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KRAJ: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana
PRISOTNI ČLANI SKUPINE: prof. dr. Iztok ARČON, prof. dr. Roberto BILOSLAVO, Igor JESIH,
Polonca MIKLAVC VALENČIČ, prof. dr. Dejan ŠKORJANC, Klemen ŠUBIC, mag. Majda KRALJ
PRISOTNI TUDI: dr. Stojan SORČAN, Darinka VREČKO, mag. Marja MEDVED in Alen BRKIČ
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Predlagani dnevni red 4. seje »Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov 2011-2013 –
Slovenija« (v nadaljevanju BE skupina)
1. Poročilo in pregled dokumentov z zadnje seje BFuG
2. Ministrska konferenca
3. Pregled realizacije projektnih aktivnosti in načrtovani dogodki projektne skupine
4. Tematski seminar Učni izidi
5. Razno

Sejo je vodil dr. Stojan Sorčan, Generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo Ministrstvu za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Zapisnik 3. seje je bil potrjen brez komentarjev in dopolnil.
1.točka: dr. Sorčan je pripravil predstavitev glavnih poudarkov in zaključkov delovnih skupin
BFuG. Poudaril je, da so bila potrjena vsa končna poročila delovnih skupin, implementacijsko
poročilo bolonjskega procesa je pripravljeno in je kakovostno.
Iz poročila bolonjskega procesa skozi oči študentov so glavne točke:
 pomen mobilnosti ( vprašanje financiranja, neenakomerna mobilnost),
 socialna dimenzija (manj sredstev, večanje šolnin, slaba dostopnost in prehodnost),
 zagotavljanje kakovosti in vloga študentov kot polnopravnih članov v VŠ (in ne le
uporabnikov)
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Igor Jesih bo poslal dokument skupini ekspertov.
Iz poročila 4 delovnih skupin BFuG (socialna dimenzija, transparentnost, odprtost in
mobilnost) je dr. Sorčan izpostavil naslednje: glede na implementacijsko poročilo, so v
zadnjih letih narejeni veliki koraki naprej, vendar ostaja še veliko stvari za naredit:
 po odstotku vpisanih v terciarno izobraževanje smo v vrhu, vendar pa temu ni tako
pri % diplomantov
 glede % financiranja VŠ smo na repu lestvice
 visok % imamo študentov, ki gredo iz 1. v 2. bolonjsko stopnjo in ne na trg dela
 kar se tiče nacionalnega ogrodja kvalifikacij smo med najslabšimi
 alternativnih poti do visoke izobrazbe ni

2.točka: Ministrski komunike se osredotoča na naslednja področja:
 zaposljivost študentov (sodelovanje s svetom dela!)
 dostopnost (kakovostnega!) visokega šolstva
 mobilnost (uravnotežena!)
Ministrska konferenca bo aprila meseca, naš minister naj se je ne bi udeležil. Odziv skupine
na njegovo neudeležbo je bil precej kritičen, saj konferenca predstavlja najpomembnejši
dogodek za področje VŠ in njegove usmeritve.
Člani so bili menja tudi, da je bolonjska reforma in njen razvoj podlaga za zakonske
spremembe. Da podlage za našo zakonodajo že dolgo obstajajo, vendar napredka od zadnje
ministrske konference ni bilo.
Prav tako so člani opozorili na dejstvo, da je pomembno, da se nova vlada čim prej loti
morebitnih sprememb NPVŠ-ja, da visokošolske institucije vedo, kam se usmeriti v prihodnjih
letih.

3.točka: mag. Medved je predstavila dosedanje aktivnosti projekta (vključno s finančno
porabo) in predlagane dogodke do konca projekta ( do konca 2013). Glede na dober odziv,
se bo načrtovalo letos jeseni in spomladi 2013 namesto enega seminarja, več, lokalnih oz
regionalnih dogodkov na temo refleksije o spremembah v VŠ.
Prvi predlog je dogodek Univerze v Mariboru, ki bi bil jeseni in bi bil namenjen naslednjim
temam: mobilnost učnega osebja, sodelovanje s svetom dela in Erasmus 25 let.
Univerza na Primorskem bi naredila dogodek na temo vloga univerze v lokalnem prostoru.
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Predlog: dr. Sorčan je predlagal, da se razdelijo poročila in dokumenti posameznih delovnih
skupin med člane skupine in da vsak razmisli o tem, česa bi se lahko lotil. Pomembno je
namreč, da skupina širi te informacije izven nacionalne skupine. Do naslednje seje tako vsak
član razmisli katero temo bi lahko pokril in s tem v zvezi pripravil regionalne dogodke,
posvete, seminarje.

4.točka: mag. Kraljeva je povzela program seminarja Učni izidi in predstavila govornike, tako
tuje kot domače, njihovo ekspertizo v povezavi s tematiko. Vsem članom skupine je bilo
vabilo na seminar poslano s prošnjo, da dogodek ustrezno diseminirajo naprej. Pričakujemo
50-70 udeležencev.
5.točka: Marja Medved je predstavila glavne komentarje evalvacije letošnjega nacionalnega
posveta o visokem šolstvu. Kar se tiče priložnosti za izboljšave, spremembe v prihodnje so
predlogi:
 daljše srečanje, z delavnicami in več časa za razpravo,
 sodelovanje vseh deležnikov v terciarnem izobraževanju,
 teme za posvet 2013: modernizacija VŠ, financiranje, povezovanje VŠ s trgom dela,
kakovost poučevanja in študija, strategija razvoja človeških virov na VŠ, prihodnost VŠ

Naslednja seja skupine bo v drugi polovici maja 2012 (predlagano je 22.5.2012).

Zapisnik seje in gradiva ter delovni material so objavljeni na spletni strani projekta
»Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov 2011-2013 – Slovenija«.

Ljubljana, 27.3.2012
Zapisala: mag. Marja Medved, CMEPIUS
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