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ZAPISNIK 3. seje članov »Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov 2011-2013 – Slovenija« 
 
DATUM: sreda 15.02.2012 ob 14:00 uri  
KRAJ: Kongresni center Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj  
PRISOTNI ČLANI SKUPINE: prof. dr. Iztok ARČON, prof. dr. Roberto BILOSLAVO, prof. dr. 
Katja BRESKVAR, Igor JESIH, prof. dr. Julijana KRISTL, Polonca MIKLAVC VALENČIČ, prof. dr. 
Andrej SOTLAR, prof. dr. Dejan ŠKORJANC, Klemen ŠUBIC 
PRISOTNI TUDI: dr. Stojan SORČAN, dr. Meta Dobnikar, Vanda Rode, dr. Maja Makovec 
Brenčič, dr. Mojca Novak, izr. prof. dr. Nadja Plazar, Alicia Leonor Sauli Miklavčič, mag. Marja 
Medved, Sonja Mavsar, dva študenta - predstavnika ŠOSa 
ODSOTNI ČLANI SKUPINE: Janez DEKLEVA, Barbara MORATO, Jelena ŠTRBAC, Sabina 
ZELINŠČEK 
 

 

Predlagani dnevni red 3. seje »Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov 2011-2013 – 
Slovenija« (v nadaljevanju BE skupina) 
 

1. Nacionalni posvet 2012 

2. Bolonjski ministrski komunike 

3. Seminar »Učni izidi«, 17. april 2012 

4. Poročanja, pregled mednarodnih dogodkov 

5. Zagotavljanje kakovosti visokega šolstva: nov zakonodajni okvir 

6. Razno 

Seja je potekala v razširjeni zasedbi skupaj s člani skupine za pripravo novega Zakona o 

visokem šolstvu. 

 

Sejo je vodil dr. Stojan Sorčan, Generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo Ministrstvu 

za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 

1. Dnevni red je 3. seje je bil na predlog predsedujočega – da se 3. točko dnevnega reda 

uvrsti na začetek seje – soglasno sprejet. 

Sledila je seja po spremenjenem in sprejetem dnevnem redu: 
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1. točka: dr. Sorčan je k besedi povabil go. Sauli Miklavčič, sekretarko Skupnosti višjih 

strokovnih šol, ki je opravičila odsotnost članice skupine mag. Kralj, in v njenem 

imenu predstavila program in govorce bolonjskega seminarja na temo učnih izidov, ki 

bo potekal 17. aprila 2012 v Ljubljani. (Osnutek predstavljenega programa je priloga 

zapisniku). 

2. točka: Predsedujoči seji je k besedi povabil vse navzoče z namenom vsebinske ocene 

in presoje pravkar zaključenega posveta. Prisotni so podali naslednje komentarje, 

kritike in mnenja: 

- s strani rektorjev je visokošolska javnost izvedela kako si predstavljajo 
diverzifikacijo in kaj si s tem v zvezi želijo v prihodnje 

- vloga študentov je bila na posvetu premajhna (premalo vidna); posvet je pokazal, 
da študentje (še) vedno niso postavljeni v središče 

- vsebina in rezultati ter zaključki posveta naj služijo snovalcem novega Zakona o 
visokem šolstvu 

-  definicija »pojma« diverzifikacija ostaja pri različnih deležnikih visokega šolstva  
(v smislu različnih definicij oz. pojmovanj) (še) vedno različna 

Predlog: Na eni od prihodnjih sej skupine BE, se kot točko dnevnega reda uvrsti 
»diverzifikacijo visokega šolstva«. 

Predlog: Vsebina nacionalnega posveta 2013 – modernizacija visokega šolstva. 

3. točka: Predsedujoči (tudi član BFuG) je povzel komentarje, ki so jih člani skupine oz. 
institucije, ki jih predstavljajo, posredovali na njegov naslov. Izstopajo naslednje: 
bolonjski ministrski komunike je presplošen in preobsežen. 

Trenutno poteka drugo usklajevanje besedila s pripombami članov BFuG.  

Predlog: Pred Ministrsko konferenco v Bukarešti (26. in 27. april 2012) pripraviti širšo 
razpravo o vsebini komunikeja (MIZKŠ in skupine BE). 

4. točka: Se prestavi na naslednjo (4. redno) sejo. 

5. Dr. Škorjanc in vabljena na sejo dr. Maja Makovec Brenčič sta predstavila predloge 
Univerze v Mariboru in NAKVISa. Predsedujoči je prisotne pozval k razpravi, ki je 
odprla naslednja vprašanja, ki naj bi jih nov Zakon o visokem šolstvu tudi opredeljeval 
npr. institucionalna akreditacija na javnih univerzah ter spremembe meril za 
akreditacijo, ki bodo delovale v smeri zmanjšanja administracije v postopkih. 
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Zapisnik seje in gradiva ter delovni material so objavljeni na spletni strani projekta 

»Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov 2011-2013 – Slovenija«.    

Priloge: 

- Osnutek programa nacionalnega bolonjskega seminarja »Učni izidi« z dne 14.02.2012 

Ljubljana, 22.02.2012 

Zapisala: Sonja Mavsar, CMEPIUS 

           
 

http://www.cmepius.si/visoko-solstvo/bolonjski-eksperti.aspx

