
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana  

 

Vsebina Nacionalnega posveta 2012 je izključno odgovornost organizatorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč 
Izvršne agencije ali Evropske komisije. Dogodek, ki predstavlja aktivnost v okviru »National Teams of Bologna Experts 2011-
2013 – Sloveniia«,  se sofinancira s strani Evropske komisije in Ministrstva RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 

 

 

Nacionalni posvet o visokem šolstvu, Brdo, 15. 2. 2012  
 

Diverzifikacija visokega šolstva 
 

PROGRAM 

 

8.30 – 9.00 Registracija 

9.00 – 9.30 

 

Uvodni nagovori 

Moderator: mag. Franci Pivec, predsednik Sveta RS za visoko šolstvo  

 

- Minister RS pristojen za visoko šolstvo 

- prof. dr. Danijel Rebolj, predsednik Rektorske konference Republike Slovenije  

- mag. Alenka Flander, direktorica CMEPIUS 

 

9.30 – 10.10 

 

Raznolikost institucij v evropskem visokem šolstvu – Različni vidiki in modeli (Institutional 

Diversity in European Higher Education: Different Aspects and Models) 

Thomas Estermann, Evropsko združenje univerz (EUA) 

 

10.10 – 11.00 Raznolikost institucij ali različna poslanstva institucij? 

(Inter-institutional Diversity or Variety of Institutional Missions?) 

Prof. dr. Ulrich Teichler, Mednarodni center za raziskovanje visokega šolstva (INCHER-Kassel) 

 

11.00 –  11.45 Odmor s kavo in prigrizki 

11.45 –  13.30 O institucionalni in programski raznolikosti slovenskega visokega šolstva ter oblikovanju 

različnih poslanstev visokošolskih institucij - panelna razprava  

Moderator: dr. Stojan Sorčan, Generalni direktor za visoko šolstvo, MVZT 

 

Teme za razpravo: 

- možnosti za vzpostavitev institucionalne binarnosti in ustanovitev politehnik 

- utemeljenost programske binarnosti na treh stopnjah študija in zaposljivost 

različnih vrst diplomantov  

- potreba po delitvi dela znotraj slovenskega visokošolskega sistema in oblikovanju 

različnih profilov visokošolskih institucij 

- vpliv različnih instrumentov na povečanje raznolikosti visokošolskega sistema 

(zakonodajni okvir, sistem financiranja, akreditacijski in evalvacijski sistem …) 

 

Panelisti: 

prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani  

prof.dr. Danijel Rebolj, rektor Univerze v Mariboru  

prof.dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem/Università del Litorale 

prof.dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici 

doc. dr. Matej Avbelj, Skupnost  samostojnih visokošolskih zavodov 

Mitja Urbanc, predsednik  Študentske organizacije Slovenije 

Janez Dekleva, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije 

 

13.30 –  14.00 Razprava in zaključek posveta 

Moderator: mag. Franci Pivec, predsednik Sveta RS za visoko šolstvo  

 


