
REPUBLIKA SLOVENIJA

Nacionalni posvet
Visoko šolstvo: avtonomija in odgovorno upravljanje

torek, 2. februar 2010, Kongresni center Brdo

Prostor dogodka
8.15 – 9.00 Registracija s kavico Avla

9.00 – 9.20 Otvoritev konference 

Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

dr. Danilo Zavrtanik, predsednik Rektorske konference Republike 
Slovenije 

Dvorana 
Splendens

9.20 – 11.15 Panel: Med avtonomijo in odgovornostjo
Moderator: mag. Majda Širok, generalna direktorica Direktorata za 
visoko šolstvo, MVZT

Naraščajoč pomen odgovornosti visokega šolstva: napredek ali mešan 
blagoslov? / The growing accountability agenda: Progress or Mixed 
Blessing? 
dr. Jamil Salmi,  Svetovna banka 

Avtonomija univerz v Evropi / University autonomy in Europe 
dr. Terhi Nokkala, University of Surrey, Združeno kraljestvo

Razprava

Dvorana 
Splendens

11.15 – 12.00 Odmor s stoječim hladno-toplim bifejem Avla

12.00 – 13.15 Delo v skupinah 

1. skupina:  Relacija med avtonomijo univerze in odzivanjem na 
družbena pričakovanja 
Vodi: dr. Rajko Knez, Univerza v Mariboru
Udeleženci  bodo razpravljali  o  vprašanjih  institucionalne avtonomije,  statusa 
visokošolskih zavodov, univerz in zaposlenih ter ureditve strukture univerz na 
ravni odnosa med avtonomijo univerze in splošno družbeno ureditvijo.

Steklena 
dvorana 1

2. skupina: Akademska svoboda in odgovornost do družbe
Vodi: dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut
Udeleženci  bodo  razpravljali  o  vprašanjih  akademske  svobode,  oblikovanja 
študijskih  programov  in  kurikulov,  odnosa  učnih  dosežkov  do  nacionalnega 
ogrodja  kvalifikacij,  oblikovanja  standardov  znanja,  določanja  in  merjenja 
obremenitev študentov ter izbire študentov in zaposlenih.

Dvorana 
Splendens

MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO



3. skupina: Finančna avtonomija in institucionalna odgovornost
Vodi: dr. Janez Hribar, Univerza v Ljubljani
Udeleženci bodo razpravljali o vprašanjih finančne avtonomije in odgovornosti 
upravljanja visokošolskih zavodov v povezavi s financiranjem visokega šolstva v 
Sloveniji. 

Steklena 
dvorana 4

13.15 – 13.30 Odmor

13.30 – 15.00 Panel: poročila delovnih skupin in razprava

Vodi: dr. József Györkös, državni sekretar, MVZT

Poročila delovnih skupin

Odziv gostov panela:
- dr. Lučka Lorber, Univerza v Mariboru
- dr. Drago Braco Rotar, Univerza na Primorskem
- dr. Slavko Gaber, Univerza v Ljubljani

Razprava

Dvorana 
Splendens

15.00 – 15.15 Zaključek

Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Dvorana 
Splendens

Konferenca  poteka  v  slovenskem  jeziku  z  izjemo  dopoldanskega  panela,  ki  poteka  v 
angleškem jeziku. Tolmačenje v slovenski jezik je zagotovljeno.

Dogodek  je  za  vse  udeležence  brezplačen.  Posvet  je  del  projekta »Nacionalna  skupina 
bolonjskih ekspertov 2009-2011« in se sofinancira s strani Evropske komisije. Vsebina posveta 
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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