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Merila vrednotenja programov in
sistem kakovosti Gea College
– Fakultete za podjetništvo

1
Pripravil in izvaja:
Dr. Anton Peršič

Ljubljana, 5.2. in 19.2.2015

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007/2013, razvojne prioritete 3. razvojna prioriteta – Razvoj človeških virov, 
prednostne usmeritve 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«  
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Program seminarja:
• 1. dan
Ø 8.30 – 10.00 Splošno o kakovosti in sistemih vodenja (definicije, razvoj, raziskave 

družbena odgovornost)
Ø 10.15 – 11.45 Merila za akreditacijo in evalvacijo NAKVIS (odgovornost, standardi)

Vaja 1: Ocena samoevalvacije, analiza rezultatov
Ø 12.00 – 13.30 Uredba o javnem financiranje visokošolskih zavodov in razvoj meril 

vrednotenja – ECTS (kazalniki, razvojni steber) 
Vaja 2: Ugotovitev neskladja samoevalvacije, program ukrepov

• 2. dan
Ø 8.30 – 10.00 Standard sistema vodenja kakovosti – ISO 9001 (načela kakovosti, 

zahteve standarda, procesni pristop)
Ø 10.15 – 11.45 Drugi standardi vodenja – ISO 19011, ISO 9004, ISO 14001, OHSAS 

18001, ISO 27001, ISO 26000 (načela, osnovne zahteve, cilji)
Vaja 3: Usmeritve GEA – strateški cilji (kazalniki)

Ø 12.00 – 13.30 Model odličnosti EFQM in cilji integracije standardov vodenja 
(načela, dejavniki in rezultati, prednosti in koristi, model ESRM-S) 
Vaja 4:  Usmeritve GEA – spodbujanje ustvarjalnosti vseh vključenih

Ø 13.30 Zaključek



18.2.2015

2

3

Predstavitev: dr. Anton Peršič
Izobraževanja - formalna:
• VTŠ Maribor, 1978 – inženir strojništva
• FS Ljubljana, 1999 – dipl. inženir strojništva
• Gea College Ljubljana, 2009 – magister poslovnih ved
• FOŠ Novo mesto, 2014 – doktor menedžmenta kakovosti 

Delovne izkušnje:
• 1978 – 1987 STT Trbovlje – konstruktor strojev in naprav, projektant
• 1987 – 1997 Kovina Šmartno – vodja kontrole, vodja razvoja, direktor podjetja
• 1997 – še danes – Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana – vodja projekta 

kakovosti, vodja standardizacije, vodja projektov prenove PP, vodja projekta 
samoocene po modelu EFQM

Sodelovanje:
• SZKO – članstvo od leta 1992
• Svetovanje pri uvajanju sistemov kakovosti z Biro Q od 2003-2008 

(izobraževanja za notranje presojevalce) – za podjetja, javne institucije 
• Presojevalec za sistem kakovosti pri SIQ (BV) od 2001 – za ISO 9001, ISO 27001
• Agencija Kocka prima, d.o.o. – svetovanja, izobraževanja
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Področja uspešnosti organizacije – zavoda

Produktivnost
- definirajo se cilji, 
naloge, roki, nosilci,
viri, sredstva

Odnosi
- osebni odnosi
- medsebojno zaupanje 
- komuniciranje
- kultura posameznika

Kakovost
- izpolnjevanje zahtev odjemalcev
- kreativni in učinkoviti zaposleni
- doživljanje pomembnosti in odgovornosti

Vir: dr. C.Moeller, Employeeship - Usmeritev energije vseh proti zmagam
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Kakovost – definicije

• latinsko „qualitas“ – pomeni dobro lastnost, vrednost, odliko, 
značilnost, sposobnost;

• je stopnja, na kateri skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje 
zahteve (ISO 9000, tč. 3.1.1);

• je skladnost z jasno postavljenimi cilji (Crosby, 1996);
• je celovit sestav proizvodnih in storitvenih značilnosti trženja, razvoja, 

proizvodnje in vzdrževanja, skozi katere proizvod in storitev v uporabi 
zadovoljuje pričakovanja kupcev (Feigenbaum, 1983);

• pomeni zadovoljevanje sedanjih in bodočih zahtev in pričakovanj 
odjemalcev (Dale, Cooper & Wilkinson, 1997).

Kakovost – osebno pomeni delovati etično in odgovorno ter v 
pravem času narediti obljubljeno (A. Peršič).

6

• povezanost poslovne uspešnosti organizacije, delovanja sistemov 
vodenja kakovosti in odličnosti ter družbeno odgovornega ravnanja in 
vpliv na razvoj širšega družbenega okolja, potrjujejo številne raziskave 
doma in v svetu (Gray & Milne, 2004; KPMG, 2005; McAlister, Ferrell, & Ferrell, 
2005; Knez-Riedl, Mulej, & Dyck, 2006; Piskar & Dolinšek, 2006; Porter & Kramer, 
2006; Pedersen & Neergaard, 2007; Bakker, 2008; Margolis & Elfeibein, 2008; CSR, 
2009; Kern Pipan, Gomišček, Kljajič & Jesenko, 2011; KPMG, 2011; Mulej, 2011; 
Tomaževič, 2011; Bavec, 2012; Munoz-Torres et al., 2012; IRDO, 2013). 

• Poznane so tudi številne raziskave v Sloveniji:

Kakovost – razvoj, raziskave v svetu
• avtomobilska industrija – kontrola kakovosti, zagotavljanje kakovosti, 

celovito obvladovanje kakovosti, sistemi vodenja kakovosti (zapis 
dobre mednarodne prakse), integracija standardov, družbena 
odgovornost;
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Kakovost – raziskave v Sloveniji

• o kakovosti ter trajnostnem in družbeno odgovornem poročanju 
organizacij v Sloveniji (Fink Babič & Biloslavo, 2012);

• o povezanosti med tržno naravnanostjo, inovacijami in uspešnostjo 
poslovanja organizacije (Bodlaj, 2009);

• o vplivu sistema stalnih izboljšav na poslovno odličnost organizacije, 
tudi na osnovi modela EFQM (Kern Pipan, 2010);

• o integraciji in sinergijskih učinkih orodij menedžmenta (Podobnik, 
2008);

• o neposrednem vplivu menedžerskega koncepta družbene 
odgovornosti na poslovanje organizacij (Didič, 2009);

• o vplivu modela odličnosti družbeno odgovornega menedžmenta na 
poslovno uspešnost organizacij, na osnovi integracije izbranih 
standardov vodenja kakovosti (Peršič, 2014).

8

• V Evropi je največkrat omenjena raziskava, ki jo je objavila Evropska 
fundacija za kakovost EFQM (angl. European Foundation for Quality
Managemen), ki sta jo opravila raziskovalca Singhal in Hendriks (Kern 
Pipan, 2010) – petletno proučevanje več kot 600 nagrajencev 
dokazuje, da spoštovanje načel celovitega vodenja kakovosti TQM 
pozitivno vpliva na poslovni izid in nasploh na družbeno odgovorno 
ravnanje organizacije. 

Kakovost – raziskave v EU

• Podobno raziskavo je opravila skupina raziskovalcev pod vodstvom 
Boulterja na Univerzi v Leicestru v Veliki Britaniji leta 2005 na vzorcu 
120 evropskih in ne-evropskih nagrajencev za kakovost in odličnost 
(Kern Pipan, 2010). Pri spremljanju različnih ekonomskih kazalnikov so 
raziskovalci ugotovili, da so dobitniki nagrad, v primerjavi s kontrolno 
skupino organizacij, dosegali občutno boljše izide poslovanja. 
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• da v organizacijah znotraj svojih poslovnih procesov dejansko 
prepoznajo in v celoti izpolnjujejo vse ključne zahteve ter pričakovanja 
svojih odjemalcev in drugih zainteresiranih strani (Alič, 2008);

Kakovost – sistemi vodenja, ki dokazujejo:

• da procesno delovanje organizacije, ki ga zahteva sistem vodenja 
kakovosti, omogoča manj hierarhije vodenja, manj birokracije in 
pritiska na zaposlene, zato pa vzpostavljen sistem kakovosti omogoča 
več sodelovanja vseh deležnikov organizacije, boljše poznavanja 
smotrov in ciljev ter dolgoročni razvoj in rast poslovanja (Piskar & 
Dolinšek, 2006; Markič, 2004; Kovačič & Bosilj Vukšič, 2005);

• IRDO – v marcu 2015 že 10 mednarodna konferenca na temo 
kakovosti, vplivom menedžmenta v organizacijah, družbeno 
odgovornem in etičnem ravnanju, poslovni uspešnosti, trajnostnem 
razvoju, osebni in poslovni odličnosti, odličnosti izobraževanja, 
celovitosti in soodvisnosti delovanja – kot možna pot iz sedanje 
gospodarske krize (Mulej & Hrast, 2012).

10

CEOKA – celovito obvladovanje kakovosti, kot

• zadovoljevanje zahtev in 
pričakovanja odjemalcev.

LJUDJE SE 
POZNAJO PO 
ZNANJU IN 
DANI BESEDI

• način razmišljanja in dela 
(tržna usmerjenost);

• način vodenja ljudi in procesov 
dela (ustvarjalno, učinkovito);
• kultura obnašanja vsakega 
posameznika in okolja;

• spoštovanje in zaupanje med 
ljudmi; 
• prepričanje in odgovornost 
vseh, ki sodelujejo v procesu;



18.2.2015

6

11

• že v petdesetih letih prejšnjega stoletja je Feigenbaum prvič podal 
definicijo in sicer, da je TQM učinkovit sistem za integracijo razvoja 
kakovosti, vzdrževanja kakovosti in naporov za izboljševanje kakovosti 
različnih timov v organizaciji, ki omogoča večjo produktivnost dela in 
storitve na najvišjih ekonomskih nivojih za polno zadovoljstvo odjemalcev.

CEOKA oz. TQM (angl. Total Quality Management) 

• TQM je sistemski pristop povečevanja dobavljene vrednosti kupcu in 
stalnega izboljševanja procesov dela v organizaciji (Kern Pipan, 2010; 
Bukovec & Kralj, 2010). 

• TQM je tudi pristop za izboljševanje uspešnosti organizacije in je v osnovi 
način načrtovanja, organiziranja, vodenja, kontroliranja in razumevanja 
vsake dejavnosti ter je odvisen od vsakega posameznika (Oakland, 1993).

• TQM se navadno razume kot sinonim za stalne izboljšave kakovosti s 
poudarkom, da ge v teh primerih za spremembo organizacijske kulture 
(Staes & Thijs, 2008). 

12

TQEM (angl. Total Quality Environmental Management)

Leta 1995 so podjetja z iniciativo GEMI (angl. Global Environmental
Management Initiative) predstavila nov koncept celovitega menedžmenta 
kakovosti, znan kot TQEM , ki združuje osnovna načela menedžmenta 
celovite kakovosti (TQM) in načela menedžmenta naravnega okolja, ki jih 
predstavljajo zahteve standarda ISO 14001 (Wever, 1996; GEMI, 2013).

Obe načeli menedžmenta naj bi z modelom TQEM skupaj in v večji meri 
spodbujala organizacije za stalno izboljševanje svoje okoljske uspešnosti, 
usmerjeno v izpolnjevanje smotrov in ciljev, npr. v (Schoralpedia, 2013):
- zmanjševanje količine odpadkov in s tem onesnaževanja naravnega 

okolja;
- zmanjševanje izčrpavanja virov in nadzor nad porabo virov in energije;
- oblikovanje izdelkov in storitev z minimalnim vplivom na naravno okolje 

v proizvajanju, v uporabi in pri odstranjevanju;
- spodbujanje okoljske ozaveščenosti med zaposlenimi v organizacijah in 

širše v družbenem okolju.
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Oblike kakovosti storitve

Ø Pričakovana ali zavestna kakovost – stranke, odjemalci, partnerji  
jo poznajo in pričakujejo.

Ø Implicitna ali sama po sebi umevna kakovost – kot sklop prednosti 
in koristi za stranke, kot standard ali navada delovanja. 

ØDodatna kakovost storitve – „tihe želje”, vodi v presenečenje in 
navdušenje, v partnerski odnos sodelovanja (ponuditi nekaj več od 
pričakovanj).

14

Kvantitativne karakteristike kakovosti storitev

ČAS – ki nastopi pri izvajanju storitve:
- za naročilo storitve,
- čakanje na izvedbo storitve,
- trajanje same storitve.

NAPAKE – ki so:
- operativno nepomembne,
- manjše napake,
- večje napake,
- katastrofalne napake. 
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Philip B. Crosby – vzroki za napake 

Ø Zahteve niso definirane

Ø So varovane – niso prenesene ljudem

ØNeustrezen delovni proces

ØNe usposobimo ljudi

ØČe pride do napak – se iščejo 
krivci, ne pa vzrok in kako ga 
tudi odpraviti

TI SI KRIV

Človek, ki ni nikdar naredil napake, 
ni nikdar poskusil ničesar novega. Albert Einstein

16

Kvalitativne karakteristike kakovosti storitev oz.
„determinante kakovosti“

1. Obnašanje izvajalca
- prijaznost, ustrežljivost
- komunikativnost

2. Okolje
- urejenost okolja, opreme
- udobje, hrup

3. Izvedba storitve
- zanesljivost, strokovnost
- varnost, natančnost
- razumevanje stranke

4. Interni standardi
- produktivnost dela
- učinkovitost rezultatov (stroški)
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Kakovost – družbena odgovornost 

• EU – “Zelena knjiga” (angl. Green paper, 2001): “Družbena odgovornost 
– je koncept s pomočjo katerega organizacije na prostovoljni osnovi 
integrirajo družbene in okoljske zadeve v svoje poslovanje in v svoja 
razmerja z deležniki”.

• Mc Alister: Družbena odgovornost – je sposobnost prilagoditve posla 
na štiri različna področja odgovornosti:

1. Ekonomska odgovornost (posluj z dobičkom);

2. Zakonska odgovornost (spoštuj zakone, igraj po pravilih);

3. Etična odgovornost (delaj tisto, kar je prav, kar se od tebe 
pričakuje);

4. Filantropska oz. dobrodelna odgovornost (izboljšaj osebno 
kakovost življenja in kakovost v družbi).

18

Tridelni model družbene odgovornosti – po S. M. Schwartz in A. 
B. Carroll, 2003, Business Ethics Quarterly, 13, str. 503
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Korporativna družbena odgovornost – dimenzije

Korporativna družbena odgovornost (angl. Corporate Social Responsibility) 
predstavlja enega od ključnih dejavnikov uspešnosti in ugleda sodobne 
organizacije. Komisija evropskih skupnosti je v Zeleni knjigi (angl. Green
paper, 2001) opredelila 2 dimenziji družbene odgovornosti:

2. Notranja dimenzija – zajema zaposlene ter področja, 
kot so investiranje v “človeški kapital” (vseživljenjsko učenje, 
karierni sistemi, komuniciranje, ustvarjanje zadovoljstva), 
zdravje in varnost zaposlenih, upravljanje z naravnimi viri in 
vplivi zaposlenih na naravno okolje.

1. Zunanja dimenzija – obsega vpliv podjetja na lokalno 
in širše družbeno okolje, na druge zainteresirane deležnike“, 
poleg lastnikov še partnerji, dobavitelji, predstavniki lokalnih 
skupnosti (donatorstva, sponzorstva, varovanje okolja, 
prireditve – kultura, šport, izobraževanje,...).

20

Družbena odgovornost – standardi poročanja
V svetu obstaja več standardov, ki določajo smernice uporabe in delovanja 
družbene odgovornosti v poslovnem okolju. Najbolj uveljavljeni standardi 
v zvezi s poročanjem o družbeni odgovornosti so: 
• Standard GRI (angl. Global Reporting Initiative) – uveden leta 1997, predstavlja 
mrežo investitorjev, okoljskih organizacij in drugih interesnih skupin, ki podjetja 
informirajo o izzivih trajnostnega razvoja (11 področij poročanja).

• Standard AA 1000 – uveden leta 1999 s strani svetovalnega podjetja 
AccountAbility, v sodelovanju z javnim sektorjem, dopolnjuje smernice GRI, 
generira kazalnike in cilje poročanja.

• Standard SA 8000 – uveden leta 1997, se navezuje na spoštovanje osnovnih 
delavskih pravic, posebej delo otrok, prisilno delo, varstvo pri delu ter 
zagotavljanju primernih delovnih razmer za vse zaposlene.

• Standardi ISO – poleg ISO 9001 (sistem kakovosti), ISO 14001 (ravnanje z 
okoljem) in OHSAS 18001 (varnost in zdravje pri delu), so povsem nove smernice
ISO 26000 – za spodbujanje prostovoljne zavezanosti družbeni odgovornosti.    
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De Waal (2008) pa je izvedel analizo že izvedenih 280 raziskav, ki so 
imele vnaprej opredeljenih 35 značilnosti visoke uspešnosti 
organizacije oz. dejavnike HPO (angl. High Performance Organization).

Z opredeljenimi dejavniki HPO je bila visoka uspešnost poenoteno 
značilna za organizacije, ki uresničujejo finančne in nefinančne cilje 
in so izidi poslovanja boljši od panoge dejavnosti v terminu zadnjih 
5 do 10 let (De Waal, 2008). 

Dejavniki uspešnosti HPO

Cilj raziskave je bil poiskati dejavnike, ki vplivajo na uspešnost oz. še 
višjo organizacijsko odličnost in je lahko kot izhodišče za ukrepe v 
smeri izboljševanja – pojmuje se kot visoko-zmogljiva, prožna, 
odzivna, trajnostna, inteligentna organizacija. 

22

Dejavniki uspešnosti organizacije HPO so bili razporejeni 
v 5 značilnih skupin in sicer:

1. Kakovost menedžmenta – opredeljenih je kar 11 od skupaj 35 
dejavnikov, ki so določali prepričanje, ukrepanje in usmerjenost vršnega 
menedžmenta, ki je tudi najbolj odgovorno za sprejemanje odločitev. 

2. Odprtost in usmerjenost menedžmenta – v komunikacijo, izmenjavo 
znanja in sodelovanje z zaposlenimi.
3. Zavezanost v dolgoročno usmerjenost – opredeljene so povezave v 
oblike partnerskega sodelovanja z vsemi udeleženimi stranmi v 
organizaciji.

4. Nenehno izboljševanje – s prepoznavanjem in stalnim izboljševanjem 
poslovnih procesov na osnovi usklajene strategije delovanja.

5. Kakovost delovne sile – poudarek je na spodbujanju, določanju 
odgovornosti za svoje izide in oblikam stalnega usposabljanja zaposlenih.
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Kakovost – družba znanja
• Znanje je poleg tehnologije postalo eden izmed odločilnih generatorjev 

sprememb v današnjem svetu , je tudi edini resnično neizčrpen dejavnik 
in predstavlja tako imenovano nevidno bogastvo vsakega naroda.

• Znanje je postalo tudi najbolj iskano tržno blago, investiranje v človeški 
kapital in znanje pa je postalo dolgoročno najpomembnejša naložba za 
organizacijo. 

• Znanje je tako ključni sodobni kapital in najmočnejši pripomoček v 
prizadevanju za višjo konkurenčno prednost organizacije (Mihalič, 2006; 
Melby, 2007; Možina, 2010; Podobnik & Biloslavo, 2010). 

• Drucker (1998) je napovedal, da bo „nova družba“ vse bolj družba 
izobraženih, v kateri bo znanje njen najpomembnejši vir in izobraženci 
prevladujoči del delovne sile.

• Florida (2005) pa ugotavlja, da smo prešli v družbo „ustvarjalnega 
razreda“.

24

Trije „T“ gospodarskega razvoja v ZDA (1990–2000):
- tehnologija – raziskave, razvoj;
- talent – znanja in ustvarjalnost izobraženih ljudi, poudarek je na 

vrednotah – ne bogastvu posameznika;
- toleranca – strpnost, odprtost, vključitev podjetnih priseljencev. 

Tipi in definicije ustvarjalnega razreda – Florida (2005) 

Definicije razredov – vključene so poklicne skupine (str. 334):
- Ustvarjalni razred – razdeljen v podskupini „super ustvarjalno 

jedro“ (tehniki, računalničarji, matematiki) in „ustvarjalni poklicneži“ 
(razni strokovnjaki na področju menedžmenta, financ, šolstva, 
prava, zdravstva).

- Delavski razred – poklici gradbeništva, rudarstva, proizvodni poklici.
- Storitveni razred – poklici za pripravo hrane, vzdrževanja, trgovski in 

administrativni poklici, za osebno nego in podporo zdravstvu.
- Kmetijstvo – poklici s področja kmetijstva, gozdarstva in ribogojstva.
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Vrednote ustvarjalnega razreda (Florida, 2005, str. 99–102) 

• Različnost in odprtost – pripadniki tega razreda so močno 
naklonjeni organizacijam in okoljem, v katerih imajo občutek, 
da se vsakdo lahko najde v njih in ima možnost napredovanja, 
iščejo okolja odprta do razlik (verskih, rasnih, istospolnih).

• Zaslužnost – pripadniki so naklonjeni trdemu delu, izzivom in 
spodbudam, nagnjeni so k postavljanju ciljev in njihovemu 
doseganju. So ambiciozni in želijo napredovati na osnovi svojih 
sposobnosti, ker so dobri v tistem kar delajo. Med seboj se ne 
primerjajo po denarju, pač pa po zaslugah, ki so jih dosegli.

• Individualnost – pripadniki ustvarjalnega razreda dajejo 
prednost samopotrditvi, ne želijo se prilagajati organizacijskim 
ali institucionalnim ukazom, se upirajo skupinskim normam.

26

Kako Microsoft upravlja z ustvarjalnostjo
(Florida, 2005, str. 153) 

• Zaposlovati pametne ljudi, ki razmišljajo – v pogovorih pred 
komisijo za zaposlitev se kandidati ločijo, postavljajo se jim izjemno 
nenavadna vprašanja – iščejo razmišljujoče ljudi.

• Pričakovanje, da bo zaposleni naredil napako – če delate v okolju 
v katerem je najboljša pot do varnega delovnega mesta delati bolje 
od konkurence, potem osredotočiš svojo energijo na razvoj novih 
proizvodov in na nove načine, kako rešiti probleme.

• Vztrajajte na nizkih kaznih, če zaposleni naredi napako – pri 
Microsoftu pričakujejo neuspehe – če zaposleni ne delajo napak, to 
pomeni, da ne tvegajo dovolj. V nekaterih primerih so zaposleni celo 
napredovali zaradi tega, ker so se naučili pri napakah.
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Kako Microsoft upravlja z ustvarjalnostjo
(Florida, 2005, str. 153) – II. 

• Ustvarjati mentaliteto „mi proti njim“– delavce stalno opozarjajo, 
da so njihova konkurenca druge gospodarske družbe, ne pa sodelavci.
Poudarek je na ciljih svoje družbe, toda vsak posameznik mora sam 
ugotoviti, kako priti do njih. 

• Ohraniti mentaliteto gospodarske družbe v nastajanju – vsak 
mora biti odgovoren za spremljanje stroškov. Pri Microsoftu ni tajnic, 
če je za opravilo potrebno 5 oseb, bodo delo dobili 4, v istem roku.

• Naredite pisarno podobno domu – urediti delovno okolje, ki je 
celo prijetnejše kot doma, tako da zaposleni želijo bivati v njem. Pri 
Microsoftu ima vsakdo svojo pisarno in ne obstaja kodeks oblačenja. 
Zaposleni, razen v „kafetariji“ lahko hodijo bosi. 

28

Evropski kazalniki ustvarjalnosti – Florida (2005) 
Kazalnik evropskega talenta (str. 355), ki vključuje: 
• kazalnik ustvarjalnega razreda (kot % delež oz. stopnja rasti 

ustvarjalnih poklicev od skupnega števila vseh zaposlenih); 
• kazalnikom človeškega kapitala (delež populacije med 25 in 64 

letom z visoko izobrazbo);
• kazalnikom znanstvenega talenta (delež raziskovalcev na tisoč 

zaposlenih).

Evropski kazalnik tehnologije za države EU (str. 361), ki vključuje: 
• kazalnik RR (delež sredstev namenjenih RR od BDP);
• kazalnik inovacij (število patentov na milijon prebivalcev);
• kazalnik „high tech“ inovacij (število high tech patentov na milijon 

prebivalcev).
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Evropski kazalniki ustvarjalnosti – Florida (2005) 

Evropski kazalnik tolerance oz. strpnosti (str. 367), ki vključuje: 
• kazalnik vedenja (odstotek tolerantnih oseb na osnovi ankete 

evrobarometra) 
• kazalnik izražanja lastnega mnenja (določa ga stopnja, do katere 

narod vrednoti pravice posameznikov in izražanju njihovega mnenja, 
na osnovi ankete);

• kazalnik vrednot (meri stopnjo do katere se v državi odražajo razlike 
med tradicionalnimi vrednotami in modernimi ali posvetnimi 
vrednotami – temelji na vrsti vprašanj s področij odnosov do boga, 
religije, nacionalizma, avtoritete, družine, pravic žensk, ločitve in 
splava).

30

Kakovost – menedžment izobraževanja
• Na področju menedžmenta izobraževanja se v organizacijah vedno 

manj poslužujejo t.i. „klasičnega“ izobraževanja in usposabljanja, 
vedno bolj sodobnih oblik pridobivanja znanja, kot so e-izobraževanje, 
simulacijsko učenje, usposabljanje na delovnem mestu, rotacijsko 
izobraževanje, usposabljanje za samostojno učenje in vodenje samega 
sebe ter oblike t.i. „novega izobraževanja“ zaposlenih (Mihalič, 2006). 

• Sodobno izobraževanje zaposlenih je zaznamovano zlasti z 
vseživljenjskim učenjem, permanentnim izobraževanjem in 
usposabljanjem, tihim znanjem, novim pristopom generalizacije v 
pridobivanju znanj. 

• V okviru sodobnih trendov na področju izobraževanja je značilna tudi 
rast samoizobraževanja in samorazvoja ter vse bolj tudi zavedanja 
posameznika o skrbi za permanentno lastno izobraževanje in tako 
lasten razvoj osebnosti in poslovne kariere (Mihalič, 2006; Celinšek & 
Markič, 2008).
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Vseživljenjsko učenje – definicija

Po osnovni definiciji Memoranduma o vseživljenjskem učenju, 
ki ga je pripravila Evropska Komisija, je vseživljenjsko učenje 
opredeljeno kot (Možina & Kovač, 2006):  

»vseobsegajoča in trajna učna aktivnost za izboljševanje 
znanja, spretnosti in veščin, ki jih posameznik potrebuje za 
aktivno državljanstvo, socialno povezanost in zaposljivost« 

32

V memorandumu so tako opredeljena naslednja prioritetna 
področja:
• zagotoviti splošen in nenehen dostop do učenja za pridobitev in obnovo 

spretnosti, ki so potrebne za participacijo v družbi znanja;

Vseživljenjsko učenje – prioritetna področja

• bistveno dvigniti raven vlaganj v človeške vire ter tako dati prednost tistemu, 
kar je za Evropo najpomembnejše – zadovoljnim njenim prebivalcem;

• razviti učinkovite metode učenja in okoliščine za permanentno učenje v 
vseživljenjskih obdobjih in za več-razsežnostno učenje;

• pomembno izboljšati poti, ki omogočajo razumevanje in ocenjevanje 
udeležb in dosežkov posameznikov, še posebej v neformalnem učenju;

• zagotoviti, da bo vsakemu omogočen enostaven dostop do kakovostnega 
informiranja in svetovanja o učnih možnostih;

• zagotoviti možnosti vseživljenjskega učenja vsakemu posamezniku čim 
bližje, v njegovih okoljih in s podporo informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij. 
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V smernicah Mednarodne komisije za izobraževanje za enaindvajseto stoletje je 
zapisano, da vseživljenjsko učenje temelji na štirih stebrih (Možina & Kovač, 2006):

Vseživljenjsko učenje

• Učiti se, da bi vedeli – povezovati je potrebno splošno izobrazbo s 
poglobljenimi predmeti. To pomeni tudi učiti se, da bi lahko izkoristili možnosti 
vseživljenjskega učenja.

• Učiti se, da bi znali delati – da bi tako omogočili pridobitev ne le poklicne 
izobrazbe, temveč tudi širše znanje in sposobnosti za soočenje s številnimi 
okoliščinami in delom v skupini.

• Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti – z razvijanjem razumevanja drugih ljudi 
in sprejemanje odvisnosti, z uresničevanjem skupnih projektov in z 
izobraževanjem za uravnavanje sporov, ob spoštovanju vrednot pluralizma, 
medsebojnega razumevanja in miru.

• Učiti se, da bi bolje razvijali človekovo osebnost – in da bi bili sposobni ravnati 
vedno bolj neodvisno, razsodno in odgovorno. V tej zvezi ne sme izobraževanje 
zanemariti nobenega vidika človekovih zmožnosti (spomin, mišljenje, občutek 
za lepoto, fizične zmogljivosti in sposobnost sporazumevanja).

34

Modre misli:

Kjer ni pravil, je lahko biti izjema 

in

da bi dokazal, da ima glavo, 
si je kupil klobuk. Žarko Petan
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Merila za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih 
zavodov in študijski programov NAKVIS

- sprejeto 15.5.2014

Odgovornost NAKVIS – Nacionalne agencije RS za kakovost v 
visokem šolstvu, je:
• izvajanje presoj izpolnjevanja pogojev za akreditacijo visokošolskih 

zavodov in študijskih programov ob upoštevanju dogovorjenih 
standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti, ki veljajo v 
evropskem visokošolskem prostoru;

• ugotavljanje ali visokošolski zavodi upoštevajo določbe zakonodaje s 
področja visokega šolstva, ta merila in druge predpise agencije;

• presojanje sistema kakovosti visokošolskih zavodov.

36

NAKVIS – izvajanje aktivnosti v skladu z:
• zakonom, ki ureja področje visokega šolstva;

• standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem 
visokošolskem prostoru (Standards and Guidelines for Quality Assurance in 
the European Higher Education Area);

• zakonom o splošnem upravnem postopku;

• zakonom, ki ureja strokovne in znanstvene naslove;

• zakonom, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnost;

• merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po evropskem 
prenosnem kreditnem sistemu;

• merili za prehode med študijskimi programi;

• min. standardi za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih;

• merili za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev.
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Standardi NAKVIS-a pri akreditaciji visokošolskih zavodov
in študijskih programov – naloge:

• samostojno in neodvisno sprejema odločitve, pri čemer dosledno uporablja 
veljavna merila;

• zagotavlja objektivno presojo vseh visokošolskih zavodov in študijskih 
programov;

• predpisuje sestavo poročil skupin strokovnjakov, iz katerih so razvidne 
prednosti in morebitne neskladnosti pri delovanju visokošolskega zavoda, 
predvsem pa priporoča za odpravo morebitnih pomanjkljivosti;

• upošteva samoevalvacijska poročila visokošolskih zavodov kot podlago za 
zunanjo evalvacijo zaradi podaljšanja akreditacije;

• stalno sodeluje s tujimi agencijami za kakovost in njihovimi strokovnjaki ter 
spremlja evropske smernice in standarde na tem področju;

• javno objavlja svoje odločitve, letna poročila in analize;
• vodi javno dostopne evidence akreditiranih visokošolskih zavodov in 

študijskih programov. 

38

Agencija NAKVIS odloča o:
• akreditacijah visokošolskih zavodov;
• akreditacijah študijskih programov: prve, druge in tretje stopnje, 

skupnih študijskih programov in študijskih programov za 
izpopolnjevanje;

• preoblikovanju visokošolskih zavodov;
• spremembah obveznih sestavin študijskih programov samostojnih 

visokošolskih zavodov.

Akreditacije v visokem šolstvu so:
• prva akreditacija visokošolskega zavoda oz. študijskega programa;
• podaljšana akreditacija visokošolskega zavoda oz. študijskega 

programa (obe veljata največ 7 let).

Pogoj za podaljšanje akreditacije je zunanja evalvacija visokošolskega 
zavoda oz. študijskega programa, ki se opravi pred iztekom veljavnosti 
akreditacije.
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I. Prva akreditacija visokošolskega zavoda             
– presojana področja:

1. Vpetost v okolje
2. Delovanje visokošolskega zavoda
3. Kadri
4. Študenti
5. Materialni pogoji
6. Zagotavljanje kakovosti, inovativnost in razvojna 

naravnanost

Študijski programi se presojajo predvsem po:
7. Sestavi in vsebini (18 točk z opisom izpolnjevanja zahtev)

40

Ad. 1. Vpetost v okolje

• Ustanovitelj izkazuje sodelovanje z gospodarstvom in 
negospodarstvom na študijskih in znanstveno-raziskovalnih 
področjih za katerega se zavod ustanavlja oz. načrtuje vpis 
študentov.

• Ugotovljene so zaposlitvene možnosti za diplomante na podlagi 
strokovnih analiz Zavoda za zaposlovanje, pristojnih zbornic, 
združenj ipd.
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Ad. 2 Delovanje visokošolskega zavoda

• Opredeljena sta poslanstvo in vizija, iz katerih so jasno razvidni 
izobraževalni, znanstveno-raziskovalni in strokovni cilji.

• Strategija visokošolskega zavoda vsebuje načrt in načine za 
uresničevanje postavljenih ciljev zavoda.

• Iz načrta notranje organiziranosti, ki s svojo konsistentnostjo 
zagotavlja uspešno delovanje visokošolskega zavoda, so razvidne 
opredeljene pristojnosti, naloge in dolžnosti vodstva, vseh 
zaposlenih in študentov.

• Izkazano je znanstveno-raziskovalno in strokovno delovanje 
ustanovitelja na področjih, s katerih bo zavod opravljal 
izobraževalno in raziskovalno delo.

42

• Načrtovana je takšna kakovost učnih izidov in kompetenc, da bodo 
diplomanti zaposljivi oz. se bodo lahko naprej izobraževali.

• Vzpostavljeno je znanstveno-raziskovalno in strokovno sodelovanje 
ustanovitelja na področju, za katerega se ustanavlja, z drugimi 
visokošolskimi zavodi, inštituti, podjetji ali drugimi organizacijami v 
Sloveniji in v tujini.

• Ustanovitelj ima sklenjene dogovore s podjetji oz. drugimi 
organizacijami ter mentorji v njih o praktičnem izobraževanju 
predvidenega števila vpisanih študentov, kadar je to sestavni del 
študijskega programa; visoke strokovne šole pa tudi izdelan načrt za 
to izobraževanje (strokovna praksa).

• Opredeljene so učne vsebine, ki so utemeljene na doseženem in 
aktualnem znanstveno-raziskovalnem in strokovnem delu nosilcev 
predmetov izobraževanja.

Ad. 2 Delovanje visokošolskega zavoda – II.
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Ad. 3 Kadri

• Ustrezno število in struktura sodelujočih visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih in visokošolskih sodelavcev, s katerimi so načrtovani 
študijski programi, sta dokazana s kadrovskim načrtom in dokazili 
njihovega sodelovanja.

• Vsi visokošolski učitelji in sodelavci imajo veljavno izvolitev v naziv 
ali pa je dokazano, da so v postopku za izvolitev vanj.

• V osnutku meril za izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev so upoštevani 
min. standardi agencije za izvolitve v nazive.

44

• Število visokošolskih učiteljev, če tako določa statut, zadostuje za 
oblikovanje Senata visokošolskega zavoda.

• Struktura in število podpornih delavcev – tj. strokovnih, upravnih 
in tehničnih delavcev – bosta zagotavljala kakovostno pomoč pri 
izvajanju študijskih programov.

• Oseba, ki bo odgovorna za študentske zadeve, bo na 
visokošolskem zavodu v delovnem razmerju.

Ad. 3 Kadri – II.
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Ad. 4 Študenti

• Zagotovljene bodo svetovalne storitve, povezane z vpisom in 
informacije o študiju.

• Zagotovljeno bo neposredno vključevanje študentov v strokovno 
in znanstveno-raziskovalno delo.

• Omogočeno bo ustrezno organiziranje študentov in njihovo 
sodelovanje v organih upravljanja.

46

Ad. 5 Materialni pogoji

• Zagotovljeni so prostori in oprema, primerna za izvajanje 
načrtovanih študijskih programov in drugih, s tem povezanih 
dejavnosti zavoda, ter ustrezajo predvidenemu številu vpisanih 
študentov.

• Prostori in oprema so primerni (prilagojeni) za študente s posebnimi 
potrebami.

• Priložena so dokazila o lastništvu ali najemu prostorov in opreme na 
lokaciji, ki omogoča nemoteno izvajanje študijskih programov.



18.2.2015

24

47

• Izdelana je ocena finančnih sredstev, potrebnih za ustanovitev in 
delovanje visokošolskega zavoda, in navedeni predvideni viri 
financiranja – za vse študijske programe v obdobju akreditacije.

• Ustanovitelj ima sodobno informacijsko-komunikacijsko opremo za 
izvajanje študijskih programov in znanstveno-raziskovalno delo.

• Knjižnica visokošolskega zavoda zagotavlja ustrezne knjižnične 
informacijske storitve, dostop do gradiva s področja načrtovanih 
študijskih programov ter znanstveno-raziskovalnega dela.

Ad. 5 Materialni pogoji – II.

48

• Ustanovitelj visokošolskega zavoda ima načrt za vzpostavitev 
notranjega sistema kakovosti, pri čemer so upoštevana ta merila in 
evropski standardi:
- z rednim zbiranjem in analizo podatkov o učnih izidih študentov in 

celotnega izobraževanja ter povezanih dejavnosti;
- z vključevanjem vseh zaposlenih, študentov in drugih deležnikov v 

presojo kakovosti svojega delovanja;
- z ugotavljanjem pomanjkljivosti pri opravljanju dejavnosti ter 

odstopanj od načrtovanih aktivnosti in dosežkov; 
- z rednim seznanjanjem študentov in drugih deležnikov z ukrepi za 

izboljševanje kakovosti;
- z načrtovanjem periodičnih samoevalvacij.

• V Poslovniku kakovosti so določeni samoevalvacijski postopki, ki bodo 
omogočali spremljanje ter izboljševanje kakovosti, konkurenčnosti in 
učinkovitosti izobraževalnega ter strokovno-raziskovalnega dela.

Ad. 6 Zagotavljanje kakovosti
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II. Prva akreditacija študijskega programa

Sestava in vsebina študijskih programov prve in druge stopnje –
18 korakov aktivnosti:

1. Študijski program je v skladu z zakonom sestavljen formalno in 
vsebinsko ustrezno po študijskih področjih, za katere je zavod 
ustanovljen.

2. Študijski program je strokovno dosleden in konsistenten, sodoben po 
vsebini in skladen z opredeljenimi cilji, pričakovanimi učnimi izidi 
študentov in kompetencami diplomantov.

3. Študijski program vsebuje splošne podatke, kot so prepoznavno in 
značilno ime, stopnja, vrsta in trajanje programa, smeri oz. moduli.

50

4. Temeljni cilji in učni izidi programa so v skladu z vsebino in ravnijo 
študijskega programa.

5. Študijski program je mednarodno primerljiv z najmanj tremi 
sorodnimi tujimi programi iz različnih držav, od tega vsaj iz dveh držav 
članic EU, programi so v tisti državi ustrezno akreditirani.

6. Visokošolski zavod mora dokazati usklajenost študijskih programov, ki 
izobražujejo regulirane poklice, z ustrezno zakonodajo EU.

7. Predmetnik ustreza ciljem študijskega programa in vodi k usvojitvi 
opredeljenih učnih izidov in kompetenc.

8. Študijske obveznosti so ovrednotene po Merilih za kreditno 
vrednotenje študijskih programov po evropskem prenosnem kreditnem 
sistemu (ECTS).
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9. V programu je določeno: število, navedba, vrsta in delež učnih enot 
(predmetov, smeri), razmerje predavanj, vaj, seminarjev in 
individualnega dela študenta, delež praktičnega izobraževanja v 
programu, vertikalna in horizontalna povezanost predmetov programa, 
kreditno ovrednotenje celotnega programa in posameznih učnih enot, 
učni načrt po posameznih učnih enotah z navedbo pogojev za 
opravljanje študijskih obveznosti, opisom vsebine in navedbo temeljne 
literature in virov, opisom ciljev in predvidenih učnih izidov, metod 
poučevanja in učenja ter načinov preverjanja in ocenjevanja znanja.

10. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa so v skladu z 
zakonom.

11. Visokošolski zavod kandidatom priznava znanje, usposobljenost ali 
zmožnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim 
učenjem, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo 
splošnim oz. predmetno specifičnim kompetencam, in sicer kot 
opravljeno študijsko obveznost, ovrednoteno po ECTS.

52

12. Načini ocenjevanja so opredeljeni tako, da omogočajo ustrezno 
preverjanje doseženih učnih izidov in kompetenc, študentu pa sprotni 
študij in učinkovito spremljanje lastnega napredka.

13. Opredeljeni so pogoji za napredovanje po programu.

14. Določbe o prehodih med programi so v skladu z zakonom, merili za 
prehode med študijskimi programi ter statutom visokošolskega zavoda.

15. Načini in oblike izvajanja študija so skladni z vsebinami področjem 
študijskega programa.

16. Pogoji za dokončanje študija ali posameznih delov programa, če jih 
program vsebuje, so v skladu z zakonom in statutom visokošolskega 
zavoda.
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17. Strokovni naslov ter njegova okrajšava sta tvorjena v skladu z 
zakonom, ki ureja strokovne in znanstvene naslove.

18. Obvezen sestavni del študijskih programov druge stopnje so 
projektne naloge v delovne okolju oz. temeljne, aplikativne in razvojno 
raziskovalne naloge.

Posebej so opredeljeni programi za:
• Študijski program tretje stopnje – vključeni metodološki koncept ter 

temeljne in aplikativne raziskave.
• Študijski program za izpopolnjevanje – opredeljene so obvezne 

sestavine, skladno z določbami statuta zavoda.
• Druga področja presoje – pri prvi akreditaciji študijskih programov se 

upoštevajo še področja presoje, ki so določena za prvo akreditacijo
visokošolskega zavoda (po posameznih merilih).

54

III. Podaljšanje akreditacije
V postopku za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda oz. 
študijskega programa, se ugotovitveni in dokazni postopek izvaja z 
zunanjo evalvacijo in konča z odločitvijo o podaljšanju akreditacije.

Zunanja evalvacija je postopek celostne presoje delovanja 
visokošolskega zavoda oz. študijskih programov, ki vključuje:
• presojo napredka in razvoj od zadnje akreditacije na vseh področjih 

presoje, še posebej notranji sistem kakovosti visokošolskega zavoda;
• kot temelj za presojo napredka in razvoja je samoevalvacijsko

poročilo visokošolskega zavoda, iz katerega je razvidno, da spremlja 
svoje delovanje po vseh področjih presoje iz teh meril;

• predmet presoje kakovosti so enak področja delovanja, kot so 
zahtevana ob prvi akreditaciji – vpetost v okolje, delovanje zavoda, 
kadri, študenti, materialni pogoji in zagotavljanje kakovosti, 
inovativnost ter razvojna naravnanost.
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Modre misli:

Vedno moramo pretehtati položaj 
in primerno ukrepati.

Obvladovanje kakovosti, ki ga ne spremlja akcija,
je zgolj razvedrilo. Kaoru Ishikawa

56

Vaja 1: Ocena samoevalvacije – delavnica

• Ocenjevalna tabela – delo v skupinah
• Pregled rezultatov – izhodišča za analizo in program ukrepov
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Uredba o javnem financiranju 
visokošolskih zavodov

S to uredbo (Uradni list RS, št. 12/13 z dne 7.2.2013) se ureja javno 
financiranje študijske in obštudijske dejavnosti, investicij in 
investicijskega vzdrževanja ter razvojnih nalog na univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila RS.

S to uredbo se ureja tudi javno financiranje študijske in obštudijske
dejavnosti na koncesioniranih visokošolskih zavodih za koncesionirane
študijske programe.

Javna sredstva za razvojne naloge visokošolskih zavodov se dodeljujejo v 
okviru razvojnega stebra financiranja.

58

Študijska dejavnost visokošolskih zavodov je:
• pedagoška in z njo povezana znanstveno-raziskovalna in strokovna 

dejavnost;
• knjižničarska, informacijska, organizacijska, upravna in druga infrastrukturna 

dejavnost.

Sredstva za študijsko dejavnost lahko visokošolski zavodi namenijo za:
• plače in druge izdatke za zaposlene;
• prispevke delodajalca za socialno varnost;
• izdatke za blago in storitve;
• plačila obresti in odplačila kreditov, če je bilo posojilo najeto za financiranje 

stroškov izvajanja študijskega programa.

Letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost sestavljajo:
• letna sredstva za temeljni steber financiranja – TSF (fiksni in variabilni del –

se določi kot seštevek funkcij 3 kazalnikov)
• letna sredstva za razvojni steber financiranja – RSF (se zagotavljajo skladno s 

proračunskimi možnostmi).
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Kazalnik učinkovitosti (ru ):

Ø se določa ob upoštevanju razlike razmerja diplomantov v preteklem 
letu in vsote števila študentov, ki so bili prvič vpisani v prvi letnik 
študijskega programa pred številom let, ki ustreza trajanju 
posameznega študijskega programa, podaljšanega za eno leto, ter 
razmerja števila diplomantov v predpreteklem letu in vsote števila 
študentov, ki so bili prvič vpisani v prvi letnik študijskega programa 
pred številom letom, ki ustreza trajanju študijskega programa, 
podaljšanega za eno leto.

Ø Pri tem se upoštevajo študijski programi prve in druge stopnje ter 
študenti in diplomanti rednega študija. 

ru = (Dk-1/∑ S(n) t-(n+1)) − (Dk-2 /∑ S(n) t-(n+2))
n=1,2,3,4,5,6 n=1,2,3,4,5,6

60

Kazalnik prehodnosti študentov iz prvega v drugi letnik 
(rpr ):

Ø se določa kot razlika prehodnosti študentov rednega študija iz prvega 
v drugi letnik pri študijskih programih prve in druge stopnje v 
tekočem študijskem letu glede na preteklo leto ob upoštevanju 
študijskih področij v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijski sistem 
izobraževanja in usposabljanja, kakor jih opredeljuje 12. člen te 
uredbe.

Ø Pri tem je vpliv posameznega študijskega področja določen z deležem 
študentov prvega letnika študijskega področja glede na vse študente 
prvega letnika. 

8
rpr = ∑ (S2p.t / S1t-1 − S2p.t-1 /S1t-2)

p=1
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Kazalnik mednarodnega sodelovanja (rm ):

Ø se določa ob upoštevanju deleža (razmerja) študentov rednega 
študija prve in druge stopnje brez absolventov, ki odidejo na študijsko 
izmenjavo v tujino ter tujih študentov, ki pridejo na študijsko 
izmenjavo v Slovenijo, preteklega študijskega leta v primerjavi s 
študijskim letom.

r(m) = M(t-1) / Sv(t-1) − M(t-2) /Sv(t-2)
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V okviru Razvojnega stebra financiranja se javnim visokošolskim 
zavodom financirajo naloge oz. projekti, ki spodbujajo:
1. Raznovrstnost
2. Internacionalizacijo
3. Kakovost
4. Socialno razsežnost
visokošolskih zavodov in slovenskega visokošolskega prostora.

Sredstva RSF se lahko po enakih merilih namenijo tudi za financiranje 
nalog na koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih in 
zasebnih samostojnih visokošolskih zavodih, ki izvajajo javno veljavne 
študijske programe.

Razvojni steber financiranja (RSF)
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Razvojni steber financiranja (RSF)
Ad. 1 Raznovrstnost – spodbujajo se dejavnosti, kot so:
• sodelovanje med univerzami in znotraj univerz pri oblikovanju 

unidisciplinarnih, interdisciplinarnih in skupnih študijskih programov;

• raznolikost študijske ponudbe z modularizacijo in večanjem izbirnosti 
ter omogočanjem prožnejših študijskih poti;

• projekti, ki visokošolskim zavodom omogočajo uresničevanje 
različnih poslanstev in tako raznovrstnost visokošolskega prostora, 
vključno z njihovo reorganizacijo in z vzpostavitvijo podpornih 
dejavnosti izvajanja študija;

• projekti v podporo tehnoloških, visokošolskih in znanstvenih potreb 
gospodarstva ter prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, 
raziskovanje in gospodarski razvoj;

• razvoj ponudbe vseživljenjskega učenja na visokošolski ravni;
• ustanovitev in delovanje novih članic visokošolskih zavodov.

64

Razvojni steber financiranja (RSF)
Ad. 2 Internacionalizacija – spodbujajo se dejavnosti, kot so:

• skupni študijski programi s tujimi visokošolskimi institucijami, priprava 
in pilotna izvedba študijskih programov oz. njihovih delov v tujih 
jezikih;

• usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev za poučevanje v 
tujih jezikih;

• dolgoročno sodelovanje tujih gostujočih visokošolskih učiteljev;

• krajše in daljše mednarodne izmenjave visokošolskih učiteljev, 
raziskovalcev in strokovnjakov pri študijski dejavnosti;

• izpopolnjevanje zaposlenih na visokošolskih zavodih na tujih 
ustanovah;

• podporne dejavnosti za povečanje mobilnosti slovenskih in tujih 
študentov ter drugi projekti, ki krepijo internacionalizacijo slovenskega 
visokošolskega prostora in podobno. 
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Razvojni steber financiranja (RSF)
Ad. 3 Kakovost – spodbujajo se dejavnosti, kot so:

• uvajanje aktivnih študijskih oblik in novih metod poučevanja;

• pridobivanje in izpopolnjevanje pedagoške in znanstveno-
raziskovalne usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev;

• posebni razvojni projekti za povečanje učinkovitosti študija in 
zmanjšanje osipa;

• krepitev zanimanja za študij na deficitarnih študijskih področjih;

• nakup nove opreme za izvajanje študijske dejavnosti;

• izboljšanje razmerja med študenti in visokošolskimi učitelji;
• financiranje izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na vodstvenih in 

vodilnih delovnih mestih za upravljanje visokošolskih zavodov, 
izvedba mednarodne akreditacije za doseganje odličnosti in visokih 
mednarodnih standardov kakovosti.

66

• povečevanje vključenosti manj zastopanih oz. različnih skupin 
prebivalstva v visoko šolstvo;

Razvojni steber financiranja (RSF)
Ad. 3 Socialna razsežnost – spodbujajo se dejavnosti, kot so:

• ustvarjanje pogojev za povečanje vključenosti študentov s posebnimi 
potrebami;

• povečevanje dostopnosti visokošolskega izobraževanja;

• reorganizacija in vzpostavitev podpornih centrov študentom in 
osebju;

• karierni centri oz. karierno in akademsko ter psihološko svetovanje, 
športne zmogljivosti in aktivnosti in podobno. 
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Razvoj meril in postopkov za spremljanje kreditnega 
ovrednotenja novih študijskih programov – ECTS 

• Razvito kot pripomoček za poenoteno merjenje in priznavanje 
vloženega dela študentov, ki so ga le-ti v okviru mobilnosti opravili 
na drugi univerzi ali fakulteti, ki ga je do sedaj kot ECTS (angl. 
European Credit Transfer System) sprejel večji del evropskega 
visokošolskega prostora.

• S spremembami v načinu razmišljanja pri zasnovi študijskih 
programov, ki v središče pozornosti postavljajo študenta in njegovo 
delo, pa je postalo kreditno vrednotenje študijskih programov tudi 
pripomoček, ki ga snovalci uporabljajo kot okvir, znotraj katerega so 
razporejene obveznosti študentov.  

• Kreditne točke, ki so merilo za vloženo delo, so neločljivo povezane s 
pričakovanimi učnimi izidi, ki študente pripeljejo do določenih 
kompetenc.

68

Glavna načela evropskega sistema za prenos 
kreditnih točk ECTS so:

• Študijska obremenitev študentov v študijskem letu je med 1.500 in 
1.800 urami dela (25 do 30 ur na teden), kar je ovrednoteno s 60 
ECTS kreditnimi točkami.

• Kreditne točke, ki so bile dodeljene posameznemu predmetu, lahko 
dobijo študenti šele potem, ko opravijo vse pri predmetu predvidene 
študijske obveznosti in po ustreznem ocenjevanju doseženih učnih 
izidov.

• V obremenitev študenta štejejo vse aktivnosti, ki so povezane s 
študijem: udeležba na predavanjih, seminarjih in vajah, samostojen 
študij, delo na projektih, priprave na izpite, ipd.

• Kreditne točke se dodeljujejo vsem sestavnim delom študijskih 
programov, torej predmetom, modulom, praksi, preverjanju znanja, 
diplomskim in projektnim nalogam, ipd.
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Pristopi za določitev obremenitve študentov v 
visokošolskih študijskih programih:

• Študent ima za študij na voljo določeno količino časa, ki je odvisna od 
vrste izbranega študijskega programa (npr. 4 leta s po 1.800 ur).

• Odgovornost za zasnovo študijskih programov in dodeljevanja 
kreditnih točk ima za to pristojen organ, npr. Senat fakultete.

• Odgovornost za odločitve v zvezi z izvedbo študijskega procesa in za 
ocenjevanje znotraj časa oz. kreditnih točk, ki so dodeljene 
posameznemu predmetu, je prepuščena visokošolskim učiteljem, 
nosilcem predmetov in izvajalcem.

• Visokošolski učitelj mora skrbeti za doseganje v študijskem programu 
določenih učnih izidov in pridobivanje predpisanih kompetenc 
študentov.

70

• Visokošolski učitelj bi moral izbrati tiste oblike dela, s katerimi je 
mogoče doseči najboljše rezultate pri doseganju predvidenih učnih 
izidov predmeta.

• Visokošolski učitelj bi moral znati oceniti povprečen čas, ki ga 
potrebuje povprečen študent za izvedbo predvidenih aktivnosti pri 
predmetu.

• Študent ima ključno vlogo v procesu spremljanja izvedbe študijskega 
programa in pri ugotavljanju, ali so predvideni časi realistični, v tem 
procesu mora sodelovati tudi visokošolski učitelj. Če rezultati 
pokažejo na neustrezno oceno časa, je potrebno narediti 
prerazporeditev kreditnih točk med predmeti v študijskem programu 
oz. prilagoditev vsebin in njihovega obsega.
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V projektu Tuning so definirali postopek za dodeljevanje 
kreditnih točk znotraj študijskih programov, 

ki poteka v 4 fazah:

1. Izbira ustreznega modela strukture študijskih programov.
2. Priprava ocene obremenitve študentov znotraj posameznih enot 

študijskega programa – ki jo izdela sestavljavec učnega načrta za 
posamezno enoto.

3. Preverjanje ustreznosti ocene glede obremenitve študentov.
4. Prilagoditev obremenitve študentov in/ali študijskih aktivnosti.

72

Ad. 1 Izbira ustreznega modela strukture študijskih programov

Študijski programi so lahko zasnovani:
- modularno, kjer imajo vsi predmeti (ali moduli) enako število 

kreditnih točk (običajno 5 ali večkratnik tega števila) ali
- v obliki običajnih predmetov z različnim številom kreditatov.

Modularna zasnova programov omogoča bolj fleksibilno uporabo 
modulov v različnih študijskih programov.
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Ad. 2 Priprava ocene obremenitve študentov znotraj posameznih 
enot študijskega programa – ki jo izdela sestavljavec učnega 
načrta za posamezno enoto

Obremenitev študentov predstavljajo vse obveznosti, ki so predpisane v 
posameznem študijskem programu. Študijske aktivnosti so določene ob 
upoštevanje naslednjih vidikov:
• Metode poučevanja – v ta sklop sodijo predavanja, seminarji, 

praktično in laboratorijsko delo, samostojne oblike dela, projektno 
delo, delovna praksa, ipd.

• Učne aktivnosti študentov – med te aktivnosti štejemo prisotnost 
na predavanjih, opravljanje vaj, pisanje nalog in poročil, študij 
predpisane literature, vodenje skupin, ipd.

• Načini ocenjevanja – tipični načini ocenjevanja so pisni in ustni 
izpiti, predstavitve, testi, poročila o praktičnem, terenskem ali 
laboratorijskem delu, izdelava diplomske naloge, ipd.
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Visokošolski učitelji morajo pri pripravi ocene o obremenitvi študentov 
upoštevati vse navedene oblike dela in čas, ki ga študenti potrebujejo za 
njihovo dokončanje in posledično za dosego predvidenih kompetenc.

Ocenjene vrednosti potrebnega časa se morajo ujemati s kreditnimi 
točkami, ki so dodeljene posameznim predmetom, pri čemer pomeni 
vsaka kreditna točka od 25 do 30 ur dela povprečnega študenta.
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Ad. 3 Preverjanje ustreznosti ocene glede obremenitve študentov

Preverjanje ustreznosti ocenjene obremenitve lahko naredimo šele 
potem, ko je študijski program že akreditiran in ga izvajamo. Pri tem 
lahko uporabljamo več metod.

Najpogosteje študenti izpolnjujejo vprašalnike, in sicer lahko že sproti, v 
času izvajanja posameznih predmetov ali takoj po zaključku izvedbe 
predmeta.
– primer obrazca v projektu Tuning

76

Ad. 4 Prilagoditev obremenitve študentov in/ali študijskih 
aktivnosti
Rezultati preverjanja lahko pokažejo na pomembnejša odstopanja od 
predvidenih vrednosti. Smiselno je izvajati taka preverjanja več let (2 do 
3 leta zapored) in se v primeru, da se odstopanja ponavljajo, ukrepati. 
Potrebno je je spremeniti obremenitve in včasih tudi metode dela pri 
predmetih, kjer je do odstopanja prišlo.

V modularnih sistemih je mogoče spremeniti samo obseg snovi in 
metode dela, saj sta število kreditnih točk in količina dela študentov 
določena z izbranim obsegom modula.
Pri ne-modularnih programih je po potrebi mogoča tudi 
prerazporeditev kreditnih točk med posameznimi predmeti, pri čemer 
mora vsota kreditnih točk v semestru ostati 30 KT.
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Merjenje obremenjenosti študentov ECTS na Gea College

– shematski prikaz: 

29-Merjenje obremenjenosti študentov - ECTS.pdf
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Merjenje doseganja učnih izidov na Gea College

– shematski prikaz:

28-Merjenje doseganja učnih izidov.pdf
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Pristop k izboljševanju odličnosti – presoje

Opazuj Pusti kot je

Ukrepaj Izboljšuj

Pomembnost

Uspešnost
BV SIQ

CILJ

+

+

-

-
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Vaja 2: Ugotovitev neskladja evalvacije – program ukrepov

• Ocenjevalna tabela – pregled rezultatov
• Izbrati 3 ocenjeni merili (točke v ocenjevalni tabeli) - po 1 med 

najslabšimi, med najboljšimi in kakšno merilo vmes ter zapisati:
- št. točke ocenjevanja ter ugotovitev samoevalvacije,
- predlog ukrepa za izboljševanje – opis naloge (kaj storiti), 
odgovorno osebo za izvedbo (kdo izvede) in rok izvedbe (do kdaj).
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Modre misli:

Nobena stvar ne naredi človeka srečnejšega
kot njegovo lastno prepričanje,

da je naredil najboljše, 
kar je mogel. Mihailo Pupin

HVALA za pozornost


