
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V 
VISOKEM ŠOLSTVU V SLOVENIJI 

1. Evropski visokošolski prostor in zagotavljanje kakovosti

2. Republika Slovenija in zagotavljanje kakovost v 
visokem šolstvu

3. Delovanje Nacionalne agencije Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu



Evropski visokošolski prostor 

in zagotavljanje kakovosti

 1. Evropska univerza je utemeljena na znanstvenem 
raziskovanju in visokošolskem izobraževanju kot eni od 
oblik diseminacije v raziskovanju ‘pridelanega’ znanja.

 2. Zagotavljanje kakovosti VŠ =

 enotni trg dela 

 poenoteni učni dosežki študentov (znanje, 
kompetence, usposobljenosti).

 3. Slogan: avtonomija in odgovornost.



Evropski visokošolski prostor 

in zagotavljanje kakovosti

 1. Notranja presoja:

 evalvacija instrumentov in njihove uporabe 
(revizija/auditing);

 evalvacija procesov ter izidov (cilji) in dosežkov 
(študenti); samo-evalvacija.

 2. Zunanja presoja:

zunanja evalvacija;

akreditacija.

 3. Evropske zveze: 

 E4: ENQA, EUA, ERASHE, ESU; 

 ECA, CEE Network, EQAR.  



Evropski visokošolski prostor 
in zagotavljanje kakovosti

Evropski standardi za kakovost v visokem šolstvu:

- strategije in postopki za zagotavljanje kakovosti;

- spremljanje in preverjanje izvajanja študijskih 
programov ter rezultatov;

- ugotovitve in mnenje študentov;

- kakovost učnega osebja;

- razmere izvajanja poučevanja;

- informacijski sistem; 

- javnost informacij. 



Evropski visokošolski prostor 
in zagotavljanje kakovosti

 Evropski standardi za agencije za kakovost:

 upoštevanje evropskih standardov presoje  kakovosti;

 izvajanje zunanjih evalvacij in akreditacij;

 kompetentne osebe javnega prava;

 razpolaganje z ustreznimi in zadostnimi viri;

 jasna opredelitev vizije, ciljev in strategij;

 neodvisnost (od državnih in političnih avtoritet);

 predhodna opredelitev meril in kriterijev presoje (samo-
evalvacija, zunanja evalvacija, objava poročil, ponovne 
presoje – spremljanje) zaradi odgovornega delovanja.



Republika Slovenija in zagotavljanje 
kakovosti v visokem šolstvu

 1. Zakon o visokem šolstvu (2006) – jasne opredelitve za 
zagotavljanje razmer za ustanovitev VŠZ in izvajanje študijskih 
programov:
 čl. 3. – univerze – razvoj znanosti in stroke;

 čl. 4. – fakultete – opravljanje znanstveno-raziskovalne in 
izobraževalne dejavnosti;

 čl. 5. – visoke strokovne šole – izobraževalna dejavnost;

 čl. 14. – stopnje (1., 2., 3); re/akreditacija;

 čl. 33. – fakulteta, 2. in 3. stopnja – ZRD in vključevanje 
študentov v ZRD.

 2. Zakon o visokem šolstvu – spremembe 2009  (51. člen) 
zaradi:
 zagotavljanja kakovosti;

 profesionalizacije presojanja kakovosti;

 zaupanja v sistem za presojo kakovosti;

 skladnosti z evropskimi standardi (ESG).



Republika Slovenija in zagotavljanje 

kakovost v visokem šolstvu

 Glavni principi zagotavljanja kakovosti:

 profesionalizacija zunanje presoje;

 neodvisnost agencije in imenovanje deležnikov (zakon);

 zaščita pred konfliktom interesov (samo-izločitev);

 transparentnost (merila, javnost dela);

 bolj natančna določitev postopkov;

 spremljanje izvajanja priporočil; evalvacije na 7 let;

 izredne zunanje evalvacije.



NAKVIS:

 oseba javnega prava; 

 ustanovitelj – RS;

 strokovni delavci – javni uslužbenci;

 organ odločanja na 1. stopnji – svet – člane imenujejo deležniki: 
rektorska konferenca – 3, Vlada RS – 2; študentske organizacije –
2; samostojni VŠZ – 1; delodajalci – 1; višje šole – 1; sindikati VŠ 
– 1; 

 organ odločanja na 2. stopnji – pritožbena komisija (pogoji za 
imenovanje članov!);

 izobraževanje članov sveta in skupin strokovnjakov;

 presoja kakovosti – enoten proces: prva akreditacija – zunanja 
evalvacija zaradi ponovne akreditacije (zakonska obveza po 7 
letih); izredna evalvacija;

 kriteriji in postopki: merila za akreditacijo, prehode, ECTS, 
transnacionalno izobraževanje, evalviranje višjih šol; minimalni 
standardi za izvolitve v nazive.   


