitacij. Nadalje 

ocenjujejo, da je praktično izobraževanje ustrezno organizirano. Pohvalijo še aktivnost 

študentov na področju mobilnosti. Pridružujejo se pozitivnemu mnenju deležnikov o 

praktični naravnanosti študija, materialnih razmerah zanj, fleksibilnosti in odzivnosti 

strokovnih delavcev ter njihovi podpori pri študiju. 

 

Doktorski študijski program, ki ne sodi v nobeno od vrst mednarodne izobraževalne 

dejavnosti, se področju primerno izvaja na seminarski način. Usmerjen je v znanstveno-

raziskovalno delo, ki ga povezujejo raziskovalni projekti, udeležbe na mednarodnih 

srečanjih in javne predstavitve del. Tuji študenti niso v stiku s študenti na matičnem 

visokošolskem zavodu, študij pa pretežno poteka na daljavo oziroma na lokaciji v tujini. Iz 

širokega nabora izvajalcev študijskega programa sta matično zaposlena le dva. Mnogi so 

svoje akademske kariere na matičnih zavodih že zaključili in se pretežno posvečajo 

presojanemu študijskemu programu. Strokovnjaki so opozorili na nejasno ureditev 

izvajanja študijskega programa v tujini in na nejasno razlikovanje s področno povezanim 

študijskim programom za izpopolnjevanje, ki v Sloveniji ni akreditiran. Priporočili so tudi 

večjo zavzetost slovenskih visokošolskih učiteljev pri izvajanju študijskega programa in 

zmanjšanje obsega zunanjih sodelavcev v pedagoškem procesu. V študijskem programu 

bi bilo prav tako treba okrepiti skrb za razvoj slovenskega strokovnega in znanstvenega 

jezika na področju, saj so disertacije večinoma napisane v angleškem jeziku. 

 

Za četrti standard kakovosti je značilna izrazitejša raznolikost evalvacijskih praks. To 

okoliščino je mogoče pripisati tudi razsežnosti standarda, ki od večplastnega vprašanja o 

kakovosti izvajanja študija prehaja k njegovi ustreznosti glede na stopnjo in vrsto ter k 

raznovrstnim pogojem zanj. Tako je nekajkrat pomanjkljiva presoja vsebine, strukture, 

načinov in oblik pedagoškega dela ter dela študentov. Največje pomanjkanje je pri presoji 

ustreznosti študija stopnji in vrsti, pa tudi vsebini in sestavi, ki so bistveni za razmislek o 

kakovosti in pomenu pridobljene izobrazbe. Tako manjkajo ocene, ali je študij primerno 

poglobljen, zahteven, splošen oziroma specializiran. Le eno poročilo se na primer o 

kakovosti pridobljene izobrazbe izreka na podlagi pregleda in ocene kakovosti zaključnih 

del študentov. Razlikujejo se tudi ocene o kakovosti izvajanja študija – te se vselej ne 

dotaknejo izvedbenih urnikov ali pa primernosti obsega in načinov kontaktnih ur. Manjkajo 

neposredne strokovne ocene o kakovosti poučevanja. V nekaterih poročilih so nadalje 

pomanjkljive oziroma prekomerno površinske ocene kadrov, predvsem kakovosti 

visokošolskih učiteljev pri vprašanju področne primernosti njihovih raziskovalnih referenc 

in habilitacij, pa tudi materialnih razmer, kadar gre za kakovost prostorov in opreme. V 

odsotnosti nekaterih ključnih vsebinskih ocen in ocen, neposredno povezanih s kakovostjo 

izvajanja študija, pa tudi pri tem standardu ne primanjkuje organizacijsko-administrativnih 

priporočil za optimizacijo procesov na visokošolskem zavodu. Med njimi zasledimo 

priporočila za izboljšanje izmenjave informacij, logistične podpore, jasnejšo opredelitev 

vlog in aktivnosti posameznih komisij in drugih organov upravljanja. Strokovne in 

akademske argumente za oceno kakovosti študija tudi pri tem standardu pogosto zasenči 

opiranje ocen na neposredne impulze in koristi deležnikov, povezane z ugajanjem osebnim 

željam, pričakovanjem in potrebam. 
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Pri petem standardu kakovosti8 so strokovnjaki ocenjevali varovanje pravic deležnikov v 

študijskem procesu. Ker pri tem standardu bistvenih razlik glede na obliko mednarodne 

izobraževalne dejavnosti nismo opazili, ocene povzemamo skupno. Pravice in obveznosti 

deležnikov so pretežno ustrezno opredeljene, področni predpisi pa se primerljivo izvajajo 

tako za domače kot tuje študente. Izpitni roki so praviloma primerno razporejeni. Na 

dislociranih enotah v tujini potekajo izvajanje izpitov in zagovori zaključnih del tudi prek 

videokonferenčne povezave in ob podpori strokovnih delavcev na dislocirani enoti. 

Preverjanje in ocenjevanje znanja je pri doktorskem študiju bolj svobodno in prilagojeno 

doktorandovemu individualnemu raziskovanju, kar je glede na stopnjo študijskega 

programa primerno. Visokošolski zavodi pri preverjanju zaključnih del študentov praviloma 

uporabljajo orodja za preprečevanje plagiatorstva. Prav tako si prizadevajo vzdrževati 

avtonomijo visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. 

 

Presoje po petem standardu se razlikujejo predvsem po natančnosti presoje posameznih 

obveznih sestavin študijskih programov, kot so upoštevanje vpisnih pogojev, pogojev za 

prehode med študijskimi programi, napredovanje in dokončanje študija. Povezujejo pa jih 

pogostejša tehnična priporočila za izboljševanje obveščenosti deležnikov o njihovih 

pravicah in obveznostih. 

 

 

Sklep: 

Razmislek o dosegu internacionalizacije slovenskega visokega šolstva lahko opremo na 

kvantitativno razmerje med skupinami študijskih programov, ki se izvajajo kot VTI, 

skupnih študijskih programov in študijskih programov, ki se izvajajo na dislociranih enotah 

v tujini, ter populacijo vseh akreditiranih študijskih programov pri nas. Od trenutno 977 

akreditiranih študijskih programov v Sloveniji jih ima skupaj 39 značaj mednarodnega 

visokošolskega izobraževanja, kar znaša slabe 4 % visokošolske ponudbe. S tega zornega 

kota je slovensko visoko šolstvo skromno internacionalizirano in v kvantitativnem smislu 

nakazuje na majhen vpliv tako na regijsko in evropsko kot globalno visoko šolstvo. 

Ko razmišljamo o prednostih takšne internacionalizacije, ki so jih v sicer majhnem vzorcu 

evalvacijskih poročil poudarili strokovnjaki, ni mogoče zaznati splošnega doprinosa 

mednarodne razsežnosti visokošolskega izobraževanja k razvoju, kot bomo videli v 

nadaljevanju pa morda celo kakovosti slovenskega visokega šolstva. Na nekaterih 

področjih presoje, kot so vpetost v okolje in možnosti za znanstveno-raziskovalno oziroma 

strokovno delo, se pri uspešnih mednarodnih povezavah sicer ponujajo dobre možnosti za 

izboljšanje kakovosti študija, kar je značilno predvsem za skupne študijske programe. Pri 

študiju na dislociranih enotah v tujini in pri VTI pa se lahko dodana vrednost mednarodne 

razsežnosti študija za študente omejuje na tržno vrednost diplome zaradi simbolne 

vrednosti njenega porekla, za visokošolske učitelje in vodstva visokošolskih zavodov pa na 

poslovne priložnosti za sodelovanje s tujim okoljem in dohodek od dodatne pedagoške 

obveznosti. 

Na podlagi zapisanih ugotovitev in ocen je kakovost mednarodnega visokošolskega 

izobraževanja primerljiva z visokošolskim izobraževanjem v Sloveniji, vendar so pri 

mednarodni izvedbi zaznavna tveganja za nespoštovanje nacionalnih predpisov, na kar so 

strokovnjaki opozorili v več poročilih – gre za primere izvajanja študija skupaj z drugimi 

študijskimi programi, podeljevanja dvojnih diplom ter neurejenega statusa vrste in 

izvajanja študijskega programa. Visokošolski zavodi mednarodni študij neredko 

 
8 Zagotovljeno je varovanje pravic deležnikov v študijskem procesu. 
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organizirajo mimo pravnih razmejitev med ureditvijo navadnega študija v Sloveniji, VTI, 

skupnih študijskih programov in študija na dislocirani enoti v tujini, kar ne zmanjšuje le 

preglednosti in pravilnosti ureditve internacionaliziranega študija, ampak na račun 

optimizacije in iskanja tržnih niš spodnaša tudi njegov doprinos k dejanski kakovosti 

visokega šolstva. 

Zaradi majhnosti vzorca ni mogoče sklepati, da je izvedba študija kot VTI v primerjavi z 

drugimi vrstami mednarodnega visokošolskega izobraževanja na ravni raziskovalnega 

dela, kadrovskih in materialnih virov slabša, ter da so v teh pogledih skupni študijski 

programi najuspešnejši in boljši tudi od študija na dislociranih enotah v tujini. Skupne 

študijske programe v primerjavi z ostalimi kljub temu odlikuje močnejše institucionalno 

zaledje, ki omogoča kakovostne razmere za študij, poučevanje in raziskovanje. 

Raziskovalna dejavnost je na splošno boljša pri skupnih študijskih programih oziroma pri 

študijskih programih druge in tretje stopnje. Študij kot VTI in študij na dislociranih enotah 

v tujini pa sta sodeč po ugotovitvah in ocenah strokovnjakov namenjena predvsem 

pridobivanju in priznavanju izobrazbe za izboljšanje konkurenčnosti v delovnem okolju 

oziroma za potrebe delovnega okolja. Za vse študijske programe so zagotovljeni ustrezni 

prostori, oprema in študijska gradiva. 

Skupne študijske programe po mnenju strokovnjakov pestita odsotnost skupne 

samoevalvacije ter poenotenega dokumentiranja in uvajanja študijskih sprememb. Na 

splošno pa je mogoče iz ugotovitev skupin strokovnjakov razbrati, da je samoevalvacija 

študijskih vsebin in njihovih sprememb izrazito pomanjkljiva.  

Ob pogledu na lastnosti analiziranih zunanjih evalvacij ocenjujemo, da evalvacijska 

poročila ne sporočajo dovolj o neposredni kakovosti študija – o kakovosti njegovih vsebin, 

sprememb, njegovega izvajanja in ključnih razmer zanj. Prepogosta so priporočila, ki se 

tikajo organizacije, upravljanja in (samo)nadzora študija ter vprašanja informiranja in 

sodelovanja deležnikov. Gre za priporočila, ki se pretežno nanašajo na procese, tehnike in 

na funkcionalni vidik visokošolskega izobraževanja, povezuje pa jih predvsem tehnokratska 

racionalnost. Ob tem je treba priznati, da k takšnemu pogledu na kakovost usmerjajo 

številni standardi kakovosti, po katerih potekajo presoje. Zato ne preseneča, da vprašanja 

o učinkovitosti, formaliziranosti, produktivnosti in preglednosti procesov na visokošolskem 

zavodu na eni strani ter izpolnjevanja potreb in interesov deležnikov na drugi zasenčijo 

strokovna in predvsem akademska stališča o kakovosti študijskih vsebin in izvajanja 

študija. Perspektivo, ki prevladuje v presojah kakovosti, bi bilo treba zato uravnotežiti z 

akademskimi argumenti, ki se opirajo na disciplinarna merila in na vprašanje izobraženosti 

diplomantov. Tudi slednje zapovedujejo standardi kakovosti za presojo študijskih 

programov v evalvacijskih postopkih. 

Sorazmerno skromne so ocene o doprinosu mednarodne razsežnosti presojanih študijskih 

programov k njihovem razvoju in kakovosti. Gre za ocene o kakovosti internacionalizacije 

in predvsem njeni obogatitvi študijskih vsebin, izvajanja študija in razmer zanj, pa tudi za 

ocene o doprinosu mednarodnega značaja študija k izobraženosti diplomantov, kakovosti 

poučevanja ter relevantnosti znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela. Skopo so 

praviloma obravnavana že temeljna določila konzorcijskih sporazumov oziroma pogodb 

VTI. Enako velja za njihovo uresničevanje v praksi in za izpolnjevanje zavez, h katerim se 

mednarodni partnerji zavezujejo z namenom vzdrževanja predvidene ravni kakovosti 

študija. V poročilih tako vselej ni mogoče razbrati niti, ali se sporazum oziroma pogodba 

sploh izvršuje. Pri presojah skupnih študijskih programov pa vselej manjkajo ocene, ali 

konzorciji v praksi sploh presegajo izobraževalno, raziskovalno in ustvarjalno zmožnost 

posamičnih sodelujočih visokošolskih zavodov s svojimi vzvodi mobilnosti. 
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Zožen pogled na kakovost in premalo poglobljena presoja mednarodne razsežnosti študija 

povzročata delno presojanje kakovosti in internacionalizacije po standardih kakovosti. Na 

to je treba navezati še različno celovitost in natančnost presoj po posameznih standardih 

kakovosti, še posebej po četrtem in petem standardu, ki obravnavata kakovost izvajanja 

študija in razmere zanj. Vsa evalvacijska poročila namreč ne odgovarjajo na nekatera 

temeljna vprašanja o kakovosti študija, na primer na vprašanje o tem, ali je študij tudi v 

praksi, potem ko je bil akreditiran, primerno zahteven in umeščen v disciplino; ali je glede 

na svojo vsebino, cilje, stopnjo in vrsto dejansko homogen in konsistenten; ali je primerno 

splošen, specializiran oziroma poglobljen; ter ali je tem posebnostim kakovostno 

prilagojena njegova izvedba, h kateri je nujno dodati tudi akademsko in ne le tehnokratsko 

oceno kakovosti poučevanja in raziskovanja. 

 

 

 

 


