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ZAPISNIK 6. seje članov »Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov 2011-2013 – Slovenija« 
 
DATUM: četrtek 25. 10. 2012 ob 9:00 uri  
KRAJ: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana  
 
PRISOTNI ČLANI SKUPINE: prof. dr. Iztok ARČON, Igor JESIH, Polonca MIKLAVC VALENČIČ, 
Jelena ŠTRBAC NEMEC, Klemen ŠUBIC 
 
PRISOTNI TUDI: dr. Stojan SORČAN, Darinka VREČKO, dr. Alenka FLANDER, Maja GODEJŠA in 
mag. Marja MEDVED  
 
ODSOTNI ČLANI SKUPINE: prof. dr. Roberto BILOSLAVO, prof. dr. Katja BRESKVAR, Barbara 
MORATO, Sabina ZELINŠČEK, prof. dr. Julijana KRISTL, prof. dr. Dejan ŠKORJANC, mag. Majda 
KRALJ, prof. dr. Andrej SOTLAR, Janez DEKLEVA 

 

Predlagani dnevni red 6. seje »Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov 2011-2013 – 
Slovenija« (v nadaljevanju BE skupina) 
 

1. Sprejem dnevnega reda in pregled zapisnika zadnje seje skupine 

2. Poročilo  z udeležbe na BFUG in imenovanje predstavnikov v nove skupine 

3. Načrtovanje regionalnih dogodkov (Univerza v MB, Univerza v LJ – 2012, 

Univerza na Primorskem – 2013) 

4. Načrtovanje Nacionalnega posveta v VŠ 2013 

5. Razno 

1.točka:  

Prisotne člane je prišel pozdravit in nagovorit dr. Borut Rončevič, ki je zaželel skupini še 

veliko dobrega dela in aktivnosti. Sejo je vodil dr. Stojan Sorčan. 

Dnevni red je bil sprejet brez dopolnitev. Pri pregledu zapisnika zadnje seje je prišlo do 

diskusije članov in MIZKŠ glede priprave akcijskega načrta.   

Naloga skupine bolonjskih ekspertov bi lahko bila, da vsak posamezen ekspert pokrije 

določeno področje iz mobilnostne strategije in ministrskega komunikeja, pripravi predloge, 

poda morebitne nasvete in predvsem razmišlja v luči kaj bi se dalo na posameznih področjih 

narediti pri nas, kaj nam manjka in v čem smo dobri. Na posameznih področjih bi eksperti 

tudi skušali najti primere dobre prakse, ki bi jih še posebej izpostavili, promovirali in z njimi 

motivirali druge (izkoristiti te možnosti na regionalnih posvetih in ŠOS konferenci.)  
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Dogovor je, da CMEPIUS, ki projekt koordinira, pozove posamezne eksperte k tej nalogi.  

2.točka:  

Na konferenci v Bukarešti so sprejeli ministrski komunike 

http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/Bucharest%20Communique%202012%281%29.pd

f   -  in mobilnostno strategijo - 

http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf  

Dr. Sorčan je poudaril, da je bila ministrska konferenca vsebinsko kritizirana, zaradi slabe 

udeležbe s strani ministrov; tisti, ki so bili, pa so bili manj aktivni.  

Večina razprave je bila namenjena delovnem načrtu za naprej; delovnih skupin bo manj in 

bodo bolj fokusirane na implementacijo bolonjskega procesa. Ne le da struktura bolonjskega 

procesa ni implementirana, tudi vsebina ni (majhen odstotek mobilnih študentov…) – 

zadovoljstva ni. Ključna naloga pri implementaciji je na domačem okolju! Peer learning – 

lahko se povabi tuje eksperte k nam. 

Nove delovne skupine BFUG – nobenega člana nimamo nominiranega. Zelo dobro bi bilo, če 

bi bili v skupini za mobilnost in socialno vključenost. MIZKŠ je v skupini za avtomatsko 

priznavanje. 

CMEPIUS bi bil v skupini za mobilnost; dr. Alenka Flander bo sporočila predlog predstavnika 

CMEPIUS, ki bi zastopal Slovenijo v skupini za mobilnost.  

Poročila prejšnjih delovnih skupin pošlje dr. Stojan Sorčan in jih objavimo tudi na spletni 

strani projekta. Vmesna poročila so za skupino, ne pa za širše objave.  

3. točka 

Marja Medved je predstavila osnutek programa dogodka, ki ga pripravlja Univerza v 

Mariboru – dogodek na temo mednarodne mobilnosti, pomena praks in sodelovanje z 

gospodarstvom, poleg tega pa bi obeležili 25 let programa Erasmus. Dogodek bo 15. 

novembra 2012. Takoj, ko prejmemo program, ga Marja Medved pošlje skupini ekspertov. 

Pri dogodku je pomembno, da se izpostavi mobilnostna strategija ter poudari kje smo mi in 

kaj nam še manjka; Marja Medved bo opozorila na to dr. Škorjanca.  

Polonca Miklavc Valenčič je predstavila dogodek, ki ga načrtuje Univerza v Ljubljani – 

študijski programi in kvalifikacijsko ogrodje ; vloga visokošolskih zavodov pri umeščanju v 

ogrodje – ideja je, da bi bili učni rezultati umeščeni v program skladni s SOK. Po drugi strani 

pa morajo univerze vedeti kaj jih čaka po novem zakonu.  Dogodek naj bi bil 13. ali 20. 

decembra. Ko Univerza pripravi program, ga člani skupine prejmejo.  

http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/Bucharest%20Communique%202012%281%29.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/Bucharest%20Communique%202012%281%29.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf
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Polonca Miklavc Valenčič je ob temu omenila še Distance Learning – dogodek, ki bi ga imeli 

še do konca leta. Gre za projekt iz programa VŽU, ki bi ga širili in predstavili pri nas.  

Informacije o dogodkih bodo posredovane vsem ekspertom in objavljene na spletni strani 

projekta. 

4. točka 

Nacionalni posvet 2013 – člani skupine so podali naslednje predloge: 

 Zaposljivost bodočih diplomantov; 

 Internacionalizacija – jezik v študijskih programih; 

 Internacionalizacija – skupni študijski programi;  

 Kakovost v VŠ (problem v slovenskem prostoru je nestalnost v VŠ; menjajo se 

zakoni…težko je vzpostaviti sistem kakovosti, če ni neke stalnosti); 

 

5. točka 

Naslednja seja skupine je načrtovana v po dogodku, ki bo potekal na ljubljanski univerzi (13. 

ali 20 12. 2012).  

 

Ljubljana, 30.10.2012                                                           Zapisala: mag. Marja Medved  

         CMEPIUS 


