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Predlagani dnevni red 2. seje »Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov 2011-2013 –
Slovenija« (v nadaljevanju BE skupina)
1. Poročilo in pregled dokumentov z zadnje seje BFuG
2. Nacionalni posvet o visokem šolstvu 2012: »Diverzifikacija visokega šolstva«
3. Srečanje članov skupine s prof. dr. Ulrich Teichlerjem
4. Poročila z udeležbe na nacionalnih in mednarodnih dogodkih, pregled mednarodnih
dogodkov
5. Razno

Sejo je vodil dr. Stojan Sorčan, Direktor Direktorata za visoko šolstvo na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
1. Dnevni red je 2. seje je bil soglasno sprejet.
2. Zapisnik 1. seje je bil soglasno sprejet.
Sledila je seja po predlaganem in sprejetem dnevnem redu:
1. točka: Dr. Sorčan, slovenski predstavnik v »Skupini za spremljanje bolonjskega
procesa« (BFuG) je podal poročilo z zadnje seje BFuG in predstavil obravnavano
gradivo.
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Predlog: V pripravo deklaracije naj se dejavno vključijo vsi člani BE skupine (razdelitev
nalog glede na področja obravnavana na sejah BFuG, priprava komentarjev in
dopolnil). Sestanek skupina BE bi tako skliceval pred vsako sejo BFuG, kjer bi se
oblikovalo slovensko stališče do predlaganih vsebin.
Bolonjski ministrski komunike bo v januarju 2012 posredovan v pregled in dopolnitve
vsem članom skupine.
D. Vrečko, dolgoletna predstavnica Slovenije v BFuG je v nadaljevanju kratko
pojasnilo zgodovino in način dela BFuG in njenih delovnih skupin.
2. točka: Vsebina posveta »Diverzifikacija viskega šolstva« je del projektne aktivnosti
skupine BE. Člani BE in ostali prisotni so glede na ustrezne termine kot možen termin
Nacionalnega posveta o visokem šolstvu 2012 predlagali 14.februar 2012. CMEPIUS
kot soorganizator posveta preveri razpoložljivost/zasedenost ustreznih lokacij
posveta.
D. Vrečko je predstavila povzetek in teoretični okvir ter definicije in vrste
diverzifikacije.
Sledila je razprava o načinu izvedbe posveta: nacionalno ali mednarodno orientiran,
domači ali tuji eksperti, delavnice, ex-katedra ali panel. Kot ustrezne vsebine za
plenarni del in delavnice so bile predlagane naslednje vezane na osrednjo temo
posveta:
-

Terminologija
NPVŠ in diverzifikacija oz. vrste diverzifikacije
Priprava novega Zakona o visokem šolstvu (v sodelovanju z delovno skupino za
pripravo novega zakona)
Akreditacija institucije nasproti akreditaciji programov
Samostojni visokošolski zavodi in njihove možnosti
Vpliv diverzifikacije visokega šolstva na prihodnost institucij(e) (posledice)
Oblike financiranje za posamezne vrste diverzifikacije
Institucionalna binarnost
Sodelovanje z delodajalci in zaposljivost diplomantov

Kot ostali deležniki pri oblikovanju vsebine posveta pa so bili predlagani tudi višje
strokovne šole, NAKVIS in delodajalci.
3. točka: V okviru Valorizacijske konference 8.decembra 2011 se bodo člani skupine BE
srečali z gostujočim predavateljem prof.dr. Ulrich Teichlerjem, ki bo v dopoldanskem
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delu sodeloval na CMEPIUS-ovi v Hotelu Union v Ljubljani, v popoldanskem delu pa se
bo srečal s člani na krajšem delovnem sestanku.
BE na e-naslov bologna@cmepius.si do 30.11.2011 sporočijo svoje želje glede
vsebine delovnega sestanka.
4. točka: Poročanje o udeležbi članov BE skupine je bilo zaradi časovne stiske
prestavljeno na naslednjo sejo.
5. točka: Pod točno razno predlogov ni bilo.
Naslednja 3.seja skupine je predvidena 10.01.2012.
Zapisnik seje in gradiva ter delovni material so objavljeni na spletni strani projekta
»Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov 2011-2013 – Slovenija«.

Ljubljana, 6.12.2011
Zapisala: Sonja Mavsar, CMEPIUS
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