
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maruša Hauptman Komotar 
 

 

 

 

Internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu 

v Sloveniji in na Nizozemskem 

 
 

Doktorska disertacija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maruša Hauptman Komotar 
 

 

 

 

Internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu 

v Sloveniji in na Nizozemskem 

 
 

Doktorska disertacija 
 

 

 

Mentor: red. prof. dr. Pavel Zgaga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



i 

 

ZAHVALA 

 

Zahvala gre najprej mojim najbližjim: najprej Tebi, ena in edina mami Gabrijela, ki si v mojem 

življenju vselej tako neprecenljiva in nezamenljiva, s svojo brezpogojno ljubeznijo in z vsem 

raznolikim, še posebej pedagoškim znanjem pa že od nekdaj vir notranjih spodbud v odkrivanju 

novih znanj. Prav zato Ti posvečam doktorsko disertacijo. Zahvala gre tudi Tebi, dragi Henrik, 

ki si me vedno tako potrpežljivo, razumevajoče in ustrežljivo spremljal na moji raziskovalni 

poti kljub neštetim dnem in nočem, ki sem jih namesto Tebi posvetila pisanju doktorske 

disertacije. Zahvaljujem se tudi Tebi, draga Maja, ki si znala razumeti, zakaj Ti kot sestra nisem 

bila vedno na voljo, kot bi si sama želela.  

 

Najgloblja zahvala gre obenem spoštovanemu mentorju, prof. dr. Pavlu Zgagi, ki je s širino in 

globino akademskega znanja o izbrani temi raziskave in širše prispeval nenadomestljiv del pri 

ustvarjanju pričujočega dela, z vedno prijazno in nesebično podporo ter cenjenimi nasveti pa 

obogatil moja spoznanja o tem, kaj pomeni kakovost in internacionalizacija v visokem šolstvu. 

 

Zahvaljujem se tudi vsem intervjuvancem, katerih odgovori so dodali vrednost empiričnemu 

delu raziskave, kot tudi Centru za študij visokošolskih politik (CHEPS) Univerze Twente, ki 

me je gostil med študijskim obiskom na Nizozemskem, v okviru katerega sem izvedla intervjuje 

z nizozemskimi udeleženci. 

 

Iskreno se zahvaljujem tudi Valentinu Logarju za lektorski pregled pričujočega dela. 

 

Zahvala pa gre tudi Univerzi v Ljubljani, ki mi je v okviru javnega razpisa “Inovativna shema 

za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja 

aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza v Ljubljani” sofinancirala doktorski 

študij.1 

 

 

  

 

 

 
 

                                                           
1 “Doktorski študij je delno sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Sofinanciranje 

se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete 

Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1. 3: Štipendijske sheme.” 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

POVZETEK 

 

V doktorski disertaciji obravnavam internacionalizacijo in zagotavljanje kakovosti, ki veljata 

za trenda, ki v 21. stoletju po vsem svetu usmerjata visokošolski razvoj. Čeprav ne gre za 

povsem sodobna fenomena, se je v Evropi njun razvoj okrepil v zadnjih dveh desetletjih 

preteklega stoletja, ko se je visokošolsko izobraževanje ponekod že soočalo s korenito 

transformacijo. Z bolonjskim procesom sta oba trenda postala osrednjega pomena za nadaljnji 

razvoj evropskega visokošolskega prostora (EVP), saj so se države podpisnice Bolonjske 

deklaracije (1999) zavezale k spodbujanju mobilnosti kot temeljne dejavnosti 

internacionalizacije ter razvoju zunanjih in notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti v skladu 

s prevladujočimi smernicami na mednarodni ravni. S tem se je obenem povečala tudi potreba 

po spremljanju razvoja visokega šolstva v različnih državah članicah bolonjskega procesa, npr. 

v Sloveniji in na Nizozemskem, ki sta le redko v središču zanimanja primerjalnih raziskovalcev 

visokega šolstva. Po eni strani naj bi namreč z mednarodnimi zavezami skladen razvoj med 

različnimi visokošolskimi sistemi krepil harmonizacijo, po drugi strani pa naj bi bil nastajajoči 

evropski prostor visokošolskega izobraževanja bolj retorika kot stvarnost. Večjo pozornost se 

je zato začelo namenjati tudi preučevanju različnih dihotomij, med katerimi prav gotovo izstopa 

tista o zbliževanju in raznolikosti. 

 

Čeprav se je v zadnjem desetletju in pol na evropskih tleh okrepil tudi razvoj pobud v okviru 

zagotavljanja kakovosti internacionalizacije ter internacionalizacije zagotavljanja kakovosti, se 

večina potekajočih razprav še vedno osredinja na ločeno obravnavo obeh naslovnih konceptov. 

V pričujočem delu zato zapolnjujem nastalo praznino z osrednjim raziskovalnim vprašanjem, 

ki se glasi: Kako (lahko) danes, ko se EVP gradi že več kot poldrugo desetletje, razumemo 

povezavo med internacionalizacijo in zagotavljanjem kakovosti visokega šolstva v Evropi 

nasploh in v dveh izpostavljenih državah posebej? Tako je namreč moč premostiti različne 

konceptualne, razvojne, metodološke, teoretske in primerjalne vrzeli, ki se kljub aktualnosti 

izbrane teme raziskave še vedno pojavljajo v večini obstoječih visokošolskih razprav. 

 

V prvem, konceptualnem delu raziskave, ki predstavlja izhodišče za ustrezno razumevanje 

nadaljnjih poglavij, iščem prevladujoča razumevanja, kaj oba naslovna koncepta pravzaprav 

pomenita. V drugem delu analiziram razvoj internacionalizacije in sistemov zagotavljanja 

kakovosti pred bolonjskim procesom in po vključitvi vanj, preučujem pa tudi različne pobude, 

namenjene zagotavljanju kakovosti v internacionalizaciji ter internacionalizaciji v 

zagotavljanju kakovosti. Tako razširjam naslovno temo in obenem ponazarjam razloge, zakaj 

vključujem izbrana koncepta znotraj ene in ne dveh ločenih študij. V tretjem delu predstavljam 

teoretsko in metodološko zasnovo raziskave, v okviru katere najprej združujem teoretske 
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postavke institucionalnega izomorfizma kot ene izmed bolj uveljavljenih različic sociološkega 

institucionalizma ter hevristike glonakalnega agenta, kar omogoča podrobnejšo preučitev 

vprašanja, ali oziroma zakaj se v procesih internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti 

visokega šolstva krepi trend zbliževanja in/ali ohranja raznolikost. Teoretsko razpravo 

dopolnjujem z vprašanjem metodologije primerjalnih študij, kjer izpostavljam potrebo po 

uporabi večdimenzionalnega metodološkega okvirja, s katerim je moč preseči omejenost na 

nacionalno razsežnost kot osnovno enoto analize. V četrtem, primerjalnem delu raziskave pa 

umeščam ugotovitve predhodnih poglavij v kontekst Slovenije in Nizozemske in tako 

prispevam manjkajoče odgovore na vprašanja o podobnostih in razlikah, značilnih za 

preučevanje naslovnih področij znotraj specifičnih visokošolskih kontekstov. V petem, 

zaključnem delu raziskave pa odgovarjam na glavna raziskovalna vprašanja in s tem na osrednji 

raziskovalni problem, reflektiram pa tudi glavne prispevke pričujoče raziskave in predlagam 

nekatere možnosti za prihodnjo obravnavo naslovnih področij raziskave.  

 

Osrednji del raziskave temelji na analizi dokumentarnih virov (tj. teoretska literatura; 

institucionalni, nacionalni in nadnacionalni strateški dokumenti; nacionalne in mednarodne 

študije), ki jo dopolnjujem z analizo pridobljenih statističnih podatkov, v primerjalnem delu 

raziskave pa tudi z izsledki polstrukturiranih intervjujev. 

 

Z izborom Slovenije in Nizozemske zapolnjujem raziskovalno praznino, nastalo na področju 

primerjalnih študij visokega šolstva, ki se še vedno prednostno posvečajo obravnavi zahodnih 

visokošolskih kontekstov. S priznavanjem medsebojne odvisnosti med naslovnima konceptoma 

v raziskavi povečujem tudi njuno konceptualno razumljivost, s tem pa odpiram nove možnosti 

za njuno obravnavo. S kritično izpostavitvijo omejitev teoretskih in metodoloških zasnov, ki 

jemljejo nacionalno razsežnost kot osnovno enoto analize, pa ponujam tudi enega izmed 

alternativnih pogledov na raziskovanje visokega šolstva. 

 

Na podlagi sprejetih ugotovitev raziskave utemeljujem, da je treba internacionalizacijo in 

zagotavljanje kakovosti razumeti kot dinamična procesa, ki s priznavanjem specifičnih 

nacionalnih, institucionalnih, disciplinarnih in individualnih okolij, v katera je vpet njun razvoj, 

prispevata k izboljšanju kakovosti visokega šolstva. Čeprav je bolonjski proces med različnimi 

visokošolskimi sistemi iz območja EVP okrepil primerljivost, združljivost in s tem njihovo 

medsebojno konvergenco, je treba nacionalne in institucionalne odzive na nadnacionalno 

zastavljene zaveze po razvoju obeh naslovnih konceptov obenem razumeti kot plod precej 

raznolikih sprememb, ki jih s svojim delovanjem sprožajo prevladujoči nacionalni (politični) 

organi. Z obravnavo razvoja internacionalizacije in sistemov zagotavljanja kakovosti v 

slovenskem in nizozemskem visokošolskem prostoru se je namreč potrdilo, da se ta razlikuje 
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od primera do primera, saj je odvisen od specifičnih interesov in stališč številnih akterjev, ki 

ustvarjajo prostor evropskega visokošolskega izobraževanja, v katerem zbliževanje evropskih 

sistemov visokega šolstva ni (več) edini cilj bolonjskega procesa. 

 

Ključne besede: visoko šolstvo, internacionalizacija, zagotavljanje kakovosti, bolonjski 

proces, zbliževanje, raznolikost, institucionalni izomorfizem, hevristika glonakalnega agenta, 

Slovenija, Nizozemska 

 

 

ABSTRACT 

 

Doctoral dissertation deals with internationalisation and quality assurance which are considered 

as trends that guide the development of higher education in the 21st century all over the world. 

Although they are not entirely contemporary phenomena, their development was intensified in 

Europe over the last two decades of the past century, when higher education was facing a 

profound transformation. With the Bologna Process, they have become two key areas of 

development of the European Higher Education Area (EHEA), since signatory countries of the 

Bologna Declaration (1999) committed themselves to promote mobility as a core activity of 

internationalisation and to develop external and internal quality assurance systems in 

accordance with the prevailing guidelines that were accepted at international level. At the same 

time, the need to monitor higher education development in various Bologna Process member 

countries has also intensified, for example, in Slovenia and the Netherlands which are rarely in 

the focus of interest of comparative researchers of higher education. While on the one hand, the 

development of higher education systems in accordance with supranational commitments is 

supposed to strengthen harmonisation, on the other hand, the emerging EHEA is seen more as 

rhetoric than reality. As a result, more attention is given to the study of various dichotomies, 

among which the convergence and diversity dichotomy undoubtedly stands out from the crowd.  

 

Although during the last decade and a half, the development of initiatives in the field of quality 

assurance of internationalisation and internationalisation of quality assurance also intensified 

in Europe, most of the ongoing discussions still separately examine both selected areas of 

research. Therefore, I fill in the created void with the central research question, worded as: 

today, when the EHEA is being built for more than a decade and a half, how (can) we understand 

the link between internationalisation and quality assurance of higher education in Europe in 

general and in two selected countries separately. In this way, it is possible to bridge various 
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conceptual, developmental, methodological, theoretical and comparative gaps that despite the 

actuality of the selected topic of research still appear in most of the current academic debates. 

 

In the first, conceptual part of research which serves as a starting point for reasonable 

understanding of further chapters, I look at the prevailing meanings of internationalisation and 

quality assurance in higher education and I demonstrate what both concepts actually mean. In 

the second part, I focus not only on the analysis of development of internationalisation and 

quality assurance systems before and after the Bologna Process, but also on various initiatives 

in the field of quality assurance of internationalisation and internationalisation of quality 

assurance. In this way, I expand the main topic of research and provide reasons, why to include 

the selected concepts within one and not two separate studies. In the third part, I present the 

theoretical and methodological design of the study, in which I combine the concept of 

institutional isomorphism – one of the well-known versions of sociological institutionalism, 

and the glonacal agency heuristic. This allows me to examine in more detail, why in the 

processes of internationalisation and quality assurance in higher education, the trend of 

convergence is strengthening and/or diversity is preserving. Theoretical debate is followed by 

discussion on the methodology of comparative studies in which I stress the need to introduce a 

multidimensional methodological framework which can exceed the limits of using the national 

dimension as the basic unit of analysis. In the fourth, comparative part of research, I place the 

findings of previous chapters in the context of Slovenia and the Netherlands and thereby, I 

provide the missing answers to the questions about similarities and differences, distinctive for 

the study of main fields of research within specific higher education contexts. In the final or the 

fifth part of research, I answer the main research questions and thus the main research problem, 

whilst after that, I also reflect on main contributions of research and propose some future 

possibilities for examining the main fields of research. 

 

The central part of the research is based on the analysis of documentary sources (i. e., theoretical 

literature; institutional, national and international strategic documents; international studies) 

and is complemented with the analysis of existing statistical data and in the comparative part 

of research, also with the findings of semi-structured interviews. 

 

By selecting Slovenia and the Netherlands, I fill in the research gap, typical for comparative 

studies in the field of higher education, which continue to focus on higher education contexts 

from Western (European) countries. By recognising the interdependence among the two core 

concepts, I also strengthen their conceptual understanding and I open up new possibilities for 

their interpretation. Moreover, I also offer an alternative view on research of higher education 
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by critically exposing the limits of theoretical and methodological designs that consider the 

national dimension as the key unit of analysis. 

 

Based on the findings of research, I argue that internationalisation and quality assurance should 

be considered as dynamic processes, which can improve the quality of higher education by 

recognising specific national, institutional, disciplinary and individual environments in which 

their development is embedded. Although the Bologna Process has enhanced comparability and 

compatibility and hence the mutual convergence of various higher education systems in all 

EHEA countries, at the same time, national and institutional responses to supranational 

commitments on their development should also be seen as a result of many varied changes, 

brought by the dominant national (political) authorities. By analysing internationalisation and 

quality assurance systems in Slovenian and Dutch higher education, I could confirm that their 

development differs from case to case, as it depends on specific interests and attitudes of various 

authorities that create the space of European higher education, in which the convergence of 

European higher education systems is not (anymore) the only goal of the Bologna Process. 

 

Keywords: higher education, internationalisation, quality assurance, Bologna Process, 

convergence, diversity, institutional isomorphism, glonacal agency heuristic, Slovenia, the 

Netherlands 
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1 UVOD  

 

V uvodnem poglavju predstavljam ozadje in kontekst celotne raziskave. Opredeljujem glavni 

raziskovalni problem in z njim povezana raziskovalna vprašanja, utemeljujem izbor teoretskih 

in metodoloških prijemov, ponazarjam strukturo raziskave in pojasnjujem njen znanstveni 

prispevek. 

 

1.1 Ozadje in kontekst raziskave 

 

Internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti visokega šolstva brez dvoma veljata za trenda, 

ki v 21. stoletju po vsem svetu usmerjata visokošolski razvoj. Vendar pa ne gre za povsem 

sodobna fenomena; nekateri avtorji so prepričani, da internacionalizacija obstaja že od pojava 

prvih evropskih univerz v obdobju srednjega veka (de Ridder-Symoens, 1996; de Wit, 2002; 

Neave, 2009; Gürüz, 2011) in da je bila tudi kakovost od nekdaj del akademske tradicije in 

samoumevna akademska vrednota (van Vught in Westerheijden, 1994; Schwarz in 

Westerheijden, 2004; Kohoutek, 2009a). 

 

Toda šele zadnjih dveh desetletjih minulega stoletja, ko so visokošolski sistemi v nekaterih 

državah Zahodne Evrope doživljali korenito transformacijo, je moč zaznati večje spremembe, 

ki so vplivale na nadaljnji razvoj obeh izbranih področij raziskave. Do sredine osemdesetih let 

je bila namreč internacionalizacija v Evropi bolj obroben pojav in tudi vprašanju, kako 

zagotoviti kakovost visokega šolstva, oblikovalci visokošolskih politik niso posvečali večje 

pozornosti. Prizadevanja za njun razvoj je zato moč pripisati različnim, spreminjajočim se 

dejavnikom, ki so zahtevali prilagoditev visokošolskih sistemov povsem novim razmeram. V 

odziv na množičnost (masifikacijo) visokošolskega izobraževanja (Trow, 1973), pojava 

gospodarskih in tržnih mehanizmov, ki so se okrepili pod vplivom ideologije neoliberalizma 

(Neave, 2009) oziroma novega javnega upravljanja (Bleiklie, 1998), so se v nekaterih 

zahodnoevropskih visokošolskih sistemih pojavili strateško naravnani modeli zagotavljanja 

kakovosti, medtem ko je internacionalizacija z vzpostavitvijo evropskih programov izmenjav 

(npr. programa Erasmus leta 1987) in posledično uveljavitvijo nacionalnih politik 

internacionalizacije postopoma postala strateški proces (de Wit, 2002). Ob približno istem času 

sta torej internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti postala osrednja strateška procesa, ki 

sta pritegnila pozornost številnih vlad, posameznih visokošolskih institucij in tudi drugih 

interesnih skupin znotraj in zunaj področja visokega šolstva. Zato lahko trdimo, da so vzroki za 

njun pojav in razvoj medsebojno precej povezani.  
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V devetdesetih letih, ko sta se koncepta že razvila v številne oblike in pomene, je postalo 

pomembno tudi iskanje odgovorov na konceptualno vprašanje, kaj internacionalizacija in 

zagotavljanje kakovosti pravzaprav pomenita. V preučevanju internacionalizacije visokega 

šolstva so se uveljavile celovitejše definicije tega koncepta, med katerimi se danes največkrat 

utemeljuje, da gre za “proces, ki integrira mednarodno, medkulturno in globalno razsežnost v 

namenske funkcije (poučevanje, raziskovanje, storitve) in izvajanje visokega šolstva na 

institucionalni in nacionalni ravni” (Knight, 2008, str. xi). V kontekstu zagotavljanja kakovosti 

pa naj bi razumevanje kakovosti kot ‘ustreznosti namenu’ (glej Harvey in Green, 1993) 

preobrazilo pojem ‘kakovost’ v ‘zagotavljanje kakovosti’ oziroma v “sistematično, 

strukturirano in stalno pozornost do kakovosti v smislu vzdrževanja in izboljševanja kakovosti” 

(Vroeijenstijn, 1995, str. xviii). 

 

Pozna osemdeseta in devetdeseta leta lahko razumemo tudi kot začetek ‘predzgodovine’ 

bolonjskega procesa – najpomembnejše reforme visokega šolstva v Evropi in enega najbolj 

očitnih primerov harmonizacije visokošolskih politik na mednarodni ravni (Zgaga, 2004a). 

Konec devetdesetih let so se namreč evropske države s podpisom Bolonjske deklaracije (1999) 

zavezale k izgradnji skupnega evropskega visokošolskega prostora (European Higher 

Education Area – EHEA, v nadaljevanju EVP), s tem pa tudi k razvoju internacionalizacije in 

načinov zagotavljanja kakovosti v skladu s prevladujočimi smernicami na mednarodni ravni. 

Tako naj bi se v državah EVP krepila primerljivost evropskega visokošolskega izobraževanja 

in medsebojno zbliževanje njihovih visokošolskih sistemov. Pozitivne izkušnje s programom 

Erasmus so namreč utrle pot za večjo mobilnost, Standardi in smernice za zagotavljanje 

kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area, krajše ESG) pa za večjo združljivost 

zunanjih in notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti na področju visokega šolstva (glej 

ENQA, 2005). 

 

V zadnjem desetletju in pol se je predvsem na evropskih in ameriških tleh okrepil tudi razvoj 

različnih pobud, namenjenih zagotavljanju kakovosti v internacionalizaciji oziroma 

internacionalizaciji v zagotavljanju kakovosti visokega šolstva, s čimer so bila zagotovljena 

tudi ustreznejša razumevanja soodvisne povezave med obema konceptoma, ki ju sicer pogosto 

obravnavajo kot dve nepovezani področji. Leta 2004 se je s pojavom Šanghajske lestvice 

(Academic Ranking of World Universities, krajše ARWU) po vsem svetu začelo spodbujati tudi 

uvrščanje visokošolskih zavodov na mednarodne razvrstilne lestvice, ki naj bi po mnenju 

nekaterih odražale stopnjo njihove internacionalizacije oziroma kakovosti visokošolskega 

izobraževanja, ki ga le-ti izvajajo. 
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K precej nasprotujočim si razmišljanjem so prav gotovo prispevale tudi razprave o vprašanju 

zbliževanja in raznolikosti med evropskimi visokošolskimi sistemi in znotraj njih, ki predstavlja 

tudi eno osrednjih vprašanj pričujoče raziskave. Po eni strani naj bi namreč z evropskimi načeli 

skladen razvoj internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti v državah EVP krepil 

harmonizacijo sistemov visokega šolstva, po drugi strani pa so literatura in različne študije 

opozorile, da prenos nadnacionalnih smernic v visokošolske sisteme držav EVP ni vedno 

učinkovit, zato naj bi ostajal razvoj internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti na nacionalni 

in institucionalni ravni visokega šolstva precej raznolik, nastajajoči enotni prostor evropskega 

visokošolskega izobraževanja pa bolj retorika kot stvarnost (Costes idr., 2008; Loukkola in 

Zhang, 2010; Sursock, 2015; European Commission, EACEA in Eurydice, 2015; de Wit, 

Hunter, Howard in Egron-Polak, 2015). 

 

Zahtevna vprašanja so izzvali tudi nepredvidljivi učinki globalizacije na visokošolski razvoj; 

bolonjski proces lahko namreč razumemo tudi kot odraz pozivov k večji konkurenčnosti 

evropskega visokega šolstva v globalizirani visokošolski pokrajini (Vögtle, 2014; glej tudi 

Teichler, 2010). K večji konkurenčnosti Evrope kot regije je namreč v strateškem cilju, da bo 

Evropa postala najbolj konkurenčno, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, pozvala tudi 

Lizbonska strategija (2000), kar odraža povezavo med bolonjskim in lizbonskim procesom. 

 

Načelo internacionalizacije se tako v nekaterih primerih, npr. v Sloveniji, poudarja v razmerju 

do ‘evropske’ harmonizacije in modernizacije visokega šolstva (Zgaga idr., 2013a), v drugih 

primerih, npr. na Nizozemskem, pa je poudarek namenjen ‘globalni’ dimenziji, saj se 

internacionalizacijo interpretira kot sredstvo za večjo konkurenčnost države na svetovnem 

prizorišču (glej npr. Zgaga, Teichler in Brennan, 2013). Tudi sistemi zagotavljanja kakovosti so 

v nekaterih državah, tudi v Sloveniji, v zgodnji fazi razvoja, zaradi česar se pozornost namenja 

njihovi skladnosti z ESG, v drugih državah, kjer imajo daljšo tradicijo – npr. na Nizozemskem 

–, pa se pogosto dojemajo kot sredstvo za utrditev konkurenčnega položaja in prestiža na 

globalnem trgu visokošolskega izobraževanja (Reisberg, 2011). 

 

Takšen razvoj je zato okrepil potrebo po primerjalnih študijah, ki preučujejo vprašanje 

internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti v različnih državah podpisnicah bolonjskega 

procesa. Slovenija in Nizozemska sta le redko v središču pozornosti primerjalnih raziskovalcev 

visokega šolstva, kar v pričujoči raziskavi predstavlja enega ključnih vidikov, ki so vplivali na 

izbor raziskovalnega problema. 
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1.2 Raziskovalni problem in vprašanja 

 

V utemeljitvi izbora raziskovalnega problema izhajam iz naslednjih predpostavk. Prvič, kljub 

temu da internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti veljata za ključni področji 

visokošolskega razvoja, se večina obstoječih študij še vedno prednostno ukvarja z njuno ločeno 

obravnavo, ki pa je postala zaradi vse bolj mednarodno naravnanega okolja visokošolskega 

izobraževanja precej pomanjkljiva. Danes se namreč zdi skoraj nepredstavljivo, da se pri 

obravnavi internacionalizacije ne bi posvetili tudi vprašanju njene kakovosti oziroma da v 

razpravi o zagotavljanju kakovosti ne bi upoštevali mednarodne razsežnosti tega področja. V 

doktorskem delu bom zato ločeno preučitev obeh področij raziskave ustrezno nadgradila z 

analizo njunega medsebojno odvisnega razmerja in na tej podlagi premostila nastalo vrzel, s 

tem pa bom posledično obogatila prevladujoča razumevanja obeh visokošolskih pojavov. 

 

Drugič, pomemben vidik, ki je vplival na izbor raziskovalnega problema, je povezan tudi s 

precejšnjo pristranskostjo primerjalnega raziskovanja evropskega visokega šolstva v korist 

naprednejših zahodnoevropskih držav, saj so bivše socialistične države precej manj pogosto 

predmet tovrstnih primerjalnih analiz (z izjemo nekaterih študij; glej npr. Dobbins, 2008). 

Nizozemska sicer sodi med države, ki so vanje pogosto vključene, vendar pa skoraj izključno 

v okviru primerjav z drugimi državami Zahodne Evrope (npr. z Združenim kraljestvom, 

Nemčijo, Francijo, Belgijo itn.). Vendar pa se je z vključitvijo evropskih držav v bolonjski 

proces okrepila potreba po izvajanju primerjalnih študij tudi v tistih visokošolskih kontekstih, 

ki s strani raziskovalne skupnosti še niso bili deležni ustrezne pozornosti, to pa velja tudi za 

Slovenijo. 

 

Slovenija in Nizozemska zato predstavljata vzorec dveh izmed 48 držav EVP, ki sta v mnogih 

pogledih primerljivi, saj kot članici bolonjskega procesa že več kot poldrugo desetletje 

prispevata k izgradnji skupnega evropskega visokošolskega izobraževanja. Po drugi strani sta 

si tudi medsebojno različni: Nizozemska, starejša članica Evropske unije (EU), je do danes 

visokošolski sistem že močno internacionalizirala in že kmalu po vstopu v bolonjski proces 

brez večjih težav vzpostavila sistem zagotavljanja kakovosti v skladu s prevladujočimi 

nadnacionalnimi trendi. Slovenija se kot mlajša članica EU večkrat sooča z nekaterimi 

razvojnimi izzivi, ki v določenih primerih onemogočajo učinkovit prenos sprejetih 

nadnacionalnih zavez v njen visokošolski sistem. Tudi Sartori (1970) utemeljuje, da ni smiselno 

soočati primerov, ki so si medsebojno tako različni, da med njimi ne zmoremo najti podobnosti, 

niti ni smiselno primerjati medsebojno tako podobnih primerov, da so med njimi prisotne le 

majhne razlike (str. 246). Izbor obeh primerov torej ni naključen, temveč nameren, in tudi njuno 

število je namenoma nizko. Tako je namreč moč poglobljeno preučiti posamezen primer in 
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obenem zajeti kompleksnost, ki spremlja obravnavo naslovne teme raziskave. 

 

Tretjič, poleg tega, da raziskovalni problem izhaja iz vprašanja zbliževanja in raznolikosti kot 

enega temeljnih vprašanj primerjalnih študij na področju visokega šolstva, predstavlja tudi 

izhodišče teoretskega ogrodja raziskave. Dobbins (2008) npr. trdi, da gre za vprašanje, ki v 

obstoječih razpravah o razvoju evropskega visokega šolstva še ni prejelo ustrezne pozornosti, 

saj se ga pogosto obravnava precej opisno, brez njegove vključitve v okvir sprejetih teoretskih 

in metodoloških predpostavk. 

 

Identificirane konceptualne, razvojne, metodološke in teoretske vrzeli lahko zato ustrezno 

premostim z umestitvijo raziskovalnega problema v kontekst osrednjega vprašanja raziskave, 

ki se glasi: Kako (lahko) danes, ko se EVP gradi že več kot poldrugo desetletje, razumemo 

povezavo med internacionalizacijo in zagotavljanjem kakovosti v visokem šolstvu v Evropi 

nasploh in v dveh izpostavljenih državah posebej? 

 

Osrednje vprašanje pričujočega dela obravnavam v okviru štirih raziskovalnih vprašanj:  

 

1. Kako lahko konceptualiziramo internacionalizacijo in zagotavljanje kakovosti v visokem 

šolstvu ter katere dileme in protislovja je mogoče identificirati v prevladujočih razumevanjih 

obeh izbranih konceptov? 

 

2. Kako so se v Evropi nasploh ter v Sloveniji in na Nizozemskem posebej razvijali procesi 

internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti od osemdesetih let dvajsetega stoletja do danes 

ter katere podobnosti in razlike v razvoju teh procesov obstajajo med obema izbranima 

visokošolskima sistemoma? 

 

3. S katerimi pobudami zagotavljanja kakovosti internacionalizacije oziroma 

internacionalizacije zagotavljanja kakovosti so v zadnjem desetletju in pol evropske države (še 

posebej Slovenija in Nizozemska) okrepile soodvisen razvoj obeh visokošolskih področij? 

 

4. Na kakšen način se v preučevanju internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti odraža 

vprašanje zbliževanja in raznolikosti? Je zbliževanje evropskih visokošolskih sistemov in težnja 

k homogenosti, ki izhaja iz ciljev bolonjskega procesa, rešitev za izvajanje nacionalnih praks 

na področju internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti visokega šolstva (s poudarkom na 

slovenskih in nizozemskih)? 
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1.3 Teorija in metodologija 

 

Ustrezna obravnava raziskovalnega problema poziva tudi k združitvi dveh teoretskih 

konceptov, ki omogočata podrobnejšo preučitev vprašanja, ali oziroma zakaj se v procesih 

internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti visokega šolstva krepi trend zbliževanja in/ali 

ohranja raznolikost. 

 

Argument zbliževanja umeščam v kontekst institucionalnega izomorfizma (DiMaggio in 

Powell, 1983), ki velja za enega vidnejših konceptov sociološke tradicije novega 

institucionalizma (Hall in Taylor, 1996) in se v visokošolskih študijah pogosto uporablja za 

pojasnjevanje zbliževanja med visokošolskimi pojavi (glej Dobbins, 2008; Vögtle, 2014). S 

konceptom se obravnava procese homogenizacije, ki povzročajo večjo medsebojno podobnost 

organizacij, ki se prilagajajo zahtevam zunanjega okolja. Institucionalni izomorfizem namreč 

trdi, da so “nacionalne države [...] bolj izomorfne, kot bi napovedala večina teorij, in se 

spreminjajo bolj uniformno, kot je splošno priznano” (Meyer, Boli, Thomas in Ramirez, 1997, 

str. 173). Ker pa s tem spregleda možen obstoj raznolikosti na različnih nad- in podnacionalnih 

ravneh analize, v raziskavi za preseganje zaznanih omejitev uporabljam hevristiko 

glonakalnega agenta (Marginson in Rhoades, 2002). Le-ta priznava medsebojno odvisnost 

različnih ravni analize (globalna, nacionalna, lokalna) oziroma raznolikih vplivov 

organizacijskih in človeških agentov na visokošolski razvoj, s tem pa prispeva eno možnih 

interpretacij raznolikosti v razvoju internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti znotraj 

specifičnih nad- in podnacionalnih visokošolskih kontekstov. 

 

Odgovore na opredeljena raziskovalna vprašanja iščem s pomočjo analize dokumentarnih virov 

in polstrukturiranih intervjujev kot dveh dopolnjujočih se metod zbiranja podatkov, ki ju 

podrobneje predstavljam v metodološki zasnovi raziskave. Osrednji del raziskave preučujem s 

kritično analizo pisnih virov (tj. teoretska literatura; nacionalne in mednarodne študije; 

institucionalni, nacionalni in nadnacionalni strateški dokumenti, kot so npr. strategije, 

zakonodaja, vladni programi, dokumentacija bolonjskega procesa in Evropske komisije). 

Analizo pisnih virov nadgrajujem s kvantitativnimi in kvalitativnimi dokazi, ki temeljijo na 

podatkih iz različnih statističnih podatkovnih baz, spletnih strani in izsledkov intervjujev z 

različnimi visokošolskimi deležniki in akterji, ki delujejo na področju internacionalizacije in 

zagotavljanja kakovosti visokega šolstva v Sloveniji in na Nizozemskem, v manjši meri tudi na 

širšem območju EVP. Za analizo besedil in njihovega pomena pa uporabljam vsebinsko analizo 

(Cohen, Manion in Morrison, 2007). 

 

Narava raziskovalnih vprašanj zahteva tudi uporabo primerjalnega pristopa, ki služi za 
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preučitev obstoječih podobnosti in razlik kot tudi za pojasnjevanje okoliščin, zaradi katerih se 

le-te pojavijo. Ker pa se metodologija primerjalnih študij bistveno razlikuje od drugih, npr. 

kvantitativnih in kvalitativnih metodologij (Kazamias, 2009), sprejete metodološke postavke 

temu ustrezno dopolnjujem s priznavanjem omejitev metodološkega nacionalizma, ki upošteva 

nacionalno državo kot osnovo enoto analize (Beck in Sznaider, 2006; Dale in Robertson, 2009; 

Hantrais, 2014), tako pa hkrati nadgrajujem tudi predhodna spoznanja teoretskega dela 

raziskave. To obenem pomeni, da priznavam vrednost uporabe hevristike glonakalnega agenta 

v primerjalnem raziskovanju visokega šolstva, saj omogoča, da odgovorim na vprašanje, kako 

lahko sodobni trendi na področju visokega šolstva (npr. globalizacija) pogojujejo sprejete 

teoretske in metodološke vidike primerjalnih raziskav. 

 

1.4 Struktura raziskave 

 

Doktorska disertacija obsega pet vsebinsko zaokroženih celot, v okviru katerih preučujem 

naslovno temo raziskave znotraj dvanajstih poglavij. 

 

V prvem delu obravnavam konceptualne vidike raziskave in se osredotočam na različna 

razumevanja internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu. Tako 

zagotavljam pomembno iztočnico za ustrezno razumevanje razprave nadaljnjih poglavij, saj 

prispevam odgovore na vprašanje, kaj pravzaprav pomenita internacionalizacija in 

zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. V drugem poglavju zato preučujem različne 

definicije internacionalizacije, njej sorodne pojme, glavne oblike in motive zanjo, v tretjem 

poglavju pa se najprej posvečam različnim opredelitvam koncepta kakovosti in zagotavljanja 

kakovosti, ki jih v nadaljevanju analiziram z vidika delitve na zunanje in notranje zagotavljanje 

kakovosti, glavne namene in prevladujoče pristope. 

 

V drugem delu predstavljam razvojne vidike raziskave. V četrtem in petem poglavju analiziram 

razvoj obeh konceptov v evropskem kontekstu znotraj dveh ločenih časovnih obdobij, katerih 

mejnik predstavlja vključitev evropskih držav v bolonjski proces. V obdobju pred bolonjskim 

procesom upoštevam delitev na kontekst zahodnoevropskih držav ter kontekst bivših 

socialističnih držav, v okviru bolonjskega procesa pa se posvečam obravnavi nadnacionalnih 

politik internacionalizacije oziroma zagotavljanja kakovosti ter nacionalnim in institucionalnim 

odzivom držav EVP nanje. V šestem poglavju namenjam pozornost različnim pobudam, ki so 

se na evropskih tleh uveljavile na področju zagotavljanja kakovosti v internacionalizaciji ter 

internacionalizacije v zagotavljanju kakovosti, s tem pa ustrezno razširjam naslovno temo 

raziskave in zagotavljam njeno celovitost. Ker pa se v sodobnejših razpravah mednarodne 

lestvice univerz pogosto enači s stopnjo razvoja internacionalizacije posamezne visokošolske 
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institucije oziroma s kakovostjo njenega izobraževanja, v sklopu tega poglavja izpostavljam 

tudi tovrstno temo. 

 

V okviru tretjega dela predstavljam teoretske in metodološke vidike raziskave. V sedmem 

poglavju združujem postavke dveh teoretskih konceptov: institucionalni izomorfizem 

(DiMaggio in Powell, 1983) služi za obravnavo vprašanja zbliževanja, ki se pojavlja na 

področju internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti visokega šolstva, hevristika 

glonakalnega agenta (Marginson in Rhoades, 2002) pa tvori osnovo obravnave vprašanja 

raznolikosti, ki jo je moč identificirati v obeh izbranih področjih raziskave. V osmem poglavju 

v hierarhičnem sosledju ponazarjam metodološki okvir raziskave (raziskovalno paradigmo, 

ontološka in epistemološka izhodišča, metodologijo in metodo) ter z njim povezane odločitve 

za izbor metodologije primerjalnih študij. 

 

Razprava prvih treh delov raziskave zagotavlja ustrezno podlago za obravnavo primerjalnih 

vidikov, ki tvorijo njen četrti del, v katerem se posvečam primerjavi razvoja internacionalizacije 

in zagotavljanja kakovosti v slovenskem in nizozemskem visokošolskem prostoru. Da bi 

dosegla lažjo primerljivost vsebin, predstavljam oba izbrana primera najprej znotraj dveh 

ločenih poglavij (deveto in deseto poglavje), zatem pa tudi v posebnem poglavju v okviru 

primerjalne analize. Tako prispevam manjkajoče odgovore na vprašanja o podobnostih in 

razlikah, ki se pojavljajo v preučevanju naslovne teme znotraj specifičnih visokošolskih 

kontekstov. 

 

V petem oziroma zaključnem delu doktorske disertacije povzemam in reflektiram glavne 

ugotovitve raziskave. Najprej odgovarjam na glavna raziskovalna vprašanja in s tem na osrednji 

raziskovalni problem, refleksijo o prispevkih raziskave kot celote pa nadgrajujem s predlogi za 

prihodnje raziskave. 

 

1.5 Znanstveni prispevek 

 

Z doktorsko disertacijo prispevam k obstoječim raziskavam na več načinov. Prvič, s preučitvijo 

vprašanja internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti znotraj dveh visokošolskih 

kontekstov, ki sta le redko v središču pozornosti primerjalnih raziskovalcev visokega šolstva, 

prispevam k razvoju znanstvenega področja edukacijskih ved, še posebej primerjalnih študij, ki 

se ukvarjajo s preučevanjem visokošolskih pojavov. Izpostavitev potrebe po preučitvi naslovne 

teme v manj znanih visokošolskih kontekstih lahko obenem služi tudi kot navdih za prihodnje 

raziskave tega področja. Drugič, z obravnavo soodvisne povezave med internacionalizacijo in 

zagotavljanjem kakovosti (tj. zagotavljanje kakovosti internacionalizacije in 
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internacionalizacija zagotavljanja kakovosti) razširjam prevladujoča razumevanja obeh 

konceptov ter odpiram nove možnosti za preučevanje njunega medsebojnega razmerja. Tretjič, 

s ponazoritvijo možnosti za (primerjalno) obravnavo visokošolskih pojavov na različnih ravneh 

analize povezujem sprejete teoretske in metodološke postavke z diskurzom, ki presega 

omejenost na nacionalno razsežnost kot osnovno enoto analize, s tem pa prispevam tudi nove 

poglede na raziskovanje visokega šolstva. 

 

Rezultati raziskave služijo kot podlaga za razumevanje dinamike razvoja internacionalizacije 

in zagotavljanja kakovosti tako znotraj obeh izbranih visokošolskih kontekstov kot tudi širše, 

na ravni evropskega prostora visokega šolstva. Razumemo jih lahko kot pripomoček za oceno 

stanja in presojo učinkovitosti teh procesov v praksi, kot takšni pa lahko koristijo različnim 

interesnim skupinam na področju visokega šolstva, npr. oblikovalcem visokošolskih politik, 

organizacijam na področju internacionalizacije, organom za zagotavljanje kakovosti, vodstvu 

in zaposlenim na visokošolskih zavodih, študentom in ne nazadnje tudi sami raziskovalni 

skupnosti.  
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PRVI DEL 

KONCEPT INTERNACIONALIZACIJE IN ZAGOTAVLJANJA 

KAKOVOSTI V VISOKEM ŠOLSTVU 
 

_______________________________________________________________ 

 

2 KONCEPT INTERNACIONALIZACIJE V VISOKEM ŠOLSTVU 

  

Pojem ‘internacionalizacija’ ni izraz novejšega izvora. Izvira iz latinske predpone inter, ki med 

drugim pomeni ‘med’, in besede natio, ki jo lahko v kontekstu nacionalne države razumemo 

kot ‘narod/nacija’. V tem smislu je mogoče pridevnik mednarodno (oziroma internacionalno), 

iz katerega izvira tudi besedna izpeljanka internacionalizacija, razumeti kot ‘med državami’ 

(Huang, 2014). 

 

Na področju visokega šolstva so se celovitejša razumevanja pojma internacionalizacija okrepila 

v devetdesetih letih preteklega stoletja, in sicer znotraj razprav, ki so pojem utemeljile v 

kontekstu poučevanja, učenja in raziskovanja kot glavnih funkcij visokega šolstva (de Wit, 

2002; Teichler, 2010). Ker pa se je od tedaj internacionalizacija razvila v pojem s številnimi 

oblikami in različnimi pomeni, je postalo pomembno iskanje odgovorov na konceptualno 

vprašanje, kaj pojem pravzaprav pomeni. 

 

V nadaljevanju tega poglavja se zato najprej posvečam obravnavi definicij internacionalizacije 

visokega šolstva, ki so se v zadnjem desetletju minulega stoletja pojavile s konceptualnim 

razvojem tega področja. Za časa njihovega pojava so se uveljavili tudi številni drugi njej sorodni 

pojmi, npr. globalizacija, regionalizacija in evropeizacija; čezmejno, transnacionalno in 

brezmejno izobraževanje, ki se kljub nekaterim razlikam z internacionalizacijo pogosto enačijo 

in s tem povečujejo kompleksnost njenega razumevanja (glej npr. Knight, 2008; Huang, 2014). 

Da bi zmanjšala tovrstno kompleksnost, v konceptualni razpravi pojasnjujem njihov pomen kot 

tudi odnos do visokošolske internacionalizacije, poseben poudarek pa namenjam vprašanju 

razmerja med globalizacijo in internacionalizacijo visokega šolstva. 

 

V odziv na globalizacijo in regionalizacijo so se v sredini devetdesetih let poleg tradicionalne 

mobilnosti študentov in visokošolskega osebja2 pojavile tudi nove oblike internacionalizacije, 

                                                           
2 Izraz ‘visokošolsko osebje’ se v raziskavi nanaša na akademsko, administrativno in tehnično osebje. 
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pogosto imenovane mobilnost programov in izvajalcev, ki jih je treba umestiti v kontekst 

internacionalizacije v tujini in internacionalizacije doma (Knight, 2008). Ker pa je 

razumevanje internacionalizacije pogosto povezano tudi s spodbudami zanjo (de Wit, 2002; 

Zgaga, 2009), v nadaljevanju poglavja odgovarjam tudi na eno pomembnejših konceptualnih 

vprašanj: zakaj internacionalizacija visokega šolstva oziroma kateri motivi dejansko usmerjajo 

njen razvoj. 

 

2.1 Opredelitev koncepta  

 

V zadnjem desetletju preteklega stoletja, ko se je med raziskovalci visokega šolstva začelo 

krepiti zanimanje za opredelitev naslovnega koncepta, so bile predlagane raznolike definicije, 

ki so na različne načine pojasnjevale, kaj pravzaprav pomeni internacionalizacija v visokem 

šolstvu. 

 

Eno izmed prvih definicij je v sredini devetdesetih let podala Jane Knight, ki je s procesnim 

vidikom pojasnila, da pri visokošolski internacionalizaciji ne gre le za sklop izoliranih 

mednarodnih dejavnosti, temveč za dinamičen proces, ki poteka na institucionalni ravni na 

trajnosten način (Knight, 1994, str. 7). Čeprav je z definicijo poudarila, da se zaradi 

osredotočanja na institucionalne politike in strategije dejanski proces internacionalizacije 

odvija na ravni visokošolskih institucij, so nekateri drugi avtorji koncept opredelili v kontekstu 

nacionalnih politik internacionalizacije in širših družbenih trendov, in sicer kot “sistematična 

prizadevanja, katerih cilj je večja odzivnost visokega šolstva na izzive globalizacije družb, 

gospodarstva in trgov dela” (Kälvemark in van der Wende, 1997, str. 19). Vendar pa naj bi se 

po mnenju J. Knight (2008) mednarodno razsežnost visokega šolstva s tem umeščalo glede na 

njegovo zunanje okolje (globalizacija) in zato ne znotraj sektorja visokega šolstva. 

 

Zaradi številnih sprememb v samem konceptu internacionalizacije, ki so se zgodile kot odziv 

na spreminjajoče se okolje visokošolskega izobraževanja kot tudi zaradi nekaterih omejitev 

definicije iz sredine devetdesetih let, je J. Knight kasneje razvila bolj celovito definicijo, ki je 

danes v teoretski literaturi široko uveljavljena in največkrat citirana. Internacionalizacijo v 

visokem šolstvu je opredelila kot “proces, ki integrira mednarodno, medkulturno in globalno 

razsežnost v namenske funkcije (poučevanje, raziskovanje, storitve) in izvajanje visokega 

šolstva na institucionalni in nacionalni ravni” (Knight, 2008, str. xi). V obeh podanih 

opredelitvah je s ključno besedo proces utemeljila, da gre pri internacionalizaciji za stalno 

prizadevanje in torej ne statičen proces. Z besedo integracija je izpostavila vključevanje 

mednarodnih, medkulturnih in globalnih razsežnosti v programe in politike, z izrazi namen, 

funkcije in izvajanje visokega šolstva pa je poudarila glavne procese posamezne visokošolske 
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institucije, s čimer naj bi presegla omejenost definicij na poučevanje, raziskovanje in storitve 

(prav tam, str. 21). 

 

Po mnenju avtorjev nedavne študije Evropskega parlamenta o internacionalizaciji visokega 

šolstva v evropskem kontekstu (de Wit, Hunter, Howard in Egron-Polak, 2015) pa naj bi le-ta 

zaradi spreminjajočega se visokošolskega okolja danes odražala precej ozek in splošen krovni 

izraz, z raznolikimi motivi, ki vodijo do različnih namenov. Dosedanjo splošno uveljavljeno 

definicijo (Knight, 2008) so zato nadgradili z vključitvijo vprašanj zagotavljanja kakovosti, 

egalitarnega dostopa in prispevka internacionalizacije k družbi; po mnenju avtorjev naj bi tako 

internacionalizacija v visokem šolstvu pomenila “nameren proces integracije mednarodne, 

medkulturne ali globalne razsežnosti v namen, funkcije in izvajanje postsekundarnega 

izobraževanja, da bi izboljšali kakovost izobraževanja in raziskovanja za vse študente in 

zaposlene in da bi pomembno prispevali k družbi” (de Wit idr., 2015, str. 281). Tako naj bi 

definicija odražala zavedanje, da lahko z osredotočanjem na internacionalizacijo kurikula in 

učne izide zagotovimo internacionalizacijo za vse in ne le za mobilno manjšino, s čimer naj bi 

postala bolj inkluzivna in manj elitistična in torej ne sama sebi namen, temveč mehanizem za 

izboljšanje splošne kakovosti izobraževanja in raziskovanja (prav tam, str. 283). 

 

Internacionalizacija v visokem šolstvu torej obsega pedagoško in raziskovalno dimenzijo. Ker 

se pogosto utemeljuje, da je raziskovanje že po svoji naravi mednarodno, se koncept pogosteje 

povezuje s poučevanjem in učenjem. Vendar pa se zaradi krepitve pomena objav v mednarodnih 

publikacijah, sodelovanja v raziskovalnih projektih in programih, udeležbe na mednarodnih 

konferencah itn. v zadnjem času vse bolj izpostavlja tudi njen raziskovalni vidik, tako med 

posamezniki kot tudi v institucionalnih in nacionalnih politikah in strategijah 

internacionalizacije, politikah odličnosti itd. 

 

Različne interpretacije internacionalizacije visokega šolstva nedvomno odražajo kompleksnost 

njene opredelitve, ki vsekakor ni edinstvena. Ena temeljnih značilnosti konceptualne razprave 

je namreč povezana z raznolikostjo sorodnih izrazov, ki se za njen opis v praksi pogosto 

uporabljajo kot sinonimi, s tem pa še bolj poglabljajo kompleksnost njenega razumevanja. Že 

pred uveljavitvijo pojma so bili v teoretski literaturi uveljavljeni tudi nekateri drugi izrazi, npr. 

‘mednarodno sodelovanje’, ‘mednarodni odnosi’, ‘mednarodno izobraževanje’ ipd. (Knight, 

2008; glej tudi de Wit, 2002; Knight, 2013). Slednji pojem, ki se je v poznih šestdesetih letih v 

ameriški literaturi uveljavil kot nova zvrst primerjalnega izobraževanja, je prispeval k 

vznemirljivi razpravi o njegovem pomenu in odnosu do internacionalizacije, saj ga številni 

ameriški avtorji še danes pogosto uporabljajo kot njen sinonim, kar lahko pripišemo nekaterim 

zgodovinskim razlogom (de Wit, 2002, str. 116). 
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Poleg tega se je tako v Evropi kot širše kompleksnost razumevanja naslovnega koncepta 

povečala tudi z vzponom globalizacije in regionalizacije (oziroma evropeizacije v primeru 

Evrope) ter njunih vplivov na visokošolski razvoj (de Wit, 2002; Beerkens, 2004; Knight, 2008; 

Marginson in van der Wende, 2009; Teichler, 2010; Zgaga idr., 2013b; Huang, 2014). Trenda, 

ki sta se pojavila v zadnjem desetletju minulega stoletja – tj. v času prvih poskusov opredelitve 

visokošolske internacionalizacije –, se namreč kljub določenim razlikam s slednjim konceptom 

pogosto enačita. 

 

2.2 Internacionalizacija, globalizacija in evropeizacija v visokem šolstvu 

 

Zaznano kompleksnost zato v nadaljevanju najprej zmanjšujem s preučitvijo različnih pomenov 

globalizacije in njenih vplivov na visokošolski razvoj, v nadaljevanju pa se osredotočam na 

njen specifičen odnos do internacionalizacije. Poleg tega se posvečam tudi evropeizaciji – 

tipičnemu primeru regionalizacije (Huang, 2014) – in njeni povezavi z visokošolsko 

internacionalizacijo. 

 

Internacionalizacija in globalizacija v visokem šolstvu 

 

Razprava o internacionalizaciji in/ali globalizaciji v visokem šolstvu je v literaturi deležna 

različnih, pogosto kontradiktornih pogledov. Pojma se namreč pogosto medsebojno 

zamenjujeta, čeprav imata lahko celo nasproten pomen (glej npr. Scott, 1998). V nadaljevanju 

velja zato najprej osvetliti, kaj pojem ‘globalizacija’ pravzaprav pomeni. 

  

Na splošno je globalizacija pojav, ki se je na področju gospodarstva, politike in kulture pojavil 

že v drugi polovici šestdesetih let (Zgaga, 2009; Huang, 2014), vendar pa opredelitev tega 

pojma še danes vsekakor ni enoznačna. Na odsotnost splošno sprejete definicije je opozoril tudi 

Ulrich Beck (2003): “Globalizacija je prav gotovo najbolj uporabljana – zlorabljana – in 

najredkeje definirana, verjetno najbolj napačno razumljena, najnebuloznejša in politično 

najučinkovitejša (udarna in sporna) beseda zadnjih in tudi prihodnjih let.” (str. 37) 

 

V teoretski literaturi sem zato zasledila različna razumevanja globalizacije, ki so se razvila pod 

okriljem različnih disciplin, npr. sociologije, ekonomije, politike, ekologije, kulture itn. Za 

‘skeptike’ je globalizacija “predvsem ideološki konstrukt; priročen mit, ki delno […] legitimira 

neoliberalni globalni projekt, to je oblikovanje globalnega svobodnega trga” (Held in McGrew, 

2003, str. 5). Za razliko od ‘skeptikov’ podpirajo ‘globalisti’ večdimenzionalno razumevanje 

globalizacije, ki poleg gospodarskih upošteva tudi politične, tehnološke, družbene, kulturne idr. 
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dejavnike (prav tam). 

 

Beck (2003) sicer identificira večrazsežnost globalizacije v njeni “komunikacijskotehnični, 

ekološki, delovnoorganizacijski, kulturni, civilnodružbeni dimenziji” (str. 37), ki pa jo po 

njegovem izniči prevlada globalizma, saj jo “skrči le na eno, gospodarsko dimenzijo, ki je za 

povrh še vedno mišljena linearno, vsem drugim dimenzijam […] pa da spregovoriti, če že, le 

znotraj podmene o dominantnosti sistema svetovnega trga” (prav tam, str. 23). Eno izmed 

miselnih pasti neoliberalne ideologije globalizma identificira tudi v tem, da imamo 

“gospodarsko […] (še vedno) opraviti z internacionalizacijo, ne pa z globalizacijo” (prav tam, 

str. 154), saj je globalizem tisti, ki “gospodarsko globalizacijo zamenjuje z internacionalizacijo 

gospodarstva” (prav tam, str. 156), ki poteka znotraj določenih regij. 

 

Castells (2010) v razlago globalizacije vključi tehnološko paradigmo, v sklopu katere naj bi jo 

pospeševala informacijska in komunikacijska omrežja, ki so ključna za delovanje ‘omrežne 

družbe’, kjer razdalje niso več vezane na kraj; po njegovem je zato globalizacija nova 

zgodovinska realnost, ki ima svoje izvore v neoliberalizmu, konkurenčnosti in inovacijah. Po 

Giddensu (2003) pa je globalizacija dialektični proces, kjer na lokalne dogodke vplivajo 

oddaljeni svetovni dejavniki (npr. trg in denar), zato je lokalno podrejeno globalnemu v času in 

prostoru. Vendar pa s takšnim razumevanjem globalizacije ne priznava obojestranske 

povezanosti med globalnim in lokalnim, zaradi česar ne zajame v celoti kompleksnosti njunega 

odnosa (Robertson, 1995). 

 

Številni avtorji se strinjajo, da kompleksna narava globalizacije ustvarja tudi zahtevna vprašanja 

o njenih učinkih na visokošolski razvoj (Scott, 1998; de Wit, 2002; Knight, 2008; Marginson 

in van der Wende, 2009; Zgaga, 2009; Teichler, 2010; de Wit, 2011; Zgaga idr., 2013b). Zato ni 

presenetljivo, da je precej zapleten in dvoumen tudi njen odnos do internacionalizacije visokega 

šolstva, saj obstajajo različne interpretacije obeh trendov in njunega razmerja. Za našo razpravo 

je zato ključnega pomena, da se zavedamo konceptualnih razlik med obema pojmoma, saj 

“globalizacija edukacije nikakor ni internacionalizacija edukacije” (Zgaga, 2009, str. 11).  

 

S tem namenom v spodnji tabeli (Tabela 2.1) podrobneje analiziram različna dojemanja obeh 

konceptov in njunega medsebojnega razmerja, ki jih umeščam v vzorec, ki ga sestavljajo v 

literaturi pogosto citirana razumevanja obeh trendov in njunega razmerja s strani nekaterih 

vidnejših raziskovalcev tega področja iz različnih svetovnih regij.
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Tabela 2.1: Raznolika razumevanja internacionalizacije in globalizacije v visokem šolstvu ter njunega medsebojnega odnosa 

 
 

Avtorji 
 

Internacionalizacija 
 

 

Globalizacija 
 

Odnos med pojmoma 

 

Scott 

(1998) 

Obstoj neodvisnih nacionalnih držav in 

odnosov med njimi je ključnega pomena za 

internacionalizacijo, države pa se nanjo 

različno odzivajo. 

Globalizacija nacionalnega načela ne 

upošteva, temveč spodbuja procese globalne 

konkurenčnosti med tržnimi bloki kot tudi 

sodelovanje, ki je posledica globalne delitve 

dela (str. 127). 

Globalizacija “ni višja oblika 

internacionalizacije” (str. 124), 

temveč sta pojma v dialektičnem in 

zato ne v linearnem razmerju. 

 
 

Beerkens 

(2004) 

“Internacionalizacija pomeni vzpostavitev 

tokov (povezav) med dvema ali več 

državami.” (str. 17) 

Nevtralna opredelitev globalizacije: 

“proces, v katerem postanejo temeljne 

družbene ureditve v in okoli univerze 

‘izključene’ iz njihovih nacionalnih 

kontekstov zaradi okrepitve transnacionalnih 

tokov ljudi, informacij in virov” (str. 24). 

Dialektično razmerje med obema 

pojmoma, kjer internacionalizacija 

pomeni “odziv in spodbudo za 

globalizacijo” (str. 24). 

 

Knight 

(2008) 

 

Internacionalizacija je “proces, ki integrira 

mednarodno, medkulturno in globalno 

razsežnost v namenske funkcije 

(poučevanje, raziskovanje, storitve) in 

izvajanje visokega šolstva na 

institucionalni in nacionalni ravni” (str. xi). 

Nevtralna opredelitev globalizacije kot 

“pretoka ljudi, kulture, idej, vrednot, znanja, 

tehnologije in gospodarstva prek meja, ki 

imajo za posledico bolj povezan in soodvisen 

svet” (str. 4). 

 

“Internacionalizacija spreminja svet 

visokega šolstva, globalizacija 

spreminja svet internacionalizacije” 

(str. 1), zato je globalizacija “pojav, ki 

vpliva na internacionalizacijo” (str. 

4). 

 

Marginson 

in van der 

Wende 

(2009) 

 

Internacionalizacija poteka med narodi 

oziroma posameznimi visokošolskimi 

institucijami znotraj različnih nacionalnih 

sistemov in se nanaša na vsako razmerje, ki 

sega prek meja (str. 22). 

Globalizacija je dinamičen proces, ki poteka 

v številnih državah in povezuje globalne, 

nacionalne in lokalne razsežnosti visokega 

šolstva, zato so univerze tako globalni kot 

tudi lokalni akterji (glej tudi Marginson in 

Rhoades, 2002). 

Pojma nista linearna in se ne 

izključujeta; gre za dialektiko, ki se 

nanaša na dve različni vrsti čezmejnih 

odnosov (str. 22). 

  

  

 

Vir: Scott (1998); Beerkens (2004); Knight (2008); Marginson in van der Wende (2009).
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Vsi izbrani avtorji poudarjajo, da je za internacionalizacijo ključnega pomena obstoj nacionalne 

države, katere vloga se spreminja. Scott (1998) razume internacionalizacijo v smislu odnosov 

med nacionalnimi državami in upošteva nacionalno načelo (diplomacija, moč, kultura), J. 

Knight (2008) govori o odnosih znotraj narodov in med narodi, Beerkens (2004) izpostavlja 

povezave oziroma tokove med dvema ali več državami. Marginson in M. van der Wende (2009) 

upoštevata tudi odnose med posameznimi visokošolskimi ustanovami, s čimer razširjata njeno 

razumevanje tudi na institucionalno raven. J. Knight (2008) gre s sklicevanjem na njen 

pedagoški vidik še korak dlje; meni namreč, da so mednarodne dejavnosti visokošolskih 

institucij tiste, ki oblikujejo odzive na globalizacijo. Beerkens (2004) tovrstno razumevanje 

internacionalizacije kot odziva na globalizacijo presega z utemeljitvijo, da je 

internacionalizacija odziv in hkrati dinamika v ozadju globalizacije, ker “[d]okler ne bomo 

živeli v resnično globaliziranem svetu, bo globalizacija oblikovala mednarodne tokove, in ti 

tokovi bodo znova spodbudili globalizacijo” (str. 17). 

 

Nekateri avtorji postavijo v nacionalni kontekst tudi razumevanje globalizacije (npr. Scott, 

1998; Beerkens, 2004), medtem ko drugi upoštevajo medsebojno prepletenost globalne, 

nacionalne in lokalne razsežnosti visokega šolstva, kjer “se učinki globalizacije razlikujejo tudi 

glede na vrsto institucije” (Marginson in van der Wende, 2009, str. 24). Vsi pa se strinjajo, da 

globalizacija zaradi raznolikosti njenih vlog ni univerzalen proces, čeprav jo lahko zaradi njenih 

konvergenčnih vplivov razumemo tudi kot “geoprostorski proces naraščajoče soodvisnosti in 

konvergence, v katerem so se po vsem svetu ali panregionalno (na primer evropsko) okrepila 

področja delovanja” (prav tam, str. 19). Scott (1998) sicer tudi izpostavlja svetovno 

konkurenčnost med različnimi regijami (npr. ZDA, EU, Pacifiški del Azije), ki se je pojavila z 

globalizacijo, vendar pa zaradi globalne delitve dela obenem govori tudi o krepitvi 

medregionalnega sodelovanja.  

 

V utemeljitvah odnosa med obema konceptoma so med avtorji prisotna nekatera razhajanja. 

Tako npr. J. Knight (2008) trdi, da je globalizacija spodbuda oziroma “pojav, ki vpliva na 

internacionalizacijo”, zato je slednja odgovor nanjo (str. 4; glej tudi Kälvemark in van der 

Wende, 1997). Vendar pa se zdita Teichlerju (2010) njeni opredelitvi obeh konceptov vprašljivi, 

saj naj bi avtorica trdila, da so nacionalne meje relativno obstojne in hkrati nejasne. Po 

njegovem mnenju potekajo čezmejne dejavnosti v okviru internacionalizacije med “bolj ali 

manj obstojnimi nacionalnimi sistemi visokega šolstva” (str. 266), medtem ko je globalizacija 

tista, ki povzroča nejasnost oziroma celo izginotje nacionalnih sistemov (prav tam). Povezav 

med obema konceptoma torej ni mogoče zanikati; še več, de Wit, Gacel-Ávila, Jones in Jooste 

(2017) menijo, da je danes moč govoriti o globalizaciji internacionalizacije, ki naj bi se pojavila 

zaradi prilagoditve internacionalizacije novim okoliščinam globalnega visokošolskega 
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prostora, v katerem so se zaradi vse vplivnejših gospodarskih motivov občutno okrepile njene 

konkurenčno in komercialno naravnane oblike. Po mnenju Scotta (1998) je zato “nova 

globalizacija […] tekmica stare internacionalizacije” (str. 124). 

  

K temu velja zato dodati, da internacionalizacije ne gre enačiti z internacionalizmom, niti 

globalizacije z globalizmom. Internacionalizem je namreč “kakovost, ki jo je univerza podpirala 

od svojih najzgodnejših dni” (prav tam, str. 122), in je bil “v retoričnem smislu […] od nekdaj 

del življenjskega sveta univerze” (prav tam, str. 123). Njegove ideje, značilne tudi za elitne 

sisteme visokega šolstva, so v času množične in celo univerzalne faze visokošolskega 

izobraževanja (glej Trow, 1973) zamenjale podjetniške dejavnosti visokošolskih institucij, ki so 

se okrepile s procesi globalizacije. Zaradi dominacije njene gospodarske razsežnosti pa je bil 

globalizem tisti, ki je prispeval k odvisnosti visokošolskih politik od neoliberalnih gospodarskih 

interesov in torej ne od potreb posameznih družb in njihovih posameznikov (Zgaga, 2009). 

Pojem ‘internacionalizem’ je zato treba razumeti kot načelo oziroma vrednoto, 

internacionalizacijo pa – kot že rečeno – kot proces (Knight, 1999, v de Wit, 2002, str. 118). 

 

V zvezi s tem velja spregovoriti tudi o razlikovanju med kozmopolitizmom in kozmopolitizacijo. 

Kozmopolitizem, ki ima svoje etimološke izvore v besedi ‘državljani sveta’, se namreč omenja 

tudi v razpravah o globalizmu, čeprav ni “nobene prave možnosti, da bi lahko [med njima] 

vzpostavili konceptualno povezavo. […] Ta dva pojma sta se pojavila v dveh bistveno različnih 

zgodovinskih in idejnih kontekstih in z bistveno različnimi cilji.” (Zgaga, 2009, str. 4) Tudi 

Beck in Sznaider (2006) utemeljujeta, da pojem ‘kozmopolitizem’ zaradi naraščajoče 

soodvisnosti in medsebojnega povezovanja družbenih akterjev prek nacionalnih meja ni več 

skladen z razmišljanjem znotraj nacionalnih kategorij,3 ki so bile značilne za druge zgodovinske 

trenutke kozmopolitizma, kot je npr. razsvetljenstvo (str. 7). “Kar še najbolj izrazito zareže 

razliko med nas in ljudi osemnajstega stoletja, je to, da smo mi ‘globalizirani’ (čeprav bi težko 

govorili o ‘globaliziranih državljanih’, lažje pač o ‘globaliziranih potrošnikih’).” (Zgaga, 2009, 

str. 4) Danes zato Beck in Sznaider (2006) govorita o kozmopolitizaciji, ki jo označita za 

večdimenzionalen proces, ki je pretvoril položaj nacionalne države v svetu globalnih 

organizacij, akterjev in režimov. 

 

Ampak, […] ali ni ‘kozmopolitizacija’ preprosto nova beseda za tisto, kar se je 

imenovalo ‘globalizacija’? Odgovor je ‘ne’: globalizacija je nekaj, kar se odvija 

‘zunaj’, kozmopolitizacija se zgodi ‘od znotraj’. Medtem ko globalizacija 

                                                           
3 V poglavju 8, kjer predstavljam metodološko ozadje raziskave, obširneje pojasnjujem, zakaj smo danes priča 

transformaciji metodološkega nacionalizma v metodološki kozmopolitizem (Beck in Sznaider, 2006), ki velja za 

nov metodološki prijem, ki upošteva položaj nacionalne države v globaliziranem svetu (Dale in Robertson, 2009).  
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predpostavlja, kozmopolitizacija raztaplja ‘čebulni model’ sveta, v katerem sta 

lokalno in nacionalno jedro in notranja plast, mednarodno in globalno pa 

oblikujeta zunanje plasti. (Beck in Sznaider, 2006, str. 9) 

 

Evropeizacija v visokem šolstvu 

 

Ena izmed nepričakovanih posledic globalizacije je tudi krepitev regionalizacije na področju 

visokega šolstva, ki pa v različnih regijah pridobiva različne pomene (Knight, 2008; Huang, 

2014). V kontekstu evropskega visokega šolstva jo lahko zato utemeljim kot ‘evropeizacijo’, ki 

velja za pojem, ki se v Evropi pogosto uporablja tudi za označevanje procesa 

internacionalizacije na področju visokega šolstva.  

 

Čeprav se o evropeizaciji ne razpravlja tako obsežno kot o internacionalizaciji in globalizaciji, 

jo literatura pogosto obravnava v razmerju do slednjih dveh konceptov. Teichler (2010) jo npr. 

opredeli kot “regionalno naravnano različico predvsem internacionalizacije ali občasno 

globalizacije” (str. 266), medtem ko jo Zgaga idr. (2013b) razumejo kot “‘evropski način’ za 

obvladovanje enotnosti in raznolikosti v visokem šolstvu” (str. 13), kjer v kontekstu 

globalizacije ‘uravnava različno’ v globalnem tržnem sistemu, v kontekstu internacionalizacije 

pa usklajuje procese med različnimi narodi (prav tam). 

 

Internacionalizacija zato danes v evropskem visokem šolstvu razvija dve dimenziji – eno na 

regionalni ravni (kjer gre za evropeizacijo oziroma regionalno različico globalizacije), drugo 

na konkurenčnem globalnem visokošolskem prizorišču (kjer gre za globalizacijo v pravem 

pomenu besede), kjer s sodelovanjem na regionalni ravni prispeva h konkurenčnosti evropske 

regije v svetovnem merilu (Teichler, 2010; Zgaga idr., 2013b). Evropeizacijo lahko torej v 

kontekstu visokega šolstva razumemo kot regionalno različico internacionalizacije, s tem pa 

tudi kot odgovor na globalizacijo in spodbudo zanjo (Beerkens, 2004). V tem smislu gre za 

zunanji proces, ki pred posamezne države postavlja izzive, kot tudi za notranji proces njihovih 

odzivov na zunanje procese (Marginson in van der Wende, 2009). 

 

2.3 Čezmejno, transnacionalno in brezmejno izobraževanje 

 

Ko je v visokošolskih razpravah iz sredine devetdesetih let izraz globalizacija začel postopoma 

nadomeščati izraz internacionalizacija (Teichler, 2010), so se pojavili številni novi izrazi, ki 

pred tem niso bili vključeni v visokošolsko terminologijo, med njimi npr. čezmejno 

izobraževanje (crossborder education), transnacionalno izobraževanje (transnational 

education) in brezmejno izobraževanje (borderless education). Ti so se najprej uveljavili v 
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okoljih, kjer so mednarodne dejavnosti v tem času že postale osrednja značilnost 

visokošolskega razvoja (npr. v Združenem kraljestvu, ZDA in Avstraliji), zato jih lahko 

utemeljimo kot posledico odzivov na masifikacijo, komercializacijo in privatizacijo 

visokošolskega izobraževanja (Knight, 2008). 

 

Čeprav gre za internacionalizaciji sorodna in ne identična pojmovanja, se v praksi še danes 

pogosto uporabljajo za opis tega koncepta. Ker s tem – podobno kot izraza globalizacija in 

evropeizacija – povečujejo kompleksnost njenega razumevanja, se v nadaljevanju posvečam 

razjasnitvi njihovega pomena. 

 

Čezmejno visokošolsko izobraževanje sta leta 2005 Unesco in OECD v Smernicah za 

kakovostno izvajanje čezmejnega visokošolskega izobraževanja opredelila kot “visokošolsko 

izobraževanje, ki poteka v razmerah, kjer učitelj, študent, program, institucija/izvajalec ali 

študijska gradiva prečkajo pristojnosti nacionalnih meja” (UNESCO/OECD, 2005, str. 7). 

Kljub obstoju nekaterih pomembnih razlik se pojem pogosto uporablja tudi izmenično z izrazi 

transnacionalno izobraževanje, brezmejno izobraževanje, offshore izobraževanje ipd. (Knight, 

2008). 

 

Transnacionalno izobraževanje je kot izvozni izdelek že leta 1997 opredelila Svetovna zveza 

za transnacionalno izobraževanje, leta 2001 sta njegovo definicijo podala tudi Svet Evrope in 

Unesco. Vendar pa je pojav novih oblik visokošolskega izobraževanja, ki so se okrepile v 

zadnjem desetletju (npr. izobraževanje na daljavo, spletno učenje ipd.), pozval k sodobnejši 

opredelitvi transnacionalnega izobraževanja kot “gibanja izvajalcev in programov 

visokošolskega izobraževanja onkraj nacionalnih meja, ki študentom omogoča študij v okviru 

tujih programov, ne da bi morali zapustiti svojo matično državo” (McNamara in Knight, 2015, 

str. 3). Ker pa gre za pojem z različnimi pomeni in oblikami – včasih novejšimi, drugič bolj 

tradicionalnimi, odvisno od posamezne regije ali države –, so tudi opredelitve 

transnacionalnega izobraževanja lahko precej raznolike (Huang, 2014). 

 

Kot ena izmed alternativ se v nekaterih okoljih uporablja izraz brezmejno izobraževanje, ki ga 

lahko razumemo kot “zameglitev konceptualnih, disciplinarnih in geografskih meja, ki so bile 

tradicionalno značilne za visokošolsko izobraževanje” (CVCP, 2000, v IAU, 2015). Pojem se 

je prvič pojavil v avstralskem poročilu in se na njegovi osnovi kasneje uveljavil tudi v 

Združenem kraljestvu (Knight, 2008), kjer je bil za spremljanje razvoja tovrstnega 

izobraževanja ustanovljen Observatorij brezmejnega visokošolskega izobraževanja 

(Observatory of Borderless Higher Education). 
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Kljub osvetljenim konceptualnim razlikam med pojmi čezmejno, transnacionalno in brezmejno 

izobraževanje se ti še vedno precej pogosto uporabljajo kot sinonimi, zato so možnosti za 

zmedo v njihovi uporabi seveda precejšnje. Na tovrsten izziv je opozorila študija o 

transnacionalnem izobraževanju v desetih sprejemajočih državah, ki sta jo leta 2015 izvedla 

Mednarodna organizacija Združenega kraljestva za odnose na področju kulture in priložnosti v 

izobraževanju British Council in Nemška služba za mednarodne izmenjave (Deutscher 

Akademischer Austauschdienst, v nadaljevanju DAAD). V študiji je bilo namreč ugotovljeno, 

da zmedo povečuje tudi širjenje različnih oblik transnacionalnega izobraževanja, kar posledično 

prinaša raznovrstne možnosti njihovega poimenovanja, ki se razlikujejo ne samo med državami, 

temveč tudi znotraj njih (McNamara in Knight, 2015, str. 9). Po drugi strani pa Huang (2014) 

npr. navaja, da v številnih, predvsem neangleško govorečih državah ni enakovrednega izraza za 

označevanje transnacionalnega izobraževanja. Razvoj terminologije na področju 

internacionalizaciji sorodnih konceptov torej postaja vse bolj kompleksen, še posebej zaradi 

neenakovrednega razumevanja izrazov v različnih regionalnih, nacionalnih in institucionalnih 

visokošolskih okoljih. 

 

2.4 Oblike internacionalizacije v visokem šolstvu: v tujini in doma 

 

Ustrezno razumevanje naslovnega koncepta zahteva tudi preučitev različnih dejavnosti, ki jih 

lahko obrazložimo na način, ki upošteva odraze internacionalizacije ‘v tujini’ in ‘doma’ 

(Knight, 2008). Delitev na ti dve razsežnosti se namreč v visokošolskih razpravah pogosto 

uporablja za opis številnih dejavnosti, ki so se pojavile z razvojem tega koncepta. 

 

2.4.1 Internacionalizacija v tujini in mobilnost 

 

Internacionalizacija v tujini vključuje vse oblike izobraževanja, ki potekajo v tujini, zato je 

mobilnost ena najbolj prepoznanih oblik, v okviru katere se uresničuje. Poleg tradicionalne 

mobilnosti študentov in visokošolskega osebja je v zadnjem času opazen porast novih oblik 

internacionalizacije v tujini, kot sta npr. mobilnost programov in izvajalcev, pogosto 

imenovanih tudi čezmejno oziroma transnacionalno izobraževanje (glej Knight, 2008; Knight, 

2013; McNamara in Knight, 2015). 

 

Mobilnost študentov 

 

Mobilnost študentov je brez dvoma z internacionalizacijo v tujini največkrat povezana 

dejavnost. Za njen opis se v literaturi uporabljajo različna razlikovanja, npr. glede na smer 
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(vhodna in izhodna mobilnost; incoming and outgoing mobility); obdobje (kratkoročna in 

dolgoročna mobilnost; short-term and long-term mobility); namen (študij ali drugi nameni, npr. 

praksa); vključenost sektorjev (terciarni in visokošolski sektor); okolje, v katerem se izvaja 

(fizična in virtualna mobilnost); financiranje (v sklopu različnih programov, dvostranskih 

sporazumov ipd.) (Teichler, 2012, str. 488–490). Za namene analize gibanj na področju 

mobilnosti (študentov in visokošolskega osebja), ki sledi v naslednjih poglavjih o razvoju 

internacionalizacije v Evropi, Sloveniji in na Nizozemskem, v raziskavi upoštevam predvsem 

razlikovanji glede na smer mobilnosti (vhodna in izhodna mobilnost) ter njeno obdobje 

(kratkoročna in dolgoročna mobilnost).  

 

V okviru dolgoročne mobilnosti odide študent v tujino za celotno obdobje trajanja študija z 

namenom pridobiti (dodiplomsko ali podiplomsko) izobrazbo. Tovrstno mobilnost Teichler 

(2010) imenuje tudi vertikalna mobilnost oziroma mobilnost iz nižje na višjo raven izobrazbe, 

prevladovala pa naj bi med študenti, ki prihajajo v Evropo iz drugih svetovnih regij, še posebej 

na študij naravoslovja in tehnologije. V okviru kratkoročne mobilnosti, ki je v Evropi precej 

razširjena v okviru programa Erasmus,4 pa študent preživi del študija (največ eno leto) na 

visokošolski ustanovi v tujini, kjer za opravljene module v okviru študija ali prakse pridobi 

kreditne točke, ki so priznane tudi na domači instituciji (prav tam, str. 277). 

 

Ob tem velja opozoriti na konceptualni problem opisa mobilnih študentov, za katere se v 

teoretski literaturi in študijah pogosto uporabljajo različni izrazi, med njimi najpogosteje ‘tuji’, 

‘mobilni’ in ‘mednarodni’ študenti, kar povzroča nekatere izzive pri analizi podatkov o gibanjih 

študentov iz različnih publikacij. Različni avtorji npr. utemeljujejo, da so se v preteklosti 

statistične analize osredotočale na zbiranje podatkov o tujih študentih, ki so bili opredeljeni 

glede na njihovo državljanstvo, ki pa ga danes “ni mogoče več obravnavati kot sprejemljiv 

kazalnik” (Teichler, 2012, str. 487). Takšen način njihove opredelitve lahko namreč v današnjih 

razmerah zanemari različne predpise, povezane z vprašanji državljanstva (npr. dvojno 

državljanstvo, sprememba državljanstva), vključenosti v različne vrste izobraževanja v tujini 

(npr. transnacionalno izobraževanje, izobraževanje na daljavo). V razpravah je tako moč 

zaslediti predloge, da se mobilne študente, ki so se preselili v drugo državo, da bi študirali, 

obravnava glede na državo njihovega predhodnega izobraževanja oziroma stalnega prebivališča 

                                                           
4 V obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 se izvaja program Erasmus+, ki združuje obstoječe 

programe EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v en sam program. Na področju 

izobraževanja in usposabljanja podpira mobilnost posameznikov (npr. študentov in visokošolskega osebja), pa tudi 

mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami. V obdobju med letoma 2007 in 2013 se je program 

Erasmus izvajal kot eden izmed podprogramov programa Vseživljenjsko učenje, od leta 1994 do leta 2007 pa je 

bil vključen v program Socrates. V pričujočem delu ga poimenujem program Erasmus, ki pa se nanaša tudi na 

program Erasmus+ oziroma Socrates.  
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(Teichler, 2010; Teichler, 2012). 

 

OECD tako npr. mednarodne študente opredeljuje kot podmnožico tujih študentov, ki odidejo 

na študij v tujino iz države njihovega predhodnega izobraževanja ali običajnega prebivališča, 

medtem ko tuji študenti niso državljani držav, v katerih so vpisani, vendar pa so lahko že dlje 

časa njihovi rezidenti oziroma so bili tam rojeni (OECD, 2015, str. 353).  

 

Mobilnost visokošolskega osebja 

 

Naslednja prepoznavna oblika internacionalizacije v tujini je mobilnost visokošolskega osebja 

in tudi za njen opis v literaturi obstajajo različne opredelitve: glede na obdobje (kratkoročno, 

dolgoročno), namen (študijski obisk, sodelovanje na konferenci, poučevanje), financiranje 

mobilnosti (štipendije, del stalnega strokovnega razvoja) ipd. Tudi tovrstna oblika mobilnosti 

pa se srečuje z večjim konceptualnim izzivom, povezanim z neobstojem splošno sprejete 

definicije (različnih kategorij) visokošolskega osebja, saj so npr. doktorski kandidati v nekaterih 

državah zaposleni in zato vključeni v kategorijo akademskega osebja (npr. na Nizozemskem), 

v drugih državah pa se uvrščajo v kategorijo študentov (npr. v Sloveniji). Poleg tega je opazno 

tudi pomanjkanje doslednih informacij o gibanjih na področju tovrstne mobilnosti, saj nekatere 

zbirke podatkov zbirajo informacije o zaposlenih znotraj sektorja terciarnega izobraževanja, 

druge pa znotraj sektorja visokošolskega izobraževanja (Scott, 1998; Teichler, 2010; Teichler, 

2012). 

 

Mobilnost programov in izvajalcev 

 

V zadnjem času se je precej okrepil tudi razvoj novih oblik internacionalizacije v tujini, kot so 

skupni in dvojni programi (joint and double degree programs), skupne diplome (joint degrees), 

podružnice kampusov v tujini (branch campuses abroad), franšize (franchises) itn., ki se jih 

pogosto imenuje mobilnost programov in izvajalcev (glej npr. Knight, 2008). 

 

Ena bolj poznanih oblik mobilnosti programov so skupni programi; gre za programe, ki jih 

skupaj izvaja več visokošolskih zavodov, ki se nahajajo v eni ali več različnih državah. Del 

programa študent po navadi opravi na partnerski instituciji in v primeru uspešnega zaključka 

programa pridobi skupno diplomo oziroma izobrazbo s strani vsake izmed sodelujočih institucij 

(Stichting EP-Nuffic, 2015, str. 11).5 Dvojni programi pa obsegajo dva ločena programa na 

enakovredni (dodiplomski ali podiplomski) stopnji študija in v primeru uspešnega zaključka 

                                                           
5 Za več o skupnih programih in skupnih diplomah glej priročnik Joint programmes from A to Z: A reference guide 

for practitioners (Stichting EP-Nuffic, 2015). 
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vodijo do izobrazbe, ki je priznana s strani dveh partnerskih institucij. 

 

Toda tudi pri obravnavi mobilnosti programov sem enega večjih konceptualnih izzivov zaznala 

v vprašanju, kaj pravzaprav pomenijo skupni in dvojni programi, saj se za njihov opis pogosto 

uporabljajo različna poimenovanja. Študija British Councila in DAAD je npr. identificirala več 

kot dvajset različnih izrazov, ki služijo za njihov opis, npr. ‘zaporedni’, ‘integrirani’, 

‘mednarodni’, ‘simultani’, ‘kolaborativni’, ‘vzporedni’ programi (McNamara in Knight, 2015, 

str. 9), kar je prav gotovo pomembna tema, vredna nadaljnje obravnave, ki pa presega okvir 

pričujoče raziskave. 

 

Med bolj poznane oblike mobilnosti izvajalcev spadajo podružnice kampusov v tujini in 

franšize. Za prve je značilno, da tuji ponudnik izvaja izobraževanje v podružnicah, ki jih ima v 

lasti in se nahajajo v državi gostiteljici, v okviru franšiznih dejavnosti pa ponuja izobraževanje 

prek tujih izvajalcev, kar pomeni, da je lokalna institucija odgovorna za vsakodnevno izvajanje 

študijskega programa (npr. poučevanje, nadzor), tuji ponudnik pa pri izvajanju izobraževanja 

ne sodeluje neposredno, temveč je odgovoren za kakovost programa in podelitev diplome 

(Brandenburg idr., 2013; McNamara in Knight, 2015). 

 

V novejših razpravah o dejavnostih internacionalizacije v tujini omenjajo tudi druge oblike 

mobilnosti, kot sta npr. mobilnost projektov in politik: prva oblika mobilnosti poteka v okviru 

dejavnosti, kot so raziskave, tehnična pomoč, strokovni razvoj, razvoj skupnih kurikulov itn., 

slednja pa se odraža v prenosu kvalifikacij in kreditnih točk oziroma pobud na področju 

zagotavljanja kakovosti (Knight, 2008; Knight, 2013), kar nakazuje na krepitev medsebojne 

povezave med internacionalizacijo (mobilnostjo) in zagotavljanjem kakovosti v visokem 

šolstvu.  

 

2.4.2 Internacionalizacija doma in internacionalizacija kurikula 

 

Leta 1999 je na srečanju Evropskega združenja za mednarodno izobraževanje (European 

Association for International Education, v nadaljevanju EAIE) v Maastrichtu Šved Bengt 

Nilsson v odziv na prevladujoče prakse internacionalizacije, ki so se v Evropi praviloma enačile 

z mobilnostjo študentov v programu Erasmus, predstavil koncept internacionalizacije doma. 

Ker so bili možnosti odhoda v tujino deležni le redki študenti, je obstajala večja potreba po 

okrepitvi internacionalizacije med tistimi študenti, ki niso odšli v tujino. 

 

Ker se je prvotna definicija koncepta osredotočala na to, kaj ni internacionalizacija doma, ni 

ustrezno utemeljila, kaj pojem dejansko pomeni. Nedavno sta zato Beelen in E. Jones (2015) 
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podala celovitejšo definicijo internacionalizacije doma oziroma “notranje internacionalizacije” 

(Knight, 2008, str. 22), ki sta jo opredelila kot “načrtno integracijo mednarodnih in 

medkulturnih dimenzij v formalni in neformalni kurikul za vse študente znotraj domačih učnih 

okolij” (Beelen in Jones, 2015, str. 69). 

 

Dejavnosti, ki krepijo mednarodno razumevanje in medkulturne spretnosti študentov na domači 

visokošolski instituciji, so številne. Povezane so s kurikulom in študijskimi programi (npr. 

programi z mednarodnimi vsebinami), procesi poučevanja in učenja (npr. vključevanje 

mednarodnih študentov v poučevanje in učenje, sodelovanje gostujočih predavateljev v učnem 

procesu), obštudijskimi dejavnostmi (npr. v okviru združenj mednarodnih študentov), 

sodelovanjem z lokalnimi kulturnimi in etničnimi skupinami (npr. njihovo vključevanje v 

poučevanje), raziskovalno in znanstveno dejavnostjo (npr. mednarodni seminarji) ipd. (Knight, 

2008, str. 22–23; Beelen in Jones, 2015). 

 

Internacionalizacija doma je zato mnogo bolj usmerjena na kurikul, vendar pa naj bi se z 

vključitvijo kurikula med poglavitne dejavnosti internacionalizacije doma podcenjevalo 

njegovo temeljno vlogo, poudarjata Beelen in E. Jones (2015). Po njunem mnenju je namreč 

kurikul v središču koncepta internacionalizacije visokega šolstva kot celote, zaradi česar 

razumeta internacionalizacijo doma kot podmnožico internacionalizacije kurikula (prav tam, 

str. 68), ki jo lahko opredelimo kot “vključitev mednarodnih, medkulturnih in/ali globalnih 

dimenzij v vsebino kurikula kot tudi učnih izidov, ocenjevalnih nalog, učnih metod in 

podpornih storitev programa študija” (Leask, 2015, str. 10). V zvezi s tem velja opozoriti tudi 

na razliko med internacionalizacijo kurikula kot procesom in internacionaliziranim kurikulom 

– produktom tega procesa, kar naj bi omogočalo razlikovanje med sredstvi in cilji (prav tam). 

 

Dimenziji internacionalizacije v tujini in internacionalizacije doma je zato treba obravnavati v 

soodvisnem in ne v neodvisnem razmerju, saj se obe nenehno razvijata in postajata vse bolj 

prepleteni (Knight, 2008; Knight, 2013; Beelen in Jones, 2015). Čeprav je fizična mobilnost 

študentov in akademskega osebja dolgo veljala za ključno dejavnost visokošolske 

internacionalizacije, je torej danes ena večjih zmot povezana prav s prepričanjem, da pomeni 

internacionalizacija visokega šolstva izključno izobraževanje v tujini (de Wit, 2011). 

 

2.5 Motivi za internacionalizacijo v visokem šolstvu 

 

Razumevanje visokošolske internacionalizacije je pogosto povezano tudi s spodbudami zanjo, 

ki odgovarjajo na vprašanje, zakaj internacionalizirati visokošolsko izobraževanje. Vendar pa 

je analiza literature pokazala, da konceptualne razprave tovrstnega vprašanja ne vključujejo 
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vedno ustrezno, temveč se motivi pogosto obravnavajo kot opredelitve tega koncepta (de Wit, 

2002; de Wit, 2011). Tovrstne vrzeli zato presegam z analizo različnih kategorij motivov za 

internacionalizacijo visokega šolstva, ki so se pojavili skladno z razvojem tega koncepta. 

 

Eno izmed prvih kategorizacij motivov sta v sredini devetdesetih let podala J. Knight in de Wit 

(1995), ki sta v projektu, ki je preučeval strategije visokošolskih institucij v Avstraliji, Kanadi, 

Evropi in ZDA, identificirala dve skupini motivov: gospodarske in politične ter kulturne in 

izobraževalne. V kasnejših delih sta obstoječo kategorizacijo motivov nadgradila; de Wit (2002) 

jih je razčlenil na politične, gospodarske, akademske, kulturne in družbene motive,6 medtem ko 

je J. Knight (2008) nekoliko kasneje podala klasifikacijo spreminjajočih se motivov na 

nacionalni in institucionalni ravni visokega šolstva. 

 

De Wit (2002) povezuje politične motive z vlogo države v svetovnem merilu, zaradi česar naj 

bi imeli večji pomen na nacionalni ravni visokega šolstva, saj se nanašajo predvsem na 

vprašanja nacionalne varnosti, zunanje politike, tehnične pomoči oziroma razvojnega 

sodelovanja, miru in medsebojnega razumevanja. Gospodarske motive označuje s prizadevanji 

po gospodarski rasti, konkurenčnosti in finančnih spodbudah, zato naj bi prispevali k prehodu 

od vprašanj zunanje politike h gospodarstvu, temelječem na znanju. Z akademskimi motivi 

izpostavlja temeljne namene in funkcije visokošolskega izobraževanja in pripisuje pomen 

mednarodni razsežnosti poučevanja in raziskovanja, krepitvi profila in ugleda, širjenju 

akademskih horizontov ipd. Družbene in kulturne motive pa obravnava v kontekstu spodbud za 

posameznikov osebni in družbeni razvoj, ki priznavajo nacionalne kulturne in etnične 

raznolikosti (prav tam, str. 85–99). Po klasifikaciji J. Knight (2008) so motivi na nacionalni 

ravni tesneje povezani s političnimi in gospodarskimi skupinami motivov, čeprav so nekateri 

izmed njih pomembni tudi na institucionalni ravni visokega šolstva (npr. ustvarjanje prihodkov, 

strateška partnerstva itn.). Čeprav naj bi na splošno obstajala tesna povezava med spodbudami 

na nacionalni in institucionalni ravni visokega šolstva, je obenem moč opaziti tudi njihove 

medsebojne razlike, ki obstajajo tako med posameznimi državami kot tudi med visokošolskimi 

institucijami in znotraj njih. 

 

Spodbude za internacionalizacijo visokega šolstva so namreč precej povezane z vlogo 

interesnih skupin, zato je treba pri obravnavi vprašanja, zakaj internacionalizirati visokošolsko 

dejavnost, upoštevati ne samo možnost obstoja raznolikih motivov, temveč tudi možnost 

njihovega prekrivanja med posameznimi interesnimi skupinami in znotraj njih (npr. vlada, 

vodstvo visokošolskih zavodov, akademsko osebje, študenti, vladne in nevladne organizacije, 

                                                           
6 Tovrstno klasifikacijo motivov uporabljam tudi v pričujoči raziskavi, in sicer v analizi razvoja nadnacionalnih, 

nacionalnih in institucionalnih politik internacionalizacije v visokem šolstvu. 
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zasebna podjetja itd.). Še več, zaradi razlik v hierarhiji njihovih prioritet se lahko pojavijo tudi 

konflikti med njihovimi interesi, še dodaja de Wit (2002, str. 224). 

 

2.6 Povzetek in zaključki 

 

S konceptualno razpravo, v okviru katere sem odgovorila na vprašanji kaj je 

internacionalizacija v visokem šolstvu in zakaj obstaja, sem najprej opozorila na kompleksnost 

njene opredelitve. Kot sta poudarili v literaturi najpogosteje uveljavljeni komplementarni 

definiciji tega koncepta, jo je treba obravnavati kot proces (Knight, 2008; de Wit idr., 2015). 

Nedavno sprejeta definicija v okviru študije Evropskega parlamenta se npr. sklicuje na 

internacionalizacijo kurikula – procesa, ki je namenjen tako mobilni kot nemobilni populaciji 

študentov in naj bi prispeval k večji kakovosti visokošolskega izobraževanja (de Wit idr., 2015). 

Internacionalizacija kurikula sicer spodbuja razvoj mednarodnih, medkulturnih in globalnih 

kompetenc študentov v okviru različnih študijskih programov (Leask, 2015), toda ob tem si 

lahko zastavim vprašanje, ali je razvoj tovrstnih kompetenc znotraj posameznih študijskih 

programov enakovreden; ti so namreč v svojih mednarodnih usmeritvah precej raznoliki (npr. 

študijski program Mednarodno poslovanje, Slovenistika ipd.), saj so vsebine nekaterih bolj, 

drugih pa precej manj mednarodno naravnane.  

 

V nadaljevanju poglavja sem opozorila tudi na precejšnjo kompleksnost, povezano z 

razumevanjem naslovnega koncepta, ki se je z evolucijo sorodne terminologije le še poglobila. 

Danes namreč ni moč zanikati povezav internacionalizacije z globalizacijo in regionalizacijo in 

njunih vplivov na visokošolski razvoj, ki se v evropskem kontekstu visokega šolstva krepi prav 

v okviru teh dveh dimenzij – na regionalni ravni v obliki evropeizacije, na globalni pa v okviru 

globalizacije (Teichler, 2010; Zgaga idr., 2013b). 

 

Prav zaradi okrepljenih vplivov globalizacije na visokošolski razvoj so se v zadnjih nekaj letih 

pojavile tudi nove oblike internacionalizacije, kot sta mobilnost programov (npr. skupni in 

dvojni programi) in mobilnost izvajalcev (npr. podružnice univerzitetnih kampusov v tujini), ki 

se ju pogosto imenuje čezmejno visokošolsko izobraževanje. Tudi slednji pojem se z 

internacionalizacijo pogosto enači, čeprav pomeni samo internacionalizacijo v tujini in torej ne 

vključuje njene dimenzije ‘doma’ (Knight, 2008; Knight, 2013). 

 

Ker so tovrstne dejavnosti internacionalizacije obenem vse pogosteje usmerjene v 

konkurenčnost, so čedalje bolj pogojene z gospodarskimi spodbudami s strani v dobiček 

usmerjenih ponudnikov visokošolskega izobraževanja. De Wit idr. (2017) zato trdijo, da naj bi 

v zadnjih nekaj letih prešli v fazo globalizacije internacionalizacije, saj po mnenju nekaterih 
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internacionalizacija ne odraža več samo odnosa med narodi, temveč vse bolj tudi odnos med 

globalnim in lokalnim visokošolskim razvojem (glej npr. Rumbley in Altbach, 2016; de Wit, 

2016a), kar razumevanju internacionalizacije kot odnosa med narodi dodaja novo plast 

kompleksnosti. 

 

V zaključnem delu poglavja sem zato izpostavila ključno vlogo motivov, ki usmerjajo 

internacionalizacijo na področju visokega šolstva, saj različne interesne skupine različno 

odgovarjajo na vprašanje, zakaj internacionalizirati visokošolsko dejavnost (de Wit, 2002; de 

Wit, 2011). S tem namreč pogojujejo ne samo dojemanje, kaj pomeni internacionalizacija v 

visokem šolstvu, temveč tudi način oblikovanja njenih politik in strategij ter njihovih skladnosti 

z glavnimi nameni visokošolskega izobraževanja. 
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3 KONCEPT KAKOVOSTI IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V 

VISOKEM ŠOLSTVU  

 

Čeprav je bila kakovost od nekdaj pomembna akademska vrednota, je v sodobnih visokošolskih 

razpravah ena izmed zahtevnejših nalog prav gotovo povezana z opredelitvijo pojma ‘kakovost’ 

in ‘zagotavljanje kakovosti’ v visokem šolstvu. Besedi se namreč pogosto omenjata, vendar 

velikokrat brez ustrezne terminološke pojasnitve (Westerheijden, 1999). Z namenom preseči 

tovrstne omejitve, namenjam v tem delu raziskave pozornost vprašanju, kaj pomeni kakovost 

in zagotavljanje kakovosti na področju visokega šolstva. Za ustrezno terminološko pojasnitev 

različnih pojmov, ki se uporabljajo pri obravnavi tega vprašanja, se v določenih vsebinah 

sklicujem na dva uveljavljena pojmovnika: eden je bil izdelan v okviru študije UNESCO-

CEPES (Vlăsceanu, Grünberg in Pârlea, 2007),7 drugega pa je v spletni različici objavil priznani 

angleški raziskovalec tega področja Lee Harvey (Harvey, 2004–17).8  

 

V nadaljevanju tako najprej predstavljam v teoretski literaturi pogosto sprejete definicije obeh 

ključnih pojmov, zatem pa obravnavam tudi glavne prvine sistemov zagotavljanja kakovosti na 

področju visokega šolstva (tj. zunanje in notranje zagotavljanje kakovosti, nameni in pristopi 

zunanjega zagotavljanja kakovosti). Tovrstna analiza namreč služi kot iztočnica za ustrezno 

razumevanje razvoja politik zagotavljanja kakovosti v širšem evropskem visokošolskem 

kontekstu kot tudi v kontekstu slovenskega in nizozemskega visokošolskega sistema. Ker pa 

samo na temelju analize glavnih elementov ni moč ustrezno ponazoriti obstoja podobnosti in 

razlik med različnimi sistemi zagotavljanja kakovosti, namenjam v zaključnem delu poglavja 

pozornost tudi tovrstni temi. 

 

3.1 Opredelitev konceptov 

 

Ker konceptualna razprava poziva k predstavitvi različnih pojmovanj kakovosti in njihovega 

odnosa do zagotavljanja kakovosti visokega šolstva, se v nadaljevanju najprej posvečam ločeni 

obravnavi obeh posamičnih konceptov in tudi njuni medsebojni povezavi. 

 

Kakovost v visokem šolstvu 

 

Številni avtorji v teoretski literaturi pogosto poudarjajo, da je iskanje definicije o tem, kaj 

                                                           
7 Z naslovom Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions. 
8 Z naslovom Analytic Quality Glossary. 
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pomeni kakovost visokega šolstva, precej zapleten podvig (Vroeijenstijn, 1995; Harvey in 

Green, 1993; Westerheijden, 1999; Reisberg, 2011). S krepitvijo zanimanja za razumevanje tega 

koncepta so se namreč v visokošolskih diskusijah postopoma pojavile različne predstave o tem, 

kaj pojem pravzaprav pomeni. 

 

Razprave iz sedemdesetih let preteklega stoletja se pogosto sklicujejo na Pirsigovo filozofsko 

spoznanje, da pojma ‘kakovost’ ni moč definirati, saj je subjektivno povezan s tistim, kar je za 

nekoga ‘dobro’; ker pa lahko za nekoga ‘dobro’ pomeni nekaj, kar za drugega morda ne, 

odgovora na vprašanje “kaj za vraga je kakovost” ni mogoče podati (Pirsig, 1974, v Harvey in 

Green, 1993; glej tudi Westerheijden, 1999). V sredini osemdesetih let se je pojavilo bolj 

preprosto in pragmatično dognanje, da je kakovost ‘ustreznost namenu’ (Ball, 1985, v Harvey 

in Green, 1993), ki še danes velja za eno najpogosteje sprejetih razumevanj tega koncepta. 

Novejša spoznanja se pogosto opirajo na konceptualizacijo kakovosti, ki sta jo v začetku 

devetdesetih let podala Harvey in D. Green (1993). Avtorja sta različne predstave o kakovosti 

v visokem šolstvu razčlenila na pet samostojnih, vendar povezanih kategorij. 

 

Kakovost kot izjemnost (exceptional) velja za bolj tradicionalen pogled na kakovost, v okviru 

katerega se kakovost povezuje z doseganjem visokih akademskih standardov in se utemeljuje 

kot nekaj razlikovalnega, posebnega in ekskluzivnega, zato je izdelek oziroma storitev 

nedosegljiv/-a za večino visokošolskih institucij (prav tam, str. 11). Čeprav se tovrstno 

pojmovanje pogosto enači s konceptom odličnosti, je Bleiklie (2011) ponazoril vidnejše razlike 

med obema konceptoma, ki naj bi se v zadnjih treh desetletjih okrepile zaradi transformacije 

visokošolskega razvoja. Pri odličnosti gre namreč za “izjemno visoko raven kakovosti, ki loči 

najboljše univerze od preostalih, [medtem ko] ‘kakovost’ namiguje na zagotavljanje kakovosti, 

v sklopu katerega se zahteva doseganje minimalnih standardov kakovosti, ki je potrebno za 

pridobitev uradnega dovoljenja za delovanje visokošolske institucije” (str. 21). 

 

Ker se v okviru razumevanja kakovosti kot popolnosti ali doslednosti (perfection or 

consistency) kakovost enači z doslednim in brezhibnim rezultatom, kjer ni prostora za napake, 

ima v kontekstu (visokošolskega) izobraževanja precej omejen pomen; zaradi nekaterih 

nepredvidljivih pojavov so namreč v izobraževanju brezhibni rezultati težko dosegljivi (Harvey, 

2004–17; glej tudi Harvey in Green, 1993). 

 

Kot že omenjeno, je opredelitev kakovosti kot ustreznosti namenu (fitness for purpose) ena 

najpogostejših, a obenem tudi instrumentalnih opredelitev kakovosti, saj se izpostavlja 

doseganje minimalnih standardov in uporaba numeričnih kazalnikov (Barnett, 1988; 

Westerheijden, 1999). Izdelek ali storitev se presoja glede na njegov namen oziroma poslanstvo, 
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torej glede na izpolnjevanje standardov, ki so pogosto določeni s strani različnih interesnih 

skupin,9 npr. organov za zagotavljanje kakovosti (Vlăsceanu idr., 2007, str. 71–72). Poleg tega 

gre za vključujočo opredelitev, saj je lahko kakovosten vsak izdelek ali storitev, ki ustreza 

svojemu namenu, za razliko od ‘izjemnosti’, ki velja za izključujočo opredelitev tega koncepta 

(Harvey in Green, 1993; Harvey, 2004–17). Vendar pa naj bi bilo po mnenju nekaterih 

razumevanje kakovosti kot ‘ustreznosti namenu’ preobširno, zato se nekateri avtorji 

osredotočajo tudi na pojasnitev njegovega odnosa do pojma ustreznost namena (fitness of 

purpose) (glej npr. Westerheijden, 1999; Vlăsceanu idr., 2007; Harvey, 2004–17). Ena 

opaznejših pomanjkljivosti razumevanja kakovosti kot ‘ustreznosti namenu’ se namreč nanaša 

na neupoštevanje možnosti, da so nameni visokošolskega izobraževanja lahko precej raznoliki 

(glej Barnett, 1988), saj so lahko določeni tako s strani proizvajalca kot tudi glede na potrebe 

kupca, tj. določene interesne skupine (Harvey, 2004–17). 

 

V naslednji konceptualizaciji kakovosti kot vrednosti za denar (value for money) se izpostavlja 

donosnost naložbe z doseganjem istih (ali boljših) rezultatov z nižjimi (ali enakimi) stroški 

(Harvey in Green, 1993). Ker se tovrstna opredelitev osredotoča na razmerje med kakovostjo 

rezultata (izdelka, storitve) in finančnimi stroški, ki so potrebni za dosego le-tega, jo vse bolj 

uporabljajo številne vlade, še posebej zaradi finančne krize, s katero se je javno financiranje 

visokega šolstva znašlo pod precejšnjimi pritiski. 

 

Zadnja opredelitev kakovosti kot transformacije (transformation) pomeni edinstven proces, ki 

vodi do sprememb, saj s spodbujanjem razvoja različnih sposobnosti, ki se pojavijo v procesu 

učenja, prispeva h krepitvi in opolnomočenju udeležencev izobraževanja, s tem pa tudi k 

razvoju novih znanj (Harvey in Green, 1993; Harvey in Knight, 1996; Harvey, 2004–17). Kot 

poudarjata Harvey in Knight (1996), je visokošolsko izobraževanje “participativen proces. 

Študenti niso izdelki, kupci, potrošniki, uporabniki storitev ali stranke – so udeleženci. 

Izobraževanje [torej] ni storitev za potrošnika, […] temveč stalen proces transformacije 

udeleženca.” (str. 7) Druge konceptualizacije kakovosti je zato treba razumeti kot 

operacionalizacije transformativnega vidika – metakoncepta kakovosti (prav tam), ki ga številni 

avtorji v teoretski literaturi pogosto enačijo s teorijami človeškega kapitala. V njih izpostavljajo 

osrednjo vlogo notranjih procesov, usmerjenih na stalno izboljšanje (improvement) kakovosti 

in ne na odgovornost (accountability) do različnih interesnih skupin (glej Barnett, 1988; 

Westerheijden, 1999; Dill, 2000). Tako se v teorijah človeškega kapitala išče odgovore na 

vprašanje, kaj so vrednotni temelji in nameni visokošolskega izobraževanja, na katerega Barnett 

                                                           
9 Pojem ‘interesne skupine’ v tej razpravi uporabljam namenoma, saj je širši od izrazov ‘stranke’, ‘kupci’, 

‘potrošniki’, ki odpirajo zapleteno vprašanje, katere so tovrstne skupine na področju visokega šolstva (Harvey in 

Green, 1993; Westerheijden, 1999; Harvey 2004–17). 
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(1988) odgovarja, da se ti odražajo v namenih širšega družbenega okolja kot tudi v namenih, ki 

so vezani na značaj visokošolskih institucij. V tem kontekstu numerični kazalniki ne morejo 

igrati glavne vloge, saj ne povedo ničesar o notranji naravi visokega šolstva (prav tam, str. 107–

110).  

 

Zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu 

 

Iz teoretske literature je moč razbrati, da je prav sprejetje razumevanja kakovosti kot 

‘ustreznosti namenu’ v sredini osemdesetih let preobrazilo pojem ‘kakovost’ v pojem 

‘zagotavljanje kakovosti’ visokega šolstva (Westerheijden, 1999; Harvey, 2004–17; Harvey in 

Newton, 2007). Pod vplivom neoliberalne ideologije, ki se je v tem času že utrdila v razvitih 

državah Zahodne Evrope (npr. v Združenem kraljestvu pod vodstvom Margaret Thatcher), je 

pojem iz proizvodnega in poslovnega sektorja vstopil v javni sektor, s tem pa tudi na področje 

visokega šolstva. 

 

Različne definicije zagotavljanja kakovosti so se v literaturi razvijale skladno z razvojem tega 

koncepta. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je npr. Vroeijenstijn (1995) opredelil 

zagotavljanje kakovosti kot “sistematično, strukturirano in stalno pozornost do kakovosti v 

smislu vzdrževanja in izboljšanja kakovosti” (str. xviii). Podobno je pojem opredelil tudi 

Woodhouse (1999), in sicer kot “politike, odnose, ukrepe in postopke, ki zagotavljajo, da se 

kakovost ohranja in krepi” (str. 30). Kljub retoriki o izboljšanju kakovosti se v razumevanjih 

tega pojma pogosto poudarja tudi namen odgovornosti in s tem krepitve zaupanja do interesnih 

skupin, zato npr. Westerheijden (1999) utemeljuje, da je pojem povezan tudi z vprašanjem moči. 

Gre torej za večplasten izraz, ki ga ni enostavno konceptualizirati, saj ga različne interesne 

skupine opredeljujejo različno – skladno z njihovimi nameni in glede na kontekst, v katerem se 

pojem uporablja. 

 

3.2 Sistemi zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu in njihovi glavni 

elementi 

 

Različna konceptualna razumevanja je treba razumeti kot podlago za obravnavo sistemov 

zagotavljanja kakovosti na področju visokega šolstva in njihovih glavnih prvin, ki jih lahko 

ustrezno analiziram z vidika delitve na zunanje in notranje zagotavljanje kakovosti, namenov 

odgovornosti in izboljšanja kakovosti ter njihovih glavnih pristopov, kot so akreditacija 

(accreditation), evalvacija (evaluation), revizija (audit) in ocenjevanje (assessment) kakovosti. 
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3.2.1 Zunanje in notranje zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu 

 

Ena pomembnejših delitev, ki se pojavlja v literaturi o sistemih zagotavljanja kakovosti na 

področju visokega šolstva, je povezana z razlikovanjem med zunanjim in notranjim 

zagotavljanjem kakovosti. 

 

Pri zunanjem zagotavljanju kakovosti gre za postopek presoje visokošolskega zavoda ali 

študijskega programa, v okviru katerega zunanji izvedenci (npr. agencija za zagotavljanje 

kakovosti; izvedenci, ki jih določi pristojno ministrstvo ipd.) vrednotijo pridobljene informacije 

glede na vnaprej določene standarde (European Commission idr., 2015; glej tudi Vlăsceanu idr., 

2007). Prednosti zunanjega zagotavljanja kakovosti so zato povezane z verodostojnostjo, 

doslednostjo in preglednostjo tovrstnih postopkov, z nepristranskim delovanjem organov za 

zagotavljanje kakovosti itn., medtem ko se pomanjkljivosti pogosto nanašajo na finančni in 

časovni vidik. Prvi je npr. povezan s stroški, potrebnimi za vzpostavitev in delovanje organa za 

zagotavljanje kakovosti, slednji pa npr. z delovnimi obremenitvami, kot so zbiranje in analiza 

dokumentacije, pridobljenih informacij itd. (Harvey, 2004–17). Kritike so pogosto usmerjene 

tudi na skrb z nadzorom in tveganje standardizacije, kar lahko ustvarja občutek nezaupanja do 

zunanjih organov, ki presojajo kakovost visokošolskega zavoda oziroma študijskega programa 

(Harvey in Newton, 2007). 

 

V okviru notranjega zagotavljanja kakovosti visokošolski zavodi sami spremljajo in 

izboljšujejo kakovost izobraževanja. Podatke zbirajo prek različnih instrumentov (npr. anket, 

intervjujev) in jih vključujejo v samoevalvacijsko poročilo, ki je namenjeno tudi zunanjim 

organom, ki na visokošolskih zavodih izvajajo zunanje presoje (Vlăsceanu idr., 2007, str. 74–

75). Zaradi birokratskega nadzora in tveganj za avtonomno delovanje se lahko s strani 

akademskega osebja sicer pojavijo dvomi in nezaupanje v tovrstne načine zagotavljanja 

kakovosti, vendar pa notranji mehanizmi zagotavljanja kakovosti s svojo usmerjenostjo na 

proces presegajo omejenost na skladnost z zunanjimi zahtevami. 

 

3.2.2 Nameni zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu 

 

Konceptualno razlikovanje med zunanjim in notranjim zagotavljanjem kakovosti je povezano 

tudi z vprašanjem njunih glavnih namenov, ki so zunanje usmerjeni na odgovornost in nadzor 

oziroma notranje osredotočeni na stalno izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja.  

 

Odgovornost do različnih interesnih skupin je prav gotovo pomemben namen, ki je prispeval k 

pojavu in razvoju zunanjih sistemov zagotavljanja kakovosti. Pojavil se je namreč kot odziv na 
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masifikacijo visokošolskega izobraževanja in pozive družbene sfere k javnosti informacij o 

kakovosti visokega šolstva (Harvey, 2004–17). Namen odgovornosti se zato v literaturi pogosto 

obravnava v povezavi z opredelitvami kakovosti kot ‘ustreznosti namenu’ in ‘vrednosti za 

denar’, medtem ko je namen izboljšanja kakovosti združljiv z opredelitvijo kakovosti kot 

‘transformacije’ (Harvey in Newton, 2007; glej tudi Harvey in Green, 1993; Harvey in Knight, 

1996). 

 

V analizi teoretske literature sem prav tako odkrila, da se o namenih odgovornosti in izboljšanja 

kakovosti pogosto razpravlja v kontekstu vprašanja o njuni združljivosti: nekateri trdijo, da sta 

oba namena včasih nezdružljiva, zato naj bi med njima obstajala opazna napetost (Vroeijenstijn, 

1995), drugi pa so prepričani, da je tovrstna napetost iluzorna in da gre za dve povezani, vendar 

različni razsežnosti kakovosti (Harvey in Newton, 2007, str. 232). Slednji pogled je zato v 

nasprotju s trditvijo, da je odgovornost tista, ki povzroča izboljšanje, saj “[č]e se organizacija 

nenehno izboljšuje, je odgovorna” (prav tam, str. 231). 

 

Eno pomembnejših vprašanj o namenu odgovornosti je zato vprašanje o tem, “kdo mora biti 

odgovoren, za kaj, komu, na kakšen način in s kakšnimi posledicami” (Trow, 1996, str. 310), 

medtem ko se v razpravah o namenu izboljšanja izpostavlja vprašanje, “kaj je treba izboljšati, 

kako in za čigave koristi” (Harvey, 2004–17). Odgovor na slednje vprašanje so številni avtorji 

našli v Demingovem krogu stalnih izboljšav, pogosto imenovanem tudi ciklični model PDCA 

(Plan-Do-Check-Act oziroma načrtuj-izvajaj-preverjaj-ukrepaj), ki je bil prvotno razvit za 

zasebni sektor. Gre za pristop, ki zahteva obravnavo štirih temeljnih vprašanj: kaj poskuša 

organizacija narediti (načrtovanje); kako poskuša to storiti (izvedba); kako ve, da nekaj deluje 

(preverjanje); kako se organizacija spreminja, da bi se izboljšala (ukrepanje). 

 

Slika 2.1: Ciklus PDCA 

 

 

Vir: ESMU (2010, str. 8). 
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Toda številni avtorji trdijo, da se sistemi zagotavljanja kakovosti bolj kot z izboljšanjem 

kakovosti ukvarjajo z odgovornostjo in nadzorom, zato se je pri preučevanju ravnovesja med 

obema namenoma treba zavedati, da je veliko odvisno od okoliščin, v katerih delujejo tovrstni 

sistemi.  

 

3.2.3 Pristopi zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu 

 

Naslednji element sistemov zagotavljanja kakovosti so pristopi, med katere umeščajo 

akreditacijo in njen odnos do evalvacije ter revizijo; nekateri avtorji, med njimi npr. Woodhouse 

(1999), mednje uvrščajo tudi ocenjevanje kakovosti. Ker so se omenjeni pristopi uveljavili v 

številnih evropskih državah kot tudi širše, jim v nadaljevanju namenjam nekaj pozornosti, saj 

lahko le na tej podlagi v naslednjih poglavjih ustrezno pojasnim razvoj sistemov zagotavljanja 

kakovosti v evropskem, slovenskem in nizozemskem visokem šolstvu.  

 

Akreditacija  

 

Eden najbolj razširjenih pristopov na področju zunanjega zagotavljanja kakovosti je 

akreditacija, ki se je v številnih visokošolskih sistemih uveljavila bodisi kot povsem nov pristop 

bodisi kot pretvorba predhodno obstoječih pristopov, npr. evalvacije. Kljub povečani 

pozornosti, ki jo zadnjih nekaj let namenjajo vprašanju akreditacije, se pojem še vedno pogosto 

uporablja brez ustrezne terminološke pojasnitve. Akreditacija ima namreč več pomenov, zato 

ni enostavno podati njeno celovito definicijo. 

 

Dill (2000) npr. utemeljuje, da akreditacija “določa, ali institucija ali določen program dosega 

prag meril kakovosti” (str. 188), pojmovnik UNESCO-CEPES pa opredeljuje pojem v dveh 

pomenih, in sicer kot postopek, ki ga izvajajo (ne)vladni organi, zasebne organizacije, 

strokovna združenja ipd., oziroma kot instrument, s katerim institucija pridobi možnost za svoje 

delovanje (Vlăsceanu idr., 2007, str. 25). Z institucionalno akreditacijo, ki se osredotoča na 

visokošolsko ustanovo kot celoto, institucija v primeru doseganja zadovoljivih standardov 

kakovosti pridobi dovoljenje za svoje delovanje, kar nima posledic za kakovost študijskih 

programov; v okviru programske akreditacije pa se presoja, ali dosega zadovoljive standarde 

kakovosti posamezni študijski program. 

  

Čeprav lahko z akreditacijo visokošolska ustanova jasneje in ustrezneje opredeli svoje cilje 

delovanja, je pristop v literaturi pogosto deležen številnih kritik. Postopek je lahko precej 

zamuden, zato odpira vprašanje stroškovne učinkovitosti. Pogosto je tudi precej rutinski in 
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standardiziran, zato naj bi se bolj kot z izboljšanjem kakovosti osredotočal na doseganje 

minimalnih standardov, zaradi birokratizacije pa naj bi omejeval akademsko avtonomijo. Poleg 

tega naj bi le preverjanje izpolnjevanja standardov vodilo tudi do manjše učinkovitosti in 

inovativnosti visokošolskih zavodov, ki delujejo v okolju naraščajoče institucionalne in 

programske raznolikosti (glej Birnbaum, 1983; Reisberg, 2011). Akreditacija naj bi se 

prednostno usmerjala tudi na vložke (input), kot so viri in kurikul, manj pa na izide (outcomes), 

npr. zaposljivost diplomantov. S tem naj bi vplivala tudi na financiranje visokošolskih zavodov, 

saj so do javnih proračunskih sredstev upravičeni samo visokošolski zavodi z veljavno 

akreditacijo. 

 

Evalvacija 

 

Z evalvacijo je akreditacija povezana le v najširšem pomenu besede: čeprav vključuje postopke 

evalvacije, imajo ti funkcijo akreditiranja ali pa tudi ne. Evalvacijo lahko zato opredelimo kot 

“splošen postopek sistematične in kritične analize, ki vodi do odločitev in priporočil, ki se 

nanašajo na kakovost visokošolskega zavoda ali programa” (Vlăsceanu idr., 2007, str. 56). 

 

Na splošno ima evalvacija zunanjo in notranjo razsežnost; zunanjo evalvacijo izvaja skupina 

izvedencev, ki ni povezana z visokošolskim zavodom ali študijskim programom, notranjo 

evalvacijo pa institucija izvaja samostojno, brez sodelovanja zunanjih izvedencev, za njej lastne 

namene (Harvey, 2004–17; Kohoutek, 2009a). Nekateri avtorji enačijo notranjo evalvacijo s 

samoevalvacijo (glej Vlăsceanu idr., 2007), medtem ko drugi opozarjajo, da se oba procesa 

razlikujeta, saj naj bi se s tem enačilo pristop (notranja evalvacija) z metodo (samoevalvacija) 

(Harvey, 2004–17). 

 

Dihotomija med namenoma odgovornosti in izboljšanja kakovosti se tako odraža tudi v razpravi 

o pristopih akreditacije in evalvacije, saj npr. notranja institucionalna evalvacija služi namenu 

izboljšanja kakovosti, akreditacijo pa pogosto povezujejo z namenom odgovornosti do različnih 

interesnih skupin (Kohoutek, 2009a). 

 

Revizija 

 

V zadnjem času se je okrepilo tudi zanimanje za izvajanje pristopa revizije, čeprav se je že v 

osemdesetih letih uveljavila v Združenem kraljestvu, kjer pa se je nanašala na ustreznost in 

učinkovitost ukrepov nadzora kakovosti institucije in ne na kakovost institucije per se (Harvey, 

2004–17; glej tudi Dill, 2000). Kasneje so pristop sprejele tudi nekatere druge države; v Evropi 

se je npr. v devetdesetih letih v prilagojeni obliki uveljavila v nekaterih nordijskih državah (npr. 
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na Švedskem), od leta 2011 pa se (institucionalna) revizija v kombinaciji s programsko 

akreditacijo uporablja tudi na Nizozemskem (za več o tem glej poglavje o Nizozemski). 

 

Danes lahko pristop revizije razumemo kot “postopek presoje institucije ali programa, ki je 

primarno osredotočen na njuno odgovornost, in ugotavlja, ali so opredeljeni nameni in cilji (v 

smislu kurikula, osebja, infrastrukture itd.) izpolnjeni” (Vlăsceanu idr., 2007, str. 31). Harvey 

(2004–17) k temu dodaja, da se izraza ‘revizija’ in ‘institucionalna revizija’ pogosto uporabljata 

izmenično, čeprav naj bi po njegovem obstajala razlika med zunanjo in notranjo revizijo ter 

med institucionalno in podinstitucionalno revizijo. 

 

Na splošno gre za dinamičen koncept, ki se v več pogledih razlikuje od akreditacije in 

evalvacije. Poudarek revizije namreč ni na ocenjevanju vložkov, rezultatov ali izidov, temveč 

se osredotoča na procese, katerih namen je (zagotavljanje in) izboljšanje kakovosti poučevanja 

in učenja (Dill, 2000, str. 188). 

 

Ocenjevanje 

 

Nekateri avtorji med temeljne pristope zagotavljanja kakovosti uvrščajo tudi ocenjevanje (glej 

npr. Woodhouse, 1999), ki se v določenih okoljih uporablja kot sopomenka pojmu ‘evalvacija’, 

saj gre za “splošen izraz, ki zajema vse metode, ki se uporabljajo za presojo uspešnosti 

posameznika, skupine ali organizacije” (Harvey, 2004–17). 

 

Ocenjevanje ne vodi nujno do akreditacije, temveč se lahko izvaja z namenom potrditi uradno 

odločitev o akreditaciji (Vlăsceanu idr., 2007, str. 30). Tudi Woodhouse (1999) je spregovoril o 

podobnostih in razlikah med ocenjevanjem, akreditacijo in revizijo. Izpostavil je, da za razliko 

od akreditacije, ki poda odgovor v obliki binarne razsodbe (da/ne), ocenjevanje odgovori na 

vprašanje, kako dobra je visokošolska institucija ali študijski program, in o tem poda oceno, ki 

je lahko tudi opisna (npr. opravil/ni opravil). Revizija in ocenjevanje pa sta si po njegovem 

enaka v smislu, da oba analizirata doseganje zastavljenih ciljev, razlikujeta pa se v tem, da gre 

pri reviziji za opis, pri ocenjevanju pa za oceno, ki je lahko opisna ali številčna. 

 

Ker so zgoraj obravnavani pristopi podvrženi nenehni transformaciji, se bodo tudi v prihodnje 

razvijali v skladu s posebnimi okoliščinami (zunanjih in notranjih) sistemov zagotavljanja 

kakovosti, saj se bodo odzivali na pričakovanja in potrebe različnih interesnih skupin. Tovrstno 

navedbo v naslednjih poglavjih utemeljujem z vidika razvoja pristopov zagotavljanja kakovosti 

na nadnacionalni, nacionalni in institucionalni ravni visokega šolstva, kjer namenjam pozornost 

njihovemu razvoju v slovenskem in nizozemskem visokošolskem kontekstu. 
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 3.3 Podobnosti in razlike med sistemi zagotavljanja kakovosti v visokem 

šolstvu  

 

Analiza osrednjih elementov sistemov zagotavljanja kakovosti poziva tudi k preučitvi 

podobnosti in razlik, ki se lahko pojavijo med različnimi visokošolskimi sistemi. Nanje so 

opozorile različne študije, ki so se ukvarjale z vprašanjem ocenjevanja in zagotavljanja 

kakovosti na področju visokega šolstva. 

 

V začetku devetdesetih let sta van Vught in Westerheijden (1994) s tako imenovanim splošnim 

modelom ocenjevanja kakovosti opredelila skupne prvine ‘novih metod’, ki bile v tem času 

značilne za nekatere visokošolske sisteme držav Zahodne Evrope (Združeno kraljestvo, 

Francija, Nizozemska). V modelu opredeljujeta pet skupnih elementov, ki ponazarjajo 

podobnosti med zahodnoevropskimi in severnoameriškimi praksami ocenjevanja kakovosti 

visokega šolstva. 

 

Prvi element modela je nacionalni posredniški organ (meta-level agent), neodvisen od vladnih 

politik. Pomemben mehanizem ocenjevanja kakovosti predstavlja tudi samoevalvacija (self-

evaluation) (oziroma samoocenjevanje), ki daje poudarek notranji razsežnosti ocenjevanja 

kakovosti, saj gre za visokošolskim institucijam lastno dejavnost (prav tam, str. 356–366), 

čeprav se lahko izvaja tudi v kontekstu zunanje presoje kakovosti (Harvey, 2004–17). Tretji 

element avtorja identificirata v kolegialnem pregledu (peer review) in nekajdnevnih obiskih 

zunanjih izvedencev visokošolskih zavodov, v okviru katerih obravnavajo samoevalvacijsko 

poročilo, opravljajo pogovore z deležniki ipd. Kolegialni pregled je sicer metoda z dolgoletno 

akademsko tradicijo, ki vključuje vse načine ocenjevanja kakovosti, ki temeljijo na človeški 

presoji, vendar pa je prav subjektivnost presoje ena bolj opaznih pomanjkljivosti, saj sproža 

vprašanja o legitimnosti tovrstne metode. Naslednji element modela je poročanje o rezultatih 

in izkušnjah z uporabljenimi metodami v obliki končnega poročila, ki je namenjeno tako 

izboljšanju kakovosti kot tudi zagotavljanju odgovornosti do zunanjih organov. V analizi tega 

elementa sta avtorja zaznala nekatere razlike, povezane z vprašanjem javne objave poročila, saj 

se v določenih državah izpostavlja njegova zaupna narava, opozorila pa sta tudi na nekatere 

pomanjkljivosti javne objave poročila, kot je npr. strah pred odzivom zunanjih organov na 

njegove ugotovitve (van Vught in Westerheijden, 1994, str. 367). V kontekstu zadnjega 

elementa – povezave med rezultati ocenjevanja kakovosti in odločitvami glede financiranja 

visokošolskih dejavnosti – pa sta predlagala, naj se neposredna povezava med upravljanjem 

kakovosti in financiranjem, ki temelji na nagradah in sankcijah, ne vzpostavlja, temveč naj se 

visokošolskim ustanovam, vključenim v zunanjo presojo njihovih študijskih programov, 



39 

 

omogoča vladno financiranje (prav tam, str. 368–369). 

 

Ker sta avtorja z modelom ponazorila skupne značilnosti praks ocenjevanja kakovosti v 

različnih zahodnoevropskih in severnoameriških sistemih visokega šolstva, ga lahko razumemo 

tudi kot primer zbliževanja sistemov zagotavljanja kakovosti na mednarodni ravni. V nekoliko 

prilagojeni različici so namreč v devetdesetih letih prvine tega modela prevzele tudi številne 

druge države, med njimi tudi tiste iz Srednje in Vzhodne Evrope (Kohoutek, 2009a). 

 

Vendar pa so kasnejše študije, ki so preučevale njegovo uporabnost v mednarodnem merilu, 

obenem opozorile na nekatera odstopanja od splošnega modela; identificirale so namreč 

številne razlike znotraj različnih nacionalnih in institucionalnih kontekstov in s tem izpostavile 

vprašljivost obstoja konvergence na mednarodni ravni. Tako je npr. študija OECD/IMHE o 

upravljanju in ocenjevanju kakovosti ter postopkih odločanja, ki je bila na začetku tisočletja 

izvedena v 29 institucijah iz 14 držav članic OECD, osvetlila večje razlike, povezane s 

kontekstualnimi dejavniki in uporabo metod ocenjevanja kakovosti, ki naj bi bile odvisne 

predvsem od tega, kdo ocenjuje, kaj, kako in kako pogosto (Brennan in Shah, 2000). Razlike 

med visokošolskimi sistemi naj bi bile namreč posledica raznolikega zgodovinskega razvoja, 

tradicij in kultur pa tudi različnih načinov odločanja (npr. s strani države ali same visokošolske 

skupnosti; glej van Vught, 1995), razlike med visokošolskimi ustanovami pa odraz razlik v 

njihovi velikosti, strukturi, ugledu, virih, poslanstvu in tradiciji (Brennan in Shah, 2000; glej 

tudi Birnbaum, 1983; Reisberg, 2011). 

 

Splošni model ocenjevanja kakovosti je lahko zato uporaben pri iskanju razlik med zunanjimi 

in notranjimi sistemi zagotavljanja kakovosti, s tem pa tudi pri obravnavi vprašanja zbliževanja 

in raznolikosti v razvoju nadnacionalnih, nacionalnih in institucionalnih politik zagotavljanja 

kakovosti v kontekstu bolonjskega procesa. Štiristopenjski pristop z nacionalno agencijo, 

samoevalvacijo, kolegialnim pregledom in objavo poročila je namreč še danes temeljno vodilo 

izvajanja postopkov zagotavljanja kakovosti v evropskem prostoru visokošolskega 

izobraževanja, k čemur je prav gotovo pripomogla objava Standardov in smernic za 

zagotavljanje kakovosti v EVP (ENQA, 2005). 

 

3.4 Povzetek in zaključki 

 

Z razpravo o konceptih kakovosti in zagotavljanja kakovosti na področju visokega šolstva sem 

uvodoma razkrila, da se je kljub številnim poskusom njune opredelitve iskanje enotne, 

vsesplošno sprejete definicije izkazalo za precej zajeten izziv. V sodobnejših visokošolskih 

diskusijah je namreč le v najširšem smislu prisotno soglasje o tem, kaj oba izraza pomenita. 
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Čeprav se kakovost v visokem šolstvu pogosto enači s konkurenčnim položajem na trgu in 

prestižem (Reisberg, 2011), gre v osnovi za relativen, subjektiven, večdimenzionalen, 

kontekstualno pogojen koncept (Barnett, 1988; Harvey in Green, 1993; Westerheijden, 1999; 

Harvey 2004–17). Ta se ne nanaša opazovani pojav ali merljivi rezultat, temveč na proces 

transformacije (Harvey in Knight, 1996), v okviru katerega se spodbuja dosežke vsakega 

posameznega udeleženca izobraževanja na način, ki omogoča razvoj njegovih intelektualnih 

zmožnosti in samokritičnosti do najvišje možne mere (Barnett, 1988). Po drugi strani se 

zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu najpogosteje nanaša na ad hoc preverjanje skladnosti 

z vnaprej določenimi minimalnimi standardi kakovosti (Bleiklie, 2011), pa tudi na zagotavljanje 

informacij o tovrstnih standardih različnim interesnim skupinam, ki so pogosto zunanje 

visokemu šolstvu (Harvey, 2004–17). Ker se tako izpostavlja njihovo zadovoljstvo z rezultati, 

se pojem pogosto utemeljuje v povezavi z ideologijo novega javnega upravljanja (Harvey in 

Newton, 2007, str. 232). 

  

Tako je moč razlikovati med heterogenimi pogledi, ki nakazujejo, da je kakovost v očeh 

opazovalca (Vroeijenstijn, 1995). Vsak poskus opredelitve tega koncepta mora zato upoštevati 

raznovrstne interese in stališča, ki obstajajo med posameznimi interesnimi skupinami in znotraj 

njih, kot so oblikovalci visokošolskih politik, akademsko, strokovno in vodstveno osebje na 

visokošolskih zavodih, študenti in njihovi starši, delodajalci, zasebni sektor itn. Ena sama 

univerzalna definicija kakovosti v visokem šolstvu zato ne obstaja, temveč je moč identificirati 

mnoštvo raznolikih, tudi prekrivajočih se interpretacij. Tudi terminološka analiza konceptov 

kakovosti, zagotavljanja kakovosti in ocenjevanja kakovosti, ki je bila izvedena v okviru študije 

UNESCO-CEPES, je zaradi pomanjkanja dosledne definicije opozorila na obstoj protislovij, 

dvoumnosti in zmede, ki se lahko pojavijo zaradi različnih pomenov istega koncepta, krožnega 

razmišljanja – npr. “standardi standardizirajo” (Vlăsceanu idr., 2007, str. 15) – kot tudi zaradi 

izzivov lingvistične narave, kot je npr. neenakovrednost izrazov ocenjevanje in evalvacija v 

romanskih jezikih (prav tam, str. 14–20). 

 

Vsako izmed pojmovanj kakovosti in zagotavljanja kakovosti visokega šolstva je torej pod 

vplivom okoliščin posameznih (zunanjih in notranjih) sistemov zagotavljanja kakovosti, 

njihovih namenov (odgovornost, izboljšanje, kombinacija obeh), prevladujočih pristopov 

(akreditacija/evalvacija, revizija, ocenjevanje) oziroma metod (samoevalvacija, kolegialni 

pregled, kazalniki uspešnosti), ki ustvarjajo edinstven soobstoj podobnosti in razlik med 

visokošolskimi sistemi in znotraj njih. Le-ta usmerja tudi razvoj politik zagotavljanja kakovosti 

na mednarodni, nacionalni in institucionalni ravni visokega šolstva, ki je tema, kateri namenjam 

pozornost v prihodnjih poglavjih pričujoče raziskave. 
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DRUGI DEL 

RAZVOJ INTERNACIONALIZACIJE IN ZAGOTAVLJANJA 

KAKOVOSTI V EVROPSKEM VISOKEM ŠOLSTVU 
 

_______________________________________________________________ 

 

4 INTERNACIONALIZACIJA V EVROPSKEM VISOKOŠOLSKEM 

KONTEKSTU 

 

V poglavju o konceptu internacionalizacije v visokem šolstvu sem utemeljila, da se je v zadnjih 

nekaj desetletjih le-ta razvila v različne dejavnosti, ki so se v Evropi začele krepiti v sredini 

osemdesetih let preteklega stoletja. De Wit (2002) navaja, da jih lahko ustrezno obravnavamo 

v okviru vprašanja kako, na katerega odgovarjam z analizo razvoja (politik) internacionalizacije 

v zadnjih dveh desetletjih preteklega stoletja, ko se je v nekaterih zahodnoevropskih 

visokošolskih sistemih pričela krepiti njena strateška razsežnost. 

 

Kot sem omenila v uvodnem poglavju pričujočega dela, internacionalizacija visokega šolstva 

ni povsem sodoben fenomen, saj so nekateri prepričani, da obstaja že od srednjeveških temeljev 

univerze. Razvoj tega trenda lahko zato ustrezno pojasnim le z vpogledom v njegovo 

zgodovinsko razsežnost. V zvezi s tem upoštevam tudi širše družbenopolitične vplive povojne 

delitve Evrope, zaradi česar lahko o razvoju visokošolske internacionalizacije ustrezno 

spregovorim le v okviru ločene obravnave njenega razvoja v tradicionalnih zahodnih 

demokracijah ter v tako imenovanih tranzicijskih družbah. V literaturi se namreč razen 

nekaterih osamljenih izjem (glej Zgaga, 2016) koncepta Srednje in Vzhodne Evrope precej 

neproblematično sprejema kot samoumevna, čeprav je tovrstna geografska delitev opazno 

vprašljiva in torej ni prepričljiva: 

 

Koncepta Srednje in Vzhodne Evrope se zdita precej preprosta v smislu fizične 

geografije, vendar pa se srečamo s šokantno kompleksnostjo, ko ju obravnavamo 

z vidika zgodovine, kulture, politik itd. V današnjih popularnih diskurzih 

zahodnega sveta se namreč izraz ‘Vzhodna Evropa’ pogosto uporablja kot 

sinonim z ‘bivše komunistične države’ in vključuje velik del tega prostora, ki 

lahko označuje tudi koncept Srednje Evrope. (Zgaga, 2016, str. 9) 
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Pomemben mejnik predstavlja tudi vključitev držav v bolonjski proces, saj so s podpisom 

Bolonjske deklaracije (1999) evropske države sprejele nadnacionalne smernice bolonjske 

agende, s tem pa je internacionalizacija v državah EVP dobila povsem nov zagon. V pričujočem 

poglavju se zato osredotočam na razvoj internacionalizacije v dveh ločenih časovnih obdobjih: 

pred vključitvijo v bolonjski proces in po njej. V obdobju “predbolonjskega” razvoja tega trenda 

se uvodoma na kratko usmerjam v zgodovinski razvoj mednarodne razsežnosti visokega 

šolstva. V nadaljevanju se pod vplivom zgoraj omenjene delitve Evrope posvečam ločeni 

obravnavi razvoja internacionalizacije visokega šolstva v zahodnoevropskem kontekstu ter v 

kontekstu držav tranzicije, v okviru katerih podrobneje analiziram razvoj tega trenda v zadnjih 

dveh desetletjih minulega stoletja. V obdobju bolonjskega procesa pa se zaradi vključitve držav 

v skupni evropski prostor visokošolskega izobraževanja najprej posvečam analizi 

nadnacionalnih politik in strategij internacionalizacije (bolonjski proces, Evropska komisija), 

zatem pa preučujem tudi vprašanje doseganja nadnacionalno zastavljenih ciljev na področju 

internacionalizacije s strani držav podpisnic Bolonjske deklaracije (1999). V nadaljevanju 

namenjam pozornost tudi pregledu stanja na področju mobilnosti kot enega izmed osrednjih 

ciljev izgradnje skupnega EVP, v sklepnem delu poglavja pa izpostavljam tudi glavne trende, s 

katerimi se sooča trenutni razvoj internacionalizacije v državah članicah bolonjskega procesa. 

Tako zagotavljam ustrezno podlago za razumevanje razprave, ki sledi v nadaljevanju, še 

posebej tiste o vprašanju glede podobnosti in razlik med razvojem tega trenda v slovenskem in 

nizozemskem kontekstu. 

 

4.1 Internacionalizacija pred bolonjskim procesom 

 

Univerze so bile vedno institucije, ki so privabljale znanja željne študente in profesorje iz 

različnih kulturnih okolij. Iz literature je moč razbrati, da so že mnogo pred letom 1088, ko naj 

bi bila v Bologni domnevno ustanovljena prva evropska univerza, obstajale različne oblike 

visokošolskega izobraževanja (kamor se je štelo vse, kar je bilo več od osnovnega branja in 

pisanja), ki so pod vplivom različnih intelektualnih tradicij, npr. grško-rimske, arabske, azijske 

ipd., širile univerzalno znanje (Kerr, 1990; de Wit, 2002; Gürüz, 2011; Altbach in de Wit, 2015). 

  

Za opis začetka razvoja mednarodne razsežnosti v visokem šolstvu se avtorji v teoretski 

literaturi pogosto sklicujejo na obdobje srednjega veka. Srednjeveška ideja o studium generale 

že v samem imenu pove, da je bila v tem času univerzalnost študija zajeta v enotni 

organizacijski strukturi izobraževanja v okviru kurikula s septem artes liberales,10 podobnih 

                                                           
10 Sedem svobodnih umetnosti, ki so vključevale trivium (oziroma tri ‘predmete’ – gramatika, logika, retorika), ki 

so jih poučevali najprej, in quadrivium (oziroma štiri ‘predmete’ – aritmetika, geometrija, glasba in astronomija). 
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pogojih za sprejem na univerzo ter latinščini – univerzalnem jeziku znanstvene komunikacije, 

ki je omogočal študij na katerikoli izmed tedaj obstoječih evropskih univerz. Altbach in de Wit 

(2015) zato govorita o srednjeveškem evropskem izobraževalnem prostoru oziroma o 

evropeizaciji izobraževanja. Akademsko mobilnost srednjeveškega obdobja najbolje pooseblja 

nizozemski filozof Desiderius Erasmus (1466–1536), zato ni bilo nepričakovano, da si je 

Evropska komisija za svoje programe izmenjav izbrala prav njegovo ime. Za razliko od sedanje 

mobilnosti pa so bila srednjeveška akademska romanja, imenovana tudi peregrinatio 

academica, namenjena predvsem intelektualni eliti. 

 

Kot izpostavlja H. de Ridder-Symoens (1996), so bili zaradi vzpona absolutizma v 14. stoletju 

in kasnejših verskih vojn sprejeti precej restriktivni ukrepi, ki so onemogočali študij v tujini, ki 

pa se je kljub temu kasneje nadaljeval s tako imenovanim Grand Tour, čeprav je tovrstna oblika 

služila precej drugačnim namenom kot njena srednjeveška različica, saj ni več ponazarjala 

vrhunca izobraževalne izkušnje, temveč potovanje za užitek, namenjeno predvsem nižjemu 

plemstvu, meščanstvu, bogatim veleposestnikom in trgovcem (glej tudi de Wit, 2002; Gürüz, 

2011). 

 

Ker pa je obstoj nacionalnih držav in njihovih izobraževalnih sistemov temeljni pogoj za 

internacionalizacijo izobraževanja (Zgaga, 2009, str. 6), lahko o sodobnem pomenu besede 

‘internacionalizacija’ govorimo šele v 18. in 19. stoletju, v času nastanka od verskih in cesarskih 

oblasti neodvisnih nacionalnih držav. Številne tedaj ustanovljene univerze so v tem času 

sprejele nacionalne jezike in se začele osredotočati na nacionalne prioritete, s tem pa je postal 

obvezen tudi študij na domačih univerzah. Oblasti številnih držav so v sredini 18. stoletja študij 

v tujini celo prepovedale in tudi latinski jezik je zaradi širjenja publikacij v nacionalnih jezikih 

izgubil svoj monopolni položaj, to pa je povzročilo obrat k deevropeizaciji in nacionalizaciji 

evropskega visokošolskega izobraževanja (Kerr, 1990; de Ridder-Symoens, 1996; de Wit, 

2002; Altbach in de Wit, 2015). 

 

Z rojstvom nacionalnih izobraževalnih sistemov je predvsem v drugi polovici 19. stoletja 

visokošolsko izobraževanje postalo tudi pomemben mehanizem za konkurenco nacionalne 

države na mednarodnem prizorišču. V zvezi s tem je treba izpostaviti odločilen vpliv nemškega 

oziroma Humboldtovega modela univerze, ki se je uveljavil leta 1810 z ustanovitvijo Univerze 

v Berlinu.11 Z vključitvijo raziskovanja kot poučevanju enakovrednega poslanstva univerz je 

namreč prispeval k vzponu nove paradigme visokega šolstva, saj je zagotovil avtonomijo, 

visoko neodvisnost univerze od države, uvajanje študentov v znanstvene raziskave itn. Model 

se je najprej razširil znotraj Evrope, npr. v Veliko Britanijo, v drugi polovici 19. stoletja pa tudi 

                                                           
11 Model je imenovan po nemškem filozofu, državniku in diplomatu Wilhelmu von Humboldtu (1767–1835). 
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zunaj nje, predvsem v ZDA. V tem času so torej Nemčija, Velika Britanija in Francija že postale 

vodilna svetovna akademska središča, visokošolske institucije iz različnih delov sveta pa so se 

začele zgledovati po tedaj obstoječih modelih univerz, kot so bili nemški, francoski in britanski, 

kasneje pa tudi ameriški, japonski itd., kar Kerr (1990) zaradi njihovih medsebojnih razlik 

imenuje obdobje divergence modelov univerz.  

 

Izvoz visokošolskih modelov, ki je v tem času predstavljal najpomembnejši vidik razvoja 

visokega šolstva na mednarodni ravni, se je nadaljeval tudi v začetku 20. stoletja, čeprav se je 

po koncu prve svetovne vojne že okrepilo tudi prepričanje, da je prav visokošolska skupnost 

tista, ki lahko prispeva k izgradnji medsebojnega razumevanja in mednarodne solidarnosti (de 

Wit, 2002). Za namene tesnejšega mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva, ki 

je postalo instrument zunanjepolitičnih interesov, so bile po koncu vojne ustanovljene različne 

mednarodne organizacije: leta 1919 npr. ameriški Inštitut za mednarodno izobraževanje 

(Institute of International Education, v nadaljevanju IIE), šest let kasneje DAAD, leta 1934 pa 

je bil kot predhodnik British Councila vzpostavljen tudi Britanski odbor za odnose z drugimi 

državami (prav tam; glej tudi Gürüz, 2011; Altbach in de Wit, 2015). 

 

Med obema svetovnima vojnama je mednarodno sodelovanje potekalo tudi na temelju 

dvostranskih izmenjav med samimi zahodnoevropskimi državami, pa tudi med ZDA in 

Zahodno Evropo. Stephen P. Duggan, predsednik IIE, je bil po koncu prve svetovne vojne eden 

redkih, ki je preučeval izmenjave ameriških in zahodnoevropskih študentov (iz Velike Britanije, 

Francije, Italije in Švice). Opažanja o visokošolskem izobraževanju v Evropi je leta 1920 opisal 

v članku, objavljenem v reviji The Journal of International Relations, v katerem je opozoril na 

prostorske obremenitve, povezane s povojno vrnitvijo večjega števila moških, zaradi česar so 

bile izmenjave omejene predvsem na podiplomske študente (Duggan, 1920). V želji po 

privabitvi čim večjega števila ameriških študentov so npr. v Veliki Britaniji uvedli stopnjo 

Doctor of Philosophy in tudi v Franciji so zanje vpeljali številne novosti (npr. tečaje francoščine, 

poletne seminarje ipd.) (prav tam). Kot navaja Gürüz (2011), so v študijskem letu 1927/1928 v 

francoskem primeru tuji študenti predstavljali več kot petino celotne študentske populacije 

(okrog 15.000), medtem ko se je v Nemčiji njihovo število zaradi vzpona nacistične diktature s 

7088 v študijskem letu 1911/1912 (oziroma desetine celotne vpisne populacije) v tridesetih letih 

prejšnjega stoletja zmanjšalo na manj kot 2000. 

 

Tudi drugod po svetu so razmah nacizma in fašizma in kasnejše pogubne posledice druge 

svetovne vojne za več časa ohromili nadaljnji napredek v mednarodnem sodelovanju na 

področju visokega šolstva. Za razliko od nacionalizacije visokega šolstva, ki se je okrepila v 

19. stoletju z nastankom nacionalnih držav, so vlade po koncu vojne začele sodelovati z 
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nadnacionalnimi organizacijami na področju izobraževanja (de Wit, 2002). Med njimi je 

osrednjo vlogo prevzel Unesco, ki je bil ustanovljen leta 1945, pet let kasneje je bilo na pobudo 

evropskih univerz v Nici ustanovljeno tudi Mednarodno združenje univerz (International 

Association of Universities, v nadaljevanju IAU), katerega visokošolski del je postal del Unesca 

(Barblan, 2002). 

 

V tej razpravi pa je treba opozoriti tudi na vplive hladne vojne, ki so pogojevali visokošolski 

razvoj vse do padca komunističnih režimov (1946–1989). Ideološko rivalstvo med 

komunizmom in kapitalizmom je bilo še posebej izrazito med ZDA in Sovjetsko zvezo, medtem 

ko je na evropskih tleh vzhodno-zahodni razkorak do padca železne zavese onemogočal razvoj 

Evrope kot regije. Zaradi tako imenovane “politizacije internacionalizacije” (Altbach in de Wit, 

2015, str. 6) v nadaljevanju ločeno preučujem razvoj internacionalizacije v okviru posebnih 

okoliščin zahodnoevropskega konteksta ter konteksta držav tranzicije, to je bivših socialističnih 

držav.  

 

Pred tem velja spregovoriti tudi o razvoju internacionalizacije v ameriškem kontekstu, saj so se 

mednarodne izmenjave po vojni najprej okrepile v ZDA, ki niso utrpele tako hudih vojnih 

razdejanj kot Evropa. Z znatno finančno podporo ameriške vlade, namenjeno znanstvenemu, 

gospodarskemu, tehnološkemu in energetskemu razvoju, so ZDA kmalu po vojni postale 

svetovna velesila (Kerr, 1990; Gürüz, 2011). De Wit (2002) zato utemeljuje, da so se v ozadju 

prizadevanj po njihovi prevladi na mednarodni ravni utrdili predvsem politični motivi, v okviru 

katerih se je internacionalizacijo spodbujalo za namene nacionalne varnosti, zunanje politike, 

tehnične pomoči in razvojnega sodelovanja. Z vzpostavitvijo nacionalnih programov 

štipendiranja oziroma programov študija v tujini (npr. Fulbright programa leta 1946), razvojem 

področnih študij, usposabljanja v tujih jezikih ipd. so se posamične in precej naključne 

aktivnosti spremenile v organizirane dejavnosti, programe in projekte, v (ameriški) literaturi 

pogosto imenovane mednarodno izobraževanje (prav tam). Ameriške univerze so postale 

“instrument za gospodarsko in vojaško tekmovanje med državami” (Kerr, 1990, str. 10), čeprav 

“je ironično, da naj bi internacionalizacija gospodarstva vodila do nacionalizacije univerz” 

(prav tam). 

 

4.1.1 Zahodnoevropski kontekst 

 

Za razliko od ZDA so se zahodnoevropske države po drugi svetovni vojni soočale s številnimi 

posledicami vojne, med drugim s pomanjkanjem ustreznih zmogljivosti, slabo prometno 

infrastrukturo, zaostrenim akademskim sodelovanjem in migracijami znanstvenikov v druge 

dele sveta (Barblan, 2002). Ko so premostile medsebojna nezaupanja, so začele tudi tesneje 
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sodelovati in v ta namen ustanovile Zahodnoevropsko unijo (1948), Svet Evrope (1949), 

Evropsko skupnost za premog in jeklo (1951), Evropsko gospodarsko skupnost (1957)12 itn. 

(za več o tem glej Beerkens, 2004; Corbett, 2005).  

 

Petdeseta in šestdeseta leta preteklega stoletja v literaturi sicer niso videna kot obdobje razcveta 

internacionalizacije visokošolskega izobraževanja, čeprav ne moremo trditi, da v tem času 

mednarodne izmenjave študentov in akademskega osebja niso obstajale. Altbach in de Wit 

(2015) npr. navajata, da so tovrstne izmenjave spodbudili zunanjepolitični motivi in so med 

državami Zahodne Evrope in Severne Amerike potekale v obliki dvostranskih sporazumov in 

programov razvojnega sodelovanja, nekdanje kolonialne velesile, kot so Francija, Združeno 

kraljestvo in Nizozemska, pa so v tem času s finančno podporo v obliki programov 

štipendiranja, razvojnim sodelovanjem in tehnično pomočjo svoj vpliv ohranjale v bivših 

kolonijah. Na splošno je bilo mednarodno sodelovanje omejeno na nekaj razvitih gostiteljskih 

držav, zato so bila v ospredju precej razdrobljena in omejena enosmerna gibanja študentov z 

juga proti severu (de Wit, 2002; Altbach in de Wit, 2015). V krepitvi mednarodnega sodelovanja 

na področju visokega šolstva so pomembno vlogo odigrali tudi posamezniki, večinoma vodje 

visokošolskih ustanov (Barblan, 2002), čeprav so imele visokošolske institucije v programih 

izmenjav bolj pasivno vlogo sprejemnic tujih študentov (de Wit, 2002). Za ta čas je zato 

značilen neobstoj politik internacionalizacije na institucionalni ravni kot tudi na ravni 

evropskega visokega šolstva, z izjemo ideje o ustanovitvi evropske univerze s konca petdesetih 

let (Corbett, 2005).13 

 

Tega ne moremo trditi za zgodnja sedemdeseta leta, ko so se zgodili prvi koraki v smeri razvoja 

politik evropeizacije visokega šolstva, saj je Evropska skupnost na predlog voditeljev vlad 

držav članic vzpostavila Akcijski program na področju izobraževanja, ki se je začel izvajati leta 

1976. Program, ki je bil namenjen krepitvi evropskega sodelovanja in izmenjav med njenimi 

članicami, je spodbujal izvajanje skupnih študijskih programov, ki so poleg prostega pretoka 

študentov krepili tudi medinstitucionalno sodelovanje, s tem pa je postala bolj aktivna tudi 

vloga posameznih visokošolskih institucij.14 Zaradi prizadevanj po večji izhodni mobilnosti 

                                                           
12 Evropska gospodarska skupnost (EGS) je s svojo ustanovitvijo postala ena izmed treh Evropskih skupnosti, 

poleg Evropske skupnosti za jedrsko energijo (EURATOM) ter Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ). Z 

besedo ‘Evropska skupnost’ v pričujočem delu označujem EGS, po letu 1992, ko je bila formalno ustanovljena 

EU, pa se sklicujem na EU. S Pogodbo o ustanovitvi EU (1992) se je namreč EGS preimenovala v Evropsko 

skupnost in postala eden izmed treh stebrov EU. 
13 Ideja je nastala kot alternativa za združevanje profesorjev in študentov iz držav članic Evropske skupnosti, 

vendar pa je zamisel kaj hitro propadla, saj so se že leta 1961 voditelji držav članic odločili, da sta izobraževanje 

in kultura zadeva nacionalnega in ne nadnacionalnega oblikovanja politik (Corbett, 2005).  
14 Čeprav so bili visokošolskih zavodi v nekaterih zahodnoevropskih državah, kot sta Nemčija in Švedska, precej 

aktivni že pred uveljavitvijo tega programa (de Wit, 2002). 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_skupnost_za_jedrsko_energijo
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študentov se je vzorec gibanj na področju mobilnosti v tem desetletju spremenil v smer sever–

sever (de Wit, 2002), da bi spodbudili večjo mobilnost akademskega in administrativnega 

osebja, pa so bili uvedeni kratki študijski obiski. 

 

Čeprav je akcijski program predstavljal pomembno novost na področju znotrajevropskega 

sodelovanja v programih izmenjav, je eno vidnejših ovir za večjo mobilnost v tem času 

predstavljalo financiranje posameznih ukrepov. Kot razlaga Teichler (2010), so kljub 

zagotovitvi finančne podpore za tovrstne dejavnosti kasnejše evalvacijske študije ugotovile, da 

bi priljubljenost kratkoročne mobilnosti v državah članicah lahko narasla le z zagotovitvijo 

štipendij za študente, kar se je zgodilo v naslednjem desetletju z ustanovitvijo programa 

Erasmus. 

 

Internacionalizacija v visokem šolstvu zadnjih dveh desetletij preteklega stoletja 

 

V dosedanji razpravi sem osvetlila, da je bila v državah Zahodne Evrope internacionalizacija 

do sredine osemdesetih let bolj obroben pojav s (pre)nizko vključenostjo držav članic v 

dejavnosti na mednarodni ravni. Evropska skupnost je zato v sredini tega desetletja začela s 

sistemskim spodbujanjem organiziranih programov in do zgodnjih devetdesetih let ustanovila 

skupno 14 programov, ki so krepili evropsko sodelovanje v izobraževanju in raziskovanju 

(Kehm, 1994, v Teichler, 2010; glej tudi de Wit, 2002). 

 

K preobratu v razvoju internacionalizacije je na evropskih tleh odločilno vplivala vzpostavitev 

programa izmenjav Erasmus, ki je bil ustanovljen 15. junija 1987. Ministri za izobraževanje iz 

držav članic so namreč s programom prvič podprli projekt, ki je temeljil izključno na pravu 

Evropske skupnosti (Corbett, 2005). Gre tudi za do tedaj največji in najbolj uspešen program 

izmenjav, ki je zagotovil ustrezno finančno podporo za študente in visokošolsko osebje, pa tudi 

za različne oddelčne dejavnosti na visokošolskih ustanovah (Teichler, 2010). Program je zato 

predstavljal močno spodbudo za krepitev strateškega pristopa k internacionalizaciji visokega 

šolstva (de Wit, 2002). 

 

V letu njegove ustanovitve je del študija v tujini preživelo 3244 študentov iz 11 držav članic, v 

začetku devetdesetih let pa je program že doživljal izjemen uspeh, saj se je npr. v študijskem 

letu 1993/1994 izmenjav udeležilo približno 48.000 študentov, tri leta kasneje pa je v programu 

sodelovalo že okrog 86.000 študentov (Teichler, 2010). Ker pa po mnenju EU obstoječi 

programi izmenjav niso v zadostni meri krepili evropske razsežnosti visokošolskega 

izobraževanja, so se kmalu po podpisu Maastrichtske pogodbe, s katero je izobraževanje tudi 

uradno postalo domena politik EU (Pogodba o Evropski uniji, 1992), obstoječi programi 
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izmenjav prestrukturirali dva širša programa, imenovana Socrates (za splošno in visokošolsko 

izobraževanje) in Leonardo da Vinci (za področje poklicnega usposabljanja). 

 

V letu 1994 je bil tako program Erasmus vključen pod okrilje programa Socrates in se kot del 

slednjega razširil tudi na druge aktivnosti. S tem se je zgodil pomemben premik od ad hoc 

dejavnosti (v obliki kratkoročne mobilnosti študentov) k institucionalnim dejavnostim v obliki 

inovacij kurikulov, kar Teichler (2010) imenuje evropeizacija internacionalizacije kurikula. 

Tudi na visokošolskih ustanovah je internacionalizacija postala bolj proaktiven, sistematičen in 

strateški proces, saj je pridobila osrednje mesto v strateških načrtih, izjavah o poslanstvu, 

proračunih itn. (de Wit, 2002). Številne univerze so se v devetdesetih letih že začele povezovati 

tudi v večstranske konzorcije univerz (npr. skupina Coimbra, Santander, Utrecht) in na temelju 

skupnih dejavnosti, kot so npr. projekti, širile njihovo prepoznavnost na širši evropski ravni 

(Barblan, 2002). 

 

V zadnjih dveh desetletjih minulega stoletja se je torej v zahodnoevropskih visokošolskih 

sistemih internacionalizacija pričela razvijati kot precej raznolik koncept. Program Erasmus je 

namreč postavil sodelovanje in mobilnost na ravni EU visoko na dnevni red nadnacionalnih, 

nacionalnih in institucionalnih politik na področju visokega šolstva. Kot poudarja Teichler 

(2010), je temu sledila “nova kakovost internacionalizacije” (str. 273), ki je z osredotočanjem 

na mobilnost na svetovni ravni oziroma na druge oblike internacionalizacije poleg mobilnosti 

povzročila premik v njenem diskurzu (prav tam). Tega je treba razumeti v kontekstu širših 

izzivov globalizacije družb in gospodarstev, saj se je v okviru strateško naravnanih 

institucionalnih politik internacionalizacije začelo spodbujati podjetniške dejavnosti 

visokošolskih institucij, diverzifikacijo virov financiranja ter rekrutiranje študentov zunaj 

Evrope, ki plačujejo šolnine (Kälvemark in van der Wende, 1997; Scott, 1998; de Wit, 2002; 

Teichler, 2010; de Wit idr., 2015). Osredotočanje visokošolskih zavodov na njihovo 

medsebojno konkurenčnost je obenem izzvalo njihovo tradicionalno poslanstvo, do tedaj 

usmerjeno predvsem na sodelovanje v programih izmenjav, razvoj skupnih študijskih 

programov, skupnih raziskovalnih projektov itn. 

 

Kot je ugotovila študija, ki je v devetdesetih letih preučila nacionalne politike 

internacionalizacije v različnih državah Zahodne Evrope, so tudi na nacionalni ravni visokega 

šolstva dotedanje politične, kulturne in akademske motive za internacionalizacijo začeli vse 

bolj nadomeščati gospodarski argumenti (Kälvemark in van der Wende, 1997). Tega ne moremo 

trditi za Združeno kraljestvo, Avstralijo in ZDA, kjer se je že desetletje pred tem uveljavil 

podjetniško naravnan pristop, ki je za mednarodne študente uvedel višje šolnine in spodbujal 

njihovo rekrutiranje. S tem so bili ustvarjeni pogoji za okrepitev njihove konkurenčne prednosti, 
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saj je visokošolsko izobraževanje v teh državah postalo ena pomembnejših izvoznih dejavnosti. 

 

V devetdesetih letih se je tako tudi EU že bolj zavedala rastoče konkurence s strani angleško 

govorečih neevropskih držav, pa tudi s strani nekaterih držav iz Pacifiškega dela Azije (npr. 

Kitajske, Japonske in Južne Koreje), zato si je prizadevala za okrepitev mednarodne 

konkurenčnosti evropskih sistemov visokega šolstva. Konec tisočletja se je zato “zgodil” 

bolonjski proces (glej Zgaga, 2004a), s tem pa je internacionalizacija v evropskem visokem 

šolstvu dobila povsem nov zagon. 

 

4.1.2 Kontekst držav tranzicije  

 

Da bi omejila pristranskost, ki bi se lahko pojavila z izključno obravnavo “predbolonjskega” 

razvoja internacionalizacije v tradicionalnih zahodnih demokracijah, se v nadaljevanju 

osredotočam tudi na posebne okoliščine, ki so v obdobju zaostrenih geopolitičnih razmer 

usmerjale njen razvoj v nekdaj socialističnih državah. 

 

Po drugi svetovni vojni je Sovjetska zveza postala nova svetovna velesila, ki je visokošolsko 

izobraževanje podredila represivnemu državnemu nadzoru. V šestdesetih letih se je v večini 

komunističnih držav uveljavil tako imenovani sovjetski model visokega šolstva, ki je z binarno 

delitvijo na aplikativno usmerjen neuniverzitetni sektor in teoretično usmerjen univerzitetni 

sektor stremel k odpravi razlik med teorijo in prakso (Kerr, 1990; glej tudi Altbach, 1973). 

Model je zaradi skupne ideologije in podobnih državnih struktur sicer zmanjšal razlike med 

visokošolskimi sistemi, vendar pa jih ni odpravil (Scott, 2007). Države ‘vzhodnega bloka’ so 

namreč doživljale različne izkušnje s komunizmom, saj je bilo v nekdanjih jugoslovanskih 

republikah15 zaradi Titovega režima socialističnega samoupravljanja in gibanja neuvrščenih 

prisotno celo odkrito nasprotovanje sovjetskemu režimu. To dokazuje obstoj različnih 

zgodovinskih, političnih, kulturnih idr. vplivov, ki so v bivših socialističnih državah precej 

različno usmerjali razvoj (internacionalizacije) visokega šolstva. 

 

Na splošno so v vseh državah mednarodno sodelovanje spodbujali predvsem zaradi 

ideološkopolitičnih argumentov in do padca komunističnih režimov so bile pobude prednostno 

usmerjene na sodelovanje med samimi socialističnimi državami pod sovjetsko prevlado, z 

drugimi socialističnimi državami oziroma z državami tretjega sveta in prijateljskimi državami 

v razvoju (Altbach in de Wit, 2015; glej tudi de Wit, 2002). Za tuje študente in akademsko 

osebje so vlade vzpostavile programe štipendiranja in razvojne pomoči, sklepale so kulturne in 

akademske sporazume itn. (de Wit, 2002). 

                                                           
15 Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora in Makedonija. 



50 

 

 

Visokošolsko izobraževanje v sovjetskem bloku sicer ni bilo popolnoma imuno na zunanje 

vplive (Scott, 2007), vendar pa so bili ti precej bolj očitni v nekdanji Jugoslaviji: 

 

Zaradi konflikta s Sovjetsko zvezo in ‘vzhodnim blokom’ je bila država precej 

zaprta proti vzhodu in odprta proti zahodu: meja proti Avstriji in Italiji je bila 

odprta in vizumi niso bili potrebni. [...] Tako je bila v Jugoslaviji [...] značilna 

določena stopnja ‘liberalizma’, zlasti v njenem zahodnem delu, ki meji na dve 

‘kapitalistični’ državi. To je vplivalo tudi na razvoj izobraževalnega sistema in 

raziskav na področju izobraževanja. Na primer, glavna tuja jezika v šolah sta bila 

angleški in francoski, kar je omogočilo prenos informacij in intelektualne 

povezave z Zahodom. Vendar pa je bila stopnja razvoja izobraževanja med 

različnimi deli federacije zelo različna. (Zgaga, 2016, str. 11–12) 

 

Kljub temu je bila opustitev dotedanjega visokošolskega modela, ki je doživel svoj konec s 

padcem berlinskega zidu (1989), ključnega pomena za nadaljnji razvoj sistemov visokega 

šolstva in njihove internacionalizacije. 

 

Razvoj internacionalizacije v visokem šolstvu po letu 1989 

 

Po letu 1989 se je tudi v tem delu Evrope vključevanje v mednarodni visokošolski prostor precej 

okrepilo, saj je proces tranzicije zahteval razvoj visokošolskih politik v smeri bolj povezane 

Evrope. K modernizaciji visokošolskih sistemov je pomembno prispevala Evropska skupnost, 

ki je s finančno podporo za prehod v tržno gospodarstvo obenem podprla tudi različne možnosti 

za mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja in raziskovanja. 

 

Tako je npr. v okviru programa PHARE16 v začetku devetdesetih let financirala gospodarske, 

družbene in druge reforme; kot del programa je bil v nekaterih državah (Madžarska, Poljska, 

nekdanja Češkoslovaška) že leta 1990 ustanovljen tudi program TEMPUS (Trans European 

Mobility Programme for University Studies), v katerega so se kasneje vključile tudi številne 

druge srednje in vzhodnoevropske države.17 Slednji program je predstavljal enega glavnih 

instrumentov za internacionalizacijo visokošolskega izobraževanja, pa tudi glavni vir njenega 

financiranja (Bremer, 1997), saj je v obliki dotacij namenjal finančno podporo za mobilnost 

študentov in visokošolskega osebja, razvoj infrastrukture ipd. (de Wit, 2002). 

                                                           
16 Vzpostavljen leta 1989 kot Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies. Kasneje se je 

programu pridružilo več drugih srednje- in vzhodnoevropskih držav, med njimi tudi Slovenija. 
17 Leta 1991 so se programu pridružile Bolgarija, Romunija in tedanja Jugoslavija, leta 1992 tudi Latvija, Litva, 

Estonija, Slovenija in Albanija. 
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Poleg tovrstnih programov je izmenjave študentov in visokošolskih učiteljev med državami 

nečlanicami EU podprl tudi regionalni program CEEPUS (Central European Exchange 

Program for University Studies), ki je bil ustanovljen leta 1993 v Budimpešti s strani šestih 

srednjeevropskih držav, med njimi tudi Slovenije. Program, ki temelji na multilateralnem 

sodelovanju na področju visokega šolstva, je s svojim regionalnim značajem že tedaj 

pomembno dopolnjeval programe EU (Zgaga, 2004b), še danes pa poleg izmenjav študentov in 

visokošolskih učiteljev spodbuja tudi oblikovanje skupnih študijskih programov. CEEPUS 

deluje na temelju mrež, ki se vzpostavijo za določeno področje na ravni institucije (univerza, 

fakulteta) ali na ravni oddelka. Mreža, v katero so vključene najmanj tri partnerske institucije 

oziroma oddelki (od tega vsaj dve iz različnih držav), kandidira za določeno število mesecev 

izmenjav študentov in visokošolskega (akademskega in strokovnega) osebja, ki lahko znotraj 

mreže kandidirajo za štipendijo, ki jo podeljuje država prejemnica (CMEPIUS, b. d.).  

 

V tako imenovanih državah tranzicije je torej mednarodno sodelovanje po padcu železne zavese 

potekalo predvsem v okviru programov EU (npr. TEMPUS) in regionalnih programov izmenjav 

(npr. CEEPUS), ki so predstavljali tudi osnovo za njihovo kasnejšo vključitev v program 

Erasmus in okvirne programe na področju raziskovanja. Ker pa so se države v zadnjem 

desetletju minulega stoletja prednostno usmerjale v okrepitev evropskih integracij, so bile tudi 

dejavnosti internacionalizacije odraz širših gospodarskih in političnih teženj, povezanih s 

pričakovano vključitvijo v krog članic EU. Tržne sile – eden izmed treh mehanizmov 

koordinacije poleg države in akademske oligarhije (Clark, 1983) – so bile v tem času zaradi 

neposrednega državnega nadzora v številnih visokošolskih sistemih bodisi omejene ali pa niso 

imele vpliva na visokošolski razvoj (Bremer, 1997). 

 

4.2 Internacionalizacija v okviru bolonjskega procesa 

 

Pod močnim navdihom programov izmenjav EU se je konec devetdesetih let “zgodil” bolonjski 

proces. Junija 1999 so se ministri 29 evropskih držav, pristojni za visokošolsko izobraževanje, 

zavezali h krepitvi mobilnosti študentov, učiteljev, raziskovalcev in administrativnega osebja, 

ki je postala eden izmed šestih osrednjih ciljev izgradnje EVP do leta 2010 (Bolonjska 

deklaracija, 1999). Teichler (2010) je navedel enega pomembnejših razlogov, zakaj je poleg 

mobilnosti v okviru programa Erasmus postala ključna dejavnost internacionalizacije tudi 

mobilnost na svetovni ravni. Z evropsko-azijskim medvladnim srečanjem (1996)18 so se namreč 

                                                           
18 Gre za prvo izmed srečanj ASEM (Asia-Europe Meeting), ki je potekalo marca 1996 na Tajskem in je bilo 

namenjeno okrepitvi sodelovanja med azijskimi in evropskimi državami na področju gospodarstva, znanosti in 

tehnologije, okolja, kulture ter izmenjav v izobraževanju. 
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predstavniki evropskih vlad začeli vse bolj zavedati pomena privlačnosti Evrope za študente iz 

neevropskih, predvsem azijskih držav (prav tam, str. 276). 

 

Od tedaj se je v evropskih visokošolskih politikah poudarek na mobilnosti le še bolj okrepil; 

leta 2001 so se ministri iz držav EVP, pristojni za izobraževanje, na praški konferenci obvezali 

k odpravi ovir za mobilnost in izpostavili njeno socialno razsežnost (Praški komunike, 2001). 

Dve leti kasneje so na berlinskem srečanju ponovno poudarili, da je mobilnost temelj 

vzpostavitve EVP, vendar pa je za njeno uresničitev nujna prenosljivost nacionalnih kreditov in 

štipendij (Berlinski komunike, 2003). Leta 2005 so v Bergnu izpostavili prednostne naloge, kot 

so prenosljivost štipendij in posojil, vizumska politika, polno priznavanje študijskih obdobij v 

tujini ipd., z izvajanjem katerih naj bi se presegalo izzive, povezane z mobilnostjo (Bergenski 

komunike, 2005). Na srečanju v Londonu leta 2007 so bile vlade zaradi nekaterih vidnejših ovir 

(npr. priseljevanje, priznavanje, neustrezne finančne spodbude) ponovno pozvane k 

odpravljanju ovir za večjo mobilnost kot tudi k prevzemanju odgovornosti za bolj enakomerno 

porazdelitev mobilnosti študentov in visokošolskega osebja med državami EVP. Med ukrepi za 

večjo mobilnost je bilo izpostavljeno tudi povečanje števila skupnih programov, oblikovanje 

fleksibilnejših kurikulov itd. Na londonski ministrski konferenci je bila sprejeta tudi strategija 

razvoja bolonjskega procesa z naslovom Evropski visokošolski prostor v globalnem okolju, ki 

je opredelila strateška področja politik EVP, kot so spodbujanje privlačnosti in konkurenčnosti 

evropskega visokošolskega izobraževanja, krepitev partnerskega sodelovanja, izboljšanje 

informacij ipd. (Londonski komunike, 2007). Na naslednjem srečanju evropskih oblikovalcev 

visokošolskih politik, ki je potekalo leta 2009 v Leuvnu, je bila izražena neizmerno ambiciozna 

želja, da bo v državah podpisnicah bolonjskega procesa do leta 2020 vsaj petina njihovih 

diplomantov del študija ali usposabljanja opravila v tujini (Leuvenski komunike, 2009). Vendar 

pa gre za cilj, ki se do danes na ravni EVP (še) ni uresničil, kar prikazujem v nadaljevanju 

pričujočega poglavja. 

 

Vse od podpisa Bolonjske deklaracije (1999) do ministrske konference v Bukarešti leta 2012 

so tako evropske visokošolske politike podpirale mobilnost znotraj in zunaj EVP kot poglavitno 

dejavnost internacionalizacije v visokem šolstvu. Šele v komunikeju, ki je bil sprejet na tej 

konferenci, je namreč zaslediti uvedbo pojma ‘internacionalizacija’ kot širše prednostne naloge, 

mobilnost študentov in osebja pa kot njeno glavno orodje (Bucharest Communiqué, 2012). Kot 

“del prizadevanj za spodbujanje elementa internacionalizacije” (prav tam, str. 3) v evropskem 

visokošolskem izobraževanju je bila na srečanju sprejeta tudi dolgoročna strategija mobilnosti 

do leta 2020 (Mobility for Better Learning), ki je opredelila deset ključnih ukrepov, s katerimi 

naj bi bile do leta 2020 na institucionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni visokega šolstva 

odstranjene ovire za bolj uravnoteženo mobilnost (Working Group on Mobility, 2012). 
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Države EVP je strategija pozvala k razvoju in izvajanju njim lastnih strategij oziroma politik 

internacionalizacije in mobilnosti, uporabi orodij preglednosti in zagotavljanja kakovosti, 

poenostavitvi predpisov na področju vzpostavljanja skupnih programov in enotnih postopkov 

akreditacije itn. Tudi visokošolskim zavodom je zadala naloge, povezane z vzpostavitvijo 

strategij internacionalizacije in spodbujanjem mobilnosti v skladu z njihovim profilom, 

poštenim priznavanjem v tujini pridobljenih kompetenc ter zagotavljanjem drugih možnosti za 

mobilne in nemobilne študente (npr. virtualna mobilnost, internacionalizacija doma) (prav tam, 

str. 2–5). 

 

Na zadnji ministrski konferenci, ki je potekala maja 2015 v Erevanu, je bila sprejeta prenovljena 

vizija, opredeljene pa so bile tudi strukturne reforme do leta 2020, (znova) povezane s 

sodelovanjem na področju mobilnosti in izvajanjem skupnih programov in diplom, razvojem 

učinkovitih politik priznavanja v tujini pridobljenih kreditnih točk in kvalifikacij ter krepitvijo 

evropskega in globalnega državljanstva (Erevanski komunike, 2015). Komunike je opozoril 

tudi na resne izzive, s katerimi se trenutno sooča evropsko visokošolsko izobraževanje, 

povezane “s trajajočo gospodarsko in socialno krizo, dramatičnimi stopnjami brezposelnosti, 

vse večjo marginalizacijo mladih ljudi, demografskimi spremembami, novimi migracijskimi 

vzorci, napetostmi znotraj držav in med njimi, pa tudi z ekstremizmom in radikalizacijo” (prav 

tam, str. 1). Zato je prav “večja mobilnost študentov in osebja [tista, ki] spodbuja medsebojno 

razumevanje” (prav tam), s čimer se mobilnost ponovno izpostavlja kot prednostna dejavnost 

v razvoju visokošolske internacionalizacije. 

 

Naslednje srečanje pristojnih ministrov bo potekalo leta 2018 v Parizu, kar pomeni, da se po 

dvajsetih letih konference evropskih oblikovalcev visokošolskih politik znova vračajo v kraj, 

kjer je bila sprejeta Sorbonska deklaracija (1998), ki je začrtala smer prihodnjega razvoja 

visokega šolstva v Evropi. 

 

Poleg bolonjskega procesa je treba upoštevati tudi Evropsko komisijo, ki je leta 2011 objavila 

komunikacijo z naslovom Spodbujanje rasti in delovnih mest – program za posodobitev 

evropskih visokošolskih sistemov, s katero je glavno odgovornost za izvajanje visokošolskih 

reform pripisala državam članicam in visokošolskim institucijam (Evropska komisija, 2011). 

Dokument je nekaj pozornosti sicer namenil vprašanju internacionalizacije v modernizaciji 

visokošolskega izobraževanja in raziskovanja, vendar pa se je – tako kot predhodno sprejeta 

dokumentacija bolonjskega procesa – prednostno usmeril na mobilnost študentov, 

raziskovalcev in zaposlenih kot osrednjo pobudo v razvoju internacionalizacije visokega 

šolstva v Evropi. V odziv na poziv Sveta EU po razvoju mednarodne strategije na področju 
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visokošolskega izobraževanja je Evropska komisija julija 2013 objavila tudi komunikacijo o 

internacionalizaciji visokega šolstva z naslovom Evropsko visokošolsko izobraževanje v svetu 

(Evropska komisija, 2013a). V njej je pozvala države EU in posamezne visokošolske ustanove 

k razvoju celovitih strategij internacionalizacije, ki se poleg mednarodne mobilnosti 

osredotočajo na internacionalizacijo doma, digitalno učenje ter strateška partnerstva in krepitev 

zmogljivosti (prav tam, str. 4). Dokument je sicer navedel tudi precej podrobne smernice 

razvoja nacionalnih pristopov k internacionalizaciji visokega šolstva, vendar pa je obenem 

poudaril, da morajo države in visokošolske institucije strategije internacionalizacije prilagoditi 

‘po meri’ individualnih potreb in okoliščin, saj “pristop ‘ena rešitev za vse’ ni mogoč” (prav 

tam).  

 

4.2.1 Nacionalni in institucionalni odzivi na nadnacionalne politike internacionalizacije v 

visokem šolstvu  

 

K razvoju in izvajanju strategij internacionalizacije so se zavezale številne države in posamezne 

visokošolske ustanove znotraj evropskega prostora visokega šolstva, kar so potrdile tudi 

različne študije (EUA, 2013; European Commission idr., 2015; Sursock, 2015; de Wit idr., 

2015). Kljub tovrstnim prizadevanjem je zadnje Poročilo o izvajanju bolonjskega procesa 

ugotovilo, da je bila nacionalna strategija internacionalizacije sprejeta samo v tretjini (16) 

izmed 48 držav EVP (European Commission idr., 2015). Poleg tega naj bi države pojem 

‘nacionalna strategija’ dojemale precej različno, saj gre v nekaterih državah za ločen, celovit 

dokument, v drugih je ciljno usmerjena na specifične vidike internacionalizacije (npr. 

pridobivanje mednarodnih študentov), ponekod pa je vključena v globalne strategije 

visokošolskega izobraževanja oziroma predstavlja del gospodarskih strategij (prav tam). 

 

Precej bolj pogost pojav so institucionalne strategije internacionalizacije; po navedbah študije 

Evropskega združenja univerz (European University Association, v nadaljevanju EUA), v 

kateri je sodelovalo 175 visokošolskih ustanov iz 38 evropskih držav, je skupno kar 99 % 

respondentov odgovorilo, da imajo njihove ustanove bodisi izdelano strategijo 

internacionalizacije (56 %) oziroma je ta v procesu oblikovanja (13 %) ali pa je vključena 

znotraj drugih strategij (30 %) (EUA, 2013, str. 7). Ker je razvoj politik in strategij 

internacionalizacije v največji meri prisoten prav na evropskih visokošolskih institucijah, se na 

tem področju potrjuje vodilna vloga Evrope kot regije v svetovnem merilu (Egron-Polak in 

Hudson, 2014). 

 

Kljub pozivom po razvoju celovitih strategij internacionalizacije, ki spodbujajo 

internacionalizacijo (doma) tudi med študenti, ki niso mednarodno mobilni, precejšnja večina 
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evropskih držav v nacionalnih in institucionalnih politikah in strategijah še vedno prednostno 

podpira dejavnosti, ki so najpogosteje povezane z mobilnostjo študentov (de Wit idr., 2015). 

Podoben trend je značilen tudi za nekatere druge regije, npr. Severno Ameriko ter Latinsko 

Ameriko in Karibe, kjer je izhodna mobilnost študentov glavni vidik tovrstnih visokošolskih 

politik (Egron-Polak in Hudson, 2014). 

 

Zaradi očitne prevlade tovrstne oblike internacionalizacije v tujini velja preučiti tudi gibanja v 

mobilnosti v evropskem visokošolskem izobraževanju, čemur se posvečam v nadaljevanju tega 

poglavja. 

 

4.2.2 Analiza gibanj na področju mobilnosti v EVP 

 

V pregledu stanja na področju mobilnosti ločeno obravnavam gibanja v mobilnosti študentov, 

visokošolskega osebja, programov in izvajalcev kot glavnih dejavnosti internacionalizacije (v 

tujini) v državah članicah bolonjskega procesa. 

 

Mobilnost študentov 

 

V zadnjih treh desetletjih se je v svetovnem merilu izrazito povečalo število dolgoročno 

mobilnih študentov, vključenih v terciarno izobraževanje v tujini, in sicer iz 0,8 milijona v letu 

1975 na 4,5 milijona v letu 2012 (OECD, 2015). Do leta 2020 naj bi po napovedih njihovo 

število že doseglo 7 milijonov, kar lahko utemeljim kot posledico masifikacije in vse večjega 

povpraševanja po visokošolskem izobraževanju. Pričakuje se namreč, da se bo do leta 2030 

število študentov na svetovni ravni povečalo z 99 na 414 milijonov (Evropska komisija, 2013a, 

str. 2).  

 

V svetovnem merilu najhitreje narašča število dolgoročno mobilnih študentov iz Azije, ki so v 

študijskem letu 2013/2014 predstavljali več kot polovico (53 %) vseh mednarodnih študentov, 

vključenih v terciarno izobraževanje v tujini (OECD, 2015, str. 359). Na območju držav članic 

OECD so bili npr. v tem letu najštevilčnejši kitajski študenti, saj so zastopali več kot petino 

(22 %) vseh azijskih študentov, ki so bili v državah OECD, vključenih v terciarno izobraževanje 

(prav tam). V absolutnem smislu pa so tem letu največji, več kot 50-odstotni delež vseh 

mednarodnih študentov gostile ZDA (19 %), Združeno kraljestvo (10 %), Avstralija in Francija 

(6 %), Nemčija (5 %), Kanada in Japonska (3 %) ter Ruska federacija (3 %) (prav tam, str. 356).  

 

Na regionalni ravni tako Evropa privablja približno polovico vseh študentov, ki se odločijo za 

študij v tujini, čeprav v njej prebiva le desetina svetovnega prebivalstva (European Commission 
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idr., 2015). Teichler (2010) zato utemeljuje, da je treba visoko priljubljenost Evrope kot 

študijske destinacije razumeti kot posledico absolutne rasti v številu vpisanih študentov zunaj 

Evrope oziroma vplivov demografskega razvoja, zato po njegovem mnenju ne gre toliko za 

posledico povečane popularnosti Evrope kot destinacije za študij (str. 268). Poleg tega je treba 

upoštevati, da so evropska povprečja pod močnim vplivom določenih držav, saj le štiri države 

EVP (Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Rusija) gostijo več kot 70-odstotni delež vseh 

dolgoročno mobilnih študentov, ki izvirajo iz držav zunaj EVP, medtem ko v 18 državah EVP 

ti študenti predstavljajo manj kot 1 % celotne populacije študentov (European Commission idr., 

2015). 

 

Tudi približno polovica (51 %) vseh dolgoročno mobilnih študentov iz EVP je bila npr. v 

študijskem letu 2011/2012 vključena v terciarno izobraževanje v samo petih državah EVP: 

približno petina (19 %) izmed njih v Združenem kraljestvu, nekoliko več kot tretjina (32 %) pa 

v Nemčiji, Franciji, Rusiji in Avstriji, ki so v tem letu gostile med 50.000 in 90.000 študentov 

(prav tam, str. 233–234). Zunaj Evrope pa so za nekoliko več kot petino (23 %) evropskih 

dolgoročno mobilnih študentov najbolj priljubljena študijska destinacija (še vedno) ZDA 

(OECD, 2015). Vendar pa skoraj polovica (47 %) študentov, ki se odloči za tovrstno obliko 

mobilnosti zunaj EVP, (znova) izvira iz samo štirih držav (Francija, Nemčija, Turčija in 

Združeno kraljestvo) (European Commission idr., 2015). 

 

Število dolgoročno mobilnih študentov pa se ne razlikuje le med državami EVP, temveč so 

razlike prisotne tudi med posameznimi visokošolskimi institucijami znotraj iste države. Na 

nekaterih namreč mednarodni študenti zastopajo več kot desetino celotne populacije študentov, 

na precejšnji večini pa je njihov delež (znatno) nižji (EUA, 2013). Podoben trend je zaslediti 

tudi na globalni ravni; v zadnji raziskavi IAU je namreč več kot četrtina respondentov poročala, 

da dolgoročno mobilni študenti predstavljajo med 6 in 15 % celotne populacije študentov 

(Egron-Polak in Hudson, 2014). 

 

Kratkoročno mobilnost se v Evropi že vrsto let spodbuja v okviru programa Erasmus, ki velja 

za enega najuspešnejših programov izmenjav v svetovnem merilu. Od njegove vzpostavitve 

leta 1987 do leta 2013 je v njem sodelovalo več kot tri milijone študentov, kar ponazarjam tudi 

na spodnji sliki (Slika 4.1). 
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Slika 4.1: Udeležba študentov v programu izmenjav Erasmus (1987–2013) 

 

 

 

Vir: European Commission (2015). 

 

Po podatkih Evropske komisije se je v študijskem letu 2013/2014 izmenjav v programu 

Erasmus udeležilo 272.497 študentov, od tega 212.208 (77,9 %) v okviru študijskih izmenjav 

in 60.289 (22,1 %) v okviru delovne prakse. Med študenti je bila v tem letu najbolj priljubljena 

Španija, ki je sprejela več kot desetino (14,4 % oziroma 39.277) vseh kratkoročno mobilnih 

študentov v programu Erasmus, ti pa so se pogosto odločali tudi za izmenjave v Nemčiji, 

Franciji in Združenem kraljestvu. Španija je obenem tudi država, ki je v tem letu v okviru 

programa Erasmus v tujino poslala največ domačih študentov (13,7 % oziroma 37.235), sledile 

pa so ji Francija, Nemčija in Italija (European Commission, 2015, str. 7).  

 

Kot sem omenila v predhodni razpravi, se v Evropi poleg programov EU, kot je Erasmus, 

kratkoročno mobilnost spodbuja tudi v okviru drugih, npr. regionalnih programov, vendar v 

precej manjšem obsegu. Poleg že omenjenega programa CEEPUS deluje npr. tudi regionalni 

program Nordplus, ki podpira mobilnost in sodelovanje na področju visokega šolstva med 

nordijskimi in baltskimi državami. Podobno kot CEEPUS deluje na temelju mrež in partnerstev 
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ter poleg izmenjav spodbuja tudi razvoj inovativnih projektov, skupnih študijskih programov, 

jezikovno usposabljanje, vzpostavitev novih omrežij itn., financira pa ga Nordijski svet 

ministrov (Nordplus, 2014). 

 

V Evropi se torej kratkoročne oblike mobilnosti izvajajo precej intenzivno. Z izjemo ZDA, kjer 

poteka v nekoliko drugačni obliki prek programov študija v tujini, je v nekaterih drugih regijah 

tovrstna mobilnost prisotna v precej manjšem obsegu. Po podatkih zadnje študije IAU19 namreč 

15 % udeležencev študije poroča, da njihove visokošolske institucije ne ponujajo možnosti za 

kratkoročno izhodno mobilnost (3 do 12 mesecev), 28 % jih navaja, da možnosti za tovrstno 

mobilnost ne obstajajo na magistrski ravni, nekaj več kot tretjina (33 %) pa tovrstne možnosti 

ne ponuja na ravni doktorskega študija (Egron-Polak in Hudson, 2014, str. 14). Zato je 

razumljivo, da kar 80-odstotni delež evropskih študentov odide na začasni študij v države EVP 

in le približno petinski delež na študij na drugo celino (Teichler, 2012).  

 

Identificirane razlike v deležu dolgoročno in kratkoročno mobilnih študentov so tako na 

sistemski kot institucionalni ravni visokega šolstva prav gotovo odraz obstoja različnih ovir, 

med katerimi izstopa nezadostno financiranje, ki tako v Evropi kot širše predstavlja največjo 

oviro. Poleg pomanjkanja finančnih sredstev in jezikovnih ovir so države EVP poročale tudi o 

ovirah, povezanih z organizacijo kurikula in priznavanjem, ki pa so značilne predvsem za 

kratkoročne oblike mobilnosti (European Commission idr., 2015). Vendar pa je v nekaterih 

državah, npr. v Armeniji, Hrvaški in na Madžarskem, nepriznavanje kreditnih točk bolj pogosta 

praksa kot v drugih, npr. v Franciji, na Nizozemskem in Danskem, kjer ima kreditne točke, 

pridobljene v okviru študija v tujini, priznanih več kot tri četrtine študentov (prav tam, str. 249). 

Tudi visokošolske ustanove so poročale, da je priznavanje kreditov druga najpomembnejša 

ovira na področju kratkoročne mobilnosti študentov, izmed drugih bolj pogostih ovir pa so 

izpostavile pomanjkanje natančnih informacij s strani institucij gostiteljic, iskanje 

nezdružljivosti namesto podpore znotraj nacionalnih okvirjev kvalifikacij, uporabo togih meril 

itd. (Sursock, 2015, str. 46).  

 

K temu velja dodati, da se z izjemo financiranja preostale zaznane ovire za večjo mobilnost 

med različnimi geografskimi regijami precej razlikujejo, saj so v Evropi in Latinski Ameriki 

druga najpogostejša omejitev jezikovne ovire, na Bližnjem vzhodu in v Severni Ameriki so 

ovire največkrat povezane z vizumskimi omejitvami, v Afriki in Pacifiškem delu Azije pa s 

priznavanjem kvalifikacij in programov (Egron-Polak in Hudson, 2014).  

 

                                                           
19 Z naslovom Internationalization of Higher Education: Growing expectations, fundamental values (IAU 4th 

Global Survey). 
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Mobilnost visokošolskega osebja 

 

Mobilnost visokošolskega osebja velja med evropskimi visokošolskimi zavodi za drugo 

najpomembnejšo obliko internacionalizacije (Sursock, 2015). Priljubljena je postala z njeno 

uveljavitvijo v programu Socrates leta 1997 in se desetletje kasneje (2007), ko je bil ustanovljen 

program Vseživljenjsko učenje, razširila tudi na druge aktivnosti, kot so usposabljanje 

zaposlenih, gostovanje osebja iz podjetij v poučevanju na visokošolskih institucijah ipd. Kot 

navaja Evropska komisija, se je v obdobju med študijskima letoma 2007/2008 in 2013/2014 

izmenjav za namene poučevanja in usposabljanja v programu Erasmus udeležilo več kot 

300.000 zaposlenih iz evropskih visokošolskih institucij (European Commission, 2015), kar 

ponazarja tudi spodnja slika (Slika 4.2). 

 

Slika 4.2: Udeležba visokošolskega osebja v programu izmenjav Erasmus (2007–2013) 

 

 

 

 

Vir: European Commission (2015). 

 

S sliko prikazujem, da se je v študijskem letu 2013/2014 izmenjav za namene poučevanja in 

usposabljanja udeležilo več kot 57.000 zaposlenih iz 2510 evropskih visokošolskih zavodov, 

kar predstavlja 9,2-odstotno letno rast (prav tam, str. 10). Podobno kot kratkoročno mobilni 

študenti v programu Erasmus se je visokošolsko osebje najpogosteje odločalo za izmenjave v 

Španiji, Nemčiji, Italiji, Združenem kraljestvu in Franciji, v povprečju pa so na visokošolski 

instituciji v tujini poučevali ali se usposabljali 5,5 dneva (prav tam). 
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Poleg programa Erasmus so visokošolskemu osebju na voljo tudi druge možnosti izmenjav, npr. 

v okviru dvostranskih ali večstranskih sporazumov z določenimi državami, nacionalnih in 

regionalnih programih mobilnosti itn. Kot že omenjeno, imajo visokošolski učitelji iz 

srednjeevropskih držav na voljo možnost udeležbe v programu izmenjav CEEPUS v trajanju 

vsaj petih delovnih dni in z obveznostjo izvedbe predavanja oziroma druge dejavnosti na 

gostiteljski instituciji. 

 

Bolj dolgoročne oblike mobilnosti visokošolskega osebja se le redko sistematično spodbuja, saj 

so posamezne države EVP bolj naklonjene financiranju kratkoročnih oblik (de Wit idr., 2015). 

Več kot polovica držav članic bolonjskega procesa tako nima vzpostavljenih nacionalnih 

programov mobilnosti, ki spodbujajo njihov odhod v tujino, v državah, kjer tovrstni programi 

obstajajo, pa so ti pogosto namenjeni predvsem mobilnosti raziskovalcev in financirani s strani 

nacionalnih raziskovalnih agencij (European Commission idr., 2015, str. 260).  

 

Podobno kot velja za mobilnost študentov, je tudi na področju mobilnosti visokošolskega osebja 

najpogostejša ovira povezana z nezadostnim financiranjem, večjo mobilnost pa onemogočajo 

tudi administrativne obremenitve, jezikovna vprašanja, pomanjkanje motivacije med osebjem 

kot tudi pravna vprašanja oziroma pravila o priseljevanju (prav tam, str. 262). Evropska 

komisija (2013a) zato poziva države članice k odpravi tovrstnih ovir s poenostavitvijo 

nacionalne zakonodaje in predpisov, saj je mobilnost visokošolskega osebja “instrument za 

pridobivanje novih kompetenc, znanja novih jezikov in novih učnih metod ter spodbuja 

mednarodne mreže” (prav tam, str. 5), visokošolske institucije pa “morajo zaposlene spodbujati, 

da pridobijo več mednarodnih izkušenj, in jih ustrezno nagrajevati v okviru kariernega 

ocenjevanja. Uveljavljanje spodbud in nagrad v strategiji institucije je [namreč] bistveno za 

zagotavljanje uspešne mobilnosti zaposlenih.” (prav tam) 

 

Mobilnost programov 

 

Poleg tradicionalnih oblik mobilnosti (študentov in visokošolskega osebja) je v zadnjem času 

tako kot drugod po svetu tudi v Evropi opaziti razvoj drugih oblik internacionalizacije v tujini, 

kot sta mobilnost programov in izvajalcev. 

 

Za eno bolj priljubljenih oblik mobilnosti programov veljajo skupni in dvojni programi, ki so 

se v zahodnoevropskih državah v spremenjeni različici pojavili že konec sedemdesetih let 

preteklega stoletja (glej str. 36). Spodbujanje njihovega razvoja je že nekaj časa tudi ena od 

zavez bolonjskega procesa, še posebej od leta 2004, ko je bil ustanovljen program Erasmus 
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Mundus, ki podpira sodelovanje in izmenjave med evropskimi državami in preostalim svetom. 

Danes naj bi skupne in dvojne programe izvajalo približno 700 evropskih visokošolskih 

institucij (European Commission, 2015), med najbolj aktivne izvajalke mednarodnih skupnih 

programov pa spadajo belgijske, francoske, italijanske in nemške visokošolske ustanove 

(Sursock, 2015, str. 45). Za razliko od ZDA, kjer obstaja največja ponudba tovrstnih programov 

na dodiplomski ravni, je v Evropi največja ponudba na ravni magistrskega študija (prav tam). 

 

Čeprav so države EVP ustvarile pogoje za uveljavitev skupnih in dvojnih programov, je v 

študijskem letu 2013/2014 enajst držav poročalo, da v skupnih programih ne sodeluje nobena 

izmed njihovih visokošolskih ustanov, medtem ko je v nekaterih drugih državah (npr. v Španiji, 

Franciji in na Finskem) tovrstne programe v tem letu izvajala več kot polovica visokošolskih 

institucij (European Commission idr., 2015). Ker pa v številnih primerih niso bili razviti 

ustrezni mehanizmi priznavanja skupnih diplom, so na območju EVP visokošolske institucije, 

ki izvajajo skupne programe, številčnejše od tistih, ki ponujajo skupne diplome (prav tam).20 

Neustrezna nacionalna zakonodaja, povezana z dvojnimi oziroma skupnimi diplomami, kot tudi 

neskladni institucionalni predpisi glede vpisnih postopkov, pravil glede šolnin, učnega jezika 

ipd. (Sursock, 2015) zato povzročajo, da je kljub porastu števila mednarodnih skupnih 

programov njihovo število v Evropi še vedno relativno nizko. 

 

Mobilnost izvajalcev 

 

Države spodbujajo tudi razvoj dejavnosti v okviru mobilnosti izvajalcev, vendar pa so različne 

študije opozorile, da je na evropskih tleh obseg tovrstne ponudbe še vedno precej omejen (glej 

Brandenburg idr. 2013; European Commission idr., 2015; de Wit idr., 2015). Čeprav je 

Evropska komisija pozvala h krepitvi partnerstev ter razvoju univerzitetnih kampusov in 

njihovih izpostav v državah, ki niso članice EU (Evropska komisija, 2013a), je študija o 

izvajanju čezmejnega izobraževanja v državah EU z naslovom Delivering Education across 

Borders in the European Union identificirala 253 precej razpršenih aktivnosti v obliki franšiz 

in podružnic kampusov, ki so prisotne v 24 državah članicah EU (Brandenburg idr., 2013). 

Ugotovitve študije so med drugim opozorile na prevlado angleško govorečih javnih univerz kot 

glavnih “izvoznic” tovrstnih dejavnosti oziroma manjših zasebnih, poslovno naravnanih 

institucij kot glavnih “sprejemnic” čezmejnega izobraževanja. Med državami EU je zato na tem 

področju moč opaziti večje razlike, saj v državah, kot so Slovenija, Estonija in Portugalska, 

študija ni identificirala ponudnikov tovrstnega izobraževanja, ki je torej v Evropi še vedno 

precej “v povojih” (prav tam, str. 8). Podobne ugotovitve je podalo tudi zadnje Poročilo o 

                                                           
20 V Rusiji je npr. med 10 in 25 % visokošolskih ustanov vključenih v skupne programe, medtem ko ni dovoljeno, 

da podeljujejo skupne diplome (European Commission idr., 2015, str. 218). 
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izvajanju bolonjskega procesa, saj naj bi le v polovici držav EVP (24 od 48) visokošolski zavodi 

v tujini ustanovili enega ali več podružnic univerzitetnih kampusov, praviloma pa vedno manj 

kot 10 (European Commission idr., 2015). 

 

V številnih državah celinske Evrope so tako dejavnosti na področju mobilnosti izvajalcev še 

vedno precej omejene in obenem pogojene z razlikami med državami in znotraj njih (med 

visokošolskimi zavodi, oddelki, študijskimi programi). Tega ne moremo trditi za številne 

neevropske države v razvoju in gospodarstva v vzponu, kjer se je v zadnjem desetletju število 

podružnic kampusov in franšiznih dejavnosti s strani tujih univerz – še posebej iz angleško 

govorečih držav – precej povečalo (McNamara in Knight, 2015). Podatkovna baza C-BERT 

(Cross-Border Education Research Team), ki objavlja seznam vseh izpostav univerzitetnih 

kampusov v tujini, je npr. v zadnji izdaji z dne 20. januarja 2017 identificirala skupno 247 

podružnic kampusov univerz v tujini iz 33 držav “izvoznic”, med katerimi so najbolj aktivne 

ZDA (77), Velika Britanija (38), Francija (28), Rusija (21) in Avstralija (14). Med države z 

njihovim največjim številom (skupno 76) pa prevladujejo Kitajska (32), Združeni arabski 

emirati (32), Singapur (12), Malezija (12) in Katar (11). Evropskih držav torej med 

“gostiteljicami” tovrstnih dejavnosti ne zasledimo, čeprav je število sprejemajočih držav precej 

večje od držav z izpostavami univerzitetnih kampusov v tujini. Kljub temu se npr. med slednje 

omenjene poleg Združenega kraljestva in drugih angleško govorečih držav uvrščata tudi 

Francija in Rusija (prav tam). 

 

4.3 Povzetek in zaključki 

 

V analizi razvoja internacionalizacije v evropskem visokošolskem kontekstu sem uvodoma 

ugotovila, da se je pred vključitvijo držav v bolonjski proces njeno razumevanje v nekdanjih 

socialističnih državah precej razlikovalo od njihovih zahodnoevropskih sosed, zaradi česar v 

tem času ni mogoče govoriti o enotnem napredku v razvoju tega trenda (de Wit, 2002, str. 70; 

glej tudi Scott, 2007). V prvoomenjenih državah, kjer se je internacionalizacija visokošolskega 

izobraževanja okrepila po spremembi političnih režimov, se je namreč z evropskimi 

integracijami in z njimi povezano kasnejšo vključitvijo v EU utrdil tudi trend evropeizacije 

visokošolskega izobraževanja, podprt s finančnimi spodbudami za mednarodne dejavnosti 

(predvsem za programe izmenjav) s strani različnih nadnacionalnih organizacij, predvsem pa s 

strani EU. Po drugi strani se je v visokošolskih sistemih držav Zahodne Evrope z vzpostavitvijo 

programov izmenjav na področju izobraževanja in raziskovanja, še posebej programa Erasmus 

(1987), internacionalizacija že začela razvijati kot strateški proces. V sredini devetdesetih let je 

bilo v teh državah že zaznati tudi okrepljene vplive globalizacije na visokošolski razvoj, zato 

so začeli oblikovalci visokošolskih politik poleg sodelovanja na ravni EU spodbujati tudi 
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konkurenčnost visokošolskih sistemov in posameznih institucij v kontekstu njihovih 

podjetniških dejavnosti, med drugim v okviru privabljanja čim večjega števila študentov zunaj 

Evrope, ki plačujejo šolnine (Scott, 2007; de Wit idr., 2015). S tem so se precej okrepile 

gospodarske spodbude za internacionalizacijo, medtem ko je v tako imenovanih državah 

tranzicije internacionalizacija (še vedno) v prvi vrsti temeljila na političnih argumentih 

(Kälvemark in van der Wende, 1997; Bremer, 1997).  

 

V tem času zato razvoja internacionalizacije ni mogoče posploševati na Evropo kot celoto, 

čeprav je v drugi polovici devetdesetih let med evropskimi oblikovalci visokošolskih politik že 

zaslediti zametke idej o harmonizaciji visokega šolstva (de Wit, 2002, str. 220). Leto pred 

vstopom držav v bolonjski proces je namreč Sorbonska deklaracija (1998) izpostavila, da 

obstaja potreba po “harmonizirani arhitekturi” evropskih visokošolskih sistemov, v okviru 

katere bi “razvili takšno zgradbo poučevanja in učenja, ki bi stopnjevala mobilnost in vse 

tesnejše sodelovanje” (str. 1), saj “Evropa ni le Evropa evra, bank in ekonomije: biti mora tudi 

Evropa znanja” (prav tam). 

 

Pozitivne izkušnje s programom Erasmus, ki so se mu zahodnoevropske države pridružile več 

kot desetletje (1987) pred bivšimi socialističnimi državami (1999 in kasneje), so utrle pot k 

nadaljnji harmonizaciji politik internacionalizacije v okviru bolonjskega procesa, ki je s 

posrednim vplivom EU in njene Lizbonske strategije (2000) poleg sodelovanja v mobilnosti na 

ravni EVP izpostavil tudi do tedaj neuveljavljen trend konkurenčnosti Evrope z drugimi 

svetovnimi regijami in s tem mobilnost na svetovni ravni. Neave (2009) zato utemeljuje 

sledeče: 

 

Ustrezno je, da razumemo vzpon internacionalizacije […] glede na dve 

zgodovinsko ločeni obdobji: prvo se nanaša na tradicionalni geografski obseg 

delovanja in prizadevanj; drugo na njegovo razširitev na svet zunaj Evrope. 

Očitno je, da Bologna sodi v prvo perspektivo, in prav tako je jasno, da pomeni 

tudi odziv na in instrument za povezavo dveh področij delovanja. Razlikovanje 

med dvema obdobjema odraža tisto, kar se verjetno najbolje opiše kot ‘preskok 

v miselnosti’ in dojemanju tega, kaj se šteje kot mednarodno. To spremenjeno 

razumevanje [torej] nakazuje na nenehno dinamično naravo tega področja. 

(Neave, 2009, str. 33) 

 

Na eni strani so si namreč oblikovalci visokošolskih politik v EVP zadali ambiciozen cilj, da 

bo do leta 2020 petina diplomantov del študija ali usposabljanja preživela na visokošolski 

instituciji v tujini (Leuvenski komunike, 2009), s čimer so v različnih strateških dokumentih 
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podprli trend krepitve točno določene oblike internacionalizacije v tujini – mobilnosti študentov 

in visokošolskega osebja (glej npr. Bolonjska deklaracija, 1999; Leuvenski komunike, 2009; 

Evropska komisija, 2011; Bucharest Communiqué, 2012). Danes je tako moč opaziti, da je v 

nekaterih zahodnoevropskih “centrih” tovrsten cilj že realiziran, medtem ko se zdi, da je v 

številnih drugih, predvsem srednje-, južno- in vzhodnoevropskih “periferijah” zastavljeni cilj 

precej manj uresničljiv. Manj kot polovica držav iz območja EVP je namreč sprejela jasne 

kvantitativne cilje glede izhodne (dolgoročne ali kratkoročne) mobilnosti v skladu z leuvensko 

zavezo, medtem ko so si druge zastavile precej bolj ambiciozne cilje za izhodno mobilnost 

(European Commission idr., 2015).21 Vendar pa Teichler (2010) opozarja, da pomanjkljivi 

statistični podatki o kratkoročni mobilnosti študentov onemogočajo, da odgovorimo na 

vprašanje, ali se je mobilnost v 21. stoletju povečala s hitrejšim tempom kot v devetdesetih 

letih, saj številne države podatkov o kratkoročno mobilnih študentih ne vključujejo v svoje 

statistične analize oziroma so te statistične analize metodološko nepopolne. Po drugi strani 

lahko z gotovostjo trdimo, da se je število študentov iz drugih delov sveta, ki prihajajo v Evropo 

v okviru dolgoročne mobilnosti, povečalo mnogo hitreje kot npr. število študentov iz držav 

EVP, ki se odločajo za študij za pridobitev izobrazbe zunaj Evrope (prav tam; glej tudi de Wit 

idr., 2015). Na področju dolgoročne mobilnosti Evropa kot regija sicer ohranja vodilni položaj, 

ki pa ga vse bolj ogroža naraščajoča konkurenca s strani netradicionalnih ponudnikov 

visokošolskega izobraževanja iz Kitajske, Indije, Singapurja in Malezije (Evropska komisija, 

2013a). Za ohranjanje njene konkurenčne prednosti bi bilo zato treba sprejeti temu ustrezne 

ukrepe na nadnacionalni, nacionalni in institucionalni ravni visokega šolstva (de Wit idr., 2015). 

  

Zaradi prednostnega izpostavljanja mobilnosti so šele v zadnjem času različni strateški 

dokumenti izpostavili tudi pomen razvoja in izvajanja celovitejših politik in strategij 

internacionalizacije, ki se poleg mobilnosti osredotočajo tudi na druge dejavnosti, npr. 

internacionalizacijo doma (glej Evropska komisija, 2013a). Tovrstna dejavnost se sicer pogosto 

omenja v različnih nacionalnih in institucionalnih strategijah, ki se najpogosteje zavzemajo za 

razvoj mednarodnih in medkulturnih kompetenc, globalnega državljanstva, internacionalizacije 

kurikula in učnih izidov (de Wit idr., 2015; glej tudi Erevanski komunike, 2015), vendar pa se 

precej manj pogosto tudi v resnici izvajajo. S krepitvijo internacionalizacije študija doma naj bi 

postala bolj vključujoča tudi vloga pedagoškega osebja, zato je po mnenju Evropske komisije 

(2013a) treba “izkoristiti mednarodne izkušnje in kompetence zaposlenih v visokošolskih 

institucijah, s ciljem razvoja mednarodnih učnih načrtov v korist nemobilnih in mobilnih 

učencev” (str. 8). Vendar pa je bilo po drugi strani npr. le 6 % udeležencev študije EUA (2013) 

mnenja, da je ustvarjanje mednarodnega okolja doma najpomembnejši cilj tovrstnih strategij. 

                                                           
21 Avstrija, Danska in Nemčija so npr. opredelile 50-odstotni, flamska skupnost v Belgiji pa 33-odstotni cilj 

(European Commission idr., 2015, str. 264). 
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S tehnološkim napredkom se je v zadnjih letih kot ena novejših oblik internacionalizacije, ki 

tudi nemobilnim študentom omogoča vključevanje v mednarodne dejavnosti, okrepila virtualna 

mobilnost. Izmed njenih bolj poznanih oblik so prav gotovo množični prosto dostopni spletni 

učni programi, imenovani ‘MOOCs’ (Massive Open Online Courses), ki imajo po navedbah 

zadnje študije Trends 2015 skupaj z drugimi oblikami spletnega učenja največ potenciala za 

njihov razvoj (Sursock, 2015). Vendar pa vloga Evrope na tem področju ni vodilna, saj na 

svetovni ravni prevladujejo ameriški ponudniki, kot je platforma Coursera, medtem ko je v 

Evropi delež visokošolskih zavodov, ki ponujajo tovrstne spletne programe, le redko več kot 

10-odstoten, z izjemo Španije (30 % oziroma več kot 200 programov), Irske in Združenega 

kraljestva, kjer so ti bolj pogost pojav (European Commission idr., 2015). 

 

Celinske evropske države zaostajajo tudi v razvoju in izvajanju dejavnosti na področju 

mobilnosti programov in izvajalcev, kot so podružnice kampusov v tujini, franšizne dejavnosti, 

virtualne univerze itn., zato je v številnih državah EVP moč opaziti pozive po uvedbi bolj jasnih 

politik oziroma pravil glede njihovega izvajanja. Nekatere države namreč nimajo ustrezno 

urejenih zakonodajnih okvirov, za razliko od drugih, ki imajo izvajanje tovrstnih dejavnosti tudi 

v zakonodaji strogo določene (Brandenburg idr., 2013). 

 

Kljub temu pomen internacionalizacije v Evropi še naprej narašča in pričakuje se, da bo temu 

tako tudi v prihodnosti, saj je npr. poročilo Trends 2010 napovedalo, da bo tudi v prihodnje 

internacionalizacija najpomembnejše gibalo sprememb v razvoju evropskega visokega šolstva 

(Sursock in Smidt, 2010). 
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5 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V EVROPSKEM VISOKOŠOLSKEM 

KONTEKSTU  

 

V obravnavi vprašanja kakovosti in zagotavljanja kakovosti sem v tretjem poglavju izpostavila, 

da različna konceptualna razumevanja usmerjajo tudi razvoj sistemov in s tem politik 

zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V pričujočem poglavju se zato posvečam analizi 

razvoja sistemov zagotavljanja kakovosti v evropskem kontekstu, in sicer v okviru dveh ločenih 

časovnih obdobij, katerih mejnik predstavlja vključitev držav v bolonjski proces. Tedaj (1999) 

so se namreč evropske države zavezale k sodelovanju pri razvoju sistemov zagotavljanja 

kakovosti, s čimer naj bi se okrepila njihova evropska razsežnost. 

 

Ker je delitev Evrope v času povojnih geopolitičnih konfliktov (1946–1989) različno usmerjala 

visokošolski razvoj, v uvodnem delu poglavja – tako kot v predhodnem poglavju o razvoju 

internacionalizacije v visokem šolstvu – “predbolonjski” razvoj sistemov zagotavljanja 

kakovosti ločeno umeščam v kontekst zahodnoevropskih držav ter tako imenovanih držav 

tranzicije. Za tem se v okviru bolonjskega procesa najprej posvečam razvoju nadnacionalnih 

politik zagotavljanja kakovosti, v nadaljevanju pa preučujem tudi nacionalne in institucionalne 

odzive držav EVP nanje. V razpravi tega dela poglavja obravnavam tudi vprašanje izvajanja 

Standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v EVP, ki se pogosto utemeljujejo kot eden 

izmed največjih dosežkov bolonjskega procesa kot celote. 

 

S pregledom razvoja nadnacionalnih, nacionalnih in institucionalnih sistemov zagotavljanja 

kakovosti v evropskem visokem šolstvu tako zagotavljam tudi ustrezno podlago za 

razumevanje razprave nadaljnjih poglavij, še posebej tiste, ki se nanaša na analizo razvoja 

zunanjih in notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti v slovenskem in nizozemskem 

visokošolskem kontekstu. 

 

5.1 Sistemi zagotavljanja kakovosti pred bolonjskim procesom 

 

Čeprav je bila kakovost od nekdaj pomembna akademska vrednota, prisotna vse od ustanovitve 

prvih univerz (van Vught in Westerheijden, 1994; Schwarz in Westerheijden, 2004), je v 

literaturi moč zaslediti različna pojasnila o tem, kdaj naj bi se koncept pravzaprav pojavil, saj 

se avtorji sklicujejo na dve nasprotujoči si trditvi. Medtem ko nekateri utemeljujejo, da lahko o 

vprašanju kakovosti visokega šolstva govorimo šele v zadnjih nekaj desetletjih (glej 

Vroeijenstijn, 1995), so drugi prepričani, da lahko izvore nadzora kakovosti pojasnimo s 

francoskim in angleškim modelom ocenjevanja kakovosti, ki naj bi bila značilna že za nekatere 
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srednjeveške univerze. Van Vught in Westerheijden (1994) tako npr. pojasnjujeta, da naj bi se v 

francoskem modelu, ki naj bi obstajal na srednjeveški Univerzi v Parizu, kakovost ocenjevala 

v kontekstu odgovornosti do zunanjih organov – cerkvene oblasti, v angleškem modelu 

samoupravne skupnosti članov, ki naj bi izhajal iz teženj po neodvisnosti od zunanjih organov, 

pa naj bi ocenjevanje potekalo s pomočjo kolegialnega nadzora (Cobban, 1988, v van Vught in 

Westerheijden, 1994, str. 355; Kohoutek, 2009a). 

 

V preteklosti torej koncept kakovosti v visokem šolstvu pogosto ni bil dobesedno poimenovan, 

kar pa ne pomeni, da ni obstajal; v določenih obdobjih je bila namreč kakovost bolj, v drugih 

pa manj prepoznana kot osrednja akademska vrednota. 

 

5.1.1 Zahodnoevropski kontekst 

 

V zgodnjih osemdesetih letih minulega stoletja so se v nekaterih zahodnoevropskih državah 

med oblikovalci visokošolskih politik okrepili pozivi po razvoju sistemov zagotavljanja 

kakovosti na področju visokega šolstva. Do tedaj je prevladoval model državnega nadzora (van 

Vught, 1995), v okviru katerega je vlada s podrobnimi predpisi nadzorovala skoraj vse 

sistemske vidike visokega šolstva in ga skoraj v celoti tudi financirala.22 V tako imenovanem 

‘supervizijskem modelu’ državnega nadzora (prav tam), ki se je v nekaterih zahodnoevropskih 

visokošolskih sistemih uveljavil v začetku osemdesetih let, je vloga države postala bolj 

obrobna, saj je začela upravljati ‘na daljavo’, spodbujala je avtonomijo institucij, njihovo 

samoregulacijo, fleksibilnost in raznolikost. Čeprav je bila visokošolskim institucijam 

prepuščena večja avtonomija, so morale v zameno zanjo dokazati, da izvajajo kakovostno 

izobraževanje, ki je vredno sredstev javnega proračuna (Neave, 1988; van Vught in 

Westerheijden, 1994; Schwarz in Westerheijden, 2004). 

 

Ker so se tudi s strani splošne javnosti okrepile zahteve po informacijah o kakovosti študijskih 

programov, so v ta namen v sredini osemdesetih let v nekaterih zahodnoevropskih državah – 

med njimi v Združenem kraljestvu, v Franciji in na Nizozemskem – nadzor nad kakovostjo 

začele izvajati neodvisne nadzorne agencije, ki so bile ustanovljene bodisi s strani osrednjih 

državnih organov (npr. v Franciji) oziroma na podlagi sporazuma med vlado in visokošolskimi 

zavodi (npr. na Nizozemskem) (Neave, 1988; van Vught in Westerheijden, 1994; Jeliazkova in 

Westerheijden, 2004). Poleg tovrstnega posredniškega organa so se uveljavile tudi druge prvine 

splošnega modela ocenjevanja kakovosti, tj. samoevalvacija, kolegialni pregled, obiski lokacij 

in priprava poročila (glej van Vught in Westerheijden, 1994), s čimer se je okrepil namen 

                                                           
22 Model državnega nadzora je bil v tem času značilen tudi za države tranzicije, vendar pa raziskav, kot je van 

Vughtova (1995), ni moč zaslediti. 
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odgovornosti do različnih interesnih skupin. 

 

Evalvacijska država 

 

Pojav novih načinov nadzora kakovosti na področju visokega šolstva je Neave (1988) označil 

za vzpon ‘evalvacijske države’, ki naj bi zaradi a posteriori strateškega ocenjevanja kakovosti 

veljala za “enega izmed najpomembnejših procesov v razvoju visokošolskih politik” (str. 10). 

V večini zahodnoevropskih visokošolskih sistemov so se tako postopoma uveljavile evalvacije, 

npr. v Franciji, kjer so že leta 1984 na univerzah začeli izvajati celovite evalvacije, na nacionalni 

ravni pa je bil ustanovljen neodvisen evalvacijski organ Comité national d'évaluation (več o 

tem glej van Vught in Westerheijden, 1994). 

 

Spremembe, ki so se v Zahodni Evropi zgodile z vzponom evalvacijske države, je treba 

razumeti kot rezultat vplivov raznolikih dejavnikov. Številni raziskovalci visokega šolstva npr. 

pojasnjujejo, da so sodobni sistemi zagotavljanja kakovosti posledica prehoda iz elitne v 

množično fazo visokošolskega izobraževanja (Trow, 1973), saj je bil za zahodnoevropske 

države vse od petdesetih let naprej značilen izjemen porast v številu vpisanih študentov v 

visokošolsko izobraževanje. Naslednji dejavnik, ki je prispeval k pojavu novih načinov nadzora 

kakovosti, lahko imenujemo kriza modela socialne države, zaradi katere so vlade sprejele 

ukrepe za večjo stroškovno učinkovitost visokega šolstva kot tudi (kvazi) tržne diskurze 

neoliberalne ideologije (Neave, 1988; Neave, 2009). S tem se je utrdilo razumevanje kakovosti 

kot ‘vrednosti za denar’ in ‘ustreznosti namenu’ (Harvey in Green, 1993), ki je preoblikovalo 

temeljne namene visokega šolstva v skladu s tržnimi potrebami (Barnett, 1988). Ideološke 

temelje evalvacijske države pa lahko razumemo tudi kot del filozofije novega javnega 

upravljanja, ki je v institucije javnega sektorja prenesel tehnike upravljanja podjetij (Bleiklie, 

1998), v sisteme zagotavljanja kakovosti visokega šolstva pa modele upravljanja kakovosti, kot 

je npr. TQM (Total Quality Management), standarde ISO 9000 ipd. 

 

Model TQM, motor razvoja v ZDA, se je najprej razširil v Združeno kraljestvo in kasneje tudi 

v (zahodne) države celinske Evrope. S svojo strateško usmeritvijo je prispeval h koreniti 

spremembi odnosa med državo, trgom in visokim šolstvom, kar je ugledni ameriški sociolog 

visokega šolstva Burton Clark ponazoril s triangulističnim modelom koordinacije (Clark, 

1983). Različne načine usklajevanja med državo, akademsko oligarhijo in trgom je pojasnil s 

trikotnikom, v katerem je robove označil za ekstrem enega in minimalni vpliv drugih dveh 

mehanizmov koordinacije. Ker naj bi vsak izmed vplivov deloval s svojo lastno dinamiko, naj 

bi po njegovem kombinacija vseh treh mehanizmov v različnih državah na različne načine 

oblikovala smer visokošolskega razvoja, kar je avtor ponazoril z različnimi položaji držav 
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znotraj trikotnika. 

 

Država je torej v zahodnoevropskih sistemih v osemdesetih letih povsem “na novo opredelila 

svojo funkcijo v odnosu do visokega šolstva” (Bleiklie, 1998, str. 299; glej tudi Neave, 1988; 

van Vught, 1995). 

 

Mednarodni vplivi na razvoj sistemov zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu 

 

V začetku devetdesetih let se je trend evalvacijske države okrepil tudi na evropski ravni, saj so 

vprašanju, kako zagotoviti kakovost visokega šolstva, začeli posvečati pozornost tudi različni 

nadnacionalni organi, predvsem (na ravni) EU. Zaradi uspeha, ki ga je doživljal program 

Erasmus, je bilo namreč treba zagotoviti tudi bolj enakovredno kakovost študijskih programov 

znotraj in zunaj nacionalnih okvirov visokošolskega izobraževanja. Interes EU za razvoj drugih 

področij poleg mobilnosti se je okrepil z Maastrichtsko pogodbo, ki je v 126. členu izpostavila 

“razvoj kakovostnega izobraževanja s spodbujanjem sodelovanja med državami članicami” 

(Pogodba o Evropski uniji, 1992). S pogodbo je EU sicer prvič pridobila določene pristojnosti 

na področju visokega šolstva, čeprav je bila zaradi potrditve načela subsidiarnosti glavna 

odgovornost za razvoj nacionalnih visokošolskih sistemov prepuščena državam članicam 

(Zgaga, 2004a). 

 

Kmalu po njeni uveljavitvi je EU pod nizozemskim predsedstvom finančno podprla tudi študijo 

o načinih zagotavljanja kakovosti v nekaterih njenih članicah,23 v kateri je bila izpostavljena 

potreba po organizaciji pilotnih projektov, ki so jih v 17 državah EU začeli izvajati v letu 

1994/1995. Projekti so na temelju programskih presoj skušali odgovoriti na vprašanje, ali med 

različnimi visokošolskimi sistemi obstajajo skupne značilnosti postopkov ocenjevanja 

kakovosti. Kot navaja Vroeijenstijn (1999), jih lahko označimo za prvi obsežnejši poskus 

ocenjevanja kakovosti na ravni EU, ki pa mu je zaradi precejšnje nacionalne naravnanosti 

postopkov ocenjevanja kakovosti primanjkovalo prave evropske razsežnosti. 

 

V tem času so v številnih državah znotraj in zunaj Evrope že delovale tudi nacionalne agencije 

za zagotavljanje kakovosti, zato je Evropski svet z namenom krepitve njihovega sodelovanja in 

povezovanja septembra 1998 sprejel Priporočilo o evropskem sodelovanju v zagotavljanju 

kakovosti v visokem šolstvu (European Council, 1998). Na temelju priporočila je bilo leta 2000 

ustanovljeno Evropsko združenje za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (European 

Association for Quality Assurance in Higher Education, v nadaljevanju ENQA), s čimer so bili 

vzpostavljeni temelji za ustanovitev podpornega omrežja organov, delujočih na področju 

                                                           
23 Glej tudi razpravo poglavja 3 o splošnem modelu ocenjevanja kakovosti (van Vught in Westerheijden, 1994). 
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zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. 

 

Nadaljnji razvoj tega področja je bil začrtan že leto pred tem, saj so se tedaj evropske države 

povezale v bolonjskem procesu, čemur se posvečam po obravnavi “predbolonjskega” razvoja 

sistemov zagotavljanja kakovosti v bivših socialističnih državah. Omejiti je namreč treba 

možno pristranskost, ki bi se lahko pojavila z izključno obravnavo razvoja tega področja v 

zahodnoevropskem kontekstu. 

 

5.1.2 Kontekst držav tranzicije  

 

Vprašanje razvoja sistemov zagotavljanja kakovosti v geografskem delu proti vzhodu ni bilo 

pred padcem železne zavese niti predmet literature niti študij. V tem času se namreč tovrstnemu 

vprašanju ni posvečalo posebne pozornosti, saj so restriktivno naravnane vladne politike bolj 

kot kakovost izpostavljale učinkovitost visokega šolstva in z birokratskim nadzorom omejevale 

institucionalno avtonomijo (Sadlak, 1995, v Kohoutek, 2009b, str. 53–54; glej tudi Kump, 

1996). 

 

Po padcu komunističnih režimov (od leta 1989) je bila zato opustitev nadzorno naravnanega 

visokošolskega modela nujno potrebna za vzpostavitev sistemov zagotavljanja kakovosti, ki so 

se uveljavili v kontekstu mnogo širših političnih, gospodarskih, družbenokulturnih sprememb, 

povezanih s prehodom v demokracijo. Literatura (glej npr. Rozsnyai, 2003) pojasnjuje, da je 

eden najpomembnejših dejavnikov, ki je vplival na uvedbo novih načinov nadzora kakovosti, 

povezan z masifikacijo visokošolskega izobraževanja (Trow, 1973), saj so bile pred tem – za 

razliko od večine zahodnoevropskih primerov – vpisne stopnje v mnogih državah precej nizke. 

Povečan vpis študentov v visokošolsko izobraževanje je v številnih izmed njih prispeval tudi k 

diverzifikaciji visokošolskih zavodov, modernizaciji študijskih programov in kurikulov ter 

pojavu zasebnih ponudnikov visokošolskega izobraževanja, čeprav je bil slednji pojav v 

nekaterih državah bolj, v drugih pa precej manj izrazit (Rozsnyai, 2003; Schwarz in 

Westerheijden, 2004; Kohoutek, 2009a). Ker so se zaradi zgoraj omenjenih sprememb, še 

posebej pa zaradi problema privatizacije visokošolskega izobraževanja, obenem pojavili tudi 

pomisleki o morebitnem padcu akademskih standardov, je bilo treba zagotoviti ustrezne 

mehanizme njihovega nadzora. 

 

Uvedba akreditacije 

 

V številnih državah se je kot prevladujoč pristop uveljavila akreditacija. V nekaterih izmed njih, 

npr. na Madžarskem in v Romuniji, so se začeli zgledovati po ameriških izkušnjah z 
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akreditacijo, v drugih državah so bili prisotni vplivi zahodnoevropskih praks, spet v tretjih se 

je uveljavila kombinacija obojih omenjenih praks (Rozsnyai, 2003; Kohoutek, 2009a). V tej 

razpravi pa velja opozoriti na nekatere vidnejše razlike med praksami akreditacije, ki so se 

uveljavile v nekdanjih socialističnih državah, ter ameriškimi izkušnjami s tovrstnim pristopom; 

v prvem primeru je namreč akreditacija v devetdesetih letih predstavljala instrument državnega 

nadzora, vzpostavljen na pobudo vlad (Kohoutek, 2009a), v ameriškem primeru pa gre za 

nevladno obliko zagotavljanja kakovosti z več kot stoletno tradicijo, ki jo organizirajo različne 

neodvisne organizacije zasebnega sektorja, država in vlade zveznih držav pa ostajajo zunaj tega 

okvira (Trow, 1996). 

 

Poleg akreditacije so bile v zadnjem desetletju minulega stoletja v nekaterih državah (npr. 

Češka, Madžarska) kot varovalni organ med državo in visokošolskimi zavodi ustanovljene 

agencije za zagotavljanje kakovosti, financirane s strani države, medtem ko so v drugih državah 

odgovornost za nadzor nad postopki zagotavljanja kakovosti prevzeli vladni organi, npr. svet 

za visoko šolstvo. 

 

Mednarodni vplivi na razvoj sistemov zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu 

 

Interes za razvoj sistemov zagotavljanja kakovosti so v tem delu Evrope v devetdesetih letih 

okrepile tudi različne mednarodne organizacije, kot so EU, Svet Evrope, Unesco in Svetovna 

banka. Vlade namreč kljub naraščajočemu vpisu študentov v visokošolsko izobraževanje deleža 

javnega financiranja niso sorazmerno povečale (Rozsnyai, 2003; Kohoutek, 2009a). 

 

Tako se je npr. eden glavnih ciljev programa TEMPUS, ki je namenjal sredstva za 

modernizacijo visokošolskih sektorjev, nanašal prav na razvoj in krepitev kakovosti visokega 

šolstva. Tudi v okviru programa PHARE se je npr. v letu 1997/1998 začel izvajati projekt, ki je 

financiral izvedbo institucionalnih evalvacij, spodbujal izmenjavo izkušenj, organiziral 

usposabljanja v metodologiji na tem področju itn. V okviru programa je bila opravljena tudi 

analiza zakonodaje in razvojnih potreb, na temelju katere so bili pripravljeni ukrepi za večjo 

združljivost sistemov zagotavljanja kakovosti (ETF, 1998, v Kohoutek, 2009a, str. 42), kar 

lahko utemeljim kot pomemben korak v smeri spodbujanja evropskega pristopa v zagotavljanju 

kakovosti, katerega razvoj se je z vstopom držav v bolonjski proces precej okrepil. 

 

5.2 Sistemi zagotavljanja kakovosti v okviru bolonjskega procesa 

 

Z vstopom v bolonjski proces so države storile pomemben korak k zbliževanju visokošolskih 

strategij, ki je bil na področju zagotavljanja kakovosti še posebej očiten. Poleg uvedbe strukture 
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treh ciklov in sprejetja kreditnega sistema ETCS so namreč reforme na področju zagotavljanja 

kakovosti postale prednostni strateški cilj bolonjskega procesa, ki ga lahko zato označimo za 

“motor reform zagotavljanja kakovosti v Evropi” (Enders in Westerheijden, 2014, str. 174). S 

podpisom Bolonjske deklaracije (1999) so se ministri za izobraževanje zavezali k spodbujanju 

evropskega sodelovanja v zagotavljanju kakovosti na temelju razvoja primerljivih meril in 

metodologije, čeprav je v samem dokumentu moč zaznati samo omembo tega cilja. Kot že 

rečeno, je v tem času (2000) kot posvetovalni organ začela delovati tudi ENQA; marca 2000 je 

npr. generalna skupščina ENQA sprejela pravila njenega delovanja ter akcijski načrt in se od 

tedaj v bolonjskem procesu začela uveljavljati kot osrednji organ na področju zagotavljanja 

kakovosti evropskega visokega šolstva (Zgaga, 2004a). 

 

Leta 2001, na vnovičnem srečanju pristojnih ministrov v Pragi, je bila v ospredju potreba “po 

tesnem evropskem sodelovanju, vzajemnem zaupanju v nacionalne sisteme za zagotavljanje 

kakovosti ter njihovem sprejemanju” (Praški komunike, 2001, str. 1), pa tudi po vzpostavitvi 

mehanizmov za zagotavljanje kakovosti v obliki akreditacije. Možnosti za njeno uvedbo je že 

pred praškim srečanjem preučeval projekt Združenja evropskih univerz (Association of 

European Universities, v nadaljevanju CRE) z naslovom Towards Accreditation Schemes for 

Higher Education in Europe, ki se je ukvarjal z vprašanjem, ali akreditacija omogoča 

učinkovito in pregledno evropsko sodelovanje na področju zagotavljanja kakovosti. Izsledki 

projekta so bili februarja 2001 predstavljeni tudi na bolonjskem seminarju v Lizboni, kjer so 

udeleženci poudarili, “da akreditacija ni sama sebi namen, temveč predstavlja pomembno 

sestavino zagotavljanja kakovosti” (CRE, 2001). O sklepih projekta so razpravljali tudi mesec 

kasneje na srečanju več kot tristo evropskih visokošolskih ustanov in njihovih pomembnejših 

predstavniških organizacij v Salamanci. Na srečanju je bil izpostavljen pomen kakovosti 

visokega šolstva: “[e]vropski visokošolski prostor mora biti utemeljen na osnovnih akademskih 

vrednotah ter izpolnjevati pričakovanja interesnih skupin, tj., dokazovati mora kakovost. [...] 

Kakovost je osnovni pogoj za zaupanje, relevantnost, mobilnost, združljivost in privlačnost 

evropskega visokošolskega prostora.” (Zgaga, 2004a, str. 222) Poleg tega je bila na 

salamanškem srečanju podprta tudi ideja o ustanovitvi EUA, ki je nastala z združitvijo CRE in 

Konfederacije rektorskih konferenc Evropske unije (za več o tem glej Barblan, 2002). EUA je 

že leto kasneje začela izvajati štiriletni projekt z naslovom Kultura kakovosti (Quality Culture 

2002–2006), ki se je osredotočil na razvoj notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti na 

univerzah in drugih visokošolskih zavodih.  

 

Razvoj evropske dimenzije pri zagotavljanju kakovosti je marca 2002 obravnaval tudi 

amsterdamski bolonjski seminar, na katerem je potekala razprava o programskem in 

institucionalnem vidiku zagotavljanja kakovosti. Kljub priznanju pomembnosti obeh vidikov 
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so se npr. študentski predstavniki zavzeli za programsko raven ocenjevanja kakovosti, “ker ta 

zagotavlja kakovost bolj neposredno (‘varovanje potrošnika’)” (Zgaga, 2004a, str. 283), 

medtem ko je večina “institucionalno zagotavljanje kakovosti razumela kot odgovornost 

avtonomnih, dobro upravljanih visokošolskih zavodov” (prav tam). Udeleženci seminarja so 

izpostavili tudi uporabnost kombinacije Dublinskih deskriptorjev, ki določajo ključne izide 

posameznih študijskih stopenj, in ugotovitev projekta Tuning (Tuning Educational Structures 

in Europe), v okviru katerega so bili razviti bolj specifično opredeljeni izidi. Kombinacija obeh 

je namreč uporabna v vzpostavljanju kakovosti tradicionalnega in transnacionalnega 

visokošolskega izobraževanja, izobraževanja na daljavo itn. (prav tam, str. 282–283). 

 

Pomemben mejnik v razvoju notranjih in zunanjih sistemov zagotavljanja kakovosti se je zgodil 

z naslednjo ministrsko konferenco, ki je potekala septembra 2003 v Berlinu; v skladu z načelom 

institucionalne avtonomije je bila namreč osnovna odgovornost za izvajanje in zagotavljanje 

kakovostnega izobraževanja dodeljena posameznim visokošolskim institucijam, pred države pa 

je bila postavljena naloga, da do leta 2005 vzpostavijo sistem akreditacije oziroma drugih 

primerljivih postopkov, ki naj bi temeljili na evalvaciji programov in/ali visokošolskih zavodov, 

sodelovanju študentov, zunanjih presojah in objavi rezultatov (Berlinski komunike, 2003, str. 

3). Novembra 2003 je bil v Cordobi za namene vzajemnega priznavanja odločitev o akreditaciji 

ustanovljen tudi Evropski konzorcij za akreditacijo (European Consortium for Accreditation, v 

nadaljevanju ECA), kot del nadaljevalnih aktivnosti v bolonjskem procesu pa je julija 2004 v 

Santanderju potekal tudi bolonjski seminar z naslovom Skupna metodološka orodja za 

ocenjevanje in akreditacijo v Evropi. V skladu z glavnimi načeli Bolonjske deklaracije (1999) 

je seminar izpostavil pomen nadaljnjega razvoja orodij za evalvacijo in akreditacijo, saj je bila 

slednja opredeljena kot “bistveno orodje za pospeševanje zagotavljanja kakovosti v sistemih 

visokega šolstva” (Zgaga, 2004a, str. 325). Udeleženci seminarja so podprli tudi izvajanje 

postopka kolegialne presoje, na temelju katere naj bi bilo moč zagotoviti večjo preglednost v 

postopkih akreditacije in s tem vzpostaviti zaupanje med visokošolskimi zavodi in agencijami 

za zagotavljanje kakovosti (prav tam). 

 

Do leta 2005 je tako večina držav iz območja EVP pristop akreditacije tudi uvedla; Schwarz in 

Westerheijden (2004), ki sta analizirala njen pojav v 20 evropskih državah, sta npr. ugotovila, 

da je bila leta 2003 že uveljavljena v 18, leta 1998 pa samo v 6 analiziranih državah. Tega leta 

se je npr. v Nemčiji z ustanovitvijo Sveta za akreditacijo uveljavil konkurenčni pristop 

akreditacije, ki je vključeval možnost izbire med različnimi agencijami za zagotavljanje 

kakovosti, nekoliko kasneje pa je postala akreditacija tudi uraden pristop v nizozemskem 

visokošolskem sistemu, o čemer podrobneje razpravljam v poglavju o Nizozemski. 
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Leta 2005 je potekalo tudi novo srečanje pristojnih ministrov v Bergnu (Bergenski komunike, 

2005), kjer so bili na predlog ‘skupine E4’24 sprejeti evropski standardi in smernice za 

zagotavljanje kakovosti, ki še danes veljajo za enega glavnih dosežkov bolonjskega procesa. 

ESG so zasnovani na način, ki naj bi omogočal njihovo uporabo vsem visokošolskim zavodom 

in agencijam za zagotavljanje kakovosti iz območja EVP ne glede na njihovo strukturo, funkcijo 

oziroma velikost nacionalnega sistema (ENQA, 2005, str. 9). Trije medsebojno povezani sklopi 

standardov in pripadajočih smernic v prvem delu obravnavajo notranje, v drugem delu pa 

zunanje zagotavljanje kakovosti, medtem ko se tretji del nanaša na zagotavljanje kakovosti 

agencij. 

 

Leto kasneje je ‘skupina E4’ organizirala tudi prvi Evropski forum za zagotavljanje kakovosti 

(European Quality Assurance Forum, krajše EQAF), ki naj bi v okviru vsakoletnih srečanj širil 

dobre prakse in s tem krepil evropsko razsežnost v zagotavljanju kakovosti. Enajsti forum 

EQAF je potekal novembra 2016 v Sloveniji (Ljubljana), zadnjega pa je gostila Riga. V 

Londonu, kjer je leta 2007 potekala naslednja ministrska konferenca, pa je bila med drugim 

podprta tudi ustanovitev Evropskega registra agencij za zagotavljanje kakovosti visokega 

šolstva (European Quality Assurance Register for Higher Education, v nadaljevanju EQAR), 

prostovoljnega in neodvisnega organa, ki naj bi omogočal odprt dostop do informacij o 

zaupanja vrednih agencijah, ki delujejo v skladu z ESG (Londonski komunike, 2007). Trenutno 

je v register vključenih 46 agencij iz 22 članic EVP, največ iz Španije (8) in Nemčije (7), pa 

tudi 3 iz Nizozemske in 1 iz Slovenije (EQAR, 2017). 

 

Leuvensko srečanje pristojnih ministrov, ki je potekalo dve leti kasneje, lahko razumemo kot 

preskok v razumevanju vprašanja zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu. Na srečanju 

sprejeti komunike je namreč povezal vprašanje splošne kakovosti visokega šolstva (oziroma 

tako imenovani transformativni vidik kakovosti; glej Harvey in Green, 1993; Harvey in Knight, 

1996) z razvojem sistemov zagotavljanja kakovosti v evropskih visokošolskih sistemih. 

Osrednji pomen v nadaljnjem uresničevanju evropske razsežnosti zagotavljanja kakovosti je 

pridobilo vprašanje pedagoškega poslanstva, na študenta osredinjeno učenje, razvoj učnih 

izidov, vzpostavitev nacionalnih ogrodij kvalifikacij, temelječih na učnih izidih itn. (Leuvenski 

komunike, 2009). 

 

Na osmi ministrski konferenci, ki je leta 2012 potekala v Bukarešti, so se pristojni ministri 

ponovno osredotočili na delovanje EQAR in se v zvezi s tem zavezali, da se agencijam, 

vključenim v register, omogoči opravljanje svojih dejavnosti v (drugih) državah članicah EVP. 

                                                           
24 ENQA, EUA, EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) in ESIB (National Unions 

of Students in Europe); slednja se je leta 2007 preimenovala v ESU (European Students’ Union). 
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Obenem so izpostavili tudi pomen priznavanja skupnih in dvojnih študijskih programov; 

sistemi zagotavljanja kakovosti so namreč “ključni za izgradnjo zaupanja in okrepitev 

privlačnosti ponudbe EVP, vključno pri zagotavljanju čezmejnega izobraževanja” (Bucharest 

Communiqué, 2012, str. 2). S tem so potrdili vse tesnejšo povezavo med vprašanjem 

zagotavljanja kakovosti in internacionalizacijo visokega šolstva, s poudarkom na 

“zagotavljanju kakovosti za vse” (prav tam, str. 1) pa so umestili zagotavljanje kakovosti tudi 

v kontekst socialne razsežnosti bolonjskega procesa. 

 

Maja 2015 je v Erevanu potekalo zadnje srečanje pristojnih ministrov, na katerem je bil zopet 

v ospredju pomen krepitve splošne kakovosti visokošolskega izobraževanja; glavno poslanstvo 

EVP se namreč nanaša na pedagoške inovacije, izrabo prednosti digitalne tehnologije pri 

poučevanju in učenju, ustreznost metod učenja in ocenjevanja, vključevanje študentov in drugih 

deležnikov v oblikovanje kurikula ipd. (Erevanski komunike, 2015, str. 2). Na konferenci sta 

bila sprejeta tudi dva ukrepa s precejšnjim pomenom za prihodnji razvoj zagotavljanja 

kakovosti v EVP. Prvi se nanaša na uveljavitev Evropskega pristopa v zagotavljanju kakovosti 

skupnih programov, ki naj bi agencijam s seznama EQAR omogočil izvajanje presoj skupnih 

programov zunaj nacionalnih pristojnosti, drugi pa je povezan s sprejetjem revidirane različice 

ESG, ki jo je ‘skupina E4’ zasnovala v sodelovanju z nekaterimi organizacijami, ki imajo v 

bolonjskem procesu status opazovalke (Education International, krajše EI, 

BUSINESSEUROPE in EQAR) (glej ENQA, EUA, ESU in EURASHE, 2015). Vključitev 

različnih interesnih skupin v razvoj ESG lahko utemeljim tudi kot zavezo ministrov po 

ohranjanju javne odgovornosti v zagotavljanju kakovosti visokega šolstva (prav tam). 

 

Da bi zagotovila ustrezno razumevanje sprememb v izvajanju ESG, v spodnji tabeli (Tabela 

5.1) prikazujem razlike med posameznimi standardi iz obeh sprejetih različic (ENQA, 2005; 

ENQA idr., 2015), medtem ko pripadajoče smernice namenoma izpuščam. 
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Tabela 5.1: Analiza sprememb v izvajanju ESG (2005 in 2015) 
 

ESG 2005 ESG 2015 Spremembe 

1. del: Evropski standardi in smernice za 

notranje zagotavljanje kakovosti v 

visokošolskih ustanovah 

1. del: Standardi in smernice za notranje 

zagotavljanje kakovosti 

 

1.1 Politika in postopki zagotavljanja kakovosti 1.1 Politika za zagotavljanje kakovosti 1.1 (2005) = 1.1 (2015) 

1.2. Potrjevanje, spremljanje in občasno 

ocenjevanje študijskih programov  

1.2 Oblikovanje in potrjevanje programov 1.2 (2005) = 1.2, 1.9 (2015) 

 

1.3 Preverjanje in ocenjevanje študentov 

 

1.3 Na študenta osredotočeno učenje, 

poučevanje in ocenjevanje 

1.3 (2005) = 1.3, 1.4 (2015) 

 

1.4 Vpis študentov, napredovanje, priznavanje in 

potrjevanje njihovega znanja 

1.4 (2015) = 1.3 (2005) 

  

1.4 Zagotavljanje kakovosti pedagoškega osebja 1.5 Pedagoško osebje 1.4 (2005) = 1.5 (2015) 

1.5 Razmere za študij in pomoč študentom 1.6 Učni viri in podpora študentom 1.5 (2005) = 1.6 (2015) 

1.6 Informacijski sistemi 1.7 Upravljanje z informacijami 1.6 (2005) = 1.7 (2015) 

1.7 Obveščanje javnosti 1.8 Obveščanje javnosti 1.7 (2005) = 1.8 (2015) 

 1.9 Stalno spremljanje in periodična presoja 

študijskih programov 

1.9 (2015) =1.2 (2005) 

 

 1.10 Ciklično zunanje zagotavljanje kakovosti 1.10 (2015) = 2.7 (2005) 

2. del: Evropski standardi in smernice za 

zunanje zagotavljanje kakovosti v visokem 

šolstvu 

2. del: Standardi in smernice za zunanje 

zagotavljanje kakovosti 

 

2.1 Uporaba postopkov za notranje zagotavljanje 

kakovosti 

2.1 Upoštevanje notranjega zagotavljanja 

kakovosti 

2.1 (2005) = 2.1 (2015) 

 

2.2 Razvoj procesov za zunanje zagotavljanje 

kakovosti 

2.2 Oblikovanje metodologij, ki ustrezajo 

namenu 

2.2 (2005) = 2.2 (2015) 

2.2 (2015) = 2.2, 2.4 (2005) 

2.3 Merila odločanja 

 

2.3 Izvajanje postopkov 2.3 (2005) = 2.5 (2015) 

2.3 (2015) = 2.6, 3.7 (2005) 
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2.4 Postopki, ki ustrezajo namenu 

 

2.4 Zunanji izvedenci za kolegialni pregled 

 

2.4 (2005) = 2.2, 2.4 (2015) 

2.4 (2015) = 3.7 (2005) 

2.5 Poročanje 

 

2.5 Merila za izide 2.5 (2005) = 2.6 (2015) 

2.5 (2015) = 2.3, 3.7 (2005) 

2.6 Postopki spremljanja 2.6 Poročanje 

 

2.6 (2005) = 2.2., 2.3 (2015) 

2.6 (2015) =2.5 (2005) 

2.7 Redni pregledi 

 

2.7 Pritožbe in pozivi 

 

2.7 (2005) = 1.10 (2005) 

2.7 (2015) = 2.7, 3.7 (2005) 

2.8 Širše analize  2.8 (2005) = 3.4 (2015) 

3. del: Evropski standardi za agencije za 

zunanje zagotavljanje kakovosti 

3. del: Standardi za agencije za zagotavljanje 

kakovosti 

 

3.1 Uporaba postopkov zunanjega zagotavljanja 

kakovosti v visokem šolstvu 

3.1 Dejavnosti, politike in postopki za 

zagotavljanje kakovosti 

3.1 (2005) = 3.1 (2015) 

3.1 (2015) = 3.1, 3.3, 3.5 (2005) 

3.2 Uradni značaj 3.2 Uradni značaj 3.2 (2005) = 3.2 (2015) 

3.3 Dejavnosti 

 

3.3 Neodvisnost 3.3 (2005) = 3.1 (2015) 

3.3 (2015) = 3.6 (2005) 

3.4 Sredstva 3.4 Tematska analiza 

 

3.4 (2005) = 3.5 (2015) 

3.4 (2015) = 2.8 (2005) 

3.5 Izjava o poslanstvu 

 

3.5 Sredstva 

 

3.5 (2005) = 3.1 (2015) 

3.5 (2015) = 3.4 (2005) 

3.6 Neodvisnost 

 

3.6 Notranje zagotavljanje kakovosti in 

strokovnost  

3.6 (2005) = 3.3 (2015) 

3.6 (2015) = 3.8 (2005) 

3.7 Kriteriji in postopki za zunanje zagotavljanje 

kakovosti agencij 

3.7 Ciklične zunanje presoje agencij 3.7 (2005) = 2.4, 2.6 (2015) 

3.7 (2015) = 3.8 (2005) 

3.8 Postopki odgovornosti  3.8 (2005) = 3.6 (2015) 

 

Vir: ENQA (2005); ENQA idr. (2015); EURASHE idr. (2016). 
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Za razliko od predhodne različice ESG (ENQA, 2005) se prenovljena verzija ukvarja z 

vprašanji, povezanimi z učnimi izidi, zaposljivostjo, izvajanjem transnacionalnega in 

čezmejnega izobraževanja itn. Ker je eden izmed njenih glavnih namenov “prispevati k 

skupnemu razumevanju zagotavljanja kakovosti za učenje in poučevanje prek meja in med 

vsemi deležniki” (ENQA idr., 2015, str. 6), sem tudi v prenovljeni različici ESG zaznala 

krepitev povezave med splošno kakovostjo visokošolskega izobraževanja in razvojem notranjih 

in zunanjih sistemov zagotavljanja kakovosti kot tudi med zagotavljanjem kakovosti in 

internacionalizacijo v visokem šolstvu. 

 

Vendar pa je sprejetje ESG obenem izzvalo tudi številne razprave o njihovih vplivih na razvoj 

notranjih in zunanjih sistemov zagotavljanja kakovosti v posameznih državah članicah 

bolonjskega procesa, saj je delovanje teh sistemov opredeljeno z načeli, ki so bila sprejeta na 

mednarodni ravni. V literaturi sem zato pogosto naletela na opozorila o različnih izzivih 

izvajanja ESG, ki se npr. nanašajo na opisno naravnanost standardov, ki naj bi bili po mnenju 

nekaterih v svoji naravi precej abstraktni, zaradi česar se naj ne bi v zadostni meri osredotočali 

na specifičnost nacionalnih in institucionalnih kontekstov (Kohoutek, 2009b; Hopbach, 2012; 

Enders in Westerheijden, 2014). ESG lahko namreč razumemo kot “vrhunec metodološkega 

sodelovanja med agencijami za ocenjevanje kakovosti” (Enders in Westerheijden, 2014, str. 

173), čeprav se po drugi strani “zdi ironično, da metodološko sodelovanje nikoli ni šlo dlje od 

uvedbe nekaterih splošnih načel” (prav tam). Ti imajo svoje izvore v elementih splošnega 

modela ocenjevanja kakovosti iz devetdesetih let (glej van Vught in Westerheijden, 1994), ki 

ga po novem dopolnjuje vključitev mednarodnih izvedencev. Tudi prenova ESG naj bi bila zato 

“predvsem tehnična: načela ostajajo zelo podobna prvi različici in glavni cilj revizije je 

povečanje jasnosti norm v besedilu, da se zmanjšajo razlike v interpretaciji in tako poveča 

harmonizacija delovanja na področju zagotavljanja kakovosti v EVP” (Enders in Westerheijden, 

2014, str. 174). 

 

Potekajoča razprava zato poziva k obravnavi vprašanja nacionalnih in institucionalnih odzivov 

na politike zagotavljanja kakovosti, ki so bile sprejete na nadnacionalni ravni, kar je tema, ki se 

ji posvečam v nadaljevanju tega poglavja. 

 

5.2.1 Nacionalni in institucionalni odzivi na nadnacionalne politike zagotavljanja 

kakovosti v visokem šolstvu 

 

Čeprav je bil v razvoju zunanjih in notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti držav EVP od 

podpisa Bolonjske deklaracije (1999) dosežen precejšen napredek, sem v literaturi in tudi v 

različnih študijah zasledila opozorila, da ostaja razvoj tega področja na nacionalni in 
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institucionalni ravni visokega šolstva precej raznolik (Costes idr., 2008; Loukkola in Zhang, 

2010; European Commission idr., 2015; Kohoutek, Land in Owen, 2013; Sursock, 2015). Kot 

ugotavlja zadnje poročilo Trends 2015, naj bi zato v politikah zagotavljanja kakovosti držav 

EVP obstajalo manj zbliževanja kot pred nekaj leti (Sursock, 2015, str. 49). 

 

Vprašanje podobnosti in razlik, prisotnih v nacionalnih in institucionalnih politikah 

zagotavljanja kakovosti, je zato smiselno umestiti v kontekst razvoja zunanjega (agencije, 

pristopi) in notranjega zagotavljanja kakovosti (visokošolski zavodi) kot tudi v kontekst 

izvajanja ESG, saj se danes pogosto odpira vprašanje, ali zunanji in notranji sistemi 

zagotavljanja kakovosti delujejo v skladu s standardi in smernicami, ki so bili sprejeti na ravni 

EVP (European Commission idr., 2015). 

 

Zunanji sistemi zagotavljanja kakovosti v EVP: podobnosti in razlike 

 

V večini držav EVP je od sredine devetdesetih let do danes moč opaziti precejšen napredek v 

razvoju sistemov zunanjega zagotavljanja kakovosti. Kot navaja Poročilo o izvajanju 

bolonjskega procesa, je imelo npr. leta 2013/2014 od skupno 47 držav članic bolonjskega 

procesa 31 izmed njih vzpostavljen sistem zunanjega zagotavljanja kakovosti, ki je bil uspešno 

evalviran v skladu z ESG (European Commission idr., 2015), kar pomeni, da do danes le še 

peščica držav iz območja EVP ni ustanovila agencije za zagotavljanje kakovosti. 

 

Vendar pa sem v podrobnejši analizi njihovega delovanja naletela na pestrost njihovih 

medsebojnih razlik, ki se nanašajo predvsem na vrsto (nacionalna, tuja, konkurenčna, 

disciplinarno specifična agencija); značaj (javna, zasebna agencija); neodvisnost od državnih 

organov (pod pristojnostjo ministrstva, samostojne); velikost (manjša, srednje velika, večja 

agencija); članstvo v mednarodnih organizacijah, npr. ENQA, EQAR (da/ne) ter vključevanje 

interesnih skupin (npr. študentov, delodajalcev) (Hopbach, 2012; Grifoll idr., 2015; European 

Commission idr., 2015). 

 

Poleg tega sem v literaturi in študijah pogosto zasledila tudi vprašanja, povezana s skladnostjo 

delovanja agencij z ESG; slednji sicer sledijo ideji neobvezujočega pristopa, vendar pa ima 

lahko njihovo neizvajanje za agencije precejšnje posledice – v primeru da delovanje agencij ni 

‘znatno skladno’ z ESG, namreč tvegajo izključitev iz ENQA in EQAR (Kohoutek, 2009b; 

Hopbach, 2012; Enders in Westerheijden, 2014). V zvezi s tem sta Enders in Westerheijden 

(2014) utemeljila, da kljub njihovi večinoma opisni naravi, ki omogoča (popolno, znatno, 

delno …) skladnost, ‘znatna skladnost’ še vedno pušča prostor za raznolikost pristopov, ki jih 

uporabljajo agencije. Tudi Hopbach (2012), ki se je v analizi poročil o zunanjih evalvacijah 
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agencij osredotočil na vprašanje njihove skladnosti s posameznimi standardi, je ugotovil, da so 

razlogi za njihovo bistveno (in torej ne popolno) skladnost precej različni in pogosto povezani 

z njihovo naravo razvoja (npr. ne delujejo dovolj dolgo) ali pa so odraz bolj splošnih omejitev 

(npr. v nacionalni zakonodaji, pomanjkanju pritožbenih postopkov ipd.). Avtor je prav tako 

odkril, da so agencije v določenih standardih drugega dela ESG le redko ocenjene kot ‘znatno 

skladne’ (npr. standard 2.6 Poročanje v primeru obstoja prepovedi javne objave poročil ne more 

doseči ‘popolne skladnosti’) in tudi na splošno nobena izmed obravnavanih agencij ni bila 

ocenjena kot neskladna z vsemi standardi, medtem ko je bilo dve tretjini agencij ocenjenih kot 

‘popolnoma skladnih’ (prav tam, str. 273). 

 

Prav zato je “tehnično izvajanje” dogovorjenih standardov in smernic “prepuščeno nacionalni 

in institucionalni ravni” (Enders in Westerheijden, 2014, str. 175), kar sovpada z ugotovitvijo o 

obstoju raznolikih pristopov, ki se izvajajo v visokošolskih sistemih držav članic bolonjskega 

procesa. Evropski standardi in smernice namreč ne določajo vrste zunanjega zagotavljanja 

kakovosti, temveč utemeljujejo, naj se dejavnosti zunanjega zagotavljanja kakovosti izvajajo 

“na institucionalni in programski ravni” (ENQA, 2005, str. 6). 

 

Na obstoj precejšnjih razlik med prevladujočimi pristopi je že leta 2008 opozorila tudi ENQA 

v raziskavi z naslovom Quality Procedures in the European Higher Education Area and Beyond 

– Second ENQA Survey, v kateri je izpostavila, da so v EVP pristopi na programski ravni 

(akreditacija, evalvacija) pogostejši od tistih na institucionalni ravni (Costes idr., 2008, str. 24). 

Poleg tega naj bi precejšnja večina (90 %) v študiji sodelujočih agencij redno uporabljala več 

kot en pristop, najpogosteje kombinacijo programske in institucionalne akreditacije/evalvacije 

(prav tam; glej tudi Hopbach, 2012). Ker pa je v zadnjem času opazen tudi premik k revizijam 

in institucionalnim evalvacijam, lahko tovrstno spremembo utemeljim tudi kot odraz večje 

institucionalne odgovornosti za postopke zagotavljanja kakovosti. 

 

Obstoj raznolikih pristopov pa je obenem tudi odsev razvoja sistemov zagotavljanja kakovosti 

in njihovih preteklih, precej raznolikih tradicij, ki segajo v čas pred vključitvijo držav v 

bolonjski proces. 

 

Notranji sistemi zagotavljanja kakovosti v državah EVP: podobnosti in razlike 

 

Ena pomembnejših sprememb, ki se je zgodila z bolonjskim procesom, je povezana tudi z 

razvojem notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti, ki so ga prvič spodbudili na berlinski 

konferenci, na kateri je bila visokošolskim zavodom tudi uradno priznana glavna odgovornost 

za njihov razvoj (Berlinski komunike, 2003). Ta se je leta 2005 okrepil s sprejetjem ESG, ki so 
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v prvem delu podrobneje opredelili ključna področja notranjega zagotavljanja kakovosti na 

visokošolskih institucijah (ENQA, 2005). Po eni strani lahko zato trdim, da gre za novejši pojav, 

čeprav je po drugi strani projekt EUA,25 ki je preučeval kulturo kakovosti na visokošolskih 

zavodih, izpostavil, da je skoraj polovica (48 %) od skupno 222 v projektu sodelujočih 

visokošolskih institucij iz 36 držav navedla, da so notranji sistem zagotavljanja kakovosti uvedli 

že pred letom 2005, torej pred sprejetjem ESG (Loukkola in Zhang, 2010, str. 21). 

 

Danes ima tako večina visokošolskih zavodov razvite institucionalne politike in postopke 

zagotavljanja kakovosti, ki jih uporabljajo za načrtovanje in izboljšanje svojega delovanja (glej 

Sursock, 2015). Vendar pa najdemo med njimi tudi opazne razlike, ki so pogosto odraz 

nekaterih skupnih vprašanj. Eno izmed njih se nanaša na sodelovanje različnih interesnih skupin 

pri oblikovanju postopkov notranjega zagotavljanja kakovosti (npr. študentov, zaposlenih, 

delodajalcev, ekspertov in diplomantov), saj se raven njihovega sodelovanja med različnimi 

državami EVP precej razlikuje (Loukkola in Zhang, 2010, str. 10). Drugo vprašanje je povezano 

z odgovornostjo, saj v kar 37 državah EVP obstaja deljena odgovornost s strani ministrstva, 

agencij in visokošolskih zavodov (European Commission idr., 2015), kar lahko vodi do kulture 

skladnosti, ki je bolj opazna tedaj, kadar se agencijo za zagotavljanje kakovosti dojema kot 

formalen in birokratski organ (Sursock in Smidt, 2010, str. 63). 

 

Vprašanje skladnosti se pogosto povezuje tudi z izvajanjem ESG; projekt IBAR26 je npr. potrdil 

precejšnje zbliževanje institucionalnih politik zagotavljanja kakovosti s prvim delom ESG, 

čeprav se politike visokošolskih institucij nanj bolj redko sklicujejo (Kohoutek idr., 2013, str. 

37). Institucionalni razvoj postopkov zagotavljanja kakovosti lahko zato vodi do pretirane 

usmerjenosti na skladnost z nadnacionalno določenimi smernicami njihovega razvoja, zaradi 

česar se lahko spregledajo ustreznejše prakse, prilagojene specifičnemu profilu posamezne 

visokošolske ustanove (Loukkola in Zhang, 2010). 

 

5.3 Povzetek in zaključki 

 

Če povzamem izsledke pričujočega poglavja, lahko z gotovostjo trdim, da na vprašanje, kako 

so se v evropskem visokem šolstvu razvijali procesi zagotavljanja kakovosti v obdobju pred 

                                                           
25 Z naslovom Examining Quality Culture in higher education institutions (EQC); gre za prvi del projekta, ki se je 

posvečal vprašanju, kako visokošolski zavodi iz EVP izvajajo prvi del ESG (Loukkola in Zhang, 2010). 
26 Identifying barriers in promoting European Standards and Guidelines for Quality Assurance at institutional 

level (IBAR); gre za projekt, ki je na vzorcu 28 visokošolskih institucij iz 7 držav poleg notranjega zagotavljanja 

kakovosti v kontekstu ESG obravnaval tudi druge dimenzije institucionalne kakovosti, kot so: dostop, ocenjevanje, 

študenti, menedžment in upravljanje, zaposlovanje in strokovni razvoj zaposlenih (Kohoutek idr., 2013). 
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bolonjskim procesom (1980–1999), ni moč odgovoriti brez upoštevanja širših političnih, 

gospodarskih, družbenokulturnih sprememb, ki so se zgodile kot odziv na povojni ideološki 

razcep Evrope. Ta je na obeh straneh železne zavese pogojeval širši visokošolski razvoj, s tem 

pa je vplival tudi na pojav in razvoj sistemov zagotavljanja kakovosti. 

 

Posebne okoliščine so tako botrovale več kot desetletni prednosti v razvoju zahodnoevropskih 

sistemov zagotavljanja kakovosti pred tistimi iz nekdaj socialističnih držav (Rozsnyai, 2003; 

Kohoutek, 2009a). Masifikacija visokega šolstva, neoliberalizem, novo javno upravljanje itn. 

so ponekod že v zgodnjih osemdesetih letih vodili do okrepitve vladnega upravljanja ‘na 

daljavo’ in pojava neodvisnih posredniških agencij, s tem pa tudi do vzpona praks 

(samo)evalvacije (Neave, 1988) in drugih prvin splošnega modela ocenjevanja kakovosti (van 

Vught in Westerheijden, 1994). Nekoliko drugačni vplivi, povezani s prehodom v tranzicijsko 

družbo – npr. diverzifikacija visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki se je pojavila 

kot odziv na množičnost udeležencev visokošolskega izobraževanja – pa so zaradi državnega 

nadzora nad akademskimi standardi vodili do uveljavitve akreditacije, ki je imela v 

zahodnoevropskih sistemih visokega šolstva precej obroben položaj (Rozsnyai, 2003; Schwarz 

in Westerheijden, 2004; Kohoutek, 2009a). Kot utemeljuje Kohoutek (2009a), so bile prakse 

ocenjevanja kakovosti v številnih državah bivšega ‘vzhodnega bloka’ združljive s splošnim 

modelom, vendar pa je bila njegova metodologija razširjena z da/ne odločitvijo o podelitvi 

akreditacije, zato je bila evalvacija samo del postopkov akreditacije. 

 

Poleg razlik v pristopih so obstajala tudi razhajanja, povezana z obstojem in delovanjem 

organov za zagotavljanje kakovosti; ti so v nekdaj socialističnih državah od sredine 

devetdesetih let delovali kot instrument vlade, v njihovih zahodnoevropskih sosedah pa so bili 

kot neodvisen posredniški organ ustanovljeni že v sredini osemdesetih let. Identificirane razlike 

lahko zato utemeljim tudi kot odraz različnih namenov, saj je bil glavni namen evalvacije 

odgovornost do različnih interesnih skupin in izboljšanje kakovosti (van Vught in 

Westerheijden, 1994; Schwarz in Westerheijden, 2004), medtem ko se je v postopkih 

akreditacije odgovornost nanašala na skladnost z minimalnimi standardi kakovosti. 

 

Precej raznolik in kontekstualno pogojen “predbolonjski” razvoj sistemov zagotavljanja 

kakovosti se je torej odražal v vrsti vprašanj: kdaj so se sistemi zagotavljanja kakovosti 

uveljavili in zakaj, katere prakse so bile uvedene, kdo je prevzel odgovornost nad njimi ter 

kakšen je bil njihov namen. 

 

Vključitev evropskih držav v bolonjski proces je v večini njegovih članic prispevala h korenitim 

spremembam v zunanjih in notranjih sistemih zagotavljanja kakovosti, ki so se okrepile 
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predvsem po sprejetju ESG (Hopbach, 2012). Vendar pa sem na temelju analize literature, 

strateških dokumentov in različnih študij lahko potrdila, da so ti z razvojem postali precej 

kompleksni in dinamični in zato ne nujno bolj podobni, kar gre pripisati precej raznolikim 

nacionalnim in institucionalnim odzivom na nadnacionalno zastavljen razvoj (politik) tega 

področja. 

 

Tudi v prihodnje bo med različnimi sistemi zagotavljanja kakovosti iz območja EVP verjetno 

prisotno zbliževanje v metodah ocenjevanja kakovosti, saj temeljijo na izkušnjah s splošnim 

modelom ocenjevanja kakovosti iz devetdesetih let. Po drugi strani se bodo njihove medsebojne 

razlike še naprej odražale pri izvajanju pristopov oziroma kombinacijah le-teh, saj so številne 

države pred kratkim pristop spremenile oziroma ga nameravajo spremeniti v bližnji prihodnosti 

(Costes idr., 2008; Hopbach, 2012; Sursock, 2015). 

 

Izvajanje določenega pristopa pa pogojuje tudi delovanje notranjih sistemov zagotavljanja 

kakovosti na visokošolskih ustanovah; le-ta je namreč bodisi odraz zaupanja v visokošolski 

sektor in s tem v institucionalno odgovornost za izvajanje postopkov zagotavljanja kakovosti 

bodisi odsev pomanjkanja zaupanja in s tem omejene institucionalne avtonomije. Glavna skrb 

številnih institucij je zato pogosto povezana z njihovim ustreznim odzivanjem na zunanje 

zahteve, v največji meri na tiste s strani nacionalnih organov, saj ‘znatna skladnost’ z 

nadnacionalno določenimi standardi in smernicami zagotavljanja kakovosti (ENQA, 2005; 

ENQA idr., 2015) še ne pomeni jamstva, da bo visokošolski zavod oziroma študijski program 

uspešno prestal akreditacijo/evalvacijo/revizijo s strani nacionalnega organa za zagotavljanje 

kakovosti (Kohoutek, 2009b; Hopbach, 2012). V končni fazi je torej razvoj sistemov zunanjega 

in notranjega zagotavljanja kakovosti v državah članicah EVP odvisen od odločitev pristojnih 

nacionalnih oblikovalcev visokošolskih politik, njihovih interesov, prioritet in namenov, s tem 

pa tudi od njihovega dojemanja vprašanja, kako zagotoviti kakovost visokega šolstva. Kot sem 

osvetlila v razpravi pričujočega poglavja, so različne države nanj poiskale raznolike odgovore, 

skladne s potrebami njihovega lastnega razvoja.  
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6 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V INTERNACIONALIZACIJI IN 

INTERNACIONALIZACIJA V ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI 

VISOKEGA ŠOLSTVA 

 

Ustrezno razumevanje vprašanja internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti v visokem 

šolstvu zahteva tudi obravnavo njunega soodvisnega razmerja, ki ga je moč utemeljiti kot 

razširitev obeh posamičnih konceptov. Kljub njunemu sočasnemu razvoju, ki je postal očiten v 

zadnjih dveh desetletjih preteklega stoletja, so do pred kratkim v visokošolskih diskusijah njuno 

medsebojno povezavo preučevali bolj pomanjkljivo, z izjemo nekaterih vidnejših izjem (glej 

van der Wende, 1999; Vroeijenstijn, 1999; van Gaalen, 2010; de Boer, Jongbloed, Benneworth, 

Westerheijden in File, 2012). 

 

Danes se zdi skoraj nepredstavljivo, da se pri obravnavi internacionalizacije ne bi dotaknili tudi 

vprašanja njene kakovosti oziroma da v razpravi o zagotavljanju kakovosti ne bi upoštevali tudi 

mednarodne razsežnosti tega področja. Aktualne diskusije o njuni soodvisni povezavi pogosto 

omenjajo tri medsebojno dopolnjujoče se vidike. Vprašanje zagotavljanja kakovosti 

internacionalizacije vključuje zagotavljanje kakovosti kot metodo za izboljšanje dejavnosti, 

strategij oziroma politik visokošolske internacionalizacije, medtem ko se internacionalizacija 

zagotavljanja kakovosti ukvarja z vključitvijo procesov zagotavljanja kakovosti v širši kontekst 

mednarodnih dejavnosti. Tretji vidik, imenovan dodana vrednost internacionalizacije za 

kakovost samega izobraževanja, pa se uresničuje v okviru dejavnosti na mednarodni ravni, kot 

so mobilnost, razvoj skupnih kurikulov oziroma skupnih/dvojnih programov itd. (van Gaalen, 

2010, str. 10; de Boer idr., 2012). V slednjem primeru internacionalizacija ni sama sebi namen, 

temveč velja za instrument, ki prispeva k izboljšanju kakovosti izobraževanja (in raziskovanja) 

(de Wit idr., 2015). Ker sem o tem že spregovorila v drugem poglavju v okviru definicij o 

internacionalizaciji visokega šolstva, se v pričujočem poglavju posvečam predvsem prvima 

dvema vidikoma, torej zagotavljanju kakovosti internacionalizacije ter internacionalizaciji 

zagotavljanja kakovosti na področju visokega šolstva. 

 

V nadaljevanju tako najprej namenjam pozornost podrobnejši preučitvi različnih instrumentov, 

ki so se na evropskih tleh od sredine devetdesetih let do danes uveljavili za namene ocenjevanja 

in merjenja kakovosti internacionalizacije. Zatem analiziram tudi pretekle in sedanje pobude, 

ki so prispevale h krepitvi internacionalizacije v sistemih zagotavljanja kakovosti na nacionalni 

in institucionalni ravni visokega šolstva, medtem ko se v zaključnem delu posvečam tudi 

vprašanju razvrščanja univerz. Uvrstitve visokošolskih institucij na mednarodnih lestvicah se 

namreč pogosto utemeljujejo kot odraz njihove internacionalizacije oziroma kakovosti 



86 

 

izobraževanja, ki ga izvajajo, zaradi česar obstaja večja potreba po razjasnitvi vprašanja o 

ustreznosti tovrstnih razumevanj. 

 

6.1 Zagotavljanje kakovosti v internacionalizaciji visokega šolstva 

 

Vprašanje zagotavljanja kakovosti internacionalizacije ni povsem nov pojav, saj se je zanimanje 

zanj okrepilo že v začetku devetdesetih let. Leta 1993 je npr. EAIE izvedel konferenco na temo 

kakovosti v mednarodnem izobraževanju in tudi v nekaterih zahodnoevropskih državah so se v 

tem času že uveljavili različni instrumenti, ki so bili namenjeni zagotavljanju večje kakovosti v 

internacionalizaciji visokošolskega izobraževanja (glej npr. van der Wende, 1999; de Wit, 2002; 

de Wit idr. 2015). 

 

Za ocenjevanje specifičnih dejavnosti internacionalizacije so ponekod začeli uporabljati 

kodekse ravnanja (codes of conduct). Vodilno vlogo v njihovem razvoju so prevzele ZDA, 

Združeno kraljestvo in Avstralija, ki so prve določile minimalne zahteve, ki jih je bilo treba 

upoštevati v programih izmenjav, pri rekrutiranju mednarodnih študentov, čezmejnem izvajanju 

študijskih programov ipd. Kodeksi ravnanja so še danes razširjeni kot eden splošnih 

instrumentov za zagotavljanje kakovosti internacionalizacije, vendar pa so se kasnejše pobude 

osredotočile predvsem na ocenjevanje kakovosti njenih specifičnih vidikov (van der Wende, 

1999). 

 

Ker so v sredini devetdesetih let v nekaterih zahodnih državah že začeli z bolj načrtnim 

razvojem strategij internacionalizacije, je postalo vse bolj pomembno tudi ocenjevanje 

kakovosti tovrstnih strategij (Knight in de Wit, 1999; de Wit, 2002; Beerkens idr., 2010). Na 

Nizozemskem in Finskem se je npr. uveljavila samoevalvacija, s pomočjo katere so 

visokošolske institucije presojale kakovost svojih dejavnosti in strategij internacionalizacije 

(van der Wende, 1999). Za razliko od kodeksov ravnanja je bila samoevalvacija del širših 

postopkov zagotavljanja kakovosti, rezultati samoevalvacije, pridobljeni s pomočjo 

kolegialnega pregleda, pa so vodili do priporočil za izboljšave (prav tam). 

 

Za eno prvih mednarodnih pobud, ki je vključila internacionalizacijo v splošni institucionalni 

sistem zagotavljanja kakovosti, velja pilotni projekt Internationalisation Quality Review 

Project (IQRP), ki ga je leta 1994 začel izvajati OECD.27 Kot navajata J. Knight in de Wit 

(1999), je ocenjevanje internacionalizacije združevalo metodi samoocenjevanja in kolegialnega 

                                                           
27 V sodelovanju z Academic Cooperation Association (ACA) v okviru programa Institutional Management in 

Higher Education (IMHE). 
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pregleda in vključevalo šest področij (politike in strategije internacionalizacije, organizacijske 

in podporne strukture, študijski programi in študenti, raziskovalni in znanstveni prispevki, 

upravljanje s človeškimi viri ter pogodbe in storitve). Cilj samoocenjevanja je bila kritična 

samoevalvacija vidikov, povezanih z mednarodno razsežnostjo visokošolske ustanove, temu pa 

je sledila priprava poročila, ki je obsegalo tudi predloge za izboljšanje. Zunanji kolegialni 

pregled, v katerega so bili vključeni neodvisni izvedenci, pa je poleg povratnih informacij 

zagotavljal tudi dopolnilne analize iz zunanje, mednarodne perspektive (prav tam). 

  

Največja prednost instrumenta IQRP so bili fleksibilni kazalniki, ki so bili uporabni znotraj 

različnih kulturnih kontekstov, zato je bilo možno poskusno različico IQRP uvesti na 

visokošolskih ustanovah z različno razvojno stopnjo strategij internacionalizacije. 

Standardizacija in spodbujanje primerjav z drugimi institucijami tako ni bil temeljni namen 

projekta (prav tam, str. 49). Čeprav je bil z njim storjen velik napredek na področju ocenjevanja 

kakovosti internacionalizacije, projekt ni bil deležen zadostne podpore, da bi ostal še naprej 

izvedljiv, zato se je leta 1998 tudi končal. Kljub temu je predstavljal podlago za številne 

kasnejše pobude, ki so se osredotočale na ocenjevanje kakovosti v internacionalizaciji, npr. za 

spletno orodje MINT (Mapping Internationalisation), ki mu namenjam pozornost v 

nadaljevanju. 

 

Razvoj različnih pobud, ki so ocenjevale kakovost institucionalnih strategij in politik 

internacionalizacije, lahko razumemo tudi kot pomembno stopnjo v razvoju same 

internacionalizacije, ki je s tem postala bolj celovit in strateško naravnan proces (de Wit, 2002). 

Vendar pa se je večina tovrstnih prizadevanj – ki so se v tem času bolj kot v celinski Evropi 

uveljavili v anglosaških državah, npr. v Kanadi, ZDA in Združenem kraljestvu – izvajala 

predvsem na institucionalni in torej ne na sistemski ravni visokega šolstva, saj vlade oziroma 

nacionalne agencije v večini primerov v njihov razvoj niso bile aktivno vključene. Tudi v 

celinski Evropi je bil v devetdesetih letih minulega stoletja razvoj tovrstnih pobud na sistemski 

ravni visokega šolstva precej omejen, z izjemo nekaterih zahodnoevropskih držav (npr. 

Švedska, Nizozemska, Francija), kjer pa so bila nacionalna prizadevanja prednostno usmerjena 

na izmenjave študentov in osebja (van der Wende, str. 233) in ne na druge oblike visokošolske 

internacionalizacije. 

 

V zadnjem desetletju in pol se je zaradi same narave procesa internacionalizacije, ki je postala 

precej bolj povezana z drugimi dejavnostmi visokošolskih institucij, precej okrepila potreba po 

razvoju instrumentov, ki na različne načine ocenjujejo njeno kakovost (Beerkens idr., 2010). V 

Evropi je bil razvoj tovrstnih orodij spodbujen zaradi modernizacije in harmonizacije 

visokošolskega izobraževanja v kontekstu bolonjskega procesa, pa tudi zaradi širših vplivov 
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globalizacije na visokošolski razvoj (de Boer idr., 2012). 

 

V nadaljevanju se zato osredotočam na tri različne načine ocenjevanja kakovosti visokošolske 

internacionalizacije, ki so se v zadnjem času uveljavili v Evropi. V prvem primeru predstavljam 

mednarodno prakso pri zagotavljanju kakovosti, ki se uporablja za ocenjevanje kakovosti 

internacionalizacije (Aerden, 2015). V drugem primeru prikazujem spletno orodje, ki vključuje 

zagotavljanje kakovosti kot eno izmed ključnih kategorij v merjenju internacionalizacije (van 

Gaalen, 2009; Beerkens idr., 2010). V tretjem primeru pa obravnavam dva projekta, v okviru 

katerih so bili razviti kazalniki, namenjeni merjenju (kakovosti) internacionalizacije visokega 

šolstva (Brandenburg idr., 2009). 

 

V tej kratki pojasnitvi se v prvih dveh primerih namenoma omejujem na pobudi, ki imata svoje 

izvore na Nizozemskem, kar pa ne pomeni, da ne priznavam številnih drugih možnosti, ki so 

na voljo za ocenjevanje, merjenje in zagotavljanje kakovosti visokošolske internacionalizacije. 

Gre namreč za izbor, ki lajša razumevanje izbrane teme v naslednjih poglavjih pričujoče 

raziskave. 

 

6.1.1 Zagotavljanje kakovosti kot sestavni del standardov ocenjevanja 

internacionalizacije visokega šolstva 

 

Eno izmed prvih pobud v ocenjevanju kakovosti internacionalizacije je leta 2009 predstavila 

Nizozemsko-flamska organizacija za akreditacijo (v nizozemščini Nederlands-Vlaamse 

Accreditatieorganisatie, krajše NVAO), ki je razvila ocenjevalni okvir, namenjen presoji 

vplivov internacionalizacije na kakovost študijskega programa.28 Na temelju nizozemske 

pobude je bila kasneje v projektu, ki je potekal pod okriljem ECA, v nekoliko prilagojeni 

različici razvita metodologija, namenjena ocenjevanju kakovosti internacionalizacije na 

programski in institucionalni ravni visokega šolstva.29 Institucija oziroma program, ki v 

namene, funkcije oziroma izvajanje izobraževanja vključuje mednarodno in medkulturno 

razsežnost, ima v primeru uspešnega ocenjevanja možnost pridobiti certifikat za kakovost v 

internacionalizaciji, imenovan CeQuInt (Certificate for Quality in Internationalisation) 

(Aerden, 2015). Ocenjevalni okvir sestavlja skupno deset kategorij standardov s pripadajočimi 

merili, od tega pet na programski in pet na institucionalni ravni, kar prikazujem v Tabeli 6.1.  

 

 

                                                           
28 Tako imenovani Distinctive Quality Feature Internationalisation. 
29 V projektu, ki je potekal med letoma 2012 in 2015, je sodelovalo 14 agencij za zagotavljanje kakovosti oziroma 

organizacij za internacionalizacijo iz 11 držav, med njimi tudi iz Slovenije in Nizozemske.  



89 

 

Tabela 6.1: Ocenjevalni okvir CeQuInt 

 
 

Programska raven 
 

 

Institucionalna raven 

Standard 1:  

Predvidena 

internacionalizacija  

1a. Podporni cilji  

1b. Preverljivi cilji  

1c. Vpliv na  

izobraževanje  

Standard 1:  

Predvidena  

internacionalizacija  

1a. Podprti cilji  

1b. Preverljivi cilji  

1c. Vpliv na  

izobraževanje  

Standard 2:  

Mednarodno in 

medkulturno  

učenje  

2a. Predvideni učni  

izidi  

2b. Ocenjevanje  

študentov  

2c. Dosežki  

diplomantov  

Standard 2:  

Akcijski načrti 

 

2a. Ustreznost namenu  

2b. Dimenzije  

2c. Podpora  

Standard 3:  

Poučevanje  

in učenje  

3a. Informacijski 

sistem  

3b. Upravljanje z  

informacijami  

3c. Realizacije  

Standard 3:  

Izvajanje  

3a. Informacijski 

sistem  

3b. Upravljanje z 

informacijami 

3c. Realizacije  

Standard 4:  

Izboljšave  

 

4a. Ukrepi za  

izboljšave  

4b. Izboljšave  

izobraževanja  

4c. Vključevanje  

deležnikov  

Standard 4:  

Izboljšave  

 

4a. Ukrepi za  

izboljšave 

4b. Izboljšave  

izobraževanja  

4c. Vključevanje  

deležnikov  

Standard 5:  

Upravljanje  

5a. Sestava  

5b. Izkušnje  

5c. Storitve  

Standard 5:  

Upravljanje  

5a. Odgovornost  

5b. Učinkovitost  

5c. Odzivnost  

 

Vir: Aerden (2015). 

 

Ocenjevalni okvir razvršča rezultate ocenjevanja v razponu od ‘nezadovoljivo’ do ‘odlično’, 

kjer ocena ‘nezadovoljivo’ pomeni, da program oziroma institucija izkazuje pomanjkljivosti v 

enem ali več osnovnih merilih, z oceno ‘odlično’ pa so ocenjeni tisti programi in institucije, ki 

znatno presegajo splošno kakovost standarda in dokazujejo dobre prakse v vseh osnovnih 

merilih (prav tam, str. 16). Skupna ocena ne temelji na izidu tovrstnega ocenjevanja, temveč 

program bodisi prejme certifikat za kakovost v internacionalizaciji programa ali pa ne, medtem 

ko ga institucija pridobi v primeru, ko ni noben standard ocenjen z ‘nezadovoljivo’, najmanj 

trije standardi pa morajo biti obenem ocenjeni z oceno ‘dobro’ oziroma ‘odlično’ (prav tam, str. 

24). Osnovo ocenjevanja predstavljajo tudi samoevalvacijska poročila in pogovori, ki jih 

ocenjevalni odbor opravi med samim obiskom visokošolske ustanove, po obisku pa odbor 

pripravi poročilo s povratnimi informacijami, ugotovljenimi pomanjkljivostmi, predlogi za 
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izboljšave ipd. (prav tam, str. 9, 24–25).30 Vendar pa ocenjevanje ne nadomešča rednih 

postopkov zagotavljanja kakovosti, kot je akreditacija, temveč služi kot dopolnilna storitev.  

 

Za razliko od pobud iz devetdesetih let preteklega stoletja se instrument CeQuInt osredotoča na 

internacionalizacijo kurikula in učnih izidov, s tem pa umešča vprašanje ocenjevanja kakovosti 

internacionalizacije znotraj ocenjevanja kakovosti poučevanja in učenja. Tovrstna praksa 

certificiranja je sicer dobrodošel primer razvoja področja ocenjevanja in zagotavljanja 

kakovosti internacionalizacije, čeprav je treba obenem upoštevati, da se internacionalizacija 

znotraj raznolikih visokošolskih kontekstov uresničuje različno, zaradi česar obstaja tveganje, 

da visokošolske ustanove zaradi posvečanja pozornosti tovrstnim pobudam zanemarijo druge, 

morda bolj ustrezne možnosti, ki so na voljo za presojo kakovosti njihove internacionalizacije.  

 

6.1.2 Zagotavljanje kakovosti kot kategorija merjenja internacionalizacije visokega 

šolstva 

 

V odziv na pozive po merjenju uspešnosti internacionalizacije se je v zadnjem desetletju v 

Evropi in širše, predvsem v Severni Ameriki, pojavilo tudi zanimanje za razvoj kazalnikov, 

namenjenih merjenju internacionalizacije, ki vključujejo dimenzijo zagotavljanja kakovosti kot 

eno izmed ključnih kategorij. Tako je npr. Nizozemska organizacija za internacionalizacijo v 

izobraževanju (v nizozemščini Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, 

v nadaljevanju Nuffic) za samoevalvacijo in benchmarking v sodelovanju z nizozemskimi 

visokošolskimi institucijami razvila spletno orodje MINT. Storitev je bila poskusno uvedena 

leta 2008, leta 2012 pa je bila izdana prenovljena različica, ki je omogočala uporabo spletne 

storitve tudi na (partnerskih) visokošolskih institucijah v tujini, saj je bila v celoti zasnovana v 

angleškem jeziku. Na njenem temelju je bil razvit tudi vprašalnik, ki je združil skupno 257 

kvantitativnih in kvalitativnih vprašanj (za primer vprašalnika glej Beerkens idr., 2010, str. 93–

110). 

 

Eden glavnih razlogov za uveljavitev tega instrumenta je bil povezan z zaznano nejasnostjo 

opredeljenih ciljev internacionalizacije in njihovo neskladnostjo z dejavnostmi 

internacionalizacije v visokošolskih ustanovah, zato naj bi jim storitev omogočala oblikovanje 

politik in ciljev internacionalizacije, pregled trenutnega stanja njihovih dejavnosti, določitev 

njihovih profilov, vzpostavitev načrta za izboljšave, služila pa naj bi tudi kot priprava na 

akreditacijo (van Gaalen, 2009; Beerkens idr. 2010). S strani visokošolskih ustanov so se v 

                                                           
30 Odbor sestavljajo najmanj štirje člani, izmed katerih je vsaj en študent z mednarodnimi izkušnjami na področju 

internacionalizacije ali zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu, enega člana pa za ocenjevanje usposobi ECA 

oziroma ima na tem področju že predhodne izkušnje (Aerden, 2015, str. 16). 
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zadnjem času pojavile tudi pobude po povezavi orodja MINT z okvirjem CeQuInt, saj so le-te 

želele povečati možnosti za pridobitev certifikata. 

 

Večjo skladnost med cilji in dejavnostmi internacionalizacije naj bi omogočala tudi vključitev 

zagotavljanja kakovosti kot ene izmed petih ključnih kategorij ocenjevalnega okvira, ki obsega 

tudi kategorije: ocenjevanje politik in ciljev, storitve, ključni podatki ter dejavnosti 

internacionalizacije. Ker gre za ocenjevanje, ki se izvaja na ravni institucije, programa oziroma 

katerekoli vmesne ravni (npr. oddelka), visokošolske ustanove (in torej ne zunanje interesne 

skupine), same načrtujejo kazalnike za doseganje zastavljenih ciljev, kar omogoča tudi 

primerjavo lastnih dejavnosti internacionalizacije z dejavnostmi drugih institucij (van Gaalen, 

2009; Beerkens idr., 2010; ESMU, 2010). 

 

Storitev MINT je analiziral tudi mednarodni projekt IMPI (Indicators for Measuring and 

Profiling Internationalisation), namenjen vzpostavitvi orodja za merjenje uspešnosti 

internacionalizacije na evropski ravni (Beerkens idr., 2010). Tako MINT kot IMPI sta orodji za 

samoevalvacijo in benchmarking, ki upoštevata vstopne in procesne kazalnike, razlikujeta pa 

se npr. v tem, da MINT predpostavlja aktivno vlogo posameznih institucij v izboru kazalnikov, 

IMPI pa je preizkušal uporabnost in izvedljivost uporabe kazalnikov za posamezne institucije 

oziroma manjše (3–5) in večje primerljive skupine (>10) (ESMU, 2010). 

 

Vendar pa se je v dobi globalizacije internacionalizacije (de Wit idr., 2017) pojavila večja 

potreba po posodobitvi orodja MINT, zaradi česar se je Nuffic odločil, da tovrstno spletno 

storitev ustrezno posodobi in začasno ustavi: 

 

Obstoječi instrument se uporablja skoraj deset let, zato ga moramo tehnično in 

vsebinsko posodobiti. […] Postopek pa je dolgotrajen – tako notranje na Nuffic 

kot zunanje, saj moramo pridobiti natančnejši vpogled v zahteve institucij. […] 

Poleg tega podpora, ki jo je nudilo orodje, ni upravičevala stroškov, ki smo jih 

imeli z njegovo uporabo, zato smo se odločili, da izvajanje storitve za zdaj 

ustavimo. (Nuffic, osebna komunikacija, 15. 11. 2017) 

 

V odziv na nekatere kritične poglede na uporabo orodij za ocenjevanje in merjenje kakovosti v 

internacionalizaciji so bile v zadnjem času na mednarodni, nacionalni in institucionalni ravni 

visokega šolstva vzpostavljene tudi številne druge inovativne prakse, kar pomeni, da pri 

zagotavljanju kakovosti visokošolske internacionalizacije ne gre za statičen proces.  
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6.1.3 Merjenje (kakovosti) internacionalizacije visokega šolstva na temelju kazalnikov 

 

V Nemčiji so se v okviru projektov posvetili razvoju kazalnikov, ki vprašanja zagotavljanja 

kakovosti sicer ne vključujejo neposredno, vendar pa jih lahko obravnavam kot možen način 

za krepitev kakovosti v internacionalizaciji visokošolskega izobraževanja. V nadaljevanju tako 

predstavljam dva odmevna projekta, v okviru katerih so bili razviti kazalniki, namenjeni 

merjenju internacionalizacije in mednarodnosti (internationality) na visokošolskih ustanovah 

(Brandenburg idr., 2009; Beerkens idr., 2010).  

 

Nemški Center za razvoj visokega šolstva (Centrum für Hochschulentwicklung, v nadaljevanju 

CHE) je v okviru projekta o kazalnikih z naslovom Indicator Project določil skupno 186 

kazalnikov (in ključnih podatkov), porazdeljenih znotraj treh glavnih kategorij (Splošni vidiki 

– 69 kazalnikov, Raziskovanje – 45 kazalnikov ter Poučevanje in študije – 72 kazalnikov). 

Projekt je uvedel tudi razlikovanje med internacionalizacijo kot procesom, namenjenim 

izboljšavam, in mednarodnostjo kot opisom stanja internacionalizacije v določenem trenutku, 

z namenom poenostaviti terminologijo, pa je načrtno uvedel tudi razlikovanje med 

opredelitvami kazalnikov (indicators) in ključnih podatkov (key figures), s čimer je vnaprej 

določil, kaj se lahko oceni kot “merljivo” mednarodnost in internacionalizacijo (Brandenburg 

idr., 2009). Ključni podatki tako določajo vrednost ne glede na druge vrednosti (npr. število 

mednarodnih gostujočih raziskovalcev), medtem ko kazalniki opisujejo ključne podatke v 

odnosu do drugih podatkov (npr. delež mednarodnih gostujočih raziskovalcev glede na skupno 

število raziskovalcev) (Beerkens idr., 2010, str. 67–68; glej tudi Brandenburg idr., 2009).  

 

Ker je način uporabe kazalnikov odvisen od ciljev posamezne visokošolske ustanove, 

uporabniki sami sestavijo nabor kazalnikov (npr. v skladu z institucionalno strategijo 

internacionalizacije), ocenjevanje internacionalizacije pa lahko poteka tako na ravni univerze 

kot celote oziroma tudi znotraj manjših strukturnih enot, npr. na fakultetah (Brandenburg idr., 

2009; Beerkens idr., 2010). 

 

Vprašanje mednarodnosti nemških visokošolskih zavodov je bilo tudi tema projekta Profile 

Data Project, ki ga je DAAD izvedel v sodelovanju z različnimi partnerji. V okviru projekta so 

bili zbrani podatki o profilu mednarodnosti nemških visokošolskih institucij, na tej podlagi pa 

je bilo določenih deset kategorij, v sklopu katerih je bilo opredeljenih več kot sto kazalnikov, 

namenjenih merjenju internacionalizacije na področju visokega šolstva (za več o tem glej 

Beerkens idr., 2010). 

 

Ker je večina zgoraj omenjenih prizadevanj nasledila instrument IQRP iz devetdesetih let, v 
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spodnji tabeli (Tabela 6.2) predstavljam njihove medsebojne razlike s ponazoritvijo njihovih 

glavnih značilnosti. Slednje analiziram z vidika sledečih dimenzij: vrste kazalnikov; glavnih 

področij ocenjevanja, na katera se osredotočajo kazalniki; namena in ravni ocenjevanja ter 

metod zbiranja podatkov. Le na tej podlagi lahko ustrezno ponazorim razlike med pobudami, 

ki so se v Evropi razvile za namen ocenjevanja, merjenja in zagotavljanja kakovosti v 

visokošolski internacionalizaciji. 
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Tabela 6.2: Pobude, namenjene ocenjevanju kakovosti v internacionalizaciji visokega šolstva 
 

 IQRP 
 

MINT CHE DAAD 

Vrsta 

kazalnikov 

Vhodni in izhodni 

 
Vhodni in izhodni; 

zagotavljanje kakovosti 

Vhodni in izhodni 

 
Vhodni in izhodni 

Glavna 

področja 

kazalnikov 

 
 

1. Kontekst 

2. Strategije in politike 

internacionalizacije 

3. Organizacijske in podporne 

strukture 

4. Akademski programi in 

študenti 

5. Študij v tujini in programi 

študentskih izmenjav 

6. Raziskovanje in znanstveno 

sodelovanje 

7. Pogodbe in storitve 

 

1. Cilji 

2. Dejavnosti 

a) Izobraževanje v tujem 

jeziku 

b) Kreditna mobilnost 

c) Pridobivanje tujih študentov 

d) Internacionalizacija 

kurikula 

e) Internacionalizacija osebja 

f) Mednarodna izmenjava 

znanja 

3. Podpora 

4. Zagotavljanje kakovosti 

5. Ključni podatki 

 
 
  

1. Splošni vidiki (vhodni) 

2. Akademske raziskave 

(vhodni) 

3. Akademske raziskave 

(izhodni) 

4. Poučevanje in študije 

(izhodni) 

5. Poučevanje in študije 

(izhodni) 

 

 

 

 

1. Tuji študenti 

2. Mobilnost osebja in 

študentov v programu Erasmus 

3. Mobilnost nemških študentov 

izven Erasmus 

4. Sodelovanje institucij v 

programih DAAD 

5. Mednarodni programi 

6. Mednarodno sodelovanje 

7. Akademsko osebje s tujim 

državljanstvom  

8. Tretji tok financiranja 

raziskav iz tujine 

9. Štipendije Alexander von 

Humboldt Stiftung 

10. Ukrepi za spodbujanje 

mednarodnosti 

Število 

kazalnikov 

104 257 186 (kazalniki + ključni 

podatki) 

74 

Namen Samoevalvacija Samoevalvacija in 

benchmarking (kombinacija) 

Obveščanje in razvrščanje 

visokošolskih zavodov 

Samoevalvacija in 

benchmarking 

Raven 

ocenjevanja 

Institucija Program, institucija in vmesne 

ravni 

Program, institucija in vmesne 

ravni 

Institucija 

Metode 

zbiranja 

podatkov 

Institucionalno zbiranje 

podatkov in kolegialni pregled 

Institucionalno zbiranje 

podatkov (vprašalnik) 

  

Institucionalno zbiranje 

podatkov 

Podatki s strani visokošolskih 

zavodov, statističnega urada in 

znanstvenih organizacij 

Vir: Knight in de Wit (1999); van Gaalen (2009); Brandenburg idr. (2009); Beerkens idr. (2010).
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V zgornji tabeli prikazujem, da se pobude (še vedno) prednostno usmerjajo na institucionalno 

raven in kvantitativno usmerjene vhodne in izhodne kazalnike (npr. finančna sredstva, 

ustreznost infrastrukture, število mednarodnih študentov oziroma skupnih programov ipd.) 

(Brandenburg idr., 2009; Beerkens idr., 2010), kar pomeni, da ne upoštevajo v zadostni meri 

razlik med študijskimi programi, oddelki oziroma disciplinami, ki so različno aktivni v 

internacionalizaciji svojih dejavnosti. 

 

Za razliko od zgornjih pobud se instrument CeQuInt osredotoča na programsko in 

institucionalno razsežnost in se namesto na vhodne oziroma izhodne kazalnike osredotoča na 

izide (npr. učni izidi), s kazalniki pa se ocenjuje prispevek internacionalizacije h kakovosti 

visokošolskega izobraževanja (glej Aerden, 2015; de Wit idr., 2015). Čeprav gre za eno prvih 

praks certificiranja, ki je uporabna za organe na področju zagotavljanja kakovosti v EVP, si je 

treba obenem priznati, da ocenjevanje mednarodnih in medkulturnih kompetenc pogosto 

temelji na metodologiji, kot je samoocenjevanje, ki pa je v svoji naravi precej subjektivno, 

zaradi česar ne zmore zagotoviti popolnoma objektivnih ocen. Poleg tega sem v tovrstnih 

razpravah zaznala tudi opozorila glede kazalnikov, ki so povezani z učnimi izidi, saj le-teh ni 

enostavno razviti (Beerkens idr., 2010; de Boer idr., 2012; Coelen in Kouwenaar, 2015). 

 

S prikazom različnih orodij sem obenem nakazala na neobstoj univerzalnih standardov, ki bi 

bili splošno uporabni pri ocenjevanju internacionalizacije znotraj različnih visokošolskih 

kontekstov; kot poudarjajo de Boer idr. (2012), se je zaradi kompleksnosti in spremenljivosti 

koncepta internacionalizacije oblikovanje enotnega orodja izkazalo za precej zahteven izziv. V 

zadnjih letih so se namreč pojavile številne druge, precej raznovrstne pobude, med njimi npr. 

svetovalna storitev, namenjena razvoju institucionalnih strategij internacionalizacije 

(Internationalisation Strategies Advisory Service, krajše ISAS), ki jo je razvil IAU; sporazumi 

o uspešnosti med visokošolskimi zavodi in vladami; ankete o zadovoljstvu mednarodnih 

študentov (npr. International Student Barometer, krajše ISB) itn., kar potrjuje, da se bo trend 

merjenja, ocenjevanja in zagotavljanja kakovosti v internacionalizaciji visokega šolstva tudi v 

prihodnosti nadaljeval in se bo verjetno samo še krepil. 

 

6.2 Internacionalizacija v zunanjem in notranjem zagotavljanju kakovosti 

visokega šolstva 

 

V začetku devetdesetih let so evropske države že prepoznale tudi potrebo po internacionalizaciji 

postopkov zagotavljanja kakovosti na področju visokega šolstva – druge plati medsebojne 

povezave med obema trendoma. K temu je izdatno prispevala EU, ki je finančno podprla 
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številne projekte, ki naj bi okrepili evropsko razsežnost v zagotavljanju kakovosti visokega 

šolstva (glej npr. Vroeijenstijn, 1999). Ker sem tovrstne pobude podrobneje obravnavala že v 

poglavju o razvoju sistemov zagotavljanja kakovosti pred vključitvijo držav v bolonjski 

proces,31 si na tem mestu najprej zastavljam drugačno vprašanje, in sicer: v kolikšni meri so 

nacionalni sistemi zagotavljanja kakovosti v tem času že vključevali internacionalizacijo kot 

eno izmed ključnih razsežnosti njihovega razvoja. 

 

Marijk van der Wende (1999) navaja, da so bili sistemi zagotavljanja kakovosti v zadnjem 

desetletju preteklega stoletja tradicionalno osredotočeni na nacionalno razsežnost, zato se na 

internacionalizacijo per se niso posebej osredotočali, saj prvotno niso bili zasnovani, da bi 

služili mednarodnim namenom. Precej omejeno je bilo tudi sodelovanje med nacionalnimi 

organi za zagotavljanje kakovosti in organizacijami, ki so se v svojem delu ukvarjale z 

internacionalizacijo, zaradi česar je moč trditi, da so v tem času oba koncepta obravnavali kot 

precej nepovezani področji. 

 

Naslednje ustrezno vprašanje bi se lahko glasilo: V kolikšni meri je bila internacionalizacija 

vključena v postopke zagotavljanja kakovosti na ravni visokošolskih institucij? Odgovor nanj 

se precej razlikuje od predhodnega, saj so že v zgodnjih devetdesetih letih v nekaterih 

zahodnoevropskih državah začeli izvajati dejavnosti, ki so bile namenjene ocenjevanju 

postopkov zagotavljanja kakovosti na mednarodni ravni. Švedski nacionalni svet za univerze 

in visoke šole je npr. že leta 1992 izvedel mednarodno presojo programa Poslovna 

administracija, nizozemsko združenje raziskovalnih univerz (v nizozemščini Vereniging van 

Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, po novem imenovano Vereniging van 

Universiteiten, v nadaljevanju VSNU) pa je v sodelovanju s skupno 11 visokošolskimi 

institucijami iz 6 držav (Švedska, Belgija, Nemčija, Združeno kraljestvo, Švica) izvedlo projekt 

mednarodne presoje programa Elektrotehnika, imenovan International Programme Review 

Electrical Engineering, krajše IPR-EE. 

 

Kot navaja Vroeijenstijn (1999), je bil projekt vzpostavljen z namenom izboljšati mednarodno 

razumevanje in priznavanje študijskih programov, osredotočal pa se je na kurikul študijskega 

programa. Sodelujoče visokošolske institucije so najprej izpolnile vprašalnik, ki je obsegal 

informacije o študentih, zaposlenih, programih itn., ocenjevalni odbor, ki je presojal študijski 

program, pa je nato med obiskom institucije pridobljene informacije ovrednotil glede na seznam 

minimalnih zahtev, ki so temeljile na merilih ameriške agencije za akreditacijo programov na 

področju elektrotehnike in tehnologije ABET (Accreditation Board for Engineering and 

                                                           
31 Med drugim v okviru pilotnih projektov, programov TEMPUS, PHARE ipd.; glej razpravo poglavja 5 o 

mednarodnih vplivih na razvoj sistemov zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu. 
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Technology). V skladu z minimalnimi zahtevami je odbor program ocenil na temelju 

tristopenjske lestvice (v obsegu od ‘nezadovoljivo’ do ‘več kot zadovoljivo’) in na koncu 

pripravil poročilo s priporočili (prav tam, str. 241–242). Ker je odbor pogosto ugotovil, da so 

diplome, izdane s strani v projektu sodelujočih institucij iz različnih držav, primerljive na 

tehnični in akademski ravni, se je v okviru projekta izkazalo, da imajo lahko tovrstne 

mednarodne presoje vidnejšo vlogo tudi v razvoju okvira evropskega zagotavljanja kakovosti, 

še posebej sistema akreditacije (prav tam, str. 244). 

 

V internacionalizacijo postopkov zagotavljanja kakovosti so se v devetdesetih letih aktivno 

vključila tudi nekatera mednarodna strokovna združenja, konzorciji visokošolskih ustanov ipd., 

ki so se zavzemali za razvoj mednarodnih standardov kakovosti, skupnih evropskih študijskih 

programov, kot tudi za medsebojno priznavanje kvalifikacij (van der Wende, 1999, str. 228, 

235–236). Z okrepljeno mobilnostjo študentov in visokošolskega osebja se je namreč povečala 

potreba po priznavanju kvalifikacij oziroma v tujini preživetih študijskih obdobij, s tem pa se 

je hkrati povečala tudi pozornost, namenjena vprašanju zagotavljanja kakovosti visokošolskega 

izobraževanja.  

 

Pobudnice ocenjevanja praks zagotavljanja kakovosti na mednarodni ravni pa so bile tudi 

evropske univerze; že leta 1993/1994 so pod okriljem CRE v okviru Programa institucionalnih 

evalvacij (Institutional Evaluation Programme, krajše IEP) v 17 državah in skupno 46 

visokošolskih institucijah začeli izvajati institucionalne evalvacije, ki so s svojo razvojno 

naravnanostjo po vsej Evropi okrepile strateško razsežnost visokošolskih sistemov in njihovih 

institucij, saj se je ocenjevanje osredotočalo na učinkovitost njihovih dejavnosti. 

 

6.2.1 Internacionalizacija agencij za zagotavljanje kakovosti doma in v tujini 

 

Ker se je z bolonjskim procesom okrepila vloga različnih nadnacionalnih organov, organizacij 

in zvez (npr. ENQA, ECA, EQAR, EUA, ESU, EURASHE), je postala ločena obravnava 

procesov internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti precej neskladna z zastavljenim ciljem 

izgradnje skupnega EVP do leta 2010 (Bolonjska deklaracija, 1999). V tem smislu ni mogoče 

prezreti vloge ENQA; uporaba ESG namreč velja za enega najučinkovitejših načinov 

internacionalizacije zunanjih in notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti, saj gre za vodilni 

dokument, ki usmerja delo agencij doma in tudi širše, npr. v izvajanju dejavnosti v tujini. To 

potrjujejo tudi ugotovitve projekta ENQA z naslovom Quality Procedures in the European 

higher education area and beyond – Internationalisation of quality assurance agencies, v 

katerem so evropske agencije izpostavile sodelovanje na evropski ravni kot najpomembnejšo 
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obliko njihove internacionalizacije (Grifoll idr., 2015).32 

 

V okviru projekta so identificirali tudi številne druge mednarodne aktivnosti agencij, npr. 

pridobivanje članstva v različnih mednarodnih združenjih; sodelovanje z mednarodnimi 

partnerji, kot so tuje sorodne agencije; vključevanje tujih izvedencev v njihove zunanje presoje 

itn., kar lahko imenujemo internacionalizacija agencij doma, ki pomeni “z zagotavljanjem 

kakovosti povezane mednarodne postopke/dejavnosti, ki jih agencija izvaja znotraj svojih 

pristojnosti” (prav tam, str. 10). Internacionalizacija agencij v tujini pa se nanaša na 

mednarodne postopke oziroma dejavnosti na področju zagotavljanja kakovosti, ki jih agencija 

izvaja zunaj svojih pristojnosti, npr. v okviru evalvacij v tujini, svetovanja, koordinacij 

evropskih projektov, mobilnosti osebja ipd. (prav tam). 

 

Kljub temu da se v EVP internacionalizacija v zunanjih sistemih zagotavljanja kakovosti 

občutno krepi, jo pogosto onemogočajo različne ovire, ki so med drugim povezane z 

razpoložljivostjo finančne podpore in pomanjkanjem ekspertov oziroma osebja, usposobljenega 

za izvajanje mednarodnih storitev na področju zagotavljanja kakovosti (prav tam, str. 6), kar je 

precej bolj opazno v manjših visokošolskih sistemih, ki ne dosegajo kritične mase. Precejšnje 

so tudi ovire, vezane na pristojnost delovanja agencij zunaj nacionalnih okvirov; kljub 

ministrski zavezi glede odpiranja možnosti za ocenjevanje visokošolskih zavodov s strani tujih 

agencij, ki delujejo v skladu z ESG in so registrirane v EQAR (Bucharest Communiqué, 2012), 

številne vlade tej zavezi ne sledijo, zato je napredek na tem področju precej počasen. Le v 

četrtini (12 od 48) držav članic bolonjskega procesa so bile namreč uvedene zakonske določbe, 

ki visokošolskim zavodom dovoljujejo, da za izvajanje akreditacij, evalvacij ali revizij namesto 

nacionalne agencije izberejo katerokoli agencijo, ki je polnopravna članica ENQA in 

registrirana v EQAR (European Commission idr., 2015; glej tudi Grifoll idr., 2015; Sursock, 

2015). Prednostna naloga številnih vlad je namreč še vedno registracija agencij v EQAR 

oziroma skladnost z ESG, kar podpira trditev, da vladne politike pripisujejo večjo pomembnost 

sodelovanju na ravni EVP (tj. internacionalizaciji agencij doma) kot izvajanju dejavnosti zunaj 

meja svoje države (tj. internacionalizaciji agencij v tujini) (Grifoll idr., 2015, str. 37). Prav zato 

se zdi, da se evropski trg zagotavljanja kakovosti ne razvija tako hitro, kot je bilo sprva morda 

pričakovati (prav tam). 

 

Vendar pa se internacionalizacija agencij za zagotavljanje kakovosti ni okrepila samo na ravni 

območja EVP, saj agencije pripisujejo večjo pomembnost tudi sodelovanju v različnih 

mednarodnih združenjih, ki delujejo na svetovni ravni. Eno izmed tovrstnih združenj je 

                                                           
32 V projektu je sodelovalo 47 agencij za zagotavljanje kakovosti – članic oziroma pridruženih članic ENQA 

(Grifoll idr., 2015). 
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Mednarodna mreža agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (International 

Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education, v nadaljevanju INQAAHE), v 

katero je vključenih več kot 200 organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja kakovosti 

visokega šolstva. Poleg tega se agencije vključujejo tudi v različne pobude na globalni ravni, 

kot je npr. Globalna iniciativa za zagotavljanje kakovosti, ki je nastala v okviru sporazuma med 

Unescom in Svetovno banko.33 

 

6.2.2 Mednarodne evalvacije in akreditacije visokošolskih zavodov 

 

Čeprav so v različnih državah EVP možnosti za ocenjevanje visokošolskih zavodov s strani 

tujih agencij s seznama EQAR še vedno omejene, so med njimi tovrstne presoje skladnosti 

njihovega delovanja z ESG precej zaželene. Kar tri četrtine visokošolskih institucij, ki so 

sodelovale v projektu EQAR z naslovom Recognising International Quality Assurance Activity 

in the European Higher Education Area (RIQAA), je namreč navedlo, da jih uporabljajo kot 

orodje za njihovo internacionalizacijo, saj jim dajejo možnost izbora agencije glede na njihovo 

lastno poslanstvo in profil, služijo pa tudi pridobivanju ustreznih povratnih informacij in 

razvoju institucionalnih strategij internacionalizacije (EQAR, 2014, str. 47). Vendar pa jim 

lahko tovrstne presoje obenem povzročajo tudi nekatere izzive, povezane predvsem z iskanjem 

ustreznih tujih agencij, dodatnimi stroški stroške oziroma z razlago konteksta tujim izvedencem 

(prav tam). 

 

Visokošolski zavodi se vse pogosteje odločajo tudi za pridobivanje mednarodnih akreditacij, ki 

niso nujno vezane na regionalne organe, odgovorne za njihovo izvajanje. Mednarodne 

akreditacije jim namreč prinašajo različne prednosti, npr. večjo mednarodno prepoznavnost in 

ugled ter konkurenčnost na globalnem trgu visokošolskega izobraževanja (Knight, 2013; Hou 

idr., 2015). Že nekaj časa so med številnimi institucijami z vsega sveta priljubljene tudi 

mednarodne področne akreditacije, ki jih podeljujejo organi, specializirani za določeno 

disciplinarno področje, npr. evropski EQUIS (European Quality Improvement System) za 

področje poslovnih ved.34 

 

Vendar pa večje število mednarodnih akreditacij še ne pomeni nujno večje internacionalizacije 

visokošolskega izobraževanja – to je mit, poudarja J. Knight (2013). Resno tveganje namreč 

predstavlja pridobivanje akreditacij dvomljivega izvora s strani organizacij, ki jih “prodajajo” 

brez ustreznih neodvisnih presoj, zato postaja vse bolj pomembno, da se ustrezno razlikuje med 

zaupanja vrednimi in koristoljubnimi oziroma dvomljivimi organi za zagotavljanje kakovosti 

                                                           
33 Global Initiative for Quality Assurance Capacity, krajše GIQAC. 
34 Tudi v Sloveniji in na Nizozemskem, o čemer bom spregovorila kasneje. 
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in akreditacijo (prav tam, str. 2–3). Internacionalizacijo institucionalnih postopkov 

zagotavljanja kakovosti je torej treba po eni strani razumeti kot priložnost za večjo kakovost 

ponudbe visokošolskega izobraževanja, po drugi pa tudi kot tveganje, ki je še posebej izrazito 

v primeru, kadar jo podpirajo v dobiček usmerjeni motivi komercializacije in konkurence s 

strani ponudnikov, ki delujejo v nasprotju z zakonsko določenimi okviri izvajanja zagotavljanja 

kakovosti v visokem šolstvu. 

 

6.3 Internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti v mednarodnih 

razvrstilnih lestvicah 

 

Novejše visokošolske razprave o internacionalizaciji in zagotavljanju kakovosti se pogosto 

zbližujejo tudi z vprašanjem razvrščanja institucij na mednarodnih lestvicah, ki so postale eden 

bolj priljubljenih instrumentov za njihovo medsebojno primerjavo. Pridobile so namreč 

pozornost številnih interesnih skupin, tako oblikovalcev visokošolskih politik, vodstva in 

zaposlenih na visokošolskih zavodih, študentov in njihovih staršev, zasebnega sektorja, medijev 

itn. Zato ni presenetljivo, da jih ti pogosto uporabljajo za presojo kakovosti internacionalizacije 

posamezne visokošolske institucije oziroma kot sinonim za kakovost izobraževanja, ki ga 

izvajajo (Clarke, 2007; Coelen, 2009; Beerkens idr., 2010; Hazelkorn, 2012; de Wit, 2016b). 

 

V izogib napačnemu razumevanju vloge obeh naslovnih konceptov v razpravah o razvrščanju 

visokošolskih ustanov na mednarodnih lestvicah v nadaljevanju najprej obravnavam 

najvplivnejše mednarodne lestvice univerz, ki vključujejo internacionalizacijo (posredno in 

neposredno) kot eno izmed glavnih kategorij, s tem pa obenem pojasnjujem tudi resnični 

pomen, ki ga te pripisujejo vprašanju internacionalizacije visokega šolstva. Nato se 

osredotočam tudi na vprašanje, ali lahko uvrstitve univerz na mednarodnih lestvicah enačimo s 

kakovostjo izobraževanja, ki ga te ponujajo.  

 

6.3.1 Mednarodne lestvice univerz kot način ocenjevanja kakovosti internacionalizacije 

visokega šolstva? 

 

Šanghajska lestvica oziroma ARWU je mednarodna lestvica univerz z najdaljšim stažem. S 

svojim pojavom leta 2003 je spodbudila številne posnemovalce in s tem odločilno vplivala na 

njihov nadaljnji razvoj. Vsakoletni seznam 500 najviše uvrščenih univerz temelji na 

metodologiji, ki določa njihov položaj na temelju šestih kazalnikov, kot so npr. število 

diplomantov in zaposlenih, ki so prejeli Nobelovo nagrado ali nagrado Fields Medal; število 

visoko citiranih raziskovalcev; število člankov, objavljenih v izbranih revijah itd. 
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ARWU vključuje kazalnik internacionalizacije samo posredno, in sicer v okviru kategorij 

kakovost osebja, rezultati raziskav ter akademska zmogljivost institucije. Prvoomenjena 

kategorija tako npr. vključuje kazalnik o visoko citiranih raziskovalcih v 21 predmetnih 

kategorijah (20 % celotne ocene), medtem ko se druga kategorija nanaša na kazalnike, povezane 

s številom objavljenih člankov v izbranih mednarodnih revijah (20 %) in indeksiranih v Science 

Citation Index – Expanded (SCIE) in Social Sciences Citation Index (SSCI) (20 %). Slednja 

kategorija se nanaša na per capita institucionalno zmogljivost (10 %) in vključuje ekvivalent 

akademskemu osebju, zaposlenemu za polni delovni čas, vendar ne razlikuje med tujim in 

domačim osebjem. V primerjavi s prvima dvema kategorijama pa ima precej omejen pomen, 

saj predstavlja le desetino celotnega rezultata v ocenjevanju posamezne institucije (ARWU, b. 

d.). 

 

Kritiki lestvici pogosto očitajo, da daje njena metodologija prednost raziskovanju pred 

poučevanjem oziroma naravoslovju pred humanistiko; ker se uporabljajo predvsem angleške 

bibliometrične podatkovne zbirke, sproža tudi “vprašanja jezikovne in kulturne pristranskosti” 

(Federkeil, van Vught in Westerheijden, 2012, str. 58). 

 

Kot odgovor na ARWU je začela leta 2004 uvrstitve univerz objavljati tudi lestvica Times 

Higher Education World University Rankings (v nadaljevanju THE);35 ker v zadnji objavi (THE 

2018) razvršča 1000 univerz, velja za doslej najobsežnejšo mednarodno razvrstilno lestvico. Za 

razliko od ARWU, ki daje precej očitno prednost raziskovanju, temelji metodologija THE na 

trinajstih kazalnikih, ki so razvrščeni v pet kategorij. Največjo težo enakovredno pripisuje 

poučevanju, raziskovanju in citatom (30 % posamezni kategoriji), kategoriji mednarodna 

podoba in prihodki iz industrije pa imata bolj omejen pomen (skupno zgolj 10 % teže) (THE, 

2017a).  

 

Internacionalizacijo vključuje neposredno znotraj kategorije mednarodna podoba, ki pa ima 

precej manjšo težo (7,5 %) od večine drugih kategorij. Z zadnjimi spremembami metodologije 

so bile vrednosti kazalnikov sicer bolj enakomerno porazdeljene med kazalnike o razmerju med 

mednarodnimi in domačimi študenti oziroma osebjem ter mednarodnem sodelovanju (2,5 % 

posamezni kazalnik); pred spremembo metodologije je bila namreč kazalniku o mednarodnem 

osebju na instituciji pripisana nekoliko večja teža (3 %) kot kazalniku o mednarodnih študentih 

(2 %), medtem ko kazalnik, povezan z mednarodnim sodelovanjem institucije, ni bil vključen 

v metodologijo, zato je bila skupna teža kategorije mednarodna podoba še nekoliko nižja (5 %). 

                                                           
35 Do leta 2009 se je imenovala THE-QS zaradi partnerstva s Quacquarelli Symonds, ki se je potem odločil za 

vzpostavitev lastnega sistema razvrščanja univerz, ki ga predstavljam v nadaljevanju. 
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Kljub izboljšavam metodologije so kritike pogosto usmerjene v izpostavljanje pomena citatov, 

zaradi česar lahko univerze, katerih raziskovalci v publikacijah ne uporabljajo angleškega 

jezika, na lestvici zasedejo slabši položaj (Federkeil idr., 2012). Poleg tega ni moč zlahka 

spregledati morebitnega vpliva osebnih stališč več kot 10.000 udeležencev anket o akademskem 

ugledu posamezne institucije na njeno končno uvrstitev. 

 

Po mnenju udeležencev projekta EUA, ki je obravnaval vprašanje razvrščanja univerz v 

institucionalnih strategijah, je najbolj vplivna mednarodna lestvica QS World University 

Ranking (v nadaljevanju QS), poleg THE (50 %) in ARWU (48 %) (Hazelkorn, Loukkola in 

Zhang, 2014). V zadnjo objavo QS (2018) je bilo vključenih več kot 950 univerz – 400 najvišje 

uvrščenih posamično, preostale v različnih skupinah (npr. 401–410; 501–550; 701+). 

Metodologija njihovega razvrščanja temelji na šestih kazalnikih, kot so akademski ugled 

(40 %), ugled delodajalca (10 %), razmerje med študenti in profesorji (20 %), citati na 

profesorja (20 %) ter delež mednarodnega osebja (5 %) in mednarodnih študentov (5 %), na tej 

podlagi pa se ocenjuje zmogljivost univerze v okviru kategorij raziskovanje, poučevanje, 

zaposljivost in internacionalizacija (QS, 2017a). Slednja kategorija predstavlja desetino skupne 

ocene, h kateri v enaki meri prispevata kazalnika o deležu mednarodnih študentov in deležu 

mednarodnega osebja (5 % vsak izmed njih), ki pa imata v primerjavi z nekaterimi drugimi 

kazalniki precej omejeno vrednost. 

 

QS je sicer edina mednarodna razvrstilna lestvica, ki je bila deležna neodvisne revizije o njeni 

preglednosti s strani Mednarodne ekspertne skupine za razvrščanje (International Ranking 

Expert Group, v nadaljevanju IREG) in je na tem temelju pridobila certifikat “IREG Approved” 

(IREG, b. d.). Kljub temu je v literaturi (podobno kot THE) pogosto deležna kritik zaradi 

subjektivnosti pridobljenih podatkov (Federkeil idr., 2012), saj je npr. v zadnji izdaji QS (2018) 

svoje mnenje o ugledu univerz podalo več kot 75.000 akademikov in več kot 40.000 

delodajalcev. 

 

Tudi mednarodna lestvica Webometrics od leta 2004 objavlja razvrstitev Ranking Web of 

Universities, na katero je v zadnji izdaji (2017) vključenih več kot 12.000 visokošolskih 

zavodov. Lestvica ocenjuje njihovo spletno pojavnost glede na štiri kategorije, kot so prisotnost, 

npr. obseg glavne spletne domene institucije (5 %); vidnost, npr. število zunanjih omrežij, ki 

ustvarjajo povratne informacije na spletno stran (50 %); preglednost ali odprtost, npr. število 

citatov iz Top Authors (glede na vir Google Scholar Citations) (10 %), ter odličnost, npr. število 

publikacij med 10 % najviše citiranimi deli v 26 disciplinah v petletnem obdobju (35 %) 

(Webometrics, 2017). 
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Mednarodna lestvica obravnava internacionalizacijo samo posredno, med drugim v okviru 

kategorij preglednost ter odličnost, ki vključujeta kazalnika o številu citatov (10 %) oziroma 

publikacij med desetino najvišje citiranimi deli iz različnih disciplin (35 %). Kritike, povezane 

z razvrščanjem na temelju spletne prisotnosti, pa se nanašajo predvsem na nejasne razlage, kaj 

spletna prisotnost pravzaprav meri (Federkeil idr., 2012), pa tudi uporaba zunanjih vsebin za 

izboljšanje položaja posamezne univerze je precej vprašljiva. Rezultate posamezne 

visokošolske institucije namreč pogojujejo tudi precej zavajajoče prakse, npr. povečanje števila 

datotek na spletni strani oziroma podvajanje vsebin znotraj različnih datotek, ohranjanje starih 

aktivnih domen, spreminjanje nacionalnih domen v domeno “.edu”, značilno za ameriške 

univerze ipd., o čemer poroča uradna spletna stran (Webometrics, b. d.). 

 

S pojavom mednarodnih razvrstilnih lestvic so se tudi v Evropi okrepila prizadevanja po 

njihovem razvoju. V odziv na slabo zastopanost evropskih univerz na lestvicah ARWU in THE 

je Evropska komisija leta 2005 finančno podprla razvoj klasifikacije U-Map, nekoliko kasneje 

pa je financirala tudi vzpostavitev večdimenzionalnega orodja za razvrščanje univerz, splošno 

znanega kot U-Multirank. Njegov razvoj so leta 2009 na leuvenski konferenci podprli tudi 

pristojni ministri držav članic EVP, ki so poudarili, da je treba tovrstna “orodja transparentnosti 

[…] tesno povezati z načeli bolonjskega procesa, še zlasti z zagotavljanjem kakovosti in 

priznavanjem” (Leuvenski komunike, 2009, str. 5). 

 

V ta namen je bil junija 2009 ustanovljen konzorcij, ki je pod vodstvom nizozemskega CHEPS-

a začel z analizo izvedljivosti razvoja U-Multirank. Gre za orodje, ki naj bi zagotovilo večjo 

preglednost evropskega visokošolskega izobraževanja in s tem tudi podrobnejše informacije o 

posebnih profilih in uspešnosti visokošolskih institucij; tako naj bi se namreč omejilo 

pomanjkljivosti obstoječih mednarodnih lestvic, na katerih so evropske univerze v precej 

slabšem položaju kot npr. ameriške (Evropska komisija, 2011, str. 2). Prva objava U-Multirank 

iz leta 2014 je vključevala več kot 850 visokošolskih zavodov iz več kot 70 držav, medtem ko 

zadnja, četrta izdaja, ki je bila objavljena konec marca 2017, vključuje okrog 1500 univerz iz 

nekoliko manj kot stotih držav. 

 

Metodologija primerja zmogljivost univerz glede na pet glavnih kategorij, in sicer poučevanje 

in učenje, raziskave, prenos znanja, mednarodna usmerjenost ter regionalna vpetost. Kategorijo 

mednarodna usmerjenost v zadnji izdaji sestavlja 14 kazalnikov, ki odražajo dejavnosti 

internacionalizacije posameznih visokošolskih institucij, kot so npr. dodiplomski in magistrski 

programi v tujem jeziku in njihova mednarodna usmerjenost, priložnosti za študij v tujini, 

mobilnost študentov, mednarodno akademsko osebje, skupne mednarodne publikacije itd. Za 

razliko od nekaterih drugih mednarodnih razvrstilnih lestvic, ki upoštevajo predvsem delež 
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mednarodnih študentov (npr. THE in QS), se U-Multirank v okviru kazalnikov o mednarodni 

usmerjenosti dodiplomskih in magistrskih programov osredotoča na prihajajoče in odhajajoče 

študente znotraj dolgoročnih in kratkoročnih oblik mobilnosti kot tudi na obstoj 

skupnih/dvojnih programov, dodiplomske in magistrske programe v tujem jeziku itd. (U-

Multirank, b. d.). 

 

U-Multirank sicer lahko poda večdimenzionalno sliko o delovanju univerz, vendar pa Ellen 

Hazelkorn (2012) opozarja na nekatere pomanjkljivosti obeh evropskih pobud. Ena izmed njih 

se nanaša na izbor kazalnikov: uporabnik lahko sicer sam izbere najustreznejše kazalnike, 

vendar pa je njegov izbor vseeno vnaprej določen s strani ponudnika (prav tam, str. 353). Poleg 

tega obe pobudi uporabljata tudi enoten nabor meril za različne vrste visokošolskih zavodov 

(prav tam), zato obstaja možnost poenostavljenega dojemanja njihovega poslanstva oziroma 

kakovosti. 

 

Z obravnavo elementa internacionalizacije v metodologiji mednarodnih lestvic univerz sem 

tako osvetlila, da ga te vključujejo tako posredno (ARWU in Webometrics) kot neposredno 

(THE, QS in U-Multirank). Kot ponazarjam v spodnji tabeli (Tabela 6.3), je za analizirane 

razvrstilne lestvice, ki neposredno vključujejo internacionalizacijo kot eno glavnih kategorij, 

značilno, da tej kategoriji v primerjavi z nekaterimi drugimi namenjajo manjšo pozornost (z 

izjemo U-Multirank), saj kazalniki, ki so vključeni v kategorijo o internacionalizaciji, v večini 

primerov predstavljajo samo desetino skupne ocene. 

 

Tabela 6.3: Internacionalizacija v metodologiji mednarodnih razvrstilnih lestvic (THE, QS, U-

Multirank) 

  
 

Mednarodna 

lestvica univerz 
 

 

Kategorija 
 

Kazalniki o internacionalizaciji in 

njihova teža (%) 

 

Skupna 

teža (%) 

THE (2018) Mednarodna 

podoba 

Razmerje med mednarodnimi in 

domačimi študenti (2,5 %) 

Razmerje med mednarodnim in 

domačim osebjem (2,5 %) 

Mednarodno sodelovanje (2,5 %) 

7,5 % 

QS (2018) Internacionalizacija Delež mednarodnih študentov (5 %) 

Delež mednarodnega osebja (5 %) 

10 % 

U-Multirank 

(2017/18) 

Mednarodna 

podoba 

Mednarodna usmerjenost 

dodiplomskih programov 

Mednarodna usmerjenost 

magistrskih programov 

Priložnosti za študij v tujini 

Ena od 

petih 

glavnih 

kategorij 
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Mednarodne doktorske stopnje 

Mednarodne skupne publikacije 

(oddelek) 

Mednarodna sredstva za raziskave 

Dodiplomski programi v tujem 

jeziku 

Mobilnost študentov 

Mednarodno akademsko osebje 

Mednarodne doktorske stopnje 

Mednarodne skupne publikacije 

(univerza) 

Magistrski programi v tujem jeziku 

Mednarodna usmerjenost programa 

Tuji jezik v prvostopenjskih 

programih 

 

 

Vir: THE (2017a); QS (2017a); U-Multirank (b. d.). 

 

Analizirane mednarodne lestvice, ki vključujejo internacionalizacijo kot eno glavnih kategorij, 

torej ocenjujejo le nekaj (pogosto enakih) merljivih in zato kvantitativno naravnanih 

kazalnikov, ki se – z izjemo U-Multirank – pogosto nanašajo na delež mednarodnih študentov 

oziroma akademskega osebja ter mednarodno sodelovanje, večinoma v obliki skupnih 

publikacij s tujimi soavtorji (de Wit, 2016b). Poleg tega se osredotočajo na institucijo (univerzo) 

kot celoto, zaradi česar spregledajo znotrajinstitucionalne razlike, ki obstajajo med različnimi 

oddelki oziroma disciplinarnimi področji (Federkeil idr., 2012). S tem obenem zanemarijo tudi 

vprašanje različnega števila mednarodnih študentov v posameznih študijskih programih, saj se 

jih večina odloča za študij v angleškem jeziku znotraj določenih akademskih disciplin, kot so 

poslovanje, računalništvo, strojništvo, mednarodno pravo ipd. (Coelen, 2009). 

 

V potekajočih diskusijah so zato večkrat prisotna opozorila o precej vprašljivi veljavnosti 

posameznih kazalnikov o internacionalizaciji posamezne visokošolske ustanove. Kot poudarja 

de Wit (2016b), naj bi se z upoštevanjem samo nekaterih dejavnosti internacionalizacije 

poenostavljalo realno sliko o mednarodni usmerjenosti tistih visokošolskih institucij, ki se 

ukvarjajo tudi z dolgoročnejšimi, kvalitativno naravnanimi dejavnostmi, kot je npr. 

internacionalizacija kurikula. Možnosti, da posamezna visokošolska institucija izboljša svoj 

položaj na mednarodnih razvrstilnih lestvicah, so zato precej omejene.  

 

Do pred kratkim pa mednarodne lestvice, ki bi razvrščale visokošolske ustanove izključno na 

temelju kazalnikov o internacionalizaciji, niso bile značilnost globalnega visokošolskega 

prostora. Ker pa so se v zadnjem času precej okrepile tudi tovrstne mednarodne razvrstilne 
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lestvice, se v nadaljevanju posvečam tudi tej temi.  

 

Mednarodne lestvice univerz, ki se osredotočajo izključno na njihovo internacionalizacijo  

 

V letu 2014 je revija THE prvič objavila seznam stotih “najbolj mednarodno usmerjenih 

univerz” (The World’s Most International Universities). Podatke je pridobila iz splošne 

mednarodne razvrstitve univerz, in sicer iz kategorije o njihovi mednarodni podobi. Leta 2017 

je poleg kazalnikov o deležu mednarodnih študentov, osebja in soavtorskih publikacij v 

razvrstitvi 150 “najbolj mednarodnih univerz” uporabila tudi podatke iz ankete o akademskem 

ugledu in na tej podlagi določila, katere univerze so najbolj mednarodno usmerjene (Bothwell, 

2017).  

 

Kot je pokazala analiza njihovih uvrstitev, v letu 2017 prva tri mesta zasedajo univerze iz 

relativno majhnih držav, kot so Švica, Hongkong in Singapur. Vse od leta 2014 zasedata vodilna 

položaja dve švicarski visokošolski ustanovi (ETH Zürich – Švicarski zvezni inštitut za 

tehnologijo Zürich ter École Polytechnique Fédérale de Lausanne – Zvezna politehniška šola 

Lausanne), ki imata najvišji povprečni delež mednarodnega osebja in mednarodnih soavtorskih 

publikacij (62 %) (prav tam), kar pomeni, da velikost posameznega visokošolskega sistema ne 

zmanjšuje priliva vrhunskih mednarodnih študentov in akademskega osebja. 

 

Tudi Horta (2009) je v obravnavi uvrstitev evropskih raziskovalnih univerz (tudi ETH Zürich) 

na mednarodnih razvrstilnih lestvicah ugotovil, da je na teh univerzah “internacionalizacija 

akademskega osebja močno in pozitivno povezana z internacionalizacijo doktorske populacije 

študentov. To pomeni, da akademsko osebje zaposlujejo za izvajanje raziskav in poučevanje na 

podiplomski stopnji študija.” (str. 403) Na teh univerzah je namreč do 41 % podiplomskih 

študentov mednarodnih in v povprečju tudi 27 % akademskega osebja (prav tam, str. 392). 

 

Sistem ocenjevanja internacionalizacije QS Stars, ki ga je razvil QS, pa za merjenje napredka 

v internacionalizaciji uporablja sedem meril, kot so: institucionalno sodelovanje na področju 

raziskovanja (50 točk), mednarodno osebje in študenti (vsak po 20 točk), mednarodna 

študentska podpora – verski objekti (10 točk), prihajajoči in odhajajoči študenti na izmenjavah 

(vsak po 20 točk) ter mednarodna raznolikost (10 točk). Posamezno merilo pridobi najvišje 

število točk v primeru, da posamezna institucija izpolnjuje naslednje pogoje: sodeluje s 50 ali 

več univerzami, razvrščenimi v QS; ima najmanj 25 % mednarodnih študentov oziroma 20 % 

mednarodnega osebja; ima eno ali več lokacij za prakticiranje treh ali več glavnih treh religij; 

ima najmanj 2 % prihajajočih ali odhajajočih študentov v celotni populaciji študentov ter vsaj 

50 različnih narodnosti v celotni populaciji študentov (QS, 2014). V zadnji izdaji QS Stars 
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(2017) se je na najvišje mesto uvrstila Univerza Aalborg iz Danske, sledi ji Univerza Aim 

Shams iz Egipta in Ameriška univerza Sharjah iz Združenih arabskih emiratov, med desetimi 

“najbolj mednarodnimi institucijami” pa najdemo tudi tri univerze iz angleško govorečih držav, 

in sicer dve iz Združenega kraljestva in eno iz Nove Zelandije. 

 

Kot je moč zaslediti na uradni spletni strani IREG, je tudi U-Multirank v letu 2015 objavil 

razvrstilno lestvico o mednarodni usmerjenosti univerz. V njej je upošteval štiri kazalnike, 

povezane z mobilnostjo študentov, mednarodnim akademskim osebjem, mednarodnimi 

skupnimi publikacijami ter mednarodnimi doktorskimi stopnjami. Izmed 237 institucij jih je 

bilo 27 najviše ocenjenih v vseh štirih kategorijah in vse izmed njih se nahajajo v Evropi: 6 v 

Franciji, 4 v Avstriji, po 3 v Belgiji in na Nizozemskem itn. Na splošno so se na lestvico uvrstile 

tudi številne tudi univerze iz Združenega kraljestva, Avstralije in Hongkonga (IREG, 2015). 

 

V zgornji diskusiji je moč zaznati nov popularen izraz ‘mednarodna univerza’ (Knight, 2014; 

de Wit, 2015), ki pa se ni pojavil samo v kontekstu razvrščanja visokošolskih institucij, temveč 

tudi na širšem področju visokega šolstva. O značilnostih ‘mednarodnih univerz’ so razpravljali 

različni avtorji. E. Bothwell (2017) je npr. izpostavila, da se na ameriških univerzah pogosto 

spodbuja mednarodno sodelovanje z univerzami iz čezmorskih držav, medtem ko želijo 

nekatere azijske univerze, kot je Univerza v Hongkongu, postati “azijska globalna univerza”, 

kar naj bi dosegla s povečanjem števila odhajajočih kratkoročnih mobilnih študentov. Toda 

nekateri avtorji, med njimi npr. de Wit (2015), opozarjajo na velik problem: 

 

[…] vse več univerz bo v prihodnosti v svojih izjavah o poslanstvu in politikah 

[...] izpostavljalo, da so mednarodna univerza, ne da bi jasno pojasnile, kaj to 

pomeni. [...] Univerze ne bi smele pasti v skušnjavo uporabe na prvi pogled 

privlačnih, a nejasnih izrazov, temveč se osredotočiti na kakovost tega, kar 

počnejo. (de Wit, 2015, str. 7) 

 

V zvezi s tem se avtor sklicuje na opredelitev treh generacij mednarodnih univerz, ki jo je 

podala J. Knight (2014). Za prvo generacijo univerz, ki naj bi po mnenju avtorice najpogosteje 

uporabljala izraz ‘mednarodna univerza’, so značilne številne mednarodne dejavnosti, kot so 

mobilnost študentov in akademskega osebja, skupni programi s partnerji iz tujine itn. Druga 

generacija mednarodnih univerz po navadi ustanavlja podružnične kampuse ali satelitske urade 

v tujini, tretja pa naj bi bila skupno financirana in vzpostavljena s strani tujih partnerskih 

institucij (str. 139–140). Po eni strani so za tovrstne univerze sicer značilne številne prednosti, 

čeprav jih po drugi strani le malo izpolnjuje vsa merila, značilna za mednarodno univerzo (de 

Wit, 2015). Poleg tega je v določenih predelih sveta, npr. v državah v razvoju, njihov pomen 
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precej nepomemben (Bothwell, 2017). 

 

Kot sem že opozorila, je ključna pomanjkljivost pobud, ki se ukvarjajo z razvrščanjem 

visokošolskih institucij, osredotočenost na kvantitativne vidike, povezane predvsem z 

mobilnostjo in soavtorskimi objavami v tujih revijah, in zato neupoštevanje dolgoročnejših, 

kvalitativnih vidikov internacionalizacije, kot so kurikul, poučevanje in učenje ipd. (de Wit, 

2016b).  

 

6.3.2 Mednarodne lestvice univerz kot sinonim za kakovost visokošolskega 

izobraževanja? 

 

Ker so se mednarodne razvrstilne lestvice pojavile tudi kot odziv na vse večjo osredotočenost 

na kakovost in uspešnost visokošolskih institucij, pogosto dajejo vtis, da “obravnavajo splošno 

kakovost institucij” (Federkeil idr., 2012, str. 42; glej tudi Hazelkorn, 2012). Priljubljenost 

mednarodnih lestvic univerz, ki med različnimi interesnimi skupinami vseskozi narašča, lahko 

zato pomembno vpliva na njihovo dojemanje, kaj pomeni kakovost na področju visokega 

šolstva. 

 

Za bodoče študente (in njihove starše), ki zahtevajo ‘vrednost za denar’ (Harvey in Green, 

1993), lahko uvrstitve univerz na lestvicah pomenijo vodilo pri izbiri študija, vendar pa s tem 

obenem ustvarjajo “neenake možnosti za različne skupine študentov” (Clarke, 2007, str. 66), 

saj lahko omejujejo njihov “dostop, izbiro in priložnosti” (prav tam). Za vodje visokošolskih 

zavodov lahko predstavljajo pripomoček za upravljanje in strateško odločanje, to pa se včasih 

povezuje tudi z vse večjim zanimanjem za uvrstitve univerz s strani v dobiček usmerjenih 

medijev (Hazelkorn idr., 2014). Tudi vlade, ki zahtevajo, da visokošolsko izobraževanje 

‘ustreza namenu’ (Harvey in Green, 1993), lahko razvrstilne lestvice razumejo kot način oskrbe 

z informacijami o kakovosti študijskih programov. 

 

V zadnjem času so zato v določenih pogledih prav gotovo zasenčile tudi zanimanje za vprašanje 

zagotavljanja kakovosti visokega šolstva (Coelen, 2009); še več, v državah, kjer so sistemi 

zagotavljanja kakovosti pojav novejšega izvora, lahko zaradi svoje preproste oblike celo 

prevzamejo njihovo funkcijo (Hazelkorn, 2012; Hazelkorn idr., 2014). Makedonska vlada je 

npr. leta 2011 naročila izdelavo makedonske različice ARWU, ki naj bi prispevala k večji 

preglednosti glede kakovosti in učinkovitosti makedonskih visokošolskih zavodov,36 

mongolska vlada pa naj bi financirala študij v tujini tistim študentom, ki so sprejeti na univerzo, 

vključeno na mednarodne razvrstilne lestvice (Clarke, 2007). 

                                                           
36 V zadnjo objavo 2015–2016 je bilo vključenih 19 makedonskih univerz in visokih strokovnih šol. 
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V tej razpravi se odraža tudi njihova povezanost s pristopi zagotavljanja kakovosti, kot je npr. 

akreditacija, saj naj bi nekatere vlade uvrstitve visokošolskih institucij uporabljale kot 

pripomoček pri odločanju, ali naj visokošolski zavod pridobi akreditacijo ali ne. Razvrščanje 

univerz in akreditacija lahko zato precej vplivata na izvajanje prednostnih nalog oblikovalcev 

visokošolskih politik, npr. na dodeljevanje finančnih sredstev, saj so se v različnih državah 

uveljavile pobude, namenjene krepitvi odličnosti visokošolskih institucij (npr. nemška pobuda 

Exzellenzinitiative; glej Bleiklie, 2011). 

 

Med obema tako imenovanima ‘instrumentoma preglednosti’ (Hazelkorn, 2012) so torej 

prisotne nekatere podobnosti: oba pripisujeta pomen vhodnim kazalnikom (npr. številu vpisanih 

študentov, razpoložljivim sredstvom), čeprav npr. Berlinska načela o razvrščanju visokošolskih 

institucij poudarjajo, da morajo biti sistemi razvrščanja univerz samo “eden izmed številnih 

različnih pristopov pri ocenjevanju vložkov, procesov in rezultatov visokošolskega 

izobraževanja […] [in] ne smejo biti glavni način ocenjevanja, kaj visokošolsko izobraževanje 

je in počne” (IREG, 2006, str. 2). 

 

Kljub podobnostim med pristopi zagotavljanja kakovosti in lestvicami, ki razvrščajo univerze, 

je med njimi moč opaziti tudi nekatere razlike: medtem ko razvrstilne lestvice zagotavljajo 

informacije o določenih vidikih institucije, postopki zagotavljanja kakovosti presojajo, ali so 

pridobljeni podatki o visokošolski instituciji ali študijskem programu skladni z določenimi 

standardi, npr. z ESG (Costes, Hopbach, Kekäläinen, van Ijperen in Walsh, 2010, str. 21). 

Nameni obeh so do neke mere sicer komplementarni, vendar pa lestvice univerz zaradi 

informiranja javnosti služijo namenu odgovornosti, medtem ko zagotavljanje kakovosti 

obenem služi tudi namenu izboljšanja kakovosti (prav tam, str. 12). Ker torej razvrstilne lestvice 

niso namenjene izboljšanju kakovosti, jih ne moremo dojemati kot instrumente zagotavljanja 

kakovosti (prav tam), saj v postopkih zagotavljanja kakovosti ne spodbujajo pomembnih 

izboljšav (Reisberg, 2011). 

 

6.4 Povzetek in zaključki 

 

V zaključku poglavja lahko brez dvoma trdim, da je postala obravnava internacionalizacije 

visokega šolstva brez vključitve vprašanja zagotavljanja njene kakovosti precej pomanjkljiva 

in da na vprašanje, kako zagotoviti kakovost visokega šolstva, ni moč odgovoriti brez 

upoštevanja dejavnosti, ki so se na tem področju uveljavile na mednarodni ravni. 

 

Vendar pa sem s podrobnejšo preučitvijo vprašanja zagotavljanja kakovosti v 
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internacionalizaciji obenem osvetlila, da so se v zadnjem desetletju in pol prav zaradi 

pomanjkanja osredotočenosti na internacionalizacijo v obstoječih postopkih zagotavljanja 

kakovosti okrepila prizadevanja po razvoju instrumentov, ki vključujejo kazalnike merjenja 

internacionalizacije (Beerkens idr., 2010; de Boer idr., 2012). Kot poudarjajo de Boer idr. 

(2012), jih lahko razumemo kot prvi korak v razvoju specifičnih modelov ocenjevanja 

kakovosti internacionalizacije, ki so podprli idejo, da “je sama kakovost internacionalizacije 

nekaj, kar je vredno meriti” (str. 10). S tem obenem zastavljajo pomembno vprašanje: ali tudi v 

prihodnje razvijati ločene modele ocenjevanja in merjenja kakovosti internacionalizacije ali jih 

vključiti znotraj rednih postopkov zagotavljanja kakovosti (prav tam, str. 50). Pri ocenjevanju 

kakovosti internacionalizacije je namreč treba upoštevati raznolikost nacionalnih, 

institucionalnih in disciplinarnih kontekstov, v katere je vpet njen razvoj (Coelen, 2009; Aerden, 

2015).  

 

Pozornost, ki jo namenjajo internacionalizaciji v ustaljenih postopkih zagotavljanja kakovosti, 

torej ostaja tudi danes (še vedno) precej omejena. Projekt MODERN,37 ki je med drugim 

primerjal različne pristope agencij za zagotavljanje kakovosti iz območja EVP, je namreč v 

končnem poročilu poudaril, da noben izmed analiziranih pristopov ni vključeval 

internacionalizacije kot ene ključnih dimenzij (de Boer idr., 2012). 

 

V tem poglavju sem preučevala tudi povezavo obeh naslovnih tem raziskave z vprašanjem 

razvrščanja univerz na mednarodnih lestvicah, saj vsakoletni pojav novih razvrstilnih lestvic s 

strani raznolikih, pogosto komercialno naravnanih ponudnikov vse bolj krepi njihov vpliv na 

visokošolski razvoj, ki bo tudi v prihodnje precej izrazit. Na svetu namreč obstaja le peščica 

držav, ki niso pod njihovim vplivom. 

 

Vendar pa sem v analizi odnosa med internacionalizacijo in mednarodnimi lestvicami univerz 

tudi ponazorila, da je treba njuno medsebojno povezavo obravnavati s precejšnjo previdnostjo, 

saj je vključevanje internacionalizacije kot ene izmed glavnih kategorij še vedno precejšnja 

novost za tovrstna orodja, ki so tudi sama precej nedaven pojav (van Gaalen, 2009; de Boer 

idr., 2012; de Wit, 2016b). Po drugi strani se pojava tudi medsebojno dopolnjujeta, saj višji 

položaj na lestvici daje več možnosti za pridobivanje mednarodnih študentov in osebja oziroma 

obratno: njihovo pridobivanje izboljšuje položaj visokošolske institucije na lestvici (Coelen, 

2009, str. 45). 

 

                                                           
37 Projekt z naslovom Engaging in the Modernisation Agenda for European Higher Education je nastal kot odziv 

na program modernizacije evropskih visokošolskih sistemov, ki ga je v letu 2011 objavila Evropska komisija (glej 

Evropska komisija, 2011). 
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Precej zapletena je tudi njihova vez z vprašanjem kakovosti in zagotavljanja kakovosti visokega 

šolstva: razvrstilne lestvice sicer lahko dajejo vtis, da so kazalnik kakovosti posamezne 

visokošolske ustanove, vendar pa o tem ne zagotovijo popolne slike, saj samo nakazujejo, da 

so “nekatere institucije ali discipline pomembnejše, vendar ne nujno boljše kot druge” 

(Hazelkorn, 2012, str. 354; Reisberg, 2011). Tako prispevajo h krepitvi hierarhij, ki znotraj 

visokošolskih sistemov ustvarjajo vertikalno raznolikost (Bleiklie, 2011). 

 

Če k temu dodam še vrsto drugih metodoloških kritik razvrščanja univerz – npr. spodbujanje 

zbliževanja z raziskovalnim modelom univerze, s čimer se zanika obstoj tistih visokošolskih 

institucij, ki se ne osredotočajo prednostno na raziskovanje, pa tudi pristranskost v prid 

naravoslovja, medicine in bioloških ved itn. (Hazelkorn, 2012; Federkeil idr., 2012) –, izzove 

razprava vrsto nadaljnjih vprašanj. Med njimi prav gotovo izstopa vprašanje, ali lahko 

internacionalizacijo in kakovost/zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu resnično enačimo z 

uvrstitvami visokošolskih ustanov na različnih mednarodnih lestvicah. Pri iskanju odgovorov 

nanj velja izpostaviti misel ameriškega sociologa Camerona (1963), ki pravi, da ni mogoče 

(kvantitativno) meriti vsega, čemur dajemo pomen (npr. internacionalizaciji/kakovosti visokega 

šolstva), kot tudi ni mogoče pripisati pomena vsemu, kar lahko (kvantitativno) izmerimo (npr. 

razvrstilne lestvice).38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 V izvirniku: “Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.” 

(Cameron, 1963, str. 13). Čeprav ni dokazov, njegovo misel v literaturi pogosto pripisujejo tudi Albertu Einsteinu. 
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TRETJI DEL 

TEORIJA IN METODOLOGIJA  
 

_______________________________________________________________ 

 

7 TEORETSKO OGRODJE  

 

Celovitost raziskave je moč zagotoviti le z vključitvijo ustreznega teoretskega ogrodja, s 

katerim v pričujočem poglavju ponazarjam enega izmed možnih razumevanj izbrane teme 

raziskave. V literaturi sem namreč pogosto zasledila pojasnila, da je treba v primerjalnih 

študijah več pozornosti nameniti vprašanju dihotomije med zbliževanjem in raznolikostjo, 

homogenostjo in heterogenostjo, univerzalnostjo in partikularnostjo ipd. (Robertson, 1995; 

Marginson in Rhoades, 2002; Beerkens, 2004; Vaira, 2004; Zgaga idr., 2013b; Enders in 

Westerheijden, 2014). S tem namenom umeščam v nadaljevanju vprašanje zbliževanja in 

raznolikosti, ki se pojavlja na področju internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti visokega 

šolstva, v kontekst dveh teoretskih perspektiv, ki sta se med drugim uveljavili tudi v 

(primerjalnem) preučevanju visokošolskih pojavov.  

 

Argument zbliževanja pojasnjujem s konceptom institucionalnega izomorfizma (DiMaggio in 

Powell, 1983), ki velja za eno bolj znanih različic sociološke različice novega institucionalizma 

(glej Hall in Taylor, 1996). Razvoj evropskega visokega šolstva v okviru bolonjskega procesa 

je namreč postavil teorijo novega institucionalizma v središče zanimanj raziskovalcev visokega 

šolstva (glej Dobbins, 2008; Heinze in Knill, 2008; Vögtle, 2014). Ker pa sem v literaturi 

obenem zasledila tudi opozorila o nekaterih omejitvah “izmov” v raziskovanju visokega šolstva 

(Dale in Robertson, 2009; glej tudi Beck in Sznaider, 2006), v nadaljevanju s hevristiko 

glonakalnega agenta (Marginson in Rhoades, 2002) presegam v literaturi identificirane 

omejitve s podporo argumentu raznolikosti, ki ga utemeljujem z vidika obstoja raznolikih 

nacionalnih in institucionalnih (lokalnih) odzivov organizacij in akterjev na razvoj visokega 

šolstva na mednarodni (globalni) ravni. 

 

7.1 Argument zbliževanja v institucionalnem izomorfizmu 

 

Bolonjski proces se v literaturi pogosto utemeljuje kot eden najustreznejših primerov za 

pojasnitev zbliževanja visokošolskih politik na mednarodni ravni (Dobbins, 2008; Heinze in 



114 

 

Knill, 2008; Vögtle, 2014). Že na začetku je bil bolonjski proces “kar precej povezan z 

razmišljanjem, da je […] vse bolj nujna neka bolj ‘harmonizirana arhitektura’ visokošolskih 

sistemov Evrope, saj postaja prevelika različnost nacionalnih ureditev cokla za razvoj vseh 

skupaj in vsakogar posebej” (Zgaga, 2004a, str. 18; glej tudi Sorbonska deklaracija, 1998). Zato 

se je s podpisom Bolonjske deklaracije (1999) in prevlado gospodarskega diskurza Lizbonske 

strategije (2000), da bo Evropa “postala najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju 

temelječe gospodarstvo na svetu”, na tistih področjih visokošolskega izobraževanja, ki so bila 

v preteklosti izključno nacionalna pristojnost, zgodil premik v smeri prostovoljne konvergence 

(Zgaga, 2004a).  

 

Za ustreznejše razumevanje nadaljnje razprave se na tem mestu na kratko posvečam razlagi 

pojma konvergenca – sopomenke pojmu ‘zbliževanje’, saj se še vedno pojavljajo precej 

okrnjena razumevanja, kaj pojem pravzaprav pomeni. Kerr (1983, v Heinze in Knill, 2008) npr. 

razume konvergenco kot “težnjo družb, da z razvojem podobnosti v strukturah, postopkih in 

zmogljivosti postanejo bolj podobne” (prav tam, str. 498), medtem ko Heinze in Knill (2008) 

za pojasnitev razvoja visokošolskih politik v okviru bolonjskega procesa uvajata razlikovanje 

med sigma in delta konvergenco. Po njunem naj bi se sigma konvergenca pojavila tedaj, kadar 

postajajo visokošolske politike medsebojno bolj podobne v določenem časovnem obdobju, 

zaradi česar lahko trdim, da je na področju zagotavljanja kakovosti v EVP tovrstna oblika 

konvergence še posebej očitna, saj so bila sprejeta precej podrobna priporočila glede razvoja 

(notranjih in zunanjih) sistemov zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu. Po drugi strani naj 

bi delta konvergenca skušala zmanjšati razdalje do določenega skupnega modela, ki se dojema 

kot uspešen in učinkovit (npr. ESG), čeprav naj bi obenem upoštevala tudi vplive specifičnih 

kulturnih, institucionalnih in socioekonomskih značilnosti posameznih držav, ki lahko bodisi 

spodbujajo bodisi zavirajo skladnost razvoja njihovih visokošolskih politik z modelom 

bolonjskega procesa (prav tam, str. 498–499). 

 

Okvir sigma in delta konvergence je sicer vreden nadaljnje obravnave (glej npr. Dobbins, 2008; 

Vögtle, 2014), vendar pa je podlaga za analizo obeh vrst konvergenc “sistematičen preizkus 

različnih hipotez” (Heinze in Knill, 2008, str. 506), kar pa ni cilj pričujoče raziskave. Za 

ustreznejšo pojasnitev konvergence, prisotne na področju internacionalizacije in zagotavljanja 

kakovosti visokega šolstva, se zato v nadaljevanju opiram na predpostavke sociološkega 

institucionalizma in koncept institucionalnega izomorfizma, ki velja za eno izmed njegovih bolj 

uveljavljenih različic.  
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7.1.1 Institucionalni izomorfizem v kontekstu sociološkega institucionalizma 

 

Sociološki institucionalizem je mišljenjska šola, ki se je poleg historičnega institucionalizma in 

institucionalizma racionalne izbire uveljavila v okviru teorije novega institucionalizma (glej 

Hall in Taylor, 1996), ki preučuje, “kako zunanje okolje družbeno konstruira organizacije” 

(Powell in Bromley 2015, str. 764). Za razliko od starega institucionalizma, ki obravnava 

organizacije kot organske celote, jih novi institucionalizem razume kot kompleksne strukture 

“ohlapno povezanih nizov standardiziranih elementov” (DiMaggio in Powell, 1991, str. 14). 

 

Ker ima institucionalizem svoje izvore v družboslovnih vedah, predvsem v politologiji, 

ekonomiji in sociologiji, se zdi še posebej uporaben za razlago procesov homogenizacije v 

institucionalnih okoljih, kot so organizacije na področju (visokega) šolstva, npr. ministrstvo za 

izobraževanje, visokošolski zavodi, vladne in nevladne organizacije ipd. Tudi sociološki 

institucionalizem predpostavlja homogenost odzivov sodobnih organizacij na pritiske 

zunanjega okolja, saj sloni na prepričanju, da je legitimnost organizacij odvisna od skladnosti 

njihovega delovanja s skupnimi normami in pravili (Meyer in Rowan, 1977; DiMaggio in 

Powell, 1991). 

 

Za začetnika sociološke tradicije novega institucionalizma veljata Meyer in Rowan (1977), ki 

sta konec sedemdesetih let minulega stoletja utemeljila, da se organizacije zaradi pričakovanj 

prevladujočega okolja podrejajo družbeno konstruiranim racionaliziranim mitom, zaradi česar 

postajajo medsebojno bolj podobne oziroma izomorfne. Prilagajanje racionaliziranim mitom je 

po njunem mnenju ključnega pomena za njihovo preživetje in uspeh, saj lahko le na takšen 

način njihovo delovanje postane legitimno in učinkovito (prav tam).  

 

K nadaljnjemu razvoju sociološkega institucionalizma sta v začetku osemdesetih let pomembno 

prispevala tudi DiMaggio in Powell (1983) z odmevnim delom z naslovom The Iron Cage 

Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, v 

katerem sta predstavila koncept institucionalnega izomorfizma, ki se v teoretskih diskusijah 

pogosto povezuje z vprašanjem zbliževanja politik na področju visokega šolstva (glej npr. 

Beerkens, 2004; Vaira, 2004; Dobbins, 2008; Vögtle, 2014). Izomorfizem sta avtorja opredelila 

kot proces homogenizacije, v okviru katerega se organizacije prilagajajo pritiskom s strani 

zunanjega okolja (npr. drugih organizacij) in se spreminjajo, kadar se soočajo z enakimi 

okoljskimi izzivi; ker pa se nanje odzivajo bolj ali manj podobno, postajajo vse bolj izomorfne 

(DiMaggio in Powell, 1983, str. 147–149). Ena temeljnih razprav o institucionalnem 

izomorfizmu je zato zajeta v vprašanju, kaj povzroča homogenost med različnimi 

organizacijami; nanj sta avtorja odgovorila z razlikovanjem med prisilnimi, mimetičnimi in 
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normativnimi pritiski, saj ti povzročajo izomorfne spremembe, zaradi katerih se med različnimi 

organizacijami krepi njihova medsebojna podobnost. 

 

Prisilni izomorfizem je rezultat formalnih in neformalnih pritiskov po sprejetju določenih 

politik, predpisov oziroma pravil s strani vplivnih zunanjih organov, katerim se podrejajo 

organizacije. Mimetični izomorfizem, ki se pojavi v razmerah negotovosti in dvoumnosti, 

spodbuja posnemanje legitimnejših in uspešnejših modelov organizacij, ki služijo “kot priročen 

vir praks, ki si jih lahko organizacija izposodi za uporabo” (prav tam, str. 151). Normativni 

izomorfizem pa je povezan s profesionalizacijo, ki je posledica širjenja dogovorjenih praks in 

postopkov s strani strokovnih omrežij, saj ti spodbujajo skupno poklicno socializacijo članov 

poklicne skupine in zaradi določanja pogojev njihovega dela usmerjajo njihovo delovanje (prav 

tam, str. 152). 

  

Precejšnje pozornosti je bil koncept institucionalnega izomorfizma deležen tudi v študijah 

visokega šolstva. E. Vögtle (2014) je predpostavke sociološkega institucionalizma – med 

drugim utemeljene tudi z vidika sigma in delta konvergence – uporabila za razlago napovedi o 

tem, ali oziroma kako se v državah podpisnicah bolonjskega procesa zgodi konvergenca politik. 

Na tej podlagi je obrazložila, da reformne pobude v državah EVP izkazujejo normativni 

izomorfizem, saj so se bolonjskemu procesu pridružile prostovoljno, brez prisile, in tudi 

sodelovale pri oblikovanju visokošolskih politik. Dobbins (2008) je v primerjalni analizi politik 

štirih visokošolskih sistemov držav Srednje in Vzhodne Evrope z institucionalnim 

izomorfizmom prav tako pojasnil vprašanje konvergence in utemeljil, da bolonjski proces v 

razvitih zahodnoevropskih državah ustvarja dobre pogoje za mimetični in normativni 

izomorfizem, medtem ko naj bi bili za srednje- in vzhodnoevropske države značilni predvsem 

prisilni in mimetični pritiski. Podobno je tudi Vaira (2004) ugotovil, da so visokošolski sistemi 

v razvitih državah pod večjim vplivom normativnih in delno mimetičnih pritiskov, za manj 

razvite države pa naj bi bili po njegovem bolj značilni prisilni in mimetični pritiski s strani 

mednarodnih organizacij (npr. EU, Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad). Slednje 

namreč s finančno podporo spodbujajo države k oblikovanju in prevzemanju struktur, ki so 

skladne s tistimi, ki prevladujejo v razvitejših državah (prav tam, str. 491). 

 

7.1.2 Internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti visokega šolstva v kontekstu 

institucionalnega izomorfizma 

 

Predpostavke institucionalnega izomorfizma zagotavljajo tudi ustrezen teoretski okvir za 

preučitev obeh naslovnih konceptov raziskave, saj lahko zbliževanje, prisotno v razvoju 

(politik) internacionalizacije in sistemov zagotavljanja kakovosti, smiselno umestim v kontekst 
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treh mehanizmov izomorfnih sprememb.  

 

Ker institucionalni izomorfizem predpostavlja, da se organizacije na pritiske iz zunanjega 

okolja odzivajo bolj ali manj homogeno, lahko obstoj prisilnega izomorfizma na področju 

internacionalizacije utemeljim kot odraz pričakovanj (nad)nacionalnih organov glede 

oblikovanja in izvajanja nacionalnih in institucionalnih politik in strategij internacionalizacije, 

saj te v določenih elementih odražajo precejšnjo notranjo skladnost. Vključitev držav v 

bolonjski proces je namreč spodbudila “razvoj visoke ravni primerljivosti, združljivosti in 

izmenjave med visokošolskimi institucijami ter sistemi evropskega visokošolskega prostora” 

(Evropska komisija, 2013a, str. 2), še posebej v okviru programov mobilnosti, saj so se npr. 

številne države zavezale k uresničitvi cilja, da bo do leta 2020 mobilna petina domačih 

študentov (Leuvenski komunike, 2009). Nadalje, idejo mimetičnega izomorfizma podpira 

posnemanje legitimnejših in uspešnejših modelov internacionalizacije, ki so se uveljavili na 

mednarodni ravni, kar med drugim pomeni, da je večja podobnost institucionalnih praks 

internacionalizacije na določeni visokošolski ustanovi posledica mimetičnega izomorfizma, saj 

ta prispeva k visoki stopnji njihove medsebojne podobnosti in zato k nizki stopnji njihove 

medsebojne raznolikosti. Elemente normativnega izomorfizma pa je moč identificirati v 

spodbujanju določenega razumevanja, kaj pomeni internacionalizacija v visokem šolstvu; 

tovrstna oblika izomorfizma je namreč posledica okrepljenega sodelovanja članov določene 

poklicne skupine, npr. ministrov za izobraževanje iz držav EVP v razvoju bolonjske strategije, 

ki so vse od podpisa Bolonjske deklaracije (1999) do bukareštanske ministrske konference 

(2012) spodbujali razvoj določene oblike internacionalizacije – tradicionalne mobilnosti 

študentov in visokošolskega osebja. 

 

Westerheijden (1999) utemeljuje, da lahko teorija novega institucionalizma – torej tudi 

institucionalni izomorfizem – prav tako zagotovi ustrezen teoretski okvir za preučevanje 

razvoja sistemov zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu. Prisilni izomorfizem, ki zbližuje 

načine delovanja organizacij, npr. agencij za zagotavljanje kakovosti, lahko zato utemeljim kot 

posledico okrepljene legitimnosti njihovega delovanja na mednarodni ravni, še posebej v okviru 

vključevanja v različna mednarodna združenja na področju zagotavljanja kakovosti (npr. 

ENQA, EQAR, ECA). To namreč pomeni, da delujejo v skladu z dogovorjenimi mednarodnimi 

zavezami, s tem pa hkrati krepijo tudi njihovo internacionalizacijo, saj npr. v primeru 

neizvajanja ESG tvegajo izključitev iz mednarodne skupnosti. Mimetični izomorfizem, ki 

spodbuja posnemanje legitimnejših postopkov, struktur in modelov, je bil v nekaterih državah 

Zahodne Evrope opazen že v zgodnjih osemdesetih letih preteklega stoletja, ko so se pod 

vplivom modelov, ki so bili že pred tem razviti v industriji in gospodarstvu (npr. TQM), 

uveljavili novi načini nadzora kakovosti (Brennan in Shah, 2000; Schwarz in Westerheijden, 
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2004; Kohoutek, 2009a). V devetdesetih letih se je mimetični izomorfizem odražal tudi v 

postopkih zagotavljanja kakovosti visokega šolstva držav Srednje in Vzhodne Evrope, saj so te 

bodisi posnemale ameriške prakse akreditacije oziroma so se zgledovale po določenih 

elementih večkrat omenjenega splošnega modela ocenjevanja kakovosti, npr. (samo)evalvaciji 

(glej van Vught in Westerheijden, 1994; Kohoutek, 2009a). V institucionalizaciji politik 

zagotavljanja kakovosti je opazen tudi vpliv normativnega izomorfizma, in sicer v obliki 

profesionalizacije, v okviru katere člani poklicne skupine, npr. tuji izvedenci v zunanjih 

evalvacijah agencij za zagotavljanja kakovosti, na temelju presoj pogojev za njihovo članstvo 

v ENQA širijo splošno sprejeto razumevanje, kaj pomeni zagotavljanje kakovosti v kontekstu 

(evropskega) visokega šolstva. Tako lahko pomembno vplivajo na vsakodnevno delo agencij, 

npr. na oblikovanje samoevalvacijskih poročil, ki postajajo medsebojno vse bolj podobna. 

 

Prisilnih, mimetičnih in normativnih vplivov institucionalnega izomorfizma torej v razvoju 

procesov internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti visokega šolstva ni moč zanikati. Ker 

pa je izomorfizem tudi “omejujoč proces, ki prisili enoto v populaciji, da spominja na druge 

enote, ki se soočajo z enakim sklopom okoljskih pogojev” (Hawley, 1968, v DiMaggio in 

Powell, 1983, str. 149), je treba v nadaljevanju spregovoriti tudi o nekaterih vidnejših omejitvah 

tega koncepta, o katerih sem v teoretski literaturi zasledila precej nazorna pojasnila. 

 

7.1.3 Omejitve institucionalnega izomorfizma 

 

Zaradi sklicevanja na homogenost je ena vidnejših omejitev institucionalnega izomorfizma 

neosredotočenost na specifična lokalna okolja (DiMaggio in Powell, 1991, str. 14). Z 

neproblematičnim sprejetjem izomorfnih vzorcev delovanja organizacij na makrostrukturni 

ravni (visokega šolstva) spregleda posebnosti znotraj nacionalnih in institucionalnih 

(mikro)okolij, v katerih te delujejo (Hasselbladh in Kallinikos, 2000; glej tudi Vaira, 2004). 

Zaradi visoke stopnje njihove medsebojne skladnosti se namreč zmanjšujejo možnosti za obstoj 

raznolikosti in raznovrstnosti, ki se lahko pojavi med organizacijami oziroma znotraj njih. 

Naslednja, sicer bolj splošna pomanjkljivost teorije novega institucionalizma se nanaša na 

razumevanje institucij kot “statičnih struktur ali neživih postopkov” (prav tam, str. 712) in torej 

ne kot “produkta človeških dejanj” (DiMaggio in Powell, 1991, str. 28). Koncept torej ne 

priznava obstoja različnih prepričanj, ki lahko vodijo do navzkrižja interesov med različnimi 

akterji, temveč razlaga, kako se organizacije odzivajo na konflikte z “razvijanjem zelo 

zapletenih administrativnih struktur” (prav tam, str. 12–13).  

 

Kljub bogati in raznoliki teoretski tradiciji novega institucionalizma tvegajo določene 

predpostavke institucionalnega izomorfizma precejšnjo ozkoglednost, ki je povezana predvsem 
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z neupoštevanjem spoznanj drugih teoretskih konceptov. V tej luči institucionalni izomorfizem 

ne zagotovi dovolj zanesljivega teoretskega ogrodja, da bi ga lahko uporabila kot edino 

teoretsko podlago pričujoče raziskave. Nekatere študije so našle rešitev v vključitvi različnih 

vej neoinstitucionalne teorije, med njimi npr. Dobbins (2008), ki je zgradil razpravo na 

predpostavkah historičnega institucionalizma, s katerim je pojasnil ponovljivost preteklih 

vzorcev odločanja v današnjih razmerah. Druge študije so združile institucionalni izomorfizem 

s koncepti, ki niso del tradicije novega institucionalizma. Vaira (2004) je trditve o izomorfnih 

spremembah organizacij dopolnil s konceptom organizacijskega alomorfizma in opredelil 

alomorf kot “morfološko različico istega morfema, odvisno od konteksta uporabe” (str. 498). S 

tem je objasnil dihotomije med konvergenco in divergenco, homogenostjo in heterogenostjo, 

mikro- in makro- ter globalnim in lokalnim (glej tudi Willis, 2010).  

 

Skupni imenovalec tovrstnih razprav je torej zavedanje o omejitvah zunanje določenega, 

homogenega razvoja organizacij in akterjev, ki prezira raznovrstnost načinov njihovega 

delovanja na različnih ravneh analize. Identificirane omejitve zato presegam z vključitvijo 

koncepta agenta (agency), ki mu literatura pripisuje osrednjo vlogo v razumevanju sodobnih 

transformacij na področju visokega šolstva (glej Bleiklie in Kogan, 2006; Miklavič, 2015a). Še 

posebej ustrezna se zdi vključitev hevristike glonakalnega agenta (glonacal agency heuristic; 

glej Marginson in Rhoades, 2002), saj upošteva kompleksne vplive globalizacije na 

visokošolski razvoj, s tem pa tudi na razvoj internacionalizacije in sistemov zagotavljanja 

kakovosti. V nadaljevanju tako pojasnjujem kompleksno medsebojno povezanost med 

globalno, nacionalno in lokalno razsežnostjo visokošolskega razvoja in na tej podlagi 

utemeljujem kontekstualno pogojenost ravnanja in delovanja organizacij in akterjev ob 

soočanju z zunanje določenimi vplivi. 

 

7.2 Argument raznolikosti v hevristiki glonakalnega agenta 

 

Hevristiko glonakalnega agenta sta razvila raziskovalca visokega šolstva Simon Marginson in 

Gary Rhoades (2002), ki sta z upoštevanjem soodvisnosti med globalno,39 nacionalno in lokalno 

razsežnostjo visokega šolstva zagotovila pojasnila, zakaj je postala osredotočenost primerjalnih 

študij na nacionalno razsežnost kot osnovno enoto analize (npr. visokošolski sistem; glej Clark, 

1983) precej vprašljiva. Avtorja sta namreč prepričana, da potrebujemo v (primerjalnem) 

raziskovanju visokega šolstva v kontekstu globalizacije nov hevristični okvir: 

                                                           
39 Globalno razsežnost avtorja koncepta utemeljujeta kot mednarodno razsežnost, kamor uvrščata globalno in 

regionalno raven. S pojmom ‘regionalno’ se sklicujeta na subjekt na nadnacionalni ravni (npr. EU) (Marginson in 

Rhoades, 2002, str. 285) in tudi v pričujočem delu razumem pojem ‘globalno’ v kontekstu pojma ‘mednarodno’, 

ki vključuje globalno in regionalno razsežnost. 
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Naraščajoča in spreminjajoča se jakost globalnega in lokalnega ima posledice za 

nacionalne države in nacionalno oblikovanje visokošolskih politik. To nas vodi 

k ponovnemu premisleku odnosa med univerzami in nacionalnimi vladami, k 

razširitvi naše analize […] navzgor na regionalno in globalno raven (ali navzdol 

na lokalno raven). (Marginson in Rhoades, 2002, str. 294) 

 

Še vedno torej primanjkuje študij, ki obravnavajo razvoj evropskega visokega šolstva v 

kontekstu koncepta agenta, ki pripisuje osrednjo vlogo nacionalni in lokalni razsežnosti 

visokošolskega razvoja, kjer učinki globalnih pojavov še zdaleč niso predvidljivi (prav tam). S 

sprejetim teoretskim objektivom tako v nadaljevanju preučujem vprašanje internacionalizacije 

in zagotavljanja kakovosti v kontekstu soodvisnosti med globalnimi, nacionalnimi in lokalnimi 

vidiki njunega razvoja. 

 

7.2.1 Internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti v kontekstu glonakalnega agenta 

 

Za razliko od koncepta glokalizacije, ki nakazuje na medsebojno povezanost med globalno in 

lokalno dimenzijo (Robertson, 1995),40 Marginson in Rhoades (2002) z besedno skovanko 

glonakalno (glonacal; globalno + nacionalno + lokalno) pojasnjujeta vzajemnost odnosov med 

tremi dimenzijami, ki sooblikujejo visokošolski razvoj. Njihov medsebojni odnos namreč ni 

linearen, niti hierarhičen, saj so “[n]a vsaki ravni – globalni, nacionalni in lokalni […] prisotni 

elementi in vplivi drugih ravni” (prav tam, str. 289–290), s tem pa izpostavljajo potrebo po 

ustrezni preučitvi razvoja internacionalizacije in sistemov zagotavljanja kakovosti visokega 

šolstva na različnih ravneh analize. V zadnjem času so namreč različni avtorji v teoretski 

literaturi potrdili prožnost okvirja glonakalnega agenta v preučevanju obeh izbranih področij 

raziskave (glej Willis, 2010, ki je koncept uporabil za preučevanje procesov 

internacionalizacije, oziroma Hou idr., 2015, ki so ga umestili v kontekst zagotavljanja 

kakovosti visokega šolstva). Oba veljata za visokošolska pojava, ki vključujeta soodvisne 

odnose, ki presegajo osredotočenost na izključno nacionalno razsežnost visokega šolstva, npr. 

nacionalno državo oziroma visokošolski sistem. 

 

Pojem ‘glonakalno’ 

 

V okviru internacionalizacije lahko s pojmom ‘glonakalno’ ponazorim njene nacionalne in 

                                                           
40 Gre za sociološki koncept, razvit v sredini devetdesetih let, v okviru katerega globalizacija ni vzročni pojav, kjer 

globalno presega lokalno dimenzijo, saj takšno zavajajoče razumevanje lokalnega kot protiuteži globalnemu ne 

upošteva tega, da lokalno “v veliki meri temelji na trans- ali superlokalni osnovi” (Robertson, 1995, str. 26). 
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lokalne odzive na izzive vse bolj globaliziranega visokošolskega okolja, čeprav sem ob 

pregledu sodobnejše literature ugotovila, da se s strani avtorjev večjo pozornost namenja 

predvsem prepletu med globalnimi in lokalnimi vidiki njenega razvoja. L. Rumbley in Altbach 

(2016) npr. utemeljujeta, da je “v 21. stoletju razumevanje tega odnosa […] ključnega pomena 

za dojemanje vse bolj kompleksne narave internacionalizacije visokega šolstva” (str. 10), saj 

številni visokošolski zavodi vse bolj razvijajo njim lastne dejavnosti internacionalizacije na 

lokalni ravni, ki so zaradi nepredvidljivih učinkov globalizacije čedalje bolj v konfliktu z 

njihovo vpetostjo znotraj nacionalne države. Primere tovrstne trditve ponazarjajo npr. 

ustanavljanje podružnic kampusov univerz zunaj matične države, vzpostavljanje 

medinstitucionalnih strateških partnerstev na globalni ravni, iskanje novih načinov financiranja 

visokošolske dejavnosti itn. (glej Beerkens, 2004; Willis, 2010; Rumbley in Altbach, 2016; de 

Wit, 2016a). 

 

Po drugi strani se v evropskem visokem šolstvu in širše vse bolj krepi tudi trend nacionalizacije 

internacionalizacije, ki se odraža v spodbujanju razvoja nacionalnih politik in strategij na tem 

področju (de Wit idr., 2015). Tudi vlade se namreč vse bolj zavedajo konkurenčnih prednosti, 

ki jih internacionalizacija visokošolskega izobraževanja in raziskovanja prinaša za njihovo 

gospodarsko rast in razvoj (Marginson in van der Wende, 2009). Njen razvoj podpirajo z uvedbo 

nacionalnih programov štipendiranja vhodne mobilnosti, pridobivanjem talentiranih študentov 

in raziskovalcev, financiranjem politik odličnosti itn., kar pomeni, da so visokošolske institucije 

obenem še vedno precej specifično prilagojene tudi nacionalnim (in lokalnim) razmeram 

(Rumbley in Altbach, 2016). Financirajo se predvsem iz državnega proračuna, njihova notranja 

organizacija je določena z nacionalno zakonodajo in pogosto izvajajo izobraževanje, ki 

zadovoljuje potrebe lokalne skupnosti. Scott (1998; glej tudi Willis, 2010) zato poudarja, da 

niso vse visokošolske ustanove enako aktivne v svojem vključevanju v globalno okolje, saj npr. 

elitne univerze krepijo ugled z visokim položajem na mednarodnih lestvicah univerz, medtem 

ko na neelitnih visokošolskih zavodih mednarodno udejstvovanje ni vedno njihov osrednji 

namen. Prav zato “vse univerze niso (predvsem) mednarodne, čeprav so vse univerze podvržene 

istim procesom globalizacije – delno kot objekti, celo žrtve teh procesov, deloma pa kot subjekti 

oziroma ključni zastopniki globalizacije” (Scott, 1998, str. 122). V svojem vključevanju v 

mednarodno okolje se namreč srečujejo z različnimi omejitvami kot tudi s številnimi 

možnostmi in priložnostmi za njihovo delovanje, zaradi česar se prilagajajo svetu, v katerem 

obstajajo raznolike možnosti odnosa med globalnim, nacionalnim in lokalnim visokošolskim 

razvojem (Marginson in Rhoades, 2002; Willis, 2010). 

 

Nacionalni visokošolski sistemi in institucije ne doživljajo globalnih tokov in 

odnosov na uniformen ali celo skladen oziroma popolnoma predvidljiv način. 
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Nacije in institucije imajo doma različne možnosti za izkoriščanje, spremembe 

in odpornost do globalnih elementov in tudi za vključevanje in delovanje v 

globalnem okolju, saj vpliva nanje na različne načine. (Marginson in van der 

Wende, 2009, str. 23–24) 

 

Pojem ‘glonakalno’ lahko smiselno umestim tudi v kontekst vprašanja zagotavljanja kakovosti 

visokega šolstva, saj se tudi v literaturi vse bolj izpostavlja povezava med globalnimi in 

lokalnimi vidiki razvoja sistemov zagotavljanja kakovosti, ki presegajo njihovo nacionalno 

vpetost. Primeri se pogosto navezujejo na trend mednarodnih akreditacij, katerih priljubljenost 

med visokošolskimi zavodi vse bolj narašča; le-ti se namreč vse bolj zavedajo prednosti, ki jih 

prinaša ocenjevanje njihovih dejavnosti s strani organov za akreditacijo, ki delujejo na 

mednarodni ravni. 

 

Kljub temu nekateri avtorji, med njimi npr. Hou idr. (2015), trdijo, da so v Evropi zaradi 

okrepljenega povezovanja teles za zagotavljanje kakovosti v različnih združenjih na regionalni 

ravni (npr. ENQA, EQAR, ECA ipd.) vplivi ‘glonakalnega’ manj očitni kot v nekaterih drugih 

regijah. V številnih azijskih državah so npr. mednarodne področne akreditacije – še posebej 

ameriške in evropske – ustaljena praksa njihovih visokošolskih zavodov, čeprav naj bi bile po 

drugi strani manj uveljavljene v tistih državah, kjer so agencije za zagotavljanje kakovosti pojav 

nedavnega izvora. V tem smislu lahko domnevam, da imajo tudi v Evropi visokošolski zavodi, 

ki delujejo v sistemih zagotavljanja kakovosti z daljšo tradicijo (npr. v Združenem kraljestvu, 

na Nizozemskem, v Franciji), večje možnosti za razvoj ‘glonakalnega’ sistema zagotavljanja 

kakovosti kot npr. visokošolski zavodi iz srednje-, južno- in vzhodnoevropskih držav, kjer so 

se sistemi zagotavljanja kakovosti vzpostavili nekoliko kasneje. 

 

Kljub prednostnim poudarkom na odnosu med globalnimi in lokalnimi vidiki razvoja sistemov 

zagotavljanja kakovosti je njihovo delovanje še vedno najprej določeno z nacionalno 

zakonodajo, ki pripisuje odgovornost za izvajanje postopkov zagotavljanja kakovosti (kot so 

akreditacije, evalvacije, revizije) nacionalnim agencijam, ki delujejo na tem področju. Od izida 

njihove presoje je namreč odvisen obstoj visokošolskih zavodov, saj v primeru neustrezno 

zasnovanega sistema zagotavljanja kakovosti na institucionalni in/ali programski ravni 

visokega šolstva izgubijo pravico do delovanja, javni visokošolski zavodi pa tudi do 

pridobivanja finančnih sredstev s strani države. 

 

Koncept agenta 

 

Poleg tridimenzionalnega poudarka na globalni, nacionalni in lokalni dimenziji visokega 
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šolstva avtorja koncepta v hevristični okvir umeščata tudi dvojen pomen pojma agent; izhajata 

namreč iz stališča, da “so na vsaki izmed treh ravni […] prisotne formalne agencije in 

kolektivna človeška dejanja, ki so osrednjega pomena za razumevanje globalizacije in visokega 

šolstva” (Marginson in Rhoades, 2002, str. 289). 

 

V prvem pomenu se formalne agencije oziroma organizacijski agenti nanašajo na organizacije, 

ki jih na globalni (oziroma mednarodni) ravni med drugim zastopajo Unesco, OECD, Svetovna 

banka in EU; na nacionalni ravni gre npr. za institucije, kot so ministrstvo za izobraževanje, 

agencije za zagotavljanje kakovosti ter vladni in nevladni organi, na lokalni ravni pa npr. za 

posamezne visokošolske zavode, lokalna podjetja, občine ipd. (prav tam, str. 289, 295). V 

drugem pomenu pa človeškega agenta – torej posameznike ali skupine znotraj formalnih 

agentov – na globalni ravni med drugim izvajajo člani mednarodnih združenj na področju 

visokega šolstva, kot sta npr. IAU in EUA, na nacionalni ravni ga med drugim zastopajo 

oblikovalci visokošolskih politik in rektorska konferenca, na lokalni ravni pa npr. združenja 

študentov, oddelčni odbori ipd. “Vsak od teh ima agenta” (prav tam, str. 289), ki s svojim 

osebnim delovanjem oblikuje interakcije z agenti na drugih ravneh. Različni organizacijski in 

človeški agenti tako usmerjajo oblikovanje in izvajanje politik na področju visokega šolstva, 

saj po eni strani določajo globalne trende in se prilagajajo nanje, po drugi strani pa so lahko 

zaradi iznajdbe alternativ nanje tudi odporni (prav tam, str. 283). O konceptu agenta je zato moč 

razpravljati tudi v kontekstu internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. 

 

Na področju visokošolske internacionalizacije so se uveljavili številni akterji oziroma formalni 

in človeški agenti, ki so vključeni v oblikovanje in izvajanje politik in strategij 

internacionalizacije na vseh treh ravneh analize (glej npr. de Wit, 2002; Knight, 2008; Knight, 

2013). Na globalni ravni so formalni agenti različna združenja na področju internacionalizacije 

(npr. IAU, EAIE), medvladne organizacije (npr. Unesco, OECD), univerzitetna omrežja in 

konzorciji (npr. Universitas 21, Coimbra Group) itn. Na nacionalni ravni imajo na razvoj in 

izvajanje politik internacionalizacije precejšen vpliv različna ministrstva (npr. za izobraževanje, 

gospodarski razvoj, zunanje zadeve), vladne agencije za mednarodno sodelovanje na področju 

izobraževanja (npr. DAAD, British Council) oziroma raziskovanja (npr. nemška fundacija za 

raziskovanje DFG – German Research Foundation). Na lokalni ravni pa so organizacijski 

agenti na področju internacionalizacije npr. univerzitetne in fakultetne službe za mednarodno 

sodelovanje, mednarodne pisarne ipd. Po drugi strani človeškega agenta izvajajo posamezniki 

in skupine, ki so vključeni v tovrstne globalne, nacionalne in lokalne organizacijske agente in 

s svojimi prepričanji bodisi spodbujajo večjo internacionalizacijo v visokem šolstvu oziroma 

tudi zavirajo njen razvoj. 
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V kontekstu zagotavljanja kakovosti visokega šolstva sta formalna agenta na globalni ravni npr. 

INQAAHE in ENQA, na nacionalni ravni jih med drugim zastopajo agencije za zagotavljanje 

kakovosti, na lokalni ravni pa npr. univerzitetne oziroma fakultetne komisije za kakovost. 

Posamezniki in skupine, ki so vključeni v tovrstne organizacije in izvajajo človeškega agenta 

na vsaki izmed treh ravni, pa s svojimi stališči in interesi pogojujejo oblikovanje in izvajanje 

politik na področju zagotavljanja kakovosti, s čimer bodisi spodbujajo bodisi omejujejo njihov 

razvoj. V zvezi s tem je moč trditi, da ima v evropskem kontekstu ENQA kot formalni in 

človeški agent na mednarodni/globalni ravni precejšen vpliv na delovanje nacionalnih in 

lokalnih agentov, saj veljajo ESG za temelj razvoja zunanjih in notranjih sistemov zagotavljanja 

kakovosti v vseh visokošolskih sistemih držav podpisnic bolonjskega procesa.  

 

7.2.2 Hevristični okvir 

 

Poleg obravnave pojmov ‘glonakalno’ in ‘agent’ v nadaljevanju namenjam pozornost tudi 

obravnavi hevrističnega okvirja, s katerim Marginson in Rhoades (2002) nadomeščata 

tradicionalni triangulistični model koordinacije (Clark, 1983), ki se je dlje časa uporabljal kot 

za ustrezno orodje za obravnavo oziroma primerjavo nacionalnih visokošolskih sistemov (glej 

npr. Dobbins, 2008). Oba koncepta namreč delita določene podobnosti in razlike: oba 

opredeljujeta tri dimenzije visokošolskih sistemov – državno, tržno in akademsko (Clark, 1983) 

oziroma globalno, nacionalno in lokalno razsežnost (Marginson in Rhoades, 2002), ločuje pa 

ju dvodimenzionalnost trikotnika s hierarhično piramidno obliko (Clark, 1983), v nasprotju s 

tridimenzionalnim prostorom z medsebojno povezanimi šesterokotniki (Marginson in Rhoades, 

2002, str. 290). 

 

Na spodnji sliki (Slika 7.1) s hevrističnim okvirjem prikazujem prostor tridimenzionalne oblike, 

v katerega so vključeni nehierarhično porazdeljeni šesterokotniki, ki tvorijo konstelacijo 

različnih organizacijskih in človeških agentov v globalnem visokošolskem prostoru. Na vrhu 

slike je osrednji šesterokotnik, ki ga sestavlja šest osnovnih gradnikov organizacijskih agentov 

in človeškega agenta na globalni, nacionalni in lokalni ravni. Pod osrednjim šesterokotnikom 

se nahajajo trije specifični šesterokotniki, ki znova tvorijo osnovo hevristike in (tako kot 

osnovni šesterokotnik) znova vključujejo formalne agente in človeškega agenta na vseh treh 

ravneh vplivov (prav tam). Točke šesterokotnika so medsebojno povezane z različnimi 

povezavami, za katere je značilna vzajemnost (reciprocity) delovanja, ki predpostavlja, da vplivi 

organizacijskih agentov in človeškega agenta potekajo v več kot eni smeri (oziroma se lahko 

vrtijo v vse smeri), kar kaže na dvosmerne izmenjave med tremi ravnmi od globalnega do 

lokalnega. Povezave med točkami so lahko neposredne (npr. med zgornjimi in spodnjimi 

stranmi šesterokotnika), puščice pa označujejo smer vplivov obeh vrst agentov z ene ravni na 
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drugo. Vplivi so odvisni od moči (strength), plasti in pogojev (layers and conditions) ter sfer 

(spheres) delovanja. 

 

Moč se lahko nanaša na razpoložljiva finančna sredstva (npr. za delovanje agencij za 

zagotavljanje kakovosti oziroma za mednarodne akreditacije univerz), zato ustvarja različne – 

močnejše ali šibkejše, posredne oziroma bolj neposredne – povezave in spremenljivo 

vzajemnost. V šesterokotniku je neposreden vpliv označen z neprekinjeno, posreden pa s 

pikčasto črto, moč pa pojasnjuje debelina črte med ravnmi. Plasti in pogoji, ki so del notranje 

sestave šesterokotnika, so povezani z zgodovinsko vgrajenimi strukturami in trenutnimi 

okoliščinami visokošolskih sistemov oziroma posameznih institucij (npr. z njihovo tradicijo in 

mednarodno usmerjenostjo, s stopnjo avtonomije ipd.) in zato omogočajo premik z ene ravni 

na drugo. Sfere pa označujejo domet geografskih vplivov obeh vrst agentov na pogoje oziroma 

zmogljivost visokošolskih institucij in sistemov (npr. razpoložljivost finančnih sredstev za 

dejavnosti internacionalizacije oziroma za spodbujanje rekrutiranja itn.) (prav tam, str. 303). 

 

Slika 7.1: Hevristika glonakalnega agenta 

 

 
 

Vir: Marginson in Rhoades (2002, str. 291). 
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S sliko tudi prikazujem, da sta različna notranja dinamika in vzajemnost močnejših ali šibkejših 

vplivov med lokalnim in globalnim povezana z različno vgrajenimi strukturami plasti in 

pogojev, sfer delovanja in spremenljive moči, kar na nacionalni in lokalni ravni visokega šolstva 

vodi do različnih načinov prilagajanja oziroma odpora (prav tam, str. 294, 296). Možen je 

namreč tudi pojav nasprotnih trendov, ki jih lahko sprožijo različna pričakovanja, interesi in 

prepričanja različnih organizacijskih in/ali človeških agentov (prav tam, str. 299). 

 

V odgovor na globalne vplive ali zaradi odpora nanje (med drugim zaradi zavrnitve diskurza 

globalizacije; Willis, 2010) se lahko torej na nacionalni in lokalni ravni posameznih 

visokošolskih sistemov pojavijo kompleksnosti, ki pridejo v ospredje s konceptualizacijo plasti 

in pogojev kot osnove za razumevanje visokošolskih sprememb (Marginson in Rhoades, 2002, 

str. 303), v tem primeru na področju internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti visokega 

šolstva. 

 

Kljub uporabnosti hevristike glonakalnega agenta za pojasnjevanje raznolikosti v 

visokošolskem razvoju je ena vidnejših pomanjkljivosti tega koncepta povezana z nejasno 

opredelitvijo izraza ‘lokalno’, ki se lahko nanaša na katerokoli raven oziroma skupino pod 

ravnjo nacionalnega (glej Willis, 2010, str. 184). Lokalno raven bi bilo zato morda ustrezneje 

razčleniti na institucionalno, disciplinarno in individualno raven analize (Bleiklie in Kogan, 

2006, str. 15; Willis, 2010), kar bi omogočilo ustreznejšo utemeljitev obstoja razlik med 

institucijami, oddelki, študijskimi programi in znotraj njih kot tudi med vključenimi 

posamezniki in skupinami ter njihovimi individualnimi dejanji. Podobno tudi Willis (2010) v 

doktorski disertaciji namesto izraza ‘lokalno’ upošteva njegovo delitev na institucionalno in 

individualno razsežnost: z izrazom ‘institucionalno’ pojasnjuje enote analize, kot so 

visokošolski zavodi, discipline in programi, izraz ‘individualno’ pa povezuje z individualnimi 

agenti, delujočimi na institucionalni ravni, kot so npr. študenti, akademsko osebje, vodstvo, 

predstojniki oddelkov ipd. 

 

Willis (2010) obenem izpostavlja tudi potrebo po utemeljitvi odgovora na vprašanje, zakaj 

Marginson in Rhoades (2002) na sliki glavne točke šesterokotnika pojasnjujeta prav na primeru 

politik, gospodarstva in izobraževanja in ne na temelju katerih drugih področij. Odgovor na 

zastavljeno vprašanje lahko utemeljim tako: gre za eno izmed povezav hevrističnega okvirja s 

Clarkovim triangulističnim modelom koordinacije, ki opredeljuje tri “idealne tipe” primerjave 

nacionalnih sistemov visokega šolstva (Clark, 1983, str. 136): državo (tj. vladne in nevladne 

organizacijske agente ter človeškega agenta v globalnih, nacionalnih in lokalnih politikah), trg 

(tj. gospodarske in tržne organizacijske agente ter gospodarskega in tržnega človeškega agenta, 
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ki delujejo na treh ravneh analize) in akademijo (tj. organizacijske agente v visokem šolstvu ter 

izobraževalnega in strokovnega človeškega agenta, ki so prisotni na treh ravneh analize). 

 

7.3 Povzetek in zaključki 

 

Menim, da sem s soočenjem postavk koncepta institucionalnega izomorfizma in hevristike 

glonakalnega agenta ustrezno predstavila enega izmed možnih načinov obravnave vprašanja 

zbliževanja in raznolikosti, ki se pojavlja v preučevanju internacionalizacije in zagotavljanja 

kakovosti visokega šolstva. Z razpravo pričujočega poglavja se je namreč potrdilo, da 

zbliževanje in raznolikost nista dva izključujoča, temveč le na videz nasprotujoča si trenda 

(Robertson, 1995; Vaira, 2004). S priznavanjem prepletenosti in sočasnosti različnih analitičnih 

ravni sem tako v tem delu raziskave presegla v literaturi identificirane omejitve razprav o 

obstoju dveh nasprotujočih si pozicij, saj je sočasnost razvoja praks internacionalizacije 

oziroma zagotavljanja kakovosti, ki v različnih državah EVP krepijo zbliževanje in hkrati 

ohranjajo raznolikost, moč ponazoriti z vrsto primerov.  

 

Po eni strani se zbliževanje odraža v spodbujanju politik in strategij, ki krepijo mobilnost kot 

prevladujočo obliko visokošolske internacionalizacije, pa tudi v delovanju agencij za 

zagotavljanje kakovosti v skladu z ESG, v izvajanju akreditacije kot prevladujočega pristopa v 

zagotavljanju kakovosti visokega šolstva itn. Po drugi strani ostajajo odzivi na takšen razvoj 

precej raznoliki – tako na ravni visokošolskih sistemov in institucij znotraj njih kot tudi na ravni 

posameznih akademskih disciplin. Internacionalizacija je namreč spodbujena z različnimi 

motivi (npr. ustvarjanje konkurenčne prednosti posameznih držav na globalni ravni, izboljšanje 

kakovosti visokošolskega izobraževanja), ki so odsev prevladujočih prepričanj oblikovalcev 

visokošolskih politik o smeri njenega razvoja. Tudi zunanji in notranji sistemi zagotavljanja 

kakovosti izkazujejo različno stopnjo skladnosti z ESG in podpirajo izvajanje različnih 

pristopov poleg akreditacije (npr. institucionalno revizijo), saj je tudi njihova uvedba je odvisna 

od tega, ali oblikovalci visokošolskih politik zaupajo v visokošolski sektor ali pa je njihovo 

zaupanje omejeno.  

 

Nadalje, v kontekstu pobud, namenjenih merjenju, ocenjevanju in zagotavljanju kakovosti 

internacionalizacije, se njihovo medsebojno zbliževanje krepi z uporabo določenih 

ocenjevalnih modelov (npr. CeQuInt), katerih uporaba pa je – kot že rečeno – bolj značilna za 

tiste visokošolske zavode, ki izvajajo študijske programe z bolj mednarodno naravnanimi 

kurikuli. Uporabo tovrstnih modelov pa na koncu pogojujejo tudi individualna prepričanja 

posameznikov (npr. vodstva visokošolskih institucij) o smiselnosti ocenjevanja (kakovosti) 

internacionalizacije na takšni podlagi. V kontekstu hevristike glonakalnega agenta to znova 
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dokazuje obstoj različnih plasti in pogojev oziroma tradicij visokošolskih sistemov pa tudi 

različno moč, ki se odraža v razpoložljivosti finančnih sredstev za tovrstne pobude. 

 

Zbliževanje praks, ki krepijo internacionalizacijo v sistemih zagotavljanja kakovosti, pa se med 

drugim odraža v trendu pridobivanja mednarodnih akreditacij, ki so sicer zaželen način krepitve 

internacionalizacije v institucionalnih sistemih zagotavljanja kakovosti, vendar pa (znova) 

precej bolj med tistimi visokošolskimi ustanovami, ki izvajajo mednarodno usmerjene študijske 

programe. Na koncu je torej njihova uveljavitev ponovno odraz individualnih okoliščin, npr. 

stališč vodstva visokošolskih zavodov in njihovih prevladujočih motivov (npr. ustvarjanje 

dobička, krepitev prepoznavnosti v svetovnem merilu), pa tudi finančnih sredstev, ki so na voljo 

za njihovo vzpostavitev in izvajanje. 

 

Kompleksen razvoj internacionalizacije in sistemov zagotavljanja kakovosti na področju 

visokega šolstva je torej v dobi globalizacije moč celovito objasniti le s priznavanjem 

specifičnih nacionalnih, institucionalnih, disciplinarnih in individualnih odzivov nanjo. 
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8 METODOLOŠKI VIDIKI RAZISKAVE 

 

V osmem poglavju se posvečam metodološkemu ozadju raziskave, kjer z razpravo o posebnih 

metodoloških prijemih, značilnih za primerjalno raziskovanje visokega šolstva, v določenih 

delih poglavja dopolnjujem in nadgrajujem predhodno sprejete postavke teoretske zasnove 

raziskave. Ukvarjam se namreč z vprašanjem, kako (lahko) sodobni trendi na področju visokega 

šolstva (npr. globalizacija) pogojujejo izbor njenega teoretskega in metodološkega okvirja. 

 

Upoštevajoč raziskovalno hierarhijo, se v nadaljevanju najprej osredotočam na vprašanje 

raziskovalne paradigme, s katerim pojasnjujem ontološko in epistemološko naravnanost 

pričujočega dela. Razprava o raziskovalni paradigmi je potrebna za obrazložitev bistveno 

drugačnih pogledov primerjalnih raziskovalcev visokega šolstva na izbor metodologije 

primerjalnih študij, ki se zaradi svojih razpoznavnih značilnosti opazno razlikuje od drugih, npr. 

kvantitativnih in kvalitativnih metodologij. Za tem se posvečam obravnavi metode oziroma 

instrumentov zbiranja podatkov ter načinu njihove analize, v zaključnem delu pa izpostavljam 

tudi vprašanja veljavnosti, zanesljivosti in etičnosti raziskave. 

 

8.1 Raziskovalna paradigma 

 

Ker sprejeta filozofija raziskave odločilno vpliva na izbrano metodologijo, naravo pričujočega 

dela pojasnjujem z razpravo o raziskovalni paradigmi. Raziskovalna paradigma je namreč 

“način gledanja na svet. Vključuje določene filozofske predpostavke, ki usmerjajo in vodijo 

razmišljanje in delovanje.” (Mertens, 2010, str. 7) Zato jo lahko opredelimo kot “osnovni sistem 

prepričanj na podlagi ontoloških, epistemoloških in metodoloških predpostavk” (Guba in 

Lincoln, 1994, str. 107). 

 

V raziskovalni skupnosti so bile sprejete različne vrste paradigem, ki jih lahko v najpreprostejši 

obliki razdelimo na pozitivistične in antipozitivistične paradigme. Za opisovanje pozitivističnih 

in antipozitivističnih stališč se v literaturi pogosto uporablja tudi razlikovanje med normativno 

in interpretativno paradigmo; normativna paradigma, v svojem bistvu pozitivistična, 

predpostavlja, da obstaja objektivna realnost, ki jo lahko merimo kvantitativno s pomočjo 

statističnih metod, z izvajanjem anket in eksperimentov (Cohen idr., 2007; Creswell, 2009; 

Mertens, 2010; Antonucci, 2014). Interpretativna paradigma, ki je naravnana antipozitivistično, 

pa se pogosto povezuje s kvalitativnimi raziskavami, saj označuje prizadevanja po razumevanju 

“subjektivnega sveta človeške izkušnje” (Cohen idr., 2007, str. 21), s čimer zavrača empirično 

naravnano izvajanje družboslovnih raziskav. 
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Poleg konflikta, ki se pojavlja v paradigmatskih diskusijah o njihovi pozitivistični in 

antipozitivistični naravnanosti, so med raziskovalci prisotni tudi nasprotujoči si pogledi glede 

potrebe po umestitvi razprave o raziskovalni paradigmi v obravnavo procesa raziskave. 

Nekateri namreč zavzemajo stališče, da so tovrstne razprave nepotrebne, saj da je lahko 

delovanje znotraj ene paradigme precej omejujoče. Drugi menijo, da so paradigme neizogibne 

in da čeprav nekateri v proces raziskave ne vključujejo z raziskovalno paradigmo povezanih 

stališč, to ne pomeni, da njihovo raziskovanje ne temelji na predhodno priznanih oziroma 

preizkušenih predpostavkah (npr. Schwandt, 2000, v Mertens, 2010). 

 

Vključitev razprave o raziskovalni paradigmi je v pričujočem delu potrebna predvsem zaradi 

razumevanja nadaljnjih vsebin tega poglavja, v okviru katerih v hierarhičnem sosledju 

obravnavam ontološke in epistemološke predpostavke, ki pogojujejo sprejete metodološke 

vidike raziskave, kot tudi izbrano metodo zbiranja podatkov (glej Hitchcock in Hughes, 1995, 

v Cohen idr., 2007).  

 

8.2 Ontološka in epistemološka izhodišča 

 

Ontološka in epistemološka izhodišča raziskave, ki usmerjajo raziskovalno paradigmo, lahko 

utemeljim kot “dve koncepciji družbene realnosti” (Cohen idr., 2007, str. 5). Ontološka 

razsežnost se ukvarja z “obliko in naravo realnosti” (Guba in Lincoln, 1994, str. 108), saj 

preučuje vprašanje, ali je realnost zunanja posameznikom ali produkt posameznikovih spoznanj 

(Burrell in Morgan, 1979, v Cohen idr., 2007). Zaradi obstoja različnih svetovnih nazorov 

namreč nekateri, npr. pozitivisti, razumejo naravo realnosti kot objektivno, torej določeno z 

nespremenljivimi naravnimi zakoni, medtem ko drugi, npr. antipozitivisti, trdijo, da edino 

realnost tvorijo posamezniki, vključeni v raziskovalno situacijo (Mertens, 2010). 

 

Drugo koncepcijo družbene realnosti zastopa epistemološka razsežnost, ki pojasnjuje odnos 

raziskovalca do tega, kar preučuje; ukvarja se namreč “s samo naravo ali esenco družbenih 

pojavov, ki jih preučujemo” (Burrell in Morgan, 1979, v Cohen idr., 2007, str. 5), in zato 

sprašuje, “[k]akšna je narava znanja in odnos med poznavalcem in tistim, kar naj bi bilo znano” 

(Guba in Lincoln, 1994, str. 108). Ker sprejeta epistemološka izhodišča odražajo temeljno 

naravnanost raziskave, s tem obenem pogojujejo načine pridobivanja znanja o družbenem 

védenju: lahko je objektivno in merljivo ali pa je naravnano subjektivno (Burrell in Morgan, 

1979, v Cohen idr., 2007, str. 5). 
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8.3 Metodologija 

 

Sprejete ontološke in epistemološke postavke posledično vplivajo na izbor metodologije, ki 

pomeni “skrb za logično strukturo in postopek znanstvene poizvedbe” (Sartori, 1970, str. 55) in 

zato “ne obstaja […] brez logosa, brez razmišljanja o razmišljanju” (prav tam). Ker s tem 

pogojuje razmišljanje raziskovalca v času poteka procesa raziskave, je za pričujočo raziskavo 

osrednjega pomena, da v nadaljevanju odgovorim na vprašanje, zakaj so za primerjalne 

raziskovalce (visokega šolstva) značilni bistveno drugačni pogledi na temeljna vprašanja, 

povezana z metodologijo primerjalnih študij (Kazamias, 2009; glej tudi Goedegebuure in van 

Vught, 1996; Kogan, 1996; Antonucci, 2014; Hantrais, 2014). 

 

8.3.1 Metodologija v primerjalnem raziskovanju visokega šolstva 

 

Primerjalni raziskovalci visokega šolstva pravzaprav delijo različne poglede na vprašanje o 

potrebi po izvajanju primerjalnih študij. Kot navajata Goedegebuure in van Vught (1996), je na 

področju primerjalnih študij visokega šolstva kot tudi širše moč govoriti o različnih skupinah 

primerjalnih raziskovalcev, ki jih je Else Øyen (1990) poimenovala ‘puristi’, ‘ignoranti’, 

‘totalisti’ in ‘komparativisti’. Avtorica utemeljuje, da so ‘puristi’ prepričani, da posebna 

metodološka razprava o primerjalnem raziskovanju (visokega šolstva) ni potrebna, saj se po 

njihovem mnenju izvajanje primerjalnih raziskav (na področju visokega šolstva) ne razlikuje 

od drugih vrst. ‘Ignoranti’ sicer izvajajo raziskave zunaj nacionalnih okvirov, vendar pa niso 

občutljivi na zgodovinske, družbene in kulturne razlike, niti se ne zavedajo obstoja primerjalne 

metode. Čeprav ‘totalisti’ priznavajo metodološke in teoretične izzive primerjalnega 

raziskovanja, te pogostokrat namenoma prezrejo. Za razliko od preostalih treh skupin 

‘komparativisti’ priznavajo izzive primerjalnega raziskovanja in njegove specifične značilnosti, 

zato temu ustrezno opredeljujejo tudi glavna raziskovalna vprašanja (prav tam, str. 5). Zavedajo 

se namreč, da glavni namen primerjalnih raziskav ni povezan samo z opisovanjem podobnosti 

in razlik, temveč tudi z iskanjem vzrokov, zakaj se te zgodijo. 

 

Podoben namen je že v tridesetih letih dvajsetega stoletja izpostavil Kandel (1933), eden 

vodilnih komparativistov preteklosti, ki je v uvodu obsežnega dela z naslovom Comparative 

Education zapisal, da je glavni namen primerjalnega preučevanja edukacije “odkriti ne le 

obstoječe razlike v izobraževalnih sistemih dveh držav, temveč tudi dejavnike, ki povzročajo te 

razlike znotraj izobraževalnega sistema” (str. xix). Zato je po njegovem mnenju treba poznati 

zgodovino in tradicijo posameznega izobraževalnega sistema kot tudi “družbene, […] politične 

in gospodarske okoliščine, ki določajo njegov razvoj” (prav tam). Med sodobniki je tudi 

Kazamias (2009) prepoznal uporabnost “historično-filozofsko-kulturne in liberalno 
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humanistične” tradicije primerjalnega diskurza, ki je v primerjalno preučevanje izobraževalnih 

sistemov vključil kontekstualni okvir (prav tam, str. 37).41 

 

Vendar pa naj bi se primerjalne študije edukacije po mnenju nekaterih na začetku ukvarjale 

večinoma z opisi izobraževalnih sistemov posameznih držav, zato nekateri avtorji trdijo, da naj 

bi se v zahodni znanosti razvile šele po drugi svetovni vojni, ko so se za mednarodne primerjave 

začele zanimati različne mednarodne organizacije, npr. Unesco in OECD, ki sta jih tudi 

finančno podprla (Altbach, 1973). Na področju visokega šolstva naj bi se tako začele razvijati 

sočasno s področnimi študijami in mednarodnim izobraževanjem (de Wit, 2002) oziroma s 

pojavom novih metodoloških pristopov, kot je npr. analiza anket.  

 

Konec petdesetih let minulega stoletja so bili zato med primerjalnimi raziskovalci sprejeti 

precej drugačni pogledi na izvajanje tovrstnih študij, saj se je zaradi prevlade kvantitativno 

naravnanih pristopov utrdila pozitivistična raziskovalna paradigma, ki je do tedaj uveljavljen 

zgodovinski pristop označila za preveč kvalitativno usmerjen (Kazamias, 2009; Hantrais, 

2014). Na pomenu je pridobilo empirično izvajanje primerjalnih študij, ki je podprlo uporabo 

hipotez, določanje spremenljivk ter zbiranje podatkov s pomočjo statističnih analiz. 

 

Nekoliko kasneje, predvsem pa v začetku sedemdesetih let, se je pojavilo tudi vprašanje o 

statistični metodi, s katero so pozitivisti iskali “natančno, zanesljivo in sistematično znanstveno 

metodo, po analogiji iz naravoslovja” (Hantrais, 2014, str. 134). Po mnenju Lijpharta (1971) 

gre za eno osnovnih znanstvenih metod kvantitativno naravnanih primerjalnih raziskav, ki naj 

bi se uveljavila poleg metode študije primera, eksperimentalne metode ter primerjalne metode. 

S tem je avtor izrazil jasno razlikovanje med metodo in tehniko, saj je po njegovem primerjalna 

metoda široka in splošna in ne ozka, specializirana tehnika (prav tam, str. 682–683). Ker pa naj 

bi bila po mnenju avtorja glavna težava primerjalne metode “veliko spremenljivk, majhno 

število primerov” (prav tam, str. 685), je Sartori (1994, v Hantrais, 2014) poudaril, da 

“kvalitativni raziskovalci vedo več o manj, kvantitativni pa vedo manj o več” (prav tam, str. 

136). 

  

Tudi v primerjalnih študijah na področju visokega šolstva je bilo v osemdesetih letih 

predstavljenih nekaj novosti. Eno vplivnejših primerjalnih analiz osmih visokošolskih sistemov 

je predstavil ameriški sociolog visokega šolstva Burton Clark (Clark, 1983); kot sem izpostavila 

v predhodnem poglavju, se je njegov triangulistični model koordinacije do pred kratkim 

                                                           
41 Tradicija tovrstnega primerjalnega diskurza ima svoje izvore v prvi polovici 19. stoletja, ko je francoski liberalni 

mislec Marc-Antoine Jullien de Paris objavil pionirsko delo Esquisse et Vues Préliminaires d’un Ouvrage sur 

l’Éducation Comparée (v prevodu: Načrt in predhodna stališča za delo na področju primerjalnega izobraževanja), 

ki je v literaturi pogosto sprejeto kot začetek primerjalnega izobraževanja (Kazamias, 2009). 
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pogosto uporabljal kot ustrezen pripomoček za preučevanje nacionalnih sistemov visokega 

šolstva na primerjalni podlagi. 

 

V naslednjem desetletju so se med primerjalnimi raziskovalci visokega šolstva pojavili precej 

nasprotujoči si pogledi na metodologijo primerjalnih študij. Po eni strani sta npr. Goedegebuure 

in van Vught (1996) trdila, da je njihov glavni namen vzročna razlaga, ki temelji na preverjanju 

hipotez s pomočjo empiričnih dokazov. Po mnenju drugih naj bi bila vloga hipotez v 

primerjalnih študijah visokega šolstva zaradi družbene pogojenosti visokošolskih sistemov 

precej omejena (Bleiklie in Kogan, 2006). Namesto testiranja hipotez so zato predlagali 

uporabo tematskih primerjav – metode, ki temelji na dokumentarnem gradivu in intervjujih in 

zaradi upoštevanja podobnosti in razlik omogoča primerjavo dveh ali več držav (Page, 1995, v 

Kogan, 1996; Bleiklie in Kogan, 2006). S tem naj bi pokazali na po njihovem mnenju napačno 

razmišljanje, da “brez hipotetiziranja ni teorije” (Kogan, 1996, str. 396).  

 

Kljub prizadevanjem po paradigmatskem ločevanju med kvantitativnimi in kvalitativnimi 

pristopi se je zaradi nejasnosti delitve na ti dve poziciji v primerjalnih študijah tega časa začel 

vse bolj uveljavljati metodološki pluralizem, v okviru katerega so bili razviti raznoliki 

raziskovalni pristopi, ki presegajo to poenostavljeno dihotomijo (Hantrais, 2014). Metodološki 

pluralizem namreč bodisi združuje kvantitativne in kvalitativne pristope oziroma uporablja 

mešane metode (Creswell, 2009), saj je primerjalno raziskovanje (visokega šolstva) 

interdisciplinarno področje.  

 

Primerjalno raziskovanje visokega šolstva v dobi globalizacije 

 

V zadnjih dveh desetletjih se je primerjalno raziskovanje visokega šolstva precej razcvetelo. V 

Evropi so postale tovrstne študije še posebej priljubljene zaradi vključitve držav v bolonjski 

proces, ki je povečal potrebo po spremljanju visokošolskega razvoja v različnih državah EVP. 

Kot navaja Antonucci (2014), se je v ospredju zanimanj komparativistov pojavila težnja po 

razumevanju, kako nadnacionalni procesi (globalizacija, internacionalizacija, evropeizacija) 

vplivajo na spremembe znotraj nacionalnih visokošolskih sistemov. Priložnosti za izvajanje 

tovrstnih študij so se povečale tudi z okrepitvijo financiranja s strani različnih mednarodnih 

organizacij, kot so EU, OECD, Unesco, Svetovna banka ipd. (Hantrais, 2014).  

 

Čeprav je bila nacionalna država do pred kratkim prevladujoča kategorija, ki je na področju 

visokega šolstva usmerjala potek primerjalnih raziskav (glej npr. Kandel, 1933; Clark, 1983; 

Schwarz in Westerheijden, 2004), se je v sodobnejših visokošolskih diskusijah uveljavilo 

pomembno vprašanje, ali so primerjalne študije, ki vključujejo nacionalno državo kot osnovno 
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enoto analize, še vedno ustrezen način za preučevanje visokošolskih sistemov (glej Beck in 

Sznaider, 2006; Dale in Robertson, 2009; Shahjahan in Kezar, 2013; Antonucci, 2014; Hantrais, 

2014). Kot navajata Dale in Robertson (2009), nacionalna država ni več enaka kot dve desetletji 

nazaj in tudi (visokošolsko) izobraževanje je prevzelo kvalitativno nove elemente (str. 1125). Z 

izključnim osredotočanjem na nacionalne sisteme visokega šolstva namreč tvegamo 

metodološki nacionalizem (Dale, 2005, v Dale in Robertson, 2009), ki predpostavlja, da je 

empirično raziskovanje strukturirano znotraj “izbora statističnih kazalnikov, ki so skoraj vedno 

izključno nacionalni” (Beck in Sznaider, 2006, str. 5). 

 

Metodološki nacionalizem, ki obenem velja za enega izmed najbolj (pri)znanih “izmov” na 

področju primerjalnih študij poleg metodološkega statizma in metodološkega edukacionizma,42 

je do zdaj sicer veljal za prevladujoč koncept v preučevanju visokega šolstva, vendar pa je 

postal zaradi nepredvidljivih učinkov globalizacije na visokošolski razvoj precej problematičen 

(Dale in Robertson, 2009). V izogib njegovim pomanjkljivostim so bili zato v literaturi sprejeti 

novi metodološki prijemi, ki preučujejo položaj in odnose nacionalne države v globaliziranem 

svetu (prav tam, str. 1116; glej tudi Shahjahan in Kezar, 2013; Antonucci, 2014). Vendar pa 

metodološkega nacionalizma nikakor ne smemo zanikati oziroma “zamenjati s tezo, da je prišel 

konec države” (Beck in Sznaider, 2006, str. 4), temveč je treba priznati potrebo po njegovi 

teoretični, empirični in organizacijski transformaciji (prav tam, str. 5). 

 

V zadnjem času so se zato uveljavili alternativni diskurzi, ki so opozorili na sočasnost in 

medsebojno povezanost pod- in nadnacionalnih ravni analize (glej Bleiklie in Kogan, 2006; 

Dale in Robertson, 2009; Antonucci, 2014). Enega izmed njih sem v teoretskem ogrodju 

pričujoče raziskave zajela s hevristiko glonakalnega agenta (Marginson in Rhoades, 2002), ki 

se pogosto izpostavlja kot ustrezna rešitev za preseganje omejitev teoretskih in metodoloških 

“izmov”, torej institucionalnega izomorfizma in metodološkega nacionalizma. 

 

Ker pa sem v predhodnem poglavju opozorila tudi na pomanjkljivo razumevanje izraza 

‘lokalno’, sem predlagala njegovo razčlenitev na druge podnacionalne analitične razsežnosti, 

saj je tako možno zagotoviti ustrezno podlago za nadgradnjo teorije z izbranimi metodološkimi 

prijemi, ki so namenjeni preseganju omejitev metodološkega nacionalizma. Te ponazarjam tudi 

v spodnji sliki (Slika 8.1), kjer s piramidnim modelom prikazujem različne možnosti primerjav 

na pod- in nadnacionalnih ravneh analize. 

 

 

 

                                                           
42 Za več o razlikovanju med tremi “izmi” glej Dale in Robertson (2009). 



135 

 

Slika 8.1: Različne vertikalne ravni primerjav 

 

 
 

Vir: Povzeto po Bleiklie in Kogan (2006); Antonucci (2014). 

 

Za razliko od hevristike glonakalnega agenta, ki enači globalno z regionalno analitično 

razsežnostjo, s sliko izpostavljam potrebo po ločeni obravnavi teh dveh dimenzij. Poleg tega na 

sliki prikazujem tudi prehod od bolj splošnih ravni primerjav k individualni razsežnosti, ki jo v 

raziskavi utemeljujem s specifičnimi izkušnjami posameznikov, npr. udeležencev intervjujev, z 

internacionalizacijo in zagotavljanjem kakovosti v visokem šolstvu. 

 

8.3.2 Omejitve primerjalnih študij na področju visokega šolstva 

 

Primerjalne študije sicer veljajo za enega plodnejših načinov preučevanja kompleksnosti na 

področju visokega šolstva, vendar pa sem v literaturi pogosto zasledila opozorila, da številni 

avtorji rezultate raziskovanja (še vedno) precej pogosto predstavljajo po državah, brez ustrezne 

pojasnitve kontekstov in brez utemeljitve primerjalnega elementa v teoretskem okvirju 

(Teichler, 1996). Primerjalni raziskovalci namreč včasih nimajo neposrednih izkušenj s 

specifičnimi značilnostmi držav, ki jih analizirajo (prav tam), zato “velika večina študij ne 

preseže opisne faze ali v najboljšem primeru to stori samo obrobno” (Goedegebuure in van 

Vught, 1996, str. 390).  

 

Poleg tega lahko pri zbiranju podatkov naletijo tudi na ovire bolj praktične narave, ki so pogosto 

povezane z jezikovnimi omejitvami, nezadostnimi finančnimi sredstvi in časovno zamudnostjo 

primerjalnih raziskav. Zanemarljive niso niti težave, ki lahko nastanejo zaradi sodelovanja 

primerjalnih raziskovalcev v mednarodnih raziskovalnih skupinah in se med drugim nanašajo 

na različne delovne stile, kulturna ozadja raziskovalcev, doseganje konsenza med različnimi 
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disciplinami, gospodarsko, družbeno oziroma politično okolje, v katerem delujejo itd. (Teichler, 

1996; Hantrais, 2014; Antonucci, 2014). 

 

Tovrstne omejitve lahko resno ogrozijo pravo vrednost primerjalnih raziskav, ki se “v logiki 

[sicer] ne razlikujejo od raziskav, ki jih opravljamo znotraj države” (Teichler, 1996, str. 448; 

Goedegebuure in Van Vught 1996), vendar pa lahko povzročijo večjo škodo kot raziskave, ki 

se osredotočajo na preučevanje ene same države.  

 

8.4 Metoda raziskave 

 

Upoštevajoč sosledje raziskovalne hierarhije, se v nadaljevanju posvečam obravnavi metode 

pričujoče raziskave, s katero pojasnjujem sprejete odločitve o izboru najustreznejših 

instrumentov zbiranja podatkov. Metoda ima dejansko le malo skupnega z metodologijo, saj 

vprašanja metodologije ni mogoče zmanjšati na vprašanje metod – metode morajo namreč 

ustrezati vnaprej določeni metodologiji (Guba in Lincoln, 1994). Kot glavni, dopolnjujoči se 

metodi zbiranja podatkov, ki omogočata pridobitev odgovorov na raziskovalna vprašanja, v 

raziskavi uporabljam analizo dokumentarnih virov in intervjuje. 

 

Dokumentarni viri 

 

Osrednji del podatkov, ki sem jih zbrala v prvi fazi raziskave, tvorijo dokumentarni viri, ki 

veljajo za dragocen vir informacij (Creswell, 2009), saj dajejo vpogled v pretekli, sedanji in 

prihodnji razvoj obeh naslovnih področij raziskave. Primarne vire literature tvori akademska 

literatura, novejše mednarodne in nacionalne študije, raziskovalna poročila itd., iz vrst 

sekundarnih virov pa uporabljam priročnike in terminološke pojmovnike. Precejšnjo pozornost 

namenjam tudi različnim strateškim dokumentom, ki jih razvrščam v tri kategorije. Dokumenti, 

ki so bili sprejeti na institucionalni ravni visokega šolstva, vključujejo institucionalne strategije, 

različna poročila (npr. samoevalvacijska poročila, letna poročila, poročila o zunanjih 

evalvacijah) itn.; dokumenti, ki se nanašajo na nacionalno raven, obsegajo visokošolsko 

zakonodajo (npr. zakon o visokem šolstvu) in podzakonske akte (npr. merila za akreditacijo in 

evalvacijo), nacionalne programe in strategije itd. Med dokumente, ki so bili sprejeti na 

mednarodni ravni visokega šolstva, pa uvrščam predvsem dokumentacijo bolonjskega procesa 

(ministrski komunikeji, deklaracije), komunikacije Evropske komisije oziroma dokumente, ki 

so jih sprejele različne nadnacionalne organizacije (npr. ENQA, EQAR, ECA, EUA itn.). Drugo 

gradivo obsega podatke iz uradnih spletnih strani posameznih organizacij, visokošolskih 

zavodov ipd., vključuje pa tudi spletne novice, specifične za področje visokega šolstva (npr. 

University World News). Večinoma kvalitativne dokumentarne vire dopolnjujem s 
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kvantitativnimi podatki iz obstoječih mednarodnih in nacionalnih podatkovnih baz (npr. Unesco 

Institute of Statistics – UIS, OECD, nacionalni statistični uradi). 

 

Dokumentarni viri sicer veljajo za dober in relativno poceni vir podatkov, pripravljen za 

analizo, čeprav se njihove vidnejše pomanjkljivosti nanašajo predvsem na možnost 

pristranskosti v poročanju, nepopolnost in netočnost podatkov ter zamudno obravnavo 

(Creswell, 2009). 

 

Intervjuji 

 

Z namenom zagotoviti smiselne, veljavne in zanesljive zaključke, sem dokumentarne vire v 

naslednji fazi zbiranja podatkov obogatila z informacijami, ki sem jih pridobila s pomočjo 

intervjujev. Intervjuji sicer ne predstavljajo primarnega instrumenta zbiranja podatkov, temveč 

so namenjeni podpori podatkom iz pisnega gradiva, saj tako zagotavljajo dodatna pojasnila o 

naslovni temi raziskave.  

 

Na splošno velja intervju za specifično raziskovalno orodje, ki temelji na neposredni verbalni 

interakciji med spraševalcem in intervjuvancem in omogoča uporabo različnih senzornih 

kanalov (verbalnega, neverbalnega, govornega in slušnega) (Cohen idr., 2007, str. 349–351). 

Po navadi vključuje medosebno srečanje med spraševalcem in intervjuvancem, vendar ni nujno, 

da je omejen na dve osebi, niti ni nujno, da poteka osebno. 

 

V raziskavi je bil uporabljen polstrukturirani format intervjuja z odprtimi vprašanji o izbranih 

temah. Odprtost vprašanj namreč omogoča primerljivost podatkov, spremembo zaporedja in 

možnost dodajanja novih vprašanj kot tudi pridobivanje podrobnejših vpogledov 

intervjuvancev na določeno temo. Da bi zagotovila izenačenost izbranih tem raziskave, sem 

vprašanja okvirno razdelila na štiri vsebinske sklope, v okviru katerih sem obravnavala (1) 

koncept internacionalizacije in/ali zagotavljanja kakovosti visokega šolstva; (2) razvoj (politik) 

internacionalizacije in/ali zagotavljanja kakovosti na institucionalni, nacionalni in mednarodni 

ravni visokega šolstva; (3) povezavo med obema konceptoma, tj. zagotavljanje kakovosti v 

internacionalizaciji in/ali internacionalizacijo v zagotavljanju kakovosti visokega šolstva, ter 

(4) prihodnje trende. V določenih primerih sem uporabila podobna, vendar ne povsem identična 

vprašanja, saj sem jih prilagodila specifičnim nacionalnim kontekstom oziroma posameznim 

respondentom. Za ohranitev podrobnega zapisa intervjuja sem po predhodni pridobitvi 

dovoljenja s strani udeležencev vse pogovore posnela z digitalnim snemalnikom. 

 

Število v intervjujih sodelujočih posameznikov je bilo namenoma nižje, saj lahko pri večjem 
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vzorcu pride do površinske obravnave preučevanega pojava (Creswell, 2009). Osebe za 

intervjuje sem izbrala namensko, v njihovem izboru pa je ključno vlogo odigrala narava njihove 

vpetosti v prakse internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti oziroma njihovo strokovno 

znanje. V intervjujih, ki sem jih izvedla v obdobju od 25. maja 2016 do 19. decembra 2016, je 

sodelovalo 18 oseb, ki so večinoma izvirale iz Slovenije (8) in Nizozemske (7), npr. 

predstavniki ministrstva za izobraževanje, agencij za zagotavljanje kakovosti oziroma 

organizacij za internacionalizacijo in programe izmenjav na področju visokega šolstva; vodstvo 

visokošolskih zavodov (rektor, dekan); zaposleni iz univerzitetnih in fakultetnih služb za 

mednarodno sodelovanje oziroma za kakovost visokega šolstva; vodje inštitutov in neodvisni 

eksperti. Intervjuji z nizozemskimi udeleženci so potekali v okviru študijskega obiska na Centru 

za študije visokošolskih politik (CHEPS) Univerze Twente. Manjšina respondentov je izvirala 

tudi iz širšega območja EVP (3). 

 

Z intervjuji je bilo moč pridobiti poglobljen vpogled na kompleksno temo raziskave, ki bi ga z 

drugimi metodami zbiranja podatkov (npr. vprašalnikom) teže pridobila, zagotovili pa so tudi 

visoko stopnjo odzivnosti, ki jo je omogočil dialog (Cohen idr., 2007). Večina intervjujev je 

namreč potekala osebno, v manjši meri pa sem jih izvedla tudi prek spleta s pomočjo programa 

Skype. Ker pa so lahko obenem tudi precej zamudni, delovno intenzivni oziroma nagnjeni k 

subjektivnosti in pristranskosti s strani spraševalca, so morala biti vprašanja dobro premišljena, 

saj lahko postanejo za intervjuvance v določenih primerih precej neprijetna, še posebej takrat, 

kadar težko ohranjajo svojo anonimnost (prav tam, str. 349). V pričujočem delu se zato ohranja 

anonimnost udeležencev raziskave (glej Seznam intervjujev, str. 316–317). 

 

8.5 Analiza podatkov 

 

Fazi zbiranja podatkov je sledila njihova analiza. Analiza podatkov iz intervjujev je najprej 

zahtevala njihov prepis oziroma pretvorbo zvočnih posnetkov v besedilne podatke, ki sem jih 

shranila v računalniški dokument za nadaljnjo analizo.43 Z namenom ohraniti točen zapis 

odgovorov intervjuvancev, sem vse pogovore v celoti prepisala dobesedno in dobesedne citate 

(večinoma) ohranjam tudi v končni različici doktorske disertacije. Ker so nekateri intervjuji 

potekali v angleškem jeziku, je bil potreben tudi prevod prepisa v slovenski jezik. Čeprav sem 

imela za analizo prepisanih podatkov na voljo različne računalniške programe (npr. NVivo, 

MAXQDA), sem le-te ročno analizirala; kot poudarja Creswell (2009), je uporaba ročne analize 

ustrezna v primeru, kadar zbirka podatkov ni preobsežna, npr. v primeru manj kot 500 

prepisanih strani. 

                                                           
43 Celoten prepis intervjujev hranim na varnem mestu.  
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Analiza besedilnih podatkov je temeljila na vsebinski analizi, saj gre za uporabno metodo 

analize različnih vrst gradiv v pisni obliki, tako dokumentov kot prepisov intervjujev, uporablja 

pa se z namenom preučevati besedila in njihov pomen (Cohen idr., 2007, str. 475). Postopek 

vsebinske analize je obsegal naslednje korake: najprej sem večje količine pisnih podatkov 

razvrstila v manjše število kategorij s podobnimi pomeni, kar pomeni, da je bilo treba vsebine 

najprej kodirati in nato ustvariti smiselne enote analize (npr. besede, besedne zveze oziroma 

stavke, npr. o stališčih subjektov do določene teme), ki so ponazorile odnose med njimi. V 

naslednjem koraku je sledila primerjava vsebin in izdelava smiselnih zaključkov, v okviru 

katerih sem povzela glavne teme in vprašanja, ki so izhajala iz besedila (prav tam, str. 475–

483). 

 

8.6 Druga metodološka vprašanja 

 

Vsaka raziskava mora upoštevati tudi nekatera druga metodološka vprašanja, izmed katerih 

izpostavljam vprašanja veljavnosti, zanesljivosti in etičnih vidikov raziskave. 

 

Veljavnost in zanesljivost 

 

Veljavnost in zanesljivost sta pomembni merili za presojo kakovosti raziskave. Cohen idr. 

(2007) navajajo, da je zanesljivost predpogoj za veljavnost, medtem ko je veljavnost zadosten, 

vendar ne nujen pogoj za zanesljivost (str. 133). Merili se zato včasih prekrivata, drugič pa tudi 

izključujeta, čeprav naj bi bila veljavnost bolj vključujoč izraz (Creswell, 2009, str. 159). 

 

Vprašanje veljavnosti lahko ponazorim z delitvijo na notranjo in zunanjo veljavnost. Notranja 

veljavnost dokazuje, da med raziskavo zbrani podatki omogočajo ohranjanje informacij, zato 

je v določeni meri povezana tudi z vprašanjem natančnosti; zunanja veljavnost pa se nanaša na 

vprašanje, v kolikšni meri lahko ugotovitve raziskave posplošimo tudi na druge primere 

oziroma situacije zunaj raziskave (Cohen idr., 2007). Čeprav je v raziskavi nemogoče zagotoviti 

popolno veljavnost, sem v izogib morebitni pristranskosti in subjektivnosti sprejela nekatere 

ukrepe, kot je npr. triangulacija metod zbiranja podatkov, ki združuje več različnih metod (npr. 

dokumenti, intervjuji) in omogoča uporabo ene metode na različnih ravneh analize, s čimer 

dopušča preučitev pojava z več kot enega vidika (Hantrais, 2014). Vprašanje zanesljivosti pa je 

povezano z doslednostjo in ponovljivostjo rezultatov raziskave oziroma njeno celovitostjo, zato 

nekateri avtorji namesto pojma zanesljivost uporabljajo tudi izraze verodostojnost, 

prenosljivost, uporabnost, nevtralnost ipd. (Cohen idr., 2007, str. 148). 
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Etični vidiki raziskave  

 

Eden pomembnejših vidikov raziskovalne etike je vprašanje zaupanja, ki se nanaša na 

prostovoljno udeležbo v raziskavi, anonimnost in zaupnost (prav tam; glej tudi Creswell, 2009). 

Tovrstna vprašanja sem v raziskavi vključila na način, ki je ohranjal njeno etičnost z naslednjimi 

prijemi. Pred izvedbo intervjujev sem z udeleženci sklenila pisni dogovor o prostovoljnem 

sodelovanju v raziskavi, ki je vključeval podatke o namenu, temi in postopkih raziskave, o 

možnih tveganjih, koristih, posledicah in njihovih pravicah. V procesu analize podatkov in 

poročanja sem odgovorom intervjuvancev dodelila številke, s čimer sem omogočila zaščito 

identitete udeležencev oziroma z njihove strani pridobljenih informacij, s tem pa sem v 

raziskavi ohranjala njihovo anonimnost in zaupnost. Čeprav vsak raziskovalec mora zaščititi 

zasebnost intervjuvancev, je bilo njihovo identiteto v določenih primerih težko zakriti, 

predvsem zaradi njihove vloge in položaja. V praksi namreč ni preprosto zagotoviti popolno 

anonimnost in zaupnost, še posebej v primeru, kadar so udeleženci raziskave del relativno 

majhne skupnosti. 

 

8.7 Povzetek in zaključki 

 

S sprejetim raziskovalnim pristopom sem v pričujočem poglavju predstavila enega izmed 

možnih načinov obravnave visokošolskih pojavov na primerjalni osnovi, s katerim sem 

poglobila, nadgradila in s tem obogatila metodološko naravnanost raziskave. Izhajajoč iz 

spoznanj Becka in Sznaiderja (2006), ga lahko razumemo tudi kot teoretsko in empirično 

transformacijo metodološkega nacionalizma v metodološki kozmopolitizem, ki “ni mono-, 

temveč multiperspektivističen. […] Enoten pojav lahko oziroma celo mora analizirati tako na 

lokalni in nacionalni, transnacionalni in translokalni, kot na globalni osnovi.” (str. 18; glej tudi 

Dale in Robertson, 2009; Hantrais, 2014)  

 

V primerjalnem preučevanju visokošolskih pojavov se torej odraža nujnost upoštevanja 

medsebojne odvisnosti različnih pod- in nadnacionalnih ravni analize, ki se je okrepila zaradi 

nepredvidljivih učinkov globalizacije na visokošolski razvoj (Marginson in Rhoades, 2002; 

Bleiklie in Kogan, 2006; Dale in Robertson, 2009; Shahjahan in Kezar, 2013; Antonucci, 2014). 

Le tako lahko v primerjalni diskurz vključimo tudi vprašanje konteksta, kjer ima namesto 

testiranja hipotez osrednjo vlogo analiza podobnosti in razlik, pa tudi vzrokov, zakaj se te 

pojavijo (Kogan, 1996; Bleiklie in Kogan, 2006). S sprejeto raziskovalno zasnovo zato 

zavračam pozitivistično naravnanost primerjalnih študij in namesto tega sprejemam 

kontekstualni okvir, v katerem primerjalno raziskovanje visokega šolstva “ni empirična ali 
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pozitivistična ‘družbena znanost’. Je ‘človeška znanost’ v splošnem pomenu izraza ‘znanost’, 

kot jo označujeta nemška beseda Wissenschaft in grški ekvivalent Episteme.” (Kazamias, 2009, 

str. 39) 

 

Občutljivost do raznolikosti primerov, ki jo je moč poglobiti s preučitvijo različnih 

zgodovinskih, družbenih, kulturnih idr. dejavnikov (Antonucci, 2014), je tudi temelj 

(primerjalne) razprave poglavij, ki sledijo. V nadaljevanju se namreč posvečam obravnavi 

slovenskih in nizozemskih izkušenj z internacionalizacijo in zagotavljanjem kakovosti na 

nacionalni, institucionalni, (disciplinarni) in individualni ravni visokega šolstva in s tem 

njihovim specifičnim, kontekstualno pogojenim odzivom na nadnacionalne pozive po razvoju 

obeh visokošolskih pojavov. 
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ČETRTI DEL 

SLOVENIJA IN NIZOZEMSKA V PRIMERJALNEM 

KONTEKSTU  
 

_______________________________________________________________ 

 

9 SLOVENIJA  

 

V doktorski disertaciji že v naslovu izpostavljam, da se v prvi vrsti posvečam obravnavi 

procesov internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti v slovenskem in nizozemskem 

visokošolskem prostoru. To zahteva, da v tem poglavju ugotovitve predhodnih poglavij 

umestim v slovenski kontekst, v okviru katerega najprej predstavljam visokošolski sistem in 

njegove poglavitne značilnosti. Širši razvoj slovenskega visokega šolstva, ki je pomembno 

krojil razvoj internacionalizacije in tudi sistema zagotavljanja kakovosti, ločeno analiziram v 

obdobju pred bolonjskim procesom in po tem. Ker je treba ločeno obravnavo razvoja vsakega 

od teh dveh konceptov nadgraditi tudi s preučitvijo njunega soodvisnega razmerja, se v 

razpravi, ki sledi v nadaljevanju, usmerjam tudi na vprašanje zagotavljanja kakovosti v 

internacionalizaciji ter internacionalizacije v zagotavljanju kakovosti slovenskega visokega 

šolstva. Za tem pa namenjam pozornost tudi vprašanju razvrščanja slovenskih univerz na 

mednarodnih lestvicah, saj gre za temo, ki se pogosto povezuje s stopnjo internacionalizacije 

posamezne institucije oziroma s kakovostjo njenega izobraževanja.  

 

Namesto povzetka in zaključkov, ki sem jih v predhodnih poglavjih umestila v njihov zaključni 

del, jih v pričujočem poglavju (oziroma v celotnem četrtem delu raziskave) uvrščam znotraj 

posameznih delov poglavij. Poleg tega se v zaključnem delu posameznih delov poglavij 

posvečam tudi obravnavi prevladujočih trendov in izzivov, ki pogojujejo smer trenutnega in 

prihodnjega razvoja internacionalizacije in sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem 

visokošolskem prostoru. 

 

9.1 Visokošolski sistem  

 

Tako kot v drugih državah tranzicije – vendar s številnimi posebnostmi – se je tudi slovensko 

visoko šolstvo v začetku devetdesetih let zaradi postopnega prehoda v demokracijo in tržno 

gospodarstvo soočalo z večjimi političnimi, gospodarskimi in družbenokulturnimi 
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spremembami, ki so terjale temeljito prenovo visokošolske zakonodaje. 

 

V začetku osemdesetih let je namreč stopil v veljavo Zakon o usmerjenem izobraževanju, ki je 

uvedel enoten sistem izobraževanja mladine in odraslih; odpravil je poseben zakon o visokem 

šolstvu in področje visokošolskega izobraževanja obdelal skupaj s srednješolskim (ZUI, Ur. l. 

SRS, št. 11/1980). Do sprejetja prenovljene visokošolske zakonodaje iz začetka devetdesetih 

let torej področje visokega šolstva več kot desetletje zakonodajno ni bilo posebej urejeno. 

 

Druga pomembna značilnost tega obdobja je bila velika razdrobljenost tega področja: 

 

Dezintegriranost univerzitetnega prostora je močno ovirala v sodobnem svetu 

sicer uveljavljene oblike študijskega sodelovanja med različnimi fakultetami, pa 

tudi med univerzami (npr. interdisciplinarne študijske smeri, kreditni sistem 

študija ipd.), povzročala je razlike v študijskih standardih visokošolskih 

zavodov, oteževala je prehode med študijskimi programi in zmanjševala 

racionalnost celotnega visokošolskega sistema. (Svetlik in Zgaga, 1995, str. 263) 

 

Reformo ‘usmerjenega’ izobraževanja je zato moč razumeti tudi kot 

 

[…] ideološki odziv na družbeno kritična in opozicijska gibanja časa, pa tudi 

odziv na naraščajoče gospodarske izzive v Federaciji. Po eni strani je 

izobraževanje opredelila kot krivca za ‘neusklajenost na trgu dela’, kot bi ga 

danes imenovali v jeziku Evropske komisije in OECD; po drugi strani je bila 

namenjena zaustavitvi ‘družbeno nesprejemljivih pojavov’, kot so bile aktivnosti 

uporniških študentov in kritične inteligence. (Zgaga, 2016, str. 14) 

 

Drugo polovico osemdesetih let so že zaznamovali protesti proti obstoječemu režimu in kritika 

obstoječega sistema izobraževanja je sprožila številne spremembe, med njimi npr. ponovno 

uvedbo gimnazije, vpeljavo maturitetnega izpita, odpravo “ideoloških” predmetov itn. (prav 

tam, str. 17). Pred koncem tega desetletja so se novi koncepti okrepili tudi na področju visokega 

šolstva; med drugim se je npr. začetno trajanje izobraževanja učiteljev z dveh let podaljšalo na 

štiri leta, kar je omogočilo nadaljevanje študija na podiplomski ravni, ustanovljena pa je bila 

tudi delovna skupina za pripravo osnutka novega zakona o visokem šolstvu (prav tam, str. 10). 

 

Zakon o visokem šolstvu je bil sprejet dve leti po osamosvojitvi Slovenije (1991) in je uveljavil 

številne novosti. Visokošolskim zavodom je zagotovil avtonomijo, diverzificiral je 

visokošolske institucije in diferenciral študijske programe, poučevanje in raziskovanje je 
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povezal s študijskim procesom in ne nazadnje – vzpostavil je tudi nov sistem zagotavljanja 

kakovosti. Omogočil je tudi ustanavljanje samostojnih in zasebnih visokošolskih zavodov, kar 

je spodbudilo nadaljnjo pluralizacijo visokošolskega prostora in s tem postopno okrepitev 

visokošolske dejavnosti (Zgaga, 2004b). Z zakonom je bila uveljavljena binarna struktura 

visokošolskega izobraževanja; poleg štiriletnih univerzitetnih (UN) študijskih programov so 

bili uvedeni triletni visokošolski strokovni (VS) študijski programi, nekdanji dveletni 

višješolski študijski programi iz obdobja ‘usmerjenega’ izobraževanja in pred njim pa so bili 

ukinjeni. Na podiplomski ravni je zakon uvedel razlikovanje med eno- do dvoletnimi programi 

za pridobitev specializacije, dvoletnimi programi za pridobitev magisterija in štiriletnimi 

programi za pridobitev doktorata znanosti – toda to ni bila novost (ZViS, Ur. l. RS, št. 67/1993, 

33. in 36. člen). Leta 1996 je bil sprejet še Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 

(ZPSI, Ur. l. RS, št. 12/1996), s katerim je bila uveljavljena dodatna možnost izobraževanja na 

terciarni ravni v okviru dveletnih višješolskih strokovnih študijskih programov.  

 

S pluralizacijo in diverzifikacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov je slovensko 

visoko šolstvo vstopilo v svojo množično fazo (glej Trow, 1973; Scott, 1998). Za razliko od 

študijskega leta 1981/1982, ko je bilo npr. v terciarno izobraževanje na dodiplomski ravni 

vključenih skupno 19.572 študentov (redni študij), je bilo v študijskem letu 1991/1992 vanj 

vpisanih skupno 30.744 študentov, ki so v več kot 70-odstotnem deležu obiskovali Univerzo v 

Ljubljani (UL) (Zgaga, 2004b). 

 

Vključitev države v bolonjski proces (1999) je pomenila začetek novega obdobja temeljite 

prenove visokošolske zakonodaje, tokrat v kontekstu njenega usklajevanja z vseevropskim 

visokošolskim razvojem. Kot navaja Zgaga (2004a), se je širše zanimanje za bolonjski proces 

začelo krepiti po letu 2002, ko so se v medijih, specializiranih revijah in na spletnih straneh 

začele pojavljati razprave o tovrstni temi. 

 

Leta 2004 so bile bolonjske smernice tudi prvič vnesene v amandmirano visokošolsko 

zakonodajo; v veljavo je stopila nova struktura stopenj s tremi glavnimi cikli in primerljivimi 

stopnjami, kreditno ovrednotenje študijskih obveznosti po sistemu ECTS, nov sistem 

zagotavljanja kakovosti, ki je predpostavljal ustanovitev agencije itn. (ZViS-UBP2, Ur. l. RS, 

št. 100/2004). Zakon je na prvi stopnji študija omogočil oblikovanje tri- oziroma štiriletnih UN 

in VS študijskih programov (v obsegu 180 do 240 ECTS), na drugi stopnji študija so bili 

vzpostavljeni eno- do dvoletni letni magistrski študijski programi (60 do 120 ECTS) ter enoviti 

magistrski študijski programi, ki skupaj s prvostopenjskim študijskim programom iz istega 

strokovnega področja trajajo pet let (300 ECTS), na tretji stopnji pa so bili omogočeni triletni 
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doktorski študijski programi (180 ECTS) (prav tam, 33. in 36. člen).44 Prenovljeni študijski 

programi so se začeli izvajati postopoma, prvič v študijskem letu 2005/2006, v študijskem letu 

2009/2010 so se lahko razpisali le novi študijski programi, stari pa so se lahko izvajali le še v 

višjih letnikih. 

 

Slika 9.1: Sistem visokega šolstva v Sloveniji 

 

  
 

Vir: Povzeto po ZViS-UPB2 (Ur. l. RS, št. 100/2004); ZViS-K (Ur. l. RS, št. 75/2016). 

 

Študijske programe izvajajo javni in zasebni visokošolski zavodi, kamor sodijo fakultete, 

umetniške akademije in visoke strokovne šole.45 Fakultete opravljajo znanstvenoraziskovalno 

in izobraževalno dejavnost na vseh treh stopnjah študija, visoke strokovne šole pa na prvi in 

drugi stopnji študija (ZViS-UBP2, Ur. l. RS, št. 100/2004, 4. člen). Vendar pa najdemo eno 

izmed posebnosti slovenskega visokošolskega sistema v mednarodnem merilu v določbi, da se 

lahko v okviru univerze poleg fakultet in umetniških akademij ustanovijo tudi visoke strokovne 

šole, s čimer je univerzam dana možnost, da izvajajo poleg UN tudi VS študijske programe 

(prav tam, 3. in 10. člen; ReNPVŠ, 2011).  

 

Binarna ureditev visokega šolstva, ki ločuje med teoretsko in znanstvenoraziskovalno 

naravnanim izobraževanjem na univerzah ter strokovnim izobraževanjem, usmerjenim v 

pridobivanje strokovnih kompetenc in praktično izobraževanje v delovnem okolju (ZViS-

                                                           
44 Z zadnjimi spremembami in dopolnitvami visokošolske zakonodaje doktorski študijski programi obsegajo 180 

do 240 ECTS in trajajo tri ali štiri leta (ZViS-K, Ur. l. RS, št. 75/2016, 11. člen).  
45 Visokošolski zavodi, ki niso ustanovljeni s strani Republike Slovenije, so zasebni in se ustanovijo kot samostojni 

visokošolski zavodi, v univerzo pa se lahko vključijo kot njene pridružene članice (ZViS-UPB7, Ur. l. RS, št. 

32/2012, 11. člen). 
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UPB7, Ur. l. RS, št. 32/2012, 33. člen), torej v praksi ni uresničena, z izjemo nekaterih zasebnih 

visokošolskih zavodov: 

 

Visokošolski zavodi [misli se članice univerze] danes na istih institucijah in 

deloma z istimi kadri izvajajo obe vrsti študijskih programov – univerzitetne in 

strokovne, pri čemer se vsebine pogosto prepletajo, načini poučevanja in dela pa 

so zelo podobni, če ne celo enaki. […] Trend, ki je opazen, […] je, da so se 

visokošolski zavodi v zelo kratkem času po ustanovitvi in začetku delovanja 

praviloma preoblikovali iz visokih strokovnih šol v fakultete, ki želijo izvajati 

čim več vseh vrst študijskih programov, vključno z znanstvenim doktorskim 

študijem zunaj univerz. Slednji pojav je izjema v evropskem visokošolskem 

prostoru in širše. (ReNPVŠ, 2011) 

 

V zadnjem desetletju in pol je postal izrazit tudi trend stalnega naraščanja števila visokošolskih 

zavodov: medtem ko sta v študijskem letu 2001/2002 študijsko dejavnost izvajali le dve javni 

univerzi in dobra desetina samostojnih visokošolskih zavodov, je bilo na dan 1. avgusta 2017 v 

Evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov (eVŠ) vpisanih 5 univerz in 47 

samostojnih visokošolskih zavodov, od tega 1 javni in 46 zasebnih (EVŠ, 2017). 

 

Ob naraščanju števila ustanov je obenem v zadnjih nekaj letih zaznati trend upada števila 

študentov, vpisanih v visokošolsko izobraževanje. V prvem letu izvajanja bolonjske prenove 

(študijsko leto 2005/2006) je bilo namreč vanj vključenih največ, kar 100.548 študentov, po 

tem pa je začelo upadati. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je bilo 

v študijskem letu 2016/2017 v visokošolsko izobraževanje vključenih skupno 68.546 študentov, 

izmed katerih jih je 44.124 obiskovalo dodiplomske študijske programe, in sicer 24.162 (55 %) 

UN-študijske programe ter 19.962 (45 %) VS-študijske programe. V nasprotju s predhodnimi 

leti se je v zadnjih dveh študijskih letih zmanjšalo tudi število vpisanih študentov v 

drugostopenjske študijske programe – v letu 2016/2017 je bilo vpisanih skupno 17.094, v 

enoviti magistrski študij pa 4770 študentov, kar pa še vedno predstavlja skoraj četrtino celotne 

študentske populacije, vključene v visokošolsko izobraževanje. V tretjestopenjske študijske 

programe je bilo v omenjenem študijskem letu vključenih skupno 2558 študentov (SURS, 

2017a).  

 

Čeprav se je v Sloveniji visokošolska dejavnost v zadnjem desetletju in pol precej okrepila, so 

za državo značilni nekateri specifični trendi, ki se poleg naraščanja števila visokošolskih 

zavodov in študijskih programov odražajo v hkratnem zmanjšanju proračunskih sredstev (za 

več glej Komotar, 2015). Merilo Nacionalnega programa visokega šolstva 2011–2020, da bo 
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do leta 2015 “za terciarno izobraževanje zagotovljenih vsaj 1,3 % BDP iz proračunskih sredstev 

in 0,3 % BDP iz drugih virov”, se namreč do danes (še) ni uresničilo. Večji izziv predstavljajo 

tudi negativne demografske projekcije, saj se število vpisanih študentov od leta 2005/2006 iz 

leta v leto zmanjšuje, zato je internacionalizacija slovenskega visokega šolstva še toliko bolj 

pomembna za visokošolski razvoj: “ob neugodnih demografskih trendih bo odprtost v 

mednarodni prostor spodbujala tudi sodelovanje z drugimi državami in regijami na tistih 

področjih, kjer sami ne bomo dosegali kritične mase”, še dodaja nacionalni program (ReNPVŠ, 

2011). 

 

9.2 Internacionalizacija v slovenskem visokem šolstvu 

 

Kot sem razkrila v uvodni razpravi, je treba razvoj internacionalizacije v slovenskem visokem 

šolstvu umestiti v okvir dveh ločenih časovnih obdobij, katerih mejnik predstavlja vključitev 

države v bolonjski proces. V nadaljevanju se zato najprej posvečam obravnavi razvoja (politik 

in strategij) internacionalizacije na nacionalni in institucionalni ravni visokega šolstva v obeh 

časovnih obdobjih, zatem pa analiziram tudi gibanja na področju mobilnosti kot njene 

prednostne dejavnosti. Tako zagotavljam ustrezno iztočnico za preučitev podobnosti in razlik 

med razvojem internacionalizacije v Sloveniji in na Nizozemskem v kontekstu primerjalne 

analize. 

 

9.2.1 Internacionalizacija pred bolonjskim procesom 

 

Ker je bila v Sloveniji prva univerza ustanovljena šele po koncu prve svetovne vojne, so pred 

tem vsi domači študenti, ki so želeli pridobiti visokošolsko izobrazbo, odhajali na študij v 

tujino, predvsem na geografsko najbližje univerze (npr. na Dunaj, v Gradec in Padovo). Študij 

na domačih tleh je omogočila šele leta 1919 ustanovljena Univerza v Ljubljani in tedaj so se v 

domovino vrnili tudi številni slovenski profesorji, ki so pred tem poučevali na univerzah v 

tujini. 

 

Po drugi svetovni vojni se je edina slovenska univerza začela razvijati v povsem novih razmerah 

in v tem času je veljala za eno najboljših univerz nekdanje Jugoslavije, ki je na študij oziroma 

izmenjave privabljala večinoma študente iz drugih zveznih republik. V obdobju od poznih 

petdesetih do osemdesetih let 20. stoletja se je z okrepitvijo mednarodnih odnosov na področju 

kulture in izobraževanja povečal tudi priliv tujih študentov iz tako imenovanih neuvrščenih 

držav (v razvoju), predvsem iz Azije in Afrike, na študij v Slovenijo pa so prihajali tudi številni 

študenti italijanske in avstrijske narodnosti (Svetlik in Zgaga, 1995; Lamberger Khatib, 2009). 
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Kot navaja M. Lamberger Khatib (2009), je bila na Univerzi v Ljubljani v zgodnjih šestdesetih 

letih prejšnjega stoletja ustanovljena komisija za študij zamejskih Slovencev in tujih 

državljanov, še posebej iz azijskih, afriških in latinskoameriških držav v razvoju (str. 144). V 

obravnavi prihoda arabskih študentov na študij v Slovenijo je avtorica ugotovila, da je bil njihov 

glavni cilj doseči univerzitetno izobrazbo in se po študiju vrniti v domovino, da bi s 

pridobljenim znanjem prispevali k boljšim političnim in gospodarskim razmeram (prav tam, str. 

143). Tako so se npr. številni študenti iz Iraka in Sirije izobraževali na področju gradnje, 

arhitekture in strojništva, večina študentov iz držav Severne Afrike pa je prihajala v Slovenijo 

na študij kmetijstva, veterine in gozdarstva (prav tam). 

 

V sedemdesetih in osemdesetih letih minulega stoletja so za tuje študente organizirali tudi tečaje 

slovenskega jezika, ki jih je med drugim izvajal tudi Zavod SRS za mednarodno znanstveno, 

tehnično, posvetno in kulturno sodelovanje (ZAMTES), ustanovljen leta 1963 za namene 

mednarodnega tehničnega sodelovanja. S preoblikovanjem leta 1974 se je začel v svojem delu 

osredotočati tudi na znanstveno-tehnično in prosvetno-kulturno sodelovanje s tujino, še posebej 

z državami v razvoju (Arhiv Republike Slovenije, b. d.). Odgovoren je bil tudi za podeljevanje 

štipendij študentom tujim državljanom iz takrat neuvrščenih držav, ki so prihajali na študij kot 

štipendisti matičnih držav oziroma kot štipendisti Jugoslavije ali pa so se izobraževali na lastne 

stroške (Lamberger Khatib, 2009, str. 143). ZAMTES je izvajal tudi strokovna dela za Komisijo 

Izvršnega sveta Skupščine SRS za sodelovanje z Unescom (1982–1991), ki se je ukvarjala z 

vključevanjem slovenskih organizacij in posameznikov v njegove aktivnosti.46 Leta 1991 je 

ZAMTES prenehal delovati, njegove pristojnosti pa so prevzela različna ministrstva (za zunanje 

zadeve, za znanost, kulturo ter šolstvo in šport) (Arhiv Republike Slovenije, b. d.). 

 

V obdobju med študijskima letoma 1981/1982 in 1991/1992 se je skupno število študentov tujih 

državljanov, vključenih v terciarno izobraževanje v Sloveniji, znižalo z 262 na 93, k čemur je 

prispevala politična kriza Jugoslavije s konca osemdesetih let in posledični upad v številu in 

deležu študentov, še posebej tistih iz neuvrščenih držav. Kot prikazujem na spodnji sliki (Slika 

9.2), so v študijskem letu 1981/1982 azijski študenti predstavljali več kot 40-odstotni delež 

(42 % oziroma 110 študentov), afriški študenti pa nekoliko več kot petinski delež (23,3 % 

oziroma 63) vseh študentov s tujim državljanstvom na študiju v Sloveniji. Približno desetina 

(12 %) jih je v tem letu izvirala tudi iz drugih evropskih držav (32 študentov, vključno s 

sosednjo Madžarsko in Avstrijo) in Italije (10 % oziroma 26). Nekoliko več kot desetino (13 %) 

študentov s tujim državljanstvom so v tem letu zastopali skupaj tudi študenti iz ameriških držav 

(12), študenti brez državljanstva (7) ter iz drugih neevropskih držav (3) (Rezultati raziskovanj, 

                                                           
46 Leta 1991 se je preimenovala v Slovensko nacionalno komisijo za Unesco. 
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št. 285/1982).47  

 

Slika 9.2: Izvor in delež študentov tujih državljanov, vključenih v terciarno izobraževanje v 

Sloveniji, študijsko leto 1981/1982 

 

 
 

Vir: Rezultati raziskovanj (št. 285/1982). 

 

Desetletje kasneje, torej v študijskem letu 1991/1992, je bila na slovenske višje- in visokošolske 

zavode vpisana le še nekoliko več kot desetina azijskih in afriških študentov (14 % oziroma 

15,1 %, v tem vrstnem redu), v tem letu pa so približno po desetino vseh študentov s tujim 

državljanstvom na študiju v Sloveniji predstavljali tudi madžarski in avstrijski študenti (10,8 % 

in 9,7 %, v tem vrstnem redu), ki jih je SURS začel ločeno spremljati. Delež italijanskih 

študentov se je v desetletnem obdobju nekoliko povečal (na 18,3 %), čeprav se je v absolutnem 

smislu njihovo število zmanjšalo (na 18); podobno velja tudi za povečanje relativnega deleža 

študentov iz ameriških držav (na 14 %), katerih število je ostalo približno enako (12 in 13) 

(Rezultati raziskovanj, št. 575/1992).  

 

Ena izmed težav, ki se je pojavila po osamosvojitvi Slovenije, je bila povezana s spremljanjem 

tujih državljanov, saj so študenti, ki so imeli pred letom 1991 domače državljanstvo, z državno 

neodvisnostjo postali tuji študenti, s tem pa se je njihovo število bistveno povečalo (Zgaga, 

                                                           
47 V študijskem letu 1981/1982 je bilo na študiju v Sloveniji tudi 1197 študentov iz drugih jugoslovanskih republik, 

največ iz Hrvaške (896) (Zgaga, 2004b, str. 106). 
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2004b). Od skupno 898 študentov s tujim državljanstvom, ki so bili v študijskem letu 1991/1992 

vključeni v terciarno izobraževanje v Sloveniji, jih je kar 89,6 % (oziroma 805) izviralo iz držav, 

nastalih po razpadu Jugoslavije (od tega 553 oziroma 61,6 % iz sosednje Hrvaške, 252 oziroma 

28 % pa iz drugih republik nekdanje Jugoslavije) (Rezultati raziskovanj, št. 575/1992). 

 

Z izjemo študentov državljanov slovenske narodnosti iz Italije in Avstrije ter študentov iz 

etnično mešanih družin so bili v tem desetletju študenti z Zahoda še vedno precejšnja izjema, 

čeprav je leta 1993 Zakon o visokem šolstvu v 7. členu opredelil izobraževanje pod enakimi 

pogoji za tuje državljane (ob upoštevanju načela vzajemnosti), z 8. členom pa je pod določenimi 

pogoji omogočil izvajanje študijskih programov ali njihovih delov v tujem jeziku (ZViS, Ur. l. 

RS, št. 67/1993). V primerjavi z začetkom osemdesetih let je bil torej za zadnje desetletje 

preteklega stoletja značilen upad v številu prihajajočih in odhajajočih študentov; če izvzamemo 

študente iz nekdanjih jugoslovanskih republik ter tiste iz narodnostnih manjšin, je bil namreč 

delež “pravih” tujih študentov, vpisanih v dodiplomske študijske programe, samo tretjinski 

(35 %), ugotavlja Zgaga (2004b, str. 140). Na področju izmenjav visokošolskega osebja pa je 

bilo v drugi polovici osemdesetih let opaziti zastoj in upad v njihovem številu, nato – po 

osamosvojitvi in politični stabilizaciji – pa postopno povečanje njihovega števila (prav tam, str. 

101). 

 

Vključevanje v mednarodne dejavnosti na področju visokega šolstva 

 

Po osamosvojitvi se je začela Slovenija precej bolj aktivno vključevati v mednarodne dejavnosti 

na področju visokega šolstva. Postala je članica različnih mednarodnih organizacij, npr. Sveta 

Evrope in Unesca (leta 1992), med drugim je bila aktivno vključena tudi v Odbor za visoko 

šolstvo in raziskovanje Sveta Evrope in večkrat gostila njegove svetovalne misije (Strokovna 

izhodišča za nacionalni program visokega šolstva v Republiki Sloveniji, 1997, str. 22). V 

sodelovanju z različnimi mednarodnimi organizacijami (npr. EU, OECD, UNESCO-CEPES) je 

organizirala tudi nekatera vidnejša mednarodna posvetovanja na temo visokega šolstva, leta 

1995 npr. srečanje mrež ENIC in NARIC, ki ga je organizirala skupaj s Svetom Evrope in 

organizacije UNESCO-CEPES (prav tam). 

 

Leta 1992 se je uspešno vključila v EU-program TEMPUS, ki je poleg finančne podpore za 

izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov namenjal tudi sredstva za vsebinsko prenovo 

študijskih programov, sodobno opremo itn. Med letoma 1991 in 1996 je bilo npr. v Sloveniji 

izvedenih 52 Tempusovih projektov, leta 1997 pa je gostila tudi zaključno konferenco vseh v 

programu sodelujočih držav (prav tam, str. 21). Evalvacija programa TEMPUS je pokazala, “da 

je bila Slovenija v primerjavi z drugimi državami Srednje in Vzhodne Evrope v njem zelo 
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uspešna” (Zgaga, 2004b, str. 100).  

 

Kot ena izmed ustanovnih članic se je leta 1994 pridružila tudi regionalnemu programu 

CEEPUS, ki je omogočil izmenjave študentov in profesorjev med državami, ki tedaj še niso 

bile članice EU. Tako so npr. v obdobju med študijskima letoma 1994/1995 in 2002/2003 v 

druge sodelujoče države odšli 704 slovenski študenti, največ na Češko (127), v Avstrijo (122) 

in na Madžarsko (120), Slovenijo pa je v tem obdobju obiskalo 889 tujih študentov, največ iz 

Češke (163), Madžarske (137) ter Hrvaške in Slovaške (130 v obeh primerih) (Zgaga, 2004b, 

str. 95). Tudi domače visokošolsko osebje (skupno 376) se je v tem obdobju najpogosteje 

udeležilo izmenjav na Češkem (67), Madžarskem (65) in v Avstriji (64), v Slovenijo pa je v tem 

času prišlo največ visokošolskega osebja iz Slovaške (54), Madžarske (38) in Češke (37) (prav 

tam).  

 

Programa TEMPUS in CEEPUS sta bila tudi temelj za kasnejšo vključitev države v redne 

programe EU, še posebej v program Erasmus, ki se mu je pridružila 1. maja 1999, v 

pričakovanju podpisa Bolonjske deklaracije (1999). V devetdesetih letih minulega stoletja je 

mednarodno sodelovanje potekalo tudi v okviru bilateralnih sporazumov z različnimi državami 

EU in nečlanicami EU, ki v tem času niso bile vključene v CEEPUS ali Erasmus, domači 

študenti pa so imeli na voljo tudi možnost pridobitve štipendij tujih vlad (npr. program 

Fulbright) oziroma organizacij za mednarodno sodelovanje (npr. DAAD).48  

 

Tudi slovenski visokošolski zavodi so v začetku devetdesetih let na podlagi bilateralnega in 

multilateralnega sodelovanja začeli krepiti sodelovanje s tujimi visokošolskim zavodi, med 

drugim v okviru mednarodnih raziskovalnih projektov. Obe slovenski univerzi in tudi 

samostojni visokošolski zavodi so se npr. v tem desetletju vključili v mednarodne programe EU 

(kot so 3. in 4. okvirni program, COPERNICUS, COST, EUREKA itn.) (Strokovna izhodišča 

za nacionalni program …, 1997, str. 20).  

 

Če povzamem: prehod Slovenije v demokracijo in tržno gospodarstvo je poleg prestrukturiranja 

visokošolskega sistema zahteval sprejetje evropskega pristopa k internacionalizaciji, s čimer je 

država dokazovala svojo pripravljenost na vključitev v bolonjski proces in kasnejši vstop v EU. 

Še posebej program TEMPUS, s katerim je Slovenija vstopila v “tranzicijsko” obdobje (Zgaga, 

2004b, str. 100), lahko razumemo kot enega izmed glavnih instrumentov za internacionalizacijo 

slovenskega visokega šolstva, ki je obenem predstavljal tudi pomemben vir financiranja 

                                                           
48 Leta 1992 je začela v Ljubljani delovati tudi izpostava British Council, ki je začela informirati študente o 

različnih možnostih financiranja študija v Združenem kraljestvu, izvajati tečaje, omogočati opravljanje izpitov iz 

angleškega jezika itn.  
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mednarodnih dejavnosti (Bremer, 1997), kar gre pripisati precej večji finančni podpori, kot jo 

je bilo sprva pričakovati. 

 

Na začetku devetdesetih [let] je EU nameravala Jugoslavijo včlaniti v pravkar 

spočeti program Tempus; spričo nesrečnih dogajanj v tedanji federaciji pa se je 

namera končala tako, da je v program vstopila samo Slovenija. Naše visoko 

šolstvo je tako dobilo bistveno večjo podporo, kot bi jo lahko pričakovalo, če bi 

se sredstva razdeljevala preko federalnih struktur. (Zgaga, 2004b, str. 100)  

 

Da so bila evropska sredstva tista, ki so v devetdesetih letih spodbudila internacionalizacijo 

slovenskega (visokega) šolstva, je v intervjuju izpostavil eden izmed sogovornikov,49 ki je 

povedal: 

 

Izobraževanje je bilo tisto področje, na katerem smo najprej dobili vstop v 

programe EU-ja. [...] In to je bil močan faktor. In preko teh programov – takrat 

je bil to program Socrates in Leonardo da Vinci – smo internacionalizirali vse od 

vrtcev naprej: osnovne in srednje šole, visoko šolstvo, v takšni meri kot nikoli 

prej. Ker so bila prvič na voljo sredstva, ki so to podprla. […] 

Internacionalizacija se je [torej] zelo pospešila v trenutku, ko so postali na voljo 

ti programi EU-ja skupaj s sredstvi. V tistem trenutku je imelo v visokem šolstvu 

ministrstvo letno en majhen razpis za internacionalizacijo z majhnimi sredstvi, 

kjer se je omogočalo neke medsebojne obiske za vzpostavitev stikov, nič kaj več. 

Ni pa bilo takrat nacionalnih sredstev za mednarodne projekte, vse to je prišlo s 

temi programi EU. In takrat je bil velik, velik ‘push’ naprej – da se je vsaka, 

ampak res vsaka izobraževalna institucija, ne samo visokošolska, od vrtca naprej 

začela internacionalizirati. (Intervju 9) 

 

Čeprav so bila sredstva nacionalnega proračuna v tem času prednostno namenjena financiranju 

temeljnih visokošolskih dejavnosti, so se nacionalna proračunska sredstva namenjala npr. 

financiranju članarin v mednarodnih organizacijah (Unesco in Svet Evrope) in programih 

izmenjav (CEEPUS in Erasmus), iz naslova državnega proračuna pa se je na institucionalni 

ravni od študijskega leta 1993/1994 financiral tudi projekt gostujočih profesorjev, v okviru 

katerega je Slovenija gostila 18 tujih lektorjev, v tujini pa je delovalo 30 domačih lektorjev in 

učiteljev jezika (Strokovna izhodišča za nacionalni program …, 1997, str. 21–22).  

 

                                                           
49 Izrazi, ki se v intervjujih nanašajo na osebe, so zapisani v moški slovnični obliki, vendar pa se uporabljajo 

nevtralno za ženski in moški spol. 



154 

 

Institucionalna finančna sredstva za mednarodno sodelovanje so bila v tem času na voljo tudi 

za individualno raziskovalno dejavnost, npr. za udeležbo na mednarodnih konferencah v tujini, 

in ko je v sredini devetdesetih let Univerza v Ljubljani uvedla tudi (strožja) habilitacijska merila 

za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, se je tudi tako 

začelo spodbujati objavo del ali stvaritev v mednarodnem prostoru (prav tam, str. 19).  

 

V zvezi s tem je npr. eden izmed sogovornikov v intervjuju izrazil mnenje, da so bile pred 

vključitvijo v bolonjski proces mednarodne dejavnosti institucionalno naravnane:  

 

Začetki so bili verjetno bolj ‘bottom-up’ kot ‘top-down’, šele v zadnjem času 

smo pravzaprav sprejeli strategijo internacionalizacije in realizaciji te strategije 

namenili neka posebna sredstva. […] Je pa seveda ta iniciativa ‘od spodaj’ še 

zmeraj dobrodošla, in jo podpiramo kadarkoli je kdo voljan v tej smeri kaj 

narediti. (Intervju 15) 

 

Glede na zapisano v leta 1997 objavljenih strokovnih izhodiščih za nacionalni program 

visokega šolstva so bile pobude na nacionalni ravni “zaradi predvidene vključitve v programe 

EU (Socrates)” (Strokovna izhodišča za nacionalni program …, 1997, str. 32) usmerjene v 

vpeljavo “kreditnega sistema po zgledu ECTS, ki so ga razvili v državah EU […] najkasneje 

do začetka študijskega leta 2000/2001” (prav tam). Dokument pa je opredelil tudi glavne 

strateške usmeritve visokega šolstva v prihodnjem obdobju in izpostavil pomembnost 

zagotovitve financiranja mednarodnih dejavnosti, kot so izmenjave študentov in visokošolskih 

učiteljev itn.  

 

Ker pa se je internacionalizacija pred vključitvijo v bolonjski proces razvijala predvsem v 

okviru izmenjav v programih EU (TEMPUS, Socrates/Erasmus) oziroma v okviru regionalnega 

programa CEEPUS, se je prednostno spodbujala skladnost s standardi in praksami EU, kar 

odraža politične spodbude zanjo. Poleg njih pa je moč identificirati tudi akademske motive, ki 

so izpostavili pomen internacionalizacije “za kakovost raziskovalnega in izobraževalnega dela 

v visokem šolstvu”, ki jo “lahko bistveno izboljšajo izmenjave študentov in profesorjev, skupno 

oblikovanje in izvajanje študijskih programov ter vključevanje v sisteme preverjanja kvalitete” 

(prav tam, str. 34).  

 

9.2.2 Internacionalizacija v okviru bolonjskega procesa 

 

Vključitev v bolonjski proces je močno zaznamovala nadaljnjo pot razvoja internacionalizacije 

v slovenskem visokošolskem prostoru. S podpisom Bolonjske deklaracije (1999) se je država 
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zavezala, da bo s spodbujanjem mobilnosti študentov in visokošolskega osebja prispevala k 

uresničevanju skupnega cilja izgradnje evropskega visokošolskega izobraževanja. Postopoma 

se je okrepil tudi razvoj politik internacionalizacije na nacionalni in institucionalni ravni 

visokega šolstva, obravnavi katerega namenjam pozornost v nadaljevanju tega dela poglavja.  

 

Politike internacionalizacije na nacionalni ravni slovenskega visokega šolstva 

 

Junija 1999, ko je država postala članica bolonjskega procesa, je Slovenija kot ena prvih 

podpisnic ratificirala Konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji – 

pobudo Sveta Evrope in Unesca, ki je bila sprejeta leta 1997 v Lizboni, pri njeni pripravi in 

sprejemu pa je tudi aktivno sodelovala. Na temelju konvencije naj bi se poleg visokošolskih 

kvalifikacij priznavalo tudi študijska obdobja v tujini, kar naj bi omogočalo večjo 

znotrajevropsko mobilnost. V kasnejših spremembah in dopolnitvah visokošolske zakonodaje 

je bilo tako moč uvesti v konvenciji zapisane določbe, med drugim povezane z vključevanjem 

tujih študentov na slovenske visokošolske zavode (MKPVKE, Ur. l. RS – MP, št. 14/1999). 

Novembra 1999 se je z zakonodajnimi spremembami in dopolnitvami npr. uveljavilo določilo, 

da bodo z vstopom Slovenije v EU državljani članic EU pridobili pravico do izobraževanja pod 

enakimi pogoji kot slovenski državljani (ZViS-A, Ur. l. RS, št. 99/1999, 2. člen), z novelo 

zakona pa je bila uvedena tudi Priloga k diplomi (prav tam, 12. člen), kot sta jo v konvenciji 

predlagala Unesco in Svet Evrope v njunih evropskih članicah, pa tudi druga določila, vezana 

na EU. 

 

Nekoliko kasneje se je k spodbujanju večje internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 

zavezal tudi Nacionalni program visokega šolstva (2002), ki je – upoštevajoč leta 1997 

objavljena strokovna izhodišča prihodnjega visokošolskega razvoja – (znova) izpostavil 

pomembnost mednarodnega sodelovanja visokošolskih zavodov v programih izmenjav EU, 

regionalnih programih (CEEPUS) oziroma pri nastajanju EVP. Septembra 2004, ko so bila z 

novelo zakona o visokem šolstvu bolonjska priporočila tudi uradno sprejeta, je bila v 

visokošolski zakonodaji uveljavljena tudi možnost izvajanja skupnih študijskih programov z 

enim ali več visokošolskimi zavodi iz Slovenije ali iz tujine (ZViS-UPB2, Ur. l. RS, št. 

100/2004, člen 33. b).  

 

Za izvajanje nalog, povezanih s programi EU na področju izobraževanja in usposabljanja, je 

vlada leta 2006 ustanovila javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske 

programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), ki poleg nalog, povezanih z izvajanjem 

kratkoročnih oblik mobilnosti v programih Erasmus in CEEPUS, skrbi tudi za izvajanje 

bilateralnih dogovorov in drugih programov (npr. Norveški finančni mehanizem in Slovenski 
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štipendijski sklad EGP), različnim visokošolskim deležnikom pa nudi tudi drugo strokovno, 

tehnično in administrativno podporo, kot je npr. izvedba usposabljanj in delavnic za 

visokošolsko osebje, sodelovanje pri pripravi nacionalne strategije internacionalizacije itn. 

Istega leta (2006) je vlada ustanovila tudi Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in 

štipendije,50 ki je nastal s preoblikovanjem znanstvenoizobraževalne fundacije Ad futura. Sklad 

med drugim zagotavlja štipendije za študij v tujini kot tudi za študij tujih državljanov v 

Sloveniji, odgovoren pa je tudi za izvajanje programa Fulbright. Dve leti pred ustanovitvijo 

obeh ustanov (2004) je začela delovati tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 

Slovenije (ARRS), ki v okviru javnih razpisov sofinancira izvajanje raziskovalnih projektov in 

programov, ki krepijo mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost slovenske znanosti v tujini, 

in tako spodbuja internacionalizacijo raziskovanja v slovenskem visokošolskem prostoru.  

 

Leta 2007 je Državni zbor sprejel novo Resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva 

2007–2010 (Ur. l. RS, št. 94/2007), ki je opredelila internacionalizacijo visokošolske 

raziskovalne in študijske dejavnosti kot eno glavnih usmeritev in merljivih ciljev visokega 

šolstva. Resolucija je ponovno izpostavila tudi pomembnost spodbujanja mobilnosti in 

konkurence slovenskih visokošolskih zavodov na mednarodni ravni oziroma izvajanja skupnih 

študijskih programov z visokošolskimi institucijami v tujini (ReNPVŠ, 2007). 

 

Z novelo Zakona o visokem šolstvu iz leta 2009 se je pravno uredilo tudi izvajanje 

visokošolskega transnacionalnega izobraževanja (VTI), ki ga je zakon v členu 33. c opredelil 

kot “vse oblike in načini visokošolskega izobraževanja, pri katerem se javnoveljavni študijski 

program v celoti ali njegovi posamezni deli izvajajo v drugi državi, kot je sedež nosilca 

visokošolskega študijskega programa” (ZViS-G, Ur. l. RS, št. 86/2009, člen 33. c). Zakon je 

določil, da se lahko v Sloveniji VTI izvaja in organizira na podlagi pogodbe med visokošolskim 

zavodom, ki je akreditiran v Sloveniji, in tujim visokošolskim zavodom, ki v državi, kjer ima 

sedež, izvaja javnoveljavne študijske programe in izdaja javne listine. Z uveljavitvijo določbe 

pa so domači visokošolski zavodi pridobili možnost izvajanja tovrstnega izobraževanja v tujini 

na podlagi pogodbe z ustreznim visokošolskim zavodom v tujini, kjer lahko podeljujejo 

slovensko javno listino (prav tam). 

 

Vendar pa je Slovenija zaradi domnevne nezdružljivosti 33.c-člena s Pogodbo o delovanju EU 

oziroma Direktivo 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu 

s strani Evropske komisije maja 2011 prejela uradni opomin (Evropska komisija, 2013b), zato 

je bilo treba v kasnejših spremembah visokošolske zakonodaje določbo omenjenega člena 

                                                           
50 Danes imenovan Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. 
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spremeniti v delu, ki se nanaša na izvajanje VTI v Sloveniji.51 Členu je bil dodan tudi nov 

odstavek o listini o zaključenem VTI, ki se v Sloveniji izvaja kot del tujega visokošolskega 

sistema (ZViS-I, Ur. l. RS, št. 109/2012). Temu navkljub je Komisija junija 2013 Slovenijo 

ponovno pozvala k upoštevanju predpisov EU, ki se nanašajo na pravico do ustanavljanja in 

svobodo opravljanja storitev; po mnenju Komisije namreč kljub spremembam obstoječe 

visokošolske zakonodaje ni bila sprejeta sekundarna zakonodaja, ki bi se morala nanašati na 

“poseben upravni postopek, da bodo lahko ponudniki EU opravljali dejavnost v Sloveniji”, zato 

ti (še vedno) nimajo možnosti, da bi ustanovili podružnico ali hčerinsko družbo in “ne morejo 

ponujati izobraževanja na podlagi potrditvenih ali franšiznih sporazumov” (Evropska komisija, 

2013b). Kljub pozivom po sprejetju s predpisi EU skladnih ukrepov naj bi po mnenju 

pristojnega ministrstva Slovenija že izpolnila svoje obveznosti; sprejet je bil namreč Akt o 

spremembah in dopolnitvah meril o izvajanju VTI, ki je ustrezneje določil načine in oblike VTI 

na podlagi pogodbe in brez pogodbe (Ur. l. RS, št. 38/2013, 4. člen, 16. člen). 

 

O pravnem vidiku izvajanja VTI v Sloveniji sta v doktorskih disertacijah spregovorila tudi V. 

Jošt Lešer (2015) in Miklavič (2015a); prva je med drugim analizirala razvoj zakonodaje in 

pravni okvir izvajanja VTI, slednji pa je v zvezi z zgoraj omenjenimi pozivi Komisije po 

upoštevanju predpisov o izvajanju VTI poudaril: 

 

Čeprav zahteva Evropske komisije po pojasnitvi pogojev za zagotovitev 

izvajanja transnacionalnega izvajanja visokošolskega izobraževanja v Sloveniji 

ne bi bila problematična, spremljajoči sklepi k obrazložitvenim pogojem precej 

presegajo problem pomanjkljive sekundarne zakonodaje. Na avtoritativen način 

predstavljajo načela in argumente in prikazujejo primere Sodišča Evropske 

unije, ki nakazujejo, kaj bi lahko sledilo, če bi se zadeva predala Sodišču. Pristop 

Evropske komisije je mogoče razlagati kot skoraj “zastrašujoč” in je pogosto 

utemeljen na sodni praksi Sodišča iz območja prostega trga in trgovine s 

storitvami. (Miklavič, 2015a, str. 217–218) 

 

Maja 2011 je bil objavljen novi Nacionalni program visokega šolstva za obdobje 2011–2020, 

ki je opredelil internacionalizacijo kot element kakovosti slovenskega visokega šolstva in je 

zato ključnega pomena za njegov nadaljnji razvoj. V delu o internacionalizaciji je izpostavil 

številne ukrepe, ki naj bi do leta 2020 znotraj slovenskega visokošolskega prostora prispevali k 

                                                           
51 VTI lahko v Sloveniji izvaja tudi visokošolski zavod iz tujine, če nosilec programa transnacionalnega 

izobraževanja in sam program sodita v visokošolski sistem, kjer je sedež nosilca tovrstnega študijskega programa 

(ZViS-I, Ur. l. RS, št. 109/2012). Za več o pravnem okvirju izvajanja čezmejnega izobraževanja v Sloveniji glej 

Jošt Lešer (2015). 
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njenemu prihodnjemu razvoju, med drugim npr. odpravo administrativnih ovir in ciljno 

usmeritev sredstev za mednarodno mobilnost, okrepitev sodelovanja z regijo Zahodni Balkan, 

spodbujanje izmenjav in usposabljanje visokošolskega osebja v tujini za daljše časovno 

obdobje, vzpostavitev pogojev za pritegnitev tujih ekspertov, omogočanje poučevanja v tujih 

jezikih ter fleksibilno in odprto priznavanje v tujini pridobljenega izobraževanja za namene 

zaposlovanja (ReNPVŠ, 2011, 30.–38. ukrep). 

 

Vprašanje financiranja internacionalizacije visokega šolstva pa je leta 2011 obravnavala Uredba 

o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/2011). V okviru 

sredstev temeljnega stebra financiranja je predvidela merilo mednarodno sodelovanje, v sklopu 

razvojnega stebra financiranja pa napovedala sredstva za financiranje dejavnosti, ki spodbujajo 

internacionalizacijo (prav tam, 17. člen) in se dodelijo na podlagi javnega razpisa (prav tam, 

18. člen). V skladu z uredbo so bile tako med letoma 2013 in 2015 v okviru javnega razpisa 

sofinancirane različne aktivnosti, povezane z vključevanjem tujih strokovnjakov v poučevanje 

in raziskovanje na slovenskih visokošolskih zavodih (npr. zaposlitve za daljše časovno obdobje, 

krajša gostovanja v izvajanju posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja kot 

tudi študijskih programov oziroma njihovih delov, organizacija mednarodnih delavnic ipd.) 

(Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013–2015, ki spodbujajo internacionalizacijo 

slovenskega visokega šolstva, Ur. l. RS, št. 63/2013). 

 

Čeprav naj bi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v sodelovanju z 

visokošolskimi deležniki do najkasneje leta 2013 pripravilo tudi nacionalno strategijo 

internacionalizacije za področje visokega šolstva (ReNPVŠ, 2011, 28. ukrep), jo je vlada 

potrdila šele konec julija 2016 (Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 

2016–2020, v nadaljevanju Strategija internacionalizacije 2016–2020; MIZŠ, 2016a). Razloge 

za njeno zapoznelo uveljavitev je v intervjuju navedel tudi eden izmed slovenskih 

sogovornikov: “politike so se menjale, vlade so se menjale. V zadnjem času smo zamenjali ne 

vem koliko vlad – se pravi, visokošolska politika je povsem nestabilna. In to je posledica tega.” 

(Intervju 14) 

 

Kljub temu se je s strategijo oblikovala celovitejša vizija prihodnjega razvoja 

internacionalizacije v slovenskem visokem šolstvu, saj je opredelila pet ključnih področij, 

pomembnih za njegovo večjo kakovost. Mednje je strategija uvrstila dolgoročno in kratkoročno 

mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev oziroma strokovnih delavcev; mednarodno 

znanstvenoraziskovalno in razvojno sodelovanje; razvoj medkulturnih kompetenc diplomantov 

v okviru dejavnosti internacionalizacije doma; ciljno naravnanost v prednostne regije oziroma 

posamezne države (npr. države Zahodnega Balkana, Evro-sredozemske regije, države 
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BRIKS52) ter promocijo, podporo in spremljanje strategije (prav tam, str. 10–21). 

 

Eden od slovenskih intervjuvancev, ki je bil aktivno vpet v izdelavo nacionalne strategije, je 

izpostavil, da naj bi se pri njeni pripravi upoštevalo naslednje: 

 

Mi smo vedno poudarjali, da mobilnost sama po sebi ni dovolj, […] ker je fizična 

mobilnost tako majhna, da z njo ne dosežemo več kot par procentov naših 

študentov. Velika večina ostaja nemobilnih – in če ti hočeš, da bodo ti nemobilni 

študenti pridobili ustrezne kompetence, ki mislimo, da jih potrebujejo za delo, 

za življenje v globalnem, v globalizirajočem se svetu, je treba pripeljati 

internacionalizacijo na same institucije. In mislim, da sta v tej strategiji oba 

vidika zelo enakomerno poudarjena, skupaj z ukrepi, s sredstvi, ki za njimi 

stojijo. (Intervju 9) 

 

Po mnenju drugega intervjuvanca, ki je prav tako sodeloval pri njeni pripravi, pa naj bi bil s 

strategijo narejen 

 

[…] velik korak naprej, ker smo dejansko zajeli ogromno ukrepov. […] 

Pripravljena je bila strategija in akcijski načrt za dve leti, tako da je to že neko 

orodje, kako se bo cilje čim bolje izvajalo. […] Gre za zelo kompleksen pristop, 

kar se mi zdi, da je zelo velik korak naprej od tega, kar smo imeli včasih, [ko se 

je spraševalo], ali jih bo šlo sto ali dvesto v tujino, pa koliko jih bo prišlo. 

(Intervju 10) 

 

Sočasno s strategijo je bil namreč sprejet tudi dveletni Akcijski načrt strategije 

internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2018 (v nadaljevanju Akcijski načrt 

2016–2018; MIZŠ, 2016c), ki je v 25 ciljih in več kot 50 ukrepih opredelil mednarodne 

dejavnosti, ki bodo v tem obdobju deležne finančne podpore iz sredstev državnega proračuna 

in proračuna EU v skupni vrednosti ca. 57 milijonov EUR. V obdobju med letoma 2016 in 2018 

naj bi se tako v okviru dveh javnih razpisov sofinancirale različne dejavnosti, kot so gostovanja 

tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih, mobilnost 

posameznikov ter dejavnosti internacionalizacije doma. Akcijski načrt je predvidel tudi projekt 

Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, ki naj bi ob komplementarnem financiranju s 

strani programa Erasmus sofinanciral njihove izmenjave v tujini (prav tam). 

 

Nekaj mesecev po objavi strategije pa je bila sprejeta tudi zadnja novela visokošolske 

                                                           
52 Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika. 
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zakonodaje, ki je med drugim natančneje opredelila postopek prve akreditacije skupnih 

študijskih programov s tujimi visokošolskimi zavodi, ki so oziroma niso akreditirani s strani 

agencije s seznama EQAR (ZViS-K, Ur. l. RS št. 75/2016, 33. b člen). 

 

Politike internacionalizacije na institucionalni ravni visokega šolstva 

 

Nekoliko bolj pravočasno so se na pozive po sprejetju institucionalnih strategij 

internacionalizacije do najpozneje leta 2014 odzvali slovenski visokošolski zavodi (glej 

ReNPVŠ, 2011, 29. ukrep). Te so pogosto del širše zasnovanih razvojnih strateških 

dokumentov, npr. strategij na univerzitetni ravni (glej npr. Strategijo internacionalizacije 

Univerze v Ljubljani 2014–2017/2020, ki je del Strategije Univerze v Ljubljani 2012–2020). 

Vendar pa sem ob podrobnejšem pregledu institucionalnih strateških dokumentov ugotovila, da 

so strategije internacionalizacije izdelane predvsem na ravni univerz, medtem ko so na ravni 

samostojnih visokošolskih zavodov bolj redek pojav. 

 

Poleg tega se prednostni dolgoročni cilji tovrstnih dokumentov osredotočajo predvsem na 

mobilnost, kar je precej povezano s programom Erasmus, ki za izmenjave študentov in osebja 

namenja precejšnjo finančno podporo. Univerza v Ljubljani naj bi tako do leta 2020 “za tretjino 

povečala število študentov na izmenjavi ter za četrtino število tujih študentov in število tujih 

učiteljev in raziskovalcev” (Univerza v Ljubljani, 2012, str. 8), Univerza v Mariboru (UM) si 

prizadeva za povečanje mobilnosti študentov in profesorjev ter administrativnega in tehničnega 

osebja na podiplomski ravni (Univerza v Mariboru, 2013), na Univerzi na Primorskem (UP) pa 

je v ospredju cilj povečane dolgoročne mobilnosti ter mednarodne sestave študentskega telesa 

in pedagoškega osebja (Univerza na Primorskem, 2014, str. 7). 

 

Institucionalne strategije izpostavljajo tudi številne druge ukrepe, potrebne za uresničevanje 

zastavljenih ciljev. Ti so povezani s povečanjem števila predmetov in programov v tujem jeziku 

oziroma skupnih in dvojnih študijskih programov, odpravljanjem ovir za vključevanje tujih 

študentov, organizacijo aktivnosti učenja slovenščine, ciljnim sodelovanjem s strateškimi 

partnerji itn. (Univerza v Ljubljani, 2014). Poleg njihove prednostne usmeritve v regijo Zahodni 

Balkan si visokošolski zavodi prizadevajo tudi za okrepitev partnerstev na ravni EU (npr. 

znotraj Jugovzhodne Evrope, Sredozemlja), pa tudi v širšem svetovnem merilu. Vendar pa 

Klemenčič in Flander (2013) ugotavljata: 

 

Po naših opažanjih je le malo institucij, ki si prizadevajo in imajo razvito 

strategijo, da postanejo priznani akterji v globalnem visokošolskem prostoru 

[…]. [Poleg tega] se cilji in strategije internacionalizacije na univerzah 
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razlikujejo med univerzitetnim in fakultetnim nivojem: univerzitetna strategija 

ne predstavlja nujno najmanjšega skupnega imenovalca strategij njenih članic. 

Razlike med posameznimi članicami iste univerze pa so znatne. (Klemenčič in 

Flander, 2013, str. 116) 

 

Internacionalizacija je namreč na večini slovenskih visokošolskih institucij še vedno precej 

postranski pojav. Ena izmed vidnejših izjem je Ekonomska fakulteta UL, ki spodbuja tako 

dejavnosti internacionalizacije v tujini, npr. študijske izmenjave v okviru različnih programov 

izmenjav (Erasmus, Erasmus Mundus, CEEPUS), kot tudi internacionalizacijo doma, npr. v 

okviru študijskih programov in predmetov v tujem jeziku za domače študente; izpopolnjevanja 

v strokovni terminologiji v angleškem jeziku; poletnih šol za dodiplomske in podiplomske 

študente itn. (Ekonomska fakulteta UL, b. d.). 

 

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, ki poleg dodiplomskih in 

magistrskih programov izvaja tudi študij na daljavo, pa si je npr. zaradi vsakoletnega porasta v 

številu vpisanih študentov iz tujine zadala strateški cilj, da bo postala globalni ponudnik 

izobraževalnih programov, ki jih za študente iz več kot 35 držav izvaja v angleškem, hrvaškem 

in srbskem jeziku (DOBA Fakulteta, 2017). V tem primeru je večja internacionalizacija prav 

gotovo povezana z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in torej kombinacije 

fizičnih in virtualnih oblik poučevanja in učenja, saj “online študij že zaradi samega pristopa 

pomeni izrazito internacionalizacijo” (Intervju 13). 

 

Vendar pa omenjena primera še ne potrjujeta pravila; ker se večina slovenskih visokošolskih 

ustanov še vedno prednostno osredotoča na mobilnost, je internacionalizacija študija doma 

“najšibkejši vidik internacionalizacije slovenskih institucij” (Klemenčič in Flander, 2013, str. 

117). Tovrstna oblika internacionalizacije je sicer prisotna v mednarodnih vsebinah študijskih 

programov, precej manj pa npr. pri vključevanju gostujočih predavateljev v pedagoški proces, 

ponudbi predmetov v tujih jezikih itd. (prav tam, str. 144). Podobno tudi v analizi strategij 

internacionalizacije treh slovenskih javnih univerz nisem zasledila mobilnosti enakovrednega 

poudarka na internacionalizaciji doma, razen npr. omembe internacionalizacije kurikula v 

razvojni strategiji Univerze na Primorskem (glej Univerza na Primorskem, 2014). 

 

Ker je torej v Sloveniji mobilnost še vedno prednostna dejavnost, ki naj bi prispevala k večji 

internacionalizaciji visokega šolstva (ReNPVŠ, 2011; MIZŠ, 2016a), se v nadaljevanju 

osredotočam na podrobnejši pregled dejanskega stanja na področju mobilnosti kot glavne 

oblike internacionalizacije v tujini. 
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9.2.3 Analiza gibanj na področju mobilnosti  

 

Z namenom celostne obravnave stanja na področju mobilnosti v slovenskem visokošolskem 

prostoru se v analizi ločeno usmerjam na mobilnost študentov, visokošolskega osebja, 

programov in izvajalcev. 

 

Mobilnost študentov 

 

V zadnjih letih se delež tujih študentov, vpisanih na slovenske visokošolske zavode, iz leta v 

leto povečuje. Podatki, ki sem jih osebno pridobila pri SURS-u kažejo, da je bilo v študijskem 

letu 2016/2017 med vsemi študenti 4465 študentov s tujim državljanstvom, ki so predstavljali 

6,5 % celotne populacije študentov in so bili najpogosteje vključeni v univerzitetni in magistrski 

študij.53 Kot prikazujem v spodnji sliki (Slika 9.3), je več kot petina vseh študentov s tujim 

državljanstvom izvirala iz Hrvaške (26,7 % oziroma 1193 študentov), študenti iz preostalih 

držav nekdanje Jugoslavije (Makedonija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora in Kosovo) 

pa so zastopali naslednji, nekoliko nad 40-odstotni delež (43,3 % oziroma 1938 študentov). 

Izmed drugih evropskih narodov so – kot do zdaj – skoraj desetino vseh vpisanih študentov s 

tujim državljanstvom zastopali Italijani (9,9 % oziroma 444), medtem ko sosednjih Avstrijcev 

in Madžarov ni (več) zaslediti med najštevilčnejšo populacijo študentov tujih državljanov na 

študiju v Sloveniji. Med državami z najvišjim deležem le-teh sta tudi Ruska federacija (2,1 % 

oziroma 95 študentov) in Turčija (1,9 % oziroma 83 študentov), kar pomeni, da Slovenija (še 

vedno) ni prednostna študijska destinacija za študente državljane zahodnih držav (SURS, 

2017b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 SURS zbira dve vrsti podatkov, in sicer o tujih študentih visokošolskega študija po državi državljanstva ter o 

mobilnih študentih s stalnim prebivališčem v tujini. Primerjava podatkov za študijsko leto 2016/2017 je osvetlila, 

da je bil v tem letu delež študentov tujih državljanov na visokošolskem študiju v Sloveniji za 2 % višji od deleža 

študentov s stalnim prebivališčem v tujini (6,5 % in 4,5 %, v tem vrstnem redu). Skupno število študentov tujih 

državljanov na visokošolskem študiju v Sloveniji pa bilo za 1375 višje od števila študentov s stalnim prebivališčem 

v tujini (4465 in 3090, v tem vrstnem redu) (SURS, 2017b). To kaže na že omenjene težave, ki se pojavljajo v 

interpretaciji statističnih podatkov o mobilnosti študentov, in s tem povezane razlike. 
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Slika 9.3: Izvor in delež študentov tujih državljanov, vključenih v visokošolsko izobraževanje 

v Sloveniji, študijsko leto 2016/2017 

 

 
 

Vir: SURS (2017b). 

 

Analiza tovrstnih podatkov je prav tako razkrila, da postaja populacija tujih študentov na 

visokošolskem študiju v Sloveniji čedalje bolj raznolika, saj so npr. v študijskem letu 2016/2017 

ti izvirali iz 95 držav, desetletje pred tem (študijsko leto 2006/2007) pa iz 56 držav. Ker pa se 

za študij v Sloveniji tako kot doslej prednostno odločajo študenti iz držav nekdanje Jugoslavije 

(70-odstotni delež oziroma 3131 študentov v letu 2016/2017), je skupni delež tujih študentov, 

ki so državljani drugih držav, (še vedno) samo tretjinski. 

 

Nacionalni program visokega šolstva 2011–2020 sicer navaja, da naj bi bil do leta 2020 delež 

tujih študentov na slovenskih visokošolskih zavodih vsaj 10-odstoten (ReNPVŠ, 2011), vendar 

pa se v letu 2017 dozdeva, da delež tujih študentov, vpisanih v visokošolsko izobraževanje v 

Sloveniji, ne narašča dovolj hitro, da bi bil do leta 2020 zastavljeni cilj tudi dosegljiv. 

 

Na področju izhodne dolgoročne mobilnosti je bilo po podatkih Unesca (Unesco Institute for 

Statistics, v nadaljevanju UIS)54 leta 2015 v terciarno izobraževanje v tujini vključenih skupno 

2709 slovenskih študentov, ki so v največji meri študirali v Avstriji (20,7 % oziroma 561 

študentov), Nemčiji (14,8 % oziroma 401) in Združenem kraljestvu (13,2 % oziroma 357), kar 

                                                           
54 Na voljo so podatki za terciarno izobraževanje (višješolsko in visokošolsko izobraževanje, tj. ISCED 5-8). 
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ponazarjam tudi v spodnji sliki (Slika 9.4), v katero vključujem deset najpogostejših držav 

študija slovenskih študentov, vključenih v terciarno izobraževanje v tujini.  

 

Slika 1.4: Države z najvišjim deležem slovenskih študentov, vključenih v terciarno 

izobraževanje v tujini, leto 2015  

 
 

 

Vir: UIS (2017). 

 

Kot kaže slika, za razliko od izrazito večinskega deleža študentov iz držav nekdanje Jugoslavije 

na študiju v Sloveniji med desetimi najpogostejšimi državami študija slovenskih študentov teh 

držav, z izjemo Hrvaške, ni zaslediti. Med domačimi študenti so namreč najbolj priljubljene 

zahodnoevropske države, med njimi tudi Nizozemska, ki je v tem letu gostila 179 slovenskih 

študentov terciarnega izobraževanja, in ZDA (UIS, 2017). Čeprav se število domačih študentov 

na študiju v tujini z leti povečuje, je bilo npr. v letu 2014/2015 v terciarno izobraževanje v tujini 

vključene 2,8 % celotne populacije študentov, kar je pod povprečjem EU, ki je v tem letu znašal 

3,3 %, in tudi pod pričakovanji nacionalnih strateških dokumentov (5 % mobilnih študentov do 

leta 2020; glej MIZŠ, 2016c). 

 

Iz navedenih podatkov je zato moč razbrati, da je delež študentov s tujim državljanstvom na 

študiju v Sloveniji precej višji od deleža slovenskih študentov na študiju v tujini (6,5 % in 2,8 % 

celotne populacije študentov, v tem vrstnem redu). Poleg tega Slovenija privablja več študentov 

iz balkanskih in vzhodnoevropskih držav, medtem ko se domači študenti v največji meri 

odločajo za študij v zahodnih državah (države EU, Združeno kraljestvo in ZDA).  
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Tudi na področju kratkoročne mobilnosti se iz leta v leto povečuje število prihajajočih in 

odhajajočih študentov. V študijskem letu 2014/2015 je bil tako delež prihajajočih študentov v 

različnih programih izmenjav 2,9-odstoten (od tega 2,7 % v okviru programa Erasmus), delež 

odhajajočih pa 3,4-odstoten (od tega 2,5 % v okviru programa Erasmus) (MIZŠ, 2016b), kar 

pomeni, da je bil v tem letu delež slovenskih študentov na izmenjavah v tujini nekoliko višji od 

deleža tujih študentov na izmenjavah v Sloveniji. V okviru programa Erasmus je v Slovenijo v 

študijskem letu 2013/2014 za namene študija ali prakse prišlo skupno 1911 študentov, največ 

iz Španije (13,5 % oziroma 258), Turčije (10,8 % oziroma 207) in Poljske (10,2 % oziroma 

195), ki so v tem letu skupaj zastopale nekoliko več kot tretjinski delež vseh Erasmusovih 

študentov na izmenjavi v Sloveniji. V tujino pa je v tem študijskem letu odšlo 1792 slovenskih 

študentov, največ v Nemčijo (15,8 % oziroma 283), Španijo (12,9 % oziroma 232) in na 

Portugalsko (10,5 % oziroma 188), ki so v tem letu skupaj gostile približno 40-odstotni delež 

vseh slovenskih študentov, vključenih v program izmenjav Erasmus (Nuffic, 2017b).  

 

Čeprav se delež domačih študentov na izmenjavah v tujini povečuje, je še vedno pod zadanimi 

cilji, ki so bili v preteklih letih opredeljeni v različnih strateških dokumentih. V skladu z 

Leuvenskim komunikejem (2009) je namreč aktualni nacionalni program visokega šolstva 

navedel, da bo v okviru kratkoročne mobilnosti do leta 2020 mobilnih 20 % slovenskih 

diplomantov (ReNPVŠ, 2011), medtem ko je Akcijski načrt 2016–2018, ki je bil sprejet v 

okviru nacionalne strategije internacionalizacije, izpostavil sicer bolj realen cilj – da bo do leta 

2020 mobilnih 5 % slovenskih študentov (MIZŠ, 2016c), ki pa se do danes še ni uresničil. 

 

Slovenija zastavljenih ciljev na področju mobilnosti študentov torej (še) ni dosegla, je pa zanjo 

značilno, da je razmerje med deležem prihajajočih in odhajajočih študentov na področju 

dolgoročne mobilnosti precej bolj neuravnoteženo kot na področju kratkoročne mobilnosti 

študentov.  

 

Mobilnost visokošolskega osebja 

 

Na področju mobilnosti visokošolskega osebja so cilji, opredeljeni v nacionalnih strateških 

dokumentih, prav tako precej ambiciozni, saj naj bi bila do leta 2020 med visokošolskimi 

učitelji, sodelavci in raziskovalci vsaj desetina tujih državljanov (ReNPVŠ, 2011). Vendar pa je 

bilo v študijskem letu 2013/2014 na štirih slovenskih univerzah zaposlenih skupno le 137 tujih 

visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in strokovnega osebja, kar predstavlja samo 1,1-odstotni 

delež glede na celotno populacijo visokošolskega osebja na slovenskih visokošolskih zavodih 

(MIZŠ, 2016b). Na Univerzi v Ljubljani so npr. v preteklih letih tuji državljani, ki so bili redno 
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zaposleni na delovnih mestih visokošolskih učiteljev, sodelavcev ali raziskovalcev, predstavljali 

1,16-odstotni delež vseh zaposlenih na univerzi, saj se je njihovo število gibalo med 68 in 75 

(Univerza v Ljubljani, 2014, str. 7). Prihodnja prizadevanja slovenskih univerz so zato 

usmerjena v povečanje deleža (in števila) zaposlenih tujih državljanov; na Univerzi na 

Primorskem npr. na 10 % (50) zaposlenih tujih državljanov v skupnem številu visokošolskega 

osebja do leta 2020 (Univerza na Primorskem, 2014, str. 23).  

 

Pod pričakovanji narašča tudi delež akademskega in strokovnega osebja iz tujine, ki prihaja v 

Slovenijo v okviru različnih programov izmenjav, saj se je v obdobju med letoma 2008/2009 in 

2014/2015 povečal le za četrtino (na 4,8 %) (MIZŠ, 2016b). Stalno pa se povečuje delež 

domačega akademskega in strokovnega osebja v kratkoročnih oblikah izmenjav, še posebej v 

programih Erasmus in CEEPUS. V študijskem letu 2014/2015 je tako delež domačega 

visokošolskega osebja v programih izmenjav znašal 6,2 %, kar pomeni, da se je v šestih letih 

skoraj podvojil (prav tam). Po navedbah Univerze v Ljubljani je število 

znanstvenoraziskovalnih izmenjav še vedno nizko, saj jih je bilo npr. v letu 2012/2013 le 21, 

medtem ko se je izmenjav za namene poučevanja in usposabljanja v tem letu udeležilo 271 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev (Univerza v Ljubljani, 2014, str. 7). 

 

V okviru programa Erasmus je npr. v študijskem letu 2012/2013 največ domačega akademskega 

in strokovnega osebja odšlo na izmenjave na Hrvaško (12 % oziroma 64), v Španijo (10,7 % 

oziroma 57) in na Češko (8,4 % oziroma 45) (Nuffic, 2017b), ki so skupaj zastopale približno 

tretjinski delež vseh, ki so v tem letu v okviru programa Erasmus odšli v tujino. V Sloveniji pa 

je bilo v tem letu na izmenjavah v okviru tega programa največ akademskega in strokovnega 

osebja iz Turčije (13,3 % oziroma 81), Češke (9,3 % oziroma 57) in Hrvaške (8,2 % oziroma 

50), ki so predstavljale tretjinski delež visokošolskega osebja iz tujine, ki je bil v tem letu v 

Sloveniji na izmenjavah v programu Erasmus (prav tam).  

 

Rezultati raziskave, ki jo je v letu 2015 izvedel CMEPIUS med koordinatorji programa 

CEEPUS, so pokazali, da med visokošolskim osebjem še vedno obstaja zanimanje tudi za ta 

program: 

 

Vsekakor […] je CEEPUS program, ki prinaša regionalno dimenzijo k 

siceršnjim vseevropskim ali celo širšim programom izmenjav (npr. Erasmus+). 

S tem krepi cilje in usmerjenost slovenskega visokega šolstva in strategije 

internacionalizacije tako na nacionalni kot institucionalni ravni. Zato bi bilo 

smiselno krepiti elemente programa, ki so nedvomno prepoznani kot dodana 

vrednost – to je širjenje na baltske države, države Vzhodne in Južne Evrope, ki 
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v programu še ne sodelujejo (Rusija, Belorusija, Ukrajina, Gruzija, Armenija, 

Azerbajdžan in Turčija), ter optimizirati določene postopke pri sami izvedbi. 

(CMEPIUS, 2016)55 

 

Delež domačega visokošolskega osebja, ki odide v tujino za krajše obdobje poučevanja in 

usposabljanja, torej opazno narašča, zato se dozdeva, da je predvideni cilj, da bo do leta 2020 

mednarodno mobilnega 8 % domačega akademskega in strokovnega osebja, nekoliko bolj 

uresničljiv (MIZŠ, 2016c), čeprav narašča nekoliko pod zadanimi pričakovanji. 

 

K udeležbi domačega visokošolskega osebja v kratkoročnih in dolgoročnih oblikah mobilnosti 

v Sloveniji spodbuja tudi sistem habilitacij. Kandidati za izvolitev v nazive visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev morajo namreč dokazovati 

mednarodno odmevnost svojega dela zlasti s kazalniki, kot so: dokazljivi citati v znanstveni 

literaturi, vabljena predavanja na mednarodnih znanstvenih srečanjih, članstvo v uredniških 

odborih, tujih revijah oziroma na tujih akademijah, nosilstvo predmeta v mednarodnih 

študijskih programih itn. (Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih, Ur. l. RS, št. 

95/2010, 17. člen). Med posebnimi pogoji pa mora npr. kandidat za naziv izredni in redni 

profesor oziroma znanstveni svetnik tri mesece neprekinjeno delovati na tuji univerzi ali 

raziskovalni ustanovi (prav tam, 25. člen). 

 

Tako se v slovenskem visokem šolstvu obenem krepi tudi internacionalizacija raziskovanja in 

tudi visokošolske ustanove v svojih strategijah internacionalizacije opredeljujejo dolgoročne 

cilje, povezane s povečanjem števila znanstvenih objav v mednarodnih indeksiranih revijah, 

sodelovanjem v različnih projektih in programih (npr. program EU Obzorje 2020; projekti 

Evropskega raziskovalnega sveta; programi čezmejnega, transnacionalnega in 

medregionalnega sodelovanja; drugi programi, relevantni za posamezna raziskovalna, 

izobraževalna in razvojna področja itn.). Univerza na Primorskem želi tako npr. do leta 2020 

povečati odstotni delež raziskovalcev, ki objavljajo v mednarodnih indeksiranih revijah, na 

70 %, kar pomeni, da bi moralo nekaj več kot dve tretjini raziskovalcev oziroma zaposlenih 

doseči merilo ene znanstvene objave s podpisom univerze v Web of Science na raziskovalca 

(Univerza na Primorskem, 2014, str. 16). Tudi Univerza v Mariboru v dolgoročni strategiji 

internacionalizacije izpostavlja, da se bodo njeni dosežki “odražali v številu publikacij, 

patentov in inovacij ter nadaljnjem sodelovanju v znanstvenih, raziskovalnih in razvojnih 

aplikativnih projektih s partnerji iz gospodarstva v okviru različnih interdisciplinarnih mrež, ki 

                                                           
55 V študijskem letu 2017/2018 je bilo odobrenih 58 mrež CEEPUS, med njimi tudi mreža Inter-American Studies, 

v katero je vključena Pedagoška fakulteta UL in Filozofska fakulteta UM (CEEPUS, 2016). 
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jih želimo okrepiti” (Univerza v Mariboru, str. 3–4). Ker pa je splošna uspešnost prijav na 

tovrstne projekte in programe nizka, je v ospredju institucionalnih prizadevanj tudi povečanje 

uspešnosti črpanja finančnih sredstev za raziskovalnorazvojno dejavnost, še posebej v okviru 

EU finančne perspektive 2014–2020. Univerza na Primorskem želi npr. pridobljena finančna 

sredstva povečati za nekoliko manj kot polovico (45 %) glede na finančno shemo EU 2007–

2013 (Univerza na Primorskem, 2014, str. 25).  

 

Mobilnost programov in izvajalcev 

 

Ker naj bi bila do leta 2020 v skupne programe s tujimi univerzami vključena najmanj petina 

doktorskih študentov (ReNPVŠ, 2011), se v analizi gibanj na kratko osredotočam tudi na 

mobilnost programov. Trenutno je število skupnih študijskih programov v Sloveniji še vedno 

precej nizko; v eVŠ je bilo npr. na dan 1. avgusta 2017 vpisanih 24 skupnih študijskih 

programov (EVŠ, 2017), izmed katerih je Univerza v Ljubljani na drugi stopnji študija izvajala 

15 mednarodnih skupnih študijskih programov, na tretji stopnji študija pa je edinemu 

mednarodnemu skupnemu programu potekla akreditacija (Univerza v Ljubljani, b. d.). 

Univerza na Primorskem naj bi izvajala 2 mednarodna skupna študijska programa, medtem ko 

je dolgoročni strateški cilj Univerze v Mariboru, da bi do leta 2020 vzpostavila 3 mednarodne 

skupne študijske programe predvsem na podiplomski ravni (Univerza v Mariboru, 2016). 

 

Na področju mobilnosti programov se tako v Sloveniji 

 

[…] prav daleč v nekaj letih nismo premaknili, […] nekje se vseskozi gibljemo 

okoli trideset skupnih študijskih programov. Približno polovica od teh je s tujimi 

institucijami, ampak od teh – okoli petnajst, se, resnici na ljubo, spet slaba 

polovica ne izvaja. Se je enkrat izvedla, pa potem ne več. (Intervju 9) 

 

Zadnje Poročilo o izvajanju bolonjskega procesa prav tako izpostavlja, da spada Slovenija v 

skupino držav, kjer pri izvajanju skupnih študijskih programov sodeluje med 1 in 5 % 

visokošolskih zavodov, skupne diplome pa naj bi izdajalo 2,5 % slovenskih visokošolskih 

ustanov (European Commission idr., 2015, str. 218). Tudi na splošno v EVP v skupnih 

programih sodeluje manj kot četrtina vseh visokošolskih ustanov s tega območja, kar je treba 

razumeti kot posledico nekaterih vidnejših ovir, ki onemogočajo njihovo širšo uveljavitev. Kot 

poročajo države, so največja ovira stroški financiranja tovrstnih programov, izpostavljajo pa 

tudi izziv vzpostavitve ustreznih mehanizmov zagotavljanja kakovosti, npr. akreditacije (prav 

tam, str. 219–220), ki je prisoten tudi na slovenskih visokošolskih zavodih. 
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Visokošolski zavodi poročajo, da so akreditacijski postopki mednarodnih 

skupnih študijskih programov v Sloveniji zapleteni in dolgotrajni, koordinatorji 

se srečujejo z zakonskimi in birokratskimi ovirami, ki onemogočajo njihovo 

(uspešno) implementacijo. Akreditacijski postopek posameznega mednarodnega 

študijskega programa v povprečju traja od enega leta do leta in pol ali tudi več 

let. Univerze se srečujejo s težavami pri usklajevanju z zakonodajo in pravili 

akreditacije v državah partnerskih univerz. (MIZŠ, 2016b, str. 12)  

 

V zelo majhnem obsegu se v Sloveniji izvajajo tudi dejavnosti na področju mobilnosti 

izvajalcev; večina slovenskih visokošolskih zavodov namreč ne izvaja VTI v obliki podružnic 

univerz, franšiz ipd. NAKVIS je tako v obdobju med letoma 2012 in 2015 obravnaval skupno 

6 pogodb za izvajanje VTI in na tej podlagi 4 visokošolske zavode vpisal v javno evidenco za 

nedoločen čas, eden izmed partnerjev v Sloveniji pa je ustavil sodelovanje z izvajalcem v tujini. 

Slovenski izvajalci, ki sodelujejo s tujimi partnerji iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Kosova 

in Makedonije, v določenih primerih izvajajo tovrstno izobraževanje v Sloveniji in podeljujejo 

tujo kvalifikacijo, v drugih primerih pa se transnacionalno izobraževanje izvaja v tujini, 

podeljuje pa se slovenska kvalifikacija (npr. v Bosni in Hercegovini in na Kosovu) (NAKVIS, 

2017c; glej tudi Jošt Lešer, 2015). 

 

Na temelju pregleda stanja na področju mobilnosti sem torej ugotovila, da so v Sloveniji 

tradicionalne oblike mobilnosti precej bolj pogosta oblika internacionalizacije v tujini, saj sta 

njeni novejši obliki prisotni v precej zanemarljivem obsegu.  

 

Mobilnost in vprašanje učnega jezika 

 

V razpravi o mobilnosti je treba izpostaviti tudi vprašanje učnega jezika, saj je za mobilnost 

“gotovo eden od bistvenih zaviralnih elementov. Vsi vemo da brez večje ponudbe predmetov v 

tujem jeziku, če že ne celih študijskih programov, ti na nekakšen večji obseg mobilnosti nekako 

ne moreš računati.” (Intervju 9) V študijskem letu 2016/2017 naj bi se v angleškem jeziku 

izvajalo skupno 175 študijskih programov, največ na Univerzi v Ljubljani (68 oziroma 3,2 % 

študijskih programov) (MIZŠ, 2016b; glej tudi Univerza v Ljubljani, 2014), medtem ko njena 

članica Ekonomska fakulteta kot edina slovenska fakulteta, ki omogoča študij v angleškem 

jeziku na vseh treh stopnjah študija, v angleškem jeziku izvaja 2 dodiplomska in 15 

podiplomskih študijskih programov, od tega 14 na magistrski ravni (Ekonomska fakulteta UL, 

b. d.). 
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Tudi študija ACA (2015),56 v okviru katere je bila analizirana ponudba študijskih programov v 

angleškem jeziku znotraj posameznih evropskih regij, je npr. ugotovila, da je imela v letu 2014 

Slovenija med petimi državami regije Srednje in Vzhodne Evrope (Češka, Madžarska, Poljska, 

Slovaška) najnižji delež visokošolskih zavodov, ki ponujajo študijske programe v angleščini 

(9 %), in obenem najvišji delež študijskih programov v angleškem jeziku (10 %) (Wächter in 

Maiworm, 2015, str. 37), kar ponazarjam tudi v spodnji sliki (Slika 9.5). 

 

Slika 9.5: Delež visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki ponujajo študijske 

programe v angleškem jeziku v petih državah osrednje Vzhodne Evrope; študijsko leto 

2013/2014 

 

 
 

Vir: Povzeto po Wächter in Maiworm (2015, str. 40). 

 

Eden pomembnejših razlogov za omejeno ponudbo študijskih programov v angleškem jeziku 

je povezan z zakonodajnimi omejitvami; kljub spodbujanju poučevanja v tujih jezikih na drugi 

in tretji stopnji študija, kar naj bi se uresničilo že leta 2011 s spremembo visokošolske 

zakonodaje (ReNPVŠ, 2011, 36. ukrep), je bila namreč iz predloga zadnje novele Zakona o 

visokem šolstvu (ZViS-K, Ur. l. RS, št. 75/2016) zaradi nasprotovanja dela slovenske javnosti 

umaknjena določba, ki bi visokošolskim zavodom izvajanje študijskih programov v tujem 

jeziku dodatno olajšala.57 Trenutna zakonodaja sicer dopušča, da jih v celoti ali delno izvajajo 

                                                           
56 Z naslovom English-Taught Programmes in European Higher Education: The State of Play in 2014 (Wächter 

in Maiworm, 2015). 
57 Ob predpostavki, da se primerljivi študijski programi ali njihovi deli izvajajo tudi v slovenskem jeziku. 
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v tujem jeziku, vendar pa se njihova ponudba v zadnjih letih ni povečala v obsegu, kot se je npr. 

na evropski ravni, kjer se je število drugostopenjskih študijskih programov povečalo za 42 % 

(MIZŠ, 2016b).  

 

V Sloveniji imamo zato “sfero […], ki se sklicuje na neko dosti tradicionalno, zelo črno-belo, 

binarno razumevanje tega, kar je domače in kar je tuje” (Intervju 14), zato “te debate okrog 

jezika v resnici ne razkrivajo, ampak indicirajo, kako fobični smo do odpiranja v svet. In te 

fobije so vse mogoče – od begunske problematike naprej.” (Intervju 15) 

 

Ker je “internacionalizacija […] tudi stvar manjših jezikov, in manjši jeziki čutijo več potrebe 

po internacionalizaciji” (Intervju 16), je Univerza v Ljubljani v začetku leta 2017 z namenom 

preseči omenjeno problematiko, v statutu na novo opredelila, da se lahko študijski programi v 

tujem jeziku “izvajajo v skladu z zakonom in jezikovno strategijo univerze, […] [v kateri je 

univerza tista, ki] opredeli skrb za razvoj slovenščine kot strokovnega oziroma znanstvenega 

jezika” (Statut Univerze v Ljubljani, Ur. l. RS, št. 4/2017, 89. člen). Slovenski visokošolski 

zavodi namreč  

[…] poskušajo v resnici slediti dvema ciljema: en cilj je internacionalizacija, 

drug cilj pa je […] ta skrb za nacionalno identiteto, jezik in vse tisto kar 

nasprotniki uvajanja tujega jezika – angleščine kar naprej poudarjajo in očitajo 

in mislijo, da gre tukaj za dve izključujoči zadevi. Naša praksa kaže, da se to ne 

izključuje, da lahko internacionalizacija tudi v smislu uporabe več tujega jezika 

v resnici domač jezik krepi, ker ga izpostavlja temu mednarodnemu okolju, 

drugim jezikom, in skozi to se potem ljudje šele začnejo zavedati pomena 

lastnega jezika in skrbi zanj. […] Ker ni napredovanja brez objavljanja v 

slovenskem jeziku in seveda tudi ni napredovanja brez objavljanja v tujini – se 

pravi: iščemo to ravnotežje med enim in drugim, […] hkrati pa seveda skrbimo 

za to, da se predavatelji sedaj usposabljajo, da bodo učili tudi v angleščini in tudi 

v drugih tujih jezikih. Skratka, tu ne vidim, da bi se ti dve zadevi izključevali, 

ampak se mi zdi, da nas kvečjemu obogatita. (Intervju 15) 

 

Vprašanje učnega jezika v internacionalizaciji slovenskega visokega šolstva lahko zato 

razumemo tudi v kontekstu zaprtosti visokošolskega sistema kot celote, na kar so v intervjujih 

opozorili različni sogovorniki z izpostavitvijo vprašanja sodelovanja na (med)institucionalni in 

nacionalni ravni visokega šolstva. Različne poglede na tovrstno temo ponazarjam z naslednjimi 

tremi citati, s čimer zaključujem ta del razprave. 

 

Univerza je ravno tako zaprta kot je zaprta slovenska družba; in tukaj seveda 
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neke različnosti ne bo. […] Skratka, nismo narod, ki bi radi sodelovali, ampak 

se poskušamo zagraditi in reči: tole je moj vrtiček in te ne bom spustil noter in v 

tem je problem. […] Problem [je tudi] med posameznikom in skupnostjo: vsi 

posamezniki pravzaprav hočejo sodelovati in individualno vsi hodijo ven ali pa 

vabijo tujce noter – ampak ni pa to na ravni skupnosti, na ravni institucij. In tukaj 

so problemi, […] tega sodelovanja ni institucionaliziranega. Obstaja na osebni 

ravni in to je narobe. Sodelovanje bi moralo biti institucionalno. (Intervju 14)  

 

Torej so za vidne spremembe potrebne jasne institucionalne politike – od zgoraj 

navzdol; […] program Erasmus [namreč] ni sam po sebi gonilo 

internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, ampak je močna strategija 

internacionalizacije (tako nacionalna kot institucionalne) tista, ki ustvarja 

pogoje, ki omogočajo učinkovito koriščenje programa Erasmus in tako tudi 

njegov prispevek internacionalizaciji. (Klemenčič in Flander, 2013, str. 145) 

 

[Ker] če želimo usklajeno nastopati, potem morajo biti akterji enakovredni – 

tako ministrstvo, ki vodi neko politiko, daje sredstva in razvija ukrepe na tem 

področju, kot institucije same. Na institucijah samih definitivno vodstvo – če 

vodstvo ne prepozna tega kot eno od prioritet in ne pelje tega procesa dosledno 

navzdol po celi strukturi, se nič ne zgodi. Potem imamo lahko samo primere 

nekih odličnih posameznikov, akademikov, […] ampak ne vplivajo pa na celo 

institucijo. Če hočeš, da bo cela institucija s tem prežeta, potem mora to potekati 

od zgoraj navzdol. (Intervju 9) 

 

9.2.4 Povzetek in zaključki 

 

Z analizo razvoja internacionalizacije v slovenskem visokem šolstvu sem potrdila, da so na 

oblikovanje njenih politik in praks precej vplivali nadnacionalni, predvsem evropski politični 

procesi (npr. vstop v EU) oziroma razvoj evropskega visokošolskega izobraževanja v okviru 

bolonjskega procesa. 

 

S sprejetjem nacionalne Strategije internacionalizacije 2016–2020 in tudi posameznih 

institucionalnih strategij so bili sicer delno uresničeni cilji, ki si jih je Slovenija že leta 2011 

zadala z nacionalnim programom visokega šolstva. Ker pa je za nacionalne in institucionalne 

politike internacionalizacije značilna prednostna osredotočenost na spodbujanje mednarodne 

mobilnosti študentov in visokošolskega osebja, je – tako kot v večini visokošolskih sistemov 

držav EVP (glej de Wit idr., 2015) – v ospredju ad hoc, reaktiven pristop, ki odraža odziv 
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snovalcev visokošolskih politik na nadnacionalni razvoj tega trenda. Tovrstno težnjo so 

izpostavili tudi intervjuvanci: 

 

Na področju internacionalizacije visokega šolstva smo, tako kot še na katerem 

drugem področju visokega šolstva, med tistimi državami, ki se na globalne 

trende odzivajo, ampak jih proaktivno ne oblikujejo. […] Ko je neka strategija 

ali neki delovni program sprejet na ravni EU, potem se nanj odzovemo in 

prilagodimo svoje aktivnosti, kar kaže na to, da se verjetno – če vsaj neka večja 

kritična masa ne verjame res v to – odziva, ker se mora, ker se vidi, da brez tega 

ne bo šlo. Ampak ni resničnih res institucionalnih strategij, za katerimi bi stali 

vsi – od vodstva navzdol. Ker če bi bilo tako, potem bi bilo veliko več tega 

proaktivnega odzivanja. Tako pa samo reagiramo. Ko se ponudi priložnost – 

pogosto jo izrabimo sicer samo za to, ker so na voljo sredstva, in ko so na voljo 

sredstva v EU programih, kot je zdaj recimo Erasmus+, se bo našlo toliko in 

toliko institucij, ki se bodo na to odzvale. […] Šele ko neka pobuda od nekod 

pride, se odzovemo nanjo, jo pa ne poskušamo sami aktivno oblikovati, pa 

mogoče biti kje tudi pionirji – jaz vidim, da je to problem – zato smo počasni. 

(Intervju 9) 

 

V tem smislu lahko torej rečemo, da se izraz ‘internacionalizacija’ “pogosto uporablja 

vzporedno s ‘harmonizacijo’ in tudi ‘modernizacijo’ visokega šolstva” (Zgaga idr. 2013a, str. 

61), zato velja za sredstvo prenosa politik iz nadnacionalne na nacionalno raven (prav tam). 

 

Tudi pri podrobnejši analizi gibanj na področju mobilnosti sem opazila trend usklajevanja 

nacionalnih politik internacionalizacije z merilom Leuvenskega komunikeja (2009), da bo do 

leta 2020 mobilna petina slovenskih študentov, v visokošolsko izobraževanje v Sloveniji pa bo 

vključena desetina študentov s tujim državljanstvom (ReNPVŠ, 2011). Vendar pa je Slovenija 

od uresničitve tega (tudi na ravni EVP) ambicioznega cilja za kratkoročno mobilnost še vedno 

precej oddaljena in tudi na področju dolgoročne mobilnosti so še vedno prisotni nekateri 

pretekli trendi. Večina študentov tujih državljanov, vpisanih na slovenske visokošolske zavode, 

namreč (še vedno) izvira iz držav nekdanje Jugoslavije, saj je regija Zahodni Balkan strateškega 

pomena za večjo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva in tudi sistemski ukrepi 

podpirajo enake pogoje plačevanja šolnin za študente iz regije kot veljajo za slovenske študente 

oziroma tiste iz držav EU (prav tam, 30. ukrep). Ker si država želi postati primer dobre prakse 

na področju regijske mobilnosti (prav tam), so si oblikovalci politik zastavili cilj, da bo do leta 

2020 Slovenija privabila 10 % več študentov iz Zahodnega Balkana (MIZŠ, 2016c, str. 8). 
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Ena šibkih plati preteklih, sedanjih in verjetno tudi prihodnjih politik internacionalizacije je 

torej vpis študentov iz držav zunaj regije Zahodni Balkan na slovenske visokošolske zavode. 

Če namreč primerjam sedanji vpis teh študentov s preteklimi gibanji iz začetka osemdesetih let 

minulega stoletja, kaj hitro ugotovim, da je npr. danes delež študentov iz nekdaj tako 

imenovanih neuvrščenih držav precej nižji. V študijskem letu 1981/1982 je bil namreč delež 

azijskih študentov med vsemi študenti tujimi državljani 40-odstoten (110 študentov), delež 

afriških študentov pa približno 20-odstoten (63 študentov). V študijskem letu 2016/2017 so te 

države v največji meri zastopali študenti državljani azijskih držav, izmed katerih so bili 

najštevilčnejši študenti iz Nepala (51 oziroma 1,1 % vseh študentov tujih državljanov), Kitajske 

(34 oziroma 0,8 % vseh študentov tujih državljanov), Indije in Pakistana (21 študentov oziroma 

0,5 % vseh študentov tujih državljanov iz posamezne države). S strani držav Severne Afrike 

(npr. Alžirije, Jordanije, Libanona, Libije, Maroka itn.) je interes za študij v Sloveniji precej 

nižji, kar z izjemo študentov iz Irana (34 oziroma 0,8 % vseh študentov tujih državljanov) velja 

tudi za države arabske regije (npr. Palestina, Sirija) (SURS, 2017b). 

 

Populacija študentov s tujim državljanstvom na visokošolskem študiju v Sloveniji sicer postaja 

vse bolj raznolika, vendar pa je treba v zvezi s tem izpostaviti v zadnjem času opazen trend 

fiktivnih vpisov tujcev, ki želijo tako priti v države EU. Ministrstvo za zunanje zadeve je prek 

medijev opozorilo, da nekateri študenti, ki v drugih državah EU niso bili sprejeti na tamkajšnje 

univerze, izkoriščajo vpis na slovenske visokošolske zavode za pridobitev dovoljenja za 

bivanje, ki jim omogoča odhod v drugo državo EU, kjer imajo pogosto sorodnike. Znatno 

povečanje tujih študentov iz Nepala, Indije in Bangladeša lahko zato utemeljim tudi kot odraz 

tega trenda, saj jih je bilo npr. leta 2015 skupaj samo 20, leto kasneje pa se je njihovo število 

povečalo na 171 (Lukič, 2017).  

 

Po drugi strani se večina domačih študentov z izjemo ZDA najpogosteje odloča za vpis na 

visokošolske zavode drugih držav EU, večinoma iz njenih starejših članic, kar pomeni, da 

države Zahodnega Balkana niso njihova prednostna študijska destinacija. 

 

Na področju kratkoročne mobilnosti se v okviru programa Erasmus delež prihajajočih in 

odhajajočih študentov glede na celotno študentsko populacijo z leti opazno povečuje, vendar 

pa program “ni bistveno vplival na internacionalizacijo visokega šolstva v Sloveniji na splošno, 

je pa pripomogel h krepitvi določenih vidikov internacionalizacije” (Klemenčič in Flander, 

2013, str. 7). Zato tudi ni prispeval k večji internacionalizaciji študija doma, ki je na večini 

visokošolskih zavodov “le ‘dodatna oblika’ mednarodnega sodelovanja” (prav tam, str. 8), saj 

“sistemsko internacionalizacije doma nimamo nikjer na naših visokošolskih institucijah, ker 

internacionalizacija doma pomeni, da imaš ti te elemente tudi umeščene v učne izide – kako jih 
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boš spremljal, kako jih boš vrednotil; da imaš internacionaliziran kurikul. Pri nas na tej stopnji 

še nismo.” (Intervju 10) 

 

Poleg tega je “eden od osnovnih problemov, da internacionalizacija v Sloveniji ne zaživi, tako 

kot bi seveda morala, da so slovenske univerze in visokošolski zavodi podfinancirani” (Intervju 

13). Po mnenju nekaterih intervjuvancev naj bi bilo zato “socialno primerneje, če so šolnine – 

ob tem mora pa univerza imeti ta občutek, da ljudem, ki si ne morejo tega privoščiti, pa ki 

odlično študirajo, študij krije. Skratka, to da nimamo šolnin, je nesocialno, ne to, da jih ni.” 

(Intervju 13) 

 

Ko smo vstopili v OECD, so nam zelo jasno rekli: ‘zakaj nimate šolnin? […] Če 

boste hoteli zagotoviti takšno kakovost, kot jo imate sedaj v visokem šolstvu, je 

država s tem gospodarskim potencialom prešibka, da to vzdrži. Vi rabite šolnine.’ 

[…] Pač so politični in socialni dogovori takšni, da tega ni, ampak imamo pa 

probleme s proračunskim financiranjem. Seveda ne moremo priti na več kot 

toliko, kot imamo. […] In kako bomo imeli potem internacionalizacijo? 

Internacionalizacija je potem za povrh, za počitnice – takrat se greš 

internacionalizacijo, in to ni prav. (Intervju 14) 

 

Spodbude za internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva torej niso prednostno 

gospodarsko naravnane, s čimer so se strinjali tudi različni udeleženci intervjujev. Eden izmed 

njih je razmišljal takole: 

 

Zagovorniki skrbi za slovenski jezik recimo trdijo, da bomo s tem, če odpremo 

prostor poučevanju v tujih jezikih, odprli visoko šolstvo komercializaciji, ker 

bodo institucije to počele zato, da služijo s tujimi študenti. Ni res. Tega v 

Sloveniji še dolgo ne bo; ne bo ‘issue’, kot bi rekli, ni problem. […] Zdaj pa 

[internacionalizacija] sploh ni tržna dejavnost, ker – poglejmo, kaj imamo: od 

teh študentov, ki prihajajo, je velika večina izmenjalnih študentov, največ jih je 

iz Erasmus programa, kjer se z njimi ne služi. […] Druga velika skupina tujih 

študentov, ki je pa tu vedno vpisana, so pa študenti iz bivšega Zahodnega 

Balkana, daleč najbolj prevladujejo. […] S temi imamo pa sklenjene sporazume 

o medsebojnem oproščanju plačila šolnin, in spet naše institucije z njimi ne 

služijo. Torej – kje je ta silni biznis, kje je ta osnova za to bojazen, da nas bodo 

sedaj preplavili tuji študenti, da bomo mi sposobni ponuditi neizmerno število 

programov v tujih jezikih, ki jih bomo krepko zaračunavali? Komu pa? Kje pa 

je ta interes, koga vidimo? (Intervju 9) 
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Politika štipendiranja tujih študentov je torej v Sloveniji bolj pomanjkljiva (Klemenčič in 

Flander, 2013), za razliko od npr. sosednje Madžarske, kjer “so zdaj uvedli strašne štipendije, 

da privabijo tuje študente. So znali [investirati] del svojih sredstev, saj tuj študent rabi hrano, 

rabi prenočišče, to je biznis. […] To je najmanj vloženega denarja za največji izkupiček.” 

(Intervju 11) Kot napoveduje MIZŠ v akcijskem programu financiranja internacionalizacije 

med letoma 2016 in 2018, se bodo v sredstva državnega proračuna in proračuna EU za izvajanje 

različnih dejavnosti internacionalizacije v tem obdobju povečevala: do leta 2018 naj bi se npr. 

za programe izmenjav namenilo okvirno 6 milijonov EUR letno, za štipendije za izobraževanje 

v tujini okvirno 1,8 milijona EUR letno, za podporne aktivnosti na področju mobilnosti in 

proces internacionalizacije doma okvirno 1 milijon EUR, za gostovanja tujih strokovnjakov in 

visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih okvirno 3 milijone EUR, za 

izvajanje tečajev slovenskega jezika za tuje študente in visokošolske učitelje okvirno 1 milijon 

EUR, za krepitev mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti znanstvenoraziskovalnega in 

razvojnega potenciala okvirno 2,4 milijona EUR itn. (MIZŠ, 2016c, str. 2–7). Ker pa 

“internacionalizacija stane, […] morajo tudi same institucije v to vložiti določena sredstva” 

(Intervju 9). 

 

Vendar pa financiranje ni edina ovira za večjo internacionalizacijo. “Za praktično izvedbo 

[namreč] rabimo več stvari na ravni posameznikov – vedno tri zadeve: znati, hoteti in moči.” 

(Intervju 15). 

 

Financiranje je pomembno, je pa osveščenost, ki je problem. […] Vsak domači 

profesor bi moral imeti izpit iz tega, da lahko uči v medkulturnih razredih. In če 

uči v angleščini, tudi izpit iz angleščine. Ti tečaji bi morali biti obvezni za vse 

domače učitelje, samo tega ni. To delajo Nizozemci, to delajo Norvežani, to 

delajo Švedi in to delajo Finci. (Intervju 11)58 

 

V zaključni razpravi identificirani trendi in izzivi, s katerimi se trenutno sooča razvoj 

internacionalizacije v slovenskem visokošolskem prostoru, torej pomembno pogojujejo smer 

njenega razvoja in s tem prav gotovo izkazujejo odmik od prevladujočih modelov 

internacionalizacije, ki so značilni za zahodnoevropski oziroma anglosaški kontekst. Treba se 

je namreč zavedati tega: 

 

                                                           
58 Tudi v sistemu habilitacij je npr. eden temeljnih minimalnih standardov za izvolitev kandidata v naziv aktivno 

znanje vsaj enega razširjenega tujega jezika (Minimalni standardi za izvolitev v nazive …, Ur. l. RS, št. 95/2010, 

9. člen). 
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Ena izmed najpomembnejših stvari je, da se ohranja osredotočenost na kontekst, 

ker ne samo da je pomemben izobraževalni sistem […], temveč tudi obstaja 

razlika, ali govoriš o Združenem kraljestvu in Irski z angleščino kot prvim 

jezikom ali ne. Gre tudi za discipline – trde in mehke discipline, in gre tudi za 

ambicije. Torej, obstaja veliko dejavnikov, ki vplivajo na internacionalizacijo, 

[…] zato jo moraš vedno razumeti v posebnem kontekstu. (Intervju 16) 

 

9.3 Zagotavljanje kakovosti v slovenskem visokem šolstvu 

 

Tako kot v predhodnem delu poglavja o internacionalizaciji tudi v nadaljnji razpravi o 

zagotavljanju kakovosti v slovenskem visokem šolstvu upoštevam delitev na razvoj sistema 

zagotavljanja kakovosti pred vključitvijo v bolonjski proces in po tem. V “predbolonjski” 

analizi se osredotočam na vprašanje vzpostavitve sistema zagotavljanja kakovosti, v kontekstu 

bolonjskega procesa pa na temelju delitve na zunanje in notranje zagotavljanje kakovosti 

obravnavam vprašanje razvoja agencije za zagotavljanje kakovosti, sistema akreditacije ter 

notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti na slovenskih visokošolskih zavodih.  

 

9.3.1 Sistem zagotavljanja kakovosti pred bolonjskim procesom 

 

Vse od konca druge svetovne vojne do uveljavitve visokošolske zakonodaje z začetka 

devetdesetih let so tako kot še marsikje v svetu tudi v Sloveniji enotni državni standardi namesto 

kakovosti poudarjali učinkovitost visokega šolstva. V osemdesetih letih, v obdobju t. i. 

‘usmerjenega’ izobraževanja, so izobraževalne organizacije vladni službi za izobraževanje 

vsako leto poročale o učinkovitosti njihovega dela (prav tam, str. 27), in kot je moč razbrati iz 

Zakona o usmerjenem izobraževanju v poglavju Analiza učinkovitosti dela, so “učinkovito in 

sodobno organizirano vzgojno-izobraževalno in drugo delo” zaposleni in udeleženci 

izobraževanja izvajali “z uresničevanjem dogovorjenega programa storitev in letnega 

delovnega načrta” (ZUI, Ur. l. RS, št. 11/1980, 209. člen), svet izobraževalne organizacije pa je 

moral najmanj enkrat letno analizo učinkovitosti dela in poslovanja skupaj s svojimi stališči in 

predlogi ukrepov posredovati posebni izobraževalni skupnosti ter ustanovitelju (prav tam, 210. 

člen). Vsebina in način priprave tovrstne analize, ki je bila podrobneje določena s statutom 

izobraževalne organizacije (prav tam, 212. člen), je obsegala tudi podatke o kakovosti, obsegu 

in oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, vključevala pa je tudi oceno uvajanja sodobnih oblik 

in metod, doseženih izobrazbenih rezultatov ter raziskovalnega dela in sodelovanja študentov 

pri tem delu (prav tam, 211. člen). Vendar pa S. Kump (1996) navaja, da kljub vzpostavitvi 

enotne metodologije, ta ni temeljila na enotnih kazalnikih, ki bi upoštevali heterogenost in 

razdrobljenost univerze (str. 27). 
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S sprejetjem Zakona o visokem šolstvu (ZViS, Ur. l. RS, št. 67/1993) so bili v zgodnjih 

devetdesetih letih prvič v zgodovini vzpostavljeni temelji za uveljavitev sistema zagotavljanja 

kakovosti. Februarja 1994 je vlada na podlagi zakona ustanovila Svet za visoko šolstvo 

Republike Slovenije (v nadaljevanju Svet za visoko šolstvo), koordinacijski in svetovalni organ, 

ki je bil poldrugo desetletje odgovoren za postopke akreditacije na sistemski ravni visokega 

šolstva. Njegove naloge so podrobneje opredelila istega leta sprejeta Merila in postopki za 

ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih zavodov (Ur. l. RS, št. 29/1994), med njimi 

npr. oblikovanje mnenj o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev in delovanje visokošolskih 

zavodov in uvedbi novih študijskih programov ter dajanje soglasij k študijskim, 

znanstvenoraziskovalnim in umetniškim programom samostojnih visokošolskih zavodov 

oziroma k predlogom za izvolitev v naziv na teh zavodih (prav tam, 1. člen; glej tudi ZViS, Ur. 

l. RS, št. 67/1993, 49. člen).  

 

Pri ocenjevanju visokošolskih zavodov je bilo treba upoštevati tudi predvidene postopke 

samoevalvacije, ki naj bi zagotavljali “sprotno spremljanje in ocenjevanje kvalitete in 

učinkovitosti dela”, v njih pa naj bi sodelovali tudi študenti (prav tam, 3. člen). Evalvacijski 

postopki programa pa so se upoštevali pri oblikovanju mnenja o uvedbi novega študijskega 

programa članice oz. pridružene članice univerze ter pri oblikovanju soglasja k študijskemu 

programu samostojnega visokošolskega zavoda (prav tam, 6. člen).  

 

Z institucionalnimi postopki evalvacije in samoevalvacije se je v svojem delu seznanjala tudi 

Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva (NKKVŠ), ki je bila z dveletno zamudo 

ustanovljena leta 1996. Sestavljali so jo predstavniki univerz in samostojnih visokošolskih 

zavodov, najpogosteje komisij za ocenjevanje kakovosti, in predstavnik študentskega sveta. 

 

Po sprejetju visokošolske zakonodaje so se tako začeli postopoma oblikovati tudi notranji 

sistemi zagotavljanja kakovosti, zlasti po ustanovitvi institucionalnih komisij za kvaliteto 

visokega šolstva, ki so jih visokošolski zavodi oblikovali za namene spremljanja in ocenjevanja 

kakovosti in učinkovitosti njihovega izobraževalnega znanstvenoraziskovalnega, umetniškega 

ter strokovnega dela. Komisije so opravljale (samo)evalvacijsko funkcijo, sestavljali pa so jih 

predstavniki vseh znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij (ZViS, Ur. l. RS, 

št. 67/1993, 80. člen). Podlage za začetek dela komisij so nastale tudi v sklopu projekta 

Evalvacija visokega šolstva, v okviru katerega je bil izdelan osnutek sistema zagotavljanja 

kakovosti, ki je vključeval elemente modelov zagotavljanja kakovosti, ki so bili v tem času že 

uveljavljeni na mednarodni ravni (Kump, 1996, str. 30–31).  
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K razvoju sistema zagotavljanja kakovosti so prispevale tudi izkušnje, pridobljene v okviru 

različnih mednarodnih projektov (npr. PHARE) oziroma programov izmenjav (npr. CEEPUS 

in TEMPUS), marca 1994 je npr. Slovenija skupaj z EU in OECD soorganizirala tudi 

mednarodno posvetovanje na temo zagotavljanja kakovosti in akreditacije (Quality Assurance 

and Accreditation in Higher Education) (Strokovna izhodišča za nacionalni program …, 1997). 

Izkušnje, pridobljene z vključevanjem v mednarodne dejavnosti na področju zagotavljanja 

kakovosti, so obenem osvetlile tudi nekatere sistemske pomanjkljivosti, povezane predvsem z 

vprašanji verodostojnosti in nepristranskosti ekspertnih skupin, ki so izvajale zunanji nadzor, 

pa tudi z nezadostnim financiranjem visokošolske dejavnosti (Kump, 1996, str. 35). 

 

9.3.2 Sistem zagotavljanja kakovosti v okviru bolonjskega procesa 

 

S podpisom Bolonjske deklaracije (1999) se je Slovenija zavezala k nadaljnjemu razvoju 

sistema zagotavljanja kakovosti v skladu s tedaj prevladujočimi mednarodnimi trendi. V 

nadaljevanju se zato osredotočam na analizo razvoja zunanjega sistema zagotavljanja 

kakovosti, v okviru katere najprej preučujem razvoj agencije za zagotavljanje kakovosti in 

uveljavitev pristopa akreditacije, nato pa obravnavam tudi razvoj notranjih sistemov 

zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih. 

 

Zunanji sistem zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu  

 

Leta 2004 so bila bolonjska načela na področju zagotavljanja kakovosti tudi uradno uvedena v 

visokošolsko zakonodajo. Na področju zunanjega zagotavljanja kakovosti so se 

najpomembnejše novosti nanašale na ustanovitev javne agencije za zagotavljanje kakovosti in 

uradno uveljavitev akreditacije kot glavnega pristopa. 

 

Leta 2004 sprejeta visokošolska zakonodaja (ZViS-UBP2, Ur. l. RS št. 100/2004) je v členu 

51.a napovedala ustanovitev javne agencije, ki naj bi spremljala, ugotavljala in zagotavljala 

kakovost visokošolskega in višješolskega izobraževanja, delovala pa naj bi kot organ, 

neodvisen od visokošolskih zavodov, ministrstev ali drugih interesnih skupin (ENQA, 2005). 

Agencija torej ne bi bila del vladnega aparata, temveč neodvisno in nepristransko strokovno 

telo, ustanovljeno do najkasneje 31. decembra 2005. Vendar pa v tem času ni ugledala luči 

sveta, saj je nadaljnji sistemski razvoj tega področja krojil leta 2005 sprejet reformni program, 

še posebej Ukrep 28: Reforma izobraževanja, s katerim je želela novoizvoljena desnosredinska 

vladna koalicija ustvariti pogoje za ustanovitev zasebnih univerz, z dolgoročnim ciljem 

vzpostavitve med sedem in deset univerz, od tega polovico zasebnih (SlovenijaJutri, b. d.). 

Namere reformnega programa so se uresničile leto kasneje z uzakonitvijo temeljitih sprememb 
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visokošolske zakonodaje, ki so bile na področju zagotavljanja kakovosti še posebej izrazite. 

Vloga agencije, kot je bila opredeljena v noveli zakona iz leta 2004, je bila namreč ponovno 

dodeljena Svetu za visoko šolstvo, torej vladnemu organu, ki je začel delovati “kot 

posvetovalni, akreditacijski, evalvacijski in habilitacijski organ” (ZViS-UPB3, Ur. l. RS, št. 

119/2006, 48. člen), Svet za evalvacijo visokega šolstva iz prejšnjega zakona pa je bil 

odpravljen, zato je njegovo funkcijo prevzel evalvacijski senat Sveta. 

 

V tem smislu ne smemo spregledati potencialne kolizije med določbo, da naj bi Svet vse 

odločitve sprejemal neodvisno, strokovno in nepristransko, ter določilom, da ga ustanovi vlada, 

ki imenuje njegove člane, organi v sestavi ministrstva pa naj bi zanj opravljali strokovne, 

organizacijske in administrativne naloge (prav tam, 50. člen). Takšna ureditev je bila zato 

popolnoma v nasprotju z Bergenskim komunikejem (2005) in določili ENQA o neodvisnosti 

agencij, ki so bila objavljena že leta 2005. Nepristranskost in neodvisnost delovanja Sveta je s 

tem postala izjemno vprašljiva, zato je bila leta 2008 zaradi medsebojne neskladnosti zakonskih 

določb podana zahteva o oceni ustavnosti. Ustavno sodišče je presodilo, da je bila pritožba o 

sistemski neskladnosti zakona upravičena, zato je vlada z namenom uskladitve zakonodaje z 

odločitvijo sodišča leta 2008 na novo uredila pravni položaj Sveta in sekretariata – njegove 

notranje organizacijske enote, ki je po novem zanj opravljal strokovne, administrativne in 

tehnične naloge (ZViS-F, Ur. l. RS, št. 64/2008, 50. a člen). 

 

Naslednji večji premik v razvoju zunanjega sistema zagotavljanja kakovosti se je zgodil leto 

kasneje s še eno novelo zakona, ki jo je predlagala novoizvoljena levosredinska vladna koalicija 

(ZViS-G, Ur. l. RS, št. 86/2009). Spremembe zakonodaje so se namreč ponovno vrnile k določbi 

o ustanovitvi neodvisne Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 

šolstvu (NAKVIS), ki je namesto konec leta 2005 dejansko začela delovati šele marca 2010. K 

temu velja dodati, da so v tem času že delovale agencije na Hrvaškem (ustanovljena leta 2005, 

članica ENQA od leta 2011), v Srbiji (ustanovljena leta 2006, v ENQA od 2013 dalje) in celo 

na Kosovu (ustanovljena leta 2008, v ENQA od 2014 dalje).  

 

NAKVIS je od Sveta prevzel vodenje postopkov akreditacije in evalvacije, Svet pa je ostal v 

sistemu le še kot posvetovalni organ. S tem je agencija postala samostojen, neodvisen, 

strokoven, nepristranski, zakonit in politično nevtralen organ (prav tam, člen 51. e), ki poleg 

skrbi za delovanje sistema zagotavljanja kakovosti določa in izvaja postopke in merila za 

akreditacije in zunanje evalvacije visokošolskih zavodov in študijskih programov, vodi javno 

dostopne evidence akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov itn. (prav tam, 

člen 51. f). 
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V intervjuju je njen predstavnik poudaril: “Smo neodvisni, samo odvisni smo pa od denarja, 

torej nismo čisto [neodvisni]” (Intervju 8), s čimer je izpostavil vprašanje njenega financiranja. 

Leta 2013 so se namreč zmanjšala proračunska sredstva, avgusta 2015 pa so se dokončno 

iztekla sredstva Evropskega strukturnega sklada, namenjena financiranju projekta vzpostavitve 

nacionalnega sistema zagotavljanja kakovosti (2010–2014). Agencija je morala zato leta 2015 

reševati zahteven kadrovski in finančni problem, saj se je iz naslova evropskih sredstev 

financirala več kot polovica zaposlenih. Iztek tovrstnega (so)financiranja je že pred tem 

predvidel nacionalni program, ki je navedel, da bo od leta 2015 “za NAKVIS namenjenih 

okvirno 6 milijonov evrov na leto iz proračunskih sredstev ter zagotovljena ustrezna rast 

sredstev glede na obseg dela in zahtevnost delovanja” (ReNPVŠ, 2011, 20. ukrep). Vendar pa 

je sogovornik v intervjuju zagotovljena proračunska sredstva postavil pod vprašaj: “Mi živimo 

že štiri leta […] z 1,1 do 1,3 milijona. In sedaj nas Računsko sodišče sprašuje, če ne bi morali 

te stroške še znižati. […] In če štiri leta delaš z 1,3 milijona evrov, kaj bi bilo, če bi imeli 6 

milijonov? Ne bi jih mogli porabiti, ne bi.” (Intervju 8) 

 

Krepitev neodvisnosti agencije je zato eden izmed dolgoročnejših ciljev njenega prihodnjega 

delovanja: 

 

Krepitev neodvisnosti in avtoritete agencije bi se najbolje izkazala z uvedbo 

ločenega zakona o evalvacijah in akreditacijah (tj. zakon o agenciji). Agencija je 

namreč nevladni proračunski uporabnik in je uvrščena v skupino državnih 

inštitucij, [katerih] […] delovanja urejajo posamezni ločeni zakoni. […] Tako bi 

tudi ZViS brez obširnih členov o agenciji postal preglednejši in predvsem krajši. 

(NAKVIS, 2017a, str. 5) 

 

O tovrstni težnji je bil govor tudi v enem izmed intervjujev, saj je bilo izpostavljeno, da 

 

[…] nismo čisto avtonomni, ker za nas velja zakon o visokem šolstvu – jaz bi 

dosti raje videl podobno, kot ima Avstrija, delno tudi Estonija, da bi tudi nas 

pokrival ločen zakon agencij. […] Ker vedno, ko se spremeni zakon o visokem 

šolstvu, moramo mi spremeniti merila. (Intervju 8) 

 

Vprašanje ustanovitve agencije je bilo torej vse od leta 2004, ko je bila sprejeta z bolonjskim 

procesom usklajena visokošolska zakonodaja, podvrženo različnim zakonodajnim 

prilagoditvam, ki so različno tolmačile, komu se pripisuje odgovornost za vodenje zunanjega 

sistema zagotavljanja kakovosti. Stalne in precej raznolike spremembe zakonodaje so 

posledično za več let ustavile njen razvoj v skladu z vsesplošnimi nadnacionalnimi zavezami, 
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k uresničevanju katerih so se obvezali vsi pristojni ministri iz držav EVP, tudi iz Slovenije (glej 

Bergenski komunike, 2005). V razvoju zunanjega sistema zagotavljanja kakovosti je bila tako 

precej bolj očitna vpetost nacionalnih političnih organov in zato ne toliko tistih iz območja EVP 

(glej npr. Komotar, 2015).  

 

Sistem akreditacije  

 

Že v devetdesetih letih so se tudi pri nas razprave o zagotavljanju kakovosti visokega šolstva 

osredotočale na vprašanje, ali visokošolski zavodi izpolnjujejo zahteve za svoje delovanje. Kot 

že omenjeno, se je v tem času uveljavil prej neobstoječi institut akreditacije (in evalvacije), ki 

je veljala za temeljni pogoj pri ustanavljanju visokošolskih zavodov in izdajanju javnih listin v 

okviru potrjenih študijskih programov. 

 

Uradno je bila v visokošolski zakonodaji beseda akreditacija prvič opredeljena v 32. členu 

novele zakona iz leta 2004 (ZViS-UBP2, Ur. l. RS št. 100/2004), čeprav se je, kot že rečeno, 

pod drugim imenom uveljavila že desetletje pred tem. Podrobneje so jo opredelila tudi istega 

leta sprejeta Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 

programov (Ur. l. RS, št. 101/2004), ki so bila kasneje večkrat spremenjena. Do ustanovitve 

NAKVIS-a je merila določal Svet za visoko šolstvo, z novelo iz leta 2009 pa so bile tovrstne 

naloge ponovno dodeljene agenciji (ZViS-G, Ur. l. RS, št. 86/2009, člen 51. f). 

 

V obdobju med letoma 2010 in 2013 je tako NAKVIS na novo akreditiral skupno 248 študijskih 

programov (NAKVIS, 2013), leta 2016 pa je zaključil skupno 283 postopkov akreditacije 

oziroma evalvacije in podelil akreditacijo skupno 20 študijskim programom, podaljšal pa jo je 

224 študijskim programom (NAKVIS, 2017b). To pomeni, da je bilo v študijskem letu 

2015/2016 v državi z okrog dvema milijonoma prebivalcev akreditiranih skupno 914 študijskih 

programov (prav tam, str. 29), čeprav je evropsko povprečje “približno 250 študijskih 

programov na milijon prebivalcev, pri nas jih je pa [skoraj] 500” (Intervju 8).59 S tem se je 

okrepil izziv ustrezne skrbi za kakovost študijskih programov, ki je postavil pod vprašaj 

delovanje sistema zagotavljanja kakovosti kot celote. Postopki podaljšanja akreditacije so 

namreč postali dolgotrajni in so kot takšni vplivali tako na kakovost dela agencije kot tudi 

posameznih visokošolskih ustanov. 

 

Leta 2011 je bil zato v nacionalnemu programu predviden pomemben strateški cilj prehoda na 

institucionalno akreditacijo, saj je obstoj obeh vrst akreditacije povzročal podvajanje 

                                                           
59 Za primerjavo števila visokošolskih zavodov in študijskih programov, vpisanih v Razvid visokošolskih zavodov 

pri MIZŠ v študijskih letih 2010/2011 in 2014/2015 glej Komotar (2015). 
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preverjanja posameznih elementov in s tem preobremenjenost celotnega visokošolskega 

sistema (ReNPVŠ, 2011, 22. ukrep). Z zadnjo novelo visokošolske zakonodaje, ki je bila 

sprejeta novembra 2016, je tako stopil v veljavo prenovljen sistem zagotavljanja kakovosti, v 

katerem se najpomembnejša sprememba nanaša na člen 51. o, ki obravnava postopen prehod iz 

institucionalne in programske akreditacije v sistem, ki daje prednost institucionalni akreditaciji 

(ZViS-K, Ur. l. RS, št. 75/2016). 

 

V novem sistemu se prva akreditacija študijskih programov ohranja, opušča pa se postopek 

podaljšanja akreditacije študijskih programov na vsakih sedem let. Študijski program namreč 

po pridobitvi prve akreditacije pridobi njeno veljavnost za nedoločen čas, visokošolski zavod 

pa odgovornost za njegovo ustrezno izvajanje, spreminjanje in posodabljanje (prav tam). Ker 

je bilo sedemletno obdobje veljavnosti akreditacije med daljšimi v Evropi, se je z novelo 

spremenilo tudi obdobje veljavnosti institucionalne akreditacije, ki po novem velja največ pet 

let. V tem obdobju naj bi NAKVIS preverjal, ali ima visokošolski zavod razvit sistem, ki 

zagotavlja, da je izvajanje študijskih programov ustrezne kakovosti (prav tam). 

 

Novela zakona opredeljuje tudi postopek za pridobitev (prve in podaljšane) akreditacije 

visokošolskega zavoda oziroma študijskega programa, ki se v primeru prve akreditacije začne 

s predložitvijo vloge s strani predlagatelja. Na njeni podlagi Svet agencije imenuje skupino 

najmanj treh strokovnjakov, ki v primeru akreditacije visokošolskega zavoda poleg pregleda 

dokumentacije opravi tudi ogled prostorov in nato pripravi poročilo o izpolnjevanju meril za 

pridobitev akreditacije. Po obisku predloži Svetu NAKVIS-a končno poročilo, ki predstavlja 

temelj za odločanje o njeni podelitvi, in v primeru pozitivnega mnenja jo Svet podeli 

visokošolskemu zavodu za obdobje petih let, študijskemu programu pa za nedoločen čas, 

vendar z možnostjo odvzema (prav tam, člen 51. p). 

 

Postopek za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda se po vložitvi vloge nadaljuje z 

zunanjo evalvacijo, ki praviloma obsega dva večdnevna obiska visokošolske ustanove. Temelj 

zunanje evalvacije je samoevalvacijsko poročilo, ki ga pripravi visokošolska institucija, 

skupina strokovnjakov pa izdela končno evalvacijsko poročilo. Oba dokumenta sta podlaga za 

odločanje Sveta agencije o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda za obdobje petih let 

oziroma za krajše obdobje največ treh let, v primeru večjih pomanjkljivosti v delovanju 

visokošolskega zavoda pa se akreditacija ne podaljša (prav tam, člen 51. r). Večji poudarek kot 

doslej je namenjen tudi izredni evalvaciji visokošolskega zavoda oziroma študijskega programa 

(prav tam, člen 51. š, člen a51. t). 

 

Ena izmed novosti se nanaša tudi na uvedbo nove vrste akreditacije, imenovane akreditacija 
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sprememb visokošolskega zavoda, in nove vrste zunanje evalvacije, imenovane evalvacija 

vzorca študijskih programov (obe spremembi sta podrobneje opisani v členih a51. š in c51. t). 

V okviru slednje naj bi Svet NAKVIS-a v letnem načrtu določil vzorec najmanj 2 % 

akreditiranih študijskih programov, agencija pa naj bi z zunanjimi evalvacijami študijskih 

programov zagotavljala podporo, namenjeno izboljšanju njihove kakovosti (prav tam, člen c51. 

t). 

 

Zadnje spremembe sistema zagotavljanja kakovosti lahko zato utemeljim tudi kot premik k 

večji odgovornosti visokošolskih institucij za zagotavljanje kakovosti izobraževanja, ki ga 

izvajajo. Intervjuvanec, ki deluje na institucionalni ravni visokega šolstva, pritrjuje, da je 

 

[…] prenos skrbi za programe na univerzo povsem na mestu, ker težko kdo od 

zunaj kaj več ve o tem, kako dobro tečejo stvari. Je pa povsem relevantno, da 

pač to nacionalno telo vrši monitoring nad tem, ali mi za to zares skrbimo ali ne. 

In mislim, da je to pravilna pot. […] Vprašanje [pa je], do katere mere lahko 

nacionalna telesa ali pa tudi mednarodna presojajo stvari na posameznem 

področju. (Intervju 15) 

 

Tudi drugi sogovornik je izpostavil nujnost tovrstne spremembe, ki naj bi bila “pač stvar 

evolucije; mi smo v to morali iti, […] morali smo sprostiti univerze, da imajo več avtonomije. 

Poglejte, posamezni študijski programi se niso ažurirali, kaj [šele] spreminjali, zato ker so rekli: 

to je nemogoč postopek.” (Intervju 14) 

 

Po drugi strani pa so bila v intervjujih prisotna tudi nasprotna razmišljanja: 

 

Mislim, da smo prehitro naredili ta korak, tako da vidim več slabosti kot 

prednosti. Prednost je ta – to so si institucije izborile, želele so, da prevzamejo 

večjo odgovornost za kakovost, ampak jaz pravim: to odgovornost so od nekdaj 

imele, ne glede na takšno ali drugačno novelo zakona so jo lahko v polni meri 

uresničevale, če so želele. To ni razlog, da se sistem ukinja, to je razlog, da se 

sistem spreminja, […] ker smo v Sloveniji komaj zagnali sistem. […] Nismo dali 

skozi niti še vseh prvih akreditacij, kaj šele ponovnih akreditacij študijskih 

programov z zunanjimi evalvacijami, ki jih prej nismo poznali, pa smo že zrušili 

sistem ponovnih akreditacij študijskih programov. Jaz trdim, da je to prezgodaj, 

pa ne samo zaradi medijskih afer iz zadnjega časa. Sem res prepričan, da 

institucije še niso zrele in se ne obnašajo dovolj odgovorno, da bi lahko same, 

kakovostno, brez zunanjega nadzora res skrbele za kakovost programov. 
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(Intervju 9) 

 

Spremembo sistema zagotavljanja kakovosti spremljajo torej nasprotujoča si razmišljanja in le 

čas bo pokazal, ali so bile zadnje spremembe, ki dajejo večjo odgovornost samim visokošolskim 

ustanovam, tudi ustrezno zastavljene. 

 

Notranji sistemi zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu 

 

Notranje sisteme zagotavljanja kakovosti so slovenski visokošolski zavodi začeli oblikovati 

postopoma, predvsem po letu 2005, ko so bili na ravni EVP sprejeti ESG (glej ENQA, 2005). 

Kot navaja Poročilo NKKVŠ za leto 2003, so visokošolskih zavodi že pred tem pripravljali 

poročila o učinkovitosti študija, ki so od leta 2000 postala bolj obsežna zaradi vključitve 

različnih področij dejavnosti, tako na pedagoškem, raziskovalnem, strokovnem in umetniškem 

področju (NKKVŠ, 2004).60 V poročilu je med drugim tudi zaslediti, da so članice Univerze v 

Ljubljani tedaj že oblikovale posebne komisije za kakovost in večina izmed njih je vključevala 

tudi predstavnike študentov (prav tam).  

 

Da se je na visokošolskih institucijah razvoj notranjih sistemov bolj okrepil po sprejetju ESG, 

je razvidno iz odgovorov udeležencev intervjujev; eden izmed njih je npr. navedel, da je bil 

sistem zagotavljanja kakovosti na Univerzi v Ljubljani “celostno urejen s prvo strategijo leta 

2006; v njej je bil zastavljen razvoj celovitega sistema kakovosti, od kazalnikov za vsa področja 

do povezovanja samoevalvacije s poročanjem in načrtovanjem in tako naprej” (Intervju 12). 

 

V strategiji za obdobje 2006–2009 si je npr. univerza zadala cilj, da bo vzpostavila celovit 

sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti, v njeni aktualni strategiji pa je opredelila 

“kakovost za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja” (Univerza v Ljubljani, 2012, 

str. 16) kot eno izmed ključnih strateških področij. Kakovost naj bi se zagotavljala predvsem z 

utrditvijo vzpostavljenega sistema zagotavljanja in spremljanja kakovosti, s spodbujanjem 

mednarodnih programskih in institucionalnih evalvacij in akreditacij ter z okrepitvijo službe za 

spremljanje in analizo kakovosti (prav tam). 

 

Vprašanje zagotavljanja kakovosti je vključeno tudi v številne druge institucionalne 

dokumente, kot so statuti, poslovniki kakovosti, programi dela, letna poročila, pravilniki in 

pravila. Podrobneje je notranji sistem zagotavljanja kakovosti opredeljen v poslovniku 

                                                           
60 Kot je moč razbrati iz poročila, je Pedagoška fakulteta UL v študijskem letu 2002/2003 kakovost preverjala po 

sledečih kazalnikih: študijski programi, raziskovanje, študenti, osebje (zaposleni), prostor in oprema, knjižnica in 

literatura, v prihodnje pa naj bi skušala kakovost preverjati tudi na področju poučevanja in preverjanja znanja 

(NKKVŠ, 2004, str. 52–53).  
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kakovosti, ki velja za krovni organizacijski predpis, ki določa mehanizme kakovosti, proces 

samoevalvacije in odgovornosti, načrtovane ukrepe za izboljšanje, kot tudi vlogo sodelujočih 

deležnikov (Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo …, 2014, Ur. l. RS, št. 40/2014, 13. 

člen).61 

 

V izvajanje postopkov notranjega zagotavljanja kakovosti so namreč vključeni različni 

institucionalni organi. Na ravni univerz rektor kot osrednji organ s soglasjem senata sprejema 

standarde in smernice, ki zagotavljajo kakovost delovanja univerze (Statut Univerze v 

Ljubljani, Ur. l. RS, št. 4/2017, 35. člen), senat kot najvišji organ univerze pa daje soglasje k 

merilom ocenjevanja kakovosti, sprejema samoevalvacijsko poročilo in usmeritve za 

izboljšanje dejavnosti članic univerze (prav tam, 52. člen). Kot delovno telo senata univerze 

deluje tudi komisija za kakovost, ki med drugim spremlja postopke samoevalvacije in 

evalvacije na univerzi in njenih članicah (prav tam, 53. člen), na univerzah pa je vzpostavljena 

tudi samostojna strokovna služba za kakovost, ki razvija orodja za spremljanje razvoja 

kakovosti, organizira in izvaja študentske ankete, pripravlja različna poročila, uvaja nove 

projekte ipd. 62 

 

Na posameznih članicah univerze oziroma na samostojnih visokošolskih zavodih je za 

spremljanje in zagotavljanje kakovosti članice, študijskih programov, 

znanstvenoraziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela pa tudi za pripravo letnega 

poročila o kakovosti (oziroma samoevalvacijskega poročila) odgovoren dekan (prav tam, 70. 

člen). Senat članice, ki pripravlja in sprejema tovrstno poročilo, pa obenem skrbi tudi za 

spremljanje kakovosti dela visokošolskega zavoda (prav tam, 74. člen). V okviru senata delujejo 

komisije za kakovost – delovna telesa senata, ki izvajajo notranje evalvacije in ankete, 

analizirajo različne podatke ter predlagajo ukrepe za izboljšave (prav tam, 75. člen). 

 

Ker različni institucionalni dokumenti določajo tudi načine spremljanja in zagotavljanja 

kakovosti, se v nadaljevanju posvečam tudi obravnavi različnih mehanizmov spremljanja in 

zagotavljanja kakovosti, ki se uporabljajo na slovenskih visokošolskih zavodih. Eden 

najpomembnejših splošnih mehanizmov je samoevalvacija, v okviru katere se presoja kakovost 

visokošolskih zavodov in študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in 

strokovnega dela (ZViS-UPB7, Ur. l. RS, št. 32/2012, 80. člen). S tem se zagotavlja redno 

spremljanje delovanja posameznih področij (npr. vpetost v okolje, kadri, študenti, materialne 

                                                           
61 Univerza v Ljubljani je namesto poslovnika kakovosti sprejela Pravila o sistemu spremljanja in zagotavljanja 

kakovosti na Univerzi v Ljubljani, ki jih opredeljuje kot poslovnik kakovosti. 
62 Na ljubljanski univerzi deluje Univerzitetna služba za spremljanje kakovosti, analize in poročanje, na mariborski 

univerzi pa je bil leta 2011 ustanovljen Center za razvoj kakovosti, ki se je leta 2015 preoblikoval v Oddelek za 

kakovost in trajnostni razvoj. 
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razmere ipd.), kar daje visokošolskim zavodom možnost identifikacije njihovih prednosti in 

pomanjkljivosti ter podaje predlogov za izboljšave. Zaključi se z izdelavo samoevalvacijskega 

poročila, k pripravi katerega so na letni ravni zavezani vsi visokošolski zavodi, ki delujejo v 

državi. 

 

Pomemben instrument spremljanja in zagotavljanja kakovosti je tudi zunanja evalvacija, ki jo 

lahko na visokošolskih zavodih izvaja nacionalna ali tuja agencija za zagotavljanje kakovosti 

oziroma drug soroden organ. Ta na obisku visokošolske institucije pregleda razpoložljivo 

dokumentacijo in opravi pogovore z vodstvom, zaposlenimi in študenti, na tej podlagi pa 

pripravi evalvacijsko poročilo, ki ga javno objavi. Ugotovitve poročila o zunanji evalvaciji 

(oziroma poročila o samoevalvaciji) se namreč upoštevajo v postopkih podaljšanja akreditacije 

visokošolskih zavodov. 

 

Slovenski visokošolski zavodi uporabljajo tudi bolj specifične mehanizme spremljanja 

kakovosti, npr. študentsko anketo, ki je namenjena rednemu spremljanju kakovosti 

visokošolskih institucij, izvedbe študijskih programov in predmetov, načinov dela pedagoškega 

osebja ipd. Način in postopek njenega izvajanja je določen s pravilnikom o študentskih anketah, 

ki določa, da se v pisni oziroma elektronski obliki izvede vsako študijsko leto, v njej pa 

sodelujejo vsi dodiplomski in podiplomski študenti. 

 

Poleg rednih študentskih anket visokošolski zavodi izvajajo tudi ankete o spremljanju 

zaposljivosti diplomantov, zadovoljstvu zaposlenih ipd. 

 

Ne gre izključno za informacije iz študentske ankete, temveč […] imamo pristop, 

ki omogoča, da članice sebi stvari tudi prilagodijo. Tudi študentska anketa je 

tako narejena – so obvezni deli, potem pa lahko članica zraven doda še svoja 

vprašanja, če jih potrebuje. In to je zdaj tudi v pravilih. In recimo v primeru 

spremljanja zadovoljstva zaposlenih – nismo niti želeli vključiti v pravila, da 

morajo uporabljati določeno anketo, ampak je bil samo dogovor, da se to izvaja 

na vsaki dve leti. Ker ni nujno, da je anketa smiselna na eni članici, ki ima 

petdeset ljudi ali pa recimo dvajset, saj se zelo hitro vidi, kdo je iz kje. [V tem 

primeru] je mogoče boljše uporabljati kakšen drug mehanizem. (Intervju 12)  

 

Na visokošolskih zavodih se vse bolj uveljavlja tudi sistem tutorstva, ki vključuje sistemsko 

spremljanje študentov od vpisa od zaključka študija, omogoča pa tudi spremljanje diplomantov, 

z namenom ugotavljanja pridobljenih kompetenc v okviru študijskega programa in njihove 

zaposljivosti po zaključku študija. Kot poudarja sogovornik iz zasebnega samostojnega 
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visokošolskega zavoda: 

 

Naša kakovost tudi v tem, da imamo več tutorjev kot učiteljev, in to niso neki 

študenti, ki bi pomagali študentom, to so tudi ljudje z doktorati, z magisteriji – 

to je naša prednost. […] Ker se zavedamo, da je to instrument, ki nas je popeljal 

v Slovenijo in zunaj Slovenije. (Intervju 13) 

 

Razvoj in nadgradnjo mehanizmov spremljanja in zagotavljanja kakovosti je omogočil tudi 

javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih, v okviru 

katerega je pristojno ministrstvo med letoma 2012 in 2015 sofinanciralo izvedbo različnih 

dejavnosti (za več glej Ur. l. RS, št. 77/2012). Univerza v Ljubljani in njene članice so tako 

spomladi 2013 začele z izvajanjem projekta KUL (Kakovost – Univerza v Ljubljani, 2012–

2015), v okviru katerega je bila prenovljena študentska anketa, razvita so bila orodja 

spremljanja zadovoljstva med zaposlenimi itn. Projekt je omogočil tudi vzpostavitev 

mehanizma posvetovalnih obiskov, namenjenih analizi sistema kakovosti na njenih članicah na 

temelju izmenjave znanj in izkušenj (Univerza v Ljubljani, 2013). 

  

Lahko rečem, da so [posvetovalni obiski] neka prednost, ki je zanimiva tudi za 

evropski kontekst kakovosti, ker tega primanjkuje. […] Imamo zelo veliko 

pristopov in nekih metod, orodij za delo s standardi, smernice, zelo malo pa je 

kakršnihkoli pripomočkov glede razvojnih vidikov, […] tako da so dejansko 

posvetovalni obiski – glede na uspeh projekta KUL – nek pristop ustvarjanja 

konstruktivnega dialoga znotraj sistema. […] Še bolj pomemben je pa za moje 

pojme ta preskok v kulturi kakovosti, […] ker se nismo samo papirno 

posvetovali s članicami, ampak smo jih dejansko kreativno vključili v določenih 

točkah procesa, kjer je bilo smiselno. […]In se mi zdi, da to da nek drug ton 

celotni zadevi, in iz tega vidika se je kultura zelo spremenila v smislu: aha, 

kakovost ne pomeni samo neko breme; joj, že spet nekaj, kar bomo morali 

napisati, ampak je lahko celo zabavna. (Intervju 12) 

 

Razvoj in krepitev kulture kakovosti in odgovornosti je namreč ena ključnih zavez nacionalnih 

in institucionalnih politik na področju zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem šolstvu; 

NAKVIS si npr. v prihodnje prizadeva za sprejetje večje odgovornosti za zagotavljanje in 

izboljševanje kakovosti slovenskega visokošolskega prostora (NAKVIS, 2017a, str. 1), 

visokošolski zavodi pa – v skladu z njihovo avtonomijo – h krepitvi primarne odgovornosti za 

razvoj kulture kakovosti (ReNPVŠ, 2011). 

 



189 

 

Z vprašanjem institucionalnega zagotavljanja kakovosti je znova povezano tudi vprašanje 

habilitacij, o katerem velja na kratko spregovoriti tudi v zaključku pričujoče razprave, saj je leta 

2010 Svet NAKVIS-a sprejel že omenjene minimalne standarde za izvolitev v kandidatov v 

nazive, ki jih morajo upoštevati vsi slovenski visokošolski zavodi (Ur. l. RS, št. 95/2010, 2. 

člen).63 Kandidati morajo poleg temeljnih minimalnih standardov (tj. formalnih pogojev) 

izpolnjevati tudi nekatere količinske pogoje, ki se nanašajo tudi na objavo člankov v revijah. 

Tako mora npr. kandidat za naziv izredni profesor kot prvi ali vodilni avtor objaviti vsaj 7 

člankov, od tega najmanj 3 v mednarodnih indeksiranih revijah. Čeprav se delež visokošolskega 

osebja, ki izpolnjuje merila, na slovenskih visokošolskih zavodih povečuje, nekateri opozarjajo, 

da gre pri izvolitvah v nazive zaradi krepitve poudarka na objavah v mednarodnih revijah za 

avtomatizem točkovanja (Močnik, 2012, str. 61), saj “se precej natančno ve, koliko je kdo 

‘vreden’. […] Prav zato ureditev samodejno teži k avtomatizmu: merila potem pridobijo videz 

‘objektivnosti’, ocenjevalke in ocenjevalci pa se znebijo odgovornosti.” (prav tam, str. 60) 

 

Takšna kvantifikacija z merjenjem poučevanja in raziskovanja odpira vprašanje, ali habilitacije 

res določajo kakovost akademskega dela. Kakovost namreč ni merljiva, temveč precej 

abstraktna akademska vrednota. Kot meni Biesta (2010), gre pri tem za “obrat k dokazovanju 

v izobraževanju” (str. 29), v okviru katerega je poučevanje in raziskovanje postalo “na dokazih 

temelječa profesija” (prav tam). Avtor se zato sprašuje, ali res merimo tisto, kar cenimo, ali 

cenimo tisto, kar je moč enostavno meriti (glej tudi Cameron, 1963).  

 

9.3.3 Povzetek in zaključki 

 

Slovenija je razvoj sistema zagotavljanja kakovosti z vsebolonjskimi smernicami prvič 

uskladila leta 2004, ko je v visokošolsko zakonodajo uradno implementirala določbe o 

ustanovitvi agencije in uvedbi programske in institucionalne akreditacije (glej ZViS-UPB2, Ur. 

l. RS, št. 100/2004). Številne in precej raznolike spremembe visokošolske zakonodaje, ki so se 

odražale predvsem v ukinjanju določbe o neodvisni javni agenciji in posledično v njeni 

zapozneli ustanovitvi, pa so onemogočale njegovo kontinuiteto in skladnost s trendi v EVP. To 

potrjuje, da se razvoj sistemov zagotavljanja kakovosti razlikuje od primera do primera, saj 

vsaka država deluje znotraj specifičnih geopolitičnih, gospodarskih, zgodovinskih, družbenih 

in kulturnih tradicij, zato prenos splošnih nadnacionalnih smernic v določenih okoliščinah ne 

more biti vedno učinkovit.  

 

                                                           
63 Kot že omenjeno, so bili v devetdesetih letih minulega stoletja določeni minimalni pogoji in podrobnejši 

postopki izvolitve v nazive (glej ZViS, Ur. l. RS, št. 67/1993, 55.–58. člen), podrobnejši pogoji izvolitve v naziv 

pa so bili tedaj določeni tudi s statuti univerz.  
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Kljub temu je NAKVIS do danes uresničil pomemben strateški cilj vključitve v EQAR in 

ENQA, ki si ga je zadal ob ustanovitvi. 

 

EQAR-postopki pomenijo, da je nekdo na papirju nekako deluje v skladu s 

sprejetimi standardi, tudi naš NAKVIS. […] Imeli smo Svet za visoko šolstvo, 

ki je bil res nek hecen organ, nek posvetovalni organ vlade, zraven pa je 

podeljeval tudi akreditacije. In ta je opravljal svoje delo, kakor je, in res smo 

iskreno verjeli, da potrebujemo neodvisno, strokovno agencijo, kakršno 

predvidevajo Standardi in kakršna bi se lahko vpisala v EQAR. In potem smo 

tako agencijo dobili in smo videli, da tudi če ne deluje optimalno, lahko doseže 

članstvo v ENQA, se vpiše v EQAR. (Intervju 9) 

 

Z zadnjo novelo visokošolske zakonodaje je bil konec leta 2016 uresničen naslednji pomemben 

strateški cilj, ki si ga je že leta 2011 zadal nacionalni program visokega šolstva (ReNPVŠ, 2011, 

22. ukrep). Sprejet je bil namreč pristop institucionalne akreditacije – ki se danes pojavlja tudi 

drugod v Evropi – in je prevesil delo agencije v smer institucionalnih presoj visokošolskih 

zavodov (NAKVIS, 2017a, str. 4). Vendar pa je nacionalni program obenem poudaril, naj se 

pristop spremeni samo v primeru ustrezno razvitih notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti 

in tudi mednarodni izvedenci, ki so v letih 2013 in 2015 zunanje evalvirali NAKVIS (kot pogoj 

za vstop v ENQA) so priporočili, da bi bilo pri prehodu na institucionalno akreditacijo smiselno 

upoštevati njihovo fazo razvoja (Review of the Slovenian quality assurance agency for higher 

education, 2013, str. 29). Članstvo NAKVIS-a v ENQA in EQAR namreč 

 

[…] še ni zagotovilo, da stvari potekajo tako, kot bi morale. Če pogledaš njihovo 

metaporočilo itd., vidiš, da se kakovost na zavodih s tem verjetno ni nujno toliko 

izboljšala, kot smo pričakovali, da se bo. Je pa res, da če ni zadaj strategije, 

institucije, ki si želi nenehno izboljševati svojo kakovost, če ni napor institucije 

v tej smeri, se stvari ne zgodijo. (Intervju 9) 

 

Nekateri (predvsem manjši samostojni) visokošolski zavodi še vedno nimajo dobro razvitih 

mehanizmov samoevalvacije; v določenih primerih naj bi bili notranji sistemi zagotavljanja 

kakovosti tudi preveč osredotočeni na vodstvo in njegove tesne sodelavce, premalo pa naj bi se 

v institucionalne postopke zagotavljanja kakovosti vključevalo študente in zunanje deležnike, 

kot so npr. delodajalci (NAKVIS, 2013, str. 45). V postopkih notranjega zagotavljanja 

kakovosti, kot je npr. samoevalvacijski proces, bi bilo zato treba poleg sodelovanja študentov 

in zaposlenih bolj spodbujati tudi vključevanje preostalih deležnikov, npr. delodajalcev pri 

spreminjanju študijskih programov. Okrepiti bi bilo treba tudi razvoj nekaterih mehanizmov 
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spremljanja kakovosti, kot sta npr. spremljanje zaposljivosti diplomantov in zadovoljstva 

zaposlenih, in jih povezati “s sistemom odločanja oziroma sprejemanja ukrepov za izboljšave” 

(Univerza v Ljubljani, 2012, str. 6). Ankete diplomantov so namreč “vir, ki je [sicer] 

vzpostavljen, ki pa še ni zadosti uporabljen, ker tudi še ni zadosti odziva” (Intervju 12). 

 

Po drugi strani je na visokošolskih zavodih opazen tudi napredek v razvoju notranjih sistemov 

zagotavljanja kakovosti; tega je med drugim omogočila finančna podpora v okviru javnega 

razpisa (2012–2015), s pomočjo katerega je ministrstvo namenilo visokošolskim zavodom 

sredstva za izvedbo različnih aktivnosti, povezanih z njihovim razvojem. 

 

Samo Univerza v Ljubljani je dobila 1,5-milijonski projekt na to temo, s katerim 

bi lahko gore premikali, in so res. Trdijo, da so marsikaj premaknili, kar bo imelo 

posledice še leta in leta za njihovo delovanje. Nekaj so dosegli tudi z drugimi 

mehanizmi, tudi s tem, da so dali denar za to, da so […] šli poskusno tudi v 

mednarodne akreditacije in evalvacije tudi drugih agencij iz seznama EQAR. 

Vse to pomaga, so pa določene institucije seveda ki tudi vlečejo kot zgledi […] 

in tudi vplivajo na to, da se mogoče hitreje premikajo stvari tudi na kakšni drugi 

članici iz te Univerze. (Intervju 9) 

  

Tovrstna pobuda je po mnenju naslednjega intervjuvanca tudi na ravni EVP omembe vreden 

primer:  

 

Menim, da je bil [javni razpis] zelo koristen, ker so imele institucije možnost, da 

pridobijo dodatna finančna sredstva [za izvajanje mednarodnih evalvacij in 

akreditacij]. To je bil precej omembe vreden primer v Evropi, ker omogoča 

zagotavljanje kakovosti na mednarodni ravni z nekaj podpore s strani 

ministrstva. (Intervju 17) 

 

Ena izmed vidnejših težav, ki se pojavlja na institucionalni ravni slovenskega visokega šolstva, 

je namreč povezana z naslednjim: 

  

Imamo majhen prostor in na posameznih področjih se ta majhnost še dodatno 

potencira, in zato seveda je – če greva nazaj na internacionalizacijo – to 

odpiranje za nas še toliko bolj pomembno kot denimo za kakšne Američane ali 

pa te velike nacije. Kar pomeni seveda, da se ta samoreferenčni prostor neke 

znanosti, neke stroke s tem dovolj poveča oziroma je dovolj velik, da se najde 

kritična masa nepristranskih presojevalcev rezultatov določenega dela. (Intervju 
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15) 

 

V novem sistemu se zato akreditiranim visokošolskim zavodom podeljuje večja samostojnost 

in s tem odgovornost za izvajanje študijskih programov, saj lahko po novem pridobijo 

akreditacijo za nedoločen čas (glej ZViS-K, Ur. l. RS, št. 75/2016, člen 51. o; glej tudi ReNPVŠ, 

2011). To jih zavezuje h krepitvi kulture kakovosti in institucionalne odgovornosti: 

 

Vsak posameznik, vsi zaposleni – tako visokošolski učitelji kot sodelavci, 

strokovno osebje in študenti morajo razvijati in prispevati k tej kulturi kakovosti, 

sicer je to formalno preverjanje zadovoljevanja nekih postavljenih standardov, 

ni pa to izboljšanje kakovosti, ni pa to stremenje k odličnosti, ne more biti. 

(Intervju 9) 

 

Gre namreč za “skupno vrednoto kakovosti ter kolektivno odgovornost in zavezo vseh članov 

institucije – zaposlenih in študentov – k njenemu nenehnemu izboljševanju” (ReNPVŠ, 2011). 

 

9.4 Zagotavljanje kakovosti v internacionalizaciji in internacionalizacija v 

zagotavljanju kakovosti slovenskega visokega šolstva 

 

Ustrezno in celovito razumevanje teme te raziskave zahteva tudi pripadajočo preučitev obeh 

plati medsebojne povezave med naslovnima konceptoma, ki jo v nadaljevanju najprej 

preučujem v okviru vprašanja, ali oziroma kako se v Sloveniji v visokošolskih razpravah 

obravnava vprašanje zagotavljanja kakovosti internacionalizacije. Nato se usmerjam na 

vprašanje internacionalizacije sistemov zunanjega in notranjega zagotavljanja kakovosti, torej 

na internacionalizacijo agencije za zagotavljanje kakovosti (doma in v tujini) ter na mednarodne 

evalvacije in akreditacije na slovenskih visokošolskih zavodih. V nadaljevanju namenjam 

pozornost tudi vprašanju uvrščanja slovenskih univerz na mednarodnih lestvicah in tako 

nadgrajujem spoznanja predhodnih poglavij o tej v visokošolskih diskusijah vse bolj popularni 

temi. 

 

9.4.1 Zagotavljanje kakovosti v internacionalizaciji visokega šolstva 

 

Povezavo med internacionalizacijo in zagotavljanjem kakovosti so izpostavili tudi slovenski 

strateški dokumenti (glej npr. ReNPVŠ, 2011; MIZŠ, 2016a).64 Vsi poudarjajo, da je 

                                                           
64 Glej tudi doktorsko disertacijo A. Braček Lalić z naslovom Vpliv internacionalizacije na upravljanje človeških 

virov in kakovost v visokem šolstvu (Braček Lalić, 2011).  
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internacionalizacija ključnega pomena za večjo kakovost slovenskega visokošolskega prostora, 

s tem pa so se strinjali tudi mnogi slovenski intervjuvanci. Eden izmed njih je navedel, da v 

ospredju internacionalizacije slovenskega visokega šolstva ni ekonomski, temveč akademski, s 

kakovostjo povezan motiv: 

 

Ni trženje visokošolske dejavnosti, ampak izboljšanje kakovosti. In 

internacionalizacija je sama po sebi instrument, ki naj bi skupaj z nekaterimi 

drugimi prispevala k višji kakovosti slovenskega visokega šolstva. Slovenija je 

majhen, zaprt sistem […] in kot majhen zaprt sistem imamo omejeno število 

odličnih kadrov. In jaz iskreno verjamem, da bi se kakovost slovenskega 

visokega šolstva – z večjo vključitvijo tujih študentov v študij, tujih kadrov v 

poučevanje, raziskovanje in tako dalje – izboljšala, ker bi nas silila h 

konkurenčnosti, kakršne sami znotraj takega majhnega sistema – jaz vedno trdim 

– ne moremo vzpostaviti. (Intervju 9) 

 

Na povezavo med obema konceptoma se pogosto sklicujejo tudi različni institucionalni 

dokumenti, Univerza v Mariboru npr. že v samem naslovu strategije internacionalizacije: 

“Internacionalizacija kot razvoj kakovosti Univerze v Mariboru” (Univerza v Mariboru, 2013). 

Vendar pa slovenskim visokošolskim institucijam, podobno kot tudi tistim s širšega območja 

Zahodnega Balkana, manjka “strateški pristop, usklajen med fakultetami, šolami in oddelki, ki 

bi omogočil izmenjavo dobrih praks in dosledno kakovost v praksah internacionalizacije” 

(Zgaga idr., 2013a, str. 62). Zaradi precejšnjih razlik med visokošolskimi zavodi namreč niti 

vključitev v program Erasmus ni prispevala k večji kakovosti pedagoškega procesa (Klemenčič 

in Flander, 2013). Podobno je navedel tudi eden izmed intervjuvancev, ki vidi problem izvajanja 

programa Erasmus tudi v tem: 

 

Mednarodne službe pač izvajajo mednarodno mobilnost, s kakovostjo se ukvarja 

pa druga služba. In tukaj imamo mi zelo velike težave, zato že nekaj let 

poskušamo z visokošolskimi institucijami govoriti ravno o kakovosti, tudi o 

načinu, kako ti EU programi funkcionirajo – osnova [programa Erasmus] je v 

bistvu listina kakovosti. […] Vendar pa službe sploh ne vidijo, da je to del iste 

zgodbe. Tu imamo resne dileme in probleme in debate z mednarodnimi 

službami, ker se njim zdi, da dajemo skupaj neke stvari, ki sploh nimajo veze. 

[…] Mislim, da sta to dva paralelna procesa, in se mi zdi, da izgubljamo nek 

potencial. (Intervju 10) 

 

Zato si je Strategija internacionalizacije 2016–2020 zastavila cilj krepitve “podpornih okolij za 
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večjo kakovost mednarodne mobilnosti” (MIZŠ, 2016a, str. 12) na vseh večjih visokošolskih 

zavodih, kar naj bi omogočila vzpostavitev sistema spremljanja kakovosti mobilnosti študentov 

in zaposlenih (pred mobilnostjo, med njo in po njej) (MIZŠ, 2016c, str. 2). 

 

Večja kakovost mobilnosti in njeno ustrezno spremljanje je bila tudi osrednja tema projekta 

MAUNIMO (Mapping University Mobility of Staff and Students) (2010–2012), v katerem je 

sodelovala tudi Univerza v Mariboru v konzorciju z univerzami Oslo, Swansea in Trento. Pod 

okriljem EUA je bil v okviru projekta razvit instrument Mobility Mapping Tool (MMT), ki je 

institucijam omogočil, da na podlagi vprašalnika ocenijo kakovost mobilnosti. V sklopu 

projekta je bila izdana tudi publikacija s smernicami za razvoj in izvajanje strategij mobilnosti, 

instrument pa se je uporabljal tudi kot podporna storitev za člane EUA (EUA, b. d.). 

 

V skladu s ciljem razvoja medkulturnih kompetenc, ki ga je prav tako izpostavila nacionalna 

strategija internacionalizacije, je CMEPIUS leta 2015 začel izvajati projekt EHEA – Evropski 

visokošolski prostor. Projekt podpira izvajanje različnih aktivnosti, povezanih z udejanjanjem 

internacionaliziranega kurikula (npr. različna usposabljanja, delavnice, svetovanja za 

visokošolske učitelje ter podporno osebje v mednarodnih pisarnah) pa tudi z oblikovanjem 

splošnih in tako imenovanih internacionaliziranih učnih izidov (CMEPIUS, 2017). V letih 2017 

in 2018 se v okviru projekta namenja pozornost predvsem vprašanju kakovosti poučevanja in 

učenja v visokem šolstvu ter pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev, kar je 

nedvomno primer dobre prakse, ki širi zavedanje o pomenu kakovosti v internacionalizaciji 

slovenskega visokega šolstva, in tako uresničuje v nacionalni strategiji zadane ukrepe (prav 

tam). 

 

Poleg tega velja omeniti tudi primer Ekonomske fakultete UL, ki je po uspešno opravljeni 

evalvaciji s strani NAKVIS-a za drugostopenjski program Mednarodno poslovanje pridobila 

evropski certifikat za kakovost v internacionalizaciji CeQuInt, o katerem je omenjeno v šestem 

poglavju. V zadnjem času je tako moč opaziti spodbudne prakse, ki namenjajo pozornost 

vprašanju kakovosti v internacionalizaciji slovenskega visokošolskega prostora, vendar pa se 

tovrstno vprašanje še vedno prednostno povezuje z ukrepi za večjo kakovost mobilnosti, saj 

internacionalizacija doma ni sistemsko implementirana.  

 

9.4.2 Internacionalizacija v zagotavljanju kakovosti visokega šolstva 

 

Na vprašanje o internacionalizaciji slovenskega sistema zagotavljanja kakovosti pa je moč 

odgovoriti s preučitvijo internacionalizacije agencije za zagotavljanje kakovosti ter 

mednarodnih akreditacij in evalvacij na slovenskih visokošolskih zavodih. 
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Internacionalizacija agencije za zagotavljanje kakovosti doma in v tujini 

 

Tako kot v drugih državah EVP je tudi v Sloveniji ena najpomembnejših dejavnosti agencije 

zagotovo njeno vključevanje v različne mednarodne organizacije. Maja 2008 je njen 

predhodnik, Svet za visoko šolstvo, postal polnopraven član Mreže srednje- in 

vzhodnoevropskih agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (Central and Eastern 

European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education, krajše CEEN; od leta 

2011 imenovana CEENQA, podružnica ENQA), junija 2013 je agencija uspešno podaljšala 

članstvo v ECA, oktobra 2013 je postala del registra zaupanja vrednih agencij EQAR, od leta 

2014 je tudi polnopravna članica mednarodne mreže INQAAHE. 

 

V začetku marca 2015 je agencija dočakala tudi težko pričakovano vključitev v ENQA; 

polnopravno članstvo je pridobila na podlagi dveh zunanjih evalvacij, ki sta presojali skladnost 

njenega delovanja v skladu z drugim in tretjim delom ESG (ENQA, 2005).65 S članstvom 

agencije v EQAR in ENQA je NAKVIS uresničil pomembno zahtevo nacionalnega programa, 

ki je v 21. ukrepu poudaril, da se v primeru neizpolnjevanja meril za članstvo v združenju “takoj 

sprejmejo vsi potrebni ukrepi (v primeru težav z zakonodajo se spremeni Zakon o visokem 

šolstvu, v primeru težav z delovanjem se nemudoma spremeni delovanje NAKVIS-a)” 

(ReNPVŠ, 2011), kar bi lahko precej ogrozilo ne samo z vseevropskimi smernicami skladen 

sistemski razvoj, temveč tudi neodvisnost agencije od drugih zunanjih organov. Uspešna 

zunanja evalvacija agencije in posledični vpis v ENQA sta se zato izkazala še za toliko bolj 

pomembna. 

 

Internacionalizacija agencije poteka tudi v obliki sodelovanja v različnih mednarodnih 

projektih; v okviru konzorcija ECA agencija med drugim sodeluje v projektu, v okviru katerega 

so bili vzpostavljeni večstranski sporazumi o medsebojnem priznavanju odločitev o akreditaciji 

skupnih programov (Multilateral Agreement on the Mutual Recognition of Accreditation 

Results regarding Joint Programmes). Vključena je tudi v projekt Qrossroads, katerega cilj je 

vzpostavitev registra kvalifikacij, ki se podeljujejo na evropskih visokošolskih zavodih in 

študijskih programih z veljavno akreditacijo; v projektu EIQAS (Enhancing Internal Quality 

Assurance Systems), namenjenemu krepitvi notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti, pa 

sodeluje kot partner s poljsko, portugalsko in bolgarsko agencijo (NAKVIS, 2017b). 

 

Predstavnik agencije je v intervjuju izpostavil tudi oviro, ki se pojavlja ob vključevanju agencije 

v mednarodne dejavnosti: 

                                                           
65 Prva mednarodna evalvacija agencije je potekala aprila 2013, vnovična pa novembra 2014. 



196 

 

 

Ruska agencija nas prosi, če bi skupno evalvirali in akreditirali njihove študijske 

programe v Rusiji, ampak to je problem, ker nam zakon tega ne omogoča. Ker 

mi imamo naziv ‘nacionalna agencija’, nimamo pa nekih možnosti. Naši 

evalvatorji lahko to delajo na privatni osnovi, vendar kot agencija pa tega ne 

moremo. Torej mi smo vezani samo na slovenski prostor. (Intervju 8) 

 

Ker se torej agencija pri vključevanju v mednarodno okolje sooča z vidnejšo zakonodajno 

omejitvijo, vezano na pristojnost njenega delovanja zunaj nacionalnih okvirov, je moč trditi, da 

NAKVIS prednostno izvaja mednarodne dejavnosti v okviru internacionalizacije agencij doma. 

 

Mednarodne evalvacije in akreditacije visokošolskih zavodov 

 

Tudi na slovenskih visokošolskih zavodih postaja internacionalizacija postopkov zagotavljanja 

kakovosti ena njihovih prednostnih nalog. Enega pomembnejših instrumentov predstavljajo 

mednarodne evalvacije in akreditacije, katerih izvedbo je med drugim omogočil tudi že 

omenjeni javni razpis, v okviru katerega so visokošolske institucije pridobile možnost 

sofinanciranja tovrstnih mednarodnih dejavnosti na institucionalni in programski ravni. Za 

posamezno mednarodno evalvacijo je predvidel sredstva v višini do 50.000 EUR, za posamezno 

mednarodno akreditacijo pa do 30.000 EUR (Ur. l. RS, št. 77/2012). 

 

Že v sredini devetdesetih let je CRE v okviru Programa institucionalnih evalvacij na obeh tedaj 

delujočih univerzah izvedel zunanjo institucionalno evalvacijo (leta 1996 na UL, leta 1998 na 

UM). Kasneje sta bili univerzi ponovno zunanje evalvirani – ljubljanska univerza zadnjič leta 

2007, mariborska leta 2013, s strani EUA pa sta bili tovrstne evalvacije deležni tudi Univerza 

na Primorskem (leta 2010) in Univerza v Novi Gorici (UNG) (leta 2015) (EUA, 2017). Za 

izvedbo zunanjih programskih evalvacij s strani mednarodnih strokovnih združenj so se 

odločile tudi posamezne fakultete (npr. veterina, stomatologija). 

  

Poleg mednarodnih institucionalnih in programskih evalvacij postajajo vse bolj privlačne tudi 

mednarodne (področne) akreditacije; na Univerzi v Ljubljani se njihovo število postopoma 

povečuje, saj so npr. leta 2010 njene članice pridobile 4 mednarodne akreditacije, leta 2012 pa 

se je njihovo število povzpelo na 10 (Univerza v Ljubljani, 2014, str. 2), na Univerzi v Mariboru 

pa ima trenutno veljavno akreditacijo 15 študijskih programov (Univerza v Mariboru, 2016). V 

pridobivanju mednarodnih akreditacij je še posebej aktivna Ekonomska fakulteta UL, ki ima 

veljavne tri na mednarodni ravni priznane akreditacije,66 s čimer je postala tudi članica 

                                                           
66 EQUIS – sistem mednarodnih akreditacij programov, ki deluje pod okriljem Evropskega razvojnega omrežja za 
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posebnega kluba trojno akreditiranih poslovnoekonomskih šol (Ekonomska fakulteta UL, b. 

d.), pa tudi dva študijska programa Fakultete za upravo UL imata npr. mednarodno področno 

akreditacijo Evropskega združenja za akreditacijo v javni upravi (European Association for 

Public Administration Accreditation, v nadaljevanju EAPAA). Velja omeniti tudi primer 

mariborske zasebne fakultete DOBA, ki je prva in edina visokošolska institucija iz 

Jugovzhodne Evrope, ki je za online študij s strani evropske fundacije za kakovost v e-

izobraževanju pridobila mednarodno akreditacijo UNIQUe (glej DOBA Fakulteta, 2017). V 

zvezi s tovrstno mednarodno akreditacijo je bilo v intervjuju izpostavljeno: 

 

Pravzaprav na vseh materialih, ki jih imaš na spletnih straneh lahko napišeš, da 

imaš vrhunsko evropsko akreditacijo. […] Je pa to hkrati edina akreditacija za 

online študij in mi se hočemo ločiti od ostalih – to pa je tržno zelo pomembno, 

da imamo žig. Se pravi, ostale akreditacije nam ne koristijo toliko – zakaj? Ker 

se znajdemo v družbi s tistimi, ki imajo ali pa še daleč ne tega načina, kot ga 

imamo mi. Mi pa hočemo tu biti različni, tako da imamo samo eno akreditacijo, 

in pri tej bomo ostali. (Intervju 13) 

 

Ker je Univerza v Ljubljani v svoji dolgoročni strategiji (2012–2020) opredelila, da bo kakovost 

zagotavljala še posebej s “pospeševanjem mednarodnih evalvacij kakovosti ter akreditacij 

programov in institucij na področjih, kjer je to relevantano” (Univerza v Ljubljani, 2012, str. 

16), je s tem izpostavila že večkrat omenjeno disciplinarno pogojenost postopkov mednarodnih 

akreditacij, ki so torej tudi v slovenskem primeru bolj pogoste med določenimi študijskimi 

programi (npr. ekonomija, poslovne vede, upravne vede). 

 

9.4.3 Uvrščanje slovenskih univerz na mednarodnih razvrstilnih lestvicah 

 

Na slovenskih univerzah se vse bolj poudarja tudi pomen njihovega uvrščanja na različne 

mednarodne lestvice, ki jih dojemajo kot ključne za večjo internacionalizacijo in kakovost 

visokošolskega izobraževanja. Univerza v Ljubljani, ki na Šanghajski lestvici (ARWU 2017) 

kot najviše uvrščena slovenska univerza trenutno zaseda položaj med 401. in 500. mestom, je 

npr. v svoji dolgoročni razvojni strategiji izpostavila ambicijo, da bi se do leta 2020 “uvrstila 

vsaj med 250 najboljših univerz na svetu na različnih obstoječih lestvicah” (Univerza v 

Ljubljani, 2012, str. 16) kar naj bi “dosegla z dvigom kakovosti raziskovanja in izobraževanja 

[…] in zlasti z večjo internacionalizacijo” (prav tam). V kasnejši strategiji internacionalizacije 

si je z namenom lažje uresničitve zadane ambicije zadala nov cilj, da se bo na ARWU uvrstila 

                                                           
upravo EFMD (European Management Development Network); AACSB – Združenje poslovnih šol (Association 

to Advance Collegiate Schools of Business); AMBA – Združenje MBA (The Association of MBAs). 
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med 300 (in ne 250) najviše uvrščenih univerz (Univerza v Ljubljani, 2014). Ker pa od leta 

2007, ko je bila prvič uvrščena na lestvico, svojega položaja ni izboljšala, se zdi, da želena 

ambicija verjetno ni uresničljiva. S tem sta se strinjala tudi sogovornika v intervjujih, ki sta 

poudarila:  

 

Mi smo se že večkrat pri tem ustavili in verjetno [ambicija] ni uresničljiva. […] 

Želimo biti seveda dobro uvrščeni, boljši, ali vendarle zaradi dejstva, da to vsi 

hočejo, je potem tudi zelo težko napredovati. Tako da se mi zdi, da če bi 

napredovali vsaj malo ali konec koncev zadržali to mesto, bi bili že uspešni. Tako 

da tista ambicija je bila zelo visoko postavljena. (Intervju 15)  

 

Poleg tega “mi ne vemo, kakšno stopnjo raziskovalnih dosežkov bi morali imeti leta 2020 zaradi 

ostalih univerz, ki tudi tekmujejo, da se izboljšujejo na tem področju. In ta cilj […] je bil željen, 

in ni bil premišljen.” (Intervju 12) Raziskovalni dosežki posamezne univerze in s tem njen 

položaj na lestvicah univerz so namreč precej odvisni od finančnih sredstev, ki jih država 

namenja za raziskovalno dejavnost. Ker pa je v Sloveniji v zadnjih nekaj letih opaziti znaten 

upad proračunskih sredstev za raziskovanje, se zdi, da je za ljubljansko univerzo velik dosežek 

že ohranitev trenutnega položaja. 

 

Poleg Univerze v Ljubljani se na različne mednarodne lestvice uvrščajo tudi druge slovenske 

univerze, kar prikazujem v spodnji tabeli (Tabela 9.1), ki povzema aktualne uvrstitve slovenskih 

univerz na ARWU, THE, QS, Webometrics, URAP in RUR. O slednjih dveh velja spregovoriti 

nekaj besed, saj ju (za razliko od preostalih) do zdaj še nisem omenjala. Na mednarodno lestvico 

URAP (University Rankings by Academic Performance) je uvrščenih 2000 univerz, ki se jih 

razvršča glede na število objavljenih znanstvenih člankov. Metodologija za določanje položaja 

univerze na lestvici vključuje šest kazalnikov, ki merijo akademsko uspešnost posamezne 

univerze (število člankov, citati, skupni dokumenti, skupni vpliv članka, skupni vpliv citatov, 

mednarodno sodelovanje), podatke pa pridobiva iz bibliometrične podatkovne baze InCites 

(URAP, 2017a). Mednarodna lestvica RUR (Round University Ranking), ki jo objavlja 

neodvisna ruska agencija, pa temelji na posebni raziskavi, ki jo na letni ravni izvaja Thomson 

Reuters, in razvršča 930 univerz na temelju dvajsetih kazalnikov, ki so vključeni znotraj štirih 

ključnih področij (poučevanje, raziskovanje, mednarodna raznolikost in finančna vzdržnost) 

(RUR, 2017). 
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Tabela 9.1: Uvrstitve slovenskih univerz na mednarodnih razvrstilnih lestvicah 

 

  
 

ARWU 

2017 

THE 

2018 

QS 

2018 

Webo- 

metrics 

2017 

URAP 

2017–2018 

RUR 

2017 

* M N M N M N M N M N M N 

UL 401–

500 

1 

 

601–

800 

2 651–

700 

1 336 1 314 1 378 2 

UM / / 501–

600 

1 801–

1000 

2 1292 2 880 2 / / 

UP / / / / / / 2253 4 1759 4 / / 

UNG / / / / / / 2155 3 1575 3 186 

 

1 

EMUNI 
 

/ / / / / / 11.666 10 / / / / 

* Legenda: M: uvrstitev univerze na mednarodni ravni; N: uvrstitev univerze na nacionalni ravni 

 

Vir: ARWU (2017); THE (2017b); QS (2017b); Webometrics (2017); URAP (2017b); 

RUR (2017). 

 

Kot prikazuje zgornja tabela, se na večini mednarodnih lestvic najviše uvršča Univerza v 

Ljubljani (med 401. in 500. mestom na ARWU 2017; med 700 univerzami na lestvici QS 2018; 

med 300 univerzami na lestvicah Webometrics 2017 in URAP 2017–2018). Izjema je njena 

uvrstitev na lestvici THE 2018, kjer zaseda najvišji položaj med slovenskimi univerzami 

Univerza v Mariboru (med 501. in 600. mestom), ki se na preostalih lestvicah, na katere je 

uvrščena, na nacionalni ravni uvršča na drugo mesto. Na lestvici RUR 2017 pripada najvišje 

mesto Univerzi v Novi Gorici, ki se uvršča v tako imenovano “zlato ligo” (univerze med 101. 

in 200. mestom), Univerza v Ljubljani pa v tako imenovano “bronasto ligo” (univerze med 301. 

in 400. mestom). Mednarodna lestvica Webometrics 2017 razvršča tudi 31 drugih slovenskih 

visokošolskih zavodov, izmed katerih zaseda najvišji položaj Fakulteta za informacijske študije 

Novo mesto (4792. mesto), najniže uvrščena pa je Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana 

(23.091. mesto).  

 

Za doseganje višjih uvrstitev slovenskih visokošolskih zavodov na mednarodnih razvrstilnih 

lestvicah bi bilo treba znatno povečati sredstva za raziskovalno dejavnost, saj je ena njihovih 

vidnejših metodoloških pomanjkljivosti, da dajejo izrazito prednost raziskovanju pred 

poučevanjem. Ambicije po višjem položaju slovenskih univerz se torej zaradi znatnega upada 

javnega financiranja visokošolske dejavnosti zdijo precej neuresničljive. 
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Kljub temu se tako v slovenskih medijih kot na spletnih straneh slovenskih univerz izpostavlja, 

da je “Univerza v Ljubljani med najboljšimi na svetu”, da je “Univerza v Mariboru med 3 % 

najboljših univerz” ipd. Vendar pa so nekateri slovenski raziskovalci kritični do tovrstnih 

navedb, med njimi npr. Miklavič (2015b), ki opozarja, da imajo rang lestvice “trhle podlage”: 

Ko naletimo na rangiranje v zvezi z visokim šolstvom, velja torej previdnost in 

zdrava mera skeptičnosti. Predvsem ko gre za rangiranje v režiji zasebnih 

akterjev, organizacij, medijev je treba upoštevati, da je v igri veliko denarja in 

interesa po privabljanju študentov. Tako kot naj bi bili kritični do reklamnih 

oglasov, je treba temeljito preveriti zanesljivost virov, ko gre za informacije o 

kakovosti univerz in primerni lokaciji za študij. Predvsem pa se je treba znebiti 

utvare o tem, da bo diploma sama po sebi uresničevala idealizirane podobe o 

življenjskem slogu in družbenem statusu. (Miklavič, 2015b) 

 

9.4.4 Povzetek in zaključki 

 

Na splošno se torej v Sloveniji medsebojno povezavo med obema naslovnima konceptoma 

najpogosteje razume v kontekstu dodane vrednosti internacionalizacije za kakovost samega 

izobraževanja, saj internacionalizacija velja za instrument, namenjen izboljšanju kakovosti 

slovenskega visokega šolstva. Vendar pa jezikoslovna stroka meni, da njegove “[k]akovosti 

[…] ne bo povečala instantna internacionalizacija s prizadevanji za čim več tujih študentov, 

sploh kadar so ti sredstvo trženja” (Kalin Golob, 2014, str. 23), čeprav so udeleženci intervjujev 

tržno vlogo internacionalizacije zaradi majhnosti visokošolskega prostora večinoma zanikali, 

saj se z internacionalizacijo v Sloveniji ne služi.  

 

Ocenjevanje kakovosti internacionalizacije se poudarja tudi v kontekstu krepitve kakovosti 

mobilnosti, v zadnjem času pa (predvsem s strani CMEPIUS-a in MIZŠ) tudi v kontekstu 

krepitve kakovosti v internacionalizaciji kurikula in oblikovanju učnih izidov, kar dodaja 

obstoječim praksam tega področja kvalitativno vrednost (glej CMEPIUS, 2017).  

 

V okviru internacionalizacije zunanjega sistema zagotavljanja kakovosti, torej 

internacionalizacije NAKVIS-a, slovenski oblikovalci visokošolskih politik pripisujejo večjo 

pomembnost sodelovanju agencije na ravni EVP, skladnosti njenega delovanja z ESG ter 

registraciji v EQAR, kar pomeni, da prednostno spodbujajo dejavnosti internacionalizacije 

agencije doma (glej Grifoll idr., 2015). Ena izmed ovir za izvajanje dejavnosti 

internacionalizacije v tujini se namreč nanaša tudi na omejeno število ekspertov, ki so 

usposobljeni za izvajanje mednarodnih storitev na področju zagotavljanja kakovosti (prav tam, 

str. 6), kar pa je tudi na splošno bolj opazno v manjših visokošolskih sistemih, ki ne dosegajo 
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kritične mase. 

   

V okviru internacionalizacije notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti pa mednarodne 

evalvacije in akreditacije po eni strani prav gotovo predstavljajo instrument, ki slovenskim 

visokošolskim zavodom omogoča presojo njihovega delovanja glede na mednarodne standarde 

kakovosti, pa tudi izvedbo njim prilagojenim načinov ocenjevanja kakovosti. Vendar pa lahko 

predvsem mednarodne (področne) akreditacije utemeljim tudi kot produkt komercializacije in 

trženja visokošolske dejavnosti ter pojava mednarodnih lestvic univerz, zaradi česar spodbujajo 

vertikalno raznolikost znotraj slovenskega visokošolskega sistema (Bleiklie, 2011; Knight, 

2013). 

 

Za nekatere slovenske visokošolske ustanove je torej poleg pridobivanja mednarodnih 

akreditacij in evalvacij ključnega pomena tudi njihovo uvrščanje na najbolj priznane 

mednarodne lestvice univerz. Čeprav večina izmed njih vse pogosteje in na različne načine 

izpostavlja, da se uvrščajo med svetovno elito, “v naših državnih dokumentih nikjer ne boste 

našli lestvice noter, nikjer” (Intervju 14), kar pomeni, da se razvrstilnim lestvicam bolj kot na 

nacionalni ravni posveča pozornost na institucionalni ravni slovenskega visokega šolstva. Ker 

pa se mednarodne razvrstilne lestvice osredotočajo na omejeno število kazalnikov, ki dajejo 

prednost raziskovalnim univerzam z vrhunskimi dosežki, slovenske univerze zaradi že 

omenjene sistemske ovire njihovega financiranja z njimi ne morejo konkurirati, kar pomeni, da 

so “rang lestvice v službi utrjevanja globalne hierarhije univerz in držav” (Miklavič, 2015b).  
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10 NIZOZEMSKA 

 

Izhajajoč iz predhodnega poglavja se tudi v pričujočem poglavju najprej posvečam predstavitvi 

nizozemskega sistema visokega šolstva, ki predstavlja temelj nadaljnje ločene analize razvoja 

internacionalizacije oziroma sistema zagotavljanja kakovosti pred bolonjskim procesom in po 

vključitvi vanj, ki se mu posvečam v drugem in tretjem delu tega poglavja. V nadaljevanju se 

usmerjam tudi na vprašanje zagotavljanja kakovosti internacionalizacije ter internacionalizacije 

zagotavljanja kakovosti nizozemskega visokega šolstva, v zaključnem delu pa izpostavljam 

vprašanje uvrščanja nizozemskih univerz na mednarodnih lestvicah. 

 

10.1 Visokošolski sistem  

 

Nizozemski sistem visokega šolstva ureja Zakon o visokem šolstvu in znanstvenem 

raziskovanju (v nizozemščini Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, krajše 

WHW), ki je bil v parlamentu sprejet septembra leta 1993. Zakon opredeljuje binarno strukturo 

visokošolskega izobraževanja v okviru akademsko naravnanega univerzitetnega izobraževanja, 

ki je usmerjeno v raziskovanje (v nizozemščini Wetenschappelijk onderwijs, krajše WO), in 

visokošolskega strokovnega izobraževanja z bolj praktično usmeritvijo (v nizozemščini Hoger 

beroepsonderwijs, krajše HBO).  

 

V univerzitetni sektor je vključenih 13 raziskovalnih univerz, v visokošolski strokovni sektor 

pa 37 univerz uporabnih znanosti, v nizozemščini imenovanih hogescholen, ki jih lahko 

primerjamo z angleškimi politehnikami ali nemškimi Fachhochschulen. V tekstu uporabljam 

iz angleškega jezika prevedeno besedo ‘univerze uporabnih znanosti’, rabe katere visokošolska 

zakonodaja v nizozemskem jeziku ne dopušča. Od leta 1984 deluje tudi Odprta univerza (Open 

University), ki je specializirana za izobraževanje na daljavo in izvaja programe, ki vodijo do 

univerzitetne ali visokošolske strokovne izobrazbe, v sektor visokega šolstva pa so vključeni 

tudi inštituti za mednarodno izobraževanje, ki izvajajo podiplomske oziroma krajše programe 

in so pogosto del raziskovalnih univerz. 

 

Westerheijden idr. (2010) navajajo, da so se že pred bolonjskim procesom nekateri posvetovalni 

organi, med njimi npr. Znanstveni svet za vladno politiko, začeli zavzemati za strukturne 

spremembe, podobne kasnejši bolonjski strukturi stopenj (bachelor in master); sorodne pobude 

so se konec devetdesetih let uveljavile tudi na nekaterih visokošolskih institucijah, ki so že pred 

uradno implementacijo bolonjskega procesa začele izvajati triletne dodiplomske programe 

(prav tam, str. 45). Vstop države v bolonjski proces (1999) je bil tudi med oblikovalci 
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visokošolskih politik toplo sprejet; z namenom uresničevati cilje Bolonjske deklaracije (1999), 

je bila septembra 2002 sprejeta prenovljena visokošolska zakonodaja, ki je uveljavila novo 

strukturo študijskih stopenj, sistem kreditnih točk po sistemu ECTS in sistem akreditacije, 

medtem ko je binarna delitev na akademsko in visokošolsko strokovno izobraževanje, ki je 

obstajala pred uvedbo bolonjske reforme, ostala nespremenjena. Za prehod na novi sistem je 

vlada namenila skupno 45 milijonov EUR (razdeljenih po letih 2001 in 2002), s čimer je 

omogočila učinkovito preoblikovanje študijskih programov v prvostopenjske in 

drugostopenjske študijske programe (prav tam, str. 39). 

 

Na prvi stopnji študija razlikujejo med študijskimi programi z akademsko in strokovno 

usmeritvijo. Univerzitetni študij traja praviloma tri leta (180 ECTS), visokošolski strokovni 

študij pa štiri leta (240 ECTS), v nekaterih primerih tudi šest let, samo v redkih primerih je 

zaključek študija možen že po treh letih študija. Zaradi naraščajočih potreb trga dela po 

strokovno usposobljeni delovni sili so bili leta 2007 v okviru visokošolskega strokovnega 

izobraževanja uvedeni tudi dvoletni študijski programi (120 ECTS; tako imenovana 

‘povezovalna stopnja’), ki po uspešnem zaključku študija omogočajo vključitev v VS-študijske 

programe. 

 

Široke in multidisciplinarne dodiplomske študijske programe dopolnjujejo specializirani eno-, 

dvo- ali triletni magistrski študijski programi (60–90, 120 ali 180 ECTS), ki jih izvajajo 

raziskovalne univerze in inštituti za mednarodno izobraževanje. Bolonjska reforma je 

omogočila, da praktično usmerjene magistrske programe izvajajo tudi z zakonom priznane in 

akreditirane univerze uporabnih znanosti, na katerih traja študij večinoma leto ali dve (60–120 

ECTS), na določenih tudi štiri leta (240 ECTS; npr. arhitektura). 

 

Doktorski študij, ki ga izvajajo raziskovalne univerze, traja v povprečju štiri leta, na voljo pa 

so tudi krajši dvoletni v stroko usmerjeni doktorski programi (Professional Doctorate). 

Doktorski kandidati so praviloma zaposleni in zanje veljajo posebne kategorije zaposlovanja 

(asistenti v poučevanju, asistenti v raziskovanju). 
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Slika 10.1: Sistem visokega šolstva na Nizozemskem 

 

 

Vir: Povzeto po NVAO (2016b). 

 

V študijskem letu 2015/2016 je bilo v visokošolsko izobraževanje redno vpisanih več kot 

700.700 študentov, od tega okrog 258.100 (36,8 %) v UN- in 442.600 (63,2 %) v VS-študijske 

programe (NVAO, 2016b). V visokošolski strokovni sektor je torej vključen izrazito visok delež 

študentov, mnogo nad povprečjem drugih sistemov z binarno strukturo visokošolskega 

izobraževanja. Število vpisanih študentov sicer iz leta v leto narašča, vendar predvsem na 

raziskovalnih univerzah, saj je na univerzah uporabnih znanosti zaznati rahel upad njihovega 

števila. Poleg tega je ponudba študijskih programov na raziskovalnih univerzah v primerjavi s 

tujino razmeroma omejena; trenutno izvajajo okrog 400 prvostopenjskih in 800 

drugostopenjskih študijskih programov, na univerzah uporabnih znanosti pa je zaradi višjega 

deleža vpisanih študentov število prvostopenjskih študijskih programov precej višje (1048), 

število drugostopenjskih študijskih programov pa precej nižje (240) (prav tam).  

 

10.2 Internacionalizacija v nizozemskem visokem šolstvu 

 

Z namenom zagotoviti ustrezna izhodišča za izpeljavo primerjalne analize v naslednjem 

poglavju raziskave, se na tej točki usmerjam na razvoj (politik in strategij) internacionalizacije 
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v nizozemskem visokem šolstvu. V kontekstu “predbolonjskega” obdobja se zato najprej 

osredotočam tudi na razvoj mednarodne razsežnosti visokega šolstva v zgodovini, v kontekstu 

bolonjskega procesa pa analiziram nacionalne in institucionalne politike in strategije 

internacionalizacije ter njihove odzive na nadnacionalno zastavljene cilje njihovega razvoja. V 

nadaljevanju namenjam pozornost tudi pregledu stanja na področju mobilnosti kot ene 

osrednjih dejavnosti internacionalizacije (v tujini), v zaključni razpravi tega dela poglavja pa 

izpostavljam tudi nekatere vidnejše trende in izzive, s katerimi se trenutno sooča razvoj 

internacionalizacije v nizozemskem visokem šolstvu.  

 

10.2.1 Internacionalizacija pred bolonjskim procesom 

 

Zgodovinski pregled razvoja mednarodne razsežnosti visokega šolstva na Nizozemskem je 

pokazal, da so se znanja željni Nizozemci že v srednjem veku odločali za študij na tujih, 

geografsko najbližjih univerzah, ki so privabljale študente in profesorje iz različnih delov 

Evrope. Že leta 1425 je bila npr. v flamsko govorečem delu sosednje Belgije ustanovljena 

Univerza Leuven, stoletje in pol kasneje (1575) pa je bila tudi na Nizozemskem kot prva 

ustanovljena Univerza v Leidnu. Z njeno ustanovitvijo se je začel krepiti tudi obraten trend, saj 

so bili npr. v 17. stoletju tuji študenti na leidenski univerzi že precej številčni in so zastopali več 

kot tretjino vpisne študentske populacije (Gürüz, 2011). Tudi na drugih tedaj obstoječih 

nizozemskih univerzah so bili tuji študenti in profesorji precej številčno zastopani,67 domači 

študenti pa so se v 17. in 18. stoletju – torej v času Grand Tour, ki je bil precej priljubljen med 

nizozemskimi Patriciji – množično odločali za študij na bližnjih nemških univerzah, pogosto 

pa tudi za študij na francoskih univerzah (de Ridder-Symoens, 1996). 

 

Za študij zunaj Evrope so se začeli številni zanimati v začetku 20. stoletja, ko se jim je ponudila 

možnost pridobitve štipendije Rockefeller za študij v ZDA (de Wit, 2002). Kasnejši vzpon 

fašizma je Nizozemska kot soseda Nemčije med drugim občutila tudi v vidnem upadu števila 

prihajajočih in odhajajočih študentov in akademskega osebja. Po koncu druge svetovne vojne 

je bila zato prednostna naloga nizozemske vlade – podobno kot v drugih zahodnoevropskih 

državah – ponovna okrepitev mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva, še 

posebej v obliki dvostranskih kulturnih sporazumov, ki so bili tedaj namenjeni predvsem 

izmenjavam študentov. 

 

V petdesetih letih preteklega stoletja so bili ustanovljeni tudi prvi inštituti za mednarodno 

izobraževanje, ki so s svojimi dejavnostmi podpirali razvoj nekdanjih nizozemskih kolonij, npr. 

v Indoneziji, kjer je bil v ta namen ustanovljen inštitut za usposabljanje študentov (Altbach in 

                                                           
67 Npr. na Univerzi Groningen (1614), Univerzi v Amsterdamu (1632), Univerzi v Utrechtu (1636) itd. 
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de Wit, 2015, str. 7–8). Že leta 1952 je bila ustanovljen tudi Nuffic, nizozemska organizacija za 

mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva, ki je prvotno skrbel za organizacijo 

izobraževanja v angleškem jeziku v državah v razvoju, ki so se v tem času osamosvajale od 

prevlade kolonialnih velesil. Nuffic je bil tako poleg nemškega DAAD in angleškega British 

Councila ena prvih organizacij, ki je po koncu vojne začela načrtno spodbujati razvoj 

mednarodnih dejavnosti (v tujini) (de Wit, 2002). 

 

Vendar pa so bile do začetka osemdesetih let mednarodne dejavnosti skoraj izključno usmerjene 

na sodelovanje z državami v razvoju (prav tam, str. 61). Ker so kulturni sporazumi predstavljali 

enega redkih mehanizmov za spodbujanje internacionalizacije visokošolskega izobraževanja, 

številni avtorji trdijo, da do sredine osemdesetih let mednarodna razsežnost visokega šolstva na 

Nizozemskem ni bila tako razvita (glej npr. van der Wende, 1996; van Dijk, 1997; de Wit, 2002; 

Altbach in de Wit, 2015). Na pojav in razvoj politik internacionalizacije je namreč precej 

vplivala vključitev države v različne večstranske programe izmenjav v sredini tega desetletja 

(npr. Erasmus, Lingua in Comett), uveljavile pa so se tudi druge možnosti za kratkoročno 

mobilnost študentov v okviru enostranskih in dvostranskih programov izmenjav. Predvsem 

program Erasmus je v tem času predstavljal nov vir financiranja študija v tujini, čeprav se je v 

začetnem letu izvajanja programa (1987) vanj vključilo precej manj nizozemskih študentov, kot 

je bilo sprva pričakovati. Precej nizek – le nekaj več kot 2-odstoten – je bil tudi delež 

prihajajočih študentov v okviru programa Erasmus (van Dijk, 1997). 

 

Usmeritev k bolj celostni politiki internacionalizacije se je začela leta 1988 s sprejetjem 

vladnega strateškega dokumenta o internacionalizaciji politik na področju izobraževanja in 

raziskovanja, v okviru katerega so začeli izvajati program STIR (Stimulation 

Internationalisation of Dutch Higher Education), ki naj bi spodbudil odhod domačih študentov 

na študij v tujino (prav tam). V študijskem letu 1990/1991 je bilo vanj vključenih skupno 63 % 

domačih študentov, tri leta kasneje pa že nekoliko manj (57 %) (van der Wende, 1996). Čeprav 

ni dokazov, da se je STIR zgledoval po tedaj uveljavljenih evropskih programih izmenjav, gre 

za z evropskimi pobudami skladen in medsebojno dopolnjujoč se program, z uvedbo katerega 

se je izboljšalo tudi izvajanje mednarodnih dejavnosti na univerzah uporabnih znanosti, ki so 

bile do tedaj precej manj aktivne od raziskovalnih univerz (van Dijk, 1997). Uvedbo programa 

pa lahko razumemo tudi kot odgovor na leta 1986 objavljeno poročilo OECD-ja o stanju 

nizozemskega visokošolskega izobraževanja (in še posebej raziskovanja), ki naj bi mu pretila 

nevarnost izolacije in pomanjkanje konkurenčnosti (van der Wende, 1996). 

 

Z objavo strateškega dokumenta z naslovom Širjenje obzorij so zato na začetku devetdesetih 

let nizozemski oblikovalci visokošolskih politik že začeli izpostavljati tudi motiv izboljšanja 
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kakovosti visokošolskega izobraževanja, zaradi vse večjega števila mednarodnih programov in 

študentskih izmenjav v okviru programa Erasmus pa so v tem času začeli spodbujati tudi 

načrtno uvedbo angleščine kot učnega jezika. Z zakonom je bila uveljavljena določba, da je 

učni jezik nizozemski, raba drugega jezika pa je dovoljena v primeru internacionalizacije 

visokošolskega izobraževanja, navaja van Dijk (1997, str. 162, 169). 

 

Večjo prelomnico v razvoju nacionalnih politik internacionalizacije predstavlja tudi sprejetje 

Načrta za visokošolsko izobraževanje in raziskovanje68 s konca leta 1993. Strateški dokument 

se je namreč bolj kot za spodbujanje kakovosti izobraževanja začel zavzemati za večjo 

konkurenčnost nizozemskega gospodarstva; kot možen način za diverzifikacijo virov 

financiranja so začeli poudarjati pomen privabljanja tujih, predvsem neevropskih študentov in 

v tem ozračju je dozorela tudi namera o vključitvi visokošolskih institucij v podjetniške 

dejavnosti, ki se je konec tega desetletja še bolj okrepila (Jeliazkova in Westerheijden, 2004). 

Z namenom privabiti večje število tujih študentov, se je v tem času povečala tudi ponudba 

študijskih programov v angleškem jeziku, saj se je v državi z jezikom, ki ga ne govori veliko 

ljudi, pojavil problem njihovega dostopa v nizozemski visokošolski sistem (Wächter in 

Maiworm, 2015). 

 

Izobraževalne in kulturne motive za internacionalizacijo visokega šolstva so začeli vse bolj 

nadomeščati gospodarski razlogi zanjo in v kontekstu večje gospodarske konkurenčnosti 

nizozemskega visokošolskega prostora lahko razumemo tudi opustitev nacionalnega programa 

STIR (leta 1996). Z uvedbo manjših in bolj selektivnih programov EU (npr. Socrates) so 

visokošolske ustanove dobile nove priložnosti za razvoj evropsko naravnanih dejavnosti 

internacionalizacije v okviru izmenjav učiteljev, internacionalizacije kurikula, poučevanja v 

tujih jezikih itn., medtem ko se je s pojavom globalizacije v sredini tega desetletja okrepil razvoj 

mednarodnih dejavnosti s svetovno razsežnostjo (van Dijk, 1997; Kälvemark in van der Wende, 

1997; de Wit, 2002; Scott, 2007; Teichler, 2010). 

 

10.2.2 Internacionalizacija v okviru bolonjskega procesa 

 

Nadaljnjo pot razvoja internacionalizacije je močno zaznamovala vključitev države v bolonjski 

proces. S spodbujanjem mobilnosti in konkurenčnega privabljanja tujih študentov kot ključnih 

ciljev izgradnje EVP se je razvoj nacionalnih in institucionalnih politik internacionalizacije, 

analizi katerih se posvečam v nadaljevanju, še bolj okrepil. 

 

 

                                                           
68 Tako imenovani HOOP oziroma Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan. 
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Politike internacionalizacije na nacionalni ravni visokega šolstva 

 

Ker je ob vstopu v bolonjski proces med oblikovalci visokošolskih politik internacionalizacija 

že veljala za ključno prednostno nalogo, so bili v ta namen sprejeti različni strateški dokumenti. 

Septembra 2005 je Svet za izobraževanje objavil petletni Program internacionalizacije za 

izobraževanje 2006–2011, ki sicer ni opredelil prednostnih vladnih nalog za njeno krepitev, 

temveč je navedel glavna priporočila za prihodnjo mednarodno usmeritev izobraževalnega 

sektorja kot celote, npr. razvoj oznake kakovosti in vzpostavitev področne službe znotraj 

posameznega sektorja, ter opredelil prednostna področja njenega razvoja, med njimi npr. 

mednarodne vsebine znotraj kurikulov, uporabo IKT, medinstitucionalno sodelovanje doma in 

v tujini; izvoz izobraževanja itd. (Education Council, 2005; glej tudi Coelen in Kouwenaar, 

2015). 

 

Maja 2006 je stopil v veljavo Kodeks ravnanja za mednarodne študente, ki je visokošolske 

ustanove podpisnice kodeksa obvezal k spoštovanju pravil glede sprejema in vpisa tujih 

študentov, zagotavljanja ustreznih informacij o študijskih programih, šolninah, bivanju itd. Kot 

navajata Coelen in Kouwenaar (2015), je leto kasneje (2007) pristojni minister v obravnavo 

parlamentu posredoval nov program internacionalizacije za področje visokega šolstva, v 

katerem je poudaril njen pomen za kakovost visokošolskega izobraževanja, raziskovanja in 

znanosti. Med prednostnimi nalogami je program izpostavil povečanje mobilnosti študentov, 

spodbujanje ‘kroženja možganov’ in mednarodne usmeritve visokošolskih institucij.  

 

V zadnjih nekaj letih pa je nizozemska vlada v različnih strateških dokumentih opredelila 

potrebo po doseganju cilja, da bo postala ena izmed petih vodilnih na znanju temelječih 

gospodarstev v svetovnem merilu, in v skladu s tem izpostavila internacionalizacijo 

visokošolskega izobraževanja kot prednostno področje za dosego tega cilja. Tako je npr. 

nizozemski Urad za analizo ekonomskih politik v enemu izmed poročil poudaril finančne 

koristi, ki jih internacionalizacija prinaša za nizozemsko gospodarstvo in davkoplačevalce (prav 

tam, str. 129), o vprašanju prevlade gospodarskih argumentov za internacionalizacijo visokega 

šolstva pa so spregovorili tudi nizozemski sogovorniki v intervjujih. Eden izmed njih je npr. 

poudaril: 

 

Lahko rečemo, da postajajo ekonomski motivi pomembnejši od izobraževalnih 

in kulturnih motivov za internacionalizacijo, vendar ne na črno-bel način. 

Obstaja mešanica motivov, ki so pomembni, vendar – če ni dovolj sredstev za 

internacionalizacijo – lahko ekonomski motivi postanejo gonilna sila. Glede na 

dejstvo, da je nizozemska vlada – tako kot v številnih drugih državah – uvedla 
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polne šolnine za ne-EU študente, je to ekonomski motiv. To je razumljivo, ker 

zakaj bi davkoplačevalci financirali tovrstno mobilnost. (Intervju 7) 

 

Na tej podlagi je vlada novembra 2013 v sodelovanju z različnimi deležniki sprejela akcijski 

program z naslovom Make it in the Netherlands! Action Programme 2013–2016, v katerem je 

podprla vključevanje tujih študentov v izobraževanje in na trg dela na Nizozemskem, saj naj bi 

“razvoj stabilnih, dolgoročnih odnosov z mednarodnimi študenti okrepil nizozemsko 

ekonomijo znanja” (prav tam, str. 1). Dokument je navedel številne ukrepe za večjo 

internacionalizacijo, kot so spletno učenje nizozemskega jezika v obliki programov MOOC; 

jezikovni programi za izpopolnjevanje znanja angleškega jezika akademskega osebja; 

vzpostavitev kariernoinformacijskega portala za zagon kariere; odprava zakonodajnih ovir in 

racionalizacija administrativnih postopkov (prav tam). 

 

V odziv na pozive po okrepitvi konkurenčne prednosti nizozemskega visokega šolstva v 

svetovnem merilu sta leta 2014 svojo Vizijo internacionalizacije predstavili tudi združenji 

nizozemskih raziskovalnih univerz VSNU in univerz uporabnih znanosti VH (Vereniging 

Hogescholen, pred tem imenovano HBO-Raad). V njej sta utemeljili potrebo po uresničitvi treh 

glavnih vidikov: učinkovitega trženja visokošolskega izobraževanja in raziskovanja, razvoja 

mednarodnih kompetenc in mobilnosti ter krepitve strateških partnerstev na področju 

poučevanja in raziskovanja (VSNU in VH, 2014, str. 11–21). V skladu s tem sta v Viziji podali 

tudi ustrezne ukrepe, med katerimi najbolj izstopa vnovična uvedba vladnega programa 

štipendiranja mednarodne mobilnosti, ki je bil leta 2011 ukinjen zaradi varčevalnih ukrepov. 

 

Objava dokumenta je precej vplivala na prihodnje vladne politike na področju visokošolske 

internacionalizacije. Kmalu po njegovi objavi je namreč pristojna ministrica v pismu o vladni 

viziji podprla predlog ponovne vzpostavitve nacionalnega programa štipendiranja, prednostno 

naklonjenega privabljanju najbolj talentiranih tujih študentov zunaj držav EGP oziroma podpori 

študija domačih študentov v tujini (Ministry of Education, Culture and Science, 2014). V pismu 

je ministrica navedla tudi nekatere druge ukrepe, med njimi npr. spodbujanje mednarodnih in 

medkulturnih izkušenj prek mednarodne učilnice, odpravo zakonodajnih ovir na področju 

transnacionalnega izobraževanja, skupnih in dvojnih diplom ipd. Vendar pa so nekateri 

sogovorniki v intervjujih poudarili: “mobilnost je v središču vladnih prizadevanj – mislim, da 

je okrog osemdeset odstotkov besedila dejansko o mobilnosti, […] predvsem o vhodni, […] še 

posebej o študentih, ki plačujejo šolnine. […] [Poleg tega] sta imeli krovni združenji […] velik 

vpliv na besedilo” (Intervju 4), zato gre “za gibanje ‘od spodaj navzgor’, namesto da bi imelo 

ministrstvo dejansko svojo vizijo glede strateških ciljev internacionalizacije” (Intervju 6). 
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Leta 2015 je vlada objavila tudi Strateški program za visoko šolstvo za prihodnje desetletje 

(2015–2025), ki je zaradi objave zgoraj omenjene vladne vizije vprašanju internacionalizacije 

namenil nekoliko manj pozornosti, čeprav je ponovno izpostavil pomen mednarodnih študentov 

kot “resnične dodane vrednosti za izobraževanje in nizozemsko ekonomijo znanja” (Ministry 

of Education, Culture and Science, 2015, str. 12). Tudi visokošolske zavode je pozval k 

nadaljnjemu spodbujanju mednarodne mobilnosti, kar sovpada z zgornjimi navedbami 

intervjuvancev o krepitvi gospodarskih argumentov za internacionalizacijo nizozemskega 

visokošolskega prostora. Strateški program pa je posebno pozornost namenil vprašanju 

izvajanja študijskih programov v angleškem jeziku; izrazil je namreč zaskrbljenost glede 

položaja nizozemščine kot kulturnega in znanstvenega jezika v visokošolskem izobraževanju. 

V prihodnje naj bi se zato večjo pozornost kot dotlej namenjalo preglednosti in jasnosti 

institucionalnih jezikovnih politik, in sicer v kontekstu vprašanja, ali se visokošolski zavodi 

osredotočajo izključno na privabljanje večjega števila tujih študentov, kar ne vodi nujno do 

večje kakovosti visokošolskega izobraževanja, saj je uporaba angleščine za nekatere 

samoumevna izbira, za druge pa nekoliko manj (prav tam, str. 32). 

 

Poleg tega so se v zadnjem času okrepila tudi vladna prizadevanja po večji fleksibilnosti 

zakonodaje na področju transnacionalnega izobraževanja, saj naj bi nekateri predpisi ovirali 

njegovo ustrezno izvajanje. Med njimi npr. tako imenovano “pravilo 25 %” določa, da mora 

biti četrtina programa, ki se izvaja v okviru transnacionalnega izobraževanja, fizično 

izvedenega na ozemlju Nizozemske, kar lahko študente odvrne od sodelovanja v študijskih 

programih (Coelen in Kouwenaar, 2015). Vlada zato pripravlja uredbo, ki naj bi omogočila 

izvajanje celotnih programov transnacionalnega izobraževanja v tujini. 

 

Ker pa se vladna ambicija o tem, da bo Nizozemska postala ena izmed petih vodilnih svetovnih 

gospodarstev, navezuje tudi na področje raziskovanja, je treba omeniti vprašanje 

internacionalizacije raziskovanja, za katero na nacionalni ravni skrbita Nizozemska kraljeva 

akademija znanosti in umetnosti (v nizozemščini Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen, v nadaljevanju KNAW) in Nizozemska organizacija za znanstveno 

raziskovanje (v nizozemščini Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, v 

nadaljevanju NWO)69. Nizozemska spodbuja mednarodno sodelovanje na tistih področjih 

raziskav, ki so tudi v mednarodnem okviru močno razvita, krepi strateška partnerstva z 

različnimi državami znotraj in zunaj Evrope, še posebej z državami razvoju (npr. v Afriki), in 

si prizadeva razširiti in poglobiti strateško sodelovanje z Indonezijo in Kitajsko. “Investiranje 

v sodelovanje znotraj svetovnih mrež znanja je bistveni del raziskav in njihove uporabe. 

                                                           
69 Predhodnica KNAW je bila ustanovljena že leta 1808, medtem ko je kot Nizozemska kraljeva akademija znanosti 

začela delovati leta 1938. NWO je bil ustanovljen za tem, in sicer leta 1950.  
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Okrepitev omrežij bo olajšala tudi fizično mobilnost zaposlenih in študentov” (VSNU in VH, 

2014, str. 5), kar označuje povezavo med internacionalizacijo izobraževanja (mobilnostjo) in 

raziskovanja znotraj nizozemskega visokošolskega prostora.  

 

Internacionalizacijo raziskovanja pa nizozemski raziskovalci krepijo tudi z znanstvenimi članki 

v priznanih mednarodnih revijah, ki jih objavljajo s tujimi soavtorji. Najpogosteje sodelujejo s 

tistimi iz ZDA, Združenega kraljestva in Nemčije; kot poroča spletna stran VSNU, so v obdobju 

med letoma 2011 in 2015 objavili največ člankov v sodelovanju z ameriškimi raziskovalci 

(skupno 42.754), krepijo pa tudi sodelovanje z raziskovalci iz gospodarstev v vzponu (VSNU, 

2017). 

 

Politike internacionalizacije na institucionalni ravni visokega šolstva 

 

Ena prednostnih nalog številnih nizozemskih visokošolskih zavodov je tudi razvoj in izvajanje 

institucionalnih politik in strategij internacionalizacije. Tudi v študiji, ki jo je leta 2014 izvedel 

Nuffic, je bilo npr. v analizi politik internacionalizacije na centralni ravni ugotovljeno, da te 

obstajajo na večini (91 % oziroma 46) izmed njih; nekoliko več kot tri četrtine jih je na 

institucionalni ravni bodisi oblikovalo poseben načrt internacionalizacije oziroma si 

prizadevajo, da ga razvijejo v bližnji prihodnosti; na sedmih vključujejo politike 

internacionalizacije znotraj splošnih institucionalnih načrtov, samo štiri institucije pa posebnih 

politik internacionalizacije na centralni ravni niso oblikovale (van Gaalen, Hobbes, Roodenburg 

in Gielesen, 2014). Podobno mnenje je izrazil tudi sogovornik v intervjuju: “koristno je imeti 

strategijo internacionalizacije na institucionalni ravni, vendar je njena oblika neke vrste odprto 

vprašanje” (Intervju 4). 

 

Tudi Univerza Twente je npr. sprejela strategijo internacionalizacije, 2020: Educating the 

Global Citizens – Internationalization Vision, kot del strateškega dokumenta Vision 2020, v 

katerem si je zadala cilj, da se bodo do leta 2020 vsi dodiplomski programi (z izjemo programov 

izobraževanja učiteljev in tehnične medicine) poučevali v angleškem jeziku. Ker že zdaj v 

angleščini izvajajo večino magistrskih študijskih programov, želijo povečati tudi letno število 

mednarodnih študentov, vpisanih vanje, in sicer s 300 na 640 (University of Twente, 2015). 

Motivi za internacionalizacijo univerze so po mnenju koordinatorja za mednarodno sodelovanje 

na eni izmed njenih fakultet 

 

[…] najprej akademski; kot pravi univerza: diplomanti Univerze Twente naj 

bodo globalni državljani – zato želi biti najprej mednarodna univerza, in drugič, 

[…] v prihodnosti bo manj [domačih] študentov, zato bi potrebovali večje število 
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mednarodnih študentov. Torej gre tudi za ekonomski motiv. (Intervju 5) 

 

Najpogosteje omenjene dejavnosti internacionalizacije so torej v institucionalnih dokumentih 

največkrat povezane z mednarodno mobilnostjo (študentov in visokošolskega osebja) oziroma 

z mednarodnim sodelovanjem (Coelen in Kouwenaar, 2015). Vendar pa je bila v obdobju med 

leti 2003 in 2011 v okviru študijskega programa mobilna nekoliko več kot petina nizozemskih 

diplomantov, kar pomeni, da jih je večina ostala doma. Vzroki za nizko izhodno mobilnost se 

– tako kot drugje – navezujejo na finančne ovire pa tudi na neustrezne povezave s študijskimi 

programi oziroma na negotovosti glede priznavanja v tujini pridobljenih kreditnih točk (VSNU 

in VH, 2014). Podobne trditve o vzrokih za nizko izhodno mobilnost študentov so bile prisotne 

tudi v intervjujih: 

 

Eden izmed razlogov je, da imajo nizozemski študenti pogosto poleg študija tudi 

zaposlitev, saj potrebujejo dohodek, in tega je težko obdržati, če greš v tujino. 

Torej, finančni del je eden [izmed razlogov], vendar ne v smislu, da nimajo 

denarja za študij v tujini, temveč bolj v smislu pomanjkanja dohodka. […] In 

obstajajo študenti, ki dejansko mislijo, da je program, v katerega so vključeni, 

najboljši, kar jih lahko najdejo – tako da ni razloga, da bi odšli v tujino. (Intervju 

4) 

 

Ker večina nizozemskih študentov ni mednarodno mobilna, je postala ena ključnih prednostnih 

nalog oblikovalcev institucionalnih politik tudi razvoj dejavnosti v okviru internacionalizacije 

študija doma. V zvezi s tem je že omenjena študija Nuffica ugotovila, da se v institucionalnih 

dokumentih v povezavi z internacionalizacijo doma najpogosteje omenja vključevanje tujih 

predavateljev v pedagoški proces, sodelovanje v mednarodnih projektih, razvoj modulov o 

medkulturnih kompetencah ter usposabljanje v angleškem jeziku, nekoliko manj pogosto se 

navaja vzpostavitev mednarodne učilnice oziroma internacionalizacijo kurikula, le nekaj pa jih 

omenja vključevanje študentov v projekte razvojnega sodelovanja in virtualno mobilnost (van 

Gaalen idr., 2014, str. 2–3; Coelen in Kouwenaar, 2015). 

 

Večina jih pripisuje pomen tudi razvoju mednarodnih in medkulturnih kompetenc, ki jih 

študenti pridobijo na domači instituciji. Na izvedbeni ravni npr. Univerza uporabnih znanosti 

Saxion vključuje mednarodni element v vsak študijski program, vsi diplomanti pa morajo bodisi 

v okviru mednarodnih programov bodisi prek študija na partnerski instituciji v tujini pridobiti 

30 kreditnih točk, ki se nanašajo na mednarodne vidike njihove stroke (Saxion, 2017). Podobno 

mora tudi na Univerzi Twente “75 odstotkov vseh dodiplomskih študentov pridobiti izkušnje v 

tujini v obsegu najmanj 15 kreditnih točk” (Intervju 5). Vendar pa naj bi bile tovrstne 
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kompetence v dokumentih zapisane precej na splošno, saj večina visokošolskih institucij le-te 

podrobno oblikuje na ravni posameznega študijskega programa, katerega vsebina je odločilnega 

pomena za določanje ustreznih mednarodnih in medkulturnih kompetenc (van Gaalen idr., 

2014). S tem se strinjajo tudi intervjuvanci: “izvajanje [dejavnosti internacionalizacije doma] 

je kontekstualno specifično, postavljeno mora biti v okvir programov” (Intervju 16). 

 

Učinkovito izvajanje tovrstnih dejavnosti pa zavira neustrezno znanje angleškega jezika med 

študenti in visokošolskim osebjem ter pomanjkanje časa in finančnih sredstev (van Gaalen idr., 

2014, str. 2), na številnih visokošolskih zavodih pa je med pedagoškim osebjem zaznati tudi 

pomanjkljiv razvoj kompetenc, potrebnih za delo v mednarodnem in medkulturnem okolju. 

Študija Nuffica zato priporoča vključitev razvoja tovrstnih kompetenc znotraj programov 

temeljnega usposabljanja pedagoškega osebja ter izvajanje specifičnih metod poučevanja, 

potrebnih za delo v mednarodni učilnici, v okviru prostovoljnih modulov (prav tam, str. 3). 

Skladne in prilagojene strategije internacionalizacije doma ima zato izdelana le peščica 

institucij in podobno velja tudi za razvoj instrumentov spremljanja tovrstnih dejavnosti (prav 

tam, str. 2). Temu v intervjuju pritrjuje tudi eden izmed sogovornikov: 

 

Univerze imajo politike in omenjajo internacionalizacijo doma, vendar nimajo 

strategij. […] [Zato] obstaja cela vrsta nestrukturiranih in neusklajenih 

dejavnosti, ki se dogajajo ‘od spodaj navzgor’. In kjer je pomanjkanje strategije 

[internacionalizacije doma] resnično problem, je v strokovnem razvoju. Torej, 

kaj delajo univerze? Pravijo: moraš imeti internacionalizacijo doma. Pika. 

Vendar ji ne sledijo z usposabljanjem predavateljev. In to je resnično 

problematično področje. (Intervju 16) 

 

Zaradi prednostne osredotočenosti nacionalnih in institucionalnih politik in strategij 

internacionalizacije na dejavnosti, ki v prvi vrsti spodbujajo mobilnost, se v nadaljevanju 

posvečam pregledu trenutnega stanja na področju mobilnosti v nizozemskem visokošolskem 

prostoru. 

 

10.2.3 Analiza gibanj na področju mobilnosti 

 

V analizi stanja na področju mobilnosti v nizozemskem visokem šolstvu povzemam podatke 

predvsem s spletne strani Nuffica (Mobility Statistics) oziroma iz publikacij na temo mobilnosti, 

ki so objavljene na spletni strani (glej Nuffic, 2017b).70 Nuffic je namreč že od leta 1952 ključni 

                                                           
70 Podatki s spletne strani Nuffic v določenih primerih služijo tudi za obravnavo gibanj na področju mobilnosti v 

Sloveniji.  
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akter na področju internacionalizacije nizozemskega izobraževanja, saj kot vladna agencija že 

dlje časa upravlja nacionalne in mednarodne (predvsem evropske) programe. Izmed njih velja 

poleg programa izmenjav Erasmus izpostaviti štipendijske in druge podporne sheme, 

namenjene posameznikom in institucijam v visokošolskem in poklicnem izobraževanju, npr. 

Nizozemski štipendijski program (po novem imenovan Orange Knowledge Programme 

oziroma OKP). 

 

Celovit pregled stanja na področju mobilnosti poziva k ločeni analizi podatkov o mobilnosti 

študentov, visokošolskega osebja, programov in izvajalcev, ki jo v zaključnem delu 

dopolnjujem z obravnavo vprašanja izvajanja študijskih programov v angleškem jeziku. 

 

Mobilnost študentov 

 

V študijskem letu 2016/2017 je bilo na Nizozemskem v visokošolsko izobraževanje vključenih 

skupno 112.000 mednarodnih študentov, kar je največ doslej (Huberts, 2017). Izmed njih je bilo 

v tem letu v akreditirane študijske programe za pridobitev izobrazbe vpisanih 81.392 

mednarodnih študentov, kar predstavlja 11,4 % celotne študentske populacije. V primerjavi s 

predhodnim desetletjem se je njihovo število povečalo za nekoliko manj kot polovico, saj je 

bilo v študijskem letu 2006/2007 v visokošolsko izobraževanje na Nizozemskem vpisanih 

41.201 mednarodnih študentov (prav tam, str. 3). 

 

Največji, nekoliko manj kot tretjinski delež mednarodnih študentov so v tem letu predstavljali 

študenti iz sosednje Nemčije (27,3 % oziroma 22.189 študentov), ki so jim v sicer precej nižjem 

deležu sledili Kitajci (5,3 % oziroma 4347 študentov) in Italijani (4,1 % oziroma 3347 

študentov). Podobno je tudi sogovornik z Univerze Twente v intervjuju izpostavil: “Na 

psihologiji imamo veliko število nemških študentov – v tem letu [2015/2016] jih je v naše 

programe vpisanih sedemdeset ali osemdeset odstotkov, drugi so večinoma Nizozemci. Tako 

da temu težko rečeš internacionalizacija, to je bolj ‘germanizacija’” (Intervju 1), kar pa je 

posledica izvajanja pravila numerus clausus v sosednji Nemčiji, zaradi česar se številni nemški 

študenti odločajo za vpis na nizozemskih visokošolskih zavodih. Poleg tega je Enschede, kjer 

je sedež Univerze Twente, mesto tik ob nemški meji. 

 

Kot ponazarjam s spodnjo sliko (Slika 10.2), poleg izrazite prevlade evropskih držav med 

desetimi najpogostejšimi državami izvora dolgoročno mobilnih študentov na Nizozemskem 

vsako leto narašča tudi število študentov iz nekaterih držav Južne in Vzhodne Evrope (Grčija, 

Bolgarija, Romunija), pa tudi iz nekaterih držav z uradi NESO (Netherlands Education Support 
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Offices),71 kot sta Indija in Indonezija. 

 

Slika 10.2: Države z najvišjim deležem mednarodnih študentov, vključenih v visokošolsko 

izobraževanje na Nizozemskem, študijsko leto 2016/2017 

 

 

Vir: Povzeto po Huberts (2017). 

 

Zgornja slika prikazuje, da je delež mednarodnih študentov iz drugih držav, vpisanih na 

nizozemske visokošolske zavode, nekoliko manj kot polovičen (45,6 %), kar obenem pomeni, 

da je populacija mednarodnih študentov na Nizozemskem precej raznolika. Izmed študentov iz 

neevropskih držav jih največ izvira iz Azije, med njimi pa so poleg kitajskih študentov72 precej 

številčni tudi študenti iz Indije in Indonezije (več kot 1500 študentov iz posamezne države leta 

2016/2017). Izmed študentov iz Latinske Amerike in Karibov so najštevilčnejši študenti iz 

Surinama (585) in Mehike (450), izmed severnoameriških pa so študenti iz ZDA (807) precej 

številčnejši od kanadskih študentov (280). Najmanj študentov je v tem študijskem letu izviralo 

iz afriških držav; izmed njih pa so bili najštevilčnejši Egipčani (157), Nigerijci in Južnoafričani 

(157 iz vsake od obeh držav) (Nuffic, 2017b).  

 

                                                           
71 Prvi tovrstni podporni urad za izobraževanje je bil s podporo Nuffica ustanovljen že leta 1997 v Džakarti, danes 

pa so uradi NESO vzpostavljeni v desetih državah (Brazilija, Kitajska, Indija, Indonezija, Mehika, Rusija, Južna 

Koreja, Tajvan, Tajska in Vietnam). 
72 Za kitajske oziroma nizozemske študente je na voljo bilateralni štipendijski program, v okviru katerega Nuffic 

25 kitajskim oziroma nizozemskim študentom omogoča študij ali raziskovanje na Nizozemskem oziroma na 

Kitajskem.  
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K temu velja dodati, da se delež mednarodnih študentov na raziskovalnih univerzah stalno 

povečuje (18 % v študijskem letu 2016/2017) in je že leta 2009 presegel desetino celotne 

študentske populacije, medtem ko je na univerzah uporabnih znanosti precej nižji in se vseskozi 

giblje okrog 7 % (7,5 % v tem študijskem letu) (Huberts, 2017, str. 4). Največ, skoraj 9000 

mednarodnih študentov (oziroma 55,9 % celotne študentske populacije) privabi Univerza v 

Maastrichtu, na Univerzi Twente pa so mednarodni študenti v študijskem letu 2016/2017 

predstavljali nekoliko več kot petino vseh vpisanih študentov (22,7 %), kar presega povprečje 

raziskovalnih univerz, in tudi na Univerzi uporabnih znanosti Saxion je npr. njihov približno 

desetinski delež (11 % oziroma 2758 mednarodnih študentov) nad povprečjem univerz 

uporabnih znanosti (prav tam, str. 10–11). 

 

V terciarno izobraževanje v tujini pa je bilo v študijskem letu 2013/2014 vključenih 13.773 

nizozemskih študentov, kar predstavlja samo 2 % celotne študentske populacije oziroma precej 

manj od povprečja EU za izhodno mobilnost, ki znaša 3,3 %. Kot ponazarjam v spodnji sliki 

(Slika 10.3), so Belgija, Združeno kraljestvo in ZDA so v tem študijskem letu gostile skoraj dve 

tretjini (62,9 %) vseh nizozemskih študentov na študiju v tujini, ki so se najpogosteje odločali 

za študij v starejših članicah EU (Nuffic, 2017a, str. 3–6). 

 

Slika 10.3: Države z najvišjim deležem nizozemskih študentov, vključenih v terciarno 

izobraževanje v tujini, študijsko leto 2013/2014 

 

 

Vir: Povzeto po Nuffic (2017a). 

 

Kot prikazuje zgornja slika, se je v študijskem letu 2013/2014 četrtina vseh dolgoročno 
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mobilnih nizozemskih študentov odločila za študij v Belgiji, kar pa poziva k objasnitvi 

specifičnega konteksta, ki usmerja tovrstna vpisna gibanja. Domači študenti se namreč 

prednostno vpisujejo na visokošolske institucije v nizozemsko govorečem delu Belgije 

(Flandrija), in ker gre za relativno majhno državo, je število nizozemskih študentov na 

posameznih visokošolskih institucijah precej visoko. Ob izpolnjevanju posebnih pogojev73 so 

pogosto upravičeni tudi do vladne finančne podpore za študij v tujini, kar je tudi razlog, da se 

številni odločijo za vpis na ugledne visokošolske ustanove v Združenem kraljestvu in ZDA, pa 

tudi v Nemčiji (Nuffic, 2017a, str. 4–5). V zvezi s slednjo velja na tem mestu izpostaviti 

precejšnjo neuravnoteženost med deležem nizozemskih študentov na študiju v Nemčiji in 

deležem nemških študentov na študiju na Nizozemskem, zaradi česar je nizozemsko 

Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost leta 2013 v sodelovanju z DAAD in Univerzo 

v Amsterdamu oblikovalo pobudo ‘German Desk’ (v nizozemščini Duitslanddesk), katere cilj 

je spodbuditi nizozemske študente k študiju v Nemčiji (prav tam, str. 6).  

 

Tudi na splošno je na področju dolgoročne mobilnosti za Nizozemsko značilno precej 

neuravnoteženo razmerje med številom prihajajočih in odhajajočih študentov, vključenih v 

programe za pridobitev izobrazbe, in podobno velja tudi za nekatere druge evropske države, 

kot je npr. Združeno kraljestvo. Poleg tega nekateri trdijo, da naj bi se mobilnost domačih 

študentov v tujino zmanjšala zaradi uvedbe bolonjske strukture stopenj oziroma zaradi razlik v 

trajanju magistrskih programov, v določenih delih sveta pa naj bi bilo prisotno tudi omejeno 

razumevanje razlik med programi raziskovalnih univerz in univerz uporabnih znanosti 

(Education Council, 2005), na kar je opozoril tudi eden izmed nizozemskih intervjuvancev: 

 

Ena izmed ovir je priznanje univerz uporabnih znanosti v [neevropski] tujini, saj 

države niso seznanjene z dvotirnim sistemom raziskovalnih univerz in univerz 

uporabnih znanosti. Večina držav ima univerze in včasih mislijo, da je univerza 

uporabnih znanosti nekoliko manj kot raziskovalna univerza, čeprav izvajamo 

programe na isti ravni […] in kakovost programov bachelor in master je enaka 

kot na raziskovalnih univerzah. Gre le za drugačen poudarek; to je nekaj, kar je 

[tujcem] včasih težko razložiti. […] Vse bolj pa opažamo zelo malo ovir pri 

sodelovanju z univerzami v tujini ali pri vključevanju naših študentov v 

pripravništvo ali raziskovalne projekte v tujini. (Intervju 6)  

 

Na področju kratkoročne mobilnosti je slika drugačna, saj je opaziti precejšen porast v številu 

                                                           
73 Kandidati za vladno finančno podporo za študij morajo izpolnjevati tri dodatne pogoje: da je študij v tujini 

kakovosten; da študent ni financiran s strani tuje vlade in da je študent, ki nima državljanstva držav EU, EGS ali 

Švice, v zadnjih šestih letih najmanj tri leta zakonito prebival na Nizozemskem.  
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evropskih študentov, ki opravijo del študija na Nizozemskem. Pridobljeni podatki kažejo, da je 

bilo v študijskem letu 2013/2014 na Nizozemskem v okviru programa Erasmus na študijski 

izmenjavi oziroma pripravništvu 10.551 študentov, največ iz Španije (14 % oziroma 1477), 

Francije (13,1 % oziroma 1377) in Nemčije (11,9 % oziroma 1249), torej iz evropskih držav, ki 

imajo tudi največje število prebivalcev. Obenem narašča tudi število kratkoročno mobilnih 

študentov iz novejših članic EU (Poljska, Češka, Madžarska) (Nuffic, 2017b). V tem študijskem 

letu je v okviru programa Erasmus v eno izmed 32 partnerskih evropskih držav odšlo tudi 

10.638 nizozemskih študentov, največ v Združeno kraljestvo (15,9 % oziroma 1689), Španijo 

(15,8 % oziroma 1680) in Nemčijo (12,7 % oziroma 1347), ki so torej v tem letu skupaj gostile 

skoraj polovico vseh nizozemskih študentov na izmenjavah v programu Erasmus. Domači 

študenti se vse pogosteje odločajo tudi za izmenjave v nekaterih mlajših članicah EU (npr. 

baltske države, Poljska in Češka), čeprav so v teh državah ti še vedno v manjšini (prav tam). 

 

Za razliko od precej neuravnoteženega razmerja med prihajajočimi in odhajajočimi študenti na 

področju dolgoročne mobilnosti je torej na področju kratkoročne mobilnosti razmerje med 

prihajajočimi in odhajajočimi študenti v programih izmenjav precej bolj uravnoteženo.  

 

Mobilnost visokošolskega osebja 

 

Na področju mobilnosti visokošolskega osebja je prisoten stalen porast v številu prihajajočega 

in odhajajočega osebja, ki se odloča tako za bolj dolgoročne kot tudi kratkoročne oblike 

izmenjav. Na nizozemskih visokošolskih zavodih se delež mednarodnega akademskega osebja, 

zaposlenega za polni delovni čas (skupaj poučevanje in raziskovanje), stalno povečuje; medtem 

ko je leta 2005 znašal 12,3 % (5551), se je leta 2015 povzpel na 20,5 % (10.602) (VSNU, 2017). 

Vendar pa se njihov delež precej bolj očitno povečuje na raziskovalnih univerzah, kjer se je v 

obdobju med letoma 2007 in 2013 povečal za polovico, k čemur je pomembno prispevalo 

zaposlovanje osebja iz neevropskih držav (Coelen in Kouwenaar, 2015). 

 

Prav tako se povečuje tudi število akademskega in strokovnega osebja iz tujine, ki prihaja na 

Nizozemsko poučevat ali se usposabljat v programih izmenjav, še posebej v okviru programa 

Erasmus. V okviru programa je tako na Nizozemsko leta 2012/2013 prišlo največ Nemcev 

(129), Belgijcev (110) in Špancev (104), domače osebje pa se je najpogosteje odločalo za 

tovrstne izmenjave na Finskem (114), v Nemčiji (112) in Združenem kraljestvu (100) (Nuffic, 

2017b), kar pomeni, da se visokošolsko osebje iz nizozemskih visokošolskih zavodov najraje 

udeležuje krajših izmenjav v starejših zahodnoevropskih članicah EU, podobno kot velja tudi 

za domače kratkoročno mobilne študente.  
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Mobilnost programov in izvajalcev 

 

V okviru novejših oblik internacionalizacije v tujini, kot je mobilnost programov, velja 

izpostaviti skupne študijske programe, ki jih nizozemski visokošolski zavodi izvajajo z 

institucijami iz tujine. Njihova ponudba namreč vseskozi narašča in konec leta 2014 je bilo na 

raziskovalnih univerzah na voljo skupno 220 skupnih programov, od tega največ na ravni 

magistrskega (147) in doktorskega (65) študija (VSNU, 2014). Pri izvajanju skupnih in dvojnih 

študijskih programov so aktivne tudi univerze uporabnih znanosti; Univerza uporabnih znanosti 

Saxion tako npr. mednarodnim študentom na dodiplomski in magistrski ravni ponuja več kot 

30 programov skupnih in dvojnih diplom v angleškem jeziku (Saxion, 2017).  

 

Na področju mobilnosti izvajalcev pa se je treba osredotočiti zlasti na vprašanje izvajanja VTI 

v tujini. Ker vladna podpora za razvoj tovrstnega izobraževanja do pred kratkim ni obstajala, je 

šele v zadnjem času opaziti hiter porast v številu podružnic nizozemskih univerz v tujini. Po 

podatkih organizacije C-BERT naj bi bilo namreč na dan 20. januarja 2017 izmed skupno 247 

mednarodnih podružnic univerz na svetovni ravni 10 nizozemskih (C-BERT, 2017). Med njimi 

je najbolj aktivna Univerza uporabnih znanosti Stenden, ki je kot prva nizozemska visokošolska 

ustanova že med letoma 2000 in 2009 ustanovila štiri podružnice kampusov v tujini (v Južni 

Afriki, Katarju, Indoneziji in na Tajskem), na katerih trenutno izvaja skupno 13 dodiplomskih 

in magistrskih programov (prav tam). Univerza Groningen pa namerava kot prva nizozemska 

raziskovalna univerza v sodelovanju s pekinško univerzo za kmetijstvo odpreti podružnico na 

Kitajskem, kjer bo leta 2018 začela izvajati tri magistrske študijske programe (University of 

Groningen, 2017). Izvajanje čezmejnega izobraževanja je preučevala tudi študija Evropske 

komisije, ki je na Nizozemskem sicer identificirala 4 tuje ponudnike transnacionalnega 

izobraževanja (iz Japonske, Združenega kraljestva in ZDA), vendar pa nizozemskih izvajalcev 

tovrstnega izobraževanja ni navedla (čeprav je Univerza uporabnih znanosti Stenden na tem 

področju aktivna že od leta 2000) (glej Brandenburg idr., 2013). 

 

Zaradi fleksibilnejše visokošolske zakonodaje postaja v zadnjem času ponudba dejavnosti na 

področju VTI vse bolj raznolika – še posebej v izboru gostiteljskih držav oziroma študijskih 

programov, vendar pa v primerjavi z Združenim kraljestvom (oziroma drugimi anglosaškimi 

državami) tovrstne dejavnosti med nizozemskih visokošolskimi zavodi še vedno niso 

vsesplošno razširjena praksa. 

 

Mobilnost in vprašanje učnega jezika 

 

Ker sem v predhodnem poglavju o Sloveniji učni jezik identificirala kot eno vidnejših ovir za 
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večjo mobilnost študentov, se v pregledu stanja osredotočam tudi na vprašanje izvajanja 

študijskih programov v angleškem jeziku v nizozemskem visokošolskem prostoru. Tu je slika 

precej drugačna, saj je precej visok delež prihajajočih študentov (in akademskega osebja) v 

okviru dolgoročnih in kratkoročnih oblik mobilnosti odsev obsežne ponudbe študijskih 

programov v angleškem jeziku, ki je največja v celinski Evropi. 

 

Slika 10.4: Delež visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki ponujajo študijske 

programe v angleškem jeziku v petih državah osrednje Zahodne Evrope, študijsko leto 

2013/2014 

 

 
  

Vir: Povzeto po Wächter in Maiworm (2015, str. 40). 

 

Kot ponazarja zgornja slika, se je v študijskem letu 2013/2014 od skupno 3600 študijskih 

programov na vseh treh stopnjah študija v angleškem jeziku izvajalo 1078 študijskih programov 

oziroma 29,9 % vseh študijskih programov, kar pomeni, da jih izvaja kar 65 % nizozemskih 

visokošolskih zavodov (Wächter in Maiworm, 2015, str. 16). Ponudba je najbolj obsežna na 

magistrski ravni, saj se v angleškem jeziku izvaja kar 70-odstotni delež vseh drugostopenjskih 

študijskih programov, predvsem na raziskovalnih univerzah. V obdobju med letoma 2007 in 

2013 se je namreč njihovo število med vsemi evropskimi državami najbolj povečalo prav na 

Nizozemskem, in sicer za več kot 100 % (iz 386 na 946) (Brenn-White in Faethe, 2013). 

 

Obenem gre za eno redkih evropskih držav, kjer je tako za akademsko kot administrativno 

osebje v veljavi obvezen ukrep, da z usposabljanjem izboljša znanje angleškega jezika; v drugih 
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evropskih državah, ki veljajo za priznane izvajalke tovrstnih študijskih programov, tega ukrepa 

namreč ni moč tako pogosto zaslediti (Wächter in Maiworm, 2015). 

 

10.2.4 Povzetek in zaključki 

 

Z analizo razvoja internacionalizacije v nizozemskem visokem šolstvu sem osvetlila, da se je v 

zadnjih treh desetletjih visokošolska dejavnost tako na nacionalni in institucionalni ravni vidno 

internacionalizirala. V ta namen so bili sprejeti številni ukrepi in razviti različni instrumenti, 

npr. programi štipendiranja, pridobivanja tujih študentov pred študijem, med njim in po 

končanem študiju, izvedba študijskih programov v angleškem jeziku, kodeksi ravnanja itn.  

 

Vendar pa sem obenem ugotovila, da se je v zadnjem času zaradi izpostavljanja konkurenčne 

prednosti nizozemskega gospodarstva na svetovni ravni v ospredju nacionalnih politik 

internacionalizacije pojavil predvsem gospodarski motiv, saj se v številnih strateških 

dokumentih prednostno spodbuja privabljanje mednarodnih študentov in izpostavljanje njihove 

koristi za nizozemsko gospodarstvo (glej npr. Make it in the Netherlands! … 2013–2016; 

Ministry of Education, Culture and Science, 2015). Ni zanemarljiv podatek, da naj bi 

mednarodni študenti, ki po končanju študija nadaljujejo z delom na Nizozemskem, vsako leto 

v državno blagajno prispevali okrog 1,57 milijarde EUR (Nuffic, 2016). Kljub temu je eden 

izmed intervjuvancev umestil načelo izboljšanja kakovosti pred gospodarsko naravnanostjo 

internacionalizacije: 

 

Na Nizozemskem imamo največje število programov, ki se poučujejo v 

angleščini, in tega še ne delamo z namenom dobička. Diskurz je na izboljšanju 

kakovosti, ki jih prinašajo mednarodni študenti, in da bi to dosegli, je treba 

spremeniti jezik izvajanja kurikula. Ampak pričakujem, da če bo postajalo 

financiranje univerz vse bolj in bolj okleščeno, potem se bodo neke vrste 

neoliberalni motivi pojavili tudi v državah, kot je Nizozemska. Mislim, da smo 

majhen korak k sprejetju morda ne avstralskega stila, ampak vseeno: k večji 

vlogi ustvarjanja prihodkov na splošno. (Intervju 16) 

 

Institucionalne politike in strategije internacionalizacije namreč podpirajo tudi druge, 

akademske in družbenokulturne motive za internacionalizacijo, ki so med drugim povezani s 

pripravo diplomantov na delo v globalnem okolju; z ustvarjanjem globalnih državljanov, 

zmožnih sodelovanja v medkulturnih kontekstih tudi v okviru dejavnosti, ki krepijo 

internacionalizacijo doma ipd. (Coelen in Kouwenaar, 2015, str. 130). Kljub temu sem v analizi 

teoretske literature, strateških dokumentov, različnih študij in odgovorov nizozemskih 
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intervjuvancev obenem razkrila, da se tudi institucionalne politike in strategije 

internacionalizacije prednostno osredotočajo na mobilnost, še posebej na povečanje števila 

neevropskih študentov, ki plačujejo šolnine. Torej ni moč zanikati, da se gospodarski motiv 

krepi tudi na ravni visokošolskih institucij. 

 

Vendar pa se eden večjih izzivov nahaja prav v vprašanju izvora dolgoročno mobilnih 

mednarodnih študentov, saj jih precejšnja večina (več kot 70-odstotni delež) (še vedno) izvira 

iz evropskih držav, medtem ko ostaja delež prihajajočih študentov iz držav oziroma regij zunaj 

Evrope precej nižji in zato pod pričakovanji večine nacionalnih in institucionalnih oblikovalcev 

visokošolskih politik (Coelen in Kouwenaar, 2015). Podobno se tudi domači dolgoročno 

mobilni študenti v še večji večini (več kot 80-odstotni delež) odločajo za študij znotraj Evrope 

in jih torej le manjšina odide na študij zunaj Evrope. 

  

Kot navajata Coelen in Kouwenaar (2015), bo prihodnji razvoj internacionalizacije bolj 

osredotočen na dejavnosti internacionalizacije študija doma in na vlogo kurikula v tem procesu, 

s tem pa tudi na razvoju učnih izidov ter mednarodnih in medkulturnih kompetenc. To pa 

zahteva bolj kvalitativen pristop, večjo vključitev pedagoškega osebja in študentov v proces 

internacionalizacije ter utrditev zavedanja o koristih, ki jih mednarodno naravnano 

visokošolsko izobraževanje prinaša za vse študente in ne le za mobilno manjšino. Z 

digitalizacijo izobraževanja naj bi se v prihodnosti okrepila tudi povezava med fizičnimi in 

virtualnimi oblikami mobilnosti, med drugim v okviru programov MOOC (prav tam, str. 135–

136; glej tudi Sursock, 2015). V razvoju tovrstnih programov so namreč nizozemske institucije 

vse bolj aktivne, med drugim tudi kot partnerji ameriške platforme Coursera, v okviru katere 

ponujajo številne možnosti tovrstnega izobraževanja. 

 

Tehnologija bo torej prav gotovo usmerjala prihodnji razvoj internacionalizacije v 

nizozemskem visokošolskem prostoru (in širše): 

 

Mislim, da je tehnologija eden glavnih trendov. Spletno sodelovanje med 

študenti […] bo vodilo do večje mobilnosti, vendar drugega tipa. Zato menim, 

da se bo tradicionalna mobilnost šestih mesecev v tujini nadaljevala, vendar pa 

bo poleg nje tudi veliko drugih oblik. To torej pomeni, da se bodo verjetno 

spremenila tudi partnerstva, ker boš lahko imel partnerje v Easy Jet destinacijah, 

kamor lahko študenti poceni potujejo. (Intervju 16) 

  

Z okrepitvijo novih oblik internacionalizacije v tujini, njenih dejavnosti v okviru študija doma, 

strateških partnerstev in ne nazadnje tudi drugih oblik mobilnosti lahko celovite strategije 
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internacionalizacije postanejo tudi realnost in ne samo retorika različnih strateških dokumentov.  

 

10.3 Zagotavljanje kakovosti v nizozemskem visokem šolstvu 

 

Ustrezno razumevanje naslovne teme raziskave zahteva tudi ločeno preučitev razvoja sistema 

zagotavljanja kakovosti v nizozemskem visokem šolstvu, zato se v okviru “predbolonjskega” 

obdobja ukvarjam s pojavom in razvojem novih načinov ocenjevanja in zagotavljanja 

kakovosti, v kontekstu bolonjskega procesa pa, izhajajoč iz delitve na zunanje in notranje 

sisteme zagotavljanja kakovosti, preučujem razvoj organov za zagotavljanje kakovosti, sistem 

akreditacije ter izvajanje postopkov notranjega zagotavljanja kakovosti na nizozemskih 

visokošolskih institucijah. 

 

10.3.1 Sistem zagotavljanja kakovosti pred bolonjskim procesom 

 

Že v splošni analizi razvoja sistemov zagotavljanja kakovosti v zahodnoevropskem kontekstu 

sem osvetlila, da se je do osemdesetih let preteklega stoletja temu vprašanju posvečalo le malo 

pozornosti. Številni avtorji navajajo, da so do tedaj tudi na Nizozemskem vladni organi 

usmerjali razvoj številnih področij visokega šolstva, upravljanje je bilo usmerjeno v 

podrobnosti, financiranje visokošolskih institucij pa odvisno predvsem od državnega 

proračuna. Skladnost z vladnimi predpisi je zato predstavljala glavno jamstvo za zagotavljanje 

kakovosti visokošolskega izobraževanja (Neave, 1988; van Vught in Westerheijden, 1994; 

Jeliazkova in Westerheijden, 2004).  

 

Ker so se v zgodnjih osemdesetih letih okrepila vladna prizadevanja po razvoju novih načinov 

nadzora kakovosti, je Nizozemska postala ena prvih evropskih držav, ki je v tem času razvila 

sistem ocenjevanja kakovosti poučevanja in raziskovanja. Že leta 1983 je vzniknila pobuda, 

imenovana ‘politika pogojnega financiranja’, v okviru katere se je presojalo, kako visokošolski 

zavodi uporabljajo vladna sredstva za raziskovanje. Nov model financiranja jih je namenjal 

univerzam in ne fakultetam ali raziskovalnim programom, ocenjevanje raziskovalnih projektov 

pa je vlada zaradi posebne narave raziskovanja zaupala zunanjim izvedencem z ustreznim 

strokovnim znanjem (van Vught in Westerheijden, 1994; Jeliazkova in Westerheijden, 2004). 

 

Leta 1985 se je ideja o ocenjevanju kakovosti raziskovanja razširila tudi na področje 

poučevanja. Z objavo strateškega dokumenta z naslovom Visoko šolstvo: avtonomija in 

kakovost (v nizozemščini Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit, krajše HOAK) je postalo 

vprašanje avtonomije glavno vodilo za vpeljavo novega modela ocenjevanja kakovosti na 

področju poučevanja; v zameno za bolj avtonomno delovanje so morale namreč visokošolske 
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institucije družbeni sferi dokazati, da izvajajo kakovostno izobraževanje, vredno javnega 

denarja (Jeliazkova in Westerheijden, 2004). Eden vodilnih (nizozemskih) raziskovalcev 

področja zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu je v intervjuju opozoril na dve vrsti vplivov, 

ki sta imeli odločilen pomen za vzpon novega modela zagotavljanja kakovosti. Po njegovem 

mnenju je bila prva vrsta vplivov povezana z lokalnimi razlogi: 

 

Zmanjšanje sredstev je ustvarilo nasprotovanja v smislu ‘vi, minister, se odločate 

napačno; vi ne veste o kakovosti programov, na katere ciljate s zmanjšanjem 

sredstev.’ Torej, [njegov] odgovor je bil: ‘ok, povejte mi glede kakovosti.’ […] 

Drug [vpliv] je bil bolj splošen, to je vzpon neoliberalizma, še posebej novega 

javnega upravljanja. Podobno kot v Veliki Britaniji smo tudi v naši državi prešli 

k neokonservativni in liberalni koaliciji. […] In tu se je začela prva ideja glede 

zagotavljanja kakovosti. (Intervju 3) 

 

Prvotno je vlada sicer načrtovala, da bo zunanje ocenjevanje kakovosti izvajal Inšpektorat za 

visoko šolstvo, vendar pa je že leta 1986 odgovornost podelila krovnima združenjema 

raziskovalnih univerz (VSNU) in univerz uporabnih znanosti (Svet HBO), ki sta ločeno razvili 

postopke ocenjevanja kakovosti za univerzitetne in neuniverzitetne visokošolske ustanove (van 

Vught in Westerheijden, 1994; Jeliazkova in Westerheijden, 2004). V postopkih zunanjega 

zagotavljanja kakovosti tako poudarek ni bil na inšpekcijskem nadzoru s strani državnega 

organa, temveč na kolegialni presoji, kar nakazuje na močan položaj obeh krovnih organizacij 

nizozemskih visokošolskih zavodov. 

 

Enota ocenjevanja je postala študijski program, izhodišče ocenjevanja pa so predstavljala 

samoevalvacijska poročila in dvodnevni obiski visokošolskih institucij, na katerih so odbori 

zunanjih izvedencev pridobivali informacije s strani različnih deležnikov. Temu je sledilo 

pisanje poročil in njihova javna objava, kar pomeni, da je postopek vključeval glavne elemente 

splošnega modela ocenjevanja kakovosti (glej van Vught in Westerheijden, 1994). Tedanji 

sistem zagotavljanja kakovosti je zato služil dvema glavnima namenoma: odgovornosti, ki je 

bila povezana z vprašanjem, ali študijski programi izpolnjujejo standarde kakovosti, določene 

z ocenjevalnim okvirom, in izboljšanju kakovosti, ki se je odražalo v iskanju prednosti oziroma 

pomanjkljivosti študijskih programov ter priporočilih za njihovo izboljšavo (Jeliazkova in 

Westerheijden, 2004). 

 

Uveljavitev strateškega dokumenta HOAK v sredini osemdesetih let je pomenila tudi 

prestrukturiranje odnosov med vlado in visokošolskimi institucijami, ki je postalo izrazitejše v 

začetku naslednjega desetletja. Zakon o visokem šolstvu, ki je bil sprejet leta 1993, je v 
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zakonodajnih določbah tudi vnaprej ohranil znatno avtonomijo in visoko odgovornost za 

kakovost s strani visokošolskih institucij, vlada pa je na ex post osnovi ugotavljala, ali so bila 

finančna sredstva dodeljena učinkovito in ali visokošolski zavodi dosegajo načrtovane rezultate 

(glej Neave, 1988). V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti je imela vlada možnost uporabe 

sankcij; pristojni minister je namreč lahko izdal “rumeni karton” oziroma opozorilo glede 

izboljšav in je lahko v primeru neustrezno odpravljenih pomanjkljivosti program izločil iz 

registra visokošolskih institucij, uporaba “rdečega kartona” pa je pomenila, da diploma ni bila 

več uradno priznana (Jeliazkova in Westerheijden, 2004, str. 330). 

 

V začetku devetdesetih let, v času predsedovanja EU, je Nizozemska pomembno prispevala 

tudi k nadaljnjemu razvoju področja zagotavljanja kakovosti v širšem evropskem kontekstu, saj 

je bila “pod predsedstvom Nizozemske ideja EU tistega časa, da bi bilo dobro, če bi obstajalo 

nekaj kot evropsko zagotavljanje kakovosti ali evropsko omrežje zagotavljanja kakovosti ali 

karkoli – nekaj, kar bi presegalo posamezne nacionalne ravni” (Intervju 3). Zaradi uspeha 

programa Erasmus je bilo namreč v ospredju političnih razprav tudi vprašanje znotrajevropske 

mobilnosti, in ker je mobilnost zahtevala priznavanje študija v tujini, je bilo treba znotraj 

Evrope zagotoviti tudi bolj enakovredno kakovost študijskih programov (Zgaga, 2004a). To je 

kasneje vodilo k oblikovanju ESG in tu je Nizozemska zelo tvorno sodelovala (o tem obširneje 

razpravljam na naslednjih straneh v okviru razprave o sistemu akreditacije). 

 

Vendar pa so bili v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja na sistemski ravni visokega šolstva 

prisotni tudi nekateri razvojni izzivi zagotavljanja kakovosti; kot navajata Jeliazkova in 

Westerheijden (2004), so bili ti povezani z vprašanjem ravnotežja med odgovornostjo in 

avtonomijo, “kompleksom majhne države” ter financiranjem visokega šolstva, zaradi 

manjšinskega jezika in neprimerljivih struktur študijskih stopenj pa je izstopalo tudi prepričanje 

o nezadostni prepoznavnosti kakovosti visokošolskega izobraževanja v mednarodnem prostoru 

(str. 309). Vključitev države v bolonjski proces je ponudila ustrezno rešitev za premagovanje 

tovrstnih izzivov, saj je postal v sredini osemdesetih let vzpostavljen sistem zagotavljanja 

kakovosti precej omejen. Ni namreč več zmogel primerno zadostiti zahtevam vse bolj 

konkurenčno naravnanega mednarodnega visokošolskega okolja, ki se je v tem času okrepil z 

vse bolj kompleksnimi vplivi globalizacije, internacionalizacije in evropeizacije na 

visokošolski razvoj.  

 

10.3.2 Sistem zagotavljanja kakovosti v okviru bolonjskega procesa 

 

Da bi povečali združljivost sistema zagotavljanja kakovosti z načeli bolonjskega procesa, so 

bile julija 2002 s posebnim zakonom o akreditaciji kot delom krovnega zakona o visokem 
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šolstvu (WHW) v visokošolsko zakonodajo vnesene pomembne sistemske novosti na področju 

zunanjega in notranjega zagotavljanja kakovosti, obravnavi katerih se posvečam v nadaljevanju 

tega poglavja.  

 

Zunanji sistem zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu 

 

Ena pomembnejših novitet na področju zunanjega zagotavljanja kakovosti je zagotovo 

povezana z ukinjanjem tradicije, da je ocenjevanje kakovosti odgovornost samega 

visokošolskega sektorja. Z omenjenim zakonom je bila namreč ustanovljena Nizozemska 

organizacija za akreditacijo (NAO), že leto po njeni ustanovitvi pa sta nizozemski in flamski 

minister za izobraževanje podpisala sporazum, ki je vodil do vzpostavitve nizozemsko-flamske 

organizacije za zagotavljanje kakovosti (NVAO) in je v obeh visokošolskih sistemih začela 

delovati leta 2005. Kot navaja njen predstavnik, je ena vidnejših prednosti NVAO pred drugimi 

sorodnimi agencijami, “da smo binacionalna agencija; v tem smislu smo še vedno edinstveni, 

prav gotovo v Evropi, in mislim, da tudi na svetu. In to je seveda prispevalo k mednarodni 

podobi, ki jo imamo.” (Intervju 2) 

 

Naslednja novost je povezana s prevzemom odgovornosti za ocenjevanje obstoječih študijskih 

programov, ki so jo od krovnih združenj nizozemskih univerz in univerz uporabnih znanosti 

prevzele novoustanovljene agencije za ocenjevanje kakovosti, pogosto imenovane tudi ‘VBI’ (v 

nizozemščini Validerende en Beoordelende Instanties). S tem namenom je bila leta 2004 

ustanovljena zasebna neprofitna organizacija QANU (Quality Assurance Netherlands 

Universities), ki je nastala s prestrukturiranjem oddelkov za zagotavljanje kakovosti pod 

okriljem VSNU v samostojne ustanove, NQA (Netherlands Quality Agency) pa je bila 

ustanovljena s preoblikovanjem tovrstnih oddelkov, ki so delovali pod okriljem Sveta HBO. 

Druge agencije imajo svoje izvore na področju visokošolskega svetovanja oziroma na drugih 

področjih (NVAO, 2016a; QANU, 2016). Ocenjevanje obstoječih študijskih programov je torej 

naloga konkurenčnih zasebnih organizacij, kar pomeni, da sistem zunanjega zagotavljanja 

kakovosti temelji na mehanizmu prostega trga. Druge naloge tovrstnih agencij se nanašajo tudi 

na izbor članov ocenjevalnih skupin, organizacijo obiskov lokacij, pisanje ocenjevalnih poročil, 

nudenje strokovne pomoči visokošolskim zavodom itn. 

 

Ker je poročilo o ocenjevanju ključnega pomena za kasnejšo odločitev NVAO o podelitvi 

akreditacije, je za visokošolske zavode izbor ustrezne agencije precejšnjega pomena. Kot 

določa zakon, jo lahko izberejo iz seznama, ki ga NVAO vsako leto objavi na svoji spletni 

strani.74 Pred letom 2011 jih je NVAO vsako leto ocenil in jih v primeru pozitivne ocene vključil 

                                                           
74 Na dan 20. oktobra 2017 je bilo na seznam uvrščenih šest tovrstnih agencij. 
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na seznam, visokošolske ustanove pa so same odločale, katera agencija bo ocenjevala kakovost 

njihovih študijskih programov. Vendar pa je takšna ureditev kmalu postala precej vprašljiva, saj 

je sprožala številna vprašanja, povezana z njihovo neodvisnostjo. V novem sistemu morajo zato 

visokošolske institucije podati NVAO predlog za sestavo ocenjevalnega odbora, saj je NVAO 

tisti, ki je odgovoren za dokončen izbor skupine presojevalcev kakovosti obstoječih študijskih 

programov. Začetno ocenjevanje programov pa je izključna pristojnost NVAO (NVAO, 2016a, 

str. 33).  

 

V sistemu zunanjega zagotavljanja kakovosti torej delujejo trije glavni organi: Inšpektorat za 

izobraževanje je v imenu vlade odgovoren za sistemski nadzor področja zagotavljanja 

kakovosti visokega šolstva kot celote, NVAO je pristojen za akreditacije in ocenjevanje novih 

študijskih programov, agencije za ocenjevanje kakovosti pa kot posrednik med NVAO in 

visokošolskimi zavodi skrbijo za ocenjevanje kakovosti obstoječih programov. 

 

Sistem akreditacije 

 

Že leto pred podpisom Bolonjske deklaracije (1999) je med visokošolskimi deležniki potekala 

resna razprava o uvedbi akreditacije. 

 

Prvič je bilo nekaj glede akreditacije tik pred Bologno, ko je predvsem zaradi 

vpliva delodajalcev in organizacij delodajalcev v sektorju univerz uporabnih 

znanosti prišlo do pilotnih projektov o akreditaciji. Delodajalci so [namreč] 

menili, da je bilo tisto, kar so dobili od prejšnjih krogov zagotavljanja kakovosti, 

preveč nejasno, ni dovolj pomagalo, ni učinkovalo, zato so bili naklonjeni 

močnejšim tipom zagotavljanja kakovosti. Menili so, da je akreditacija dobra 

ideja, tako da so se lokalni pozivi po akreditaciji pojavili v poznih devetdesetih 

letih. (Intervju 3)  

 

Leta 1998 je tudi minister za izobraževanje, kulturo in znanost imenoval skupino, ki je 

pripravila postopke za njeno uvedbo, dve leti kasneje pa je v strateškem dokumentu uvedbo 

novega sistema akreditacije tudi prvič predlagal. Junija 2002 se je s sprejetjem zakona o 

akreditaciji pristop akreditacije tudi uradno uveljavil kot jamstvo za kakovost študijskih 

programov. 

 

Že pred tem je marca 2002 potekal predhodno omenjeni bolonjski seminar o razvoju evropske 

dimenzije zagotavljanja kakovosti. Edini seminar tematske skupine Quality Assurance and 

Accreditation, dogovorjene leto pred tem na praškem srečanju, je organiziralo nizozemsko 
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Ministrstvo za kulturo in šolstvo, Flamska skupnost Belgije (Oddelek za izobraževanje), 

Nemška rektorska konferenca (HRK) in CHEPS (Zgaga, 2004a, str. 282). Ker se je v izhodiščni 

razpravi usmeril na vprašanje programskih in institucionalnih pristopov k zagotavljanju 

kakovosti visokega šolstva, mu je moč pripisati precejšen vpliv ne samo na nadaljnji razvoj 

nizozemskega sistema zagotavljanja kakovosti in akreditacije, temveč tudi na kasnejše 

oblikovanje ESG. 

 

Z izvajanjem prvih akreditacij študijskih programov so začeli leta 2003, in sicer z ločenim 

akreditiranjem dodiplomskih in magistrskih programov, medtem ko doktorski študijski 

programi v sistem akreditacije niso vključeni (Westerheijden idr., 2010). Podobno kot v sredini 

osemdesetih let je bila torej Nizozemska znova med prvimi evropskimi državami, ki je 

vzpostavila sistem akreditacije za vse študijske programe (prav tam). Nov sistem je sicer 

vključeval nekatere prednosti prejšnjega sistema evalvacij študijskih programov (npr. izvajanje 

samoevalvacij in kolegialnih pregledov), vendar pa je ukinil tradicijo, da je izboljšanje 

kakovosti ključnega pomena za procese zagotavljanja kakovosti. O razlikah med sistemom 

akreditacije in evalvacije je razpravljal tudi eden izmed udeležencev intervjujev:  

 

Če primerjam s stanjem pred desetimi ali petnajstimi leti, smo tudi imeli to 

šestletno periodičnost, vendar je bila tedaj veliko bolj usmerjena v dokazovanje, 

ali si izkazoval dovolj kakovosti, in če ne, […] bi izvedenci opredelili, kaj moraš 

storiti, katere ukrepe bi bilo treba sprejeti. No, nikoli se ni zgodilo, da bi bil 

program v postopku ukinjen, danes pa je res mogoče, da se to zgodi. V 

univerzitetnih programih se sicer skoraj nikoli ne zgodi, da bi bil program 

ukinjen, vendar pa je veliko programov umaknjenih tik pred postopkom 

akreditacije. Torej, sistem deluje in postalo je ostrejše, bolj eksplicitno, bolj 

zahtevno. (Intervju 1) 

 

Sistem akreditacije je bil po letu 2002 še dvakrat spremenjen, prvič leta 2011 in naslednjič leta 

2016. Ker se je prvotni okvir akreditacije preveč usmerjal na formalnosti in premalo na vsebine 

izobraževanja oziroma doseganje učnih izidov, je s 1. januarjem 2011 stopil v veljavo pristop 

programske akreditacije in institucionalne revizije. Pri slednji gre za “periodično, zunanje in 

neodvisno ocenjevanje zagotavljanja kakovosti institucije” (NVAO, 2016b, str. 6), ki torej ni 

namenjeno ocenjevanju kakovosti posameznih študijskih programov, temveč se presoja sistem 

zagotavljanja kakovosti, vzpostavljen na visokošolski instituciji. Zanjo je pristop neobvezen, 

izvajajo pa ga odbori neodvisnih zunanjih izvedencev, katere člane imenuje NVAO (prav tam). 

Rezultat institucionalne revizije ima za visokošolsko ustanovo takojšnje posledice, saj je na 

njegovi osnovi utemeljena tudi odločitev o obdobju podeljene akreditacije. V primeru 
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pozitivnega oziroma pogojno pozitivnega izida revizije se je v novem sistemu začelo obstoječe 

študijske programe ocenjevati glede na omejeni in razširjeni okvir ocenjevanja, kar pomeni, da 

njihovo ocenjevanje ni več tako obsežno kot pred letom 2011. 

 

Kmalu po uveljavitvi novega sistema pa je v javnosti odjeknila tako imenovana “afera HBO”, 

ki je bila deležna precejšnje medijske in politične pozornosti. Ena izmed univerz uporabnih 

znanosti naj bi namreč kršila pogoje glede podelitve izobrazbe, saj naj bi študentom s težavami 

z zaključitvijo študija omogočala pridobitev diplome prek alternativnih poti (QANU, 2016). 

Leta 2014 je v javnosti dvignilo veliko prahu tudi poročilo NVAO o negativni ocenitvi večjega 

števila dodiplomskih programov na področju humanistike (NVAO, 2016a) in oba dogodka sta 

imela precejšnje posledice za nadaljnji razvoj sistema zagotavljanja kakovosti. Pristojna 

ministrica je zato leta 2014 imenovala usmerjevalno skupino, ki je bila zadolžena za izdelavo 

poročila, v katerem so predstavili priporočila za njegovo prihodnjo zasnovo. Na temelju 

poročila je junija 2015 parlamentu predlagala uvedbo pilotne študije o institucionalni 

akreditaciji, ki naj bi institucijam zagotovila večjo odgovornost za zagotavljanje kakovosti 

njihovih študijskih programov in s tem zmanjšala administrativne obremenitve, o katerih so 

poročale (še posebej raziskovalne univerze) (QANU, 2016). O izzivih administrativnih bremen, 

ki naj bi se na visokošolskih zavodih okrepili z uvedbo sistema akreditacije, je izrazil svoje 

mnenje tudi eden izmed sogovornikov: 

 

Da institucije dojemajo programsko akreditacijo kot breme […], ima delno 

opraviti tudi s tem, da institucije želijo avtonomijo v izvajanju notranjega 

zagotavljanja kakovosti s strani njih samih in da želijo biti samo preverjene z 

institucionalno akreditacijo, vendar brez programske akreditacije. (Intervju 2) 

 

Čeprav je bila institucionalna revizija uvedena prav z namenom zmanjšati tovrstna upravna 

bremena, po mnenju drugega intervjuvanca postopek akreditacije ni postal manj obsežen zaradi 

dveh razlogov:  

 

Eden je, da institucionalna revizija ni institucionalna akreditacija; gre za ločen 

postopek in še vedno je treba opraviti programsko akreditacijo. In drug [razlog] 

je, da institucionalna revizija v bistvu premika breme, tako da se ne imenuje več 

administrativna obremenitev, ker ni med vlado in institucijo, čeprav breme ostaja 

enako. Še vedno moraš izvajati zagotavljanje kakovosti, vendar interno. Premika 

se iz zunanje na notranjo obremenitev – če želite uporabiti besedo obremenitev. 

(Intervju 3) 
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Kljub pozivom po institucionalni akreditaciji so njeni uvedbi nasprotovale različne 

parlamentarne skupine, med drugim z utemeljitvijo, da se lahko kakovost zagotovi le na način, 

ki vključuje ocenjevanje s strani neodvisnih zunanjih ekspertov in programsko akreditacijo 

(QANU, 2016). Pristojna ministrica je zato februarja 2016 parlamentu znova posredovala 

prenovljeno različico predloga sistema akreditacije, v kateri se je zavzela za institucionalno in 

programsko ocenjevanje, s poudarkom na načrtovanih in doseženih učnih izidih (prav tam, str. 

18). Zgoraj omenjena incidenta sta namreč v nekaterih študijskih programih postavila pod 

vprašaj zanesljivost ocenjevanja doseženih učnih izidov, zato je pozvala k okrepitvi poudarka 

na “jamstvu za kakovost posameznih programov” (NVAO, 2016a, str. 18). 

 

Nov sistem akreditacije je bil uradno potrjen novembra 2016, v veljavo pa je stopil s 1. 

januarjem 2017. Z optimizacijo postopkov akreditacije se želi (ponovno) zmanjšati 

administrativne obremenitve institucij in programov ter uveljaviti “lastništvo” osebja in 

študentov nad postopki ocenjevanja kakovosti, kar naj bi omogočila prilagoditev ocenjevanja 

njihovim lastnim namenom in ciljem, v postopkih zagotavljanja kakovosti pa naj bi s tem se 

povečala udeležba študentov in zaposlenih (prav tam, str. 15). Izhodišče novega sistema 

predstavlja načelo krepitve zaupanja, izrecna pozornost pa je namenjena tudi razvoju kulture 

kakovosti na institucijah, ki – v skladu z načelom avtonomije – nosijo glavno odgovornost za 

kakovost njihovega izobraževanja. 

 

Kot navaja NVAO (2016b), se novi okvir akreditacije uvaja sočasno z začetkom drugega kroga 

institucionalnih revizij, katerih izhodišče predstavlja vizija visokošolske institucije o dobrem 

izobraževanju. To se ocenjuje v sklopu standardov, kot so Vizija in politike, Izvajanje, 

Evalvacija in spremljanje ter Poudarek na razvoju, ki so vključeni v omejeni in obsežni 

ocenjevalni okvir. Omejeni ocenjevalni okvir se uporablja v primeru pozitivne ali pogojno 

pozitivne odločitve o institucionalni reviziji, v drugih primerih pa se uporablja razširjeni 

ocenjevalni okvir (prav tam). 

 

V ocenjevalni okvir je vključeno tudi ocenjevanje obstoječih in novih programov, tj. ponovna 

in začetna akreditacija. Obstoječe programe se v sklopu omejenega ocenjevalnega okvira 

presoja glede na štiri standarde (Predvideni učni izidi, Okolje poučevanja in učenja, 

Ocenjevanje ter Doseženi učni izidi) (prav tam, str. 17–18), razširjeni ocenjevalni okvir pa 

vključuje dodatnih sedem standardov (npr. Kurikul, Osebje, Storitve in zmogljivost, 

Zagotavljanje kakovosti) (prav tam, str. 23–25). V primeru pozitivnega ocenjevanja so obstoječi 

programi akreditirani za obdobje šestih let, akreditacijo pa se lahko podeli tudi v kontekstu 

obdobja izboljšanja. V tem primeru NVAO ponovno oceni določene vidike študijskega 

programa, in sicer na temelju dokumentov, ki dokazujejo, da so bile dosežene izboljšave, izda 
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pa lahko tudi negativno mnenje (prav tam, str. 26).  

 

Ocenjevanje novih programov (oziroma začetna akreditacija) se od ocenjevanja obstoječih 

programov nekoliko razlikuje, saj morajo pred ocenjevanjem javni visokošolski zavodi, ki so 

upravičeni do proračunskih sredstev, od pristojnega ministrstva pridobiti pozitivno mnenje o 

ustreznosti študijskega programa zahtevam trga dela. Ocenjevanje prav tako poteka v omejeni 

in razširjeni različici; omejeni okvir se osredotoča predvsem na vsebinsko kakovost programa, 

razširjeni okvir pa preverja vpetost programa v institucionalne politike, storitve, zmogljivosti, 

zagotavljanje kakovosti in kulturo kakovosti (prav tam, str. 15).75 V primeru pozitivnega 

ocenjevanja se akreditacija podeli za obdobje do šestih let in v tem primeru se program vključi 

tudi v uradni register programov. V primeru pogojno pozitivne ocene se lahko NVAO odloči za 

izvedbo dodatnega ocenjevanja določenih vidikov študijskega programa znotraj obdobja dveh 

let, izda pa lahko tudi negativno mnenje (prav tam, str. 30). 

 

Kot je moč razbrati iz letnega poročila NVAO za leto 2016, je NVAO v tem letu obdelal skupno 

260 vlog za akreditacijo obstoječih programov, izmed katerih je bila večina (204 oziroma 

78,5 %) ocenjena z oceno ‘zadovoljivo’, nekoliko manj kot petina programov (47 oziroma 

18 %) je dosegla oceno ‘dobro’, noben program pa v tem letu ni dosegel ocene ‘odlično’. 

Skupno 5 študijskim programom je odobril obdobje izboljšanja (3 VS in 2 UN študijskim 

programom), 4 programi pa so umaknili vlogo za vnovično akreditacijo (NVAO, 2017b, str. 5–

6). V tem letu je NVAO podelil tudi 89 začetnih akreditacij, kar pomeni, da se je njihovo število 

v primerjavi z letom 2015 povečalo (iz 68), obdelal pa je tudi 3 vloge za institucionalno revizijo, 

kar pomeni, da je do danes ocenjevanje v okviru institucionalne revizije uspešno prestalo 

skupno 35 nizozemskih visokošolskih zavodov (prav tam, str. 7).  

 

Notranji sistemi zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu 

 

S sprejetjem prenovljene visokošolske zakonodaje je bil spodbujen tudi nadaljnji razvoj 

notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti, saj je zakon vse visokošolske zavode obvezal k 

sistematičnemu spremljanju in izboljšanju kakovosti izobraževanja, ki ga izvajajo. Poleg 

krovne visokošolske zakonodaje so delovanje notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti 

opredelili tudi različni institucionalni strateški dokumenti, npr. pravila o notranjem 

zagotavljanju kakovosti, ki so skladna s prvim delom ESG in jih mora sprejeti posamezna 

visokošolska ustanova. Pravila med drugim določajo ravni izvajanja (samo)evalvacij, vrste 

evalvacij programov (npr. vprašalniki, spletne ankete) ipd. 

                                                           
75 Če se je institucija prijavila hkrati za institucionalno revizijo, so novi programi ocenjeni v sklopu omejenega 

okvira začetne akreditacije. 
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Zakonodaja tudi določa, da mora vsak visokošolski zavod na najmanj vsakih šest let izdelati 

institucionalni strateški načrt, ki mora vključevati tudi načrtovano prihodnjo politiko, povezano 

s spodbujanjem izboljšav v kakovosti izobraževanja. V tem smislu npr. strateški načrt Fakultete 

za vedenjske, upravne in družbene vede Univerze Twente (UT-BMS) npr. navaja, da bo 

fakulteta do leta 2018 poenostavila delo vseh vpletenih, izboljšala upravljanje z informacijami, 

razvijala politike ocenjevanja in orodja za evalvacijo, okrepila prihodnji razvoj mednarodne 

orientacije kot tudi nadaljnjo profesionalizacijo učiteljev (UT-BMS, 2015, str. 4). 

 

Strateški načrt predstavlja tudi model notranjega zagotavljanja kakovosti, ki temelji na 

univerzitetnem sistemu zagotavljanja kakovosti in vključuje štiri ravni (institucija, fakulteta, 

program, študijska enota ali modul), ki so medsebojno povezane s cikli modela PDCA. Model 

sloni na prepričanju, da načrti za izboljšanje kakovosti niso samo pripravljeni, temveč je treba 

zagotoviti tudi njihovo izvajanje in spremljanje (v tem smislu je PDCA cikel zaprt) (prav tam, 

str. 7). 

 

Slika 10.5: Notranji sistem zagotavljanja kakovosti na temelju modela PDCA 

 

 
Vir: UT-BMS (2015, str. 2). 

 

Spodnji del slike prikazuje različna institucionalna telesa, ki na različnih ravneh sodelujejo v 
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redno in neodvisno ocenjevanje programov s strani zunanjih izvedencev (NVAO oziroma 

agencije za ocenjevanje kakovosti) kot tudi za javno objavo rezultatov ocenjevanja. Na ravni 

fakultete je za pripravo, izvajanje in spremljanje politik zagotavljanja kakovosti, ki so 

namenjene izboljšanju kakovosti, odgovoren dekan (prav tam). Na ravni študijskega programa 

direktor programa nadzoruje vsak akreditirani študijski program, v skladu z zakonom pa ima 

vsak študijski program tudi svoj programski odbor, ki deluje kot svetovalno telo za organe, ki 

so odgovorni za izvajanje in kakovost študijskega programa (prav tam, str. 12). V programskem 

odboru so zastopani zaposleni in študenti, ki na temelju rezultatov programskih evalvacij 

identificirajo možne pomanjkljivosti, predlagajo rešitve za njihovo odpravo itn. Na ravni 

fakultet oziroma študijskih programov deluje tudi koordinator za zagotavljanje kakovosti, ki 

skrbi za ustrezno upravljanje tovrstnih postopkov na ravni institucije (npr. politike nadzora, 

vizija) kot tudi na ravni oddelka in programa (npr. zbiranje podatkov, spremljanje kazalnikov 

uspešnosti). Vsak študijski program ima namreč lahko samostojen sistem upravljanja kakovosti. 

 

Različni dokumenti opredeljujejo tudi mehanizme notranjega spremljanja in zagotavljanja 

kakovosti na visokošolskih zavodih. Eden najpomembnejših splošnih mehanizmov je 

samoevalvacija, ki lahko služi kot iztočnica za periodične notranje evalvacije oziroma za 

zunanje presoje s strani skupine izvedencev. Ti na obisku visokošolskega zavoda preučijo 

podatke, zapisane v samoevalvacijskem poročilu, ki jih seznani z načini zagotavljanja in 

izboljšanja kakovosti na ključnih področjih, ki so določena z ocenjevalnimi okviri. V primeru 

ocenjevanja programov institucija pripravi krajše samoevalvacijsko poročilo (15 strani za 

omejeni oziroma 20 strani za razširjeni ocenjevalni okvir), v primeru institucionalne revizije pa 

je dokument nekoliko obsežnejši (največ 50 strani). Že pred načrtovanim obiskom lahko 

skupini izvedencev predloži tudi druge relevantne dokumente in informacije (NVAO, 2016b, 

str. 23). 

 

V skladu z visokošolsko zakonodajo morajo visokošolski zavodi spremljati doseganje v 

institucionalnih politikah zastavljenih ciljev s posebnimi podpornimi mehanizmi, kot je 

študentska anketa. Zakonodaja namreč določa, da je treba meriti zadovoljstvo študentov in o 

njem tudi redno poročati. Mnenja in izkušnje študentov tako vsako leto zbirajo v okviru 

Nacionalne študentske ankete (Nationale Studenten Enquête, krajše NSE); gre za nacionalno 

raziskavo merjenja zadovoljstva študentov z različnimi vidiki izobraževanja, ki so povezani s 

študijem in tudi z bolj splošnimi vprašanji (npr. infrastruktura, razpoložljivost študentskih 

stanovanj, zadovoljstvo s predavatelji ipd.) (za zadnje rezultate NSE 2017 glej Studiekeuze123, 

2017). Stopnja odzivnosti se vsako leto povečuje, saj postaja tovrstna anketa čedalje bolj 

pomembna:  
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Še vedno se spominjam, da smo bili nekaj let nazaj v poročilu […] ocenjeni 

precej slabo […] in tega nismo ga jemali zelo resno. Vendar zdaj je pa postalo. 

In to zato, ker […] so razvili zelo učinkovito spletno stran in na tej spletni strani 

lahko najdeš rezultate nacionalne ankete. Ker se poroča v časopisih in se 

uporablja v šolah, je to postalo zdaj precej pomembno. […] Pa gre samo za 

informacije s strani naših študentov, vendar vpliv pa prihaja od zunaj. (Intervju 

1) 

 

Tudi diplomante se na letni ravni z Nacionalno anketo o diplomantih (National Alumni Enquête, 

krajše NAE) sprašuje glede njihovih izkušenj na trgu dela: 

 

In nihče ni niti radoveden glede njenih rezultatov. To je res smešno, ker za 

nekatere programe so kar precej alarmantni. Diplomanti menijo, da so programi 

prelahki, preveč enostavni, da niso učinkovito usmerjeni na strokovno področje. 

Torej bi rekel, da je precej pomembna. Vendar te stvari še niso nikjer objavljene, 

čeprav mislim, da bo do tega prišlo, zato menim, da bodo rezultati [v 

prihodnosti] postali bolj pomembni. Torej, mi resnično potrebujemo zunanjo 

spodbudo. (Intervju 1) 

 

Na rezultatih NSE temelji tudi ocenjevanje pedagoškega osebja, saj se eno izmed vprašanj 

ankete nanaša tudi na zadovoljstvo študentov s predavatelji. Kot navaja uradna spletna stran, 

študenti raziskovalnih univerz najbolj cenijo njihovo ekspertizo, študenti univerz uporabnih 

znanosti pa predvsem njihovo znanje o stroki. 

 

Poudarek na razvoju orodij spremljanja in zagotavljanja kakovosti v obliki javne objave 

samoevalvacijskih poročil, rezultatov študentskih anket, anket za diplomante itd. krepi 

prepričanje, da je odgovornost do različnih interesnih skupin tista, ki prispeva k izboljšanju 

kakovosti nizozemskega visokega šolstva, s čimer (znova) odpira pomembno vprašanje o tem, 

ali je kakovost mogoče meriti s pomočjo kvantitativnih podatkov, saj gre za abstrakten koncept.  

 

10.3.3 Povzetek in zaključki 

 

Z analizo razvoja sistema zagotavljanja kakovosti sem (tudi) na primeru Nizozemske potrdila, 

da sistemi zagotavljanja kakovosti niso statični, temveč podvrženi stalnim in precej dinamičnim 

spremembam (glej tudi Sursock, 2015). Od sredine osemdesetih let, ko je bil v državi prvič 

vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti, je bil namreč le-ta večkrat spremenjen, še posebej 

izrazito po bolonjski prenovi visokošolskega sistema. 
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Odgovornost za izvajanje postopkov ocenjevanja kakovosti so od visokošolskega sektorja 

prevzeli novoustanovljeni neodvisni organi, in sicer agencija za zagotavljanje kakovosti 

(NVAO) ter konkurenčno naravnane agencije za ocenjevanje kakovosti, glavna odgovornost za 

izvajanje kakovostnega izobraževanja pa je bila tudi uradno podeljena posameznim 

visokošolskim ustanovam. Danes so torej študenti in zaposleni tisti, ki nosijo deljeno 

odgovornost za splošno kakovost izobraževanja, pa tudi za kakovost posameznega študijskega 

programa. 

 

Tudi evalvacije študijskih programov so z bolonjskim procesom najprej nadomestile 

akreditacije študijskih programov, s tem pa se je okrepila odgovornost do različnih interesnih 

skupin. Ker pa so se v zadnjih nekaj letih okrepili pritiski po uveljavitvi novih pristopov 

zagotavljanja kakovosti poleg programske akreditacije, je to leta 2011 dopolnila institucionalna 

revizija, leta 2017 pa je bila z namenom krepiti zaupanje v visokošolski sektor, uveljavljena 

tako imenovana akreditacija “po meri” visokošolskih institucij, ki združuje institucionalno in 

programsko ocenjevanje kakovosti. Vlada namreč zahtevam visokošolskih zavodov po uvedbi 

institucionalne akreditacije ni ugodila, temveč se je ponovno zavzela za programsko 

akreditacijo, s čimer se je ohranila prisotnost zunanjih izvedencev v presoji študijskih 

programov.  

 

Kljub temu naj bi novi sistem postopoma optimiziral obstoječe ocenjevalne okvire, zmanjšal 

administrativne obremenitve visokošolskih zavodov in okrepil “lastništvo” študentov in 

visokošolskega osebja nad postopki zagotavljanja kakovosti, čeprav je po mnenju NVAO 

(2016a) ena vidnejših pomanjkljivosti novega sistema “omejen nadzor nad ocenjevanjem, ki ga 

koordinirajo agencije za ocenjevanje kakovosti v imenu institucij”. Zato bi moral biti “NVAO 

bolj prisoten ex ante, da ustvari prave pogoje za ocenjevanje” (prav tam, str. 23) s strokovnim 

znanjem, ki ga poseduje. Novi sistem je bil namreč vzpostavljen pod vplivom incidentov, ki so 

postavili pod vprašaj delovanje sistema kot celote, zato “nedavne spremembe sistema 

akreditacije obravnavajo vprašanja, ki so jih sprožili deležniki in politični kontekst” (prav tam, 

str. 25), zaradi česar bo težko “zadovoljiti zahteve vseh strani: institucije želijo več avtonomije 

in fleksibilnosti; študenti in družba zahtevajo jamstva za kakovost izobraževanja; politični 

kontekst ima specifična in nihajoča mnenja glede instrumentov zagotavljanja kakovosti” (prav 

tam).  
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10.4 Zagotavljanje kakovosti v internacionalizaciji in internacionalizacija v 

zagotavljanju kakovosti nizozemskega visokega šolstva 

 

Ker lahko le z nadgradnjo predhodne razprave tega poglavja zagotovim ustrezno obravnavo 

naslovne teme raziskave, se v nadaljevanju najprej posvečam preučitvi pobud, ki so se na 

Nizozemskem uveljavile v kontekstu zagotavljanja kakovosti internacionalizacije. Za tem se 

usmerjam tudi na pobude v internacionalizaciji zagotavljanja kakovosti nizozemskega visokega 

šolstva, ki jih analiziram z vidika internacionalizacije agencije za zagotavljanje kakovosti doma 

in v tujini ter mednarodnih evalvacij in akreditacij na nizozemskih visokošolskih zavodih. 

Skladno s strukturo predhodnega poglavja se v zaključnem delu tega dela poglavja usmerjam 

tudi na vprašanje uvrščanja nizozemskih raziskovalnih univerz na mednarodnih lestvicah in ga 

s tem tudi zaključujem. 

 

10.4.1 Zagotavljanje kakovosti v internacionalizaciji visokega šolstva 

 

Na Nizozemskem so že v zgodnjih devetdesetih letih začeli z načrtnim vključevanjem vprašanja 

zagotavljanja kakovosti v postopke internacionalizacije. Kot poudarja M. van der Wende 

(1999), so v študijskem letu 1993/1994 začeli izvajati samoevalvacije, ki so z namenom 

izboljšanja kakovosti internacionalizacije visokošolskim institucijam omogočale presojo 

njihovih strategij internacionalizacije v kontekstu mobilnosti, internacionalizacije kurikula, 

procesov poučevanja in učenja, skupnih diplom, institucionalne infrastrukture itn. 

 

Avtorica prav tako navaja, da je leta 1995 tudi Nuffic v sodelovanju s Svetom HBO razvil 

smernice za ocenjevanje kakovosti internacionalizacije v visokošolskem strokovnem sektorju. 

Smernice so bile zasnovane tako, da je bila njihova uporaba omogočena v širših postopkih 

zagotavljanja kakovosti v visokošolskem strokovnem izobraževanju, saj so pri ocenjevanju 

kakovosti internacionalizacije upoštevale metodologijo in strukturo nacionalnega sistema (prav 

tam, str. 232). Na temelju tovrstnega pristopa se je torej že v času njegove razvojne faze okrepilo 

sodelovanje med organizacijami za internacionalizacijo (Nuffic) in organi za zagotavljanjem 

kakovosti (Svet HBO) (prav tam). 

 

Kljub uveljavitvi različnih pobud, ki so si v zadnjem desetletju preteklega stoletja prizadevale 

za izboljšanje kakovosti v internacionalizaciji nizozemskega visokega šolstva, se je večina 

izmed njih še vedno prednostno usmerjala na kvantitativne vidike, ki so bili največkrat povezani 

z izmenjavami študentov in visokošolskega osebja (prav tam, str. 232). Tudi Inšpektorat za 

šolstvo je že tedaj izrazil zaskrbljenost glede kakovosti institucionalnih dejavnosti 

internacionalizacije, ki so potekale v okviru evropskih programov izmenjav oziroma znotraj 
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dejavnosti tujih partnerskih institucij v nizozemskem visokošolskem prostoru. Zato je 

priporočil, da se jih vključi v redne postopke zagotavljanja kakovosti na področju visokega 

šolstva (prav tam, str. 233).  

 

V zadnjih letih pa se je pozornost, namenjena razvoju orodij, ki na različne načine ocenjujejo 

kakovost internacionalizacije, na Nizozemskem precej okrepila. Kot sem že omenila v razpravi 

šestega poglavja, je leta 2009 NVAO razvil ocenjevalni okvir, ki je z nagrajevanjem dobrih 

praks omogočil razlikovanje med različnimi stopnjami internacionalizacije na ravni študijskih 

programov. Ocenjevalni okvir se je na Nizozemskem uporabljal do januarja 2016, ko je stopil 

v veljavo okvir CeQuInt, ki ga je na temelju nizozemske pobude razvila ECA. Nizozemski 

visokošolski zavodi se lahko danes prostovoljno odločijo za ocenjevanje posebnega vidika 

internacionalizacije, ki temelji na okviru CeQuInt in je lahko ocenjen hkrati z rednimi postopki 

zagotavljanja kakovosti, npr. z institucionalno revizijo. V primeru uspešne ocene jim NVAO 

podeli oznako ‘razpoznavna značilnost’ (distinctive feature), institucija pa lahko zaprosi tudi za 

podelitev certifikata za kakovost v internacionalizaciji, ki ga podeljuje ECA. Tako je bilo npr. 

na dan 11. maja 2017 na seznam dobitnikov tovrstnega certifikata vključenih 19 študijskih 

programov, ki jih raziskovalne univerze in univerze uporabnih znanosti izvajajo večinoma na 

ravni magistrskega študija. Dobre prakse na področju internacionalizacije so objavljene tudi na 

spletni platformi (Internationalisation Platform), ki deluje v okviru ECA (ECA, b. d.). 

 

Zanimiv je primer dobre prakse Univerze uporabnih znanosti Stenden, imenovane The Grand 

Tour; gre za obliko mednarodne mobilnosti, v okviru katere lahko študenti iz matične 

nizozemske institucije, vključeni v študijski program Hotelirstvo, nadaljujejo s študijem na 

njenih podružničnih kampusih v tujini, kjer se lahko vključijo v temeljni modul programa pa 

tudi v številne druge manj obsežne module, ki dajejo prednost lokalnemu kulturnemu kontekstu. 

Program naj bi imel zato precejšen vpliv na razvoj medkulturnih kompetenc, ki so opredeljene 

s programom domače matične institucije, kar naj bi – za razliko od tradicionalnih načinov 

izmenjav – prispevalo k večjemu nadzoru nad nadaljevanjem učne poti študentov v tujini. 

Tovrstna praksa naj bi zato dokazljivo vplivala na kakovost izobraževanja, saj študenti tako 

pridobivajo različna znanja in kompetence, povezane s kulturno raznolikostjo, strokovnim in 

osebnim razvojem in razvojem medosebnih spretnosti (prav tam). 

 

Kot je bilo že omenjeno, je tudi Nuffic v sodelovanju z visokošolskimi institucijami razvil 

spletno orodje MINT, ki v postopku merjenja internacionalizacije upošteva tudi kazalnik o 

zagotavljanju kakovosti. Leta 2008 je bila tovrstna storitev poskusno uvedena na 15 

visokošolskih ustanovah, med drugim tudi na Univerzi uporabnih znanosti Windesheim, kjer 

so z namenom identificirati dejavnost internacionalizacije oziroma sredstev, potrebnih za 
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uresničitev ciljev na tem področju, v obdobju med letoma 2009 in 2012 uporabljali vprašalnik, 

ki je bil izdelan v okviru razvoja orodja MINT. O izkušnjah z vprašalnikom MINT je institucija 

izrazila naslednje mnenje: 

 

Vprašalnik MINT je najbolj ustrezen za uporabo kot kontrolni seznam v smislu, 

kaj je že narejeno in kaj še ni storjeno, in spodbuja tudi zavedanje, kaj bi še lahko 

storili. Uporaba enotnega seznama in oblike krepi usklajevanje med šolami, pri 

oblikovanju načrta na ravni institucije pa tudi pristop ‘od spodaj navzgor’. 

Vprašalnik, ki je bil izpolnjen vnaprej, lahko služi tudi kot odličen vložek za 

sestanek, na katerem se razpravlja o novih politikah. (van Gaalen, 2009, str. 85)  

 

Ker pa gre za instrument, ki se je začel uporabljati že v preteklem desetletju, se je v zadnjem 

času izkazala večja potreba po njegovi ustrezni posodobitvi, zato je – kot že omenjeno v šestem 

poglavju – Nuffic izvajanje tovrstne spletne storitve začasno ustavil. 

 

Že pred desetimi leti so tudi posamezni visokošolski zavodi začeli razvijati lastne okvirje, 

namenjene ocenjevanju kakovosti (v dejavnostih) internacionalizacije. Leta 2007 je npr. začela 

spremljati kakovost v programih izmenjav Univerza Radboud Nijmegen, ki si je zadala cilj, da 

bo le-to povečala na podlagi sklenjenih učnih sporazumov, v katerih mora študent natančno 

opredeliti načrtovano število kreditnih točk, ki jih namerava pridobiti med študijsko izmenjavo 

v tujini. Za dosego tega cilja je sprejela različne ukrepe, med njimi npr. uvedbo strožjih 

jezikovnih zahtev glede znanja angleškega jezika med prihajajočimi in odhajajočimi študenti; 

tisti, ki pridejo na izmenjavo v okviru magistrskega študija, morajo npr. dokazati, da so na 

domači instituciji pridobili najmanj 150 kreditnih točk, vsi prihajajoči študenti pa morajo 

predložiti tudi rezultate preverjanj znanja angleškega jezika (npr. IELTS, University of 

Cambridge Test) oziroma potrdila o opravljenem angleškem jezikovnem tečaju (Vermeulen in 

Jensen, 2010). 

 

Včasih pa se visokošolske ustanove pri oblikovanju okvirjev za zagotavljanje kakovosti 

internacionalizacije soočajo tudi z nekaterimi ovirami:  

 

Delamo na našem okvirju zagotavljanja kakovosti internacionalizacije, vendar 

pa je težko dobiti prave podatke o mobilnosti. […] Že nekaj let se spodbuja 

mobilnost študentov in osebja, vendar pa o tem nimamo podatkov; in na 

nekaterih oddelkih imamo veliko mednarodnega osebja, vendar o tem nimamo 

številk. Ne vem, zakaj gre tako počasi, mislim, da zaradi dejanskega stanja, v 

katerem internacionalizacija v resnici poteka – od spodaj navzgor. (Intervju 1) 
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Tudi Coelen in Kouwenaar (2015) utemeljujeta, da je kvantitativno naravnano ocenjevanje 

internacionalizacije težko izvajati, zato bi bilo treba v prihodnosti nameniti večjo pozornost 

ocenjevanju izidov, saj institucionalne strategije internacionalizacije pogosto ne navajajo, kako 

izboljšati ključne procese (npr. kurikul, storitve), izide (npr. diplomanti, uporabnost znanja), še 

manj pa se posvečajo vprašanju, kako internacionalizacijo oceniti ali izmeriti (str. 135). 

 

Tovrstno vprašanje je naslovila institucionalna pobuda, ki jo je na svoji spletni strani izpostavil 

tudi Nuffic. Gre za kontrolne sezname (Checklists Program Internationalization), ki jih je leta 

2009 razvila Univerza uporabnih znanosti INHolland v skladu z akreditacijskimi standardi 

EQUIS. Ocenjevalni okvir, ki omogoča presojo desetih različnih vidikov internacionalizacije 

programa, obsega kontrolne sezname, ki se nanašajo na ta področja: strategija in vodstvo; mreže 

in akreditacija; mobilnost in izmenjave; študenti; družbeni odnosi in intervencije; raziskave in 

prenos znanja; kurikularne vsebine; pedagogika kurikula in objekti ter mednarodni razvoj in 

ozaveščanje. Rezultate ocenjevanja posameznih vidikov se razvršča v pet kategorij in za vsako 

izmed njih se določi povprečna ocena, s čimer se tudi podrobneje ovrednoti stopnja 

internacionalizacije posameznih področij (Reeb-Gruber, 2009).  

   

Kljub zaznanim institucionalnim oviram se tako določene visokošolske ustanove osredotočajo 

tudi na ocenjevanje kakovosti dolgoročnejših, kvalitativnih vidikov internacionalizacije (npr. 

kurikul, učni izidi), še posebej na ravni posameznih študijskih programov. Ker pa so kurikularne 

vsebine nekaterih bolj, druge pa manj mednarodno naravnane, se tudi v nizozemskem primeru 

znova potrjuje disciplinarnospecifično pogojenost pobud, vzpostavljenih za namene merjenja, 

ocenjevanja in zagotavljanja kakovosti visokošolske internacionalizacije. 

 

10.4.2 Internacionalizacija v zagotavljanju kakovosti visokega šolstva 

 

Drugo plat medsebojne povezave med internacionalizacijo in zagotavljanjem kakovosti je treba 

preučiti v kontekstu internacionalizacije zunanjih in notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti 

v nizozemskem visokem šolstvu, čemur se posvečam v nadaljevanju tega poglavja. 

 

Internacionalizacija agencije za zagotavljanje kakovosti doma in v tujini 

 

Nizozemsko-flamska agencija za zagotavljanje kakovosti je k internacionalizaciji svojega 

delovanja nedvomno zavezana “vse od začetka, ker smo binacionalna agencija, nizozemska in 

flamska, ustanovljeni s strani nizozemske in flamske vlade. Vedno smo imeli mednarodno 

podobo in vedno smo mislili, da je pomembno, da aktivno sodelujemo v mednarodnem omrežju 
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zagotavljanja kakovosti.” (Intervju 2) Gre namreč za agencijo, ki je polnopravno članstvo v 

ENQA pridobila že leta 2003 in je bila marca 2017 s strani združenja deležna že tretje zunanje 

evalvacije, na temelju katere je podaljšala članstvo za nadaljnjih pet let. Vse od ustanovitve 

EQAR leta 2008 je tudi del registra zaupanja vrednih agencij, v okviru članstva v mreži 

INQAAHE pa je med letoma 2008 in 2013 gostila tudi sekretariat.76 Po mnenju našega 

sogovornika je za agencijo najpomembnejše sodelovanje z ECA: 

 

Z ECA imamo tudi največ projektov. Ne samo k projektu CeQuInt, veliko smo 

prispevali tudi glede skupnih programov v projektu JOQAR [Joint programmes: 

Quality Assurance and Recognition of degrees awarded], pred tem smo imeli 

tudi skupinske projekte, ki so se osredotočali na vzajemno priznavanje 

akreditacij in skupnih programov. Če pogledam vsebinsko in projekte, katere 

smo izvedli, je [ECA] zelo pomembna. (Intervju 2) 

 

Poleg članstva v različnih mednarodnih organizacijah in sodelovanja v različnih mednarodnih 

projektih je prednostno strateško področje internacionalizacije NVAO tudi medsebojno 

priznavanje odločitev o akreditacijah skupnih programov in diplom, dvojnih akreditacijah in 

kvalifikacijah. Že konec leta 2010 je agencija podpisala večstranski sporazum, v okviru 

katerega je akreditirala več skupnih programov s strani partnerskih agencij, registriranih v 

EQAR, s podpisom pogodbe o sodelovanju z Nemškim Svetom za akreditacijo pa je 

poenostavila postopke medsebojnega priznavanja akreditacije skupnih študijskih programov in 

diplom med nemškimi, nizozemskimi in flamskimi visokošolskimi zavodi (NVAO, 2016a). 

Leta 2015 je z različnimi mednarodnimi strokovnimi združenji za akreditacijo, kot so AACSB, 

EFMD in EAPAA, podpisala tudi sporazume o sodelovanju, ki omogočajo dvojno akreditacijo 

(prav tam). Podrobneje je o kombinaciji nacionalne in mednarodne akreditacije v intervjuju 

spregovoril tudi predstavnik agencije: 

 

Sklenili smo pogodbo za nekaj, kar je še vedno nekaj posebnega. […] In želimo 

se razširiti še naprej, zato tudi aktivno iščemo agencije na drugih disciplinarnih 

področjih, s katerimi bi lahko sklenili podobne sporazume. […] Prek teh 

sporazumov bomo omogočili dvojno akreditacijo za programe, kar ima seveda 

zanje prednost; morajo prestati en postopek ocenjevanja namesto dveh, kar je 

seveda zanje dodatno breme. (Intervju 2) 

 

                                                           
76 Internacionalizacijo svojega delovanja udejanja tudi zasebna neprofitna organizacija QANU, ki je polnopravna 

članica ENQA od leta 2005, od leta 2011 pa je vključena tudi v seznam EQAR in je polnopravna članica 

INQAAHE. 
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Pomemben dolgoročni strateški cilj na področju internacionalizacije agencije zato NVAO v 

strategiji agencije opredeljuje tako: “prevzeti vodilno vlogo pri zagotavljanju kakovosti skupnih 

programov, vzajemnem priznavanju programov in diplom ter diseminaciji dobrih praks” 

(NVAO, 2017a, str. 14), kar nakazuje njeno zavezo k nadaljnjemu razvoju dejavnosti, ki v 

nacionalnem in mednarodnem merilu krepijo povezavo med obema naslovnima konceptoma 

raziskave. 

 

Mednarodne evalvacije in akreditacije visokošolskih zavodov 

 

Enega izmed načinov internacionalizacije notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti 

predstavljajo mednarodne evalvacije, čeprav gre za trend, ki je bil bolj očiten v zadnjem 

desetletju preteklega stoletja, ko je npr. EUA v okviru Programa institucionalnih evalvacij 

zunanje evalvirala Univerzo v Utrechtu (1995) in Univerzo Twente (1999) (EUA, 2017).  

 

V devetdesetih letih so se na Nizozemskem že okrepile tudi pobude, ki so vodile do zmanjšanja 

vladnega nadzora, saj so določene visokošolske institucije izvajale študijske programe, ki so jih 

akreditirale tuje organizacije. Ker je v tem času visokošolska zakonodaja omogočala izvajanje 

podiplomskih študijskih programov samo na raziskovalnih univerzah, so univerze uporabnih 

znanosti v sodelovanju z angleškimi institucijami kot alternativo ponujale magistrske študijske 

programe, vendar pa je bila zaradi zakonske omejitve možna samo pridobitev angleškega 

naziva. M. van de Wende (1999) pravi, da gre v tem primeru za denacionalizacijo visokega 

šolstva, ki se odraža v zmanjšanju vladnega nadzora in upravljanju ‘na daljavo’ – oziroma v 

kontekstu Clarkovega triangulističnega modela koordinacije: gre za spremenjeno razmerje med 

silami akademske oligarhije, državne oblasti in tržnega povpraševanja, ki se je pojavilo kot 

odziv na naraščajočo konkurenco, ki je prisilila visokošolske ustanove, da delujejo zunaj 

nacionalnih okvirov (str. 234).  

 

Danes številne nizozemske visokošolske ustanove internacionalizirajo svojo dejavnost 

predvsem v okviru mednarodnih akreditacij, saj so mnoge izmed njih za dodiplomske, 

magistrske in druge programe prejele akreditacijo s strani različnih tujih organov za 

akreditacijo, še posebej tistih, ki so specializirani za določeno disciplinarno področje. 

Mednarodno akreditacijo EAPAA ima 8 nizozemskih visokošolskih ustanov, ki izvajajo 

študijske programe na področju družbenih ved in javne uprave, med njimi tudi Šola za upravo 

in upravljanje Univerze Twente (za dodiplomski in magistrski študijski program Javna uprava 

ter magistrski program Evropske študije). Tudi Fakulteta za vedenjske, upravne in družbene 

vede – naslednja izmed članic univerze – ima akreditacijo sistema EPAS, ki deluje pod okriljem 

EFMD. Slednjo sta leta 2013 prejela študijska programa Mednarodna poslovna administracija 
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in Poslovna administracija; akreditacija EPAS je namenjena ocenjevanju kakovosti programov 

na področju poslovnih ali upravnih ved, upošteva pa različne mednarodne vidike študijskega 

programa, na temelju katerih se v postopke notranjega zagotavljanja kakovosti vključuje vidik 

internacionalizacije (University of Twente, 2016). Nizozemska ima tudi tri trojno akreditirane 

institucije s strani AACSB, EQUIS in AMBA, in sicer so članice tega elitnega kluba Poslovna 

in ekonomska šola Univerze v Maastrichtu, Poslovna šola Univerze v Amsterdamu ter Upravna 

šola Erasmus Univerze v Rotterdamu.  

 

Z zgornjo razpravo ponovno utemeljujem, da so mednarodne akreditacije precej pogostejši 

pojav med študijskimi programi na področju poslovnih in upravnih ved, s tem pa znova 

dokazujem tudi disciplinarno pogojenost internacionalizacije v notranjih sistemih zagotavljanja 

kakovosti (tudi) znotraj nizozemskega visokošolskega prostora. 

 

10.4.3 Uvrščanje nizozemskih univerz na mednarodnih razvrstilnih lestvicah 

 

Ker sloves visoke kakovosti in izrazite internacionalizacije nizozemskega visokega šolstva 

pogosto povezujejo tudi z visokimi uvrstitvami njihovih raziskovalnih univerz na različnih 

mednarodnih lestvicah, se v nadaljevanju posvečam tudi obravnavi tovrstnega trenda. 

Nizozemska je namreč ena redkih držav, ki jo na tovrstnih lestvicah zastopajo skoraj vse 

raziskovalne univerze; še več, te zasedajo tudi precej visok položaj – tik pod vrhom, kjer 

prevladujejo univerze iz angleško govorečih visokošolskih okolij. 

 

V spodnji tabeli (Tabela 10.1) prikazujem, da je na zadnje objavljeni Šanghajski lestvici 

(ARWU 2017) med petsto najviše uvrščenimi univerzami moč zaslediti kar 12 nizozemskih, 

izmed katerih so 4 uvrščene do stotega, nadaljnje 4 pa do dvestotega mesta. Izmed njih zaseda 

najvišji položaj Univerza v Utrechtu, in sicer med petdeset najviše uvrščenih (47. mesto). Na 

mednarodni lestvici THE 2018 je do dvestotega mesta uvrščenih vseh 13 raziskovalnih univerz; 

med sto najviše razvrščenimi pa je kar 7 nizozemskih, izmed katerih zaseda najvišje mesto 

Tehniška univerza v Delftu (63. mesto). Na mednarodni razvrstilni lestvici QS 2018 je med 

dvesto najviše uvrščenih 10 raziskovalnih univerz, najviše Univerza v Amsterdamu (58. mesto), 

na lestvici Webometrics 2017, ki poleg raziskovalnih univerz razvršča tudi druge visokošolske 

zavode, pa je skupno 135 nizozemskih visokošolskih institucij, med njimi 3 (raziskovalne 

univerze) do stotega mesta. Najvišji položaj zaseda Univerza v Utrechtu (69. mesto), najnižji 

pa Akademija Theo Thijssen (26.964. mesto). Na lestvici URAP 2017–2018, kamor so uvrščene 

vse univerze, vključno z Odprto univerzo, jih 7 zaseda položaj do stotega mesta, med njimi pa 

(znova) pripada najvišje mesto Univerzi v Utrechtu (45. mesto). Na razvrstilno lestvico RUR 

2017 pa se je uvrstilo 9 raziskovalnih univerz – 5 izmed njih do stotega mesta, najvišji položaj 
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pa pripada Univerzi Wageningen (32. mesto).  

 

Tabela 10.1: Uvrstitve nizozemskih univerz na mednarodnih razvrstilnih lestvicah 

 

* Legenda: M: uvrstitev univerze na mednarodni ravni; N: uvrstitev univerze na nacionalni ravni 

 

Vir: ARWU (2017); THE (2017b); QS (2017b); Webometrics (2017); URAP (2017b); 

RUR (2017). 

 

Kot prikazujem v zgornji tabeli, so na štiri od sedmih razvrstilnih lestvic uvrščene vse 

nizozemske raziskovalne univerze. Njihove visoke uvrstitve lahko pripišemo različnim 

dejavnikom, npr. obsežni ponudbi študijskih programov v tujih jezikih, ki privabijo mnoge 

 
 

ARWU 
2017 

 

THE 
2018 

 

QS 
2018 

 

Webo- 

metrics 
2017 

 

URAP 
2016–2017 

  

 RUR 
2017 

* M N M N M N M N M N M N 

Univerza v 

Utrechtu 

47  1 68 5 109 4–

5 

66 1 45 1 / / 

Univerza v 

Amsterdamu 

101–

150 

5–8 59 1 58 2 72 2 63 2 / / 

Univerza v 

Groningenu 

59 2 83 7 113 6 87 3 78 4 149 8 

Erasmus 

Univerza v 

Rotterdamu  

73 3 72 6 147 8 194 6 92 7 84 4 

Tehniška 

univerza v 

Delftu 

151–

200 

9 63 2 54 1 111 5 203 10 / / 

Univerza 

Wageningen 

101–

150 

5–8 64 / 124 7 205 7 167 8 32 1 

Univerza VU v 

Amsterdamu 

101–

150 

5–8 165 11 218 12 109 4 75 3 64 3 

Univerza v 

Leidnu 

88 4 67 4 109 4–

5 

300 11 90 6 91 5 

Univerza 

Radboud 

101–

150 

5–8 122 9 204 11 233 10 83 5 117 7 

Univerza 

Twente 

301–

400 

11–

12 

179 12 179 9 218 9 354 12 63 2 

Tehniška 

univerza 

Eindhoven 

301–

400 

11–

12 

141 10 104 3 209 8 341 11 109 6 

Univerza v 

Maastrichtu 

201–

300 

10 103 8 200 10 423 12 183 9 / / 

Univerza 

Tilburg 

/ / 198 13 357 13 655 13 728 13 17 9 

Odprta univerza 
 

/ / / / / / 1.438 14 1.751 14 / / 
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mednarodne študente; štipendijski politiki; nacionalnim in institucionalnim politikam 

njihovega pridobivanja pred začetkom študija, med študijem in po končanem študiju; politikam 

zaposlovanja mednarodnega akademskega osebja, predvsem pa močni raziskovalni 

usmerjenosti.  

 

Mislim, da je glavni razlog visokih uvrstitev, da imamo visoke standarde v 

raziskovanju, imamo pa tudi dolgo tradicijo publikacij, ki so usmerjene v 

angleščino. Če primerjate to na primer z ruskimi univerzami, oni nimajo tradicije 

objavljanja angleškem jeziku, zato dejansko nimajo enega od meril objav v ‘A’-

znanstvenih revijah. (Intervju 6) 

 

Še višje uvrstitve na mednarodnih lestvicah naj bi onemogočale nekatere ovire, kot so 

pomanjkanje izbirnih vpisnih postopkov, pa tudi javni značaj visokega šolstva, ki upošteva 

enaka načela financiranja za vse visokošolske institucije itn. (VSNU in VH, 2014). Vendar pa 

Coelen (2009) prav na primeru Nizozemske ponazarja, kako enostavno je vplivati na rezultate 

univerz na mednarodnih lestvicah, saj se doktorski študenti pogosteje kot študenti obravnavajo 

kot zaposleni in tako naj bi številne raziskovalne univerze izboljšale svoj položaj na lestvici 

THE. 

 

Tudi na Nizozemskem so torej mednarodne razvrstilne lestvice deležne precejšnje pozornosti 

v medijih, na spletnih straneh univerz, v političnih razpravah itn. Vendar pa je Kouwenaar 

(2016) v študiji primera Univerze VU v Amsterdamu, v okviru katere je preučeval vpliv 

globalnih razvrstitev na strategije univerz, ugotovil, da se na Nizozemskem CWTS Leiden 

dojema kot najbolj pregledna in metodološko trdna lestvica univerz, mednarodni lestvici THE 

in QS pa sta večkrat deležni kritik zaradi njunih pogostih sprememb metodologije, 

pristranskosti v prid institucijam iz anglosaških držav ter pomenu, ki ga pripisujeta 

subjektivnim pogledom na ugled univerz. Tudi znotraj nizozemskega visokošolskega prostora 

so tako kritični pogledi na to vse bolj prisotno temo precej pogosti (glej npr. Federkeil idr., 

2012; Hazelkorn, 2012). 

 

10.4.4 Povzetek in zaključki 

 

Pri obravnavi vprašanja o zagotavljanju kakovosti v internacionalizaciji nizozemskega 

visokega šolstva se je pokazalo, da je Nizozemska ena vodilnih evropskih držav, ki na 

nadnacionalni, nacionalni in institucionalni ravni visokega šolstva ex ante in proaktivno razvija 

različne pobude, namenjene ocenjevanju, merjenju in zagotavljanju kakovosti 

internacionalizacije. Te na različnih ravneh prispevajo k napredku v razvoju tega področja, saj 
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je bil ne nazadnje tudi instrument CeQuInt razvit na temelju nizozemske pobude in tudi spletna 

storitev MINT, ki se je do pred kratkim uporabljala kot pripomoček za merjenje (kakovosti) 

internacionalizacije, je bila uporabna na tujih, predvsem partnerskih visokošolskih zavodih 

zunaj Nizozemske. 

 

Danes je v središču prizadevanj razvoj orodij, ki se osredotočajo na učne izide; z izidi se lahko 

namreč dokazuje, ali določena institucija dosega specifične cilje učenja študentov, kakovosti 

študijskih programov, koristi za študente in visokošolsko osebje ipd. (Beerkens idr., 2010, str. 

16). Po drugi strani de Boer idr. (2012) poudarjajo, da z izidi povezanih kazalnikov ni enostavno 

opredeliti, zato predlagajo razmislek o teh vprašanjih: “Kaj se od internacionalizacije pričakuje, 

da bo storila za študente? Kaj pomeni, da se študente usposobi, da postanejo evropski in 

globalni državljani? Naj dodana vrednost internacionalizacije velja za vse študente v isti meri?” 

(de Boer idr., 2012, str. 51).  

 

V nadaljevanju poglavja se je pri obravnavi internacionalizacije v zagotavljanju kakovosti 

nizozemskega visokega šolstva prav tako potrdilo, da je NVAO ena vodilnih agencij na 

območju EVP tako na področju internacionalizacije njenih dejavnosti doma in tudi v tujini. V 

okviru slednje je npr. predstavnik agencije sodeloval v manjši ekspertni skupini, ki je pripravila 

osnutek programa, ki danes na ravni EVP omogoča akreditacijo skupnih programov. Pristop so 

na zadnjem srečanju v Erevanu podprli tudi ministri držav EVP in aprila 2015 je NVAO 

zaključil postopek prve akreditacije skupnih programov, ki je temeljil na tovrstnem pristopu. 

 

Institucija je bila zelo navdušena nad uporabo evropskega pristopa, saj je videti 

kot redna tradicionalna nacionalna akreditacija. […] Na temelju primera, ki ga 

imamo, lahko rečem, da je deloval v praksi; in obstaja še ena [tovrstna 

akreditacija], ki se trenutno izvaja na Nizozemskem. (Intervju 17) 

 

S tem se nizozemskim visokošolskim zavodom hkrati omogoča tudi akreditacijo skupnih 

diplom s strani drugih agencij, ki so članice EQAR in uporabljajo evropski pristop v 

zagotavljanju kakovosti skupnih programov. Zato je 

 

[…] pomembno, da je bil evropski pristop priznan in da se uporablja brez 

nacionalnih dopolnil. V tem trenutku je to mogoče v nekje 15 ali 20 državah. 

Vendar pa je seveda evropski pristop povsem nov, star več kot eno leto, in vse te 

spremembe potrebujejo čas. (Intervju 17) 

 

Poleg tovrstnega sodelovanja agencija izkazuje svojo inovativnost tudi z izvajanjem pobud, kot 
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so ‘distinctive quality feature’, dvojne akreditacije itn., s tem pa krepi internacionalizacijo v 

zagotavljanju kakovosti nizozemskega visokošolskega prostora pa tudi širše, na območju EVP.  

 

Tudi v okviru internacionalizacije notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti je obstoj številnih 

mednarodnih akreditacij dokazal obstoj ‘glonakalnega’ sistema zagotavljanja kakovosti (glej 

Hou idr., 2015). Ta se je na Nizozemskem začel razvijati že v zadnjem desetletju preteklega 

stoletja, med drugim v okviru izvajanja tuje akreditiranih študijskih programov na univerzah 

uporabnih znanosti. Tako se je v sistemskem razvoju zagotavljanja kakovosti zmanjšala vpetost 

nacionalnih organov in se obenem začela krepiti medsebojna povezava med globalnim, 

nacionalnim in lokalnim visokošolskim razvojem. 

 

V zaključnem delu tega poglavja sem razpravljala tudi o vprašanju razvrščanja nizozemskih 

visokošolskih institucij na mednarodnih lestvicah univerz. O tej temi je Kouwenaar (2016) 

zapisal, da predstavniki nizozemske vlade in VSNU menijo, da so “na splošno uvrstitve 

pomembne in vredne spremljanja, vendar pa niso in ne smejo biti vodilo strategij in politik 

nizozemskega univerzitetnega sistema” (str. 127). Po drugi strani je avtor prav tako naznanil, 

da naj bi se v zadnjem času med oblikovalci politik krepile ambicije o vzponu ene ali dveh 

univerz med 50 najviše uvrščenih, kar naj bi izzvalo nasprotujoče si razprave. 

 

Obstajajo dokazi, da se ministrstvo za izobraževanje nagiba k podpori vzpona 

ene ali dveh univerz med top 50, vendar pa Združenje univerz temu odločno 

nasprotuje, saj cenijo visoko povprečno raven institucionalne in akademske 

kakovosti ter splošno raven raziskovalne odličnosti na Nizozemskem. 

(Kouwenaar, 2016, str. 129)77 

 

To po eni strani odraža globalno naravnanost visokošolskih politik, ki se je okrepila pod vplivi 

globalizacije, množičnosti in komercializacije, po drugi strani pa znova potrjuje, da uvrstitev 

univerz na tovrstnih lestvicah ni moč enačiti s kakovostjo izobraževanja, ki ga te izvajajo. 

 

Ker se je v zadnjem času uveljavil trend razvrščanja univerz izključno glede na kazalnike, 

povezane z internacionalizacijo, se – za razliko od razprave poglavja o Sloveniji – na kratko 

osredinjam tudi na tovrstno vprašanje, saj se nanje uvrščajo nekatere izmed nizozemskih 

univerz. Med 150 “najbolj mednarodnih univerz” lestvice THE se leta 2017 uvrščata dve 

nizozemski, in sicer Univerza v Amsterdamu (38. mesto) ter Univerza v Utrechtu (59. mesto) 

(Bothwell, 2017). Ker pa je položaj univerz na lestvici določen glede na omejeno število 

                                                           
77 Med 50 najviše uvrščenih univerz se je na ARWU 2017 letos prvič povzpela Univerza v Utrechtu, in sicer na 

47. mesto, kar lahko interpretiram kot dejstvo, da se tihe vladne ambicije že uresničujejo. 
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kvantitativnih kazalnikov, postane opredelitev tega, kaj pomeni “najbolj mednarodna 

nizozemska univerza”, precejšen izziv (glej de Wit, 2015; Knight, 2015). Zato je sporna tudi 

ideja enačenja uvrstitev univerz na tovrstnih lestvicah z internacionalizacijo in torej ne samo s 

kakovostjo visokega šolstva. 

 

Mednarodne lestvice so torej po mnenju nekaterih za komunikacijo z ‘zunanjim svetom’ 

“nepopolne in izkrivljene, vendar […] so lahko [za določene visokošolske deležnike] med 

najboljšimi komunikacijskimi instrumenti, ki so na voljo v tem kontekstu” (Kouwenaar, 2016, 

str. 130). In to je prav gotovo eden od razlogov, da se vprašanju vzpona (nizozemskih) univerz 

na tovrstnih lestvicah namenja čedalje večjo pozornost tudi v postopkih odločanja, tako na 

nacionalni kot tudi institucionalni ravni (nizozemskega) visokega šolstva (prav tam; glej tudi 

Hazelkorn idr., 2014). 
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11 PRIMERJALNA ANALIZA 

 

Vprašanje internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti v slovenskem in nizozemskem 

visokem šolstvu je treba umestiti tudi v kontekst primerjalne analize, v okviru katere 

ponazarjam podobnosti in razlike med obema izbranima primeroma in tudi pojasnjujem, ali 

oziroma zakaj se te pojavijo. V tem se namreč odraža resnična vrednost primerjalnih raziskav 

(glej Kandel, 1933; Kazamias, 2009). Dosedanje ugotovitve obeh posamičnih poglavij zato v 

pričujočem poglavju umeščam v okvir preučitve: obeh visokošolskih sistemov; ločenega 

razvoja (politik) internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti v “predbolonjskem” obdobju 

ter v okviru bolonjskega procesa; razvoja pobud na področju zagotavljanja kakovosti v 

internacionalizaciji ter internacionalizacije v zagotavljanju kakovosti, vključno z analizo 

uvrstitev slovenskih in nizozemskih univerz na mednarodnih lestvicah. V zaključnih razpravah 

posameznih delov poglavij se naslanjam na sprejete teoretske postavke in s tem na poglobljen 

način zaključujem celoto doktorskega dela. 

 

11.1 Visokošolski sistem  

 

Če se v uvodnem delu primerjalne analize na kratko ozrem v zgodovinsko razsežnost visokega 

šolstva v Sloveniji in na Nizozemskem, kaj hitro ugotovim, da je bila slednja država že v 

zgodovini središče akademskega razvoja. Številne nizozemske univerze, kot je npr. Univerza 

Leiden (1575), so delovale že mnogo pred letom 1919, ko je bila ustanovljena prva slovenska 

univerza, ki je bila do sredine sedemdesetih let edina na domačih tleh. 

 

V primerjavi obeh visokošolskih sistemov je treba upoštevati, da je v Sloveniji socializem po 

koncu druge svetovne vojne sicer prispeval k uveljavitvi vrste visokošolskih reform, ki so 

vodile do razcveta novih fakultet in študijskih programov, vendar pa lahko o množičnosti 

visokošolskega izobraževanja govorimo šele od sredine sedemdesetih let, ko je bila v času 

gospodarskega in s tem industrijskega razvoja severovzhodnega dela Slovenije ustanovljena 

druga javna univerza – Univerza v Mariboru (1975). Za razliko od Slovenije so na 

Nizozemskem demokratične povojne razmere omogočale sistemski razvoj področja visokega 

šolstva in od petdesetih let naprej tudi množično rast števila študentov. Visokošolski razvoj so 

tako v obeh državah več desetletij različno usmerjali širši politični, gospodarski, družbeni in 

kulturni vplivi prevladujočega socialističnega oziroma demokratičnega režima. 

 

Sistemski razvoj slovenskega visokega šolstva je bil v osemdesetih letih minulega stoletja 

zaradi reforme ‘usmerjenega’ izobraževanja podvržen stagnaciji, zato je bila opustitev 
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restriktivnega modela izobraževanja ključnega pomena za uveljavitev sprememb na področju 

visokega šolstva. Prenovljena zakonodaja iz začetka devetdesetih let je tako slovenskim 

visokošolskim zavodom zagotovila avtonomijo, diverzificirala in diferencirala je visokošolske 

zavode in študijske programe ter uveljavila nov model zagotavljanja kakovosti (ZViS, Ur. l. RS, 

št. 67/1993). Po drugi strani so nizozemske vladne politike že v zgodnjih osemdesetih letih 

začele spodbujati institucionalno avtonomijo in samoregulacijo, s tem pa so omogočile 

uveljavitev številnih daljnosežnih novosti, ki so bile še posebej izrazite na področju 

zagotavljanja kakovosti. Zaradi ex post vladnega upravljanja ‘na daljavo’ se je pojavil tako 

imenovani ‘supervizijski model’ državnega nadzora (van Vught, 1995) oziroma ‘kontinentalni 

model’̕ (Clark, 1983). 

 

V začetku devetdesetih let vladne strategije zamisli o trgu visokega šolstva še niso podpirale v 

obsegu, kot je bil v tem času značilen za Združeno kraljestvo in ZDA (Trow, 1996), temveč so 

v sredini tega desetletja zaradi vse bolj izrazitih vplivov globalizacije na visokošolsko 

izobraževanje začele spodbujati visokošolske zavode k sprejetju konkurenčno naravnanih 

ukrepov, skladnih z dogajanjem na mednarodnem trgu visokošolskega izobraževanja 

(Jeliazkova in Westerheijden, 2004; glej tudi van der Wende, 1999). V tem desetletju se je 

slovensko visoko šolstvo pod vplivom širših političnih, gospodarskih in družbenokulturnih 

procesov šele začelo postopoma modernizirati, kar je omogočala vključitev države v različne 

mednarodne (predvsem evropske) organizacije oziroma projekte (EU), ki so finančno podprli 

sistemski razvoj visokega šolstva v kontekstu evropeizacije (in ne globalizacije) in njenih 

vplivov na visokošolski razvoj (glej npr. Zgaga, 2004b).  

 

V odziv na evropeizacijo in globalizacijo visokošolskega izobraževanja se je konec tisočletja 

“zgodil” bolonjski proces in z vključitvijo vanj sta se obe državi zavezali k uresničevanju 

glavnih bolonjskih načel. V Sloveniji so bile bolonjske smernice uradno vnesene v visokošolsko 

zakonodajo leta 2004 (glej ZViS-UPB2, Ur. l. RS, št. 100/2004), prenovljeni študijski programi 

pa so se začeli uvajati postopoma: v študijskem letu 2005/2006 so bili npr. prvič razpisani 

bolonjski študijski programi, v študijskem letu 2009/2010 pa so z izvajanjem novih programov 

začeli vsi slovenski visokošolski zavodi. Nizozemska je zaradi večje potrebe po priznanju 

visokošolskega izobraževanja na mednarodni ravni glavna načela bolonjske reforme uradno 

uvedla že leta 2002; ker je do leta 2004 že vzpostavila novo strukturo stopenj bachelor in master 

v 90-odstotnem deležu študijskih programov, velja za eno prvih držav članic EVP, ki je 

bolonjsko reformo tudi uspešno implementirala (Westerheijden idr., 2010, str. 31). 

 

V obeh državah je bila tudi po vključitvi v bolonjski proces ohranjena binarna struktura 

visokošolskega izobraževanja, vendar pa je v slovenskem primeru razlika med akademsko in 
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strokovno naravnanimi visokošolskimi zavodi precej zamegljena, v nizozemskem pa 

izrazitejša. Programska binarnost se v obeh primerih na prvi stopnji študija odraža v 

razlikovanju med UN- in VS-študijskimi programi, vendar pa lahko na Nizozemskem 

strokovno naravnane študijske programe izvajajo samo univerze uporabnih znanosti, v 

Sloveniji pa je tovrstna možnost dana tudi univerzam, kar je posebnost slovenskega 

visokošolskega sistema v mednarodnem merilu. Kot je navedel aktualni nacionalni program 

visokega šolstva v do danes še nerealiziranem ukrepu nove opredelitve binarnosti: 

 

Vsebinska, izvedbena in organizacijska ločitev strokovnega in univerzitetnega 

študija na prvi študijski stopnji se uvede z Zakonom o visokem šolstvu leta 2011; 

ukrep bo uveljavljen postopoma ob akreditaciji in reakreditaciji v obdobju 2013–

2020. […] Univerze bodo izvajale univerzitetne študijske programe na vseh treh 

stopnjah. Če bodo želele izvajati strokovne študijske programe na prvi študijski 

stopnji ter specializacijo, bodo morale zagotoviti ločenost priprave in izvajanja 

ter upravljanja teh programov. […] Politehnike bodo izvajale strokovne študijske 

programe na ravni prve študijske stopnje ter specializacijo. Druge obstoječe 

visokošolske institucije (trenutne samostojne fakultete) bodo izvajale študijske 

programe na prvi in drugi študijski stopnji, in sicer tiste programe, za katere bodo 

izpolnjevale pogoje: univerzitetne ali strokovne. (ReNPVŠ, 2011, 2. ukrep) 

 

V Sloveniji traja študij v prvostopenjskih UN- in VS-študijskih programih tri do štiri leta, na 

Nizozemskem pa je na raziskovalnih univerzah zaključek dodiplomskega študija možen 

praviloma po treh letih, na univerzah uporabnih znanosti pa po najmanj štirih letih študija (le v 

določenih primerih je zaključek možen že po treh letih študija). Na drugi stopnji študija se v 

Sloveniji ne ločuje med univerzitetno in strokovno naravnanim magistrskim izobraževanjem, 

temveč se izvajajo eno- do dvoletni magistrski študijski programi in enoviti magistrski študijski 

programi v skupnem trajanju petih let. Na Nizozemskem razlikujejo med magistrskimi 

programi z akademsko in strokovno usmerjenostjo ter magistrskim študijem, usmerjenim v 

raziskovanje, v okviru katerih je zaključek izobraževanja možen po enem, dveh ali treh letih 

študija. Za razliko od Slovenije, kjer traja študij v tretjestopenjskih študijskih programih tri do 

štiri leta, na Nizozemskem traja v povprečju štiri leta in ni kreditno ovrednoten, obstaja pa tudi 

krajša, dvoletna strokovna oblika doktorskega študija. Slovenska zakonodaja namreč omogoča, 

da doktorske študijske programe izvajajo univerze in samostojni visokošolski zavodi, medtem 

ko je na Nizozemskem tovrstna možnost dana samo določenim raziskovalnim univerzam.  

 

Študijski programi so se v Sloveniji na dan 1. avgusta 2017 izvajali na 5 univerzah in 47 

samostojnih visokošolskih zavodih (izmed njih je 46 zasebnih, kar pomeni, da niso ustanovljeni 
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s strani Republike Slovenije, vendar pa morajo biti uradno priznani; glej EVŠ, 2017), na 

Nizozemskem pa deluje 13 javnih raziskovalnih univerz, 37 univerz uporabnih znanosti ter 

Odprta univerza, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, akreditirane s strani NVAO. V 

visokošolski sistem je vključenih tudi 70 zasebnih visokošolskih ustanov, ki niso deležne javnih 

proračunskih sredstev, vendar pa lahko izvajajo uradno priznane študijske programe na prvi in 

drugi stopnji študija (NVAO, 2016b). 

 

V študijskem letu 2016/2017 je bilo v visokošolsko izobraževanje v Sloveniji vključenih 68.546 

študentov (skupaj redni in izredni). Izmed njih jih je nekoliko več kot polovica (55 %) 

obiskovala UN-študijske programe, nekoliko manj (45 %) pa VS-študijske programe (SURS, 

2017a). Na Nizozemskem je bilo v predhodnem študijskem letu (2015/2016) v visokošolsko 

izobraževanje redno vpisanih več kot 700.700 študentov, vendar pa je bil njihov delež v 

visokošolskem strokovnem sektorju precej višji (63 %), v univerzitetnem sektorju pa precej 

nižji (37 %) kot v slovenskem primeru (NVAO, 2016b). 

 

Tabela 11.1: Ključni podatki o slovenskem in nizozemskem visokošolskem sistemu 

 

 
 

Slovenija 
 

Nizozemska 
 

Prebivalstvo 2.066.161 (2017) 17.081.507 (2017) 

Študenti 68.546 (2016/2017), od tega 

redno vpisanih 56.562 študentov 

700.700 (2015/2016) študentov 

na rednem študiju 

Visokošolski zavodi 5 univerz 

47 samostojnih visokošolskih 

zavodov (46 zasebnih, 1 javni) 

 

13 raziskovalnih univerz + 

Odprta univerza 

37 univerz uporabnih znanosti 

70 zasebnih institucij 

Število študijskih 

programov 

 

Okrog 950 (skupaj prvo-, drugo- 

in tretjestopenjski študijski 

programi) 

Okrog 3200 (prvo- in 

drugostopenjski študijski 

programi ter ‘povezovalna 

stopnjaʼ) 

Kreditno 

ovrednotenje 

študijskih 

programov 

UN- in VS-študijski programi: 

180–240 ECTS 

UN-študijski programi: 180 

ECTS 

VS-študijski programi: 240 

ECTS 

Magistrski študijski programi 

(3+2): 120 ECTS; (4+1): 60 

ECTS 

Enoviti magistrski študijski 

programi: 300 ECTS 

Akademski magistrski študijski 

programi : 60–90, 120 ECTS 

Strokovni magistrski študijski 

programi : 60–90, 120 ECTS 

Doktorski študijski programi: 

180–240 ECTS 

Doktorski študij ni kreditno 

ovrednoten 
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Delež študentov v 

UN- in VS- 

študijskih 

programih 

55 % UN-študijski programi 

45 % VS-študijski programi  

37 % UN-študijski programi 

63 % VS-študijski programi 

 

Vir: ZViS-UPB2 (Ur. l. RS, št. 100/2004); ZViS-K (Ur. l. RS, št. 75/2016); NVAO (2016b); 

SURS (2017c); CBS (2017). 

 

K podatkom iz zgornje tabele lahko dodam, da se v Sloveniji kljub negativnim demografskim 

trendom zmanjševanja vpisne generacije študentov število študijskih programov še naprej 

povečuje, medtem ko je na Nizozemskem prisoten obraten trend, saj se iz leta v leto povečuje 

število vpisanih študentov v visokošolsko izobraževanje. V primerjavi s tujino (oziroma s 

Slovenijo) izvajajo nizozemski visokošolski zavodi razmeroma omejeno število študijskih 

programov; med drugim gre za posledico združevanja drugostopenjskih študijskih programov 

v bolj splošno usmerjene magistrske programe, za razliko od Slovenije, kjer je trend 

združevanja študijskih programov bolj značilen na ravni doktorskega študija. 

 

11.2 Internacionalizacija v slovenskem in nizozemskem visokem šolstvu  

 

Identificirane podobnosti in razlike med obema visokošolskima sistemoma usmerjajo tudi 

razvoj dejavnosti, politik in strategij internacionalizacije, ki ga v nadaljevanju primerjalno 

analiziram v okviru “predbolonjskega” obdobja in v kontekstu bolonjskega procesa. V zaključni 

razpravi tega dela poglavja v določenih delih nadgrajujem v sedmem poglavju sprejete teoretske 

postavke raziskave, ki jih utemeljujem z vidika identificiranih podobnosti in razlik v razvoju 

tega trenda. 

 

11.2.1 Internacionalizacija pred bolonjskim procesom 

 

Že v razpravi predhodnih poglavij sem ugotovila, da je v obeh visokošolskih sistemih povojna 

ideološka delitev Evrope več desetletij usmerjala razvoj internacionalizacije v visokem šolstvu. 

Do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja so npr. v okviru meddržavnih sporazumov prihajali 

na študij v Slovenijo številni študenti iz tako imenovanih neuvrščenih držav, medtem ko so bili 

tuji študenti in profesorji iz Zahodne Evrope in Severne Amerike v tem času precejšnja izjema, 

čeprav ne povsem neznani (Svetlik in Zgaga, 1995; Zgaga, 2004b; Lamberger Khatib, 2009). 

Za podeljevanje štipendij tujim državljanom je bil odgovoren ZAMTES (1974–1991), ki je tudi 

sicer skrbel za znanstveno-tehnično in prosvetno-kulturno sodelovanje s tujino. Na 

Nizozemskem so bile do sredine osemdesetih let izmenjave študentov v okviru dvostranskih 
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kulturnih sporazumov eden redkih instrumentov za spodbujanje internacionalizacije. Le-te je 

vlada prednostno sklepala z bivšimi kolonijami, v katerih je tudi finančno podpirala sistemski 

visokošolski razvoj, za mednarodno sodelovanje z državami v razvoju pa je že tedaj skrbel 

Nuffic, ki je bil ustanovljen leta 1952. Vendar pa naj bi se mednarodna razsežnost visokega 

šolstva okrepila z vključitvijo države v evropske programe izmenjav v sredini osemdesetih let; 

kot navajajo različni avtorji, naj bi bila do tedaj bolj slabo razvita (van der Wende, 1996; van 

Dijk, 1997; de Wit, 2002). Za razliko od Nizozemske se je Slovenija v evropske programe 

izmenjav, kot sta EU-program TEMPUS in regionalni program CEEPUS, začela aktivneje 

vključevati v začetku naslednjega desetletja, ko se je osamosvojila od prevladujočega režima. 

V programu Erasmus je začela sodelovati leta 1999, kar pomeni, da se mu je pridružila več kot 

desetletje kasneje od Nizozemske, ki je vanj vključena od njegove ustanovitve (1987).  

 

Večjo potrebo po internacionalizaciji visokošolskega izobraževanja je torej Slovenija 

prepoznala v devetdesetih letih, ko je zaradi precejšnje finančne pomoči mednarodnih 

organizacij (še posebej EU) za modernizacijo visokošolskega sistema začela namenjati večjo 

pozornost sodelovanju na evropski ravni. Ker pa je bila v slovenskem primeru 

internacionalizacija precej ozko osredotočena na evropske programe izmenjav, se je v tem času 

dojemala v skladu s krepitvijo povezav z Zahodno Evropo (Scott, 2007), medtem ko se je 

Nizozemska pod vplivi globalizacije že začela odpirati v širši svet in vse bolj spodbujati prihod 

neevropskih študentov, ki plačujejo šolnine. K temu so prav gotovo prispevale nacionalne 

politike internacionalizacije, ki so že na začetku tega desetletja podprle izvajanje študijskih 

programov v tujem jeziku in poleg mobilnosti začele spodbujati tudi razvoj drugih dejavnosti, 

npr. internacionalizacijo kurikula. V Sloveniji v tem času nacionalne in institucionalne politike 

internacionalizacije niso obstajale; tedaj obstoječe dejavnosti so se osredotočale na 

znotrajevropske izmenjave, mednarodno sodelovanje pa je potekalo tudi v okviru bilateralnih 

sporazumov (glej Zgaga, 2004b). Internacionalizacija je namreč temeljila predvsem na 

političnih motivih, ki so bili povezani tako s prehodom v demokratično politiko in tržno 

gospodarstvo kot tudi s kasnejšim vstopom v EU, zato se je odražala v nekoliko drugačni obliki 

kot v nizozemskem primeru, kjer so se pod vplivi globalizacije že začele krepiti gospodarske 

spodbude zanjo. 

 

11.2.2 Internacionalizacija v okviru bolonjskega procesa 

 

Nadaljnji razvoj internacionalizacije se je okrepil z vključitvijo obeh držav v bolonjski proces, 

saj sta se s podpisom Bolonjske deklaracije (1999) zavezali k spodbujanju večje mobilnosti in 

v ta namen na nacionalni in institucionalni ravni visokega šolstva vzpostavili politike in 

strategije internacionalizacije, v katerih sta sprejeli ukrepe za dosego tega cilja. Vendar pa je bil 
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tovrsten trend na začetku izrazitejši v nizozemskem primeru; kot prikazujem v nadaljevanju, 

mu je podpora na sistemski in institucionalni ravni slovenskega visokega šolstva narasla 

nekoliko kasneje. 

 

Nacionalne in institucionalne politike internacionalizacije visokega šolstva v primerjalnem 

kontekstu 

 

Zaradi krepitve strateške naravnanosti procesa internacionalizacije (de Wit, 2002) so se 

nizozemski oblikovalci visokošolskih politik kmalu po podpisu Bolonjske deklaracije (1999) 

zavzeli za nadaljnje intenziviranje politik in strategij internacionalizacije. V ta namen so bili 

sprejeti različni strateški dokumenti, v katerih vidno izstopa ponovna uvedba nacionalnega 

programa štipendiranja kot instrumenta za večjo mednarodno mobilnost. Internacionalizacija 

visokošolskega izobraževanja in raziskovanja je namreč postala ključna za dosego cilja, da bo 

Nizozemska v svetovnem merilu postala ena izmed petih najmočnejših gospodarstev (Make it 

in the Netherlands! 2013–2016; Coelen in Kouwenaar, 2015; Ministry of Education, Culture 

and Science, 2015). Po drugi strani je Slovenija bolj načrtno spodbudila razvoj in izvajanje 

nacionalnih in institucionalnih politik internacionalizacije v zadnjih nekaj letih, čeprav je bilo 

že leta 1997 v strokovnih izhodiščih za program visokega šolstva opredeljeno, da lahko 

“izmenjave študentov in profesorjev, skupno oblikovanje in izvajanje študijskih programov ter 

vključevanje v sisteme kvalitete” (Strokovna izhodišča za nacionalni program …, 1997, str. 34) 

pomembno prispevajo h kakovosti visokošolskega izobraževanja in raziskovanja (prav tam). 

Tudi danes se internacionalizacijo razume kot element kakovosti slovenskega visokega šolstva, 

mednarodno mobilnost pa kot enega izmed (petih) ključnih ukrepov, ki naj bi spodbudil njen 

razvoj (ReNPVŠ, 2011; MIZŠ, 2016a). Vendar pa v slovenskem primeru internacionalizacija ni 

instrument za povečanje konkurenčne prednosti države na svetovni ravni, zato so gospodarski 

razlogi zanjo prisotni v precej manjšem obsegu kot v nizozemskem primeru, kjer se razvija v 

kontekstu globalizacije internacionalizacije (de Wit idr., 2017). Zaradi obstoja z evropskimi 

smernicami skladne nacionalne strategije internacionalizacije je namreč v Sloveniji opazen 

trend nacionalizacije internacionalizacije, ki je značilen tudi za večino drugih visokošolskih 

sistemov iz območja EVP (de Wit idr., 2015). 

 

V obeh državah se je okrepil tudi razvoj institucionalnih strategij internacionalizacije, ki so 

pogosto zasnovane kot del širših razvojnih strateških dokumentov, čeprav so v Sloveniji te bolj 

prisotne na ravni univerz, na ravni samostojnih visokošolskih zavodov pa niso pogost pojav. 

Poleg tega je internacionalizacija študija doma eno šibkih področij razvoja celovitih strategij 

internacionalizacije (Klemenčič in Flander, 2013), saj “je osredotočenost na 

internacionalizacijo doma znak zrelosti internacionalizacije, in ker je slika [v Srednji in 
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Vzhodni Evropi, torej v Sloveniji] tako drugačna, mislim, da je to razlog, zakaj je bila evropska 

politika [na tem področju] tako pozna” (Intervju 16). Na Nizozemskem je stanje nekoliko 

drugačno: 

  

Obstajajo številne institucije, ki se osredotočajo na mobilnost, in obstajajo tudi 

številne institucije, ki se osredotočajo na internacionalizacijo kot celoto, tako da 

so [njihove strategije] celovitejše. In obstaja tudi nekaj institucij – morda ena ali 

dve –, ki imajo glaven poudarek na internacionalizaciji doma, npr. amsterdamska 

univerza uporabnih znanosti. Torej, v tem obstaja raznolikost in menim, da zanjo 

obstajajo dobri razlogi. (Intervju 4) 

 

Kljub temu je v obeh primerih najbolj razširjena dejavnost internacionalizacije mobilnost in s 

tem kvantitativen, na aktivnosti osredotočen pristop, med drugim okrepljen s finančnimi 

spodbudami Evropske komisije za različne programe izmenjav (de Wit idr., 2015; Coelen in 

Kouwenaar, 2015). V nadaljevanju se zato posvečam primerjavi gibanj na področju mobilnosti 

kot ključne dejavnosti internacionalizacije (v tujini). 

 

Analiza gibanj na področju mobilnosti v primerjalnem kontekstu 

 

V Sloveniji v zadnjem času vseskozi narašča delež tujih študentov, vpisanih na slovenske 

visokošolske zavode; po podatkih SURS-a so študenti tuji državljani v študijskem letu 

2016/2017 predstavljali 6,5-odstotni delež celotne populacije študentov na slovenskih 

visokošolskih zavodih, mobilni študenti s stalnim prebivališčem v tujini pa 4,5 % celotne 

študentske populacije (SURS, 2017b). Po drugi strani na Nizozemskem delež mednarodnih 

študentov presega desetino celotne populacije študentov (11,4 % v študijskem letu 2016/2017; 

glej Huberts, 2017), čeprav bolj izrazito narašča na raziskovalnih univerzah. To pomeni, da je 

v slovenskem primeru delež študentov iz tujine, vpisanih na visokošolske zavode v Sloveniji, 

pod povprečjem OECD-ja, v nizozemskem primeru pa nad povprečjem OECD-ja, ki je leta 

2013 znašalo 9 % (OECD, 2015). Največ izmed njih je v Sloveniji vpisanih v univerzitetne in 

magistrske študijske programe, na Nizozemskem pa je vsak četrti študent magistrskega študija 

mednarodni študent.  

 

Za oba primera je značilno, da največ, približno tretjina vpisanih tujih študentov izvira iz 

sosednje države, saj v Sloveniji prevladujejo hrvaški, na Nizozemskem pa nemški študenti. 

 

To seveda tudi pove veliko o tem, kako je pomemben kulturni faktor: če gredo 

na Nizozemsko Nemci, ker so si gotovo kulturno blizu, potem k nam prihajajo 
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pač ljudje, ki so tudi po jeziku, precej tudi po vrednotah dosti blizu nam oziroma 

mi njim. Tako da jim verjetno fizična bližina tudi nekaj pomeni – v smislu 

stroškov potovanja in podobnih zadev. To ima gotovo pomemben vpliv, vsaj tako 

se kaže. (Intervju 15)  

 

Tudi OECD v Education at a Glance navaja: 

 

V nekaterih primerih mobilnost iz sosednjih držav odraža lokalne vzorce 

mobilnosti – študente iz mejnih regij, ki študirajo v tujini, a so relativno blizu 

doma. […] V drugih primerih mobilnost iz sosednjih držav lahko odraža 

zgodovinske vzorce mobilnosti, ki so se razvili znotraj nekdaj enotne države, ki 

je bila razdeljena v dve ali več držav. (OECD, 2015, str. 360) 

 

V primerjalni razpravi o mobilnosti je torej neizogibno, da upoštevam specifičnost obeh 

visokošolskih kontekstov, ki pogojuje vpisna gibanja v dolgoročni mobilnosti. V slovenskem 

primeru je namreč izrazito visok, 70-odstotni, delež vpisanih študentov iz držav nekdanje 

Jugoslavije na študiju v Sloveniji odraz zgodovinskih vzorcev mobilnosti, v nizozemskem 

primeru pa je visok delež nemških študentov na nizozemskih visokošolskih zavodih povezan z 

izvajanjem pravila numerus clausus, ki v Nemčiji omejuje vpis na določene študijske programe 

(npr. medicina, veterina). Gibanja v dolgoročni mobilnosti so v slednjem primeru tudi pod 

vplivom vpisa številnih študentov iz flamskega dela Belgije na nizozemskih visokošolskih 

ustanovah (in obratno), v Sloveniji pa pod vplivom vpisa študentov iz obmejnih območij 

sosednjih držav, kjer živijo tudi slovenske narodne manjšine. 

 

V študijskem letu 2016/2017 je bilo na nizozemske visokošolske zavode vpisanih tudi (kar) 207 

slovenskih študentov, na slovenske pa (samo) 8 študentov nizozemskih državljanov, kar 

pomeni, da je med slovenskimi študenti Nizozemska vse bolj priljubljena destinacija za študij, 

saj je po navedbah UIS (2017) leta 2015 zasedala šesto mesto po številu slovenskih študentov 

(179 oziroma 6,6 %), vključenih v terciarno izobraževanje v tujini. 

 

V obeh primerih je delež domačih dolgoročno mobilnih študentov nižji, še posebej na 

Nizozemskem, kjer je bilo leta 2014 v terciarno izobraževanje v tujini vpisane samo 2 % celotne 

populacije študentov (Nuffic, 2017b). To pomeni, da je razmerje med deležem prihajajočih in 

odhajajočih dolgoročno mobilnih študentov precej bolj neuravnoteženo kot v slovenskem 

primeru, kjer je bilo leta 2015 v terciarno izobraževanje v tujini vpisane 2,8 % celotne 

populacije študentov (UIS, 2017).  
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V okviru kratkoročne mobilnosti se v obeh državah največ prihajajočih in odhajajočih študentov 

udeležuje izmenjav (študij ali praksa) v programu Erasmus in v študijskem letu 2013/2014 so 

bili v obeh primerih najštevilčnejši študenti iz Španije. Slovenski študenti so se v tem letu 

najpogosteje odločali za izmenjave v Nemčiji, Nizozemci pa za Združeno kraljestvo. V tem 

študijskem letu se je izmenjave na Nizozemskem udeležilo tudi 68 slovenskih študentov, v 

Slovenijo pa je prišlo 22 nizozemskih študentov (Nuffic, 2017b). Kot navaja Nuffic (2017a), 

naj bi se v času študija izmenjav v tujini udeležilo skupno okrog 24 % domačih diplomantov 

(od tega 26 % diplomantov raziskovalnih univerz in 23 % diplomantov univerz uporabnih 

znanosti), zato naj bi država leuvenski cilj 20/2020 že presegla (str. 11). Vendar pa je treba 

zaradi že omenjenih specifik visokošolskega konteksta, ki pogojujejo tudi gibanja na področju 

kratkoročne mobilnosti, tovrstne navedbe jemati s precejšnjo previdnostjo. V študijskem letu 

2013/2014 je namreč na izmenjavo v Belgijo odšlo skupno 646 oziroma 6,1 % nizozemskih 

študentov (Nuffic, 2017b), in če predvidevam, da večinoma v njen nizozemsko govoreči del, se 

skupni delež domačih diplomantov na izmenjavah v tujini spusti nekoliko pod 20 %. Slovenija 

je od tega cilja še vedno precej oddaljena, saj je bil leta 2014/2015 delež domačih študentov v 

programih izmenjav 3,4-odstoten (MIZŠ, 2016b), kar pomeni da dejansko stanje ni skladno z 

retoriko strateških dokumentov, da bo do leta 2020 mobilna petina slovenskih študentov 

oziroma da bo na slovenske visokošolske zavode vpisana desetina študentov s tujim 

državljanstvom (glej ReNPVŠ, 2011).  

 

Na področju mobilnosti visokošolskega osebja so med visokošolskimi institucijami iz obeh 

držav opazne precejšnje razlike v deležu akademskega osebja iz tujine, ki je zaposleno za polni 

delovni čas. V Sloveniji so namreč leta 2014/2015 predstavljali le 1,1-odstotni delež celotne 

populacije in glede na pretekla leta je bil zaznati celo upad njihovega števila (MIZŠ, 2016b), 

na nizozemskih visokošolskih zavodih pa se delež mednarodnega akademskega osebja, 

zaposlenega za polni delovni čas, stalno povečuje in se je leta 2015 povzpel na 20,5 % (VSNU, 

2017). V obeh državah pa se povečuje število domačega akademskega in strokovnega osebja v 

kratkoročnih oblikah izmenjav, še posebej v okviru programa Erasmus, saj naj bi se po podatkih 

Evropske komisije (2015) v Sloveniji v obdobju med študijskima letoma 2007/2008 in 

2013/2014 izhodna mobilnost visokošolskega osebja povečala za 146 %, na Nizozemskem pa 

med 61 in 100 % (str. 36). 

 

V okviru mobilnosti programov je za Slovenijo značilna precej omejena ponudba mednarodnih 

skupnih programov (okrog 15 izmed njih se izvaja s tujimi partnerskimi institucijami), medtem 

ko je bilo na nizozemskih raziskovalnih univerzah konec leta 2014 na voljo 220 skupnih 

programov, največ na magistrski ravni (VSNU, 2014). Na področju mobilnosti izvajalcev pa so 

bila v obeh državah sprejeta nekatera zakonodajna določila, ki omogočajo ustreznejše pogoje 



259 

 

izvajanja transnacionalnega izobraževanja, kar pomeni, da gre v obeh primerih za relativno 

novo področje v oblikovanju visokošolskih politik, vendar z razliko, da so npr. nizozemski 

visokošolski zavodi do danes v tujini že vzpostavili 10 podružnic kampusov univerz, slovenski 

pa nobenega. Ne gre pozabiti, da so bili zametki idej o transnacionalnem izobraževanju na 

Nizozemskem prisotni že v devetdesetih letih, ko so univerze uporabnih znanosti prek angleških 

institucij izvajale magistrske programe, ki pa jih domača visokošolska zakonodaja ni dopuščala, 

saj so te izvajale samo raziskovalne univerze. Tovrstna ideja obenem predstavlja tudi enega 

izmed razlogov v prid uvedbi akreditacije, saj je bilo treba v nizozemskem visokem šolstvu 

uvesti drugačen pristop zagotavljanja kakovosti. 

 

Ker je z mobilnostjo povezano tudi vprašanje izvajanja študijskih programov v angleškem 

jeziku, ki je v zadnjem času v obeh državah pogosto predmet nasprotujočih si razprav, je treba 

spregovoriti tudi o tej temi. Najprej pa velja primerjalno izpostaviti nekaj izsledkov študije 

ACA, ki je ugotovila, da se je leta 2014 Slovenija med 22 evropskimi državami uvrstila na 

zadnje mesto po deležu visokošolskih zavodov, ki so izvajali študijske programe v angleškem 

jeziku (8,6 %), Nizozemska pa se je uvrstila med tri države z najvišjim deležem visokošolskih 

institucij s ponudbo tovrstnih programov (65 %; za Finsko 83,3 %, in Švedsko 81 %) (Wächter 

in Maiworm, 2015, str. 40). Nekoliko višje mesto je Slovenija zasedla glede na delež študijskih 

programov v angleškem jeziku (9,9 %; najmanj Portugalska: 3 %), Nizozemska pa se je na tem 

področju uvrstila na drugo mesto (29,9 %; za Dansko 36 %) (prav tam).  

 

Nizka ponudba študijskih programov v angleškem jeziku je v slovenskem primeru povezana s 

pravnimi ovirami, saj je bila iz predloga sprememb visokošolske zakonodaje nedavno 

umaknjena določba, ki bi visokošolskim zavodom izvajanje programov v tujem jeziku olajšala. 

Čeprav je aktualni nacionalni program visokega šolstva podprl izvajanje študijskih programov 

v tujih jezikih na drugi in tretji stopnji študija (ReNPVŠ, 2011, 36. ukrep), kar naj bi omogočila 

(do danes neuresničena) sprememba zakonodaje, je jezikovna stroka mnenja, da bi se z 

izvajanjem študijskih programov v angleškem jeziku okrepil trend komercializacije (glej Kalin 

Golob, 2014). Za razliko od Slovenije je bila na Nizozemskem že v zgodnjih devetdesetih letih 

v okviru vladne filozofije upravljanja ‘na daljavo’ v zakonodaji uveljavljena določba, ki je 

visokošolskim ustanovam omogočila, da same odločajo o svojem mednarodnem profilu (van 

Dijk, 1997). Kot navajata Wächter in Maiworm (2015), pa se v zadnjem času na Nizozemskem 

ter v flamsko in francosko govorečem delu Belgije vse bolj uveljavlja trend podvajanja 

angleških študijskih programov v domačem jeziku, kar je sicer bolj značilno za države Srednje 

Evrope, kjer pa naj bi bil tovrsten trend bolj povezan z vprašanji človeških virov in financiranja 

(prav tam, str. 62). 
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Trend podvajanja študijskih programov v domačem jeziku obdajajo nasprotujoča si stališča 

visokošolskih deležnikov do izvajanja študijskih programov v angleškem jeziku. Vladna 

prizadevanja so usmerjena v krepitev preglednosti in jasnosti jezikovnih politik visokošolskih 

institucij zaradi njihovih morebitnih gospodarskih motivov (Ministry of Education, Culture and 

Science, 2015), v spletnih novicah DutchNews.nl pa je moč prebrati, da je tudi sindikat 

študentov postavil pod vprašaj kakovost znanja angleškega jezika s strani visokošolskih 

učiteljev, medtem ko je VSNU izpostavil zaposljivost diplomantov na mednarodnem trgu dela 

kot enega najpomembnejših razlogov za izvajanje študijskih programov v angleškem jeziku 

(Dutch News, 2016).  

 

Razpravo o vprašanju učnega jezika pa zaključujem z omembo prispevka z naslovom World 

insight: The use of English in universities will not kill off Dutch, ki ga je na spletni strani revije 

THE objavil Martin Paul, direktor Univerze v Maastrichtu, ki velja za “najbolj mednarodno 

nizozemsko univerzo”. Avtor je predstavil prakso univerze, ki upošteva specifične značilnosti 

posameznih študijskih programov in torej njihovo večjo ali manjšo mednarodno usmerjenost, 

kar velja upoštevati tudi v slovenskem primeru: 

 

To politiko imenujemo ‘angleščina, razen če’, v okviru katere ponujamo samo 

programe, ki so specifično usmerjeni na nizozemski trg dela. […] Izobraževanje 

v angleškem jeziku v državi z drugim nacionalnim jezikom ne bi smelo biti 

privzeta izbira, temveč mora temeljiti na tem, kako mednaroden je predmet in 

kolikšne so možnosti za mednarodno zaposlitev študentov po diplomi. […] In 

obstaja še en pomemben argument: izbira svetovnega jezika, kot je angleščina 

(ki je verjetno tudi lingua franca znanosti v večini disciplin), ustvarja enake 

pogoje za študente iz različnih okolij in narodnosti. Omogoča jim, da sodelujejo 

v tistem, kar imenujemo mednarodna učilnica, kjer gre za okolje, v katerem 

študenti obravnavajo izzive ne le na podlagi pridobljenega znanja, temveč tudi v 

kontekstu njihovega kulturnega ozadja. S skoraj 50 odstotki mednarodnih 

študentov iz več kot 100 različnih držav je kulturni vpliv za nas pomemben del 

učnega procesa. (Paul, 2016) 

 

11.2.3 Povzetek in zaključki 

 

S primerjalno analizo razvoja internacionalizacije v slovenskem in nizozemskem visokem 

šolstvu sem hkrati zagotovila tudi iztočnico za preučitev vprašanja zbliževanja in raznolikosti, 

saj se je v dosedanji razpravi potrdilo, da se njen razvoj v obeh visokošolskih sistemih nekoliko 

zbližuje, čeprav ostaja še vedno precej raznolik. 
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Obstoj strategij internacionalizacije v obeh primerih odraža trend homogenizacije, značilen tudi 

za druge države EVP (glej de Wit idr., 2015), ker “visokošolska politika je v vseh državah 

evropska politika. Čeprav vemo, da imamo suverenost držav nad izobraževanjem, nas evropski 

povezovalni procesi – že sam bolonjski proces – združujejo. […] Čeprav je to proces, ki se 

homogenizira, gredo stvari počasi naprej.” (Intervju 14) Trend homogenizacije izkazuje 

elemente institucionalnega izomorfizma, ki predpostavlja, da se visokošolski sistemi na pritiske 

zunanjega okolja odzivajo bolj ali manj homogeno (DiMaggio in Powell, 1983). Nadnacionalno 

določene smernice njihovega razvoja namreč vključujejo v različne nacionalne in 

institucionalne politike in (celovite) strategije, kjer spodbujajo mobilnost, internacionalizacijo 

doma in strateška partnerstva kot prednostna področja razvoja visokošolske internacionalizacije 

(glej Evropska komisija, 2013a). 

 

Zbliževanje med obema primeroma se med drugim odraža v ukrepu spodbujanja mobilnosti in 

izpostavitvi cilja, da bo do leta 2020 mobilna petina diplomantov (Leuvenski komunike, 2009), 

s čimer se podpira ideja prisilnega izomorfizma, ki odraža pritiske prevladujočih 

(nadnacionalnih in nacionalnih) organov po okrepitvi določene oblike internacionalizacije – 

mobilnosti. Posnemanje modelov, ki so bili sprejeti na mednarodni ravni, pa izkazuje tudi 

mimetični izomorfizem, saj se z izpostavljanjem cilja 20/2020 krepi notranja skladnost politik 

in strategij internacionalizacije tako na nacionalni kot tudi institucionalni ravni visokega 

šolstva. 

 

Kljub temu da je v zgoraj omenjenih “zbliževalnih” ukrepih moč identificirati obstoj 

izomorfizma, pa tega ne morem trditi za motive, ki usmerjajo razvoj internacionalizacije v obeh 

visokošolskih sistemih. V nizozemskem primeru je namreč internacionalizacija ključnega 

pomena za večjo konkurenčnost njihovega gospodarstva v svetovnem merilu, večje število 

mednarodnih študentov pa za nizozemsko ekonomijo znanja, medtem ko je v Sloveniji 

internacionalizacija/mobilnost ključna za večjo kakovost slovenskega visokega šolstva 

(ReNPVŠ, 2011; MIZŠ, 2016a), saj “nismo dovolj veliki, da bi lahko znotraj Slovenije 

vzpostavljali konkurenčnost, in verjamem, da bi moral biti eden res osnovnih razlogov te 

internacionalizacije, da prevetrimo to majhnost in zaprtost, izboljšanje kakovosti” (Intervju 9). 

Ker pa so tovrstni akademski motivi obenem precej odvisni tudi od finančne podpore EU za 

različne dejavnosti internacionalizacije na področju izobraževanja in raziskovanja (npr. 

Erasmus, okvirni programi), so motivi prej kot gospodarski tudi politični. Nacionalni program 

štipendiranja mednarodne mobilnosti, ki velja na Nizozemskem za enega vidnejših 

instrumentov podpore ekonomskim argumentom za internacionalizacijo, namreč v slovenskem 

primeru ne obstaja, kar je prav gotovo eden od razlogov, zakaj so obstoječe prakse 
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internacionalizacije precej bolj pod vplivom evropskih političnih procesov (npr. bolonjski 

proces, Evropska komisija). Zato tudi pristop internacionalizacije ni strateško naravnan, kot je 

na Nizozemskem že od devetdesetih let (glej de Wit, 2002), temveč je bolj ad hoc in odziven, 

v smislu prilagajanja nacionalnih politik aktualnim nadnacionalnim (evropskim) trendom. 

 

Ne nazadnje so spodbude za internacionalizacijo odvisne tudi od interesov in pričakovanj 

različnih visokošolskih deležnikov in obe državi ne sledita enotnemu modelu njihovega 

vključevanja. V nizozemskem primeru sta imeli krovni združenji nizozemskih raziskovalnih 

univerz in univerz uporabnih znanosti precejšen vpliv na besedilo vladne vizije 

internacionalizacije, zato igrajo nizozemske institucije (kolektivno, prek združenj) tudi v 

razvoju nacionalnih politik internacionalizacije precej pomembno vlogo. Tega ne moremo trditi 

za Slovenijo: 

 

Vprašanje, koliko so visokošolski zavodi sploh sami sposobni izvajati 

internacionalizacijo – se pravi: kot posamezniki da, kot institucije pa ne, ker so 

inštitucije tako sparcializirane, tako individualizirane. In institucije tukaj sploh 

ne igrajo neke razvojne vloge, nekega stimulansa. Tako da je odvisno vse od 

profesorjev; tam, kjer bi morale biti institucije, tega ni, potem je pa že država. In 

ta manko te mezo ravni je zelo velik in zelo kritičen. […] Institucije v tem smislu 

niso nek akter razvoja, da bi [internacionalizacijo] spodbujale, ampak kvečjemu 

zavirajo, zapirajo, namesto da bi odpirale in povezovale. (Intervju 14) 

 

Kot prikazuje nizozemski primer, morajo biti v razvoju politik in strategij internacionalizacije 

 

[…] akterji enakovredni; tako ministrstvo, ki vodi neko politiko in daje sredstva 

in razvija ukrepe na tem področju, kot institucije same. Na institucijah samih 

[ima ključno vlogo] definitivno vodstvo; če vodstvo ne stoji, ne prepozna tega 

kot ene od prioritet in ne pelje tega procesa dosledno navzdol po celi strukturi, 

se nič ne zgodi. Potem imamo lahko samo primere nekih odličnih posameznikov, 

akademikov – bolj so v tej vlogi tudi raziskovalci, ki se mednarodno zelo močno 

povezujejo, so sposobni pridobivati neke prestižne EU-projekte, ampak ne 

vplivajo pa na celo institucijo. Če hočeš, da bo cela institucija s tem prežeta, 

potem mora to potekat ‘od zgoraj navzdol’. (Intervju 9) 

 

V tej razpravi se torej izražajo tudi predpostavke hevristike glonakalnega agenta o ključni vlogi 

organizacijskih in človeških agentov, ki s svojimi prepričanji in interesi pogojujejo napredek v 

razvoju politik in strategij internacionalizacije (v tujini in doma) znotraj raznolikih nad- in 
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podnacionalnih visokošolskih kontekstov in s tem onemogočajo sprejetje univerzalnega modela 

internacionalizacije ter prav zato “en model, ki ustreza vsem, ne obstaja” (de Wit idr., 2015, str. 

27, 273). S tem se je strinjal tudi nizozemski udeleženec intervjuja, ki je izpostavil edinstvene 

prednosti nizozemskega visokošolskega sistema in njegove internacionalizacije:  

 

Prednost Nizozemske je, da ima zelo močan visokošolski sistem. Vse naše 

raziskovalne univerze se uvrščajo visoko na mednarodnih lestvicah in imamo 

tudi jezikovno podlago v smislu, da veliko študentov in profesorjev zelo dobro 

govori angleško, zaradi česar lahko lažje poučujemo v angleščini kot v drugih 

državah. V angleščini smo začeli poučevati v začetku devetdesetih let in že 

konec osemdesetih ter v zgodnjih devetdesetih letih smo začeli z zelo aktivno 

politiko internacionalizacije. Če primerjate s Slovenijo, je Slovenija mnogo 

kasnejši akter na tem področju, kar daje Nizozemski določeno prednost, ki jo 

Slovenija nima. Imamo močno nacionalno agencijo, kot je Nuffic, imamo 

agencijo za akreditacijo s precej aktivno vlogo na mednarodni ravni, […] imamo 

tudi kar nekaj živečih ekspertov na področju internacionalizacije visokega 

šolstva. […] Torej je teh aktivnih akterjev kar veliko. Vse to skupaj je naša 

prednost, zaradi katere smo zelo edinstveni in ne obstaja veliko držav z enakimi 

razmerami. (Intervju 7)  

 

11.3 Zagotavljanje kakovosti v slovenskem in nizozemskem visokem šolstvu  

 

Tako kot v ločeni obravnavi razvoja sistema zagotavljanja kakovosti v Sloveniji in na 

Nizozemskem se tudi v primerjalni analizi posvečam njegovemu razvoju pred vključitvijo v 

bolonjski proces in po njej. Z izpostavitvijo ključnih podobnosti in razlik med obema 

primeroma v zaključni razpravi tega dela poglavja odgovarjam tudi na vprašanje zbliževanja in 

raznolikosti, ki ga umeščam v kontekst sprejetih teoretskih postavk pričujoče raziskave, s tem 

pa zagotavljam celovitost preučitve vprašanja zagotavljanja kakovosti v obeh visokošolskih 

sistemih. 

 

11.3.1 Sistemi zagotavljanja kakovosti pred bolonjskim procesom 

 

V obeh državah se do osemdesetih oziroma devetdesetih let preteklega stoletja vprašanju 

kakovosti ni posvečalo prav posebne pozornosti; v Sloveniji se je namesto kakovosti poudarjalo 

učinkovitost visokega šolstva (glej ZUI, Ur. l. SRS, št. 11/1980, poglavje VII. Analiza 

učinkovitosti dela, 209.–212. člen) in tudi na Nizozemskem je skladnost s predpisi predstavljala 

glavno jamstvo za kakovost visokošolskih institucij (glej npr. van Vught in Westerheijden, 



264 

 

1994). V zgodnjih osemdesetih letih, ko so v slovenskem primeru izobraževalne reforme 

‘usmerjenega’ izobraževanja vprašanje zagotavljanja kakovosti za več kot desetletje skoraj 

popolnoma zanemarile, je Nizozemska postala ena prvih evropskih držav, ki je razvila nov 

model ocenjevanja kakovosti. Ta je od univerz zahteval, da v zameno za večjo avtonomijo 

izvajajo kakovostno izobraževanje, ki je vredno javnega denarja, odgovornost za ocenjevanje 

postopkov pa je bila s strani vlade podeljena krovnima združenjema nizozemskih univerz in 

univerz uporabnih znanosti (glej Neave, 1988; van Vught in Westerheijden, 1994; Jeliazkova in 

Westerheijden, 2004). 

 

V slovenskem primeru je bila zato opustitev nadzorno naravnanega modela izobraževanja 

ključnega pomena za vzpostavitev novih načinov nadzora kakovosti, ki se zaradi stagnacije 

visokega šolstva začasa osemdesetih letih niso mogli razviti. Prvi sistem zagotavljanja 

kakovosti je bil vzpostavljen po osamosvojitvi države, ko je bila sprejeta visokošolska 

zakonodaja, na temelju katere so bili ustanovljeni različni organi za zagotavljanje kakovosti 

(Svet za visoko šolstvo, NKKVŠ, institucionalne komisije za kakovost). Tudi na Nizozemskem 

je bil model ocenjevanja kakovosti v visokošolski zakonodaji uradno uveljavljen leta 1993, 

kljub obstoju politik zagotavljanja kakovosti od sredine osemdesetih let. Odgovornost za 

izvajanje postopkov zagotavljanja kakovosti se je z uveljavitvijo zakona še naprej ohranjala s 

strani visokošolskega sektorja, inšpektorat za šolstvo pa je nosil odgovornost za sistem 

zagotavljanja kakovosti kot celoto (tako imenovana metaevalvacija; Jeliazkova in 

Westerheijden, 2004).78  

 

Kot temeljni pogoj pri ustanavljanju visokošolskih zavodov se je v slovenskem primeru 

uveljavila akreditacija, ki je bila v času masifikacije, diverzifikacije in diferenciacije potrebna 

za ustrezno delovanje visokošolskih institucij oziroma izvajanje študijskih programov, zato se 

je osredotočala predvsem na vprašanje skladnosti z minimalnimi standardi. V nizozemskem 

primeru se je že v sredini osemdesetih let uveljavil pristop evalvacije, katere pojav je bil 

povezan s krčenjem državnega proračuna in posledičnega vzpona neoliberalne ideologije, 

tehnik novega javnega upravljanja itn. (Neave, 2009). Akreditacija je zato v slovenskem 

primeru pomenila razširitev splošnega modela z da/ne odločitvijo, ali visokošolski zavodi 

izpolnjujejo pogoje za svoje delovanje (Kohoutek, 2009a). 

 

V nasprotju z Nizozemsko, ki je v devetdesetih letih že prevzela vodilno vlogo v razvoju 

postopkov ocenjevanja kakovosti na mednarodni ravni, se je Slovenija tem času v kontekstu 

mimetičnega izomorfizma začela intenzivneje zgledovati po različnih takrat uveljavljenih 

                                                           
78 Za razliko od Nizozemske v Sloveniji Inšpektorat za šolstvo in šport že od leta 1996, ko je bil sprejet Zakon o 

inšpekciji, ne izvaja nadzora na področju visokega šolstva, temveč le v vrtcih in šolah.  
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zahodnoevropskih modelih zagotavljanja kakovosti (med drugim tudi po nizozemskem), saj je 

med oblikovalci visokošolskih politik primanjkovalo ustreznega znanja za vzpostavitev in 

delovanje mladega sistema zagotavljanja kakovosti (Kump, 1996).  

 

Pred vključitvijo v bolonjski proces so torej od specifičnega konteksta odvisne okoliščine 

vplivale na to, kdaj, zakaj in katere prakse so se uveljavile v obeh visokošolskih sistemih ter 

kdo je prevzel odgovornost nad njimi. 

 

11.3.2 Sistemi zagotavljanja kakovosti v okviru bolonjskega procesa 

 

Z vključitvijo v bolonjski proces sta se obe državi zavezali k izgradnji skupnega evropskega 

visokega šolstva in v skladu z nadnacionalno sprejetimi zavezami razvili zunanje in notranje 

sisteme zagotavljanja kakovosti. Te v nadaljevanju primerjalno preučujem v kontekstu vprašanj 

ustanovitve neodvisnega organa za zagotavljanja kakovosti, sistemov akreditacije ter izvajanja 

postopkov notranjega zagotavljanja kakovosti na visokošolskih ustanovah.  

 

Zunanji sistemi zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu 

 

Primerjava razvoja obeh agencij za zagotavljanje kakovosti je razkrila, da je bila na 

Nizozemskem leta 2002 s posebnim zakonom o akreditaciji ustanovljena neodvisna nacionalna 

agencija za zagotavljanje kakovosti, ki je leta 2005 postala binacionalna, saj je začela delovati 

tudi v flamskem delu Belgije, medtem ko je bila v Sloveniji leta 2004 v visokošolski zakonodaji 

njena ustanovitev sicer predvidena, vendar pa so nadaljnje zakonodajne spremembe njeno vlogo 

podelile vladnemu organu – Svetu za visoko šolstvo. Ker je šele novela zakona iz leta 2009 

ponovno podprla njeno ustanovitev, je NAKVIS začel delovati šele leta 2010 – torej kasneje 

kot npr. agencije iz nekaterih drugih držav nekdanje Jugoslavije (Hrvaška, Srbija, Kosovo) –, 

kar je bilo v nasprotju z vsesplošnimi evropskimi smernicami, ki so že leta 2005 s sprejetjem 

ESG okrepile trend neodvisnosti od različnih interesnih skupin (glej ENQA, 2005). V začetnem 

obdobju je bila tako neodvisnost slovenskega organa za zagotavljanje kakovosti precej 

vprašljiva, saj je deloval pod pristojnostjo vlade, za razliko od NVAO, ki mu je bila nemudoma 

zaupana vloga odločevalca o podelitvi akreditacije študijskim programom. 

 

Ena vidnejših razlik med obema zunanjima sistemoma zagotavljanja kakovosti se nanaša tudi 

na obstoj konkurenčno naravnanih agencij za ocenjevanje kakovosti, ki so na Nizozemskem 

prevzele vlogo ocenjevalca obstoječih študijskih programov na visokošolskih ustanovah, 

medtem ko je v Sloveniji NAKVIS odgovoren za postopke (začetne in ponovne) akreditacije 

ter zunanje evalvacije visokošolskih zavodov in študijskih programov in torej izvaja tako naloge 
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NVAO kot tudi tovrstnih agencij. 

 

Sistem akreditacije  

 

Za razliko od Slovenije, kjer se je v devetdesetih letih že uveljavila akreditacija, na 

Nizozemskem pred bolonjskim procesom ta ni veljala za ustaljen pristop, temveč se je izvajal 

pristop evalvacije programov. Vendar pa je bila po vključitvi v bolonjski proces Nizozemska 

med prvimi v Evropi, ki je že leta 2002 akreditacijo študijskih programov uradno vključila v 

sistem zunanjega zagotavljanja kakovosti, saj je bilo treba zaradi okrepljene mobilnosti med 

Nizozemsko, sosednjo Nemčijo in flamskim delom Belgije določiti primerljive minimalne 

standarde kakovosti, in akreditacija je bila razumljena kot ustrezen pristop za rešitev tovrstnega 

vprašanja. Slovenija je kombinacijo programske in institucionalne akreditacije uradno 

predvidela leta 2004 ob prenovi visokošolske zakonodaje, čeprav je, kot že omenjeno, pod 

drugim imenom obstajala že pred vključitvijo v bolonjski proces. Z uvedbo akreditacije se je v 

obeh visokošolskih sistemih okrepil namen odgovornosti in še posebej na Nizozemskem se je 

s spremembo pristopa ukinila tradicija, da je izboljšanje kakovosti prevladujoč namen v 

zagotavljanju kakovosti visokega šolstva.  

 

Po uveljavitvi akreditacije so se v obeh državah pojavili pozivi po zmanjšanju administrativnih 

obremenitev, ki naj bi onemogočali učinkovito izvajanje programske oziroma institucionalne 

akreditacije. Z namenom zmanjšati preobremenjenost dela agencije in posameznih 

visokošolskih zavodov, je v Sloveniji novembra 2016 sprejeta novela zakona vzpostavila 

predhodno predviden prehod na institucionalno akreditacijo (glej ReNPVŠ, 2011), kar pomeni, 

da so po novem visokošolski zavodi po pridobitvi prve akreditacije za nedoločen čas sami 

odgovorni za ustrezno izvajanje študijskih programov (ZViS-K, Ur. l. RS, št. 75/2016, člen 51. 

o). Na Nizozemskem pa je bil sistem akreditacije od njegove uradne uveljavitve dvakrat 

spremenjen (leta 2011 in 2017); leta 2011 je bila najprej poleg programske akreditacije 

uveljavljena institucionalna revizija, ker pa nov sistem še vedno ni ustrezno zmanjšal bremen 

ocenjevanja, je z namenom optimizacije obstoječih ocenjevalnih okvirov januarja 2017 stopil 

v veljavo nov okvir v obliki kombinacije programske akreditacije in institucionalnega 

ocenjevanja kakovosti (glej npr. NVAO, 2016a; QANU, 2016).  

 

Poleg razlik v izvajanju akreditacije se med primeroma razlikuje tudi obdobje njene veljavnosti: 

v Sloveniji se je z zadnjo spremembo visokošolske zakonodaje sedemletno obdobje veljavnosti 

akreditacije visokošolskih zavodov skrajšalo na pet let oziroma na krajše obdobje, ki ne sme 

biti daljše od treh let (ZVIS-K, Ur. l. RS, št. 75/2016, člen 51. r), na Nizozemskem pa je obdobje 

trajanja podeljene akreditacije odvisno od rezultatov institucionalnega ocenjevanja kakovosti, 
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v okviru katerega so študijski programi ocenjeni glede na omejeni in razširjeni ocenjevalni 

okvir, ki je temelj za odločanje o podelitvi akreditacije za obdobje do največ šestih let, v primeru 

izvedbe dodatnega ocenjevanja programa pa je trajanje omejeno na obdobje dveh let (NVAO, 

2016b, str. 30). 

 

Za javne visokošolske zavode iz obeh držav je veljavna akreditacija temeljni pogoj za 

pridobivanje proračunskih sredstev in izdajanje javnoveljavnih listin (nematerialni del), vendar 

pa v Sloveniji z akreditacijo javni in zasebni visokošolski zavodi oziroma njihovi študijski 

programi pridobijo dovoljenje za delovanje na vseh treh stopnjah študija, v nizozemskem 

primeru pa doktorski študijski programi v sistem akreditacije niso vključeni.  

 

Notranji sistemi zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu 

 

Po sprejetju ESG, ki so prvem delu opredelili delovanje notranjih sistemov zagotavljanja 

kakovosti v državah EVP (glej ENQA, 2005), se je s strani obeh držav okrepila pozornost, 

namenjena njihovemu razvoju. Visokošolski zavodi so sprejeli različne strateške dokumente 

(npr. pravilnike, letna poročila, strateške načrte, samoevalvacijska poročila), v katerih so 

opredelili vlogo organov v izvajanju postopkov notranjega zagotavljanja kakovosti in določili 

glavne mehanizme spremljanja in zagotavljanja kakovosti na visokošolskih ustanovah. 

 

Enega ključnih mehanizmov institucionalnega spremljanja kakovosti v obeh primerih 

predstavlja samoevalvacija, ki je na nizozemskih visokošolskih zavodih uveljavljena že od 

sredine osemdesetih let, ko sta VSNU in Svet HBO razvila ločene postopke samoevalvacije za 

univerzitetni in visokošolski strokovni sektor. V Sloveniji se je začela izvajati približno 

desetletje kasneje, in sicer po tem, ko je bila z zakonom predvidena vzpostavitev 

institucionalnih komisij za kakovost. Samoevalvacija danes v obeh državah služi kot izhodišče 

za notranjo in zunanjo institucionalno evalvacijo, njena vloga pa je precej povezana tudi s 

pristopom akreditacije, v okviru katere zunanji izvedenci v postopku presoje visokošolskega 

zavoda oziroma študijskega programa upoštevajo ugotovitve samoevalvacijskega poročila. V 

obeh primerih se je kot eden glavnih podpornih mehanizmov spremljanja kakovosti uveljavila 

tudi študentska anketa, na Nizozemskem pa se na letni ravni izvajata tudi nacionalna anketa o 

zadovoljstvu študentov in diplomantov z visokošolskim izobraževanjem (NSE in NAE), 

medtem ko v Sloveniji tovrstni podporni mehanizmi na sistemski ravni visokega šolstva za zdaj 

(še) niso razviti.  

 

Čeprav so visokošolski zavodi iz obeh držav naredili velik napredek v razvoju notranjih 

sistemov zagotavljanja kakovosti, obstajajo med državama tudi nekatere razlike v vključevanju 
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deležnikov v postopke notranjega zagotavljanja kakovosti. V slovenskem primeru so namreč 

ponekod institucionalni sistemi zagotavljanja kakovosti (še vedno) preveč osredotočeni na 

vodstvo in njegove tesne sodelavce, premalo (in tudi ne vedno ustrezno) pa se v sestavo in 

obravnavo samoevalvacijskih poročil, pri ocenjevanju stanja oziroma dajanju pobud za 

izboljšave itn. vključuje študente, zaposlene, diplomante in delodajalce, kar pa je značilno 

predvsem za nekatere manjše samostojne visokošolske zavode (NAKVIS, 2013, str. 45). Po 

drugi strani naj bi v nizozemskem primeru z uveljavitvijo akreditacije “po meri” študenti in 

zaposleni prevzeli “lastništvo” nad postopki institucionalnega zagotavljanja kakovosti, kar naj 

bi okrepilo njihovo primarno odgovornost za kakovost izobraževanja, ki ga izvajajo. 

 

11.3.3 Povzetek in zaključki  

 

Primerjava razvoja zunanjih in notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti potrjuje, da sta 

Slovenija in Nizozemska z vključitvijo v bolonjski proces sprejeli podobne strukture in prakse 

zagotavljanja kakovosti in s tem okrepili trend homogenizacije, značilen za institucionalni 

izomorfizem (glej DiMaggio in Powell, 1983; Vögtle, 2014). V zakonodajo sta namreč uvedli 

formalne dogovore, ki so bili sprejeti na nadnacionalni ravni, in tako povečali skladnost 

delovanja njunih sistemov zagotavljanja kakovosti z mednarodnimi zavezami. Bolonjski proces 

je namreč “odločilno prispeval k neki harmonizaciji tega področja na evropski ravni […] z 

vzpostavitvijo skupnih standardov, z vzpostavitvijo evropskega registra agencij – in tu je bil 

narejen res bistven premik naprej” (Intervju 9).  

 

Takšen razvoj lahko utemeljim tudi kot odraz prisilnega izomorfizma, saj ta izhaja iz pritiskov 

prevladujočih organov (npr. slovenske in nizozemske vlade), ki se jim podrejajo organizacije, 

kot so agencije za zagotavljanje kakovosti in posamezne visokošolske ustanove. Za ohranitev 

članstva v mednarodnih združenjih (npr. ENQA, EQAR) morata tako NAKVIS in NVAO 

uskladiti njune dejavnosti v skladu z institucionaliziranimi nadnacionalnimi politikami tega 

področja in tudi delovati v precejšnji skladnosti z ESG (ENQA, 2005; ENQA idr., 2015). Tudi 

posamezne visokošolske institucije iz obeh držav morajo prilagoditi svoje delovanje na način, 

ki jim omogoča pridobitev akreditacije, saj je brez njene veljavnosti ogrožen njihov obstoj. Z 

namenom njene ohranitve morajo zato v praksah, strukturah, postopkih in pravilih zmanjševati 

medsebojne institucionalne razlike, kar vodi do višje stopnje skladnosti med notranjimi sistemi 

zagotavljanja kakovosti.  

 

V sistemskem razvoju zagotavljanja kakovosti so v obeh primerih opazni tudi elementi 

mimetičnega izomorfizma, ki spodbuja posnemanje učinkovitejših in legitimnejših modelov s 

strani drugih organizacij (DiMaggio in Powell, 1983, str. 151–152). V tem smislu je bil na 
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Nizozemskem vzpon evalvacije v sredini osemdesetih let posledica posnemanja praks, ki so 

bile prvotno razvite v poslovnem svetu in industriji (Schwarz in Westerheijden, 2004), medtem 

ko naj bi se kasneje, ob ustanovitvi agencije za zagotavljanje kakovosti, posnemalo 

konkurenčno naravnan nemški model agencije in akreditacije (Jeliazkova in Westerheijden, 

2004, str. 311). Tudi Slovenija je v devetdesetih letih ob vzpostavitvi sistema zagotavljanja 

kakovosti posnemala številne prvine tedaj uveljavljenih zahodnoevropskih modelov 

ocenjevanja kakovosti (Kump, 1996; Kohoutek, 2009a), npr. (samo)evalvacijo kot eno izmed 

elementov splošnega modela ocenjevanja kakovosti. Elementi normativnega izomorfizma pa 

se npr. odražajo v izvajanju zunanjih evalvacij s strani domačih in tujih izvedencev, saj ti 

spodbujajo specifično razumevanje, kaj v visokem šolstvu pomeni (zunanje in notranje) 

zagotavljanje kakovosti. S tem med drugim vplivajo tudi na izdelavo samoevalvacijskih 

poročil, ki velja za temelj presoje članstva NAKVIS-a in NVAO v ENQA oziroma za pridobitev 

in ohranitev akreditacije na posameznih visokošolskih zavodih. 

 

Čeprav je bolonjski proces med sistemi zagotavljanja kakovosti ustvaril pogoje za večjo 

konvergenco, podrobnejša primerjava razvoja slovenskega in nizozemskega sistema 

zagotavljanja kakovosti v kontekstu hevristike glonakalnega agenta (Marginson in Rhoades, 

2002) potrjuje, da je v obeh primerih zaznati prevlado nekaterih organizacijskih in človeških 

agentov, kar ponazarja tudi ta odgovor enega od nizozemskih udeležencev intervjujev: 

 

Sedaj gre za politično situacijo in v bližnji prihodnosti ne bo institucionalne 

akreditacije. […] V drugih državah pa bo veliko odvisno od tega, če bodo politiki 

osredotočeni na nadzorni vidik – potem bo ostala programska akreditacija in bo 

na nekaterih področjih precej stroga. (Intervju 2) 

 

Zadnje spremembe sistema zagotavljanja kakovosti je namreč treba razumeti tudi kot odgovor 

na incidente, kot je bila “afera HBO” (ko je ena izmed univerz uporabnih znanosti študentom 

na nezakonit način omogočila, da zaključijo študij prek alternativnih poti), saj politična sfera ni 

ugodila predlogu po uvedbi institucionalne akreditacije, temveč se je zavzela za okrepitev 

nadzora v obliki programske akreditacije s strani zunanjih izvedencev, s čimer naj bi se okrepilo 

zaupanje v visokošolski sektor (QANU, 2016). Že pred tem se je tudi v Sloveniji zgodila 

podobna afera, ki pa ni vodila do spremembe sistema akreditacije. Fakulteta za menedžment 

Univerze na Primorskem je v tako imenovani “aferi kupovanja diplom” med letoma 2005 in 

2007 več kot 600 študentom, ki niso bili vpisani v zadnji letnik študija, omogočila vpis v 

absolventski staž v študijskem programu brez veljavne akreditacije. Tako so diplomanti 

različnih zasebnih visokošolskih zavodov po le nekaj opravljenih izpitih pridobili diplomo, kar 

je seveda pomenilo hujše kršitve visokošolske zakonodaje. Kljub temu so diplome nezakonito 
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vpisanih študentov ostale veljavne, dekan in direktorica fakultete pa sta bila obsojena na 

pogojno zaporno kazen. 

 

Oba tovrstna primera potrjujeta, da organizacijski in človeški agenti, ki delujejo na različnih 

ravneh (notranjih in zunanjih) sistemov zagotavljanja kakovosti, bodisi spodbujajo bodisi 

zavirajo njihov razvoj v smeri večjega ali manjšega nadzora. Njihovo delovanje se odraža v 

raznolikih (šibkejših ali močnejših) odzivih sistemov zagotavljanja kakovosti na nadnacionalni 

razvoj, zaradi česar ustvarjajo različne možnosti odnosa med institucionalnim, nacionalnim in 

nadnacionalnim razvojem tega področja. Ker sta torej Slovenija in Nizozemska našli njima 

lastne rešitve za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja, je izomorfizem (oziroma 

zbliževanje) le eden in zato ne edini izmed njunih možnih odzivov na prevladujoče trende, ki 

so se uveljavili na mednarodni ravni (npr. bolonjski proces). 

 

11.4 Zagotavljanje kakovosti v internacionalizaciji in internacionalizacija v 

zagotavljanju kakovosti slovenskega in nizozemskega visokega šolstva  

 

Celostna primerjava razvoja internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti v Sloveniji in na 

Nizozemskem zahteva tudi pripadajočo preučitev vprašanja zagotavljanja kakovosti v 

internacionalizaciji ter internacionalizacije v zagotavljanju kakovosti slovenskega in 

nizozemskega visokega šolstva. Temu namenjam pozornost v nadaljevanju tega poglavja, nato 

pa se tako kot doslej osredotočam tudi na vprašanje razvrščanja slovenskih in nizozemskih 

visokošolskih institucij na mednarodnih lestvicah univerz. 

 

11.4.1 Zagotavljanje kakovosti v internacionalizaciji visokega šolstva 

 

Za razliko od Slovenije, kjer se v zadnjem desetletju preteklega stoletja vprašanju zagotavljanja 

kakovosti v internacionalizaciji ni posvečalo večje pozornosti, so na Nizozemskem v tem času 

že začeli z načrtnejšim vključevanjem postopkov zagotavljanja kakovosti v ocenjevanje 

dejavnosti in strategij internacionalizacije. Poleg mobilnosti se je ocenjevanje sicer 

osredotočalo tudi na druge dejavnosti (npr. internacionalizacijo kurikula, skupne diplome ipd.), 

vendar pa je bilo kljub temu še vedno precej kvantitativno naravnano na izmenjave študentov 

in visokošolskega osebja, ki so se z uspehom programa Erasmus precej okrepile (van der 

Wende, 1999). 

 

V slovenskem primeru se danes v številnih nacionalnih in institucionalnih strateških 

dokumentih izpostavlja, da je internacionalizacija sredstvo za večjo kakovost visokošolskega 
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izobraževanja in raziskovanja (ReNPVŠ, 2011; MIZŠ, 2016a). Vendar pa se še vedno 

prednostno izpostavlja pomen krepitve kakovosti mobilnosti, čeprav npr. CMEPIUS v okviru 

projekta EHEA – Evropski visokošolski prostor udejanja tudi druge dejavnosti, povezane z 

internacionalizacijo kurikula in učnih izidov, in tako krepi zavedanje o kakovosti poučevanja 

in učenja v visokem šolstvu, še posebej v kontekstu pedagoške usposobljenosti visokošolskih 

učiteljev (CMEPIUS, 2017). Za razliko od slovenskega primera so se na Nizozemskem 

prednostno usmerili v razvoj instrumentov, ki na različne načine merijo in ocenjujejo kakovost 

v internacionalizaciji, tako pa so obenem okrepili tudi sodelovanje med nacionalnimi organi, ki 

delujejo na področju zagotavljanja kakovosti (NVAO) in internacionalizacije (Nuffic). NVAO 

je npr. vzpostavil platformo GPIP (Good Practices in Internationalisation Platform), ki 

omogoča širjenje dobrih praks in medsebojno učenje, v sodelovanju z Nufficom pa organizira 

tudi delavnice za nizozemske in flamske visokošolske zavode (NVAO, 2016a). Tovrstno 

sodelovanje pa se je izboljšalo že v devetdesetih letih, med drugim v okviru sodelovanja Nuffica 

in Sveta HBO pri pripravi smernic za kakovost v internacionalizaciji visokošolskega 

strokovnega sektorja, kar je v nasprotju z navedbami slovenskih intervjuvancev o problemu 

njihovega medsebojnega nesodelovanja. Od leta 2006 si za večjo kakovost internacionalizacije 

nizozemskega visokega šolstva prizadeva tudi mednarodno neprofitno združenje Neth-ER 

(Netherlands house for Education and Research), ki združuje različne nacionalne organizacije 

na področju izobraževanja, raziskovanja in inovacij (Nuffic, KNAW, NWO, VSNU, VH, 

Nizozemska nacionalna študentska zveza LSVb itn.). Združenje ima svoje predstavništvo v 

Bruslju, njegov temeljni namen pa je zagotavljanje podpore za učinkovito izvajanje politik 

(internacionalizacije izobraževanja in raziskovanja) oziroma za uporabo instrumentov, ki so na 

voljo na evropski ravni (Neth-ER, 2017).  

 

Tudi na institucionalni ravni nizozemskega visokega šolstva so različne visokošolske ustanove 

oblikovale njim prilagojene načine spremljanja in ocenjevanja kakovosti v internacionalizaciji, 

ki pa jih v slovenskem primeru (še) ni moč zaslediti, z izjemo sodelovanja Univerze v Mariboru 

v mednarodnem projektu MAUNIMO (2010–2012), v okviru katerega je bil razvit instrument 

za samoocenjevanje institucionalnih politik na področju mobilnosti. Vendar pa se pogosto 

omenja, da so tovrstni načini ocenjevanja kakovosti internacionalizacije še vedno prepogosto 

osredotočeni na mobilnost, ker naj bi bilo bolj kvalitativno naravnane pobude v resnici teže 

izvajati (Coelen in Kouwenaar, 2015). Po drugi strani že omenjeni kontrolni seznam dokazuje 

ozaveščenost visokošolskih institucij o potrebi po vključitvi kurikularnih vprašanj (npr. 

vsebina, pedagogika kurikula ipd.) v postopke merjenja, ocenjevanja in zagotavljanja kakovosti 

internacionalizacije (glej Reeb-Gruber, 2009), kar dokazuje, da se tudi na institucionalni ravni 

krepi zavedanje o pogojenosti ocenjevanja (kakovosti) internacionalizacije z vsebinami 

specifičnega študijskega programa. 
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11.4.2 Internacionalizacija v zagotavljanju kakovosti visokega šolstva 

 

V kontekstu internacionalizacije (zunanjih in notranjih) sistemov zagotavljanja kakovosti v 

slovenskem in nizozemskem visokem šolstvu se v nadaljevanju posvečam primerjalni 

obravnavi vprašanja internacionalizacije agencij (doma in v tujini) ter mednarodnih akreditacij 

in evalvacij na slovenskih in nizozemskih visokošolskih zavodih. 

 

V ločeni analizi internacionalizacije NAKVIS-a in NVAO sem ugotovila, da je sodelovanje na 

ravni EVP sicer značilna oblika njune internacionalizacije, čeprav se njune politike na tem 

področju v določenih vidikih precej razlikujejo. Obe agenciji sta danes članici različnih 

mednarodnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja kakovosti, kot so ENQA, 

EQAR, ECA in INQAAHE, vendar pa je nizozemska agencija pridobila polnopravno članstvo 

v ENQA že leta 2003, slovenska agencija pa je zaradi večje zamude v začetku njenega delovanja 

postala njena polnopravna članica šele marca 2015. V register EQAR je slednja vključena od 

oktobra 2013, medtem ko je NVAO del registra vse od njegove od vzpostavitve (2008). Ker je 

podaljšanje članstva v ENQA in EQAR eden pomembnejših strateških ciljev NAKVIS-a do leta 

2020 (NAKVIS, 2017a), je v slovenskem primeru izrazitejša internacionalizacija agencije 

doma, saj so njene dejavnosti zunaj meja oziroma internacionalizacija agencij v tujini (glej 

Grifoll idr., 2015) manj izrazite, z izjemo sodelovanja agencije v skupnih mednarodnih 

projektih ter (enega) presojevalca v evalvacijah agencij na ravni EVP (NAKVIS, 2017b). Kot 

navaja eden izmed udeležencev intervjuja iz območja EVP, je internacionalizacija agencij v 

tujini tudi  

 

[…] nekaj, kar je bolj povezano s poslovnim modelom agencije, kako 

ambiciozna je agencija; včasih je povezano tudi z geostrateškim vprašanjem. 

[…] Register ima zelo jasno strategijo in Registru je zelo všeč, ko gredo agencije 

v tujino in tekmujejo med seboj. Vendar pa agencijam to ni tako zelo všeč, ker 

se včasih, ko gremo v tujino, ne počutimo tako legitimno, saj konteksta ne 

poznamo zelo dobro, […] [čeprav] obstajajo agencije, ki so zelo aktivne, ampak 

predvsem zaradi poslovnih razlogov. […] Ali pa gre za komercialen razlog, ker 

si zasebna agencija in morda nimaš javnih sredstev in moraš delati vse te druge 

zadeve. (Intervju 18) 

 

NVAO je v internacionalizaciji svojega delovanja aktivnejši kot NAKVIS, še posebej v okviru 

sklepanja sporazumov o sodelovanju, ki dajejo visokošolskim zavodom možnost pridobitve 



273 

 

dvojne akreditacije.79 Agencija sklepa tudi sporazume o medsebojnem priznavanju akreditacij 

skupnih diplom in tudi v prihodnje si prizadeva za okrepitev tovrstnih dejavnosti (NVAO, 

2016a). Kot pravi agencija: “Smo pionir na področju internacionalizacije, zato želimo prevzeti 

vodilno vlogo v zagotavljanju kakovosti, […] z namenom spodbujanja mobilnosti študentov in 

zmanjšanja upravnih obremenitev programov in institucij.” (NVAO, 2017a, str. 14) Strateški 

cilji slovenske agencije so precej bolj usmerjeni na nacionalno razsežnost zagotavljanja 

kakovosti, saj želi NAKVIS v prihodnosti okrepiti svojo neodvisnost in avtoriteto z ločenim 

zakonom o agenciji (NAKVIS, 2017a), medtem ko želi NVAO na nacionalni ravni v prihodnje 

postati ekspert v ocenjevanju kakovosti znotraj in zunaj visokega šolstva, zato je eden njegovih 

strateških ciljev za prihodnost tudi “razvoj zagotavljanja kakovosti za inovativne izobraževalne 

koncepte ali posebne izobraževalne teme, kot so spletno in kombinirano izobraževanje, 

programi MOOC, modularno izobraževanje, fleksibilnost in učenje na delovnem mestu” 

(NVAO, 2017a, str. 12).  

 

Mednarodne evalvacije in akreditacije visokošolskih zavodov 

 

V obeh visokošolskih sistemih veljajo mednarodne evalvacije in akreditacije za enega 

pomembnejših mehanizmov internacionalizacije notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti, 

čeprav so slednje v obeh bolj razširjene. EUA je sicer že v devetdesetih letih v obeh državah 

izvajala zunanje evalvacije v okviru Programa institucionalnih evalvacij, vendar pa je moč na 

primeru tovrstne mednarodne evalvacije potrditi, da so te pogostejši pojav na slovenskih 

visokošolskih zavodih, saj je bilo do danes v okviru tega programa zunanje evalviranih skupno 

7 slovenskih in samo 2 nizozemska visokošolska zavoda, oba pred vključitvijo v bolonjski 

proces (EUA, 2017). Večjo pomembnost se pripisuje mednarodnim akreditacijam, katerih 

število se na nekaterih visokošolskih zavodih iz obeh držav iz leta v leto povečuje, čeprav 

izraziteje v nizozemskem primeru. Za še posebej priljubljene veljajo mednarodne akreditacije, 

specifične za določena disciplinarna področja, kot so ekonomija, poslovanje, javna uprava itn. 

V obeh državah delujejo tudi članice kluba trojno akreditiranih poslovnoekonomskih šol 

(EQUIS, AACSB, AMBA): v Sloveniji pripada tovrstno članstvo Ekonomski fakulteti UL, na 

Nizozemskem pa kar trem visokošolskim ustanovam (Poslovni in ekonomski šoli Univerze v 

Maastrichtu, Poslovni šoli Univerze v Amsterdamu ter Upravni šoli Univerze Erasmus v 

Rotterdamu) od skupno 82 ustanov, ki imajo v svetovnem merilu vse tri akreditacije. To pa 

znova podpira argument, da so mednarodne akreditacije instrument, ki krepi vertikalno 

raznolikost znotraj visokošolskega sistema (Bleiklie, 2011), saj so na nekaterih institucijah bolj, 

                                                           
79 Junija 2016 je npr. Univerza v Amsterdamu na temelju sporazuma med NVAO in AACSB International s strani 

obeh organov prejela dvojno akreditacijo za skupno 18 programov na področju poslovne administracije, ekonomije 

in ekonometrije (NVAO, b. d.). 
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na drugih pa precej manj razširjene kot sredstvo za krepitev njihove konkurenčnosti v 

globalnem visokošolskem prostoru.  

 

11.4.3 Uvrščanje slovenskih in nizozemskih univerz na mednarodnih razvrstilnih 

lestvicah 

 

Tako slovenske kot nizozemske univerze se vse bolj zavedajo tudi pomena visokih uvrstitev na 

različnih mednarodnih lestvicah univerz, ki jih pogosto (napačno) interpretirajo kot odraz 

njihove internacionalizacije oziroma kakovosti izobraževanja, ki ga izvajajo (glej razpravo 

poglavja 6, 9 in 10). Na mednarodnih lestvicah najdemo močno zasedbo nizozemskih 

raziskovalnih univerz, saj je Nizozemska ena redkih držav, ki ima na pomembnejših izmed njih 

zastopane skoraj vse raziskovalne univerze, kar naj bi koristilo pri širjenju sporočila, da gre za 

privlačno državo za študij in delo pa tudi za izvajanje raziskav (VSNU in VH, 2014, str. 9). 

 

Kot prikazujem v spodnji tabeli (Tabela 11.2), je na dve izmed šestih tovrstnih lestvic 

(Webometrics 2017 in URAP 2017–2018) uvrščenih vseh 14 nizozemskih univerz (vključno z 

Odprto univerzo), medtem ko je na lestvici THE 2018 vseh 13 raziskovalnih univerz uvrščenih 

do 200. mesta, na lestvici QS 2018 pa se jih 8 uvršča do 150. mesta. Vse slovenske univerze so 

zastopane le na razvrstilni lestvici Webometrics 2017, štiri izmed njih pa tudi na lestvici URAP 

2017–2018. Vendar pa ti dve mednarodni lestvici razvrščata precej višje število visokošolskih 

ustanov kot preostale, ki jih analiziram, in sicer Webometrics 2017 skupno 11.999, URAP 

2017–2018 pa 2500, med njimi tudi samostojne visokošolske zavode, univerze uporabnih 

znanosti itn. 

 

Tabela prikazuje, da se izmed nizozemskih univerz na treh mednarodnih lestvicah najviše 

uvršča Univerza v Utrechtu (ARWU 2017, Webometrics 2017, URAP 2017–2018), med 

slovenskimi pa je na štirih izmed njih najvišje uvrščena Univerza v Ljubljani (ARWU 2017, 

QS 2018, Webometrics 2017, URAP 2017–2018). Vendar pa najviše uvrščena nizozemska 

univerza zaseda precej visok položaj (45., 47. oziroma 66. mesto), slovenska pa precej nižjega 

(292., 298.,401.–459., 601.–650.). 
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Tabela 11.2: Primerjava uvrstitev slovenskih in nizozemskih univerz na mednarodnih 

razvrstilnih lestvicah 

 

 
 

Slovenija (N=5) 
 

 

Nizozemska (N=14) 

Število (n) 

in delež (%) 

univerz na 

lestvici (n) 

Najvišje uvrščena 

univerza (mesto) 

 

Število (n) 

in delež (%) 

univerz na 

lestvici (n) 

Najvišje uvrščena 

univerza (mesto) 

n % n % 

ARWU 

2017 

1 20 Univerza v Ljubljani  

(401.–500.) 

12 85,7 Univerza v Utrechtu 

(47.) 

THE 

2018 

2 40 Univerza v Mariboru  

(501.–600.) 

13 92,9 Univerza v 

Amsterdamu (59.) 

QS 

2018 

2 40 Univerza v Ljubljani 

(651.–700.) 

13 

 

92,9 Tehniška univerza v 

Delftu (54.) 

Webo- 

metrics 2017 

5 100 Univerza v Ljubljani  

(336.) 

14 100 Univerza v Utrechtu 

(66.) 

URAP 

2017–2018 

4 80 Univerza v Ljubljani  

(314.) 

14 100 Univerza v Utrechtu 

(45.) 

RUR 

2017 

2 40 Univerza v Novi 

Gorici (186.) 

9 64,3 Univerza Wageningen 

(32.) 

 

Vir: ARWU (2017); THE (2017b); QS (2017b); Webometrics (2017); URAP (2017b); RUR 

(2017). 

 

Visok položaj nizozemskih raziskovalnih univerz gre med drugim pripisati močni raziskovalni 

usmerjenosti tudi tradiciji publikacij v angleškem jeziku, nizek položaj slovenskih pa tudi 

stalnemu krčenju proračunskih sredstev za raziskovanje. Zanimivo je, da nizozemske univerze 

v primerjavi z drugimi državami EU prejemajo relativno malo sredstev iz državnega proračuna, 

saj je delež dopolnilnega financiranja in financiranja s strani Evropskega raziskovalnega sveta 

(ERC) precej visok. 

 

Ker pa je prednostno osredotočanje najvplivnejših lestvic na kazalnike, povezane z 

raziskovalnimi dosežki posameznih univerz tudi njihova vidnejša (večkrat omenjena) 

pomanjkljivost, “ne povedo veliko o kakovosti študija na prvi stopnji. Najbolj znane lestvice 

zanemarjajo številne vloge in smotre univerz v sodobni družbi, kot so prostor družbene kritike, 

socialna emancipacija, razvojna vloga v lokalnem okolju, duhovna plat posameznikovega 

razvoja itn.” (Miklavič, 2015b) 
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11.4.4 Povzetek in zaključki 

 

V tem delu poglavja sem na primerjalni osnovi najprej utemeljila, da se povezavo med 

internacionalizacijo in zagotavljanjem kakovosti v obeh državah razume v kontekstu 

izpostavljanja ključne vloge internacionalizacije za kakovost visokega šolstva, kjer pa so 

prisotna tudi nasprotujoča si stališča med zagovorniki in nasprotniki izvajanja študijskih 

programov v angleškem jeziku. Ti naj bi po mnenju nekaterih prispevali k večji kakovosti 

internacionalizacije, po mnenju drugih pa naj bi zaradi gospodarskih motivov privabljanja tujih 

študentov, ki plačujejo šolnine, predstavljali večji izziv za kakovost visokega šolstva.  

 

V zadnjem času so se v Sloveniji poleg poudarka na (kakovosti) mobilnosti okrepila tudi 

prizadevanja po večji kakovosti drugih dejavnosti internacionalizacije, npr. internacionalizacije 

kurikula in učnih izidov, kar velja za trend, prisoten tudi v drugih državah članicah EVP (glej 

npr. Sursock, 2015). Slovenija se torej na pozive po krepitvi kakovosti v internacionalizaciji 

bolj odziva, medtem ko jih Nizozemska narekuje; ne nazadnje je ECA razvila instrument 

CeQuInt na temelju okvirja ocenjevanja kakovosti internacionalizacije, ki ga je vzpostavil 

NVAO. Certifikat CeQuInt je za magistrski program Mednarodno poslovanje pridobila tudi 

Ekonomska fakulteta UL, vendar pa gre za osamljen primer, poleg tega pa še za študijski 

program, ki že v imenu izkazuje svojo mednarodno naravnanost.  

 

Ex ante razvoj različnih pobud, namenjenih zagotavljanju kakovosti v internacionalizaciji, tako 

postavlja Nizozemsko v ospredje tudi na ravni območja EVP in tudi inovativne prakse NVAO 

na področju internacionalizacije zunanjih in notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti (npr. 

dvojne akreditacije) pogosto presegajo redne postopke zagotavljanja kakovosti, značilne za 

številne druge države iz območja EVP.  

 

Poleg tega je obravnava vprašanja internacionalizacije agencij za zagotavljanje kakovosti 

(NAKVIS in NVAO) potrdila, da je za NVAO značilna tako internacionalizacija agencije doma 

in v tujini, za slovenski NAKVIS pa je bolj značilna internacionalizacija agencije doma. Kot 

poroča študija ENQA, je ena vidnejših ovir manjših visokošolskih sistemov, ki ne dosegajo 

kritične mase, pomanjkanje ekspertov in osebja, usposobljenega za izvajanje mednarodnih 

storitev na področju zagotavljanja kakovosti (Grifoll idr., 2015, str. 6).  

 

V kontekstu internacionalizacije notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti je v okviru 

hevristike glonakalnega agenta (Marginson in Rhoades, 2002) nizozemski sistem zagotavljanja 

kakovosti usmerjen bolj ‘glonakalno’ kot slovenski; kot navajajo Hou idr. (2015) je ‘glonakalni’ 

sistem bolj značilen za sisteme zagotavljanja kakovosti z daljšo tradicijo, kjer mednarodne 
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akreditacije visokošolskim ustanovam omogočajo njihovo priznanje na globalni ravni (prav 

tam). K temu brez dvoma prispeva tudi globalna naravnanost internacionalizacije (glej de Wit 

idr., 2017), povezana z ustvarjanjem konkurenčne prednosti nizozemskega gospodarstva v 

svetovnem merilu. 

 

Priznanje na globalni ravni pa dajejo nizozemskim visokošolskim institucijam tudi visoke 

uvrstitve na mednarodnih razvrstilnih lestvicah, ki so v obeh državah pritegnile tudi pozornost 

posameznih visokošolskih zavodov, ki o svojih uvrstitvah na najvplivnejših mednarodnih 

lestvicah redno informirajo širšo javnost in tudi v institucionalnih strategijah pogosto 

izpostavljajo ambicije po doseganju še višjih uvrstitev (glej npr. Univerza v Ljubljani, 2014; 

Kouwenaar, 2016). Za razliko od slovenskega primera naj bi se na Nizozemskem v zadnjem 

času pojavile tudi ambicije po uvrstitvi ene ali dveh med ‘top 50’, kar bi lahko posledično 

vplivalo “tudi na sistemsko preobrazbo visokega šolstva. Namesto da bi univerze in 

visokošolski sistemi zasledovali lastne strategije in standarde, maksimizirajo prizadevanja za 

zadovoljitev meril najpopularnejših rangirnih lestvic.” (Miklavič, 2015b) 

 

Kljub številnim kritikam Ellen Hazelkorn (2012) pravi, da bodo “nove medijske tehnologije in 

formati, kot so socialni mediji, potrošniške spletne strani […] in internet, ter uporaba iskalnikov 

in prostodostopnih orodij v prihodnjih letih dramatično spremenili razpravo – in dali več 

nadzora v roke uporabnikom” (str. 355). 
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PETI DEL 

ZAKLJUČEK IN REFLEKSIJA  
 

_______________________________________________________________ 

 

12 ZAKLJUČNI ODGOVORI Z REFLEKSIJO 

 

V zadnjem poglavju najprej odgovarjam na glavna raziskovalna vprašanja in s tem na osrednji 

raziskovalni problem. V nadaljevanju v zaključni refleksiji najprej razpravljam o glavnih 

prispevkih doktorske disertacije, zatem pa predlagam tudi nekatere možnosti za prihodnje 

raziskave, ki lahko obogatijo obstoječa razumevanja izbrane teme pričujočega dela. 

 

12.1 Odgovori na osrednji raziskovalni problem in vprašanja 

 

Osrednji raziskovalni problem, ki sem ga v uvodnem poglavju utemeljila v kontekstu vprašanja, 

kako (lahko) danes, ko se EVP gradi že več kot poldrugo desetletje, razumemo povezavo med 

internacionalizacijo in zagotavljanjem kakovosti v visokem šolstvu v Evropi nasploh in v dveh 

izpostavljenih državah posebej, sem v raziskavi razčlenila na štiri raziskovalna vprašanja, ki so 

odražala temeljne konceptualne, razvojne, teoretske, metodološke in primerjalne vidike 

raziskave. 

 

12.1.1 Konceptualizacija internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu 

 

Z namenom pridobiti celovit odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, sem v drugem in tretjem 

poglavju preučila različna razumevanja koncepta internacionalizacije in zagotavljanja 

kakovosti na področju visokega šolstva, ki so predstavljala podlago za razumevanje razprave 

nadaljnjih poglavij. Prvo raziskovalno vprašanje se je zato glasilo: Kako lahko 

konceptualiziramo internacionalizacijo in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu ter katere 

dileme in protislovja je mogoče identificirati v prevladujočih razumevanjih obeh izbranih 

konceptov? Iskanje odgovorov na zastavljeno vprašanje je zahtevalo ločeno obravnavo obeh 

naslovnih področij raziskave, zato sem se v prvem delu raziskave osredotočila na njun 

konceptualni pomen.  
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Koncept internacionalizacije v visokem šolstvu 

 

V drugem poglavju sem se najprej usmerila na konceptualno pojasnitev pojma 

‘internacionalizacija’ visokega šolstva in opozorila, da se je ta razvil v precej splošen krovni 

izraz, namenjen opisu različnih dejavnosti, ki pod vplivom raznolikih motivov vodijo do 

različnih namenov (de Wit, 2002; de Wit idr., 2015). Opredelitev pojma zato vsekakor “ni 

preprosta, edinstvena ali vseobsegajoča” (Knight in de Wit, 1995, str. 16). Doslej sprejeta 

definicija internacionalizacije visokega šolstva, ki jo je leta 2008 podala J. Knight, je bila 

namreč pred kratkim posodobljena kot “nameren proces integracije mednarodne, medkulturne 

ali globalne razsežnosti za namen, funkcije in izvajanje postsekundarnega izobraževanja, da bi 

izboljšali kakovost izobraževanja in raziskovanja za vse študente in zaposlene in da bi 

pomembno prispevali k družbi” (de Wit idr., 2015, str. 281). 

 

Iskanje nove definicije se je pojavilo kot odziv na spreminjajoče se visokošolsko okolje na 

globalni ravni, ki se je v zadnjih letih izoblikovalo pod zahtevnimi vplivi globalizacije. Slednja 

velja za internacionalizaciji soroden koncept, ki je že v sredini devetdesetih let kompleksnost 

njenega razumevanja še poglobila. Oba koncepta sicer ponazarjata nekaj, kar je povezano z 

dvema ali več narodi, vendar pa globalizacija stremi k vzpostavitvi univerzalnega modela, ki 

presega države in kulture, medtem ko se internacionalizacija nanaša na izmenjave in 

komunikacijo med različnimi narodi in kulturami (Huang, 2014, str. 10; Zgaga idr., 2013b). 

Vendar pa po mnenju de Wita (2016a) internacionalizacija danes ne pomeni več samo odnosa 

med narodi in kulturami, temveč vse bolj tudi med globalnim in lokalnim, zato naj bi bilo moč 

govoriti o globalizirani internacionalizaciji visokošolskega izobraževanja, saj so nekatere 

dejavnosti, prvotno vezane na nacionalno državo, dosegle globalno razsežnost (glej tudi 

Rumbley in Altbach, 2016; de Wit idr., 2017). 

 

Ena izmed nepričakovanih posledic globalizacije je prav gotovo tudi “vse večja pomembnost 

regij” (Knight, 2008, str. 5; de Wit idr., 2015), zato sem v konceptualni razpravi nekaj 

pozornosti namenila tudi regionalizaciji v visokem šolstvu, ki sem jo utemeljila v kontekstu 

pojma ‘evropeizacija’ visokega šolstva, ki jo je moč razumeti kot regionalno različico 

internacionalizacije v visokem šolstvu (glej Teichler, 2010; Zgaga idr., 2013b). 

 

V nadaljevanju sem osvetlila, da se z internacionalizacijo pogosto enači tudi številne druge 

dejavnosti, med njimi čezmejno, transnacionalno in brezmejno izobraževanje. Koncept sem 

zato preučila tudi z vidika internacionalizacije v tujini, ki obsega mobilnost študentov, 

visokošolskega osebja, programov in izvajalcev ter dejavnosti, ki krepijo internacionalizacijo 

študija doma, kot so internacionalizacija kurikula, razvoj mednarodnih in medkulturnih 
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kompetenc, mednarodna učilnica itn. (Knight, 2008; de Boer idr., 2012; Beelen in Jones, 2015; 

Leask, 2015). Ena vidnejših zmot se namreč nanaša na trditev, da gre pri internacionalizaciji za 

študij v tujini, zaradi česar se posledično napačno enači dejavnosti (npr. mobilnost) s procesom 

internacionalizacije v visokem šolstvu, čeprav je cilj prvih prispevati k uresničevanju slednjega 

(de Wit, 2011; de Wit, 2016a). 

 

Ker pa na razumevanje internacionalizacije kot procesa vplivajo prevladujoči motivi, ki tudi 

usmerjajo njen razvoj, sem le-te v nadaljevanju utemeljila z vidika vprašanja zakaj; različni 

motivi namreč dajejo različne odgovore na vprašanje, kaj je internacionalizacija in kako 

internacionalizirati visokošolsko dejavnost, kar lahko utemeljim kot enega vidnejših razlogov, 

zakaj se iskanje celovite, vsesplošno sprejete opredelitve tega koncepta še naprej nadaljuje. 

Internacionalizaciji se namreč očita, da je zahodni fenomen, saj so njene doslej sprejete 

definicije razvili predvsem zahodni avtorji. Tudi dejavnosti internacionalizacije v tujini, npr. 

čezmejno izobraževanje, so že v devetdesetih letih postale pomembna izvozna dejavnost 

anglosaških držav (Združenega kraljestva, ZDA in Avstralije) in podobno velja tudi za koncept 

internacionalizacije doma, ki se je najprej uveljavil v nekaterih državah Zahodne Evrope in se 

šele nedavno razširil tudi na druge visokošolske kontekste. Prihodnja prizadevanja, da bi razvili 

splošno sprejeto definicijo internacionalizacije visokega šolstva, bodo zato morala upoštevati 

tudi poglede novih akterjev iz nezahodnih visokošolskih okolij, npr. iz držav v razvoju in 

razvijajočih se gospodarstev, katerih vloga je bila do zdaj bolj omejena. Inter-nacional-izacija 

namreč pomeni proces, ki po navadi vključuje spremembo (Knight, 2008). 

 

Koncept kakovosti in zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu 

 

Z namenom pridobiti celovit odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, sem se v tretjem poglavju 

usmerila tudi na koncept kakovosti in zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu. Tudi v tem 

primeru se je iskanje enotne, vsesplošno priznane definicije izkazalo za precej zahtevno nalogo, 

saj se kakovost pogosto enači z ‘izjemnostjo’ oziroma ‘odličnostjo, ‘popolnostjo’ ali 

‘doslednostjo’, ‘ustreznostjo namenu’, ‘vrednostjo za denar’ in ‘transformacijo’ (Harvey in 

Green, 1993). Ker gre za pojem, ki ima za različne interesne skupine različen pomen, je 

kakovost v očeh opazovalca (Vroeijenstijn, 1995), saj gre za subjektiven in večdimenzionalen 

koncept (Barnett, 1988; Westerheijden, 1999; Reisberg, 2011; Vlăsceanu idr., 2007). Po drugi 

strani se pojem zagotavljanje kakovosti najpogosteje nanaša na naknadno preverjanje vnaprej 

določenih minimalnih standardov kakovosti, ki različnim interesnim skupinam, ki so pogosto 

zunanje visokemu šolstvu, zagotavlja ustrezne informacije o tovrstnih standardih (Harvey, 

2004–17; Bleiklie, 2011). 
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Ker je od sprejete definicije odvisen tudi razvoj zunanjih in notranjih sistemov zagotavljanja 

kakovosti, njihovih namenov, v njih prevladujočih pristopov oziroma metod, sem v 

nadaljevanju izpostavila, da je treba v raziskavi konceptualno vprašanje o tem, kaj pomeni 

kakovost/zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, razumeti kot nujen prvi pogoj za ustrezno 

analizo razvoja nadnacionalnih, nacionalnih in institucionalnih politik zagotavljanja kakovosti 

na področju visokega šolstva. Gre namreč za temo, ki sem ji v pričujočem delu namenila 

pozornost v naslednjem raziskovalnem vprašanju. 

 

Če povzamem: z odgovori na prvo raziskovalno vprašanje sem ponazorila, da je treba tako 

internacionalizacijo kot zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu obravnavati kot proces, saj 

pomenita stalno prizadevanje, kjer internacionalizacija ni sama sebi namen, temveč mehanizem 

za izboljšanje kakovosti izobraževanja in raziskovanja (de Wit idr., 2015), kjer študenti niso 

stranke ali potrošniki, temveč udeleženci procesa njihove transformacije (Harvey in Green, 

1993; Harvey in Knight, 1996). Po mnenju nekaterih naj bi se v novem tisočletju zgodil odmik 

od prevladujočega razumevanja kakovosti kot ‘ustreznosti namenu’ k razumevanju kakovosti 

kot ‘transformacije’, s tem pa tudi k samemu konceptu kakovosti visokega šolstva (glej Harvey 

2004–17; glej tudi Harvey in Green, 1993; Harvey in Knight, 1996). V tem primeru lahko zato 

tudi pojem zagotavljanje kakovosti pomeni “resnično bolj proces kot rezultat, ki zahteva 

kultivacijo institucionalnih kultur, kjer so vsi akterji odprti do samokritike in pozorni na 

priložnosti za izboljšanje” (Reisberg, 2011, str. 27). 

 

12.1.2 Razvoj internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti v evropskem, slovenskem in 

nizozemskem visokošolskem kontekstu 

 

Ker je bilo treba odgovore na prvo raziskovalno vprašanje obravnavati kot temelj analize 

razvoja politik internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti v nadnacionalnem, nacionalnem 

in institucionalnem kontekstu, sem drugo raziskovalno vprašanje zastavila pod vplivom same 

konceptualne razprave, zato se je glasilo: Kako so se v Evropi nasploh ter v Sloveniji in na 

Nizozemskem posebej razvijali procesi internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti od 

osemdesetih let dvajsetega stoletja do danes ter katere podobnosti in razlike v razvoju teh 

procesov obstajajo med obema izbranima visokošolskima sistemoma? 

 

Odgovore nanj sem podala v drugem delu raziskave znotraj četrtega in petega poglavja, v 

okviru katerih sem ločeno preučila razvoj obeh visokošolskih pojavov v širšem evropskem 

kontekstu, medtem ko sem se v četrtem delu raziskave v devetem, desetem in enajstem poglavju 

najprej ločeno in nato na primerjalni osnovi posvetila njunemu razvoju v slovenskem in 

nizozemskem kontekstu. 



283 

 

 

Internacionalizacija v evropskem, slovenskem in nizozemskem visokošolskem prostoru 

 

V Evropi so se pomembnejše spremembe v razvoju internacionalizacije zgodile v zadnjih dveh 

desetletjih minulega stoletja, saj je v sredini osemdesetih let Evropska skupnost v 

zahodnoevropskih državah začela finančno podpirati različne programe izmenjav (npr. Erasmus 

leta 1987), ki so postopoma okrepili njeno strateško razsežnost (de Wit, 2002). V naslednjem 

desetletju so precejšnjo finančno podporo za izvajanje programov izmenjav s strani EU prejele 

tudi države tranzicije (npr. TEMPUS, PHARE), kjer pa tovrstna finančna sredstva niso 

predstavljala samo enega glavnih virov financiranja dejavnosti internacionalizacije, temveč tudi 

prestrukturiranja in modernizacije visokošolskih sistemov. Za razliko od Nizozemske, kjer so 

se pod vplivom vzpostavitve nacionalnega programa štipendiranja izhodne mobilnosti v drugi 

polovici osemdesetih let začeli bolj posvečati razvoju nacionalnih politik internacionalizacije, 

se je v Sloveniji mednarodna razsežnost visokega šolstva okrepila v devetdesetih letih 

preteklega stoletja, predvsem na račun vsesplošnih evropskih integracij, ki so terjale 

posodobitev visokošolskega sistema v skladu s tedaj prevladujočimi evropskimi trendi. Ker pa 

so se v nizozemskem primeru v sredini tega desetletja pod vplivom globalizacije že začeli 

krepiti gospodarski motivi za internacionalizacijo, se je njeno razumevanje precej razlikovalo 

od slovenskega primera, kjer je odražala politične motive, povezane z vključevanjem države v 

širše evropske pridružitvene procese. Večjo pomembnost se je zato pripisovalo udeležbi v 

različnih programih izmenjav EU oziroma v regionalnem programu CEEPUS, kar pomeni, da 

je bil v Sloveniji v tem času poudarek na znotrajevropski mobilnosti, medtem ko so na 

Nizozemskem oblikovalci visokošolskih politik tedaj že začeli spodbujati prihod večjega 

števila neevropskih študentov, ki plačujejo šolnine. Tudi na visokošolskih zavodih so se v 

kontekstu diverzifikacije virov financiranja začele vse bolj uveljavljati podjetniško naravnane 

aktivnosti, ki so utrdile strateško razsežnost visokošolske internacionalizacije. 

  

Zato lahko trdimo, da se je v zadnjih dveh desetletjih minulega stoletja internacionalizacija v 

Evropi začela razvijati kot precej raznolik koncept, saj zaradi razlik med posameznimi 

evropskimi regijami, državami, visokošolskimi ustanovami in oddelki znotraj njih ni mogoče 

govoriti o enotnem napredku v razvoju tega trenda (de Wit, 2002, str. 70–71; Scott, 2007; 

Teichler, 2010; Zgaga idr., 2013b; de Wit idr., 2015). 

 

Z bolonjskim procesom so se države podpisnice zavezale k spodbujanju večje mednarodne 

mobilnosti študentov znotraj in zunaj Evrope, nekoliko kasneje pa tudi k razvoju celovitih 

strategij internacionalizacije, ki naj bi bile prilagojene individualnim potrebam držav in 

njihovih visokošolskih institucij (Evropska komisija, 2013a). Slovenija, ki je šele v zadnjih 
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nekaj letih bolj okrepila njihov sistemski in institucionalni razvoj, je v različnih strateških 

dokumentih opredelila internacionalizacijo kot ključno za večjo kakovost slovenskega visokega 

šolstva, mobilnost pa kot enega najpomembnejših ukrepov za dosego tega cilja (ReNPVŠ, 

2011; MIZŠ, 2016a). Po drugi strani je Nizozemska že kmalu po podpisu Bolonjske deklaracije 

(1999) sprejela različne strateške dokumente, v katerih je začela v zadnjih nekaj letih 

izpostavljati, da bo postala ena izmed petih najpomembnejših gospodarstev na svetovni ravni, 

kar naj bi omogočila prav večja internacionalizacija visokošolskega izobraževanja, med drugim 

s ponovno uvedbo nacionalnega programa štipendiranja mobilnosti, saj naj bi bili mednarodni 

študenti ključnega pomena za nizozemsko ekonomijo znanja (VSNU in VH, 2014; Ministry of 

Education, Culture and Science, 2015). V kontekstu strateško naravnanega pristopa se je okrepil 

trend globalizacije internacionalizacije (de Wit idr., 2017), medtem ko se je v Sloveniji s 

sprejetjem nacionalne strategije internacionalizacije okrepil trend nacionalizacije 

internacionalizacije, značilen tudi za druge države EVP (de Wit idr., 2015). 

 

Kljub pozivom, da bi razvili celovite strategije internacionalizacije, v državah EVP še vedno 

prednostno spodbujajo dejavnosti, povezane z mobilnostjo študentov (de Wit idr., 2015; 

European Commission idr., 2015), zaradi česar sem se v nadaljevanju posvetila analizi gibanj 

na področju mobilnosti. Tako sem osvetlila precej raznolike odzive posameznih visokošolskih 

sistemov in njihovih institucij na tovrstno obliko internacionalizacije v tujini, saj ima npr. v 

primerjavi s Slovenijo Nizozemska precej višji delež mednarodnih študentov, vpisanih na 

nizozemske visokošolske zavode (11,4 % celotne populacije študentov), Slovenija pa npr. 

nekoliko višji delež domačih študentov, vključenih v terciarno izobraževanje v tujini (2,8 %). 

Na področju kratkoročne mobilnosti naj bi po podatkih Nuffica (2017b) Nizozemska že 

presegla cilj leuvenske zaveze, da bo do leta 2020 mobilna petina domačih študentov, saj naj bi 

njihov delež znašal 24 %, medtem ko je ta v slovenskem primeru še vedno precej pod 

zastavljenimi pričakovanji (samo 3,4 % leta 2014/2015; MIZŠ, 2016b), kar pomeni, da 

dejansko stanje ni skladno z željami, izraženimi v različnih strateških dokumentih. V 

interpretaciji podatkov o mobilnosti pa sem opozorila tudi na potrebo po upoštevanju specifik 

obeh visokošolskih kontekstov (npr. omejitev vpisa v določenih študijskih programih v 

Nemčiji, pretekli vzorci mobilnosti v nekdanji Jugoslaviji, obmejne slovensko govoreče 

manjšine oziroma nizozemsko govoreči flamski del Belgije). 

 

Čeprav naj bi se s spodbujanjem dejavnosti, povezanih z mobilnostjo študentov, v državah EVP 

krepil trend homogenizacije nacionalnih politik internacionalizacije (de Wit idr., 2015; 

European Commission idr., 2015), ni mogoče trditi, da je EVP homogena regija. Zato ni 

homogen niti razvoj internacionalizacije, saj je prilagojen raznolikim nacionalnim, 

institucionalnim in individualnim kontekstom posameznih visokošolskih sistemov in njihovih 
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institucij. Z internacionalizacijo kurikula naj bi sicer izboljšali kakovost visokošolskega 

izobraževanja (de Wit idr., 2015), vendar pa gre za dejavnost, ki je bolj prisotna v okviru 

mednarodno naravnanih študijskih programov, katerih vsebine odločilno prispevajo k 

ustreznemu določanju mednarodnih in medkulturnih kompetenc. Ne nazadnje se delež 

mednarodnih študentov med različnimi študijskimi programi precej razlikuje, saj se jih glavnina 

odloča za študij v specifičnih akademskih disciplinah, kar med drugim potrjuje slovenski primer 

Ekonomske fakultete UL, ki privabi precejšnjo večino vseh prihajajočih dolgoročno mobilnih 

študentov, ki se odločijo za pridobitev visokošolske izobrazbe na slovenskih visokošolskih 

ustanovah. V tem smislu se zato zastavlja vprašanje, ali so visokošolski zavodi, ki zaradi 

določenih ovir (npr. jezikovnih) privabijo manj mednarodnih študentov, manj kakovostni 

(Coelen, 2009). 

 

Sistemi zagotavljanja kakovosti v evropskem, slovenskem in nizozemskem visokošolskem 

prostoru 

 

Tudi na vprašanje, kako so se v Evropi v zadnjih dveh desetletjih preteklega stoletja razvijali 

procesi zagotavljanja kakovosti, ni bilo moč odgovoriti brez upoštevanja širših političnih, 

gospodarskih in družbenokulturnih sprememb, ki so se zgodile kot odziv na povojno ideološko 

delitev Evrope. Nizozemska je pod vplivi množičnosti visokošolskega izobraževanja, upada 

javnih proračunskih sredstev in posledičnega vzpona neoliberalizma oziroma tehnik novega 

javnega upravljanja kot ena prvih evropskih držav v zgodnjih osemdesetih letih uvedla nove 

načine nadzora kakovosti, ki so temeljili na praksah evalvacije in drugih elementih splošnega 

modela ocenjevanja kakovosti (Neave, 1988; van Vught in Westerheijden, 1994). Nekoliko 

drugačni vplivi, povezani z opustitvijo modela visokošolskega izobraževanja iz obdobja 

‘usmerjenega’ izobraževanja, so v Sloveniji v začetku devetdesetih let vodili do vzpostavitve 

novih mehanizmov nadzora kakovosti, v okviru katerih je bil uveden do tedaj nepoznan pristop 

akreditacije. Identificirane razlike med obema primeroma so bile zato odsev različnih namenov, 

saj je bil glavni namen evalvacije povezan z odgovornostjo do različnih interesnih skupin in 

izboljšanjem kakovosti (van Vught in Westerheijden, 1994; Schwarz in Westerheijden, 2004), 

medtem ko se je v postopkih akreditacije odražal namen odgovornosti, ki je podpiral skladnost 

z minimalnimi standardi kakovosti, ki so bili potrebni za ustrezno delovanje visokošolskih 

zavodov in izvajanje študijskih programov (Rozsnyai, 2003; Kohoutek, 2009a). Razhajanja so 

bila očitna tudi v delovanju organov za zagotavljanje kakovosti, ki so v slovenskem primeru 

delovali pod okriljem vlade, v nizozemskem primeru pa je vlada odgovornost za izvajanje 

zunanjih evalvacij podelila samemu visokošolskemu sektorju. 

 

Precej raznolik in s torej kontekstualno pogojen “predbolonjski” razvoj sistemov zagotavljanja 
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kakovosti se je zato izražal v vrsti vprašanj: kdaj so se pojavili sistemi zagotavljanja kakovosti 

in zakaj, katere prakse so bile uvedene, kdo je prevzel odgovornost nad njimi ter kakšen je bil 

njihov temeljni namen. 

 

S podpisom Bolonjske deklaracije (1999) sta se obe državi v skladu s tedaj sprejetimi 

nadnacionalnimi zavezami obvezali k razvoju sistemov zagotavljanja kakovosti. V ta namen 

sta v visokošolsko zakonodajo umestili določbe o ustanovitvi neodvisne agencije za 

zagotavljanje kakovosti in vzpostavitvi pristopa akreditacije. Vendar pa je slovenski NAKVIS 

začel delovati šele leta 2010, saj je pred tem njegovo vlogo opravljal vladni organ, kar je bilo 

povsem v nasprotju z določili o neodvisnosti organov za zagotavljanje kakovosti od drugih 

interesnih skupin (glej ENQA, 2005). Za razliko od slovenskega primera je bila nizozemska 

agencija ustanovljena leta 2002 in je že tri leta kasneje postala edinstven binacionalni organ 

(NVAO), v novem sistemu pa so začele delovati tudi zasebne neprofitne organizacije, ki so od 

visokošolskega sektorja prevzele odgovornost za ocenjevanje obstoječih študijskih programov. 

 

Namen odgovornosti sta obe državi okrepili z uradno uveljavitvijo akreditacije; v Sloveniji je 

bila tako leta 2004 v visokošolsko zakonodajo uradno vnesena določba o izvajanju kombinacije 

programske in institucionalne akreditacije, na Nizozemskem pa je bil že dve leti pred tem 

vzpostavljen pristop programske akreditacije. Ker pa je njeno izvajanje v obeh primerih 

prispevalo k večjim administrativnim obremenitvam, je bil v slovenskem primeru novembra 

2016 sprejet prehod na institucionalno akreditacijo, v nizozemskem primeru pa so že pred tem 

(leta 2011) poleg programske akreditacije začeli izvajati tudi institucionalne revizije. Leta 2017 

je z namenom dodatno zmanjšati upravna bremena, stopil v veljavo nov sistem akreditacije, ki 

združuje programsko akreditacijo z institucionalnim ocenjevanjem kakovosti (glej NVAO, 

2016a, 2016b; QANU, 2016). 

 

Z uveljavitvijo ESG je bila tudi visokošolskim zavodom podeljena večja odgovornost za 

izvajanje kakovostnega izobraževanja (glej ENQA, 2005), čeprav sem v pričujoči raziskavi 

identificirala nekatere razlike v vključevanju deležnikov v postopke notranjega zagotavljanja 

kakovosti. Nekateri, predvsem manjši samostojni slovenski visokošolski zavodi namreč v 

tovrstne postopke še vedno ne vključujejo v zadostni meri visokošolskih deležnikov, kot so 

študenti, zaposleni, diplomanti in delodajalci (NAKVIS, 2013), medtem ko so na Nizozemskem 

z uveljavitvijo akreditacije “po meri” študenti in zaposleni prevzeli “lastništvo” nad postopki 

institucionalnega zagotavljanja kakovosti, s tem pa tudi njihovo primarno odgovornost za 

kakovost izobraževanja, ki ga izvajajo (NVAO, 2016a). 

 

Zunanji in notranji sistemi zagotavljanja kakovosti, ki delujejo v visokošolskih sistemih držav 
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članic bolonjskega procesa, so torej sčasoma postali precej kompleksni in dinamični in zato ne 

nujno bolj podobni. Nacionalni in institucionalni odzivi na nadnacionalno zastavljene smernice 

njihovega razvoja so najbolj izstopajoči pri izvajanju različnih pristopov oziroma kombinaciji 

le-teh, saj je njihov izbor v največji meri posledica odločitev prevladujočih nacionalnih 

političnih organov. Skladnost z nadnacionalnimi standardi in smernicami zagotavljanja 

kakovosti torej še ne zagotavlja, da bo posamezni visokošolski zavod oziroma študijski program 

uspešno prestal akreditacijo/evalvacijo/revizijo s strani pristojnega nacionalnega organa 

(Kohoutek, 2009b; Hopbach, 2012; European Commission idr., 2015). Razvoj sistemov 

zagotavljanja kakovosti se zato razlikuje od primera do primera, saj vsak izmed njih deluje pod 

vplivi specifičnih geopolitičnih, gospodarskih, zgodovinskih, družbenih in kulturnih tradicij, ki 

v določenih okoliščinah onemogočajo skladen in učinkovit prenos vsesplošnih nadnacionalnih 

zavez. 

 

12.1.3 Pobude v zagotavljanju kakovosti internacionalizacije in internacionalizacije 

zagotavljanja kakovosti visokega šolstva 

 

S podrobnejšo preučitvijo razvoja (politik) internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti v 

visokem šolstvu sem potrdila, da se je medsebojna povezava med obema visokošolskima 

pojavoma v zadnjih nekaj letih precej okrepila. V sklopu naslednjega raziskovalnega vprašanja 

je bilo zato treba razširiti ločeno obravnavo obeh posamičnih konceptov, zato se je tretje 

raziskovalno vprašanje glasilo: S katerimi pobudami zagotavljanja kakovosti 

internacionalizacije oziroma internacionalizacije zagotavljanja kakovosti so v zadnjem 

desetletju in pol evropske države (še posebej Slovenija in Nizozemska) okrepile soodvisen razvoj 

obeh visokošolskih področij? 

 

Ker sem v potekajočih visokošolskih razpravah pogosto zasledila omembo treh medsebojno 

dopolnjujočih se vidikov (glej npr. van Gaalen, 2010; de Boer idr., 2012), sem tudi odgovore 

na zastavljeno raziskovalno vprašanje predstavila z vidika razvoja pobud, ki so se v evropskem 

visokem šolstvu uveljavile v okviru zagotavljanja kakovosti internacionalizacije ter 

internacionalizacije zagotavljanja kakovosti. Tretji vidik, imenovan dodana vrednost 

internacionalizacije za kakovost visokošolskega izobraževanja, sem v raziskavi umestila v 

predhodno razpravo o razumevanju koncepta internacionalizacije v visokem šolstvu. V okviru 

študije Evropskega parlamenta je bila namreč sprejeta definicija, ki je poudarila, da naj bi 

internacionalizacija v primeru, ko je namenjena tudi (večinski) nemobilni populaciji študentov, 

z internacionalizacijo kurikula in doseganjem učnih izidov prispevala k večji kakovosti 

visokega šolstva (de Wit idr., 2015). Ker pa sem motiv izboljšanja kakovosti utemeljila tudi kot 

enega osrednjih namenov zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu, sem v nadaljevanju 
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izpostavila, da internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti stremita k uresničevanju 

podobnih namenov. Na ta način sem lahko utemeljila tako ustreznost izbora naslovne teme 

raziskave kot tudi nujnost preučitve medsebojno odvisne povezave med obema izbranima 

konceptoma. 

 

Zagotavljanje kakovosti v internacionalizaciji visokega šolstva 

 

Čeprav so se v nekaterih zahodnoevropskih državah že v zadnjem desetletju minulega stoletja 

uveljavile pobude, namenjene večji kakovosti internacionalizacije, je bil njihov razvoj na 

sistemski ravni visokega šolstva precej omejen, saj nacionalni organi, pristojni za 

internacionalizacijo oziroma zagotavljanje kakovosti, vanj pogosto niso bili aktivno vključeni 

(van der Wende, 1999; de Wit, 2002). Tako so bili v Evropi šele v zadnjem času razviti različni 

instrumenti, ki so v postopke internacionalizacije ustrezno vključili vprašanje ocenjevanja, 

merjenja in zagotavljanja njene kakovosti. 

  

V tem razvoju so odigrali pomembno vlogo nizozemski organi za zagotavljanje kakovosti in 

internacionalizacijo, še posebej NVAO in Nuffic. ECA je namreč prav na temelju nizozemske 

pobude razvila metodologijo, namenjeno ocenjevanju kakovosti internacionalizacije na 

programski in institucionalni ravni visokega šolstva. V primeru uspešnega ocenjevanja so 

evropske visokošolske institucije oziroma njihovi študijski programi dobili možnost pridobitve 

certifikata za kakovost v internacionalizaciji CeQuInt (glej Aerden, 2015). Eno vidnejših pobud 

preteklih let je predstavil tudi Nuffic, ki je v okviru spletne storitve MINT vključil področje 

zagotavljanja kakovosti med glavne kategorije merjenja kakovosti v internacionalizaciji 

visokošolskih institucij in jim tako omogočil, da ustrezneje oblikujejo njihove politike in cilje 

internacionalizacije, pregledajo stanje njihovih dejavnosti in določijo profil oziroma načrte za 

izboljšave (van Gaalen, 2009; Beerkens idr., 2010). Ker pa se je MINT uporabljal skoraj celo 

desetletje, se je Nuffic nedavno odločil, da izvajanje tovrstne storitve do nadaljnjega ustavi in 

se usmeri na njeno tehnično in vsebinsko prenovo (Nuffic, osebna komunikacija, 15. 11. 2017). 

 

Vendar pa do danes še niso bili razviti univerzalni standardi, ki bi omogočali ocenjevanje 

kakovosti internacionalizacije znotraj različnih visokošolskih okolij (Beerkens idr., 2010), saj 

je internacionalizacija kompleksen in spremenljiv koncept, zato mora vsako ocenjevanje 

kakovosti internacionalizacije upoštevati specifičnost nacionalnih, institucionalnih in 

disciplinarnih kontekstov, v katere je vpet razvoj tovrstnih prizadevanj (Coelen, 2009; de Boer 

idr., 2012; Aerden, 2015). Z izjemo nekaterih vidnejših pobud v kontekstu internacionalizacije 

kurikula in učnih izidov, ki jih izvaja CMEPIUS, je v Sloveniji vprašanje zagotavljanja 

kakovosti v internacionalizaciji (še vedno) deležno omejene pozornosti, strateški dokumenti pa 
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se sklicujejo predvsem na kakovost mobilnosti (glej MIZŠ, 2016a). Kot sem predstavila na 

primeru kontrolnega seznama, na temelju katerega se ocenjuje tudi vsebinski in pedagoški vidik 

kurikula, se nizozemski visokošolski zavodi – v nasprotju s slovenskimi – osredotočajo tudi na 

ocenjevanje in zagotavljanje kakovosti drugih dejavnosti internacionalizacije v visokem šolstvu 

(glej Reeb-Gruber, 2009). 

 

Poleg tega je v nizozemskem primeru očitno tudi tesno sodelovanje med organi za 

internacionalizacijo in zagotavljanje kakovosti (npr. med Nufficom in NVAO), ki so začeli 

sodelovati že v sredini devetdesetih let (npr. Nuffic in Svet HBO), pa tudi med organizacijami, 

ki delujejo na področju internacionalizacije izobraževanja in raziskovanja (npr. v okviru 

združenja Neth-ER), medtem ko v Sloveniji tovrstnega sodelovanja, npr. med CMEPIUS-om 

in NAKVIS-om, ni opaziti. Nizozemska zato spada med evropske države, ki z razvojem 

inovativnih pobud, namenjenih večji kakovosti internacionalizacije, presega njihovo omejenost 

le na nacionalno oziroma institucionalno razsežnost visokega šolstva, zaradi česar je tudi v 

ospredju razvoja tovrstnih prizadevanj na ravni območja EVP. Po drugi strani sodi Slovenija 

med tiste države, kjer se internacionalizacijo in zagotavljanje kakovosti še vedno obravnava kot 

dve precej nepovezani področji, kar se je potrdilo tudi v nadaljnji obravnavi druge plati 

medsebojnega razmerja med obema konceptoma. 

 

Internacionalizacija v zagotavljanju kakovosti visokega šolstva 

 

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje sem lahko zagotovila le s preučitvijo vprašanja 

internacionalizacije v zagotavljanju kakovosti visokega šolstva, ki so ga nekatere evropske 

države prepoznale že v zadnjem desetletju minulega stoletja. Ker pa so bili sistemi zagotavljanja 

kakovosti v tem času še vedno v prvi vrsti usmerjeni na nacionalno in ne na mednarodno 

razsežnost, internacionalizacija ni bila prednostna dejavnost nacionalnih organov na področju 

zagotavljanja kakovosti (van der Wende, 1999). Tega ni moč trditi za pobude, ki so se v tem 

desetletju v različnih visokošolskih sistemih razvile za namen internacionalizacije notranjih 

sistemov zagotavljanja kakovosti (npr. zunanje evalvacije visokošolskih zavodov v okviru 

Programa institucionalnih evalvacij, ki ga je izvajal CRE ipd.). 

 

Ko se je z bolonjskim procesom okrepila vloga različnih nadnacionalnih organizacij, je postala 

tudi internacionalizacija zunanjih in notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti ključna za 

dosego cilja izgradnje EVP. Učinkovite načine za internacionalizacijo agencij doma sem v 

raziskavi identificirala v uporabi ESG, članstvu agencij v mednarodnih združenjih, njihovemu 

sodelovanju s sorodnimi organizacijami iz tujine, vključevanju tujih izvedencev v zunanje 

presoje agencij ipd. (glej Grifoll idr., 2015). V okviru vprašanja internacionalizacije agencij v 
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tujini pa sem ponazorila, da se agencije pogosto poslužujejo evalvacij v tujini, koordinacij 

evropskih projektov, mobilnosti osebja ipd. (prav tam). Poleg tega poteka internacionalizacija 

agencij tudi zunaj območja EVP in je še posebej očitna v njihovem vključevanju v različna 

mednarodna omrežja oziroma projekte, ki torej niso omejeni samo na evropsko razsežnost (npr. 

INQAAHE, GIQAC). 

 

Ker se slovenska agencija sooča z vidnejšo zakonodajno oviro, vezano na pristojnost njenega 

delovanja zunaj nacionalnih okvirov, je zanjo bolj značilna internacionalizacija agencije doma, 

saj je podaljšanje članstva v ENQA in EQAR tudi eden njenih pomembnejših strateških ciljev 

njenega prihodnjega razvoja (NAKVIS, 2017a). Za razliko od NAKVIS-a je NVAO precej 

aktiven tudi na področju sklepanja sporazumov o dvojnih akreditacijah, priznavanju skupnih 

programov in diplom, kvalifikacij ipd. (glej NVAO, 2016a; NVAO, 2017a), kar pomeni, da z 

vpeljavo inovativnih praks, usmerjenih v krepitev internacionalizacije, pogosto presega redne 

dejavnosti, ki so značilne za sorodne organe z območja EVP, s čimer se znova potrjuje vodilna 

vloga agencije v mednarodnem merilu. 

 

Med slovenskimi in nizozemskimi visokošolskimi zavodi pa so danes precej priljubljene 

mednarodne (področne) akreditacije, precej zaželene pa so tudi presoje skladnosti njihovega 

delovanja z ESG s strani tujih agencij iz seznama EQAR, kar jim omogoča prilagoditev 

ocenjevanja njihovemu poslanstvu in profilu (glej EQAR, 2014). Vendar pa je treba tudi v 

razpravi o tej temi upoštevati edinstvenost institucionalnih okolij, saj se različne visokošolske 

institucije različno odzivajo na potrebo po internacionalizaciji njihovih dejavnosti na področju 

zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu. 

 

12.1.4 Vprašanje zbliževanja in raznolikosti v preučevanju naslovne teme raziskave 

 

Zadnje raziskovalno vprašanje, ki ga lahko utemeljim kot skupni imenovalec vseh predhodno 

opredeljenih raziskovalnih vprašanj, se je glasilo: Na kakšen način se v preučevanju 

internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti odraža vprašanje zbliževanja in raznolikosti? 

Je zbliževanje evropskih visokošolskih sistemov in težnja k homogenosti, ki izhaja iz ciljev 

bolonjskega procesa, rešitev za izvajanje nacionalnih praks na področju internacionalizacije 

in zagotavljanja kakovosti visokega šolstva (s poudarkom na slovenskih in nizozemskih)? 

Ustrezen odgovor na zastavljeno vprašanje je bilo moč pridobiti s pomočjo ustrezne zasnove 

teoretskega in metodološkega okvirja, na temelju katerih sem v tretjem delu raziskave 

predstavila enega izmed možnih načinov razumevanja vprašanja zbliževanja in raznolikosti v 

preučevanju naslovne teme raziskave. 
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Vzorce zbliževanja oziroma konvergence, prisotne v razvoju internacionalizacije in sistemov 

zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu, sem analizirala z vidika koncepta institucionalnega 

izomorfizma, ki velja za eno bolj znanih različic sociološkega institucionalizma in se pogosto 

uporablja za preučevanje pojavov v institucionalnih okoljih, kot so izobraževalne organizacije 

(DiMaggio in Powell, 1983; DiMaggio in Powell, 1991; Powell in Bromley, 2015). Te pogosto 

legitimirajo svoj obstoj z zmanjševanjem razlik v njihovih praksah, postopkih, strukturah in 

pravilih in zaradi prisilnih, mimetičnih in normativnih pritiskov postajajo medsebojno vse bolj 

podobne oziroma izomorfne. 

 

V kontekstu visokošolske internacionalizacije sem prisilne izomorfne pritiske prepoznala v 

podrejanju organizacij zahtevam prevladujočih organov, npr. pozivom po uresničitvi cilja, da 

bo v državah članicah bolonjskega procesa do leta 2020 mobilna petina domačih študentov 

(Leuvenski komunike, 2009). V skladu z zahtevo se tako v večini nacionalnih in institucionalnih 

politik in strategij internacionalizacije še vedno v prvi vrsti spodbuja večjo mednarodno 

mobilnost (de Wit idr., 2015; glej tudi VSNU in VH, 2014; MIZŠ, 2016a), zato se izvajanje 

celovitih strategij internacionalizacije, ki poleg mobilnosti vključujejo tudi internacionalizacijo 

doma in strateška partnerstva (Evropska komisija, 2013a), (še) ni izkazalo za vsesplošno 

razširjeno prakso. Učinke prisilnega izomorfizma sem identificirala tudi v razvoju sistemov 

zagotavljanja kakovosti; ti so se med drugim odražali v prilagajanju dejavnosti nacionalnih 

organov za zagotavljanje kakovosti politikam, ki so bile sprejete na mednarodni ravni (npr. 

skladnosti z ESG, ki je temeljni pogoj za članstvo agencij za zagotavljanje kakovosti v 

nadnacionalnih organizacijah, kot sta ENQA in EQAR). Prisilnim pritiskom prevladujočega 

organa, kot je npr. vlada, pa se podrejajo tudi posamezni visokošolski zavodi, saj je ustrezno 

izvajanje pristopov, kot je akreditacija, zanje prvi pogoj za njihovo delovanje, za javne 

visokošolske zavode pa tudi za pridobivanje finančnih sredstev iz državnega proračuna. 

 

Idejo mimetičnega izomorfizma sem opazila v posnemanju legitimnejših mednarodnih 

modelov (npr. bolonjski proces), kar krepi podobnost med praksami internacionalizacije (npr. 

mobilnost v programu Erasmus) oziroma sistemi zagotavljanja kakovosti na področju visokega 

šolstva (npr. izvajanje ESG). Normativni izomorfizem, ki je odraz profesionalizacije, pa sem 

ponazorila na primeru širjenja specifičnih pomenov internacionalizacije in zagotavljanja 

kakovosti s strani članov določene poklicne skupine. Te lahko pomembno vplivajo na izvajanje 

vsakodnevnih dejavnosti, ki se na področju internacionalizacije odražajo v spodbujanju 

vključevanja študentov in visokošolskega osebja v (točno) določene programe izmenjav, v 

kontekstu zagotavljanja kakovosti pa v pisanju samoevalvacijskih poročil s strani agencij 

oziroma posameznih visokošolskih institucij za namene zunanje evalvacije kot pogoja za 

pridobitev ali podaljšanje članstva v ENQA (agencije) oziroma akreditacije (visokošolski 
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zavodi).  

 

Ker pa je ena vidnejših omejitev institucionalnega izomorfizma povezana z neupoštevanjem 

obstoja različnih, pogosto nasprotujočih si interesov različnih akterjev in organizacij 

(Hasselbladh in Kallinikos, 2000), sem teoretski okvir raziskave nadgradila z vključitvijo 

hevristike glonakalnega agenta (Marginson in Rhoades, 2002). “Izmi” namreč niso zagotovili 

ustrezne razlage o obstoju raznolikosti na različnih nad- in podnacionalnih ravneh analize, saj 

upoštevajo (samo) kontekst nacionalnih držav, ki naj bi se spreminjale bolj izomorfno, kot bi 

bilo moč napovedati (Meyer idr., 1997). Koncept glonakalnega agenta pa sem uporabila tudi za 

preseganje omejitev metodoloških “izmov” (npr. metodološkega nacionalizma), ki danes ne 

zadoščajo več za (primerjalno) obravnavo visokošolskih pojavov (Beck in Sznaider, 2006; Dale 

in Robertson, 2009). Z izborom teoretskega ogrodja sem hkrati zagotovila tudi ustrezno 

izhodišče za nadaljnjo obravnavo metodoloških vidikov raziskave. 

 

Raznoliki vplivi formalnih in človeških agentov namreč vodijo do “različnih vzorcev 

nacionalnega in lokalnega prilagajanja in odpora” (Marginson in Rhoades, 2002, str. 296), s 

tem pa tudi do različnih odzivov na prisilne, mimetične oziroma normativne učinke 

institucionalnega izomorfizma, ki spremljajo prenos nadnacionalnih politik v partikularna 

visokošolska okolja. Ne nazadnje so različne študije potrdile, da so nacionalni in institucionalni 

odzivi na mednarodne zaveze po razvoju internacionalizacije in sistemov zagotavljanja 

kakovosti precej raznoliki in dinamični (European Commission idr., 2015; Sursock, 2015). To 

(znova) potrjuje, da so države podpisnice bolonjskega procesa, med njimi tudi Slovenija in 

Nizozemska, našle njim lastne, kontekstualno specifične rešitve, namenjene krepitvi 

internacionalizacije oziroma izboljšanju kakovosti visokošolskega izobraževanja. Te so namreč 

odsev raznovrstnih vplivov prevladujočih nacionalnih in institucionalnih (in torej ne 

nadnacionalnih) organov, ki sprejemajo politike internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti, 

prilagojene visokošolskim zavodom in študijskim programom znotraj posameznega 

visokošolskega konteksta. 

 

Zato si je treba priznati, da zbliževanje evropskih sistemov visokega šolstva ni (več) edini cilj 

bolonjskega procesa. Heinze in Knill (2008) sicer utemeljujeta, da dokončnega odgovora o tem, 

ali je bolonjski proces prispeval k večji konvergenci oziroma raznolikosti med visokošolskimi 

sistemi na območju EVP, ne moremo podati, ker naj bi njihove specifične značilnosti bodisi 

spodbujale bodisi ovirale skladnost njihovega razvoja z modelom bolonjskega procesa (prav 

tam, str. 498). Po drugi strani Zgaga idr. (2013b) trdijo:  

 

Obstaja tudi dovolj dokazov, da še vedno obstaja nasprotje med ‘evropsko’ 
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konvergenco in ‘nacionalnimi’ raznolikostmi. […] Očitno se je Zeitgeist 

spremenil in zdi se, da smo danes bližje obnovi vidika evropskih ‘raznolikosti’ 

kot krepitvi perspektive evropske ‘enotnosti’. […] Različne interpretacije nekdaj 

‘usklajenih’ vseevropskih politik (bodisi v Bologni 1999 ali v Lizboni 2000 ali 

v obeh), pa tudi raznoliko izvajanje postopkov na nacionalni ali regionalni ravni 

– okrepljeno z mešanico različnih diskurzov in ‘lokalnimi’ političnimi in 

idejnimi pritiski v ozadju teh procesov – sedaj proizvaja novo vrsto evropske 

‘divergence’. (Zgaga idr., 2013b, str. 13–14) 

 

12.2 Refleksija o znanstvenem prispevku in možnostih za prihodnje 

raziskave 

 

V zaključnem delu raziskave je treba spregovoriti tudi o njenem prispevku k znanosti, hkrati pa 

si je treba priznati, da se vsaka raziskava sooča tudi z določenimi omejitvami, ki puščajo prostor 

za izboljšave. Refleksijo o njenih znanstvenih prispevkih zato v nadaljevanju dopolnjujem z 

razpravo o možnih področjih, v okviru katerih bi bilo smiselno sprejeta spoznanja pričujoče 

raziskave v prihodnje tudi nadgraditi.  

 

12.2.1 Znanstveni prispevek raziskave 

 

Z doktorsko disertacijo sem premostila nekatere vrzeli, prisotne v preučevanju konceptualnih, 

razvojnih, teoretskih in metodoloških vidikov izbrane teme raziskave. S tem sem na več načinov 

dodala vrednost obstoječim raziskavam o internacionalizaciji in zagotavljanju kakovosti na 

področju visokega šolstva in obogatila njihov razvoj. 

 

Na konceptualni ravni sem najprej s poglobljeno ločeno obravnavo obeh naslovnih konceptov, 

v nadaljevanju pa tudi s podrobnejšo preučitvijo njune medsebojne povezave, presegla omejitve 

večine obstoječih študij, ki izbrana visokošolska pojava razlagajo kot dve nepovezani področji. 

Tako sem ponudila dokaze, zakaj ju je smiselno vključiti znotraj ene in ne dveh ločenih študij, 

s čimer sem odprla nove možnosti za njuno obravnavo. 

 

Z longitudinalno analizo razvoja (politik) internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti v 

različnih časovnih obdobjih in na različnih ravneh analize sem zagotovila temelj za oceno 

njunega preteklega in trenutnega razvoja, s tem pa tudi za presojo specifičnih odzivov 

visokošolskih sistemov z območja EVP – še posebej slovenskega in nizozemskega – na politike, 

ki so se z bolonjskim procesom uveljavile na mednarodni ravni. Ugotovitve raziskave bodo 
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lahko zato koristile različnim interesnim skupinam, ki v Sloveniji, na Nizozemskem oziroma 

na širšem območju EVP delujejo na področju visokega šolstva: oblikovalcem politik, agencijam 

za zagotavljanje kakovosti in organizacijam na področju internacionalizacije, vodstvu in 

zaposlenim na visokošolskih zavodih, študentom in ne nazadnje tudi sami raziskovalni 

skupnosti. 

 

Na ravni teorije sem z združitvijo dveh dopolnjujočih se teoretskih konceptov prispevala eno 

možnih razumevanj dihotomije med zbliževanjem in raznolikostjo, saj sem podrobneje preučila 

vprašanje, ali oziroma zakaj se v procesih internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti 

visokega šolstva krepi trend zbliževanja in/ali ohranja raznolikost. Z uporabo predpostavk 

institucionalnega izomorfizma (DiMaggio in Powell, 1983) sem tako dodala vrednost 

obstoječim študijam, ki pojasnjujejo konvergenco na makrostrukturni ravni visokega šolstva 

(glej npr. Dobbins, 2008; Heinze in Knill, 2008; Vögtle, 2014). Ker pa je narava raziskovalnih 

vprašanj zahtevala tudi vključitev ustreznega teoretskega koncepta, ki upošteva raznolikost 

znotraj njene mikrorazsežnosti, sem to zajela s hevristiko glonakalnega agenta (Marginson in 

Rhoades, 2002). S priznavanjem medsebojne odvisnosti različnih pod- in nadnacionalnih ravni 

analize, znotraj katerih delujejo različni organizacijski in človeški agenti, sem tako zagotovila 

tudi eno možnih interpretacij raznolikosti, ki se pojavlja v preučevanju visokošolskih pojavov 

znotraj različnih visokošolskih kontekstov. Tako sem ohranila pristop novega institucionalizma 

in hkrati ustvarila prostor za vključitev vloge človeškega dejavnika v analizi visokošolskega 

razvoja. 

 

Na več načinov sem prispevala tudi k obstoječi metodologiji; z izborom primerov sem 

zmanjšala pristranskost, značilno za primerjalno raziskovanje visokega šolstva, saj Slovenija ni 

prav pogosto v središču zanimanj tovrstnih primerjalnih analiz. Z uporabo metodologije 

primerjalnih študij sem premostila tudi očitne omejitve metodološkega nacionalizma in tako 

izpostavila potrebo po združitvi teoretskih in metodoloških prijemov, ki v obravnavi sodobnih 

visokošolskih trendov presegajo različne “izme”, kot sta institucionalni izomorfizem oziroma 

metodološki nacionalizem (glej npr. Beck in Sznaider, 2006; Dale in Robertson, 2009). S tem 

pa sem priznala tudi teoretsko in empirično vrednost uporabe hevristike glonakalnega agenta v 

primerjalnih študijah visokega šolstva. Še več, z uporabo dokumentarnih virov in intervjujev 

kot prevladujočih metod zbiranja podatkov sem zagotovila celovitost obravnave naslovne teme 

raziskave, ki je ni bilo moč doseči z uporabo drugih metod zbiranja podatkov. Dokumentarni 

viri so namreč omogočili vpogled v pretekli, sedanji in prihodnji razvoj obeh visokošolskih 

pojavov, intervjuji pa so zaradi namenskega izbora oseb zagotovili ustrezno podlago za 

preučitev kompleksnosti, ki spremlja obravnavo naslovnih konceptov. 
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12.2.2 Možnosti za prihodnje raziskave 

 

Temo doktorske disertacije je moč obogatiti z vrsto konceptualnih, analitičnih, teoretskih in 

metodoloških prijemov.  

 

Ker se potekajoče visokošolske razprave še vedno (pre)pogosto usmerjajo na ločeno obravnavo 

obeh naslovnih področij raziskave, s tem obenem izpostavljajo nujnost ustreznejše preučitve 

njune medsebojne povezave. Čeprav sem v pričujočem delu opozorila na ključno vlogo 

akademskih disciplin v obravnavi obeh naslovnih konceptov, bi bilo smotrno, da se v prihodnjih 

raziskavah posamezna plat medsebojnega odnosa med internacionalizacijo in zagotavljanjem 

kakovosti razišče še bolj izčrpno, npr. v okviru vprašanja zagotavljanja kakovosti v 

internacionalizaciji študijskih programov, ki se različno odzivajo na potrebo po 

internacionalizaciji njihovih dejavnosti. Večjo pozornost si zasluži tudi obravnava 

internacionalizacije v zunanjih in notranjih sistemih zagotavljanja kakovosti, npr. v kontekstu 

pridobivanja mednarodnih (področnih) akreditacij, ki jim različni visokošolski zavodi oziroma 

študijski programi prav tako pripisujejo večjo oziroma manjšo pomembnost. Smiselna pa bi 

bila tudi podrobnejša analiza odrazov internacionalizacije agencij (doma in v tujini) znotraj 

manj znanih, še posebej nezahodnih visokošolskih kontekstov. 

 

Tako se lahko povečajo tudi možnosti za poglobljeno preučitev razvoja politik in z njimi 

povezanih pobud na različnih ravneh analize, saj sem v pričujočem delu opozorila na omejitve 

uporabe izraza ‘lokalno’, ki bi ga bilo mogoče v prihodnjih raziskavah na področju visokega 

šolstva ustrezno nadomestiti z institucionalno, disciplinarno in individualno dimenzijo. V 

okviru slednje je še posebej priporočljiva vključitev razprave o osrednji vlogi raznovrstnih 

akterjev, ki s svojimi prepričanji in interesi pogojujejo smer visokošolskega razvoja. 

 

Z izpostavitvijo človeškega dejavnika se lahko poveča tudi moč teoretskega okvirja, saj je 

mogoče sprejete postavke sociološkega institucionalizma in njegove različice institucionalnega 

izomorfizma nadomestiti z uporabo historičnega institucionalizma. Ta med drugim 

predpostavlja, da so odločitve oblikovalcev politik o smeri trenutnega razvoja visokošolskih 

praks (npr. internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti) pogojene s preteklimi vzorci 

odločanja in so zato “odvisne od poti” (Hall in Taylor, 1996, str. 9; glej tudi Dobbins, 2008). 

Ker lahko torej zgodovina in lokacija visokošolskih sistemov in njihovih institucij – oziroma 

plasti in pogoji v kontekstu hevristike glonakalnega agenta – spodbuja ali zavira sedanji 

visokošolski razvoj, bi bilo v prihodnjih raziskavah smiselno nameniti pozornost tudi odnosu 

med globalnim in lokalnim razvojem visokošolskih dejavnosti z mednarodno razsežnostjo, saj 
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ne moremo zanikati “niti makroinstitucionalnih procesov in pritiskov niti lokalnih odzivov 

nanje” (Vaira, 2004, str. 496; glej tudi Willis, 2010).  

 

Obstoječo raziskavo je moč razširiti tudi na ravni metodologije, saj se je z izborom Slovenije 

in Nizozemske primerjalna analiza zožila na evropsko perspektivo. Preusmeritev izbrane teme 

raziskave na druga visokošolska okolja znotraj in zunaj Evropske unije, kot so sredozemske in 

nordijske države nečlanice EU, države v razvoju oziroma nastajajoča gospodarstva zunaj 

zahodnega konteksta, bi morda prispevala drugačne odgovore na vprašanje, zakaj imata 

globalizacija in/ali internacionalizacija različne učinke na visokošolski razvoj. V preučevanju 

dihotomij med zbliževanjem in raznolikostjo, mikro in makro, homogenostjo in heterogenostjo 

namreč “naletimo [tudi] na drugo dihotomijo, dihotomijo centrov in periferij. V razpravah 

zadnjih dveh desetletij ni prejela velike pozornosti; kljub temu se zdi, da lahko odpre nove 

perspektive v razumevanju visokošolske dinamike tega desetletja.” (Zgaga idr., 2013b, str. 13–

14) Vključitev razprave o ‘centrih’ in ‘periferijah’ bi tako omogočila dodaten preizkus 

ustreznosti v raziskavi podanih konceptualnih, teoretskih, metodoloških in primerjalnih 

spoznanj. 
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