Nacionalni posvet visokega šolstva, Brdo, 11. september 2013

Izzivi visokega šolstva v aktualnih družbenih in
ekonomskih razmerah
Izhodišče:
Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020:
»Osnovni cilji slovenskega visokošolskega prostora v letu 2020 so kakovost in odličnost, raznovrstnost
ter dostopnost s podpornimi instrumenti internacionalizacije, diverzifikacije, študijske strukture in
financiranja visokega šolstva. Kakovost bo vsem omogočala mednarodno primerljivo in priznano
visokošolsko izobrazbo, zaposljivost in mobilnost v evropskem prostoru ter širše; socialna razsežnost
bo omogočala pravičen dostop do visokega šolstva in neovirano dokončanje študija; raznovrstnost
prinaša raznolikost vrst in poslanstev institucij ter študijskih programov za doseganje vseh osnovnih
ciljev visokega šolstva.«
Izzivi:


Kako ob finančnih rezih v visoko šolstvo ohraniti/povečati kakovost študija in dostopnost
do znanja?



Družbena odgovornost za javno visoko šolstvo in odgovornost visokega šolstva za
družbeni razvoj



Kako povečati zaposljivost diplomantov?



Kako okrepiti mednarodno dimenzijo in izmenjavo študentov ter profesorjev in povečati
število skupnih študijskih programov s tujino?

Dogodek je sofinanciran s strani Evropske komisije (projekt Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov) in sredstev Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.

Program:
8:30 – 9:00

Registracija

9:00 – 9:30

Uvodni nagovori
Uvodni pozdrav in moderiranje: dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUS-a
-

9:30 – 10:45

dr. Jernej Pikalo, minister, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
prof. dr. Danijel Rebolj, predsednik Rektorske konference Republike
Slovenije
Mitja Urbanc, predsednik Študentske organizacije Slovenije

Uvodno predavanje in razprava:
Jens Vraa-Jensen, Education International
»Global reflections on the crises in the higher education area«

Kako je gospodarska kriza vpliva na visoko šolstvo po svetu?
Zakaj potrebujemo kakovostno visoko šolstvo in kako ga financirati?
Kako naj nacionalne visokošolske politike odpro perspektivo družbenemu razvoju?

10:45 – 11:15

Odmor za kavo

11:15 – 13:00 Javni panel: Izzivi visokega šolstva v aktualnih družbenih in ekonomskih razmerah
Izhodišče in moderiranje: Mišela Mavrič, PhD, v.d. generalne direktorice Direktorata
za visoko šolstvo, MIZŠ
-

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
prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici
Mitja Urbanc, predsednik Študentske organizacije Slovenije
dr. Mirko Pečarič, državni sekretar, MIZŠ

13:00 – 14:00 Kosilo

Dogodek je sofinanciran s strani Evropske komisije (projekt Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov) in sredstev Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.

14:00 – 16:00 Vzporedni delovni skupini:
1. Kakovost in učinkovitost visokega šolstva
Izhodišče in moderiranje: prof. dr. Ivan Leban, NAKVIS; doc. dr. Lučka Lorber, prorektorica za
razvoj kakovosti, Univerza v Mariboru

2. Zaposlovanje diplomantov
Izhodišče in moderiranje: prof. dr. Ivan Svetlik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede;
Alenka Avberšek, izvršna direktorica GZS za politike in zakonodajo

16:00 – 16:15 Odmor

16:15 – 17:15 Predstavitev zaključkov delovnih skupin in razprava
Oblikovanje in sprejem zaključkov nacionalnega posveta
-

dr. Mirko Pečarič, državni sekretar, MIZŠ

Med odmori bodo obiskovalcem na voljo informacije o informacijskem sistemu eVŠ in delu
nacionalne skupine bolonjskih ekspertov v Sloveniji.

Dogodek je sofinanciran s strani Evropske komisije (projekt Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov) in sredstev Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.

