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ZAPISNIK 1. seje članov »Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov 2011-2013 – Slovenija« 
 
DATUM: torek 27. 09.2011 ob 12:30 uri  
KRAJ: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana (sejna soba II. 
nadstropje) 
PRISOTNI ČLANI SKUPINE: prof. dr. Iztok ARČON, prof. dr. Roberto BILOSLAVO, prof. dr. Katja 
BRESKVAR, Janez DEKLEVA,  Igor JESIH, mag. Majda KRALJ, prof. dr. Julijana KRISTL, Polonca MIKLAVC 
VALENČIČ, prof. dr. Andrej SOTLAR, prof. dr. Dejan ŠKORJANC, Jelena ŠTRBAC, Klemen ŠUBIC, Sabina 
ZELINŠČEK  
PRISOTNI TUDI: dr. Stojan SORČAN, Darinka Vrečko, Neža Pajnič, mag. Alenka Flander, Sonja Mavsar  
UPRAVIČENO ODSOTNA: Barbara MORATO 
 

 

Predlagani dnevni red 1. Seje »Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov 2011-2013 – Slovenija«  
 

1. Pregled vsebine in aktivnosti odobrenega projekta »Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov 
2011-2013 – Slovenija«  

2. Vloga, naloge in obveznosti članov skupine 
3. Načrt rednih sej skupine v prvi  polovici projekta (september 2011 – september 2012) 

4. Aktivnosti v okviru kratkoročnega načrta 

o Nacionalni izobraževalni seminar za VŽU Erasmus centralizirane akcije & program Jean 

Monnet 

o Joiman, international regional seminar (10. in 11. november 2011, Budimpešta) 

o Nacionalni izobraževalni seminar »Learning outcomes« 

5. Nacionalna konferenca »Partnerska vloga visokošolskih deležnikov pri sooblikovanju študijskih 
programov v smeri večje zaposljivosti (25. in 26. november 2011), ŠOS 

6. Tuning projekt: SQF Humanities and Arts 
7. Poročanja, pregled mednarodnih dogodkov 

8. Razno 

 

Sejo je vodil dr. Stojan Sorčan, Direktor Direktorata za visoko šolstvo na Ministrstvu za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo. 

1. Dnevni red je 1.seje je bil soglasno sprejet vključno s predlogom predsedujočega o zamenjavi 

1. in 2. točke dnevnega reda. 

2. Člani skupine in ostali prisotni so se uvodoma na kratko predstavili. 

Sledila je seja po sprejetem dnevnem redu: 

1. točka: Koordinatorka »Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov 2011-2013 – Slovenija« Sonja 

Mavsar je predstavila pomen in namen obstoja skupine, vlogo in naloge skupine na nacionalni in 
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evropski ravni, splošne in posebne cilje skupine in deležnike vključene in odgovorne za obstoj in 

način delovanja skupine.  

2. točka: Članom skupine so bile predstavljene vsebina in aktivnosti projekta 2011-2013, način dela 

in koordiniranja aktivnosti in 

3. točka: terminski načrt sej do septembra 2012. 

Predsedujoči je v tej točki odprl diskusijo vezano na vsebinski del aktivnosti projekta s poudarkom na 
seminarju, ki predstavlja del aktivnosti projekta in v središče postavlja učne izide in kompetence 
diplomantov ter sodelovanje med delodajalci (kadroviki) in VŠ. 
 

o Po razpravi, ki je pokazala, da je skupina lahko okvir in osnova za nadaljnje delo in diskusije, 
da se člani zavedajo večdimenzionalnosti in možnosti povezovanja omenjenih tematik, je 
sledil predlog, da bi redne seje članov skupine lahko dobile obliko tematskih sestankov, kjer 
bi se oblikovale vsebine, smernice in predlogi tako za MVZT in Svet za VŠ kot predlogi za nov 
zakon o VŠ. Skupina ima konkretne možnosti, da vpliva na omenjene deležnike in sodeluje pri 
oblikovanju predlogov, še posebej, ker imajo člani potrebno znanje in izkušnje. 

 
o V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da je vsebina projekta osredotočena na 

internacionalizacijo, skupaj s predlaganimi aktivnosti ustrezna, da pa je za koordinacijo 
posameznik aktivnosti in pripravo vsebinskih prispevkov potrebno oblikovati posamezne 
ekspertne podskupine. 

 
o Glede udeležbe članov skupine na izobraževalnih seminarjih v tujini je Sonja Mavsar člane 

seznanila z višino sredstev, ki so na voljo za tovrstne aktivnosti v okviru projekta. Le-ta 
predvideva udeležbo 4 članov na 2-dnevnih seminarjih UNICE oz. glede na vsebino, ki ustreza 
ciljem projekta, tudi ostalih bolonjskih seminarjev organiziranih s strani relevantnih inštitucij, 
vendar znotraj EU in EEA območja. V kolikor bodo sredstva dopuščala je ob predhodnem 
dogovoru mogoča udeležba na dodatnih seminarjih v tujini. Trenutno aktualnega seminarja 
"Enhancing Quality through Internationalisation" v okviru projekta »Higher Education 
Reforms III« in (so)organizaciji UNICE se bo udeležil prof.dr. Škorjanc. 
 

 
4. točka: V okviru organizacije in vsebinske priprave kratkoročnih aktivnosti projekta je bilo 

sklenjeno, da  
o Nacionalni izobraževalni seminar za VŽU Erasmus centralizirane akcije & program 

Jean Monnet organizacijsko pripravi CMEPIUS z vabljenim predavateljem z EACEA v 

začetku decembra 2011, kot gostiteljica pa  bo sodelovala Univerza v Mariboru. 

Bolonjski ekssperti bodo vabilo in program prejeli na svoj e-naslov in na seminar 

opozorili morebitne zainteresirane na njihovih institucijah. Koordinacijo in 

moderiranje seminarja je prevzel  dr. A. Sotlar. 

o Bolonjski eksperti so vabljeni k udeležbi na seminarju »Joiman«, vabilo, program in 

prijavnica (v prilogi) je bilo s strani CMEPIUSa posredovano tudi na naslove 

mednarodnih služb VŠ institucij.  

o Za Nacionalni izobraževalni seminar »Learning outcomes« je vsebinsko koordinacijo 

in koncept prevzela mag. Kralj. Seminar oz. aktivnost definirana kot »delavnica za 
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usposabljanje« bo izveden v aprilu 2012. Člani so se strinjali, da je potrebno k 

sodelovanju pritegniti prof. Žerdina in njegov ekipo, ki je pripravila študijski program 

»Energetika« v sodelovanju z delodajalci, morebitnega tujega eksperta, višje 

strokovne šole, delodajalce, NAKVIS, CPI, univerze, itd.  

 

5. točka: Ga. J. Štrbac je članom skupine predstavila vsebino ŠOS-ove dvodnevne nacionalne 
konference s področja zaposljivosti visokošolskih diplomantov »Partnerska vloga 
visokošolskih deležnikov pri sooblikovanju študijskih programov v smeri večje zaposljivosti«, 
ki bo potekala 25. in 26. 11. 2011. 

6. točka: Člane skupine so bili seznanjeni s prošnjo koordinatorja »Tuning« projekta 
zadolženega za koordinacijo »SQF Humanities and Arts« aktivnosti in jih pozvala k izpolnitvi 
obrazca/vprašalnika, ki ga je posredoval koordinator, vezanega na slovenski del visokega 
šolstva sektorski okvir humanistika in umetnost. Rok za oddajo vprašalnika je 31.10.2011. 

7. točka: Skupina se je strinjala, da se način prenosa informacij z vseh seminarjev, delavnic, 
konferenc (nacionalnih, regionalnih in evropskih), ki se jih člani skupine udeležijo, nadaljuje 
na enak način kot v okviru projekta 2009-2011, tj. na vsakokratni seji skupine pod točko 
»Razno«. 

8. točka:  
o Seznanitev članov skupine, ki so sodelovali v preteklih projektih bolonjskih ekspertov in 

promotorjev o "Study to examine the impact of the National Teams of Bologna Experts 
on the implementation of the Bologna Process", ki jo bo kot zunanji izvajalec Evropske 
komisije izvedla GHK Consulting Ltd. V okviru raziskave bodo člani na svoj e-naslov prejeli 
vprašalnik za potrebe raziskave o vplivu/pomenu nacionalnih skupin bolonjskih 
ekspertov/promotorjev na implementacijo bolonjskega procesa. 

o Seznanitev članov skupine z bolonjskim seminarjem v organizaciji Nemške rektorske 
konference “New Perspectives for Master Study Programmes in Europe. Implementing 
the Second Cycle of Bologna - A European Success story?”, ki bo 25. In 26.10.2011 v 
Berlinu. 

 
 
Naslednja 2.seja skupine je predvidena za 29.11.2011. 

Zapisnik seje in gradiva ter delovni material so objavljeni na spletni strani projekta »Nacionalna 

skupina bolonjskih ekspertov 2011-2013 – Slovenija«.    

 

 

Ljubljana, 4.10.2011 

Zapisala: Sonja Mavsar, CMEPIUS 

           
 

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

