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O ČEM BOM GOVORILA?

 Raba jezika in internacionalizacija
 Zakon o visokem šolstvu
 Dejavnosti delovne skupine za jezik in 

internacionalizacijo pri Rektorski konferenci RS
 Želje : realnost 



RAZISKAVA O UČNEM JEZIKU V VISOKEM ŠOLSTVU V
REPUBLIKI SLOVENIJI IN IZBRANIH EVROPSKIH
DRŽAVAH

 Raziskava Monika Kalin Golob, Marko Stabej, 
Mojca Stritar, Gaja Červ – naročena in izvedena 
2012

 Knjiga Jezikovna politika in jeziki visokega šolstva v 
Sloveniji – Monika Kalin Golob, Marko Stabej, 
Mojca Stritar Kučuk, Gaja Červ, Samo Kropivnik –
2014 pri Založbi FDV



JEZIKOVNA UREDITEV VISOKEGA ŠOLSTVA
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Univerza
Dokument

Univerza 
v 
Ljubljani

Univerza 
v 
Mariboru

Univerza 
na 
Primorske
m

Univerza 
v 
Novi 
Gorici

Statut univerze √ √ √ √
Strategija univerze √ √ √ -
Strategija internacionalizacije √ (v okviru 

strategije 
univerze)

V strategiji 
univerze

Merila/Pravila o pogojih in 
postopku za pridobitev nazivov 
raziskovalnih sodelavcev, 
visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev 

√ √

Prerez jezikovne politike na 
univerzi

- - √ -

Pravilnik o prijavi in zagovoru 
diplomskega  dela 

√ Interni akti √

Pravilnik o prijavi in zagovoru 
magistrskega dela

√ √

Pravilnik o pripravi in zagovoru 
doktorskega dela

√ √ √

Navodila za izvajanje študijskih 
programov v tujem jeziku

√

Pravilnik o študiju tujcev in 
Slovencev brez slovenskega 
državljanstva

√

http://www.upr.si/sites/unipr_si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/2008022604_Navodila-za-izvajanje-prog-v-tujem-jeziku.pdf


RABA JEZIKA IN INTERNACIONALIZACIJA
VISOKEGA ŠOLSTVA

 Razumevanje internacionalizacije
 Pojmovanje vloge nacionalnega jezika 

- stališča udeležencev 
- študentov
- zaposlenih 



ODLOČEVALCI

 Nekateri razumejo internacionalizacijo kot vzvod za 
izboljšanje položaja slovenskih fakultet na 
mednarodnih lestvicah kakovosti in zagotovitev 
dodatnih sredstev.

 Nekateri tudi menijo, da je trenutna zakonska 
ureditev toga in deluje zaviralno.



UČITELJI

 715 respondentov, 469 izpolnjenih anket
- raba angleščine kot učnega jezika je 
omejena pretežno na izobraževanje tujih 
študentov
- o angleščini razmišljajo kot o dodatnem 
učnem jeziku (zaradi internacionalizacije)



ŠTUDENTI

Domači Tuji

Večinoma uporabljajo slovenščino 
in si tega želijo še naprej, manjša 
naklonjenost angleščini kot 
učnemu jeziku

Pričakujejo možnost opravljanja 
študijskih dejavnosti v angleščini, 
več kot polovica tujih študentov se 
ni želela naučiti slovenščine niti na 
osnovni ravni



ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU, 8. ČLEN

 (1) Učni jezik je slovenski. 
 (2) Visokošolski zavod lahko izvaja študijske programe ali njihove dele v 

tujem jeziku, pod pogoji, določenimi s statutom.
 (3) Če visokošolski zavod opravlja javno službo, se lahko v tujem jeziku 

izvajajo:
 - študijski programi tujih jezikov,
 - deli študijskih programov, če pri njihovem izvajanju sodelujejo gostujoči 

visokošolski učitelji iz tujine ali je vanje vpisano večje število tujih 
študentov,

 - študijski programi, če se ti programi na visokošolskem zavodu izvajajo tudi 
v slovenskem jeziku.

 (4) Visokošolski zavodi skrbijo za razvoj slovenščine kot strokovnega oziroma 
znanstvenega jezika.

 (5) Tujcem in Slovencem brez slovenskega državljanstva se omogoči učenje 
slovenščine.

 (6) Podrobnejši način skrbi za razvoj in učenje slovenščine določi minister, 
pristojen za visoko šolstvo.



PREDLOG 12. ČLENA ZOVŠ
 (1) Učni jezik je slovenski.
 (2) Visokošolski zavodi lahko v tujem jeziku izvajajo:
 - študijske programe tujih jezikov,
 - študijske programe, ki so na istem visokošolskem zavodu 

akreditirani tudi v slovenskem, 
 - dele študijske programe, ki so namenjeni za izmenjavo študentov v 

okviru partnerskih dogovorov med izobraževalnimi institucijami,
 - dele študijskih programov, ki jih izvajajo gostujoči visokošolski 

učitelji iz tujine,
 - skupne študijske programe, ki se izvajajo s tujimi izobraževalnimi 

institucijami,
 - študijske programe, ki jih visokošolski zavodi izvajajo v tujini,
 - tuje študijske programe visokošolskega transnacionalnega 

izobraževanja preko sodelovanja na podlagi sporazuma.



 (3) Študentje, državljani Republike Slovenije, se lahko na prvi in drugi 
stopnji na visokošolskem zavodu izobražujejo skladno s tretjo, četrto 
in peto alinejo prejšnjega odstavka, če na prvi stopnji obseg vsebin v 
tujem jeziku ne presega deset odstotkov vseh kreditnih točk in na 
drugi do dvajset odstotkov.

 (4) Na tretji stopnji univerza avtonomno določa jezikovno politiko, pri 
čemer slovenski profesorji zgolj slovenskim študentom ne predavajo 
v tujem jeziku. 

 (5) Visokošolski zavodi skrbijo za razvoj slovenščine kot strokovnega 
oziroma znanstvenega jezika tako, da za vsako napredovanje 
visokošolskih učiteljev v višji naziv predpišejo vsaj dva znanstvena in 
vsaj dva strokovna članka v slovenskem jeziku, če je to z vidika 
dostopnosti publikacij mogoče.

 (6) Študentom tujcem in študentom Slovencem brez slovenskega 
državljanstva se omogoči učenje slovenščine.



PREDLOG, KI GA JE SPREJELA RK RS
 (1) Učni jezik je slovenski.
 (2) Visokošolski zavod lahko izvaja študijske programe ali njihove 

dele v tujem jeziku, pod pogoji, določenimi s statutom.
 (3) Visokošolski zavodi lahko v tujem jeziku izvajajo:
 - študijske programe tujih jezikov,
 - študijske programe, če se primerljivi študijski programi ali deli 

študijskih programov na visokošolskem zavodu izvajajo tudi v 
slovenskem jeziku,

 - študijske programe ali dele študijskih programov, če pri njihovem 
izvajanju sodelujejo gostujoči visokošolski učitelji iz tujine ali je vanje 
vpisano večje število tujih študentov,

 - skupne študijske programe, ki se izvajajo s tujimi izobraževalnimi 
institucijami,

 - študijske programe, ki jih visokošolski zavodi izvajajo v tujini.



 (4) Visokošolski zavodi skrbijo za razvoj 
slovenskega jezika kot strokovnega oziroma 
znanstvenega jezika.

 (5) Visokošolskim učiteljem, sodelavcem in 
študentom, ki so tujci ali Slovenci brez slovenskega 
državljanstva, se omogoči učenje slovenskega 
jezika.



ŽELJE IN REALNOST

• Člen o jeziku

ZOVŠ

• Jezikovna 
politika 

Strategija
• statut
• strategija
• drugi 

dokumenti

Univerzitetni 
dokumenti



STRATEGIJA RABE JEZIKA IN
INTERNACIONALIZACIJE

Pregled stanja

Raba jezika 

Skrb za 
strokovni in 

znanstveni jezik

• mednarodni prostor
• slovenski prostor

• učni jezik
• znanje jezika (sl. in 

tujega)
• sl. kot tuji jezik

• habilitacije
• strokovni jeziki (sl. 

in tuji)
• konteksti rabe 



ZA ZAKLJUČEK

Ta naraščajoča naravnanost /prevladovanje 
anlgeščine/ je zelo stvarno jezikovno, spoznavno in 
kulturno tveganje. Angleščina ni nevtralen medij 
sporazumevanja za vse namene. Z njeno 
prevladujočo ali celo izključno rabo so prezrte ali 
pozabljene pomembne tradicije, koncepti in metode, 
razvite v drugih jezikih. Poleg tega lahko prevladujoča 
usmeritev pri različnih strokah – ki določa, katere 
teme in problemi veljajo za najpomembnejše – zlahka 
postane predmet prevlade govorcev iz angleško 
govorečih držav.
(Firenška resolucija)
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