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1. Zgodovinska perspektiva

stari in srednji vek, renesansa – konvergenca

reformacija, razsvetljenstvo, devetnajsto stoletje – divergenca

dvajseto in enaindvajseto stoletje – delna konvergenca (Kerr 1990)

2. Opredelitev pomena

Internacionalizacija visokega šolstva je proces, ki na različnih ravneh (globalna, regionalna, sektorska, 

institucionalna, fakultetna in individualna raven) integrira mednarodne, medkulturne ali globalne 

razsežnosti v namen, funkcije ali prenos visokošolskega izobraževanja (Knight 2003, Sanderson 

2008).

3. Motivi za internacionalizacijo visokega šolstva

družbeno/kulturni

politični

gospodarski

akademski
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1. Upravljanje človeških virov v visokem šolstvu

Neoliberalna ideologija - tržno naravnani mehanizmi - novi vzorci nadzorovanja

uspešnosti - krepitev menedžmenta - ocenjevanje uspešnosti

2. Opredelitev razvoja človeških virov v visokem šolstvu

Koncept razvoja človeških virov v visokem šolstvu se lahko na eni strani razume kot

tehnični proces razvoja znanja in veščin, na drugi strani pa kot osebni proces, kjer osebje

na podlagi odprtosti in interakcije z drugimi razvije skupno, emocionalno in intuitivno

razumevanje, ki včasih vodi celo do spremembe ustaljenih predpostavk in prepričanj.

3. Internacionalizacija visokega šolstva pozitivno vpliva na razvoj človeških virov v

visokem šolstvu

Vplivi internacionalizacije visokega šolstva na razvoj človeških 

virov v visokem šolstvu



1. Kakovost visokega šolstva

množičnost visokega šolstva - deregulacija - prepustitev avtonomije univerzam - pogoj 

izkazovanje odgovornosti za javne finance (trend zmanjševanja) - pogojna 

avtonomija - zunanje upravljanje (vlade, agencije) - odgovornost, standardi, pravila 

2. Opredelitev kakovosti visokega šolstva 

ne obstaja ena sama, absolutna, dogovorjena ali splošna opredelitev termina kakovosti 

visokega šolstva

3. Internacionalizacija visokega šolstva pozitivno vpliva na kakovost visokošolskih 

institucij 

Vplivi internacionalizacije visokega šolstva na kakovost visokega 

šolstva



EMPIRIČNI DEL



Opis podatkovne baze



Spremenljivke proučevanja:



Neodvisna spremenljivka: internacionalizacija visokega šolstva



Odvisna spremenljivka I.: razvoj človeških virov



Odvisna spremenljivka II.: kakovost visokošolskih institucij



Internacionalizacija visokega šolstva in razvoj človeških virov v 

visokem šolstvu 



Internacionalizacija visokega šolstva in kakovost visokošolskih 

institucij



1. Internacionalizacija visokega šolstva je proces, ki postaja vse bolj pomemben 

element v delovanju visokošolskih institucij.

2. Pomemben je predvsem koncept kakovosti internacionalizacije visokega 

šolstva.

3. Da bodo aktivnosti, ki spadajo v okvir internacionalizacije visokega šolstva 

izvedene kakovostno, mora za to obstajati: 

-strategija (nacionalna in institucionalna),

-podpora vodstva, 

-zagotovljeni kadri, finance,

-možnost poučevanja v tujem jeziku,

-odprava ovir pri sprejemu skupnih študijskih programov.

CERTIFIKAT KAKOVOSTI INTERNACIONALIZACIJE VISOKEGA ŠOLSTVA

Ključna spoznanja


