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POVZETEK
Predmet magistrskega dela se nanaša na analizo stanja internacionalizacije visokega
šolstva v Sloveniji in postopke vpisa tujih študentov oziroma procesne ovire pri vpisovanju
tujcev iz tretjih držav (npr. vpisni roki, presoja dokazil ali (ne)sodelovanje med organi).
Ključne ugotovitve na podlagi kvantitativnih metod, kjer sem analizirala javne statistične
podatke, in kvalitativnih metod z analizo zakonodaje in s polstrukturiranimi intervjuji, so,
da obstaja dokaj velika nekompatibilnost postopkov med univerzami, Ministrstvom za
zunanje zadeve v povezavi z upravnimi enotami ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost
in šport in pri pridobivanju dovoljenj za začasno prebivanje v času študija pri tujcih iz
tretjih držav. Opravljena je bila tudi mednarodna primerjava s Finsko, ki kaže visoko ciljno
usmerjenost v internacionalizacijo in je enako kot Slovenija članica EU.
Skozi raziskavo so bile potrjene podane izhodiščne hipoteze. Internacionalizacija za vse
deležnike prinaša koristi. Toda rokovnik vpisnih opravil šolskega ministrstva in univerz, npr.
Univerze v Mariboru, ni prilagojen tujcem iz tretjih držav. Tudi domet smiselne rabe
Zakona o splošnem upravnem postopku v visokem šolstvu ni jasen. Posledica teh pojavov
so predolgi postopki in dejanski prihod študentov v Slovenijo šele sredi študijskega
obdobja, kar otežuje konkurenčnost slovenskih univerz. Normativni okvir vpisa tujih
študentov in še bolj njegovo (ne)izvajanje pri nas tako nista povsem usklajena s cilji
internacionalizacije visokega šolstva, kar potrjuje tudi bolj učinkovit sistem istovrstnih
postopkov na Finskem. Rezultati magistrskega dela pa so prikazali pozitivne zglede in smeri
razvoja, s katerimi bi lahko Slovenija v bodoče regulirala in izvajala vpise tujcev iz tretjih
držav.
Ključne besede: internacionalizacija, visoko šolstvo, mobilnost, postopek vpisa tujih
študentov, administrativne ovire, smiselna raba ZUP, Slovenija, Finska.
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ABSTRACT
THE PROCEDURES AND ANALYSIS OF ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
OF INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION
The subject of this master's thesis deals with the analysis of the internationalization of
higher education in Slovenia and the procedures for enrolment of foreign students or the
procedural barriers in regard to the enrolment of candidates from the third world
countries, (e. g. enrolment deadlines, assessment of certificates or (non) cooperation
between authorities). The key findings, based on quantitative methods employing the
analysis of public statistics data, and qualitative methods employing legislation analysis
and semi-structured interviews, are that for foreigners from the third world countries
there is a rather high incompatibility of procedures between universities, the Ministry of
Foreign Affairs in relation to administrative units and the Ministry of Education, Science
and Sport in regard of obtaining temporary residence permits while studying. The
research, further on, includes an international comparison with Finland, which is highly
goal oriented towards internationalization and is the same as Slovenia member state of
the European Union.
Through the research, the baseline hypotheses were confirmed. Internationalization
brings benefits for all stakeholders. But the schedule of enrolment tasks of the school
ministry and universities, e.g. the University of Maribor is not suitable for foreigners from
the third world countries. Also, the scope of meaningful use of the General Administrative
Procedure Act in higher education is not clear. These phenomena result in lengthy
procedures and the actual arrival of students to Slovenia only in the middle of the study
period, which consequently hinders the competitiveness of Slovenian universities. The
normative framework of enrolment of foreign students and, even more so, its (non)
implementation in Slovenia are, thus, not completely in line with the goals of
internationalization of higher education, which also confirms a more efficient system of
similar procedures in Finland. The results of the master's thesis showed positive examples
and directions of development, with which Slovenia could regulate and implement the
enrolment of foreigners from the third world countries in the future.
Keywords: internationalization, higher education, enrolment of foreign candidates,
administrative barriers, reasonable usage of General Administrative Procedure Act,
Slovenia, Finland.
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1 UVOD
Internacionalizacijo visokega šolstva podpira in spodbuja tako Vlada Republike Slovenije (v
nadaljevanju RS) kot Evropska unija (v nadaljevanju EU), kar se odraža že v (novejših
spremembah) Zakona o visokem šolstvu (v nadaljevanju ZViS, Uradni list RS, št. 67/93,
39/1995 Odl.US:U-I-22/94-15, 18/98, Odl.US:U-I-34/94, 35/98, Odl:U-I-243/95-13, 99/99,
64/01, 100/03, 134/03-UPB1, 63/04, 100/04-UPB2, 94/06, 119/06-UPB3, 59/07-Zštip
(63/2007 popr.), 15/08 Odl:U-I-370/06-20, 64/08, 86/09, 62/10-ZUPJS, (34/11 Odl:U-I156/08-16, 78/11, 32/12-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17
in 65/17.), predvsem pa v strateških dokumentih. Tudi slovenske univerze imajo
zastavljene cilje, da postanejo del globalnega visokošolskega sistema. Internacionalizacija
ima več ključnih pomenov v visokem šolstvu, saj se z njo povečuje dvig kakovosti, in
globalni pomen, saj se na vpise privablja dobre, uspešne študente, meje znanja se širijo,
ustvarja se prihodek ter hkrati spodbuja notranja raznolikost. Rast vpisa tujcev na svetovni
ravni je zato v zadnjih dvajsetih letih presegla svetovno rast bruto domačega proizvoda
(British Council, 2012).
Strategija internacionalizacije visokega šolstva v Sloveniji, ki jo je sprejela Vlada RS 28.
julija 2016 za obdobje 2016–2020 zajema pet področij (MIZŠ, 2016a, str. 10):
‒ mobilnost kot ključni del slovenske visokošolske skupnosti, odprte v mednarodno
okolje;
‒ kakovostno mednarodno znanstvenoraziskovalno in razvojno sodelovanje;
‒ spodbujanje razvoja medkulturnih kompetenc;
‒ ciljna usmerjenost v prednostne regije in države;
‒ promocija, podpora in spremljanje Strategije internacionalizacije slovenskega
visokega šolstva.
Cilji strategije internacionalizacije visokega šolstva so v tem smislu zelo usmerjeni v
mobilnost študentov in zaposlenih, v kakovostno mednarodno sodelovanje ipd. Zadeve v
smislu mednarodnih izmenjav so urejene in naj ne bi administrativno ter zakonsko
predstavljale večjih ovir oz. preprek, ki bi cilje zatirale. V praksi pa ni povsem tako.
Internacionalizacija in naraščajoči trend vpisa tujcev je sicer znak, da so naše univerze
kakovostne,, a po mnenju Hauptamanove (2017) kakovosti visokega šolstva ne moremo
izboljševati z internacionalizacijo. Vse slovenske univerze se uspešno promovirajo v tujini,
saj se udeležujejo mednarodnih izobraževalnih sejmov (Univerza v Mariboru izvaja
promocije npr. tudi v Indiji), in sodelujejo pri spletni platformi Study in Slovenia (Avsec,
2018). Trenutno na redni študij v Slovenijo prihaja največ tujcev iz Bosne, Makedonije,
Srbije, Italije, Črne Gore, ki se z večjimi administrativnimi ovirami niti ne srečujejo.
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Globalni trendi po statistiki Organisation for Economic Co-operation and Development (v
nadaljevanju OECD) pa do leta 2030 v VŠ kot ciljni regiji za zajem študentov opredeljujeta
Indijo in Kitajsko kot pozitiven trend, ki za Slovenijo predstavljata večmilijonski trg
potencialnih študentov (MIZŠ, 2016b, str. 20).
Pravno procesni okvirji Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) pa za te kandidate niso
usklajeni in ne podpirajo ciljev internacionalizacije. Administrativne ovire nastajajo že pri
oddaji prijave, postopkih priznavanja tujega izobraževanja, opravljanja diferencialnih
izpitov in nazadnje pri pridobivanju dovoljenj za začasno prebivanje v času študija, ker tujci
iz tretjih držav (konkretni primeri iz Indije) čakajo na dovoljenja več kot šest mesecev. Taki
študenti zamudijo izvedbo celotnega prvega semestra.
Visokošolske institucije v Sloveniji, ki želijo na študij pridobiti tujce iz tretjih držav, se
srečujejo z administrativnimi preprekami, ki te cilje dejansko onemogočajo, saj so prijavni
roki za tujce (še posebej 2. prijavni roki) neizvedljivi, v kolikor bi se naj tujca vključilo v
pedagoški proces, ki se v Sloveniji pričenja 1. oktobra.
Prijavne roke za študij prve stopnje v celoti določa pristojno Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ), kjer se izbirni postopek drugega prijavnega roka
opravi najkasneje do 25. septembra tekočega leta. Nato mora ustrezni organ, to je
visokošolska prijavno-informacijska služba, določene univerze izdati sklep, ali je kandidat
sprejet na izbran študij. Če je kandidat izbran na študij, visokošolska prijavno-informacijska
služba pošlje skladno z ZVis in Zakonom o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju
ZUP, Uradni list RS, 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05-UPB1, 119/05, 24/06-UPB2,
105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09- Odl.US:U-I-54/06-32, (48/09popr.), 8/10 in 82/13)
sklep (kot meritorni akt oz. odločbo) o sprejetju. Skladno s 83. členom ZUP pa v praksi tujci
nimajo varnih elektronskih predalov, zato se mora sklep o sprejetju poslati po navadni
pošti v tujino. Istočasno, ko kandidat prejme sklep o sprejetju (ob tem upoštevamo
pomembno dejstvo, da sklep v tujino potuje nekaj časa), mora fakulteta, na katero je
študent sprejet, poslati vabilo na vpis. V kolikor je tujec na primer državljan Srbije, se lahko
pripelje brez zahtevanega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija na vpis na
fakulteto, kjer se hkrati preveri identiteta študenta. Če pa je kandidat na primer državljan
Rusije, je prihod kandidata na vpis pravno oviran. Državljan Rusije si mora najprej pridobiti
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija – dovoljenje za vstop v Slovenijo. Zaradi
študija potrebuje skladno s 44. členom Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. Ul. RS, št. 67/93,
39/1995 Odl.US:U-I-22/94-15, 18/98, Odl.US:U-I-34/94, 35/98, Odl:U-I-243/95-13, 99/99,
64/01, 100/03, 134/03-UPB1, 63/04, 100/04-UPB2, 94/06, 119/06-UPB3, 59/07-Zštip
(63/2007 popr.), 15/08 Odl:U-I-370/06-20, 64/08, 86/09, 62/10-ZUPJS, (34/11 Odl:U-I156/08-16, 78/11, 32/12-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17
in 65/17, v nadaljevanju ZTuj-2) dovoljenje za začasno prebivanje v času študija. Vstop v
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Slovenijo za tujca ni mogoč, če na pristojno veleposlaništvo ne priloži dokazila, da je že
vpisan na določeno fakulteto v Slovenijo.
Sicer 55. člen ZUP omogoča, da kandidat pooblasti drugo osebo, da vpis opravi namesto
njega. Postopek je nato izveden do te mere, da kandidat lahko pridobi ustrezno zahtevano
potrdilo o vpisu in ga priloži veleposlaništvu. Po izkušnjah fakultet problem predstavlja to,
da pridobivanje dovoljenja v povprečju traja vsaj 6 mesecev. Če je tak kandidat kandidiral
šele na drugem prijavnem roku, ki je zaključen konec septembra, se ga lahko fizično v
Sloveniji na študiju pričakuje konec poletnega semestra. Za primer vzemimo sprejetega
kandidata iz Indije, ki je vlogo oddal na veleposlaništvu v New Delhiju 15. oktobra 2018,
prvi poziv na dopolnitev vloge pa je prejel šele 20. decembra 2018; dovoljenje za začasno
prebivanje zaradi študija je prejel konec aprila 2019. Dovoljenje je prejel konec meseca
aprila 2019 (lasten vir). Posledično tak kandidat zamudi skoraj celoten letnik študija.
Glede na to, da prijavne roke za prvo stopnjo določa v celoti MIZŠ, za drugo stopnjo pa
imajo za postavljanje rokov določene pristojnosti že univerze same, bi z določenimi
mehanizmi lahko omogočili bolj prijazen postopek za prijavo in realizacijo izvedbe vpisa
tujcev iz tretjih držav. S samo prilagoditvijo rokovnika vpisnih opravil, zagotovljeno
ustrezno strokovno podporo pri administraciji, bi Slovenija lahko glede na globalne trende
do leta 2030 postala prepoznaven mednarodni visokošolski prostor. Z večjim vpisom
tujcev na slovenske univerze, ki jih je zadnje desetletje tudi spremljala finančna kriza, bi
lahko tujci postali nov zagon za univerze tudi v finančnem smislu, saj ti tujci plačujejo
šolnine na rednem in izrednem študiju.
Problem predstavlja tudi 1. alineja 1. točke 4. člena Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in
stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 103/11 in 91/15),
ki zahteva od kandidatov iz tujine, da v postopku priznavanja tujega izobraževanja priložijo
svoje izvirnike glede predhodne pridobljene izobrazbe. Na VŠ institucijah se pogosto
dogaja, da kandidat odstopi od prijave za vpis, ker ne želi pošiljati svojih izvirnikov. Tukaj je
predvsem mišljeno na kandidate iz tretjih držav (na primer držav Brazilije, Rusije, Indije,
Kitajske in Južnoafriške republike), saj jim predstavlja tveganje, da se izvirnik poškoduje ali
izgubi. Izvirnik bi se lahko nadomestil z overjeno kopijo originala, kar pa trenutno Pravilnik
o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja ne
podpira.
V magistrskem delu je ravno zaradi zgoraj navedene problematike izvedena tudi
primerjava z državo Finsko, ki ima javni šolski sistem kot v Slovenija, je članica EU, po
rangiranju kakovosti izobraževanja pa je na prvem mestu. Prijavne roke za tujce pa
zaključijo že konec januarja, ko v Sloveniji šele izide Razpis za vpis v dodiplomske in
enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/20 za javne in
koncesionirane samostojne visokošolske zavode.
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V kolikor se administrativne ovire z zakonskimi spremembami ne bodo omehčale, bo trend
vpisovanja potencialnih tujcev obšel Slovenijo.
Namen magistrskega dela je bil analizirati poglobljeno študijo problematike vpisovanja
tujcev iz tretjih držav pri izvedbi vpisa za študij v Sloveniji ter identificirati in izpostaviti
pravno procesne in administrativne ovire, s katerimi se srečujejo tujci iz tretjih držav in
administrativne službe na fakultetah ter univerzah pri prijavah in izvedbi vpisa ter
realizaciji prihoda tujca v Slovenijo. S trenutnimi ovirami imajo univerze oteženo sledenje
globalnemu pozitivnemu trendu do leta 2030. Podrobno je bil analiziran vsak postopek, iz
katerega je razvidno, da pravno procesni okvirji niso usklajeni s postopki vpisovanja tujcev.
V magistrskem delu so bile uporabljene različne metode raziskovanja. Z metodo
deskripcije je bil zasnovan prvi del, kjer je analiziran proces razvoja internacionalizacije,
zakonodaja in problematika vpisnih postopkov. S pregledom primarnih virov sem zajela
nacionalne akte in celotno obravnavano področje. Pri navajanju vsebine je bila
uporabljena opisna metoda. Uporabljena je bila tudi metoda deskripcije, in sicer z opisom
dejstev in procesov.
V magistrskem delu sem uporabila metode znanstvenoraziskovalnega dela in potrdila ali
ovrgla spodaj navedene hipoteze:
HIPOTEZA 1: Internacionalizacija praviloma prinaša za vse deležnike koristi.
HIPOTEZA 2: Rokovnik MIZŠ in Univerze v Mariboru (v nadaljevanju UM) vpisnih opravil za
tujce ne podpira ciljev internacionalizacije.
Pri tem sem izbrala UM, ker gre za razmeroma veliko univerzo, katere ustanoviteljica je
država in ima zagotovljeno ustavno avtonomijo ter je internacionalno usmerjena, obenem
pa vključuje dokaj obvladljivo število članic. Ocenjujem, da bodo rezultati zelo pomembni
za celo Slovenijo.
HIPOTEZA 3: Sistem vpisovanja tujcev na Finskem bolj podpira internacionalizacijo kot
slovenski.
Mednarodna primerjava v magistrskem delu bo z državo Finsko, ki je po rangiranju
kakovosti visokega šolstva po The Legatum Prosperity Index na tretjem mestu in ima kot
Slovenija javni visokošolski sistem ter je članica EU, zato je primerljiva entiteta in hkrati
predviden zgled za nas.
Magistrsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. V drugem delu naloge je proučen in
analiziran nastanek visokošolskega sistema v RS in EU, razvoj njegove internacionalizacije
ter analizirane pravne podlage po zakonih VŠ in tujcih. Z deskriptivno metodo so navedene

4

oblike internacionalizacije.
V tretjem poglavju je zajeta procesna analiza izvedbe vpisa tujca na slovensko UM in
pravno procesne ovire, s katerimi se tujci iz tretjih držav srečujejo. Kot največja težava je
zaznan zelo dolg postopek pridobivanja začasnega dovoljenja za prebivanje v času študija.
UM je bila izbrana, ker je razmeroma velika, njena ustanoviteljica je država in ima
zagotovljeno ustavno avtonomijo ter je internacionalno usmerjena, obenem pa vključuje
obvladljivo število članic. Na podlagi tega menim, da so rezultati zelo pomembni za celo
Slovenijo.
Nato sledi peto poglavje, ki vključuje mednarodno primerjavo z državo Finsko, ki je po
rangiranju kakovosti visokega šolstva po The Legatum Prosperity Index na tretjem mestu in
ima kot Slovenija javni visokošolski sistem ter je članica EU, zato je primerljiva entiteta in
hkrati predviden zgled za nas, saj na njenih študijskih programih prevladuje vpis azijskih
študentov, in sicer v 40 % deležu. Glede na zavedanje, da visoki stopnji internacionalizacije
pripomore vpis tujih študentov, predvsem iz tretjih držav, imajo tujcem prijazne upravne
aparate in postopke, s katerimi študenti pri vpisovanju na finske univerze ter pri
pridobivanju dovoljenj za začasno prebivanje v času študija nimajo težav.
Delo se zaključi s preveritvijo hipotez, ki so se glede na rezultate raziskav potrdile ali
ovrgle.
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2 ANALIZA CILJEV IN PODLAG INTERNACIONALIZACIJE VISOKEGA
ŠOLSTVA
2.1 VISOKOŠOLSKI SISTEM V RS IN EU TER RAZVOJ NJEGOVE
INTERNACIONALIZACIJE
Najprej je potrebno ločiti izraza internacionalizacija in globalizacija. V visokem šolstvu je
čedalje bolj pogost izraz internacionalizacija, ki se uporablja za opisovanje sodelovanja
med posamezniki, visokošolskimi institucijami in visokošolskimi sistemi. Nakar Kritz (Kritz,
2006, v Nyborg, 2011, str. 70) izraz internacionalizacije uporablja pri označevanju
institucionalnih ureditev in visokošolskih ustanov, kar zajema zagotavljanje visokega
šolstva v več državah. OECD pa za internacionalizacijo uporablja izraz čezmejno visoko
šolstvo (angl. transnational higher education). Globalizacijo pa je možno opisati na več
načinov. Na primer Scholte (Scholte, 2000, v Nyborg, 2011, str. 69) piše o globalizaciji
gospodarstva, družbenega in kulturnega življenja. Kritz in Knightova pa globalizacijo vidita
kot pretok znanja, ljudi in vrednot. Knightova izpostavlja, da je internacionalizacija
visokega šolstva metoda, kako se odziva na učinke globalizacije. Kljub temu da sta izraza
globalizacije in internacionalizacije različna, sta dinamično povezana, saj globalizacija
usmerja, internacionalizacija pa se odziva (Nyborg, 2011, str. 69).
Prvi pojav internacionalizacije sega v 12. stoletje srednjega veka, ki se je začenjal pojavljati
z množičnim preseljevanjem ljudstva. Pokristjanjevanje je bil povod za internacionalizacijo
VŠ, študentska mobilnost pa je služila kot širjenje krščanske vere in njene kulture (Huang,
2006). Oreški (2016, str. 1) zapiše, da migracije oziroma mobilnost veljajo za socialen
pojav, ki so bile prisotne že ob razvoju človeštva.
Internacionalizacija učenosti, kjer ni bilo nacionalnih ovir, je obstajala že v Aleksandriji, z
veliko Ptolemajsko knjižnico, Perziji, Indiji, zlati dobi s Konfucijem na Kitajskem, vladavini
Haruna al-Rashida v muslimanskem svetu, srednjem veku s Hišo modrosti ter v katoliškem
svetu po ustanovitvi Univerze v Parizu (Kerr, 1990, v Braček Lalić, 2010, str. 325). Razvoj
internacionalizacije visokega šolstva se deli na tri razvojne faze, in sicer na: 1) univerze v
srednjem veku in renesansi, 2) nacionalistično obdobje med letom 1800 in drugo svetovno
vojno, 3) povojno obdobje do danes (DeWit & Knight 1995, v Braček Lalić, 2010, str. 326).
De Wit in Knight (1995, v Braček Lalić, 2010, str. 326–327) delita povojno obdobje še na
dve fazi povojnega obdobja: desetletje 1960–1970 in od leta 1980 naprej. Mednarodno
sodelovanje po drugi svetovni vojni je bilo usmerjeno predvsem na humanitarne cilje za
izboljšanje razumnosti med ljudmi in solidarnosti v neindustrijskem svetu. Obdobje med
letoma 1960–1970 je za internacionalizacijo zaznalo spremembe, ki so bile vidne pri
vlogah univerz kot generatorje človeških virov in dodani vlogi centrov učenjaškega učenja.
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Akademsko sodelovanje in izmenjava sta bila v mnogih primerih med vojno ključnega
pomena, saj so želeli utirati mednarodno visokošolsko sodelovanje (Altbach & Wit, 2015,
str. 4). Skozi zgodovino je bila internacionalizacija tradicija in želja vseh »pravih« univerz,
razen v obdobju anomalij nacionalnih univerz, kar je bilo v Evropi med leti 1870 in 1970,
od takrat, ko so države pričele z organizacijo visokega šolstva v dimenzijah nacionalnih
sistemov in gospodarske politike, pa do takrat, ko je EU pričela ustvarjati dodano vrednost
internacionalizaciji in spodbujati vse države članice in njene prebivalce. Gre za tradicijo
prehodov med disciplinami, državami in grajenju medsebojnih izkušenj. Svet in narod sta
močno povezana, zato morajo biti povezane tudi univerze, saj je to ključnega pomena za
kakovost in pripravo nove generacije študentov, da bodo lahko sledili globalizaciji in
internacionalizaciji. To sta trenda v kulturi in družbi, države pa potrebujejo nove
generacije, ki jim bo sodelovanje na mednarodni ravni domače (Van Ginkel, 2011, str. 8–
9).
Internacionalizacija je za vzpostavitev globalnih odnosov v svetu temeljnega pomena. Kaj
so bili in so vzroki za nastajanje in spodbujanje internacionalizacije, je zelo pomembno
(MIZŠ, 2016). S pojmom se srečujemo vse pogosteje, saj se čedalje bolj veča zanimanje za
integriranje v mednarodne razsežnosti (Ahčin, 2004, str. 22) Vključevanje tujih študentov
je eden od najpomembnejših vidikov internacionalizacije (Carrol & RAyan, 2005). Vlade
držav, ki sprejemajo tuje študente na izmenjave ali gostijo, te migracijske tokove smatrajo
kot pozitiven vidik internacionalizacije. Prav tako se zavedajo, da ti študenti svoje izdatke
puščajo v državah gostiteljicah, s čimer pripomorejo k rasti lokalnega gospodarstva.
Dejansko postaja gostovanje tujih študentov del strategij pri postopkih pospeševanja
lokalnega in nacionalnega razvoja (Nyborg, 2011, str. 68). Nordijske države (Danska,
Finska, Islandija, Norveška in Švedska) so se pri internacionalizaciji dobro odrezale, saj že
dolgo tesno sodelujejo (Nyborg, 2006, v Nyborg, 2011, str. 69). Glede na vzroke in
ustrezne utemeljitve države in visoko šolstvo prispeva v razvoj internacionalizacije (MIZŠ,
2016), saj živimo v obdobju, ko globalizacija in internacionalizacija niansirata svet in
osnovno ureditev (Marhelj, Rebolj & Kraljič, 2011, str. 120). Van Ginkel (2011) je mnenja,
da je internacionalizacija postala nuja, saj si naj ne bi nobena država dopustila, da
zaostane za hitrim razvojem današnjega sveta, ki se čedalje bolj globalizira in polni z novim
znanjem. Internacionalizacijo ne povezuje le z mobilnostjo, ampak z zvezo v razgibanem
svetu ter za bistveni del v visokošolskem prostoru, raziskavah in prispevkih družbe.
Ker je Slovenija majhna, prijazna in zelo varna država, ima z znanji in kadri velik potencial v
svetu. Internacionalizacija visokega šolstva je temeljni cilj in glavni v političnem
bolonjskem procesu ter evropskem visokošolskem prostoru. Ministri so leta 2009 v Leuvnu
zastavili cilj, da bi v okviru evropskega visokošolskega prostora imela do leta 2020 vsaj 20
% diplomantov, ki bi imeli študijske izkušnje. Prav tako so leta 2012 ministri na konferenci
v Bukarešti sprejeli cilj, sprejeli strategijo mobilnosti do leta 2020, da vse članice EU
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pripravijo svoje strategije, saj so te ključne za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva
(MIZŠ, 2016a).
Devetdeseta leta so čas, ki je za slovensko visoko šolstvo pustil velik pečat s korenitimi
spremembami. Ob zaključku srednješolskega izobraževanja se je čedalje več ljudi začelo
odločati za nadaljevanje študija. Spremembe v kulturi, politiki in gospodarstvu so postavile
visoko šolstvo pred mnoge nove izzive. Število študentov pa je začelo močno naraščati.
Leta 1993 se je v Državnem zboru sprejel Zakon o visokem šolstvu. Z njegovim sprejetjem
so se univerze preoblikovale, hkrati pa so se začeli ustanavljati samostojni visokošolski
zavodi. V letih 1995 in 1996 so se akreditirali novi dodiplomski in podiplomski študijski
programi. Z ukinitvijo višješolskih programov so se akreditirali visokošolski programi.
Univerze lahko začnejo delovati avtonomno, kar se opredeljuje v statutih univerz. Temelji
cilj slovenskega visokega šolstva je, da čim več državljanov pridobi dodiplomsko oz.
podiplomsko izobrazbo, kar je bistveno za kulturni, socialni in ekonomski razvoj identitete
slovenskega jezika. Postavijo se poglavitni strateški cilji:
‒ povečati delež zaposlenega kadra z visoko izobrazbo;
‒ povečati delež mlade generacije v terciarnem izobraževanju;
‒ spodbujanje sodelovanja gospodarstva in visokošolskih zavod in univerz;
‒ spodbujanje mednarodnega sodelovanja (ERASMUS, CEEPUS …).
Razvojnim ciljem, ki jih je zadala RS, aktivno prebivalstvo z višjo, visoko ali podiplomsko
izobrazbo ne ustreza. Povečanje je moč opaziti v drugi polovici devetdesetih let. Takratni
cilj je bil, da bo imelo po letu 2005 več kot 20 % aktivnega prebivalstva višjo, visoko ali
podiplomsko izobrazbo. Povečanju deleža pa vsekakor mora aktivno slediti tudi
zaposlitvena politika (Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije, Uradni list
RS, št. 20/02).
Z Bolonjsko deklaracijo leta 1999 si je Slovenija zasnovala pot razvoja evropskega Visokega
šolstva do leta 2000. Z deklaracijo se želi izpostaviti cilj vzajemnega sodelovanja za
konkurenčen in odprt visokošolski evropski prostor do leta 2010. Cilji vseh podpisnic so
(Zgaga, 1999, v Lesjak, Sulčič, Turk Širca & Jošt, 2010, str. 71):
‒ da se sprejme sistem, ki bo imel primerljive stopnje;
‒ dve stopnji študija;
‒ kreditni sistem s točkami ECTS;
‒ večja mobilnost;
‒ večja kakovost;
‒ pospešitev razvoja visokega šolstva.
Najpomembnejši cilj je vzpostavitev evropskega visokošolskega prostora, ki ga je
Budimpeško-dunajska deklaracija uvedla v letu 2010. Skupaj z Evropsko komisijo bolonjski
proces izvaja 45 članic. Zaradi velikih razlik v evropskih izobraževalnih sistemih bolonjska
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reforma prispeva doprinos k izobraževalnemu sistemu in privlačnosti evropskih univerz v
svetu (Evropska komisija, 2019). Še leta 2010 je bil bolonjski proces glavni cilj EHEA in
največja tematika, po raziskavah leta 2015 pa internacionalizacija kot prioritetna naloga
(Sursock, 2015, str. 35).
Slovenija izvaja Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk, v angleškem jeziku –
European Credit Transfer and Accumulation System, ki se v visokem šolstvu uporablja s
kratico ECTS. Kreditni sistem omogoča študentom lažje gibanje med različnimi državami
znotraj Evropskega visokošolskega prostora, v angleškem jeziku European Higher
Education Area, ki se uporablja s kratico EHEA, ki zajema 48 članic EU in katerega del je
Slovenija. EHEA je edinstveno mednarodno sodelovanje z različnimi političnimi, kulturnimi
in akademskimi tradicijami, ki pa so v zadnjih dvajsetih letih začele izvajati skupne
reforme. Imajo skupno točko o razpravljanju reform visokošolskega izobraževalnega
sistema, avtonomije univerz, svobode izražanja, akademske svobode in gibanja študentov
ter akademskega osebja. Skozi ta proces države in univerze nenehno prilagajajo
visokošolske sisteme, da so bolj enotne in krepijo svoje mehanizme. Glavni cilj vseh teh 48
držav je povečati mobilnost študentov in akademskega osebja ter nato tudi olajšati
zaposljivost (EHEA, 2019).

2.2 PRAVNA ANALIZA PODLAG ZA INTERNACIONALIZACIJO VISOKEGA
ŠOLSTVA
153. člen Ustave (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a,
47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) določa, da morajo biti vsi zakoni,
podzakonski akti in drugi predpisi skladni z Ustavo in veljavnimi načeli mednarodnega
prava. Temeljne pravne podlage internacionalizacije in vpisovanja tujcev tretjih držav v
slovenskem visokem šolstvu so poleg ustavnih določil še ZViS, ZTuj-2 in ZUP. Krovni je ZViS,
ki je v veljavo prvič prišel leta 1993. ZUP pa se uporablja kot subsidiaren zakon.
Pravne podlage, ki so del razmerja in postopkov ter neposredno ali subsidiarno vplivajo na
internacionalizacijo visokega šolstva in vpisovanje tujcev iz tretjih držav:
‒ Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o sezamu tretjih držav,
katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih
državljani so oproščeni te zahteve;
‒ Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo
pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te
zahteve (Ul. RS, št. 51/17);
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‒ Direktiva Sveta EU2001/114/ES z dne, 13. decembra 2004 o pogojih za sprejem
državljanov tretjih držav zaradi študija, izmenjav učencev, neplačanega
usposabljanja in prostovoljnega dela;
‒ Direktiva (EU) 2016/801 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. maja 2016,
o pogojih za vstop in prebivanje državljanov iz tretjih držav zaradi raziskovanja,
študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjav
učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair;
‒ Ustava Republike Slovenije;
‒ Zakon o Visokem šolstvu kot temeljna pravna podlaga delovanja visokošolskih
ustanov in univerz;
‒ Zakon o tujcih, ki ureja postopek pridobivanja dovoljenja za začasno bivanje za
namene študija;
‒ Zakon o splošnem upravnem postopku, ki se subsidiarno uporablja ob ZVis in ZTuj2, saj navedena zakona ne vsebujeta posebnih procesnih določb, zato se določa po
določbah ZUP;
‒ Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 –
popr. in 109/12);
‒ Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu;
‒ Statuti Univerz.
Najprej moramo definirati pravni status in zakonsko ureditev univerz, ki predstavljata
temeljni subjekt visokega šolstva. Pod definicijo pravnega statusa razumemo zvezo
lastnosti, ki zajemajo ime, sedež, odgovornost, organizacijo, statut ipd. (Toplak, 1999, str.
34). Visoko šolstvo se je na ustavnem področju uredilo ob sprejetju Ustave RS leta 1991. V
javnem sistemu je šolstvo opredeljeno kot element izvajanja javnih nalog, ki so v javnem
interesu, torej izobraževanje kot javna služba. Gre za vsebinsko različne področne režime
izvedbe, ki so iz različnih vzrokov lahko tudi tržno naravnani. Po načelu koneksitete
izvajalci javnih služb odločajo o pravicah in obveznostih študentov, zato je država tem
organizacijam opredelila dejavnost kot javno službo, oziroma dodelila koncesijo z
zaupanjem do izvrševanja oblasti. Gre za koncept pooblastil. Prav tako avtoritativno
morajo delovati zasebni visokošolski zavodi (Kovač, 2011, str. 363–381).
S 57. členom Ustave je svojim državljanom zagotovljena in omogočena pravica, da se
državljani lahko svobodno izobražujejo in si pridobijo ustrezno izobrazbo. Javne univerze
so dobile pravico do avtonomije (58. člen Ustave) in vsak je dobil možnost, da znanstveno
in umetniško ustvarja (59. člen Ustave). Avtonomija univerz, pravica do izobraževanja,
prostost znanosti je pravna posledica ureditve visokega šolstva v Ustavi in velja za
pomembno ustavno-pravno materijo. Določbe imajo različne teže, na primer tretji
odstavek 57. člena omogoča možnost pridobitve izobrazbe na terciarni ravni, ki ima
materijo načelne narave, medtem ko sta avtonomnost univerz in svoboda znanosti ustavni
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določbi (Kline, 2012, str. 2).
Iz aspekta upravnega prava so univerze negospodarske pravne službe in nosilci javnih
pooblastil iz državne pristojnosti. Temeljni akti univerz so statuti, ki veljajo za najvišje akte,
ki morajo biti skladni z Ustavo ter se z njimi izvršujejo javna pooblastila. Nato so še drugi
akti, ki urejajo različna področja in morajo bolj razčlenjeni kot statuti. V veljavo jih potrdijo
univerze ali članice (Mužar, 2013, str. 16–17). Visokošolski zavodi veljajo za nosilce javnih
pooblastil v sklopu izvajanja javnih služb in odločajo o pravicah, obveznostih ter pravnih
koristih študentov. V kolikor področni zakoni ne določajo drugače, se v postopku odločanja
pravic in obveznosti uporablja ZUP kot primarna regulacija. Poudarja se, da vloga zavoda
kot upravnega organa po ZUP ni važna, torej ali gre za javni ali zasebni zavod. Pomembno
je le, da gre za izvajanje javne službe z veljavnim akreditiranim študijskim programom.
Kovačeva poudarja tudi spoznanje, da pri definiciji pojma upravnega organa, ni
pomembna umeščenost v posamezne veje oblasti, niti to, ali je subjekt del javnega ali
zasebnega prava. »Kar šteje, je v veljavnih predpisih opredeljena pristojnost tega subjekta,
da odloča v upravnih zadevah – tedaj se, zlasti v razmerju do stranke in drugih
udeležencev v postopku, tak/a organ/izacija ali posameznik razume kot upravni organ po
5. členu ZUP.« Tudi po mnenju sodne prakse, ali se neko dejanje šteje (na primer nosilca
javnega pooblastila) za upravni akt, je umestno le, ali se je odločalo o pravicah in
obveznostih posamezne osebe. Visokošolski zavodi, ki vodijo upravne postopke, se morajo
v izreku ZUP identificirati kot »upravni organ«. ZUP v takih primerih poimenujemo kot
instrument demokracije, saj varuje študente, ki so v subsidiarnem položaju. V šolstvu
prevladujejo bolj neupravne kot upravne zadeve, kljub širšemu uvrščanju v javno pravo.
Upravno sodišče RS in Vrhovno sodišče RS pa v konkretnih primerih odločata o pojmu
pravnega akta in presojata o smiselni rabi ZUP, na primer v primerih ugovora zoper ocene,
napredovanja v višji letnik, habilitacijskih postopkov in disciplinskih postopkov (Kovač,
2011, str. 363–381).
Zakonsko pa je pravni status univerz urejen v Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), z določbami o urejenosti družbene dejavnosti
izobraževanja. Gre za zakon lex generalis, s katerim so zavodi urejeni kot pravne osebe
(Abrahamsberg, 2005, str. 33). Na podlagi tega zakona sta urejeni tudi dve največji
slovenski univerzi v Ljubljani in Mariboru kot javna zavoda (Kline, 2012, str. 3) ter veljata za
pravni osebi s pravicami, odgovornostjo in obveznostmi, ki so določene v zakonu in aktu o
ustanovitvi (4. člen Zakona o zavodih).
Kot kompleksno, raznovrstno in specifično uvrščamo šolstvo, zato zahteva različne
obdelave (Rihtaršič, 2014, str. 1). Od leta 1991 pravni položaj univerz in visokošolskih
zavodov opredeljen v ZViS. Ureja statusna vprašanja in način financiranja ter opredeljuje
javno službo v visokem šolstvu (1. člen ZViS), v katero so zajete univerze, fakultete, visoke
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strokovne šole in akademije (2. člen ZViS). ZViS dopušča, da se določena področja lahko
določajo v statutih in splošnih aktih, ki podrobno opredeljujejo delovanje univerz (Kline,
2012, str. 3). V svojem članku o pravnem statusu univerz Abrahamsberg (2005) izpostavlja,
da je ZViS pomanjkljiv in nejasen. Zakon jasno opredeljuje status univerz in samostojnih
visokošolskih zavodov, ni pa jasna celotna ureditev in kakšen je status visokošolskih
organizacij. Izpostavlja spornost pri tistih delih univerz (fakultete, akademije, visoke
strokovne šole), ki zakonsko niso določene kot pravne osebe ter so imenovane nepravilno
kot visokošolski zavodi. Za pravno osebo lahko definiramo le tisti subjekt, ki ima s pravnim
redom definirano to lastnost. V kolikor bi bila univerza zavod, ne bi mogla imeti svojih
članic, ima pa lahko organizacijske dele, ki imajo majhno ali veliko avtonomijo. Zaključuje,
da bo potrebno posebej pravno urediti visokošolske organizacije, ki niso pravno definirani
kot javni visokošolski zavodi.
Del slovenskega visokega šolstva je tudi vedno višje število tujcev, ki pridejo na študij v
Slovenijo, kar je pozitivna posledica strategij in ciljev internacionalizacije visokega šolstva.
To so osebe s tujim državljanstvom. Glede na izvore svojih držav so pravno različno
urejeni. Države s svojo avtonomijo različno odločajo o tem, kako, na kakšen način tujec
lahko vstopi v določeno državo, kako ga zakonodaja obravnava ter kakšen je pravni položaj
in njegove pravice v tuji državi. Takšne pravice določa Zakon o tujcih (v nadaljevanju ZTuj)
(Debelak & Rakovič, 2008, str. 129–133 ). Na področju tujcev in njihovih upravnih
postopkov se subsidiarno uporablja ZUP, ki ščiti tujca v odnosu do oblasti z načeli, ki jih
ZTuj-2 ne ureja (Jevtović, 2013, str. 1). Zaradi množičnega prihoda tujcev v evropske države
se je razvoj migracijskega prava začel aktivno uporabljati v 80. letih 20. stoletja (Oreški,
2016, str. 1).
Migracije so v EU in Sloveniji v porastu, zato se posledično sprejemajo v državah EU tudi
različni ukrepi, ki bi preprečili nezakonite migracije. Eno izmed načel EU je prosto gibanje
oziroma prost pretok ljudi, storitev ipd., kar pripomore večjim migracijam. Ob vstopu RS v
EU se direktno uporablja tudi pravni red EU (Šaloven & Janc, 2007, str. 21), ki je sestavljen
iz primarne in sekundarne zakonodaje. Del primarne so ustanovitvene pogodbe o
vključitvi k EU, skupaj z direktivami, uredbami, priporočili ipd. (DZ RS, 2019). Nekaj direktiv
EU je zajetih oziroma prenesenih v ZTuj, ki ga je RS prvič potrdila in je vstopil v veljavo s
25. junijem 1991. Nato je bil sprejet drugi ZTUj-1 (ZTuj-1; Uradni list RS, št. 61/99) z objavo
30. julija 1999. Zakon opredeljuje pogoje za vstop tujih študentov na študij v Slovenijo. V
ZTuj-1 je usklajena Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja
2016, s katero so želeli izboljšati direktivi 2004/114/ES in 2005/71/ES, ki sta imeli
pomanjkljivosti glede pogojev vstopa študentov, pravicami med študijem in določbe, ki so
omejevale mobilnost v EU. Hkrati so želeli izboljšati nekaj izbirnih kategorij državljanov iz
tretjih držav. S to direktivo so želeli pripomoči, da se uskladijo zakonodaje na nacionalni
ravni glede vstopa tujcev iz tretjih držav v države članice EU, saj je čedalje več
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povpraševanja za študente iz tretjih držav, ki so pomemben faktor pri oblikovanju
človeškega kapitala in pripomorejo k uresničevanju ciljev Strategije Evropa 2020 (3. točka
Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta).
Promovirati želijo visokošolsko izobraževanje v Evropi in izboljšati pogoje za vstop
študentov iz tretjih držav, ki želijo študirati na območju EU, kar je cilj EU in evropskega
visokega šolstva v sklopu internacionalizacije. Uskladile bi se tudi nacionalne zakonodaje
(14. točka Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta), saj so trenutne
zakonodaje glede vstopa tujcev v razmerju postopka za pridobivanje začasnega dovoljenja
zaradi študija v državah članicah povsem različne. Smiselno bi bilo, da bil vstop tujcev iz
tretjih držav, ki želijo študirati v članicah EU zakonodajno urejen na ravni EU z enotnim
zakonodajnim aktom. Ker se za študij s tremi bolonjskimi stopnjami odloča čedalje več
tujcev iz tretjih držav, so primernejše določbe nuja. Z bolonjsko deklaracijo je zastavljen
tudi cilj, da se evropski visokošolski prostor naredi vabljiv in kompetitiven (15. točka
Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta).
Ne glede na zgoraj omenjeno direktivo, ki nalaga članicam EU izvajati prijazne in
nezahtevne postopke pridobivanja dovoljenj tujcem tretjih držav zaradi študija, se v praksi
dogajajo velike anomalije, ki so nekompatibilne v razmerju z ZTuj-1 in ZUP. Prošnje, ki jih
tujci vložijo za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje zaradi namena študija se
morajo obravnavati prednostno (četrta točka 44. člena ZTuj-1), vendar se v praksi kaže tudi
neučinkovito sodelovanje upravnih organov, ki so vključeni v postopek pridobivanja
dovoljenj (intervju s študentoma iz Indije, ki študirata v Sloveniji). Subsidiarno se v
postopkih uporablja tudi ZUP, saj gre za upravni postopek, ki ga razumemo kot
avtoritativno odločanje, pri katerem se odloča in ugotavlja o pravnem položaju stranke
(Kovač, Rakar & Remic, 2012, str. 29), o vrsti, obliki vsebini dejanj. Gre za zaporedje
procesnih dejanj, sestavljenih iz procesnih institutov (Grafenauer in Breznik, 2009, str.
105). Subsidiarna (podrejena) raba se v Sloveniji uporablja kot dopolnila uporaba zakona,
ko postopek ni urejen z drugim posebnim zakonom. Pomeni torej, da se najprej
uporabljajo posebne predpisane določbe, nato pa primarno določbe v konkretnem
primeru določbe ZUP (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 113–114). Pri pojmu smiselne rabe
ZUP, ki je neopredeljen in se lahko le na jasnih primerih ugotavlja uporaba norm. V praksi
se izpostavlja načelo zakonitosti, postopki z nepopolnimi vlogami, načelo zaslišanja strank
ipd. (Kovač, 2008, str. 12). Organi, ki postopke vodijo, morajo stremeti k temu, da se
ugotovi realno stanje, na podlagi katerega se nato izda odločba (Kovač idr., 2012, str. 243).
V postopku pridobivanja začasnih dovolj v času študija, se v praksi uporablja ZUP v svojem
53. členu, ker tujci pogosto pooblaščajo osebe v RS, da jih zastopajo v postopkih. Problem
se v praksi pojavlja, ko upravne enote (v nadaljevanju UE) določenih pooblaščencev ne
obveščajo o tekočih zadevah (Fakulteta x, UM, 2019), kar med tujcem (bodočim
študentom in pooblaščeno osebo v Sloveniji, agentom ali osebo zaposleno na fakulteti) in
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fakulteto še podaljša korespondenco in možnost prihoda tujca na študij v Slovenijo. Organi
v postopku med seboj niso usklajeni, problem je v prepočasni izmenjavi dokumentov med
upravnimi enotami in slovenskimi veleposlaništvi v tujini (polstrukturiranimi intervjuji z
vodji referatov fakultet UM).

2.3 ANALIZA STANJA IN STRATEGIJE INTERNACIONALIZACIJE
SLOVENSKEGA VŠ
»Leta 2020 bo slovensko visoko šolstvo del globalnega visokošolskega prostora, ki bo
svojo kakovost nenehno izboljševalo v sodelovanju z najboljšimi tujimi institucijami. S tem
bo postalo prepoznaven mednarodni center znanja in privlačna destinacija za visokošolski
študij ter za pedagoško znanstvenoraziskovalno in strokovno delo tujih študentov in
strokovnjakov« je vizija MIZŠ ter Centra RS za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja (MIZŠ, 2016a, str. 3).
Slovensko internacionalizacijo visokega šolstva se omenja že v Nacionalnem programu
visokega šolstva za leto 2011–2020. Strategijo je 28. julija 2016 potrdila Vlada Republike
Slovenije kot uresničitev razvoja visokega šolstva ter znanstvenoraziskovalnega dela.
Strategijo so razdelili v pet ključnih točk (MIZŠa, 2016, str. 4):
‒ mednarodna mobilnost, usmerjena v mednarodno okolje;
‒ kakovostno mednarodno znanstveno raziskovalno delo;
‒ spodbujanje v razvoj mednarodnih kompetenc;
‒ usmeritev ciljev v prednostne regije;
‒ vključevanje promocije s podporo in spremljanjem strategije.
Evropski visokošolski prostor (EHEA) ima za glavni in politični cilj internacionalizacijo
visokega šolstva. Pomembno je tudi dejstvo, kakšen je pomen EU in internacionalizacije
evropskega visokošolskega sistema v celoti. V Gothenburgu je Evropska komisija leta 2017
predstavila vizijo evropskega visokošolskega prostora za leto 2025, kjer želi povsem
zagotoviti povsem prosto gibanje študentov med članicami EU, da brez posebnih
administrativnih in procesnih ovir študirajo, se gibajo in poleg maternega jezika govorijo še
vsaj en svetovni jezik. Da se zgoraj navedeno lahko uresniči, Evropska komisija načrtuje
vzpostavitev skupne mreže vseh evropskih univerz, bolj avtomatsko priznavanje tujega
izobraževanja oziroma diplom ter za študente pripraviti evropsko študentsko izkaznico
(European Commission, 2019). Po mnenju Šrbaceve (2011) se z aktivno izvedbo
bolonjskega procesa pojem internacionalizacije visokega šolstva pojavlja vse pogosteje in
je za seboj prinesel pozitivne in negativne procese, ki so in še vplivajo na razvoj družbe.
Izpostavlja konkurenco, liberalizacijo trga in prost pretok storitev.
Internacionalizacija v slovenskem visokošolskem prostoru mora nastajati počasi, saj gre za
dolgoročen in trajen proces, ki mora biti celosten, kakovosten in skladen z mednarodnim
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visokim šolstvom. Potrebno je družabništvo med vlado, univerzami ter javnostjo, da se
ustvari skupna vizija ter cilji. Za odpravo ovir je potrebno vključevati kulturne resorje,
resorje iz notranjih in zunanjih zadev ter družinski in socialni resor. Skrbeti je potrebno, da
se ohranja slovenski jezik in se uporablja kot jezik stroke. Vzpostaviti je potrebno prijazne
administrativno-pravne postopke. Strategija mora biti izdelana skladno s trendi v visokem
šolstvu v svetu, saj se na podlagi tega lahko določijo cilji in kazalniki. Pet zgoraj omenjenih
ključnih točk strategije je bilo usklajenih z MIZŠ, Svetom RS za visoko šolstvo, Rektorsko
konferenco RS s Komisijo za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz pri RKRS in s
študenti funkcionarji. Strategija je tista, na podlagi katere se lahko financirajo mednarodni
sporazumi, mobilnost in mehanizmi. Na podlagi te strategije morajo svoje strategije
pripraviti na interni ravni tudi vsi visokošolski zavodi (MIZŠ, 2016a, str. 9).

2.3.1 Mobilnost kot ključni del slovenskega visokega šolstva, usmerjene v
mednarodno okolje
Gonilna in koristna sila internacionalizacije v visokem šolstvu je še zmeraj mobilnost
študentov. Z udeležbo si študenti ustvarjajo mednarodno mrežo v svetu. Medkulturne
kompetence in opravljena praksa v tujini so odlična podlaga na mednarodnem trgu dela
ter v družbi nasploh. Gre za dodano vrednost posamezniku, ki je bistvenega pomena
(MIZŠ, 2016a). Delodajalci vedno bolj iščejo kader, ki ima mednarodne izkušnje, kar je
pogosto vprašanje že na razgovorih za delo. Mednarodna izkušnja mlade naredi bolj
odprte, odločne, taki posamezniki točno vedo, kaj iščejo, kar je ključnega pomena
(Fakulteta x, UM, 2019a).
Internacionalizacijo visokega šolstva zajema tudi mobilnost poučevanja, raziskovanja,
učenja in sodelovanja. Zato je potrebno skladno in neprekinjeno razvijanje slovenskega
visokošolskega prostora v tujino in iz tujine v Slovenijo z mobilnostjo študentov,
akademskega osebja ter strokovnih služb (MIZŠ, 2016a).
Na podlagi analize stanja, ki ga je MIZŠ opravilo v letu 2016, je slovenska mobilnost med
najslabšimi v EU. Potrebno je primerno in metodično vključevanje kompetenc, ki so
pridobljene v tujini, da se izboljša kakovost v izobraževalnem procesu (MIZŠ, 2016a). Zakaj
statistika prikazuje tako nizko oz. slabo mednarodno udeležbo Slovenije, prodekan za
mednarodno sodelovanje na Fakulteti x, UM navaja: »Razlogov je zagotovo kopica, mladi
se (pre)več držijo doma, udobje družine je preveč mikavno, da bi ga posameznik hitro
zamenjal za izkušnjo, kjer kar naenkrat ni več »hotela mama« in moraš vse narediti sam.
Drugi velik vzrok je zagotovo tudi finančna situacija – dotacija, ki jo študentje prejmejo, je
sicer velika, a tudi življenje v tujini je običajno nekoliko dražje kot pri nas.« Prav tako
izpostavlja tudi postopke prijav, ki sicer niso zapleteni, le da nevšečnosti povzročajo
papirnate verzije dokumentov. Glede na čas, v katerem živimo, bi bilo smiselno, da se
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celoten proces izvede elektronsko, kjer bi bilo tudi manj napak (Fakulteta x, UM, 2019a).
Najpogostejša mobilnost v Sloveniji je preko programa ERASMUS in CEEPUS, ki potekata
preko Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in
usposabljanja (v nadaljevanju CMEPIUS). Kreditna mobilnost traja 3–12 mesecev, delež
slovenskih študentov, ki se odločajo za študij v tujini, pa se pozitivno povečuje. Od leta
2008 do leta 2015 se je delež odhodov študentov na študij v tujino (angl. outgoing) z 1,4 %
povečal na 3,4 %. Prav tako se povečuje odstotek tujih študentov, ki se odločajo za študij v
Sloveniji, saj se je z 1,2 % povečal na 2,9 %. Tuje študente prepriča študij v Sloveniji zaradi
visoke kakovosti življenja, veljavnega kakovostnega študija ter ugodnosti, ki jih študent z
bivanjem dobi, kot so na primer cenejše karte za prevoz, boni za študentsko prehrano in
podobno. Kljub vsemu temu pa številke kažejo na to, da gre v tujino več slovenskih
študentov kot pa tujih, ki prihajajo v Slovenijo (angl. incoming) (MIZŠ, 2016). Različne
države oziroma regije internacionalizacijo lahko predstavljajo v različnih oblikah in
dimenzijah, zato je težko delati mednarodne primerjave, saj se strategije in nacionalne
politike zelo razlikujejo. Gre za visok obseg različnih dejavnikov in so zato med seboj težje
primerljivi (MIZŠ, 2016). Slovenske študente se tudi v sklopu štipendij Ad futura za
izobraževanje v tujini spodbuja, da se odločijo za celoten študij v tujini. Razpise za
štipendije tovrstnega študija objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad RS (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, 2019).
Po podatkih CMEPIUS-a je bilo v obdobju od 2007 do 2018 v sklopu mednarodnega
sodelovanja zajetih 91 organizacij v visokošolskem izobraževalnem prostoru, v sklopu
katerih je mednarodno sodelovalo 19.968 udeležencev. V EU so najboljše države za
mobilnost Španija, Nemčija in Češka, izven EU pa Rusija, Srbija in Kitajska. V sklopu
mednarodnih projektov pa se največ sodeluje s sosednjimi državami – Avstrijo, Hrvaško in
Italijo (CMEPIUS, 2019).
Evropska komisija močno podpira visoko šolstvo na celotni ravni EU in z različnimi
spodbudami želi pomagati tako, da je leta 2017 podala Evropskemu parlamentu in Svetu
smernice pri uresničevanju razvoja ter da bi bilo treba dejavnosti in financiranje EU bolje
uravnotežiti. Izpostavlja, da bodo visokošolske institucije uspešno delovale, če bodo
intenzivneje povezane v strategijah na nacionalni in mednarodni ravni visokošolskih
politik, ki jih izvaja EU. Močno spodbuja mednarodno sodelovanje, izmenjave in kakovost
mednarodnega sodelovanja. S svojim delovanjem želi jamčiti, da se dobra praksa in
inovativen razvoj visokega šolstva širita po celem svetu. Mednarodno rotiranje zamisli je
zasnovano na podlagi sodelovanja med študenti, raziskovalci, institucijami, vladami in
fizični mobilnosti ter podpori internacionalizacije v mejah evropskih visokošolskih
institucij. S tem se bolj odpirajo v mednarodno okolje in preprečujejo tako imenovani »beg
možganov«. Komisija v svoji agendi jasno navaja, da bo še naprej spodbujala mobilnost in
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da bodo države EU izvajale direktivo (EU)2016/801, v kateri se želi spodbuditi stike,
mobilnost in boljše prispevke h globalnemu pristopu, kjer se urejajo vprašanja mobilnosti
in migracij, ter sodelovanje držav članic in tretjih držav (Direktivo (EU)2016/801).
Poenostavljena bo študentska mobilnost v sklopu projektov programa ERASMUS z
elektronskim izmenjavanjem podatkov o mobilnosti študentov in analizirala vzpostavitev
elektronskih sistemov, ki bi identificirali študente s čezmejnim dostopom do baze
podatkov. Začele se bodo diskusije s članicami EU o vmesnem programu ERASMUS, ki bi
podpirala študente, osebje in sisteme visokošolskih institucij (Evropska komisija, 2017, str.
10–12).
Pri mobilnosti študentov in akademskega osebja je v strategiji zajetih 14 ciljev, ki zajemajo
usmerjenost v mednarodno okolje.
a) Podpiranje slovenskih študentov na mobilnost v tujino

Cilji zajemajo, da se poveča število slovenskih študentov, ki se odločijo za študij in prakso v
tujini; da se poveča število študentov, ki se odločijo za redni (celoten študij) v tujini; da se
razvija podporno okolje in se posledično veča kakovost v mednarodnem okolju ter izvede
projektna izvedba, kakšne kompetence si študenti pridobijo na mobilnosti v tujini (MIZŠ,
2016a). Največja dilema študentov, ki razmišljajo o izmenjavah v tujini je ta, da imajo
študentje pomisleke in dvome o priznanju izpitov, ki bi jih oziroma jih opravijo v tujini.
Sicer bi zadeva morala biti čisto preprosta, brez potrebnih dvomov, saj obstaja dokument
učni dogovor (ang. learning agreement), kjer prodekan, ki je pristojen za mednarodno
sodelovanje, in študent že vnaprej uskladita, kateri izpiti se mu bodo priznali (seveda, če je
izpit v tujini uspešno opravljen), da študent že pred odhodom na izmenjavo ve, koliko
ECTS bo imel priznanih ob uspešno zaključeni izmenjavi. Kot drugo zelo pogosto dilemo
pristojni prodekan izpostavlja partnerske zveze študentov in strahove, ali se bo zveza
prekinila, ko se bo eden izmed partnerjev odločil za izmenjavo (Fakulteta x, UM, 2019a).
b) Podpiranje tujih študentov za študij v Sloveniji

Cilji zajemajo, da se pridobi oz. privabi na študij v Slovenijo čim več tujih študentov, ki se
odločijo za študij (celoten študij v Sloveniji), izmenjavo ali opravljanje študijske prakse.
Spodbuditi, da se uredijo namestitve za tuje študente v študentskih domovih ter jih
informirati s slovenskim jezikom, družbo in kulturo (MIZŠ, 2016a).
c) Podpiranje slovenskega akademskega osebja in strokovnih služb na izmenjave

Vsekakor se tudi pri akademskem osebju in strokovnih službah podpira, da se v čim večjem
številu udeležijo mednarodnih izmenjav. Pri tem bi pripomoglo, da se omehčajo
administrativne ovire ter se privabi nazaj v Slovenijo diplomante, ki so študij zaključili v
tujini ter tam tudi ostali (MIZŠ, 2016a).
d) Podpiranje tujega akademskega osebja in strokovnih služb na izmenjave
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Podpiranje tujih profesorjev in gostujočih strokovnjakov za izmenjavo v Sloveniji,
informiranje o slovenskem jeziku, družbi in kulturi ter odpravo administrativnih ovir za
osebje izven EU (MIZŠ, 2016a).
Intervjuvani prodekan za mednarodno sodelovanje na Fakulteti x, UM govori, kako še
dodatno vzpodbuditi in povečati število izmenjav, in sicer: »Ključna v tej točki je podpora
vodstva. Najprej mora to strategijo poosebiti vodstvo, če tega ni, je vse ostalo zaman.
Nadalje je potrebno pri zaposlenih vzpodbuditi željo, da s tem obogatijo svoje znanje,
pridobijo neko novo izkušnjo, saj dokler jim internacionalizacija predstavlja samo dodatno
delo brez dodane vrednosti za njihovo delo, le-ta spet ne more biti uspešna. Veliko
pomenijo seveda tudi prenosi dobrih praks, zato na naši fakulteti aktivno vzpodbujamo
zaposlene k udeležbi na mobilnostih in ko se vrnejo, jih prav tako prosimo, da delijo z nami
svoje izkušnje. Torej, kako dodatno vzpodbujati, bom rekel povsem enostavno – dobri
zgledi vlečejo.«

2.3.2 Kakovostno mednarodno znanstvenoraziskovalno delo in razvojno
povezovanje
Samo z mednarodno sistematično urejenimi dimenzijami se lahko razvija
znanstvenoraziskovalno delo, saj lahko le na tak način pridobiva nove ideje, ki prinašajo
dodano vrednost raziskovanju, visokemu šolstvu in gospodarstvu. EHEA in evropski
raziskovalni prostor se na evropski ravni sinergijsko dopolnjujeta. Da se lahko omogoča
kompetitiven inovacijski potencial, je potrebna zunanja in notranja internacionalizacija
znanstvenoraziskovalnega dela. Za kompetenten prenos znanja je potrebno mednarodno
znanstvenoraziskovalno sodelovanje in efektiven prenos znanja. Slovenija si želi izboljšati
svoj raziskovalni sistem in dodati svojo lastno konkurenčnost EU. S tremi zastavljenimi cilji
želi spodbuditi kakovostno znanstvenoraziskovalno sodelovanje na mednarodni ravni. Ti
cilji zajemajo, da se na medinstitucionalni ravni in meddržavni ravni zagotovi učinkovito
mobilnost akademskega in raziskovalnega osebja. Povečati privlačnost raziskovanja v
Sloveniji in skleniti čim več mednarodnega sodelovanja (MIZŠ, 2016a).

2.3.3 Podpiranje razvijanja mednarodnih kompetenc
Odgovornost, da se razvijajo medkulturne kompetence diplomantov, je na slovenskih
fakultetah in univerzah, saj se s tem diplomantom omogoči, da so uspešni v lokalnem in
globalnem okolju. V vse študijske programe je potrebno vključiti medkulturne razsežnosti,
v katere je potrebno vključiti izvedbe študijskih programov ali vsaj predmetov v tujih
jezikih, s tem, da se hkrati podpira in ohranja slovenski jezik kot stroko. Tujcem na
izmenjavi v Sloveniji bodo ponujeni tečaji slovenskega jezika. Samo z metodično študijsko
izkušnjo, vpeto v internacionalizacijo, bodo lahko študenti, diplomanti in akademsko
osebje širili obzorja, medkulturne in globalne spretnosti. Pojem »internacionalizacija
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doma« načrtno vključuje medkulturne in mednarodne razsežnosti za vse študente znotraj
Slovenije. Posameznik bo uspešen v sodobni družbi, če bo znal delovati v medkulturnem
in mednarodnem okolju ter poznal kulturne posebnosti. Cilj te strategije je, da se širijo
medkulturne in socialne kompetence študentov. Administrativne ovire, s katerimi se
srečujejo univerze in fakultete ob ustanavljanju mednarodnih študijskih programov, je
potrebno odpraviti. Za poučevanje mešanih skupin študentov je potrebno ustrezno
usposabljanje. Cilja zajemata, da se pripravi v študijske programe internacionalizirane
učne izide in umesti medkulturne kompetence ter se odpravijo vse administrativne ovire,
ki ovirajo akreditacije skupnih mednarodnih študijskih programov (MIZŠ, 2016a).

2.3.4 Naravnanost v prednostne regije
Cilj Slovenije je, da s svojim pristopom pripomore h konkurenčnosti v visokem šolstvu,
znanstvenoraziskovalnem delu v EU in v svetu. Pametno je, da se aktivnosti financira po
prednostnih regijah, saj geopolitičen smisel deli Slovenijo na tri regije: Alpsko, Podonavsko
in Jadransko-jonsko. Lega Slovenije določa tudi, kaj so prednosti, interesi, možnosti in
slabosti. Slovenija se z inovacijsko tradicijo približuje državam Srednje Evrope, ki so
razumljene kot zelo razvite in konkurenčne države v svetu. Dobre prakse razvitih držav si
želi Slovenija umestiti tudi v svoj sistem in z njimi povečati sodelovanje. Hkrati je
potrebno, da Slovenija sodeluje tudi z državami zunaj EU, ki imajo z visok razvojni
potencial. RS je leta 2015 sprejela strategijo zunanje politike, v kateri je opredelila tri
prednostna področja, ki zajemajo bližnje regije, med katere sodita Balkan in Sredozemlje,
ter širše regije, kot je Azija, Latinska Amerika in Afrika. Skladno s trendi v svetu se Slovenija
usmerja tudi v države BRIKS ter regije, ki imajo razvito visoko industrijo (Združene države
Amerike, Japonska in Južna Koreja). Študij v Sloveniji je za državljane Balkana že zelo
popularen, Study in Slovenia (spletni portal, ki je ustanovljen s strani ERASMUS+ ter
CMEPIUS-a in nudi na enem mestu vse informacije in podatke o študijskih programih v
Sloveniji, o raziskovanju ter življenju in kulturi Slovenije) pa prepoznavnost Slovenije še
krepi in dodatno razvija. Razvijati je potrebno strateško sodelovanje in usmerjenost v
promocijo slovenskega visokega šolstva med visokošolskimi zavodi (regionalna platforma
za sodelovanje v visokem šolstvu in raziskovanju ter uveljaviti sodelovanje z ERI – SEE –
Education Reform Initiative of South Eastern Europe je za področje Jugovzhodne Evrope
ustanovljena regionalna platforma o izobraževanju in raziskovanju. Slovenija kot
jugoslovanska država edina ni vključena) (MIZŠ, 2016a). Glede na to, da je Slovenija na
Balkanu že pomembna visokošolska država (saj prihaja na redni študij okoli 80 % vpisanih
tujih študentov z Balkana), je drugje prepoznavnost potrebno še razvijati ter krepiti.
Potencial v visokem šolstvu in gospodarstvu za Slovenijo se kaže v severnih države Afrike,
ki potrebujejo organizirano razvojno pomoč. Tu so zelo obetavne in pomembne tudi
azijske države, kjer mlada populacija močno narašča. Indijski in kitajski študenti naj bi
predstavljali polovico študentov v svetu (trenutno pa je teh študentov v Sloveniji le slaba 2
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%). Osredotoča se prav tako na Združene države Amerike, ki so prepoznavne s svojim zelo
kakovostnim visokošolskim sistemom, in Latinsko Ameriko, v kateri živi nekaj slovenskih
izseljencev. Cilji zajemajo promocijo in povečanje partnerstev na Zahodnem Balkanu in
vseh prednostnih regijah (MIZŠ, 2016a). MIZŠ je v akcijskem načrtu (2016–2020) strategije
internacionalizacije VŠ sprejelo ukrep glede promocije slovenskega VŠ sistema v
prednostnih regijah v okviru Study in Slovenia na sejmih v Aziji, Sredozemlju in spletne
izvedbe promocije v Združenih državah Amerike. Glavni nosilci promocij so MIZŠ, CMEPIUS
in univerze. Povečati sodelovanje pri Arabski in Evropski konferenci (v katerih sta zajeti
Zveza Arabskih univerz in Združenje evropskih univerz) z namenom razvijanja in
sodelovanja ter se sestati z vsaj enim predstavnikom iz Slovenije in tudi Azijsko-evropske
fundacije z namenom okrepitve mednarodnega sodelovanja (MIZŠ, 2016c).
Grafikon 1: Globalni trendi v visokem šolstvu do leta 2030

Vir: MIZŠ (2016b, v OECD, 2017)

Grafikon 1 prikazuje pozitivne in negativne globalne trende visokega šolstva do leta 2030.
Največji ciljni regiji sta Kitajska in Indija, iz katerih je smiselno pridobivanje tujih študentov,
saj veljajo za ključne trge, bodočih študentov na študiju v Sloveniji.
Cilj Kitajske je, da do leta 2030 po svetu študira 20 % kitajske populacije ter kar 50 %
indijske populacije (MIZŠ, 2016b). Indija in EU sta že leta 2008 podpisali namero v
vzajemnem sodelovanju, ki vključuje visokošolsko izobraževanje ter študentsko mobilnost
(European Commission, 2019). Kitajska in Indija sta državi, v katerih bi Slovenija kot članica
EU morala promovirati študijske programe. Študenti iz Azije so že v letu 2015 predstavljali
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največjo skupino tujih študentov po podatkih OECD v obsegu 1,56 milijona (od tega
620.000 iz Kitajske) (Choudaha &van Rest, 2018, str. 23). Glede na svetovne trende se je
po letu 1950 občutno povečalo število tujih študentov, saj so države gostiteljice zaznavale
8-odstotno rast, nato je po letu 1980 začela upadati, a kljub temu so zadnji trendi rasti
vpisa tujih študentov v povprečju višji od kompletnega vpisa v visokošolskem
izobraževanju (Altbach, 2013, str. 11).

2.3.5 Promocija in spremljanje strategije internacionalizacije visokega
šolstva
S promocijo preko vstopne točke Study in Slovenia se spodbuja slovenska visokošolska
internacionalizacija s celostno podobo. Study in Slovenia ima aktivno Facebook stran,
Instagram profil in ažurno spletno stran, prisotna je na izobraževalnih sejmih, ki se odvijajo
v prednostnih regijah. Za uspešno promocijo kakovostnega slovenskega izobraževalnega
sistema je potrebno odpraviti zakonodajne in administrativne ovire. Cilja sta, da se
dosledno spremlja, kako se cilji, kazalniki in ukrepi uresničujejo in kako se Slovenija
promovira preko portala Study in Slovenia (MIZŠ, 2016a). Cilji strategije se spremljajo s
pomočjo letnih analiz, ki jih izvajajo univerze in visokošolski zavodi. Iz analiz je razvidno, da
se trend internacionalizacije počasi viša. Več o tem v poglavju 3.5.2.
Vendar pa je za Slovenijo kot zelo majhno članico EU smiselno, da svoje visokošolsko
izobraževanje promovira preko EU. Evropska komisija ima opredeljeno politiko visokega
šolstva celotne EU, kjer ima tudi visoke cilje glede mobilnosti in mreženja univerz. Ministri
EU si želijo do leta 2020 podvojiti mobilnost študentov na 20 % (European Commission,
2019). Promocijo je potrebno dvigniti na raven EU, s pomočjo katere bi se trend
vpisovanja tujcev iz tretjih držav močno povečal. Slovenija in slovenske univerze se težje
same promovirajo na globalnem trgu, kjer bi privabljale tujce študente na študij v
Slovenijo.

2.4 KULTURNI VIDIK KOT DEJAVNIK VPLIVA NA INTERNACIONALIZACIJO
Vsaka visokošolska izobraževalna ustanova je odgovorna, da razvija medkulturne in
globalne kompetence diplomantov s ciljem vpetosti v nacionalno in globalno okolje. Vsak
posameznik v sodobni družbi bi moral biti sposoben ustrezno medkulturno delovati in
spoznavati specifične kulture. Eden ciljev strategije IVŠ je spodbujanje razvoja
medkulturnih kompetenc, kjer je tudi želja ohranjanja slovenskega jezika, predvsem za
tuje študente in profesorje. Ponuditi jim je potrebno tečaje, da spoznajo jezik in kulturo.
Posledično so s ciljem zaželene akreditacije skupnih mednarodnih študijskih programov.
Cilja strategija IVŠ razvoja mednarodnih kompetenc:
Cilj 18: Umestitev medkulturnih kompetenc in internacionaliziranih učnih izidov v študijske
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programe;
Cilj 19: Odprava administrativnih ovir pri akreditaciji mednarodnih skupnih študijskih
programov in študijskih programov, ki vodijo do več diplom (MIZŠ, 2016a).
Pričakuje se, da ima sodobni izobraženi človek medkulturne kompetence (ang.
intercultural competence), na podlagi katerih uspešno deluje in se razvija v medkulturnem
ter mednarodnem okolju. Sodobno življenje od ljudi zahteva konkurenčnost na
internacionalni ravni. Potrditev, da je posameznik uspešen v medkulturnem okolju se
dokaže na podlagi spretnosti, znanja in odnosov v različnih kulturah. Zmožnost
posameznika se kaže v efektivnem in ustreznem vedenju in sporazumevanju v
medkulturnih interakcijah (CMEPIUS, 2017).
Za bistvene elemente medkulturne kompetentnosti se izpostavijo znanje, sposobnosti in
odnose. V sklopu znanja se razvija kulturna samoosveščenost, specifično kulturno znanje,
percepcija mednarodnih trendov ter sociolingvistična zavest. Kompetenco spretnosti ima
posameznik, ki zna opazovati, poslušati, zreti v svet preko oči drugih. Preko odnosov se uči
ceniti druge kulture, biti vzdržen do predsodkov, obravnavati razlike kot možnost učenja.
(CMEPIUS, 2017, v Deardorf, 2006)

2.5 OBLIKE IN PROBLEMATIKA INTERNACIONALIZACIJE
Povsod po svetu so univerze, ki so usmerjene v internacionalizacijo in globalizacijo.
V visokem šolstvu imamo več oblik internacionalizacije, ki potekajo znotraj nacionalnega
prostora (ang. internacionalization at home), ki so po ugotovitvah Klemenčiča in Flanderja
(2013, str. 147) pri veliko institucijah v RS dokaj šibki. Omenjata zelo nizko število študijskih
programov, ki se izvajajo v angleškem jeziku in tiste, ki potekajo izven nacionalnih meja
(ang. internacionalization abroad). V Sloveniji in vseh ostalih članicah Evropske unije je
internacionalizacija zelo pomemben dejavnik (Braček, 2010).
V sklopu izobraževanja ter raziskovanja poznamo različne oblike internacionalizacije, ki so
ključne v visokošolskih institucijah.
Oblike internacionalizacije visokega šolstva po Knightu, 2004, v Braček, (2010, str. 337–
338) so razdeljene na študijske programe, v sklopu katerih so zajete izmenjave študentov
in akademskega osebja; učenje tujih jezikov, internacionalizacija vsebine izobraževanja;
delo in študij v tujini; tuji študenti; dvojne diplome, programi mobilnosti, gostujoča
predavanja; povezovanje programov in strategij in na raziskovalne aktivnosti, ki zajemajo
področne in tematske centre; skupne raziskovalne projekte; mednarodne konference in
seminarje; publikacije člankov in raziskovalne izmenjave. V sklopu zunanjih odnosov
uvrščamo partnerstva med skupnostjo in nevladnimi organizacijami; medkulturne
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projekte; prenose študijskih programov izven meja; mednarodno mreženje in alumne
programe. Sledijo še obštudijske dejavnosti s študentski klubi in mednarodnim
sodelovanjem na kampusih.

2.5.1 Mobilnost študentov
Študentsko mobilnost opredeljujemo kot že zelo star fenomen, saj imajo določene države
sveta že dolgoletne izkušnje (Throsby, 1998, v Braček, str. 44). Teichler (2007) navaja, da so
imele že srednjeveške univerze desetino študentov iz drugih držav. Pred protestantsko
reformo in naraščanjem nacionalizma v Evropi, je bila latinščina tista, ki je kot pogovorni
jezik pospeševala mobilnost v akademskem svetu. Zaradi nacionalnih jezikov je mobilnost
postala omejena, vendar je bila akademska kultura kljub temu prisotna. Po zaključku
druge svetovne vojne se je gibanje študentov med državami zopet povečalo. Izboljšale so
se komunikacije. Zaradi znižanje cen letalskih prevoznikov so imeli študenti veliko večje
možnosti za premikanje po različnih univerzah. Trg delovne sile je zaznal porast
globalizacije, kar je pripomoglo k temu, da se je čedalje več študentov odločalo za študij v
tujini (Throsby, 1998, v Braček, str. 44).
Mobilnost študentov velja za najbolj star pojav, saj imajo določene regije s tem že zelo
dolgoletne izkušnje. V evropske države so na mobilnost prihajali študenti njihovih
nekdanjih kolonij. Po letu 1945 se je mobilnost začela bolj razvijati med Združenimi
državami Amerike in Vzhodno Evropo. Po letu 1970 je mobilnost študentov postala glavna
točka mednarodnega visokošolskega sistema (Trosby, 1998, v Van Damme, 2010, str. 3).
Mednarodno mobilnost spodbujajo različni programi in sheme. Do leta 2025 se
predvideva 4,9 milijona študentov na mobilnosti, od tega 2,9 milijona iz Azije.
Države imajo med seboj podpisane različne bilateralne sporazume. ERASMUS program
velja za najbolj znan program mednarodne mobilnosti študentov. Pričetki segajo v leto
1987 ter idejo skupnega trga iz leta 1992. Z ERASMUS programom se želi povečati
mobilnost študentov in razviti čim večje evropske dimenzije visokošolskega
izobraževalnega sistema. Študentska mobilnost je v tistem času veljala za evropeizacijo
visokošolskega izobraževanja. V manj kot desetih letih je bilo okoli 100.000 študentov na
leto na mobilnosti. Z naraščanjem mobilnosti študentov se je okrepilo prepričanje, da je za
bodoče diplomante najboljše, da študirajo v tujini. Poudarja se, da se s tem pridobi novo
in medkulturno znanje, okrepi se znanje tujega jezika – predvsem angleščine. Ustvarjajo se
mednarodne osebne in profesionalne mreže. Izmenjava tako velja za pomemben dejavnik
(Van Damme, 2000, str. 2). Beelen (2018) navaja, da se zaradi štipendij preko programa
ERASMUS v Evropi študenti lažje odločijo za izmenjave in spoznavajo druge države, jezike
in kulture.
Izmenjave so definitivno trend, ki ga je potrebno prestreči z veliko pozitivne energije.
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ERASMUS po statistikah velja za najuspešnejši program EU, saj se letno namensko porabi
do 96 % sredstev, ki so namenjena tovrstnim izmenjavam. Posledično namerava EU za
naslednje leto sredstva podvojiti, kar pomeni, da se lahko pričakuje dodatna rast
mobilnosti. ERASMUS mreža se vsako leto veča, najboljše je dejstvo, da tudi delodajalci
počasi priznavajo, da so študenti, ki so se udeležili ERASMUS izmenjave, kakšne druge
bilateralne izmenjave ali prakse v mednarodnem okolju, boljši. Le-ti študenti, naj bi se
hitreje in bolje integrirali v novo delovno okolje. Z manjšimi težavi izpostavijo
komunikacijo s poslovnimi partnerji v domačem ali mednarodnem okolju. Veliko se
omenjajo medkulturne kompetence, pri katerih intervjuvanec prodekan za mednarodno
sodelovanje opominja, da je potrebno biti nekoliko bolj previden. Da posameznik izkusi
samostojnost, se nauči sprejemati odgovornost zase in odpira mednarodna obzorja, je
največja prednost, ki se pridobi v sklopu izmenjave. Že skoraj na vsakem delovnem mestu
se posameznik sreča s tujci, zato mu je lažje, če pozna njihove navade (Fakulteta x, UM,
2019a).
Bračkova (2007) meni, da Bolonjska reforma velja za prelomnico, za povečanje mobilnosti
študentov v Evropi. Z uvedbo reforme se želi uvesti koordinirano sodelovanje in razvojne
politike visokega šolstva ter globalizacije svetovnega merila.
Po mnenju Teichlerja (2007) pa lahko mobilnost prinaša različna pričakovanja, omenja
»beg možganov« in komercializacijo transnacionalnega visokošolskega izobraževanja. Z
omenjenim »begom možganov« bi se v Sloveniji morali bolj resno spopasti. Po besedah
intervjuvanega prodekana za mednarodno sodelovanje Fakultete x, UM »bega možganov«
naj ne bi povzročale prvotno same izmenjave, pravi prav nasprotno, da velika večina
študentov, ki se odpravijo na izmenjavo, želijo kasneje to znanje unovčiti doma. Na tej
točki se pojavlja problem – možnost unovčevanja znanja. Da je visokošolski sistem v
Sloveniji res kakovosten, nam potrjujejo mednarodne primerjave in tudi dejstvo, da
podjetja iz tujine prihajajo v Slovenijo po najboljše študente. Tu se soočimo z realnim
problemom, zakaj se »beg možganov« zgodi. Dogaja se, da je njihovo znanje v tujini bolj
cenjeno in bolje izkoriščeno kot doma. Naloga države je, da bi morala mlad perspektiven
kader obdržati doma, kar pomeni, da bi morala pomagati tako mladim kot podjetjem z
raznimi programi in vzpodbudami. V svojih očeh izpostavlja največji problem previsoko
obdavčitev dela, saj je to eden izmed glavnih razlogov, zakaj vsi, ne samo mladi, v Sloveniji
zaslužijo manj, kot bi zaslužili za isto delo v tujini (Fakulteta x, UM, 2019a).
Teichler (2007) prav tako izpostavlja nekaj pomembnih dejavnikov mednarodne mobilnosti
študentov, kot prvo, ki igra vlogo že v zgodnjem 19. stoletju, kjer priznane univerze in
znanstveniki privabljajo na študij študente iz drugih držav. Nato kolonialni tok oziroma
postkolonialni tok študentov držav kolonij, ki se odločajo za študij, tistih, ki se odločajo za
študije v visoko naprednih gospodarskih državah, kjer igrajo pomembno vlogo tudi
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politične vezi. Po njegovem mnenju naj bi bila mobilnost prvi korak k nadaljnji migraciji.
Mobilnost oziroma študij v sosednji državi, kar se opaža v različnih regijah v evropskih
državah (kot na primer Nordijske države ali Nemško govoreče države).
Udeleženec v mednarodni mobilnosti pridobi izkušnje in stike s predstavniki izven države
ter spozna nove kulture. Gre za nadgradnjo znanja, ki se pridobi v tujini. S tem se
posamezniku razvijajo mednarodne kompetence, s katerimi ima nedvomno večjo
konkurenčnost na globalnem in mednarodnem trgu dela. Bistvenega pomena v
mednarodnem okolju je razumevanje in poznavanje drugih kultur (MIZŠ, 2016a).
»Multikulturnost je nekaj, kar mladi danes razumejo bolj kot izmenjavo različnih kultur
med celinami, saj če vprašate današnje mlade, so bolj državljani Evrope kot državljani
posamezne države. Ne bo prav dolgo, ko bodo sami sebe okarakterizirali kot Evropejce in
ne več kot Slovence, Nemce, Dance …« navaja v intervjuju prodekan za mednarodno
okolje Fakultete x. Obvladovanje tujih jezikov pa je vsekakor bistvenega pomena.
Študentom se s tem ponudi najsodobnejše izobraževanje, da postanejo kompetentni za
delo in življenje v sodobni družbi, ki zahteva, da diplomanti znajo kritično razmišljati, so
sposobni reševati probleme, znajo medsebojno komunicirati ter so interdisciplinarni. S
tem si pridobijo možnost za boljšo zaposlitev (MIZŠ, 2016a).

2.5.2 Mobilnost profesorjev
Kot druga največja in najpomembnejša mobilnost sledi mobilnost profesorjev oz.
akademskega osebja. Pri akademskem osebju temelji mobilnost na mednarodnem
raziskovanju in predaji znanja izven meja. Razvoj predavanj in predaje znanja je začel
naraščati na podlagi številnih mednarodnih konferenc, srečanj in mednarodnih projektov.
Pri mobilnosti profesorjev gre za geografsko neravnovesje. Gre za razcepe med državami,
kjer imajo veliko akademsko priseljevanje kot rezultat preudarne mednarodne okrepitve
za širitev in izboljšanje visokošolskega prostora, in države z nizko stopnjo
internacionalizacije, saj še vedno obstajajo države, ki imajo slabo raven znanja angleškega
jezika. Klasična mobilnost profesorjev je bila prvotno osredotočena samo na mednarodno
raziskovanje, kasneje pa je pomemben razlog postal tudi poučevanje (Van Damme, 2000,
str. 4). Ponuja priložnost, da pedagoški kader v kratkem času preživi v tujini na drugi
visokošolski instituciji, kjer deli svoje strokovno znanje s poučevanjem in pri raziskavah.
Gre za krepitev sodelovanja s partnerskimi institucijami, ki nudijo posebno priložnost
razvoja posameznika (University of Glasgow, 2016). Shema ERASMUS trenutno izvaja
program mobilnost za namen poučevanja in mobilnost za namen usposabljanja (za
raziskovanje bi lahko rekli, da je le del navedenega). Raziskovanje je odločilno pri
pedagoškem kadru, saj »sili« v delo (na podlagi tega se pedagoški kader po določenih letih
ponovno lahko habilitira v ustrezne nazive). Tujina ima bolj izrazito razmejitev med
raziskovalci in pedagogi, Slovenija pa ima to nekoliko bolj prepleteno. »Kar pa se tiče

25

poučevanja v mednarodnem okolju, je to izkušnja, ki posameznika obogati. Študentje so
različni, načini dela prav tako in takšna izkušnja je v mojih očeh zgolj in samo pozitivna za
profesionalno rast posameznika« (Fakulteta x, UM, 2019a).
Kombinacija mobilnosti akademskega osebja in študentov prinaša veliko ugodnosti.
Razvijajo se medkulturne kompetence in razvija se višja konkurenčnost na globalnem trgu
(MIZŠ, 2016a). Intervjuvani prodekan za mednarodno sodelovanje na Fakulteti x, UM
svetuje, da se profesor vsaj enkrat letno udeleži izmenjave v tujini. Na nekaj let pa naj bi
se izvedla daljša izmenjava, saj se tako ohranja kontinuiteta rasti. Za to rast se skrbi tudi
tako, da se občasno menja lokacija gostujoče visokošolske institucije in se ne izbira vedno
le iste lokacije. Izpostavlja, da bi moral vsak posameznik na izmenjavo gledati zgolj kot na
ogromno priložnost, ne le kot neko službeno obveznost, saj tako poteka mreženje
poznanstev, ki so pri projektih in raziskovanju ključnega pomena.

2.5.3 Internacionalizacija kurikuluma
Internacionalizacija kurikuluma integrira internacionalne razsežnosti v študijski proces
oziroma še natančneje v vsak učni načrt posebej. Z internacionalizirani učni načrti se mora
vsak študent srečevati v svojem domačem okolju (to je matična fakulteta) ter v
mednarodnem okolju na predavanjih, vajah, vseh oblikah, v katerih se učni načrt lahko
izvaja. Le tako bo bil diplomant ob zaključku svojega študija uspešen v nadaljnjem
življenju, karieri, pravzaprav kompetenten in sposoben delovati na kulturni in socialni
mednarodni ravni. Bistvo je, da se mora vsak študent z internacionalizacijo kurikuluma
srečevati povsod, ne le v tujini, v kolikor se odloči za mednarodno izmenjave. Izmenjave
naj bi bile samo še dodana vrednost vsakega posameznika, ki se zanjo odloči. Bistveni
dejavnik internacionalizacije kurikuluma je, da že v rednem študiju integrira čim več
lokalnih in mednarodnih praks. Že v samem učnem načrtu mora biti vidna mednarodna
razsežnost. Ne moremo govoriti o univerzalnih internacionaliziranih kurikulumih, saj je
vsebina bistveno različna glede na stroke študijskih programov. Pri integriranju
mednarodnih in domačih študentov pri skupnih študijskih programih se ne zazna
samodejno medkulturno učenje, temveč je potrebno primerno planiranje metod učnih
enot in glede na to izbirati ustrezne pristope vrednotenja. Dodaja, da internacionalizacija
kurikuluma ne sodi v pristojnosti mednarodnih pisarn na univerzah ali fakultetah, marveč
je v pristojnostih pedagoškega osebja, saj so ti tisti, ki pripravljajo vsebine učnih načrtov.
Poudarek je na končnem izidu študenta (angl. outcome) in njegovem dosežku (Aškerc
Veniger, 2017, str. 7–16).
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Slika 1: Prikaz formalnega, neformalnega ter skritega kurikuluma na primeru ledene gore

Vir: Aškerc Veniger (2017, str. 13)

Kot prikazuje slika 1 ima internacionalizacija kurikuluma dva pristopa – formalnega in
neformalnega, ki skupaj tvorita integralno izkušnjo študenta. Formalni kurikulum
predstavlja celoten učni načrt oziroma študijski program, ki ga v RS akreditira Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju NAKVIS).
Zajema učne izide posameznika in kompetence, ki si jih po zaključku pridobi. Neformalni je
tisti, ki se izvaja izven predavalnic, kot so na primer potopisna predavanja, ekskurzije,
športne dejavnosti itd. Pri skritem kurikulumu gre predvsem za kulturno pridobljene
vrednote oziroma elemente, ki si jih posameznik nevede pridobi (Aškerc Veniger, 2017).
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3 PROCESNA ANALIZA IZVEDBE VPISA TUJCA NA SLOVENSKO
UNIVERZO
3.1 OD AKREDITACIJSKE VLOGE DALJE: KAKO SE NA IZVEDBO ŠTUDIJA ZA
TUJCE PRIPRAVLJA FAKULTETA (NA PRIMERU FAKULTETE ČLANICE
UNIVERZE V MARIBORU)
NAKVIS je organ, ki skladno s tretjo in osmo alinejo enajstega odstavka 51. h člena ZViS
akreditira študijske programe. Na podlagi postopkov in meril, ki so določena v Merilih za
akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov mora
fakulteta izpolnjevati pogoje, na podlagi katerih vloži vlogo za postopek akreditacije
študijskega programa. Če fakulteta še nima akreditiranega programa, gre za tako
imenovano prvo akreditacijo. Na podlagi 41. člena Meril za akreditacijo in zunanjo
evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov svet agencije lahko vlogo za nov
študijski program zavrne ali podeli akreditacijo za nedoločen čas, ko so pogoji fakultete
zakonsko izpolnjeni ter ustrezajo standardom kakovosti, glede na zahtevana merila. 53.
člen Meril določa vsebuje obrazec akreditacije študijskega programa.
Prvi korak je ime študijskega programa ter priloga Sklepa Senata fakultete in univerze, na
katerem sta potrdili študijski program. Fakulteta se mora odločiti, ali bo izvajala študij na
prvi ali drugi stopnji oziroma na obeh stopnjah. Študijski program opredeli po
Klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja ter v katero znanstveno disciplino
se študijski program uvršča. Glede na to, da mora študijski program ponujati študentom
celovito znanje in jim omogočiti ustrezne kompetence, se skladno s tem pripravi ustrezen
predmetnik razdeljen po semestrih in študijskih letih. Predmetnik je kreditno ovrednoten
in zajema ime učne enote, število kontaktnih ur (v sklopu katerih so zajeta predavanja,
vaje in seminarji) ter število kreditnih točk 1. Študijski program se pripravlja glede na
potrebe trga v mednarodnem okolju. Zelo pomembna je zasnova programa, kakšne bo
imel cilje, vsebine in kompetence. Če je študijski programa zasnovan z namenom izvedbe
za tuje študente, fakultete v program vključijo izredni študij in študij na daljavo (e-študij)
ali kombinirano obliko študija.
Le-to je smiselno glede na težave, s katerimi se fakultete v Sloveniji srečujejo. Zaradi
dolgih postopkov za pridobitev vize lahko fakultete začetek študija izvajajo preko
kombinirane oblike e-študija. Potrebne so zagotovljene materialne razmere, v sklopu
katerih je zajeta tudi lokacija študija. Slovenija nima fakultet le v večjih mestih, kot sta
1

Evropski kreditni sistem podrobno določa pogoje, na podlagi katerih se učni enoti dodeli število ECTS. Več
o tem na https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulationsystem-ects_en.
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Ljubljana in Maribor, vendar so le te tudi na dislociranih enotah v manjših mestih. Zato se
določene fakultete odločajo za izvedbo študija za tujce v večjih mestih, na primer v
Ljubljani ali Mariboru, še posebej če tuji študenti prihajajo iz velemest. Na primeru zajeta
fakulteta se nahaja v majhnem mestu. Malo mesto tujcem ni zanimivo, zato fakulteta na
NAKVIS vloži vlogo, da se študijski program izvaja na dislocirani enoti, konkretno v
Ljubljani. Večja mesta so veliko bolj multikulturna in tuji študenti se nanj veliko lažje
prilagodijo in zaživijo.
Za tuje študente se največkrat izvaja izredna oblika študija. Na izbrani fakulteti se izvaja
samo izredna oblika študija v angleškem jeziku. Število kontaktnih ur je manjše kot na
rednem študiju. Skladno z drugim odstavkom tretjega člena Meril za kreditno vrednotenje
študijskih programov po ECTS, ki določa, da 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur
obremenitve študenta, kar znaša na letni ravni 1500 do 1800 ur, se pripravi predmetnik, ki
mora kriterijem meril zadostovati. Kljub temu je izredna oblika študija za tujce v številu
kontaktnih ur še zmeraj neprimerno višja kot klasični izredni študiji, ko se izvaja izredni
študij le v 1/3 obsega rednega študija, saj bi z nizkim številom kontaktnih ur lahko znižali
kakovost študija za tujce. Gre za strateško odločitev fakultete. Klasična izredna oblika
študija ne predstavlja dodane vrednosti, saj višje število ur individualnega dela študenta
pri tujcih ni realna in lahko bistveno zmanjša kakovost študija (lasten vir).
Strokovne službe fakultete glede na predmetnik pripravijo finančni načrt in predlog cenika
izrednega študija za tujce. Znesek šolnine se izračuna na podlagi neposrednih stroškov
dela (število kontaktnih ur in cena pedagoške ure) in materiala ter posrednih stroškov
študija. Če se tujec, ki ni državljan EU in ni iz države, ki je podpisnica Haškega sporazuma,
vpiše na redni študij, skladno z drugim odstavkom drugega člena Pravilnika o šolninah in
bivanja v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 77/16, 25/19) plačuje šolnino. Cena šolnine je enaka
znesku šolnine izrednega študija. Zneske šolnin potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru
(Fakulteta x, UM, 2019).
Vodstvo fakultete določi število prostih mest za tujce. Skladno s Pravilnikom o razpisu za
vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16, 3/17 in 4/18) se določi in
objavi prosta mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. Upoštevati je
treba drugi odstavek petega člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem
šolstvu, ki določa, da se določi za redni študij maksimalno 20 % prostih mest za tujce glede
na število razpisanih prostih mest za državljane EU. Za prosta mesta tujcev na izrednem
študiju število prostih mest ne sme presegati 50 % glede na število mest za državljane EU,
kar pa določa tretji odstavek 5. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem
šolstvu. Število prostih mest potrdi najprej Senat fakultete, Senat Univerze v Mariboru ter
Vlada RS. Razpisana prosta mesta v Sloveniji so objavljena zadnje dni v januarju.
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Tretja alineja 3. odstavka 8. člena ZViS določa, da fakulteta lahko izvaja študijski program v
angleškem jeziku, le če se isti študijski program izvaja tudi v slovenskem jeziku, ki je učni
jezik v Sloveniji. Študenti, ki prihajajo z Balkana, se odločajo za študij v slovenskem jeziku,
ker je podoben njihovim maternim jezikom. Študentom iz tretjih držav pa so zanimivi le
študiji v angleškem jeziku, zato se izredna oblika študija za tujce izvaja le v angleškem
jeziku. V praksi se pogosto dogaja, da se na redni študij v slovenskem jeziku prijavlja vse
več kandidatov iz Rusije. V kolikor ne govorijo aktivno angleško, se lažje naučijo
slovenskega jezika in sledijo pedagoškemu procesu (Fakulteta x, UM, 2019).
Fakulteta se aktivno promovira na različnih izobraževalnih sejmih v tujini, v ospredju so
promocije po regijah, ki so skladno s Strategijo zunanje politike Slovenije v ospredju, to so
države BRIKS. Osrednja promocija poteka v Indiji in Rusiji. Članice Mariborske univerze so
se v Indiji predstavile že dvakrat. Sodelujejo s posredniško agencijo, ki fakultete še
dodatno promovira po Indiji in zainteresiranim kandidatom pomaga pri oddaji prijave na
študij, oddaji popolne dokumentacije in predstavlja posredni člen med fakulteto ter
študentom. Fakulteta se z drugo posredniško agencijo promovira tudi na ruskem trgu.
Fakulteta mora imeti aktivno spletno stran v angleškem jeziku, kjer ponuja vse potrebne
informacije o študijskih programih, fakulteti, življenju v Sloveniji, namestitvah ipd. Pripravi
katalog informacij za različne države, seznam potrebnih dokumentov za popolno oddajo
prijave (Fakulteta x, UM, 2019).
Zagotoviti je potrebno ustrezno strokovno podporo pri administraciji. Študentska služba
na fakulteti mora zagotoviti osebo, ki je v nenehnem stiku s tujimi kandidati. Glede na
pridobljene podatke strokovnih služb na fakultetah komunikacija med fakulteto in tujci
kljub posredniškim agencijam poteka počasi. Glede na opravljene polstrukturirane
intervjuje z vodji referatov članic UM je ugotovljeno, da tujci potrebujejo še več strokovne
pomoči pri administraciji in postopkih prijave ter vpisa. Komunikacija poteka zelo počasi. V
praksi naj bi oseba na fakulteti, ki se ukvarja s postopki tujih kandidatov, imela
korespondenco več deset e-pošt z enim kandidatom, ki se želi prijaviti in vpisati na študij v
Sloveniji. Fakulteta mora predvsem zagotavljati ažurnost in jasnost pri podaji informacij.
Glede na to, da vsa komunikacija poteka v tujem, tj. največkrat v angleškem jeziku, je
jasnost podaje informacij ključnega pomena.
Namestitev je zelo pomemben dejavnik. Študentski domovi imajo rezerviran delež
študentskih sob za tuje študente. Profesorji in zaposleni na fakultetah prakticirajo tudi z
uvodnimi predavanji, kjer se študenti spoznajo s Slovenijo, slovensko družbo in kulturo,
katere del je tudi slovenski jezik (Fakulteta x, UM, 2019).
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3.2 DOSTOP DO TUJIH TRGOV IN SODELOVANJE FAKULTET S
POSREDNIŠKIMI AGENCIJAMI
Fakultete skladno s trendom internacionalizacije čedalje bolj posegajo na tuje trge, kjer
izvajajo promocije in želijo privabiti na študij tuje študente. Na nacionalni ravni ima
Slovenija portal Study in Slovenia, kjer potencialni tuji študenti lahko poiščejo informacije
o študijskih programih. Magistrski študijski programi se oglašujejo tudi preko portala
Masters portal, kjer so na voljo vse informacije. Vsi ostali dostopi do tujih trgov so nato v
pristojnostih univerz ali fakultet. Fakultete si dostope do tujine lahko pridobivajo
samostojno, preko svoje univerze ali preko posredniških agencij, saj se za sodelovanje z
njimi odloča čedalje več slovenskih fakultet, ki si želijo pridobiti tuje študente. Glavna
oblika promocije je še vedno splet in trenutno najbolj aktivna medija Facebook ter
Instragram. Določeni tuji študenti pišejo tudi bloge o svojih študijskih izkušnjah v Sloveniji,
kar je najboljša in najbolj vplivna oblika promocije – zadovoljni študenti (Fakulteta x, UM,
2019).
Agencije kandidatom ponudijo celotno podporo, ki vključuje prvi korak – pridobivanje
informacij, psihološka testiranja, priprava in oddaja popolne dokumentacije za prijavo za
vpis. Pomagajo pri administrativnih vprašanjih. Nudijo pomoč pri izbiri ustreznega študija,
pomoč pri selitvi in vključitvi v novo okolje (2TM, 2019). Udeležujejo se izobraževalnih
sejmov na mednarodnem tržišču, ki ga zastopajo.
Z univerzo ali fakulteto skleneta pogodbo o poslovnem sodelovanju. Fakultete, ki so
naročnik, imajo večinoma sklenjenih več pogodb z različnimi agencijami hkrati, kajti
različne agencije pokrivajo različne tuje trge. V uvodnih določilih se določa, katere
študijske programe, ki so zanimivi za tuje študente v angleškem jeziku, fakulteta razpisuje.
V predmetu pogodbe se opredeljuje, da izvajalec v imenu naročnika informira potencialne
kandidate določenih držav, o terminih prijave za vpis, vpisnih terminov ter pogojev za vpis.
Agencija se zavezuje, da zainteresiranim kandidatom podaja ažurirane informacije
študijskih programov. Zagotavlja podporo pri izpolnjevanju dokumentacije, potrebne za
vpis. Preko svojih medijev objavlja informacije o naročnikovih izobraževalnih programih.
Preden agencija prične s pričetkom aktivnosti, mora naročniku posredovati svojo strategijo
razvoja na tujih trgih. Naročnik pa je dolžen v primeru sprememb študijskih programov ali
vpisnih pogojev izvajalca v določen roku izvajalca o tem pisno obvestiti. Agencije storitve
na tujih trgih opravljajo za študijske programe, ki se v Sloveniji izvajajo večinoma v tujem,
tj. angleškem jeziku ter so plačljivi. Gre za študij, kjer tuji kandidati plačujejo šolnino. Če se
tuji kandidat odloči za navedeni študij in ter se nanj uspešno vpiše, skladno s pogodbo,
agenciji pripada določen delež provizije. Pogodba zajema tudi protikorupcijsko klavzulo,
kjer se stranki zavežeta, da ne bosta povzročali škode in ponujali nedovoljene koristi
(Fakulteta x, UM, 2018). Del pogodbe pa ni in ne more biti rizik ali dejansko gre za
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aktivnega študenta ali le primer fiktivnega vpisa. Lukič (2017) v svojem članku izpostavlja
in opozarja na posebno previdnost študentov, ki prihajajo iz tretjih držav. Do tega trenutka
še ni nekih sistemskih rešitev, ki bi take zlorabe preprečile.

3.3 (NE)USKLAJENOST POSTOPKOV OD PRIJAVE DO REALIZACIJE VPISA IN
FIZIČNEGA PRIHODA TUJCA V SLOVENIJO – POSTOPEK PRIJAVE IN
IZVEDBA VPISA
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu ureja postopke in vpisne
termine prijav in vpisa kandidatov za prvo in drugo stopnjo študijskih programov. Razpise
potrdi Vlada RS in pristojno ministrstvo MIZŠ jih nato objavi konec meseca januarja. Prosta
mesta drugostopenjskih študijskih programov objavijo univerze oz. samostojni visokošolski
zavodi predvidoma vsako leto meseca marca. Na podlagi javno objavljenega razpisa MIZŠ
odpre spletni portal eVš, kjer kandidati oddajo svojo prijavo. Glede na določbe splošnih
določil Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe se Slovenci brez slovenskega
državljanstva in tuji lahko prijavljajo v dveh rokih, s tem, da se drugi rok objavi, če po
zaključenem prvem roku ostanejo prosta mesta (Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa
v visokem šolstvu). Prijave se oddajo elektronsko. Vstop v spletni portal eVš lahko poteka
preko kreiranega uporabniškega imena in gesla ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Z
uporabo digitalnega potrdila se želi zagotoviti varno in zakonito prijavo, ki je enakovredna
osebni izkaznici (MIZŠ, 2019). Kandidati iz tretjih držav v praksi nimajo kvalificiranim
digitalnih potrdil, zato prijave potekajo preko uporabniških imen in gesel. Hkrati lahko
kandidat odda tri želje po prioritetnem vrstnem redu. Portal deluje v slovenskem in
angleškem jeziku. V razpisnem besedilu vsaka fakulteta za vsak študijski program posebej
razpiše vpisne pogoje, iz katerih je razvidno, ali mora kandidat opravljati pred vpisom tudi
diferencialne izpite. Ob prijavi kandidat v portal ustrezno vnese zahtevane podatke z
osebnimi podatki, z informacijami o predhodno opravljenem študiju, ter nato izbere
ponujene možnosti v Sloveniji. Izbere univerzo, nato fakulteto, sledi izbira študijskega
programa in vrsta študija (izredni ali redni študij). V praksi se naj tej točki kandidatu poraja
prvi dvom in stopi v kontakt s študentskimi službami. Fakultete izvajajo svoje angleške
študijske programe v izrednih oblikah študija. Spletni portal eVš ponuja kot izredno obliko
v angleškem prevodu »part time«. Kandidati mislijo, da gre za nek delni študij in zato
obkljukajo redno obliko študija »full time«, ki pa ga fakultete ne ponujajo v angleškem
jeziku. Skladno z 8. členom ZVIS se študijski program izvaja v angleškem jeziku le, če se isti
program izvaja tudi v slovenskem jeziku. Strokovne službe na tej točki pojasnjujejo pomen
izraza »part time«. Ko kandidat izpolni vse zavihke z ustreznimi zahtevanimi podatki,
prijavo potrdi s pritiskom na gumb »Pošlji«. Ko kandidat v portalu obkljuka državo svoje
predhodno pridobljene izobrazbe, kar je pri tujcih zelo redko Slovenija, se avtomatsko
sproži postopek priznavanja tujega izobraževanja, ki je urejen s Pravilnikom o obrazcih,
dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Fakulteta x, UM,
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2019).
Ker tujci uporabniškega imena in gesla ne uporabljajo, morajo skladno z navodili MIZŠ
prijavo natisniti, podpisati in jo po priporočeni pošti poslati na naslov vpisne službe
fakultete ali univerze.
Če dokumentacija ni popolna, strokovne službe fakultete kandidate skladno s prvo točko
67. člena ZUP pozovejo, da manjkajoče priloge dopolnijo do določenega roka. Namreč
ZViS ne vsebuje posebnih določb postopka, zato se določa in ravna po določbah ZUP
(Sodba, 2003). Pri tem strokovne službe upoštevajo »načelo sorazmernosti«, ki je
opredeljeno v tretjem členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, UPB 1, Ul. RS.,
št. 94/07, 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 91/07). Vsaka prijava, poslana po roku, se skladno
s ZUP zavrže. Prav tako se zavrže nepopolna prijava, ki ni bila v določenem roku
dopolnjena (drugi odstavek 67. člena ZUP). Na podlagi ZViS so univerze oziroma fakultete
nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo visokošolsko izobraževanje. Izdajajo posamične upravne
akte, na podlagi katerih se lahko sproži tudi upravni spor, kar določa 71. člen ZViS. V
kolikor se izdani sklep nosilca javnih pooblastil – fakultete ali univerze izpodbijal, se le ta
šteje za konkretni upravni akt, ki je izdan na podlagi pravilnika. Posebne procesne določbe
glede same prijave za vpis ZViS ne opredeljuje. Ker v takem primeru postopki niso urejeni
s posebnimi zakoni, mora fakulteta ali univerza postopati po ZUP-u (Sodba, 2003).
Kandidat mora do datuma, ki ga določi univerza, priložiti še izvirne listine potrdil
predhodno pridobljene izobrazbe glede na stopnjo študija (potrdilo o uspešno opravljeni
maturi ali potrdilo o zaključku prve stopnje študija) in sodno overjene listine, iz katerih je
razvidno državljanstvo. V kolikor je kandidat državljan države, ki ni podpisnica Haške
konvencije, mora listine overiti v skladu s pravili matične države, vključno z Ministrstvom
za zunanje zadeve (v nadaljevanju MZZ). Podpis in žig, ki ga kandidat pridobi na MZZ, je
potrebno overiti še na konzulatu predstavništva RS v tujini. Če pa kandidat prihaja iz
države podpisnice Haške konvencije, pa je potrebna overitev z žigom Apostille (Vpisna
služba UM). »Apostille je potrditev resničnosti podpisa, funkcije podpisnika listine in žiga
ali pečata na listini. Opravi jo pristojni organ države izvora listine, ki se bo uporabljala v
drugi državi in se ne navezuje na vsebino same listine. Potrditev oziroma Apostille se na
listino odtisne, pripne ali priveže. Apostille lahko izda le pristojni organ države, ki je listino
izdala, za uporabo v drugi državi članici Haaške konvencije o odpravi legalizacije tujih
javnih listin z dne 5. 10. 1961. Da bi se izognili proceduri diplomatskega ali konzularnega
potrjevanja tujih listin (tako imenovana »dolga overitev« oziroma legalizacija), so nekatere
države podpisale Haaško konvencijo o odpravi legalizacije tujih javnih listin z dne 5. 10.
1961 in jo nadomestile z žigom Apostille. Listin, ki so opremljene s tem žigom v državah
podpisnicah Haaške konvencije, ni potrebno dodatno overiti « (Ministrstvo za javno
upravo). Kandidate iz tujine je potrebno sproti obveščati in jim ažurno odgovarjati. Priložiti
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morajo tudi odločbo o priznavanju tujega izobraževanja v tujini. Postopek priznavanja je
opredeljen v Pravilniku o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in
priznavanju izobraževanja ter v Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni
list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12). Rok za izdajo odločbe je dva meseca, od
vložene popolne vloge (šesta točka 14. člena ZVPI).
Postopek priznavanja tujega izobraževanja zaradi nadaljevanja študija na UM se izvaja na
UM. Z oddano prijavo v portal eVš se hkrati odda tudi vloga za priznavanje. Kandidat
podpisano vlogo pošlje na UM ali na fakulteto. Če je vloga poslana na fakulteto, se
posreduje naprej na UM pooblaščeni osebi, ki preko e-pošte obvesti kandidata o prejeti
vlogi ter o potrebnih listinah. V primeru odločanja za vpis na prvo stopnjo študija, v celoti
postopek ureja UM. V kolikor se odloča o kandidatovem vpisu na drugo stopnjo, je pred
izdajo odločbe potrebno poročilo visokošolskega učitelja s fakultete, na katero se kandidat
prijavlja. Na podlagi priloženih dokazil visokošolski učitelj poda mnenje, na osnovi
katerega se izda pozitivna ali negativna odločba o predhodno pridobljenem izobraževanju
v tujini. V kolikor ni posebnih okoliščin, se kandidatu izda pozitivna odločba, s katero si
pridobi pravico nadaljevanja študija oziroma pravico do vpisa na izbran študijski program.
Razlike v postopku priznavanja izobraževanja za državljane EU in državljane iz tretjih držav
bistveno ni, saj se zahtevajo enake listine (Fakulteta x, UM, 2019). Razlika je le v legalizaciji
dokumentov, glede na to, iz katere države kandidat prihaja oziroma, kje je bila listina
izdana. Če si je tujec iz tretjih držav pridobil predhodno izobrazbo na primer v Avstriji,
legalizacija ni potrebna. Največ pravno procesnih ovir se pri postopku priznavanja
izobraževanja pojavlja, ko se od kandidatov zahtevajo izvirne listine, kar se zahteva skladno
s prvim odstavkom prve točke 4. člena Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri
vrednotenju in priznavanju izobraževanja. Kandidati se bojijo tvegati, da bi prišlo do izgube
listin. Izvirna listina sicer dodaja dodano vrednost v primerih, ko je listina izdana v državah,
ko izobraževalni sistem pooblaščeni osebi ni poznan. Predlog za spremembo člena, kjer bi
pooblaščena oseba, ki vodi postopek, imela možnost presojanja o tem, ali se izvirna listina
mora priložiti oziroma zadostuje overjena kopija izvirnika. Izguba izvirne listine lahko
kandidatu predstavlja nepredstavljivo škodo. Sicer kandidati, ki imajo resen namen
študirati, zaradi zahtevanih izvirnikov ne odstopajo od prijave. V praksi pa se dogaja, da
imajo dejansko kandidati iz določenih tretjih držav težave legalizirati svoje listine, zato se
postopek ne more izvesti do konca in kandidati od prijave odstopijo (UM, 2019d).
Kandidati, ki so v postopku priznavanja in postopek ni zaključen v obdobju vpisnih
terminov, se kandidata lahko na podlagi vloge skladno s tretjim odstavkom 32. člena
Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu vpiše naknadno. O vlogi
odloča pristojna Komisija za študijske zadeve fakultete.
Ko se izbirni postopek zaključi, se kandidate s sklepom obvesti o rezultatu izbirnega

34

postopka. Celoten prijavno-vpisni proces, velja za upravni postopek, saj organi, ki so v tem
primeru fakultete in univerze na podlagi javnih pooblastil odločajo o določeni zadevi,
konkretno, ali prijavljeni kandidat izpolnjuje pogoje za vpis na izbran študijski program.
Subsidiarno se uporablja ZUP, na podlagi katerega se upoštevajo določbe vročanja
(določbe v VI. poglavju ZUP), pozivanja na dopolnitve (67. člen ZUP) in izdaje konkretnega
upravnega akta – sklepa o rezultatu izbirnega postopka. Če in ko je kandidat sprejet na
izbrani študijski program, ga študentski referat fakultete povabi na vpis. Če se tujec, ki ni
državljan EU in ni iz države, ki je podpisnica Haškega sporazuma, vpiše na redni študij,
skladno z drugim odstavkom drugega člena Pravilnika o šolninah in bivanja v javnih
študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki
Sloveniji (Ul. RS 77/16, 25/19) plačuje šolnino. Prav tako plačuje šolnino vsak kandidat, ki
se vpiše na izredni študij (2. člen Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem
šolstvu). Ob povabilu na vpis, se kandidatu pošlje tudi Pogodba o izobraževanju, ki jo
podpiše študent in dekan fakultete, pripravi pa se na podlagi 77. člena ZViS, 354. člena
statuta UM in 28. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v
Mariboru št. N 19/2010-41 AG – UPB2.
Glede na to, da kandidati iz tretjih držav ne morejo priti osebno na vpis, ker še v tistem
trenutku nima dovoljenja za začasno prebivanje v RS zaradi študija, lahko skladno s 53.
členom ZUP pooblasti osebo, ki bo vpis opravila namesto kandidata. Pooblaščena oseba
izpolni vso kandidatovo dokumentacijo, ki jo fakulteta potrebuje za vpis kandidata v bazo
vpisanih študentov. Strokovni sodelavec v referatu vsakemu tujemu državljanu v spletnem
portalu eVš pridobi enotno matično številko (EMŠO), na podlagi katere se lahko vpiše. Na
podlagi vnesenih podatkov v portal eVš sistem sam kreira EMŠO. Študenta se nato lahko
vpiše v bazo podatkov. Na UM se imenuje Akademski informacijski podsistem (AIPS).
Študentu se nato po pošti pošlje potrdilo o vpisu, ki ga študent tujec potrebuje kot
zahtevano prilogo na veleposlaništvu, kjer vloži vlogo za pridobitev dovoljenja za začasno
prebivanje v času študija.
Drugi odstavek 34. člena ZTuj-2 določa, da se prvo dovoljenje pridobi, preden tujec vstopi
v RS. Na podlagi potrdila, da je vpisan na študij v Sloveniji, mora študent tujec skladno s
44. členom ZTuj-2 vložiti vlogo za pridobitev začasnega bivanja v Sloveniji. Vlogo vloži pri
diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v državi, kjer prebiva ali pa pri pristojnem
organu v RS (tretji odstavek 34. člena ZTuj-2). Vlogi mora priložiti dokazilo, da ima na
računu zadostna mesečna sredstva, s katerimi lahko preživi (prva točka 44. člena ZTuj-2).
Od 1. avgusta 2018 znaša minimalni znesek 392,75 EUR (Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, 2019). Zakon pristojnim organom nalaga, da se vloge,
vložene zaradi namena študija, obravnavajo prednostno (četrta točka 44. člena ZTuj-2).
Vendar v praksi ni tako, ker gre za sistemski problem države. Ni ustrezne komunikacije
med upravnimi enotami in diplomatskimi predstavništvi. V postopku sodeluje upravna

35

enota, kjer bo študent tujec imel naslov začasnega bivališča. Subsidiarno se pri postopku
uporablja ZUP, ker ima študent tujec lahko skladno z ZUP pooblaščenca v RS, katerega se o
zadevah obvešča prav tako kot tujca (oseba, ki pooblašča). Postopek pridobivanja
dovoljenja za začasno prebivanje za namene študija velja za upravni postopek. Subsidiarno
se uporabljajo določbe ZUP, saj ZTuj-2 ne vsebuje določb, ki določajo način pozivanja na
dopolnitve (kar je v naveden postopku zelo pogosto), način vročanja in izdaje konkretnega
akta – izdaje odločbe, s katero se tujcu dovoli vstop v državo z določeno omejitvijo. Glede
na opravljene polstrukturirane intervjuje se v praksi dogaja, da včasih pooblaščena oseba
o poteku ni seznanjena. Postopki v praksi trajajo dlje, kot so opredeljeni z zakonodajo
(Primer nedopustno dolgih postopkov glede pridobivanja viz sta indijska študenta, ki sta
prišla na študij na fakulteto UM meseca maja 2019. Zanju se je študijski proces pričel v
novembru 2018. Postopek za pridobivanje dovoljenja je trajal skoraj celotno študijsko leto.
Po besedah dekana fakultete, kjer indijska študenta študirata, so tako dolgotrajni postopki
škodljivi za promocijo slovenskega visokega šolstva in posamičnih fakultet (Stanković,
2019)). Po poteku roka za izdajo dovoljenja, kandidat še ne dobi dovoljenja. V tem primeru
gre za instrukcijski rok. Kadar govorimo o instrukcijskem ali nepravem roku, pomeni, da
mora organ odločati o neki zadevi recimo v dveh mesecih in izdati odločbo. Namen takega
roka je, da se zagotovi uresničevanje pravic in obveznosti, kršitev le-tega roka pa nima
pravnih posledic (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 383–384). V tem primeru je možnost
pravice do pritožbe zaradi fikcije negativne odločbe (21. člen ZUP), o tem nato odloča
organ druge stopnje (222. člen ZUP). Pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje v času
študija za študenta tujca iz Indije trajajo vsaj šest mesecev. Ko upravna enota izdela
biometrično dovoljenje za začasno prebivanje, o tem pisno obvesti tujca in pooblaščeno
osebo v RS. Tujec se mora nato zglasiti na tamkajšnjem slovenskem veleposlaništvu v
državi, kjer biva. (Če tujec v določenem času dovoljenja ne prevzame, se postopek lahko
ustavi skladno z 90. členom ZTuj-2 ter 135. in 136. členom ZUP. Ko tujec nato prispe v RS,
se mora skladno z 10. členom Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, 52/16) v osmih
dneh prijaviti. Če tega ne stori, se postopka skladno z 49. členom Zakona o prijavi
prebivališča, ki opredeljuje denarno globo med 200 in 600 EUR.) Tuji študent se
pedagoškemu procesu v RS priključi z veliko zamudo (interni vir in intervju s študentoma iz
Indije, ki študirata v Sloveniji). Fakultete se tako srečujejo z izzivi, kako izvajati pedagoški
proces, ko tujci ne pridejo pravočasno na študij v Slovenijo. Gre za velik problem na
fakultetah, ki izvajajo študij v angleškem jeziku, nanj pa so vpisani le tujci iz tretjih držav, ki
zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju dovoljenj za začasno prebivanje zaradi
študija zamujajo tudi cel semester pedagoškega procesa (Fakulteta x, UM, 2019). V takem
primeru je smiselna uporaba 70. člena ZViS, ki omogoča študentu podaljšanje statusa za
eno leto iz upravičenih razlogov .
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3.4 POZITIVNE IZKUŠNJE IN PROBLEMI GLEDE RABE ZUP PRI
INTERNACIONALIZACIJI VŠ
Glede na opravljene polstrukturirane intervjuje z referati članic UM in intervjuja indijska
študenta na članici UM je subsidiarna raba ZUP v določenih postopkih zelo omejena in
otežena. Kovačeva je že leta 2008 (str. 12) predlagala smiselno rešitev, da se na ravni
šolstva pripravi minimalne procesne rešitve – koncentrat trenutno veljavnega
preobsežnega ZUP, ki bi pripomogel z lažjemu razumevanju in uporabi le-tega v šolstvu.
Obravnavana problematika v magistrskem delu sicer zahteva subsidiarno rabo ZUP, kljub
temu da je v določenih postopkih otežena. S problemom razumevanja ZUP in uporabo letega se zaposleni v šolstvu srečujejo že v nezahtevnih primerih. Med pisanjem naloge in
po opravljenih intervjujih je največji problem to, ker se postopki po ZUP ne morejo
uporabljati pri tujcih iz tretjih držav. Tujci iz tretjih držav nimajo varnih elektronskih
predalov (86. člen ZUP), kamor bi lahko po najhitrejši poti obveščale fakultete in univerze
tuje kandidate. Točke ZUP o vročanju, obveščanju se neposredno ne morejo uporabljati. V
teh primerih zakon sicer dopušča rešitev s pooblaščenimi osebami. V praksi se ZUP ne
uporablja v primerih, ko bi se moral in bi bili zaradi uporabe le-tega zakona postopki pri
pridobivanju dovoljenj tujcev za začasno prebivanje v času študija hitreje končani. Gre za
praktične primere iz prakse, ko tujci iz tretjih držav pooblastijo osebo v RS, ki bo urejala
postopek pridobivanja dovoljenja. Upravni organi, ki postopek vodijo, o stanju vloge pa
obveščajo le tujca, ki je vložil vlogo. Pooblaščene osebe pa o tem ne obveščajo (lasten vir).
Subsidiarna raba ZUP v določenih točkah dobi nesmisel.
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4 RAZISKAVA O POSTOPKIH VPISA TUJIH ŠTUDENTOV NA
UNIVERZI V MARIBORU
Na podlagi 44. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa je sprejeti kandidat vpisan,
ko izpolni vpisni list. Glede na opravljene polstrukturirane intervjuje sem ugotovila, da se
postopki vpisovanja tujcev razlikujejo že glede na izvor države sprejetega kandidata.
Razlika je že pri v vpisovanju tujcev iz Srbije ali Indije. Vpis se lahko opravi fizično, ko
sprejeti kandidat opravi vpis na fakulteti, preko pooblaščene osebe (»Pooblaščena oseba
je lahko vsak, kdor je poslovno popolnoma sposoben« (prvi odstavek 54. člena ZUP), kar
določa 53. člen ZUP, ali s pomočjo pošiljanja vpisne dokumentacije po navadni pošti.
Glede na to, da na UM prevladujejo tuji študenti iz bivše Jugoslavije, postopek vpisa glede
na zakonodajo poteka na isti način kot vpis za državljana RS ali EU. Čeprav gre za tujca iz
tretje države, pred vstopom v RS zakon ne zahteva posebnega dovoljenja za vstop v RS
(drugi odstavek 8. člena ZTuj-2) in lahko na podlagi tega opravi vpis osebno na fakulteti.
Z osebnim dokumentom se identificira pri strokovnih službah fakultete oziroma
študentskega referata, ki študente vpisujejo. Vpis se opravi po postopku, opisanem v
poglavju 3.3.
V praksi kandidati iz oddaljenih tretjih držav in držav, ki morajo pred vstopom v RS
pridobiti ustrezno dovoljenje, skladno s 53. členom ZUP pooblastijo osebo v RS, da ga
zastopa v postopku vpisa na sprejet študijski program. Kandidati velikokrat pooblastijo
osebo s fakultete, ki opravi vpis, ali osebo, zaposleno v posredniški agenciji. Pooblaščena
oseba opravi vpis v študentovem imenu.
Kandidate se lahko vpisuje tudi tako, da se vpisna dokumentacija (vpisni listi, pogodbe o
šolanju ipd.) pošilja po pošti sprejetemu kandidatu, kar niti ni ovira, če je tujec na primer
državljan Srbije. Če je kandidat državljan Indije, v praksi pošta potuje zelo dolgo, kar
pomeni, da obstaja možnost, da se izpolnjena vpisna dokumentacija vrne nazaj na
fakulteto, ko so vpisni roki za vpis sprejetih kandidatov že zaključeni, zato je pri taki obliki
vpisa čas največkrat velika ovira. Hkrati nastane nepotreben finančni strošek za študenta
in fakulteto ter čas, v katerem se rok za izvedbo vpisa lahko že konča. Pri pošiljanju
dokumentacije po pošti nastaja v praksi ogromno napak, ki postopek vpisa zavlačujejo, saj
kandidati ne pošiljajo popolnoma pravilno izpolnjenih listov, pošiljajo jih brez podpisov
ipd. V postopku se tako pogosto pojavljajo napake (polstrukturirani intervjuji referatov
UM).
Da se v prihodnje v slovenski visokošolski prostor vpisuje več tujcev, je smiselno, da se na
državni ravni (v sodelovanju MIZŠ in univerz) pripravi spletni portal, preko katerega bi
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potekal tudi vpis sprejetih kandidatov. Mogoče le nadgradnja eVš portala, kjer kandidati
oddajajo prijavo, saj je trenuten postopek vpisa neprimeren za vpisovanje tujcev iz tretjih
zelo oddaljenih držav.

4.1 METODOLOŠKA ZASNOVA RAZISKAVE
Začetek raziskave magistrskega dela je temeljil na pristopu primarnih virov, kjer so bili
analizirani politični dokumenti – strategija internacionalizacije visokega šolstva in
sekundarnih virih, kjer so bila proučena in analizirana mnenja, ugotovitve in statistični
podatki drugih avtorjev, ki so navedeno temo že na kakršen koli način proučevali.
Raziskava je narejena na podlagi kvalitativnih metod s polstrukturiranimi intervjuji in
kvantitativnih metod, kjer so analizirani statistični podatki (iz baz univerze, javno
objavljenih podatkov ipd.).
Z navedeno uporabo metod so bili analizirani podatki s kritičnim ovrednotenjem. To
pomeni, da sem za preveritev posameznih hipotez uporabila različne metode in
komplementarne vire. Na primer, le intervjuji s prodekani ali študenti bi zaradi vprašljive
reprezentativnosti ne zadoščali, zato sem soočila različne vhodne dokumente in podatke,
od normativnih (o predpisih in njihovem izvajanju na različnih nosilcih) in primerjalnih
analiz do statističnih pregledov in že omenjenih intervjujev. Na ta način sem k raziskavi
pristopila pretežno s kvalitativnimi, delno pa tudi kvantitativnimi metodami, kar je
značilno za obravnavano temo in upravno področje.
Sledilo je tudi vrednotenje podatkov, kjer je zlasti ugotovljeno, da pri več procesnih
dejanjih ni usklajenosti med strateškimi dokumenti in zakonskimi akti, ki opredeljujejo
obravnavano tematiko, ter prakso.
Na podlagi vseh pridobljenih analiziranih podatkov je ugotovljeno, da tematika zajema
administrativne in pravno procesne ovire, ki so tudi politične narave. Pojavljajo se
stereotipi osebne narave, ki so del upravnih postopkov.

4.2 STATISTIČNA ANALIZA VPISOV TUJIH ŠTUDENTOV NA UNIVERZI V
MARIBORU
4.2.1 Pozicija Univerze v Mariboru glede internacionalizacije visokega
šolstva
UM je druga največja in najstarejša univerza v Sloveniji z 19 članicami, na katerih študira
skupaj okoli 14.000 študentov s 1800 zaposlenimi, s čimer lahko ogromno prispeva in
pripomore k izpolnjevanju ciljev pri internacionalizaciji visokega šolstva na nacionalni
ravni. Od leta 1999 je aktivna univerza mreže ERASMUS. V obdobju 2014–2020 ima
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zadanih sedem dolgoročnih ciljev na področju internacionalizacije, s katerimi razvija
podiplomske mednarodne študijske programe, povečuje mednarodno mobilnost
študentov, profesorjev in strokovnega osebja, sledi in evalvira cilje internacionalizacije,
aktivno sodeluje pri univerzitetnih združenjih … Pri mednarodnem sodelovanju deluje po
načelih recipročnosti in partnerstva. Razvija internacionalne študijske programe na drugih
stopnjah.
UM se trudi razvijati svojo prepoznavnost v mednarodnem visokošolskem prostoru in
krepiti čim večjo stopnjo internacionalizacije. V ospredje postavlja promocije v tujini, z
izdajo različnih promocijskih gradiv, seminarjev, udeležb na izobraževalnih sejmih ipd. V
sklopu ERASMUS ima do leta 2019 podpisane sporazume z več kot 500 univerzami po
svetu. Glede na upoštevane smernice Nacionalnega programa visokega šolstva 2011–2020
(v nadaljevanju NPVŠ) je UM preoblikovala svoje usmeritve in vse cilje usmerila v dejstvo,
da bo do leta 2020 slovensko visoko šolstvo del globalnega visokošolskega prostora.
Internacionalizacijo postavlja kot glavni kazalnik, s katerim želi biti mednarodno
konkurenčna in primerljiva. Povečati želi mobilnost študentov, in sicer tistih, ki odhajajo v
tujino (angl. outgoing) in tistih, ki prihajajo na študij v Slovenijo (angl. incoming) ter
mobilnost zaposlenih na UM (UM, 2019c).
Tabela 1: Število slovenskih študentov po vrsti mobilnosti na izmenjavi v tujini v obdobju od
študijskega leta 2014/2015 do 2018/2019 (outgoing)
Vrsta mobilnosti
Erasmus praksa na VŠZ
Erasmus študij
Erasmus Mundus mobilnost
Erasmus praksa v podjetju
Erasmus+ praksa
Erasmus+ praksa med študijem
Erasmus+ praksa med študijem na VŠZ
Erasmus+ za študij
Kreditna mobilnost
Skupna vsota

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
1
10
8
3
52

67

53

45

22
4
301

234
286

229
5
287

247

349

230
2
299

292

Vir: Služba za mednarodno sodelovanje UM (2019)

Tabela 1 prikazuje število različnih vrst mednarodnih izmenjav, za katere se odločajo
študenti UM. Glede na zgornje številke lahko rečemo, da se delež izmenjav veča, če
upoštevamo demografsko dejstvo, da je zadnja leta vpisanih manj študentov glede na
manjše generacije. Prevladujejo izmenjave programa ERASMUS+, za kreditno mobilnost
pa se je odločilo v zadnjih letih le sedem študentov. V povprečju se za izmenjavo na
članicah UM v zadnjih petih letih odločita 2 % vpisanih študentov. Glede na podatke je
stanje zadovoljivo, saj kažejo, da v povprečju glede na celotno študentsko populacijo v
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Sloveniji, izmenjavo izkoristi okoli 4 % študentov.
ERASMUS+ je program EU, ki spodbuja mednarodne izmenjave za študente, pedagoški
kader, strokovni kader in učence srednješolskega izobraževanja. Program je pripravljen za
obdobje med letom 2014 in 2020, ki ima na voljo 14,7 milijarde EUR, namenjenih
izmenjavah. V povprečju bi za navedeno vsoto do leta 2020 izmenjave izkoristilo in si
pridobilo mednarodno izkušnjo več kot pet milijonov državljanov EU. V Sloveniji sta glavna
skrbnika programa CMEPIUS in Center RS za mobilnost in evropske programa
izobraževanja in usposabljanja, s katerimi sodelujejo univerze, ki imajo svoje mednarodne
pisarne s strokovnjaki, ki so podporni steber uporabnikom in prijaviteljem mobilnosti
(ERASSMUSPLUS, 2019).
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Tabela 2: Število slovenskih študentov po državah institucij gostiteljic na izmenjavi v tujini v
obdobju od študijskega leta 2014/2015 do 2018/2019 (outgoing)
Oznake vrstic
AVSTRALIJA
AVSTRIJA
BELGIJA
BOLGARIJA
HRVAŠKA
CIPER
ČEŠKA
DANSKA
ŠPANIJA
ESTONIJA
FINSKA
FRANCIJA
NEMČIJA
VELIKA BRITANIJA
GRČIJA
MADŽARSKA
ISLANDIJA
IRSKA
ITALIJA
LITVA
MALTA
NIZOZEMSKA
NORVEŠKA
POLJSKA
PORTUGALSKA
MAKEDONIJA
ROMUNIJA
RUSIJA
SRBIJA
SLOVAŠKA
ŠVEDSKA
TURČIJA
(prazno)
Skupna vsota

2014/2015
53
3
25
1
34
40
1
15
4
64
5
6

6
5
2
7
2
15
39

4
10
341

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
4
39
53
43
29
6
5
1
7
1
1
2
9
9
13
14
1
2
23
25
30
27
5
2
1
4
37
30
40
29
2
3
5
13
10
10
10
4
1
2
55
54
44
35
10
12
5
8
3
2
2
2
3
8
5
2
1
1
1
5
4
4
3
4
3
2
3
4
3
7
1
1
2
9
7
4
11
1
2
1
16
8
15
21
25
42
50
51
2
1
1
1
1
2
4
2
4
2
9
2
2
3
5
5
4
286
299
287
292

Vir: Služba za mednarodno sodelovanje UM (2019)

Tabela 2 prikazuje, da je država, ki gosti največ slovenskih študentov UM Portugalska.
Študenti UM so zadnja leta odločali za izmenjave v 35 različnih državah. Število letnih
izmenjav (outgoing) zadnja leta ostaja nespremenjeno, vendar če upoštevamo
demografske spremenljivke in dejstvo, da se zadnja leta vpis študentov niža, lahko rečemo,
da se za izmenjave odloča več študentov. V povprečju se odločajo za bližnje države, na
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podlagi česa ne pridobivajo posebnih medkulturnih kompetenc.
Grafikon 2: Število izmenjav pedagoškega osebja UM
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Vir: Služba za mednarodno sodelovanje UM (2019)

Kot je razvidno iz grafikona 2, zadnja leta mobilnost pedagoškega osebja na UM raste.
Med letoma 2014 in 2016 je opazen večji porast. Glede na čedalje večje število
mednarodnih projektov in vedno večjim poudarkom na internacionalizaciji je pozitivna
posledica višje število mobilnosti.
Grafikon 3: Najbolj pogoste države outgoing-a zaposlenih na UM
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Vir: Služba za mednarodno sodelovanje UM (2019)

Grafikon 3 prikazuje delež najbolj pogosto izbranih držav, ki si jih zaposleni (pedagoški
kader in strokovno osebje) na UM izberejo za mobilnost. Prevladuje sosednja Hrvaška,
sledijo ji Španija, Češka in Portugalska. Nerazvrščenih je ostalih 43 držav, pri katerih so
deleži zelo nizki, saj gre za nekaj izmenjav letno.
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4.2.2 Statistična analiza vpisa tujih študentov na dodiplomske in enovite
magistrske študijske programe Univerze v Mariboru
V analizi so statistično analizirane prijave in realizirani vpisi tujih študentov na
sedemnajstih fakultetah Univerze v Mariboru. Tujci in Slovenci brez slovenskega
državljanstva se prijavljajo v terminsko ločenih prijavnih rokih kot državljani EU. Po Zakonu
o tujcih je tujec definiran kot oseba, ki nima slovenskega državljanstva. Skladno z Merili in
pogoji za sprejem tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva se tujci opredeljujejo
vsi kandidati, ki niso državljani članic EU. Predvidoma je razpisan en prijavni rok, ki je
odprt do sredine aprila. V tekočem letu se je prijavni rok zaključil 19. aprila. Če ostanejo
prosta mesta, se fakultete lahko odločijo, da razpišejo še drugi prijavni rok, ki je zelo kratek
in je odprt v septembru (MIZŠ, 2019). Ta drugi prijavni rok povzroča fakultetam in vpisni
službi Univerze v Mariboru ogromno pravno procesnih ovir, ki ovirajo realizacijo vpisa in
pravočasen prihod tujega študenta na študij.
UM je v letu 2018 razpisala 771 prostih mest za tujce, kar predstavlja 25 % več kot leto
prej. Spletni portal eVš je ob zaključku prvega prijavnega roka zaznal 405 prijav tujcev, od
tega je bilo veljavnih 249. Največ neveljavnih prijav so oddali kandidati iz Indije, a niso
prispele pravočasno (UM, 2019).
Grafikon 4: Najpogostejše države zadnjih petih let, iz katerih prihajajo študenti iz tretjih držav na
študij v RS
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Vir: UM (2019a, str. 36–37)

Grafikon 4 prikazuje pet držav, iz katerih prihaja največ študentov na študij na UM. Še
vedno prevladujejo države Balkana, s 3 % jim nato sledi Rusija. To so države (razen Rusije),
s katerimi ima Slovenija podpisane sporazume o brezplačnem študiju v Sloveniji. Tujci
zgoraj prikazanih držav na podlagi sporazumov študirajo brezplačno kot državljani EU.
Menim, da je potrebno več slediti globalnim trendom in aktivno promovirati študijske
programe v prednostnih regijah. Zanemarljiv delež študentov predstavljajo študenti iz
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prednostnih regij.
Tabela 3: Število prijavljenih tujih kandidatov od študijskega leta 2013/2014 do 2018/2019 na
UM
Država
Makedonija
Srbija
Bosna in
Hercegovina
Črna Gora
Ruska
federacija
Indija

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/19

38
10

31
1

47
10

45
26

74
22

78
87

15

13

31

37

41

54

2

2

4

2

-

16

1

3

2

1

8

16

-

14

2

-

7

120

Podatki so zajeti dne 30. 10. določenega študijskega leta. Prikazane so le države, iz katerih je
število prijavljenih kandidatov nad 15. Celotna tabela vseh držav je v prilogah dela.
Vir: UM (2019a, str. 33–34)

Za študij na Univerzi v Mariboru se odločajo zadnja leta tujci iz 42 različnih držav. Opazen
je porast prijav, še posebej v zadnjem študijskem letu, ko se so prijave povečale za kar
250 %. Promocije dveh fakultet UM na indijskem in ruskem trgu ter sodelovanje z
posredniško agencijo iz Indije so bile uspešne. Kljub temu da so prikazane le prijave in ne
realizacija vpisa, lahko sklepamo, da je bila promocija uspešna, saj se število tujcev, ki
želijo študirati v Sloveniji na UM, občutno veča. Sledijo še prijave kandidatov iz
Makedonije, Srbije ter Bosne in Hercegovine, to je držav, iz katerih prevladujejo tuji
študenti.
V zadnjem navedenem študijskem letu 2018/2019 sta se 402 tuja kandidata odločila za
redni študij. Največ se jih je prijavilo na Fakulteto za turizem, in sicer kar 109. Prevladovale
so prijave indijskih kandidatov, ki so bile izločene zaradi nepravočasno prispelih prijav v
fizični obliki. V izbirni postopek se je nato uvrstilo 249 prijav (Visokošolska prijavnoinformacijska služba Univerze v Mariboru).
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Tabela 4: Število sprejetih tujcev od študijskega leta 2013/2014 do 2018/2019 na UM
Državljanstvo

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Hrvaška
Hrvaška (Slovenec brez slovenskega
drž.)
Makedonija
Makedonija (Slovenec brez slovenskega
drž.)
Bosna in Hercegovina
Bosna in Hercegovina (Slovenec brez
slovenskega drž.)
Srbija
Srbija (Slovenec brez slovenskega drž.)
Črna Gora
Rusija
Kosovo
Ukrajina
Ukrajina (Slovenec brez slovenskega
drž.)
Italija (Slovenec brez slovenskega drž.)
Avstrija (Slovenec brez slovenskega
drž.)
Švica (Slovenec brez slovenskega drž.)
Indija
Mongolija
Izrael
Nepal
Egipt
Kolumbija
Madžarska (Slovenec brez slovenskega
drž.)
Kazahstan
Argentina
Pakistan
Moldavija
Belorusija

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

17

28

35

40

65

1

-

-

-

-

10

25

21

28

38

-

-

1

-

-

2
1
3
2

6
2
1
1
1

13
1
1
1

10
8
1
-

59
12
11
1
1

1

-

-

-

-

5

2

2

3

1

-

-

1

-

1

5
2
-

-

1
1
1
1
-

1
-

2
-

-

-

-

-

1

1
1

1
-

1
-

-

1
-

51

68

81

93

194

Skupaj

Podatki so zajeti dne 30. 10. določenega študijskega leta.
Vir: UM (2019a, str. 36–37)

Ob primerjavi tabele 3 in tabele 4 je razvidno, da je število sprejetih kandidatov v
povprečju nižje od števila prijavljenih kandidatov za polovico (približno 55 %). Vzroki za to
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so, da kandidati ne pošiljajo pravočasno popolne dokumentacije ali ne izpolnjuje drugih
pogojev za vpis (npr. neustrezna predhodna izobrazba, neuspešno opravljena matura ali
zaključni izpiti). S tem postane prijava kandidata neveljavna, visokošolska prijavnoinformacijska služba pa kandidatom izda sklep, s katerim prijavo zavrže. Glede na
opravljene intervjuje vodij referatov na fakultetah UM tujim kandidatom prijavno-vpisni
postopek ni jasen. Ne oddajo popolnih vlog in manjkajo podpisi kandidatov. Zaradi
uporabe fizične pošte je postopek dolgotrajen in privede do tega, da kandidat
nepravočasno uredi dokumentacijo in jo pošlje na Univerzo v Mariboru. Najbolj
izstopajoča država je Indija, saj so se prijave indijskih kandidatov v 99 % izločile iz
postopka. Dejstvo je, da v kolikor želi biti slovensko visokošolsko mednarodno primerljivo
glede vpisovanja tujih študentov, mora imeti ministrstvo posluh za dregljaje univerz
(največje ovire opazijo strokovne službe univerz in fakultet, ki se dnevno srečujejo s
postopki in ovirami), da se postopki za tujce spremenijo. Jasno je, da so roki prijav in nato
termini vpisa za tujce tretjih držav prekratki. Vse postopke je tako nemogoče izpeljati, da
bi tujec tretje države lahko prišel pravočasno na študij v Slovenijo.
Tabela 5: Število tujih študentov po vrsti mobilnosti na izmenjavi na UM v obdobju od
študijskega leta 2014/2015 do 2018/2019 (incoming)
Vrsta mobilnosti
Erasmus praksa na VŠZ
Erasmus študij
Erasmus Mundus mobilnost
Erasmus+ praksa
Erasmus+ praksa med študijem na
VŠZ
Erasmus+ za študij
Kreditna mobilnost
Skupna vsota

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
8

4
4

20

12
56

6
58

1
64

26

29

507

522

556
94

609
79

651
58

561

590

714

753

746

Vir: Služba za mednarodno sodelovanje UM (2019)

Tabela 5 prikazuje števila tujih študentov zadnjih let, ki prihajajo na različne vrste izmenjav.
Delež prihajajočih študentov rahlo narašča. Kot pri številu odhodov študentov v tujino
(outgoing) tudi pri številu študentov, ki prihajajo v Slovenijo (incoming) prevladuje (okoli
90-odstotni delež) program ERASMUS+ za študij. Nato sledi program kreditne mobilnosti.
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Tabela 6: Število najpogostejših držav tujih študentov po državljanstvu na izmenjavi na UM v
obdobju od študijskega leta 2014/2015 do 2018/2019 (incoming)
Država študenta
ČEŠKA
FRANCIJA
NEMČIJA
POLJSKA
PORTUGALSKA
SLOVAŠKA
ŠPANIJA
TURČIJA

2014/2015 2015/2016 2016/2017
52
47
18
57
44
24
103
71

61
56
27
55
57
25
95
81

2017/2018

2018/2019

51
52
30
62
79
31
107
105

51
61
44
40
61
40
131
94

48
57
22
53
58
35
120
75

Celotna tabela vseh držav je v Prilogah dela.
Vir: Služba za mednarodno sodelovanje UM (2019)

Tabela 6 prikazuje države in število študentov, iz katerih prihajajo izkušnje mednarodnih
izmenjav pridobivati na UM. V zadnjih petih prevladuje Španija (17 %), sledijo ji državljani
Turčije, Francije in Portugalske. Prevladujejo dokaj bližnje države EU. V povprečju se tako
na UM med študijskim letom pridruži še dodatnih 5 % tujih študentov.

4.2.3 Analiza vpisnih terminov in povezanih procesnih vprašanj
Prijavni roki in vpisni termini so določene s strani MIZŠ ter z določili Pravilnika o razpisu za
vpis in izvedi vpisa v visokem šolstvu. Fakultete in univerze, ki se v praksi dejansko
srečujejo z izvedbo postopka prijav in izvedbe vpisa tujcev iz tretjih držav, stremijo k
opozarjanju o neskladju zgoraj omenjenih rokov in izvedbo vpisov do rokov, navedenih v
določilih pravilnika (Fakulteta x, UM, 2019).
4.2.3.1 Vpisni termini dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov
MIZŠ po predhodno pridobljenem sklepu o soglasju k vsebini razpisov Vlade RS objavi
razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe. Razpis opredeljuje
termine vpisa za Slovence in državljane EU ter ločeno za vpise tujcev izven EU in Slovencev
brez slovenskega državljanstva. Na podlagi trenutno objavljenega razpisa za vpis za
študijsko leto 2019/2020 so v poglavju analizirani vpisni termini Slovencev brez
slovenskega državljanstva in tujcev izven EU na UM.
Tujci izven EU – državljani Črne Gore, Kosova, Srbije, Makedonije ter Bosne in Hercegovine
– so s Slovenci oziroma državljani EU izenačeni le v točki, da imajo kot tujci izven EU
pravico do brezplačnega študija na podlagi podpisanih bilateralnih sporazumov2, ki so jih
2

- Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine
o sodelovanju na področju izobraževanja (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/14,
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navedene države podpisale z RS ter so veljavni, dokler posamezna članica ne vstopi v EU,
kar je bilo že zadano v Strategiji internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–
2020 (MIZŠ, 2019).
Prvi prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce je bil za študijsko leto
2019/20 odprt od 12. februarja do 19. aprila 2019. Prijavo kandidat odda po že opisanem
postopku (v poglavju 3.3). Če že ima zaključna spričevala, jih mora prijavi priložiti do
najkasneje 10. julija 2019, v kolikor pa kandidat zaključuje srednjo šolo v tekočem letu,
mora spričevala priložiti do 18. avgusta 2019 (MIZŠ, 2019). Do 6. septembra je kandidat s
sklepom pisno obveščen o rezultatu izbirnega postopka. Fakultete so dolžne skladno s 40.
členom ZViS sprejete kandidate vpisati do 30. septembra. V kolikor obstajajo opravičeni
razlogi, se lahko kandidat vpiše tudi po 30. septembru, in sicer najkasneje do 30. oktobra,
kar določa 43. člen Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu. V kolikor
je opravičen razlog tehten, odloča pristojna komisija fakultete (MIZŠ, 2019). Če so prosta
mesta še na voljo, se lahko razpiše drugi prijavni rok za Slovence brez slovenskega
državljanstva in tujce, ki je odprt od 11. do 13. septembra.
4.2.3.2 Vpisni termini podiplomskih študijskih programov
Univerza kot javna izobraževalna ustanova mora najkasneje do 1. februarja v sistem eVš
vnesti razpis za vpis v podiplomske študijske programe in poslati pristojnemu ministrstvu
MIZŠ. Soglasje k objavi besedila razpisa nato poda Vlada RS (50. člen Pravilnika o razpisu
za vpis in izvedi vpisa v visokem šolstvu). Prvi prijavni rok se zaključi 31. maja. Do 28. junija
je potrebno vse sprejete kandidate vpisati. Če ostanejo prosta mesta, imajo fakultete
možnost razpisati drugi prijavni rok, ki se odpre v začetku julija in se zaključi 8. septembra.
Kot na prvi stopnji je potrebno skladno s 40. členom ZViS sprejete kandidate vpisati do
zadnjega dne septembra (MIZŠ, 2019).
V postopkih obveščanja do izvedbe vpisa morajo strokovne službe na Univerzi in
fakultetah subsidiarno uporabljati ZUP. V praksi so prijavni roki, še posebej drugi prijavni
roki prve in druge stopnje, kontradiktorni z uporabo ZUP, saj je ni mogoče smiselno
uporabljati v rokih, ker niso smiselno določeni za tujce tretjih držav (lasten vir).
- Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in
Ministrstvom za izobraževanje Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja (Uradni list RS –
Mednarodne pogodbe, št. 12/16),
- Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in
Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Makedonije o sodelovanju na področju izobraževanja
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/16,
– Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnologijo Republike Kosovo o sodelovanju na področju
izobraževanja (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/16),
- Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije o sodelovanju na področju
izobraževanja (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/14).
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Glede na opravljene polstrukturirane intervjuje referatov fakultet UM, ki imajo v praksi
izkušnje, da komunikacija s tujci iz tretjih držav poteka večinoma zelo počasi – v povprečju
od treh do petih mesecev. Glede na zgoraj analizirane prijavne in vpisne roke so vpisni roki
neprimerni. Vpisne službe ali strokovne službe na fakultetah prijave tujcev ne morejo
obdelati pravočasno ter na način, da bi se tujci lahko vpisali skladno z roki, ki so določeni s
strani MIZŠ in začeli s pedagoškim procesom 1. oktobra.
Pravno procesna ovira nastaja v praksi, ker so vpisi možni tudi za tujce do zadnjega dne
septembra. Tujec pa lahko šele na podlagi vpisa začne aktivno s postopkom pridobivanja
dovoljenja za začasno prebivanje v času študija. Vpisni roki, subsidiarna raba ZUP in
postopek pridobivanja dovoljenja so neskladni. Tujcem in strokovnim službam na
univerzah in fakultetah, ki se ukvarjajo s tujci, nekompatibilnost postopkov in posledično
nepravočasne izvedbe vpisa povzročajo težave (polstrukturiranimi intervjuji z vodji
referatov fakultet UM).

50

5 PRIMERJALNI KONTEKST SLOVENIJA – FINSKA
5.1 VISOKOŠOLSKI SISTEM NA FINSKEM
Zgodovina finskega visokega šolstva sega v leto 1640 z ustanovitvijo Kraljeve akademije.
Okoli leta 1830 se je preimenovala v Alexander University in se preselila v glavno mesto
Helsinki. Od 19. stoletja dalje je univerza glede na model Humbolditian dobila akademsko
svobodo. Po drugi svetovni vojni se je koncept izobraževanja sprejel kot javno dobro. V
šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo visoko šolstvo močno
povezano z razvojnimi politikami in je bilo sprejetih več odločitev glede umeščanja in
širjenja univerz. V osemdesetih letih so bile vse vključene v javni izobraževalni sistem.
Veljala je visoka institucionalna avtonomija (Holtta, 1988). Do sredine osemdesetih let je
imela Finska malo mednarodnih izmenjav, saj je bila mednarodno sodelovanje na
neformalni ravni in preko osebnih stikov (Ollikainen, 1997, str. 75).
Izobraževanje, kultura in znanje so glavni stebri finskega sistema. Poudarek je na
izobraževanju, zato Finska sistematično sledi strukturam izobraževanja. Konec leta 1980 je
finski izobraževalni sistem naredil velik korak v mednarodni mobilnosti in mednarodnih
raziskavah. Že v začetku so bile institucije osredotočale na mednarodne izmenjave
študentov in akademskega osebja in so bile vzajemne. Tuje študente so privabljali z
izvedbami študijskih programov v angleškem jeziku (Garam, 2012). Njihova izobraževalna
politika temelji na vseživljenjskem učenju, kot najpomembnejši razvojni cilj pa
izpostavljajo internacionalizacijo (Ollikainen, 1997, str. 74). Socialni aspekt so nordijske
države zaznale že petdeset let nazaj, pred integracijo v bolonjski sistem, z načelom, da ima
vsak pravico do izobraževanja ne glede na status in družbene okoliščine (Nyborg, 2011, str.
70).
V letu 1999 je postala Finska polnopravna članica bolonjskega procesa v EHEA.
Visokošolski sistem na Finskem ima dvojno strukturo. V upravni veji Ministrstva za šolstvo
in kulturo deluje 13 univerz in 23 univerz uporabnih znanosti (angl. universities of applied
sciences (UAS). Ministrstvo za izobraževanje in kulturo je organ, ki je odgovoren za
načrtovanje in izvajanje politike v visokem šolstvu na Finskem. Pripravlja statute, sklepe
vlade in proračune (Ministry of Education and Culture, 2018). Univerze imajo poudarek na
znanstvenih raziskavah in poučevanju, na kar univerze uporabnih znanosti izvajajo bolj
praktičen pristop (Ministry of Education and Culture, 2018). Univerze uporabnih znanosti
so večinoma multidisciplinarne in regionalne visokošolske ustanove, katerih dejavnosti so
povezane z delovnim življenjem in regionalnim razvojem. Njihova naloga je zagotavljati
izobraževanje za strokovne naloge, ki temelji na delovnem življenju in njegovem razvoju.
Izvajajo aplikativne raziskave, razvojne in inovacijske dejavnosti, ki so podpora poklicnemu
življenju, regionalnemu razvoju in industrijski strukturi v regiji. Imajo široko avtonomijo ter
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so svobodne pri raziskovanju in izobraževanju. So neodvisne pravne osebe (Ministry of
Education and Culture, 2018).
Osnovna naloga univerz je vključevanje v znanstvene raziskave in zagotoviti najvišje
stopnje izobrazbe. Spodbujajo raziskave, vseživljenjsko učenje in vplivajo na družbo. So
avtonomne in neodvisne pravne osebe (Ministry of Education and Culture, 2018).
Visokošolske ustanove so avtonomne pri izvedbi študijskih programov in študijskih
procesov. Urejene so z zakonoma o univerzah, ki se imenujeta Act of Universities
(558/2009, 644/2016) in Act on Universities of Applied Sciences (932/2014). Z zakonom je
določeno, da imajo nekatere univerze uradni jezik švedščino (Act of Universities). Z
zakonodajnimi reformami so univerzam ustvarili avtonomijo delovanja in odpravili
zakonske določbe – ovire, ki so onemogočale »izvoz« znanja v mednarodno okolje
(Ministry of Education and Culture, 2018). Zakon univerzam omogoča, da se ukvarjajo tudi
s poslovnimi dejavnostmi (Act of Universities).
Študijski programi se izvajajo v kreditnih točkah kot slovenski visokošolski izobraževalni
sistem. V enem študijskem letu ima študent opredeljenih 60 kreditnih točk – ECTS.
Kreditni sistem s kratico ECTS je bil prvič uporabljen leta 1989 in je edini, ki se uporablja
po vsej Evropi. Vzpostavljen je bil prvotno zato, da bi omogočal prenos opravljenih
kreditov študentov po vsej Evropi. V študijski sistem zbiranja kreditnih točk se je razvil z
Bolonjsko deklaracijo leta 1999 (Edunation, 2019).
Finska ima prav tako kot Slovenija javne brezplačne univerze. Šolnine na univerzah, ki
imajo plačljive študije, znašajo v povprečju od 6.000 do 10.000 EUR, kar je cenovno
ugodno, saj gre za študij, ki ima enega izmed najboljših izobraževalnih sistemov na svetu.
Finska je zelo priljubljena visokošolska izobraževalna država, šolnine niso pretirano visoke,
kot tudi ne življenjski stroški. Diplomanti, ki so plačevali študij in so sedaj zaposleni, imajo
v povprečju visoke plače, zato si naložbe študija povrnejo približno v petih letih.
Vpisi na vse študijske programe so omejeni z določenimi števili prostih mest. Pri omejitvah
vpisa univerze uporabljajo različna merila in kriterije. Največkrat se uporablja merilo kot
uspeh na maturi oziroma zaključnih izpitih.
Finska ima okoli 400 različnih študijskih programov, ki se izvajajo v angleškem jeziku in
imajo več kot 20.000 mednarodnih študentov, ki imajo možnost pridobitve mednarodnih
štipendij na vseh finskih univerzah. Programe v angleščini na prvi stopnji večinoma izvajajo
univerze uporabnih znanosti, magistrske programe v angleščini pa izvajajo boljše univerze
(Study in Finland, 2019). Po zadnjih podatkih The Legatum Prosperity Index, posodobljenih
v letu 2019, je Finska trenutno na prvem mestu po rangiranju kakovosti visokega šolstva
med zajetimi 149 državami po svetu, ki so vključene v indeks (The Legatum Prosperity
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Index, 2018). Glavni stebri izobraževalne politike so kakovost, pravičnost, učinkovitost in
internacionalizacija. Eno ključnih načel je enakopraven dostop do vseh ravni
izobraževanja. Država želi čim več državljanom zagotoviti brezplačno izobraževanje. Zelo
dobro ima razvit sistem štipendiranja. Ob oddaji prijave na študij, lahko izberejo štiri
različne študijske programe (Hedclub, 2018).
Leta 2009 so se na Finskem zgodile reforme univerz. Vključevale so strategije za
internacionalizacijo visokega šolstva v obdobju 2009–2015. Vključevale so pet takratnih
ciljev internacionalizacije, povečanja kakovosti in privlačnosti visokega šolstva,
spodbujanje mobilnosti profesorjev, podpiranje medkulturne družbe in spodbujanje
globalizacije. Ministrstvo za izobraževanje in kulturo je v letu 2006 zadalo cilj, da do leta
2015 število tujih študentov poveča na 20.000. Cilj so v letu 2012 že prekomerno izpolnili s
19.000 tujimi študenti. Usmerjevalna skupina Ministrstva za izobraževanje in kulturo si je v
letu 2017 zadala cilje strategije, ki jih želi uresničiti do leta 2025. Študente želi čim bolj
vpeti v mednarodno delovno okolje in sprejemati različne kulture, tuje študente
spodbujati in jim pomagati, da se čim lažje integrirajo v finsko družbo, in visoko šolstvo
čim bolj umestiti v mednarodno okolje (Hedclub, 2018).
Pet večjih finskih univerz želi do leta 2025 dodatnih 150.000 tujih študentov izven EU.
Poudarek je na Indiji in Kitajski. S pomočjo naprednega spletnega portala Edunation
pomagajo tujim študentom pri prijavah na študij, odgovarjajo na vprašanja in so preko
portala vključeni v razne diplomske programe, poletne šole ter podobno (Edunation,
2019).
Trenutno ima na Finskem okoli 40 % Fincev, starih med 25. in 40. letom, pridobljeno
visokošolsko izobrazbo (Edunation, 2019). Zadnja leta močno krepijo mednarodni sistem
visokega šolstva. Ministrstvo za izobraževanje je leta 2018 ustanovilo mrežo »Team Finland
Knowledge network«, v sklopu katere so zaposlili strokovnjake s področja izobraževanja in
raziskovanja, ki bodo postavljeni na Finskih ambasadah po svetu, začeli so s Pekingom,
Singapurjem, Washingtonom in Buenes Airesom. Jeseni 2019 imajo cilj nadaljevati še v
Moskvi in New Delhiju. Finska sledi svojim ambicioznim ciljem, da bo visoko šolstvo zelo
kakovostno in učinkovito ter si je glede na vzpostavljene mednarodne povezave še
poglobilo kakovost (Hedclub, 2018).
Finska je del nordijskega sodelovanja, ki ima podlago v trdnih kulturnih, jezikovnih,
gospodarskih in političnih vezeh, ki so odraz številnih formalnih in neformalnih projektov
ter sodelovanj. Predvsem neformalna sodelovanja so na univerzitetnih ravneh prisotna že
zelo dolgo, kjer študenti in profesorji sodelujejo in izdajajo razne publikacije. Uradna raven
je sodelovanje poslancev v Nordijskem svetu, ki je ustanovljen leta 1952, in Nordijska
zveza ministrov, ustanovljena leta 1971. V nordijskih državah je bil socialni vidik uveden že
davno, 50 let predno je bila vključitev v bolonjski proces, z načelom, da morajo vsi
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sposobni kandidati dobiti možnost vpisa in izobraževanja na fakultetah. Ministri so leta
1994 s sporazumom podpisali, da se priložnosti znotraj nordijskih držav obravnavajo
enakopravno ter delujejo kot celota (Nyborg, 2011, str. 70). Kot pa navaja Nyborg (Nyborg,
1996, v Nyborg, 2011, str. 70), je bila razširjena večja rast mobilnosti zaznana v razmerju
držav EU kot pa znotraj nordijskih držav.
»Finland has one of the best education systems in the world. All Finns have equal
opportunities to learn and study. Thanks to our world-class education system, we are
willing and able to find solutions to both local and global challenges« (Ministry of
Education and Culture, 2019).

5.1.1 Problematika internacionalizacije na Finskem
»Better together for a better world« je naslov dokumenta, v katerem so zajeti cilji
strategije internacionalizacije v visokem šolstvu in raziskovanju za obdobje od leta 2017 do
2025. Izpostavljajo dejstvo, da le s kakovostjo lahko dosežejo uspeh.
Takratna Finska vlada si je zadala cilj, da s strategijo do leta 2025 postane mednarodno
odprta država, z različnimi kulturami in jeziki. Poudarek je na mednarodnem izobraževanju
in raziskovanju ter s tem želijo odpraviti vse administrativne ovire za čim lažjo integracijo
tujih študentov in profesorjev. V letu 2017 se je njihova vlada odločila, da bo naredila
vmesni akcijski načrt, kjer bo spremljala aktivnosti in uresničevanje ciljev (Ministry of
Education in Culture, 2018).
Strategija internacionalizacije zajema sedem ciljev. S prvim ciljem želijo povečati
mednarodno privlačnost. Osredotočeni so na najnovejše znanstvene raziskave. S programi
želijo krepiti vodilna področja v finski znanosti ter z inovacijskimi mrežami podpirati
socialne in ekonomske napredke. Z najboljšimi raziskovalci in raziskovalnimi okolji želijo
dostopati do globalnih omrežij, ustvarjati mednarodne interese in oblikovati inovacijska
središča. Z drugim ciljem želijo kljub vsem visokim lestvicam visokošolskega izobraževanja
ponuditi še višji standard in kakovost visokega šolstva. Ustvariti želijo poslovni model, ki
bo pritegnil zasebne naložbe. S tem imajo načrt še povečati prepoznavnost finskega
izobraževalnega sistema v svetu. Na nacionalni ravni želijo priskrbeti bolj preproste in
vabljive procese prihoda na Finsko. Postopke želijo poenostaviti pri procesu migracij. Z
vzpostavitvijo želijo povezati strokovnjake in diplomante, ki so študij zaključili na Finskem,
saj jih želijo vključiti v spodbujanje internacionalizacije. Z mrežo bodo lažje sodelovale
upravne veje, kjer se bo opozarjali tudi na zakonodajne pomanjkljivosti v praksi (Ministry
of Education and Culture, 2018).
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5.1.2 Postopek prijave in izvedbe vpisa tujcev (non EU) na finske univerze
Postopki prijave vpisa na univerze so določeni s zakonoma Act of Universities (558/2009,
644/2016) in Act on Universities of Applied Sciences (932/2014). Vpis oziroma vstop tujca
zaradi študija iz tretjih držav na Finsko je urejen z Zakonom o tujcih (ang. Aliens Act
301/2004, amendments up to 1152/2010 included).
5.1.2.1 Postopek prijave in izvedbe vpisa
Studyinfo.fi je spletni portal, na katerem se odda prijava za študij na Finskem. Prijavni roki
za dodiplomske študijske programe so odprti v januarju, za magistrske študijske programe
pa imajo prijavne roke odprte od novembra do konca januarja. Točni datumi se razlikujejo
od univerz oziroma fakultet. Imajo tudi majhen delež programov, kjer se študij začenja
januarja (več sprejemov, angl. intake), in imajo prijave odprte v septembru. Ključni pogoj
za študij na Finskem je znanje angleškega jezika, ki se izkaže z opravljenimi testi IELTS ali
TOEFL, s katerimi se izkazuje visoko znanje angleškega jezika za potrebe študija. Kandidat
lahko odda prijavo na študij ne glede na to, ali ima predhodno izobrazbo že zaključeno. Na
prijavi mora označiti datum in hkrati tudi priložiti dokazilo, kdaj bo zaključil predhodni
študij ali opravljal maturo. Le-to mora uspešno opraviti do roka na prijavo na izbrani
študijski program, veljavni pa so največ dve leti pred prijavo na študij. Zgoraj navedenih
testov ni potrebno opravljati, če je kandidat študiral angleški jezik, predhodno zaključil
študij, kjer je bil uradni jezik študija angleščina. Kandidat odda popolno prijavo, ko na
univerzo pošlje zahtevane priloge v določenem roku, ki jih ob prijavi tudi skenirane naloži
v spletni portal. V kolikor ne pošlje, se prijava šteje kot nepopolna in se zavrne. Dokumenti
se nato pošiljajo v fizični obliki po pošti. Zaradi strogih zahtev overjenih dokazil je
kandidatova skrb, da preveri, kakšna dokazila mora poslati. Ob prihodu na študij pa
morajo kandidati na vpogled prinesti tudi svoje izvirnike dokazil o predhodni izobrazbi, saj
je v nasprotnem primeru pravica do študija preklicana. Vse kopije dokazil morajo biti
ustrezno overjene. Uradno overjene kopije lahko izda ustanova, ki je izdala dokument
oziroma potrdilo. Če to ni možno, se priložijo legalizirane kopije dokumentov, kjer sta
možna dva načina. V kolikor je država podpisnica Haške konvencije, se dokument legalizira
s žigom Apostille, če država ni bila podpisnica Haške konvencije, se dokument najprej overi
na Zunanjem ministrstvu države, kjer je bil dokument izdan, nato pa še na pristojnem
Finskem veleposlaništvu. Vse dokumente in prijavo mora kandidat priložiti ali v finščini,
švedščini ali angleščini. Prevodi v ustrezen jezik morajo biti izdan s strani ustanove, ki
izdaja potrdilo, ali od uradnega prevajalca. Vsaka stran posebej mora imeti pečat ali podpis
prevajalca. Ob oddaji prijave lahko v isti aplikaciji kandidat odda tudi vlogo za dodelitev
štipendije. Ko univerza dokumente kandidata pregleda in obdela, ga o tem obvesti preko
elektronske pošte. V začetku aprila se kandidate prav tako preko elektronske pošte obvesti
o sprejetju oziroma nesprejetju na izbran študijski program. Sprejeti kandidati morajo

55

svoje mesto potrditi do konca aprila, v nasprotnem primeru ostanejo brez vpisa. Po
sprejetju se mora kandidat registrirati kot bodoči študent, plačati vpisnino in šolnino (v
koliko je sprejet na plačljiv študij), na domači naslov pa nato dobi sprejemno pismo
oziroma potrdilo o vpisu (University of Lapland, 2019). Postopki na spletnih portalih so
jasno zapisani, korak za korakom, in mednarodne pisarne za tuje študente nudijo
neprestano pomoč, zato prijavni postopki za tuje študente niso zahtevni in se ne srečujejo
z večjimi težavi, ki bi proces postopka ovirali (intervju z vietnamsko študentko, ki študira na
Finskem).
5.1.2.2 Postopek za pridobitev dovoljenja za prebivanje v času študija
Tujci iz tretjih držav morajo zaradi študija na Finskem pridobiti dovoljenje za prebivanje v
času študija. Postopek je urejen z Zakonom o tujcih (angl. Aliens Act), ki je na Finskem
prvič stopil v veljavo leta 1991. Junija letos je bil spremenjen v določbah prosilcev za azil,
posedovanju potnih listin in trgu dela. V določbah glede začasnega bivanja za namene
študija spremembe niso posegale (Finnish Immigration Service). V svojem prvem členu
navaja, da s svojo veljavo prvotno spodbuja in izvaja pravno varstvo tujcev, ki vstopajo na
Finsko. Definira dve vrsti dovoljenj za vstop tujcev na Finsko, ki prihajajo zaradi študija.
Državljani iz tretjih držav, ki bivajo na Finskem več kot 90 dni, si morajo pridobiti
dovoljenje za začasno prebivanje v času študija (45. člen Aliens Act), ki je veljavno od
enega do dveh let. V primeru bivanja do 90 dni pa si mora tujec pridobiti kratkoročni
vizum, tako imenovani schengenski vizum (45. člen Aliens Act).
Na Finskem se v postopku pridobivanja subsidiarno ne uporablja ZUP, ampak le Zakon o
tujcih (ang. Aliens Act) ter schengenski pravni red (17. člen Aliens Act).
Takoj po prejemu sprejemnega pisma na študij, kandidat odda elektronsko vlogo za
pridobitev dovoljenja za prebivanje, ki traja od enega do treh mesecev in mora kandidat
zanjo plačati 300 EUR. Možnost oddaje vloge je tudi v fizični papirnati obliki, kar
posledično traja dlje, in sicer od štirih do petih mesecev ter znaša 360 EUR. Finnish
Immigration Service je agencija, ki ureja pridobivanje dovoljenj. Kandidati preko e-portala
lahko dnevno spremljajo, v kakšni fazi postopka je njihova vložena vloga za pridobitev
dovoljenja za prebivanje (Finnish Immigration Service, 2019). Dovoljenje za prebivanje
tujec pridobi za dve leti, razen če zaprosi za krajši čas. Tujec (primer državljan Indije) si
mora pridobiti dovoljenje za prebivanje tipa B, za katerega je potrebno plačati 360,00 EUR.
Po oddani vlogi, se kandidata pokliče na intervju na Finsko ambasado v državi, kjer
kandidat prebiva (v kolikor v državi ni finskega veleposlaništva, mora v najbližjo državo,
kjer se nahaja finsko veleposlaništvo). Kandidat mora s potrdilom dokazati, da bo imel
zagotovljenih 560,00 EUR vsak mesec na svojem bančnem računu. Obvezna priloga vlogi je
tudi potrdilo o sklenjenem zdravstvenem zavarovanju na Finskem (45. člen Aliens Act of
Finland). Ne velja pa turistično zdravstveno zavarovanje. V kolikor študij traja dve leti ali
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manj, mora tujec skleniti zavarovanje za stroške zdravljenja do 120.000,00 EUR, v kolikor
pa študij traja dve leti ali več, mora biti zavarovanja za vsaj 40.000,00 EUR. Sklenjeno mora
biti najmanj 15 dni pred prihodom na Finsko. Vsi zahtevani dokumenti morajo biti
prevedeni v angleški jezik. Vloga gre v postopek, ko kandidat odda na veleposlaništvo
svoje biometrične podatke. Finnish Immigration Service posebej opozarja, da se vloga
prvotno odda popolna. Če je nepopolna, veleposlaništvo pozove na dopolnitev (preko epošte), vloga pa se vloži na konec čakalne vrste, kar znatno podaljša postopek pridobivanja
dovoljenja ali vize (Edunation, 2019).
Dokazovanje o znanju angleškega jezika ni potrebno, saj mora kandidat na univerze
priložiti ustrezna dokazila o znanju angleškega jezika kot pogoj za vpis na študij. Po
opravljenem intervjuju kandidat prejme pozitivno ali negativno odločbo v tridesetih dneh.
Ob pridobljenem dovoljenju za prebivanje ima študent vse potrebno za študij na Finskem
(Finnish Immigration Service, 2019). V povprečju traja pridobitev dovoljenja za prebivanje
dva meseca, nekje 5–8 tednov, da se prejme odločitev urada, in nato še 2–3 tedna za
pridobitev dovoljenja – kartice (Edunation, 2019).
Vietnamska študentka, ki študira na Finskem na University of Lapland, je oddala vlogo za
pridobitev dovoljenja za prebivanje, sledila navodilom, priložila ustrezne dokumente,
rezervirala sestanek na ambasadi in plačala pristojbino. Glede na to, da je sledila vsem
jasnim navodilom na spletu in oddala popolno vlogo, je lahko dnevno preko spletnega
portala spremljala čakalno vrsto. Po opravljenem intervjuju na Finski ambasadi je po dveh
mesecih dobila na dom kartico – dovoljenje za začasno prebivanje v času študija, na
podlagi katere je lahko odpotovala na študij na Finsko. Glede na upoštevanje navodil,
ažurnosti služb pri izdaji dovoljenja je prišla na študij pravočasno. Po izkušnjah pravi, da je
potrebnih vsaj šest mesecev, da se pošlje vsa ustrezna dokumentacija in postopki
zaključijo (intervju z Vietnamsko študentko, ki študira na Finskem).
5.1.2.3 Statični podatki tujih študentov izven EU na Finskem
Finska svojo cilje internacionalizacije zelo uspešno izpolnjuje. Število tujih študentov je
višje od povprečja OECD.
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Grafikon 5: Prikaz deleža vpisanih študentov v finsko visoko šolstvo glede na izvor študenta

EUROPA (EU)
EUROPA (NON EU)
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Vir: Finnish National Agency for Education (2018)

Grafikon 5 prikazuje podatke iz leta 2017, iz katerih držav oziroma kontinentov prihajajo
študenti na študij na Finsko. Prevladuje vpis azijskih študentov, saj zavzemajo okoli 45 %
vseh študentov. Sledijo državljani Evrope, s povprečjem okoli 40 % ter nato državljani
Afrike z nekje okoli 10 %. Najbolj pogoste države, iz katerih prihajajo tuji študenti, so
Rusija, Vietnam, Kitajska, Nepal, Indija, Estonija, Pakistan, Bangladeš, Nemčija in Iran
(Finnish National Agency for Education, 2018).
Podatki prikazujejo, da je 99 % prejetih vlog zaradi študija pozitivno rešenih. Po statistiki je
bilo za študijsko leto 2018/2019 oddanih okoli 10.000 vlog tujih študentov izven EU. Nekje
polovica vlog je za prvo dovoljenje ter polovica za podaljšanje. V času med 1. junijem in
15. oktobrom 2018 je bilo vloženih 7.724 vlog. Kar pomeni, da skoraj 80 % vlog rešijo do
15. oktobra in posledično študenti ne zamudijo cel semester pedagoškega procesa, kot se
to dogaja v Sloveniji. Drugo obdobje, ko prejemajo veliko število vlog, je november, ko za
dovoljenja zaprošajo študenti izven EU, ki prihajajo na študijske izmenjave v začetku
koledarskega leta. Kitajski državljani so vložili največ vlog za pridobitev dovoljenja za
prebivanje v času študija. Sledijo države Rusije, Vietnama, Koreje, Bangladeša, Združenih
držav Amerike, Japonske in Indije. Največ vlog zavrnejo kandidatom iz Rusije (13 %) in
Iraka (6 %) (Finnish Immigration Service, 2019). Iz navedenega se potrjuje, da Finska sledi
oziroma ji uspeva na študij privabljati študente iz prednostnih regij. Kitajske, ki si je zadala
cilj, da do leta 2020 v visokošolsko izobraževanje vključi 20 % svoje populacije ter Indije, ki
želi do leta 2030 vključiti kar 50 % svoje populacije v starosti od 25 do 34 let (MIZŠ,
2016b).
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5.1.3 Praktične izkušnje s Finske
Na Finskem imajo prijavne roke za tujce bistveno bolj prijazne kot v Sloveniji. Prijave
zainteresirani kandidati oddajo že v decembru. Tako imajo spomladi že vse postopke
zaključene, sprejeti kandidati pa sprejemna pisma, na podlagi katerih lahko vložijo vloge za
prebivanje na Finskem.
Glede na to, da je okoli 30 % vpisanih študentov s področja Azije, so postopki prijav,
izvedbe vpisovanja sprejetih kandidatov iz tujine zelo utečeni in vsi roki prijav, izvedbe
vpisa in pridobivanja dovoljenj za začasno prebivanje v času študija določeni na način, da
tujec lahko pravočasno uredi vso dokumentacijo in prispe na študij na Finsko. Elektronsko
vpisovanje sprejetih kandidatov je nekaj, kar je bistvenega pomena, sploh pri univerzah, ki
vpisujejo tuje študente.
Na Finskem imajo v sklopu agencije Finnish Immigration Service tudi spletni portal, preko
katerega kandidat odda elektronsko vlogo za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje v
času študija. Kandidat si lahko nato dnevno preko portala z pridobljenim geslom preverja,
kaj se dogaja z vloženo vlogo oziroma kako postopek napreduje. Glede na statistične
podatke zgoraj omenjene agencije se vloge zaradi študija obravnavajo prednostno. Finnish
Immigration Service in finska veleposlaništva po svetu uspešno in ažurno obravnavajo
vloge tujcev, ki se želijo izobraževati na Finskem.
Več kot 400 študijskih programov se na Finskem izvaja v angleškem jeziku, ki so z Zakonom
o univerzah določeni v poglavju 10 sicer plačljivi. Glede na visoko število angleških
študijskih programov si lahko gradijo kakovostno, mednarodno in medkulturno
visokošolsko destinacijo, z množičnimi vpisi tujcev.
V letu 2017 so odprli spletno platformo za spletno možgansko nevihto (angl.
brainstorming), kjer so vključili širšo javnost, s katero želijo nadgraditi visoko šolstvo in
raziskovanje vizije za leto 2030. Vključeni so bili zaposleni, študenti in vsi posamezniki, ki
so del finskega visokega šolstva in ki lahko s svojimi mnenji, komentarji ter idejami
pripomorejo še k nadgradnji že visoko kakovostnega sistema. Vključevanje strokovnega
osebja v možgansko nevihto (brainstorming) je velikega pomena, saj se le-te srečujejo z
marsikaterimi postopki in so lahko s svojimi idejami utemeljene podlage za rešitve in vizije
v prihodnosti (Ministry of Educacation and Culture, 2019).
Imajo zelo razvite kampuse, v sklopu katerih želijo študentom nuditi kot nekakšen drugi
dom, v katerem imajo vse, kar potrebujejo za uspešen študij in nadaljnjo uspešno karierno
pot. Študent lahko na enem mestu posluša predavanja, obišče knjižnico, spije kavo in
obišče karierno pisarno, kjer pridobi koristne informacije glede kariere, ki jih čaka po
zaključenem študiju. V kampusih delujejo tudi študentske organizacije, ki skrbijo za
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obštudijsko življenje ter tutorje (Edunation, 2019).

5.2 PRIMERJAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IN FINSKE: PREDNOSTI IN
SLABOSTI (POSTOPKOV) INTERNACIONALIZACIJE VISOKEGA ŠOLSTVA
Če primerjamo internacionalizacijo visokega šolstva med Finsko in Slovenijo, že na podlagi
zastavljenih ciljev razberemo, da je stopnja internacionalizacije Finske mnogo višja, kot je v
Sloveniji. Svoje postopke migracij tujcev za študij na Finsko želijo še bolj poenostaviti.
Zavedajo se, da so ažurni in poenostavljeni postopki za vstop tujcev v državo bistvenega
pomena. Glede na objavljene statistične podatke prejetih in obravnavanih vlog za
pridobitve začasnega bivanja v času študija na Finskem, konkretno iz leta 2018, kjer 80 %
vlog rešijo v manj kot štirih mesecih. Od tega jih je 99 % pozitivnih. Rešitev je v odličnem
sodelovanju finskih veleposlaništev in Finnish Immigration service. Slovenija ima na tem
področju še težave, v praksi se dogaja, da se postopki pridobivanja dovoljenj v času študija
ne obravnavajo prednostno. Ni ustrezne korespondence med pristojnimi organi.
Prednost finskega postopka pridobivanja dovoljenj je v tem, da je v postopku ključna
migracijska agencija Finnish Immigration service, ki se dejansko ukvarja samo s dovoljeni,
zato postopki tečejo veliko hitreje. V Sloveniji dovoljenja izdajajo UE. Jasno je, da imajo
vsebinsko mnogo širše delovno področje, kar privede do tega, da so postopki
dolgotrajnejši in posledično prepozno rešeni.
Finska ima tudi vizum za kratkoročno prebivanje, v kolikor študij traja manj kot tri mesece.
Tega ZTuj-2 ne vsebuje. Bi pa bilo zelo smiselno.
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Tabela 7: Prikaz prednosti in slabosti internacionalizacije med Slovenijo in Finsko
FINSKA
Prednosti:
Prevladuje vpis azijskih študentov (prednostne regije);
Migracijska agencija – ažurno in prednostno obravnava vloge za dovoljenja v
času študija;
Elektronsko vpisovanje tujih kandidatov;
Odprti prijavni roki od novembra do januarja.
Slabosti:
Višji življenjski standard posledično zahteva od študentov višje stroške bivanja;
Višji zneski šolnin, glede na zneske študijskih programov v Sloveniji.
SLOVENIJA
Prednosti:
Ciljna usmerjenost promocij študijskih programov v prednostne regije (Kitajska
in Indija);
Sodelovanje s posredniškimi agencijami fakultetam in tujim študentom
pripomore k lažjemu »premagovanju« procesnih ovir.
Slabosti:
Nizko število vpisanih tujih študentov iz tretjih držav, postopki za pridobivanje
dovoljenj za začasno prebivanje potekajo počasi, v praksi se dogaja, da se vloge
kljub 44. členu Ztuj-2 ne obravnavajo prednostno;
V postopkih se zaznavajo stereotipi osebnostne narave;
Nekompatibilnost organov (MIZŠ, MZZ in univerz).
Vir: lasten

Iz tabele 7 so razvidne temeljne prednosti in slabosti internacionalizacije med Finsko in
Slovenijo. Smiselni je poseg v spremembe zakonov v Sloveniji, ker je drugače nemogoče
slediti vsem ciljem internacionalizacije in tako Slovenija ne bo zanimiva visokošolska
država za vpisovanje tujih študentov.
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6 REZULTATI RAZISKAVE
6.1 PREVERITEV HIPOTEZ
Namen in cilj magistrskega dela sta bila analizirati deležnike internacionalizacije ter
ugotoviti, ali prinašajo pozitivne ali negativne koristi in vpisna opravila vpisa tujcev na
izbrano slovensko univerzo. Glede na navedeno se je ugotavljajo, ali vpisni rokovniki
podpirajo cilje internacionalizacije.
V mednarodni primerjavi je bila proučena primerljivost z državo Finsko, za katero se je
predvidevalo, da so postopki za vpis tujcev bolj prijazni kot v Sloveniji.
Uporabila sem različne metode, kot so proučitev domače in tuje literature, virov in
zakonov ter analiz statističnih podatkov in intervjujev s študijskimi referati izbrane
univerze in intervjuji z vietnamsko študentko, ki študira na Finskem, ter indijskima
študentoma, ki študirata na slovenski univerzi.
HIPOTEZA 1: Internacionalizacija praviloma za vse deležnike prinaša koristi.
Hipoteza 1 je bila analizirana zlasti:
‒ z analizo, kdo so deležniki internacionalizacije in trendi le-teh v zadnjih letih;
‒ z analizo ciljev strategij o IVŠ ter proučitvijo obstoječih analiz o prednostih IVŠ.
S proučitvijo strategij internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, v katerem so glavni
deležniki univerze in fakultete, za katere MIZŠ določa in sprejema strategije za določena
obdobja. Univerze in fakultete sem tako poimenovala kot neposredne deležnike, ki so
odgovorni za sledenje in uresničevanje zastavljenih ciljev strategij. Ker sem bila v
magistrskem delu osredotočena v slovensko strategijo, sem kot posredne deležnike, s
katerimi univerze in fakultete izpolnjujejo cilje, določila slovenske študente in akademsko
ter strokovno osebje fakultet ter njihovo mobilnost in vključevanje v mednarodne
projekte. Nato so bili drugi posredni deležniki tuji študenti, ki se odločajo za mednarodne
izmenjave v Sloveniji ter tuje akademsko osebje, ki izvaja različne vrste mobilnosti v
Sloveniji. Prav tako so pomembni deležniki tuji študenti, ki se odločijo celoten študij
opraviti v Sloveniji. Vsi ti deležniki prinašajo koristi. Večji je delež mobilnosti, večje so
možnosti, da se med vsemi, ki so na kakršen koli način povezani z mobilnostjo, razvijajo
medkulturne in mednarodne kompetence. Posledično se razvija in širi mreža poznanstev
na internacionalni ravni.
Z internacionalizacijo se vzpostavljajo pomembni mednarodni odnosi in povezave po
svetu. Preko visokega šolstva, so večje možnost za prepoznavnost Slovenije. Je prav tako
dodana vrednost prispevka k medkulturni osveščenosti (MIZŠ, 2016a).
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Večji je pretok mobilnosti, več je mednarodnih projektov, večja je možnost, da se viša
dodana vrednost izobraževanju, projektom in spoznavanju različnih kultur. Vsak
posameznik, ki je vpet internacionalizacijo, ima večje možnosti, da je uspešen v sodobni
družbi. Sprejemanje in spoznavanje drugih kultur, jezikov, navad je nedvomno dodana
vrednost posameznika. Eden pomembnejših ciljev internacionalizacije je usmerjenost v
prednostne regije, ki prinaša Sloveniji večjo prepoznavnost. Posledično prinaša nove tuje
študente, nove turiste, ki želijo spoznati Slovenijo in nove mednarodne projekte, ki lahko
prispevajo h gospodarski rasti ipd. Večje število tujih študentov prinaša večje možnosti, da
se v sistemu zaznajo pravno procesne ovire, ki se jih da zmanjšati ali celo odpraviti.
Hipotezo 1 sem z vidika prisotnih deležnikov potrdila.
HIPOTEZA 2: Rokovnik MIZŠ in Univerze v Mariboru vpisnih opravil za tujce ne podpira
ciljev internacionalizacije.
Hipoteza 2 je bila analizirana predvsem:
‒ z analizo vpisnih rokov MIZŠ in UM;
‒ z analizo rabe in institutov ZUP v postopkih vpisa na VŠ programe;
‒ z analizo statističnih podatkih o vpisanih tujih študentih in njihovem izvoru v
zadnjih letih;
‒ s polstrukturiranimi intervjuji z vodji referatov članic Univerze v Mariboru, ki se
srečujejo z navedeno problematiko vpisa tujcev tretjih držav (npr. glede trajanja
komunikacije, vročanja in časa pošiljk, pooblaščanja, predložitve dokazil itd.).
MIZŠ določa prijavno-vpisne termine. Natančno analizirani termini v poglavju 3.5.3 niso
prilagojeni tujcem iz tretjih držav. Termini prijav so objavljeni prepozno. Roki so, medtem
ko kandidat prejme sklep o sprejetju na študij ter določenim rokom in do kdaj se nato
sprejetega kandidata vpiše na izbrani študijski program, prekratki. Za primer dobre prakse
je država Finska, ki ima prijavne roke odprte v decembru.
Glede na trenutne prijavno-vpisne rokovnike je vpise tujcev iz oddaljenih tretjih držav
praktično nemogoče obdelati pravočasno na način, da bi vsi tuji študenti v Slovenijo (iz
katerihkoli držav) lahko prišli do začetka študijskega leta, to je do 1. oktobra. Vpisni roki ne
podpirajo ciljev internacionalizacije, zato se predvidena hipoteza potrdi.
Raba ZUP se v postopkih internacionalizacije uporablja subsidiarno. Najpogosteje se
uporablja v postopkih pri pridobivanju dovoljenja za začasno prebivanje. Kjer se brez težav
upoštevata 135. in 136. člena ZUP, ki opredeljujeta umik vložene vloge. Ni jasno, kako je s
smiselno uporabo ZUP v postopkih vročanja, če je kandidat izbran na študij, visokošolska
prijavna-informacijska služba pošlje skladno z ZVis in ZUP sklep (kot meritorni akt oz.
odločbo) o sprejetju. Skladno s 83. členom ZUP pa v praksi tujci nimajo varnih elektronskih
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predalov, zato se mora sklep o sprejetju poslati po navadni pošti v tujino. Raba ZUP v
postopkih delno podpira internacionalizacijo, zato se hipoteza uporabe ZUP delno potrdi.
Glede na analizirane podatke so glavni razlogi, ki ovirajo cilje, birokratski odnosi, kjer se
zaznavajo tudi stereotipi osebnostne narave, in razpisi za prijave, ki so za tujce iz tretjih
držav prepozni in je težko izvesti celotne postopke do pričetka izvedbe študijskega procesa
na fakultetah, ki se pričenjajo skladno s študijskim koledarjem s prvim oktobrom (oz.
natančneje, s prvim ponedeljkom v mesecu oktobru).
Kot navaja v svojem članku Stankovićeva (2019) besede dekana izr. prof. dr. Brumna
fakultete, članice UM, so njihovi indijski študenti za dovoljenja za začasno prebivanje čakali
več kot pol leta in ne dva meseca. V mesecu maju je na pridobitev dovoljenj še vedno
čakalo pet Indijcev in dva Rusa, kar pomeni, da so zamudili celotno izvedbo študijskega
procesa za prvi letnik. Sicer so kombinirali s spletno izvedbo, za katero navaja, da je seveda
slabša kot klasična oblika. S spremembo razpisanih terminov prijav, bi se lahko delno
uredila omenjena birokratska in politična težava.
Iz analiz vpisanih tujih študentov na UM v zadnjih letih se zaznava porast tujih študentov.
Še vedno v večini prevladujejo državljani držav Balkana, ki so sicer po ZTuj-2 definirani ko
tujci, tudi tujci iz tretjih držav, vendar niso iz prednostih regij, v katere so cilji
internacionalizacije usmerjeni. V tem poglavju se hipoteza delno potrdi.
Zaključki analiziranih polstrukturiranih intervjujev z vodji referatov izbrane univerze so
kazali na to, da komunikacije s tujimi študenti potekajo zelo dolgo – v povprečju od treh
do petih mesecev. Izpostavlja se povprečna raven znanja angleškega jezika, kar
korespondenco v določenih delih postopka otežuje. Izpostavljajo se pomanjkljivosti
informacij o celotnem postopku prijave in izvedbe vpisa na študij. Predlaga se stik
komunikacije med veleposlaništvi in posredniškimi agencijami oziroma univerzami. V
praksi se za vse nejasnosti tujci najprej obrnejo na študentske referate fakultete, na katere
so izbrani. Fakultete podatkov nimajo, zato prihaja do zamud in nejasnosti pri oddaji
zahtevanih dokumentov. Izpostavljajo se toge oblike izvedbe pedagoškega procesa. Pri
tujcih bi bila vsaj kombinirana spletna izvedba zelo dobrodošla. Kot pričakovano, se
izpostavlja problem terminov prijavnih rokov. Predlaga se le en prijavni rok za tujce, ki bi
moral biti glede na dolgotrajne nadaljnje postopke razpisan pravočasno. Primer dobre
prakse je Finska in prijavni roki v decembru. Prijavni roki niso kompatibilni z nadaljnjimi
dolgimi postopki, zato sem predvideno hipotezo potrdila.
HIPOTEZA 3: Sistem vpisovanja tujcev na Finskem bolj podpira internacionalizacijo kot
slovenski.
Mednarodna primerjava v magistrskem delu je bila analizirana z državo Finsko, ki je po
rangiranju kakovosti visokega šolstva po The Legatum Prosperity Index na prvem mestu in
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ima kot Slovenija javni visokošolski sistem ter je članica EU, zato je bila primerljiva entiteta
in hkrati predviden zgled za nas.
Pri hipotezi 3 je bila proučena primerjava predvsem v okviru:
‒ analize dostopnih gradiv mednarodnih primerjav v angleškem jeziku;
‒ študije primera, tj. tuje študentke, ki je prišla na študij na Finsko iz Vietnama;
intervjuja s predstavniki referata Univerze Lapland, Rovaniemi.
V času pisanja magistrskega dela sem proučila ogromno tuje literature, ki je bila na
kakršen koli način povezana s finskim visokošolskim sistemov in cilji internacionalizacije, za
katere lahko rečemo, da so zelo podrobno opredeljeni. Glede na analizirane statistične
podatke ima Finska okoli 400 študijskih programov v angleškem jeziku, na katerih
prevladuje vpis azijskih študentov. Imajo migracijsko agencijo, ki se ukvarja s postopki
pridobivanja dovoljenj za prebivanje v času študija (če pride na študij za več kot 90 dni) ali
kratkoročne vizume (za obdobje do 90 dni), kar slovenski ZTuj-2 ne vsebuje. Ciljno so zelo
visoko usmerjeni v internacionalizacijo, zato sem predvideno hipotezo potrdila.
Ministrstvo za izobraževanje in kulturo Finske je v letu 2006 zadalo cilj, da do leta 2015
število tujih študentov poveča na 20.000. Cilj so v letu 2012 že prekomerno izpolnili s
19.000 tujimi študenti. Usmerjevalna skupina Ministrstva za izobraževanje in kulturo si je v
letu 2017 zadala cilje strategije, ki jih želi uresničiti do leta 2025. Študente želi čim bolj
vpeti v mednarodno delovno okolje in sprejemati različne kulture, tuje študente spodbujati
in jim pomagati, da se čim lažje integrirajo v finsko družbo in visoko šolstvo čim bolj
umestiti v mednarodno okolje (Hedclub, 2018).
Intervjuvana finska študentka je v svojih odgovorih navajala, da je celoten postopek
prijave, vpisa ter do trenutka, ko je prejela dovoljenje za začasno prebivanje na Finskem,
potekal šest mesecev. Najprej je oddala elektronsko prijavo za študij na najbolj severno
univerzo na Finskem University of Lapland. Sledila je spletnim navodilom, za katere
komentira, da so jasna, zato večjih problemov ni imela. Če je imela vprašanja, je bila
mednarodna pisarna ves čas na voljo. Po opravljenem intervjuju na Finskem
veleposlaništvu je po dveh mesecih na domači naslov dobila dovoljenje za začasno
prebivanje. Celoten proces je lahko preverjala preko spleta. Kar pomeni, da je v vsakem
trenutku vedela, kaj se dogaja z vloženo vlogo. Tako ni po nepotrebnem vprašanj
naslavljala na svojo bodočo fakulteto, kot se to dogaja v Sloveniji, ker kandidati nimajo
vpogleda v stanje postopka. Predvideno hipoteza sem potrdila.

6.2 PRISPEVEK K UPRAVNI ZNANOSTI IN STROKI
V magistrskem delu so se rezultati raziskave nanašali na ugotavljane procesno pravne in
administrativne ovire, s katerimi se srečujejo tujci iz tretjih držav, ki želijo študirati v
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Sloveniji. Izpostavljeni so bili nekompatibilni postopki med MIZŠ, MNZ in univerzami.
Rezultati magistrskega dela so prikazali pozitivne smernice, s katerimi bi lahko Slovenija
regulirala vpise tujcev iz tretjih držav. Vsekakor s spremembo zakonodaje, pa tudi
izvedbeni postopki prek MIZŠ in samih univerz.
Prispevek k upravni znanosti temelji na kombinaciji kvalitativnih in kvantitativnih metod.
Izpostavljene so kvalitativne metode, saj sem s pomočjo polstrukutiriranih intervjujev
pridobila pomembne podatke in izkušnje. Analizirani so odnosi neusklajenosti in kakšna je
pot od sprejema smernic do realizacije.
Interdisciplinarnost se kaže v kombinaciji politološke, pravne in upravne stroke z analizo
strategije internacionalizacije visokega šolstva, zakonskih aktov in upravnih postopkov iz
prakse.
Rezultati dela lahko pomagajo stroki v različnih segmentih VŠ, saj bi s spremembo
zakonodaje brez ovir tekoče vpisovali tujce iz tretjih držav, kar bi bilo v korist vsem
deležnikom. Navedena spoznanja predstavljajo podlago za poseg v spremembo ZViS in
Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu. Dejansko bi s z manjšimi
spremembami določb postopki vpisovanja tujcev poenostavili glede na to, da je
predstavljen realen problem, kako pravočasno glede na razpisane roke vpisati tujega
študenta ter ga pričakovati na študiju v začetku oktobra.

6.3 REZULTATI IN PREDLOGI ZA PRAKSO VŠ
Na podlagi izpostavljenih pravno procesnih in administrativnih ovir so v magistrskem delu
podane smernice za nemoteno in praksi prilagojeno vpisovanje tujcev. Vpisne službe na
univerzah in fakultetah izvajajo vpise tujcev, zato bi bilo smiselno, da se le-te aktivno
vključi v delovne skupine in tudi temeljito upošteva mnenja in predloge pri spremembi
zakonodaje ter predvsem bolj prijaznim postopkom pri vpisu tujcev.
Predstavljena je bila sprememba določb prijavnih rokov v Pravilniku o razpisu za vpis in
izvedbi vpisa v visokem šolstvu, kjer bi tujcem iz tretjih držav ponudili bolj zgodnji prijavni
rok v decembru. Nato sprememba 1. alineje 1. točke 4. člena Pravilnika o obrazcih,
dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki zahteva od
kandidatov iz tujine, da v postopku priznavanja tujega izobraževanja priložijo svoje
izvirnike glede predhodne pridobljene izobrazbe, s spremembo člena, kjer bi pooblaščena
oseba, ki vodi postopek, imela možnost presojanja o tem, ali se izvirna listina mora
priložiti oziroma zadostuje overjena kopija izvirnika, ter z vzpostavitvijo centra med MIZŠ,
Ministrstvom za zunanje zadeve in univerzami.
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7 ZAKLJUČEK
Globalni trendi visokega šolstva so usmerjeni v vpisovanje tujih študentov, visoke stopnje
mobilnosti izmenjav študentov, pedagoškega kadra in promoviranje študijskih programov
na globalni ravni. Internacionalizacija je postala pomemben člen v visokošolskih
institucijah, saj se zanjo na različnih ravneh pripravljajo strateški dokumenti, ki bi visoko
šolstvo na globalni ravni internacionalizirali. V Sloveniji se zaznava trend
internacionalizacije, po statističnih podatkih se vpisi tujih študentov počasi premikajo
navzgor in tudi za izmenjave se odloča čedalje več študentov.
Visokošolske institucije po svetu zaznavajo največjo prihodnost tujih študentov iz azijskih
držav. Med pisanjem magistrske naloge se je zaznal konkreten problem vpisovanja tujcev
iz tretjih držav (konkretno so izpostavljeni indijski študenti), ki na pridobivanje dovoljenja
za začasno prebivanje v času študija čakajo po več kot pol leta. V kolikor upoštevamo še
obdobje prijave, posredovanje ustrezne dokumentacije in izvedbe vpisa, traja postopek za
tujega študenta skoraj eno leto. Tako dolgotrajen postopek nedvomno ni kompatibilen s
trendi internacionalizacije. To so primeri slabe prakse, ki jih je potrebno z odpravo
administrativnih in procesnih ovir prekiniti.
Namen magistrskega dela je bil analizirati in proučiti poglobljeno študijo problematike
vpisovanja tujcev iz tretjih držav pri izvedbi vpisa za študij v Sloveniji ter identificirati in
izpostaviti procesne in administrativne ovire, s katerimi se srečujejo tujci iz tretjih držav in
administrativne službe na fakultetah ter univerzah pri prijavah in izvedbi vpisa ter
realizaciji prihoda tujca v Slovenijo. S trenutnimi ovirami imajo univerze oteženo sledenje
globalnemu pozitivnemu trendu do leta 2030. Podrobno je analiziran vsak postopek, iz
katerega je razvidno, da časovni okvirji reševanja vlog v upravnih postopkih in
neprilagojenost vpisnih rokov določenih z razpisom na državni ravni niso primerni za
vpisovanja tujcev.
Predstavljene so problematične točke pri vpisovanju tujcev glede na cilje strategije ter
prikazane možnosti izboljšav vpisovanja tujcev s posegom k spremembi zakonodaje, ki
potencialnim kandidatom, zainteresiranim za študij v Sloveniji in ne glede na državo izvora,
ne bo predstavljalo ovir. S tem želim prispevati k izboljšanju sistema VŠ in njegovi
internacionalizaciji – tako na ravni celotne države kot tudi za katerokoli VŠ institucijo.
S kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami sem prišla do ugotovitev, da v praksi postopki
niso usklajeni med vpetimi organi, kot so MIZŠ, MZZ v povezavi z UE in nenazadnje tudi
med univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi. Izpostavljene so ovire pri prijavnovpisnih postopkih, ki so neprimerni za vpisovanje tujih kandidatov iz tretjih držav. Glede na
razpisane roke, ki jih določa MIZŠ, je tujega kandidata nemogoče vpisati, da bi se k izvedbi
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pedagoškega procesa lahko priključi v oktobru. Izpostavljene so zakonske ovire, ki
postopke močno podaljšujejo. Prvo zakonsko oviro predstavlja prva alineja 1. točke 4.
člena Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju
izobraževanja, ki zahteva od kandidatov iz tujine, da v postopku priznavanja tujega
izobraževanja priložijo svoje izvirnike glede predhodne pridobljene izobrazbe. Na VŠ
institucijah se pogosto dogaja, da kandidat odstopi od prijave za vpis, ker ne želi pošiljati
svoje izvirnikov, saj mu predstavlja tveganje, da se izvirnik poškoduje ali izgubi. Nato
postopek ovira 83. člen ZUP, ker tujci nimajo varnih elektronskih predalov, zato se mora
sklep o sprejetju poslati po navadni pošti v tujino. Ko kandidat prejme sklep o sprejetju
(ob tem upoštevamo pomembno dejstvo, da sklep v tujino potuje nekaj časa), mora
fakulteta, na katero je študent sprejet, istočasno poslati vabilo na vpis. V kolikor je tujec na
primer državljan Srbije, se lahko pripelje brez zahtevanega vizuma na vpis na fakulteto,
kjer se hkrati preveri identiteta študenta. Če je kandidat na primer državljan Rusije, je
prihod kandidata na vpis pravno oviran. Državljan Indije si mora najprej pridobiti
dovoljenje za vstop v Slovenijo. Za namene študija potrebuje skladno s 44. členom ZTuj-2
dovoljenje za začasno prebivanje v času študija. Vstop v Slovenijo za tujca ni mogoč, če na
pristojno veleposlaništvo ne priloži dokazila, da je že vpisan na določeno fakulteto v
Slovenijo. Sicer 55. člen ZUP omogoča, da kandidat pooblasti drugo osebo, da vpis opravi
namesto njega. Postopek je nato izveden do te mere, da kandidat lahko pridobi ustrezno
zahtevano potrdilo o vpisu in ga priloži veleposlaništvu. Nato se v praksi pojavi že zgoraj
omenjen nedopusten dolgotrajen postopek pridobivanja dovoljenja za začasno prebivanje
v času študija zaradi neskladja MIZŠ, MZZ in univerz, ki bi morale preko enotnega centra
skladno s četrto točko 44. člena ZTuj-2 vse vloge prednostno obravnavati.
V sklopu pisanja magistrskega dela sem prišla do rešitev in pozitivnih smernic, s katerimi bi
država lahko regulirala vpise tujcev tretjih držav, zato bi bila sprememba zakonodaje v
korist vsem udeležencem. S predlogi in rešitvami za prakso bi bilo delo služb, ki so
neposredno vpete v postopke, bistveno lažje. Izpostavljene so kvalitativne metode, saj
sem s pomočjo polstrukturiranega intervjuja pridobila pomembne podatke in izkušnje.
Analizirani so odnosi neusklajenosti in kakšna je pot od sprejema smernic do realizacije.
V magistrskem delu je proučena mednarodna primerjava z državo Finsko, ki je v letu 2019
po rangiranju kakovosti visokega šolstva po The Legatum Prosperity Index na prvem mestu
in ima kot Slovenija javni visokošolski sistem ter je članica EU, zato je primerljiva entiteta
in hkrati dober zgled za nas. Glede na analizirane statistične podatke ima Finska okoli 400
študijskih programov v angleškem jeziku, na katerih prevladuje vpis azijskih študentov.
Imajo migracijsko agencijo, ki se ukvarja s postopki pridobivanja dovoljenj za prebivanje v
času študija (če pride na študij za več kot 90 dni) ali kratkoročne vizume (za obdobje do 90
dni), kar slovenski ZTuj-2 ne vsebuje. Zato je lahko primer dobre prakse za Slovenijo.
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Nedvomno bi poseg v zakonodajo odpravil večje pravne in administrativne ovire, ki
otežujejo sledenje trendom in ciljem internacionalizacije na državni in mednarodni ravni. Z
višjo stopnjo internacionalizacije bi dobila Slovenija in njen izobraževalni sistem večjo
prepoznavnost, beležili bi višje število mobilnosti študentov, ki odhajajo na študij v tujino
(outgoing) in število študentov, ki prihajajo v Slovenijo (incoming). Internacionalizacija
zagotovo posega in prinaša pozitivne koristi gospodarstvu, turizmu in kulturi družbe.
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PRILOGE
PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA REFERATE ČLANIC UM
1. Kdaj ste pričeli z aktivno promocijo vaših študijskih programov po tujih državah in
kakšne so vaše oblike promocije?
2. Katere so ciljne države, iz katerih si želite pridobiti tuje študente?
3. Ali vaša fakulteta razpisuje študijske programe v angleškem jeziku? Če ja, koliko
programov?
4. Kako poteka na vaši članici postopek prijave in vpis tujega kandidata?
‒ Trajanje komunikacije.
‒ Kakšna je v povprečju raven znanja angleškega jezika?
‒ Oddaja prijave (so prijave popolne); čas trajanja pošiljk in ali ob prijavah pošiljajo
tudi obvezne priloge.
‒ Predložitve dokazil o predhodnem izobraževanju (ali obstajajo dvomi ob
zahtevanih izvirnih listinah?).
‒ Izvedba vpisa.
‒ Trajanje pridobitve vize (ste seznanjeni, ali imajo probleme pri pridobitvi vize. Če
ja, kakšne?).
5. Kje je po vašem mnenju največja problematika pri vpisovanju tujcev na slovenske
fakultete?
6. Kakšen je vaš predlog za izboljšanje situacije in odpravo pravno-administrativnih ovir,
s katerimi se srečujete pri vpisovanju tujcev?
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PRILOGA 2: VPRAŠALNIK ZA REFERAT UNIVERSITY OF LAPLAND (FINSKA)
1. How do you promote your Faculty abroad?
2. Where do your international students come from?
3. Please describe the application and enrolment proceeding for international
candidate? Is it possible for a international student to apply and to be enrolled to a
programme online?
4. Since the applications are closed by the end of January, I am interested in whether all
applicants can obtain visas before the beginning of the lectures, or how long does the
process of obtaining a visa last?
5. Do you find any legal or administrative difficulties while enrolling foreign candidates?
6. Please describe the recognition of foreign education process.
7. Do you find any issues regarding the internationalization of higher education in
Finland?
8. What do you think, what is advantages and disadvantages of Finish higher education?
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PRILOGA 3: VPRAŠALNIK ZA VIETNAMSKO ŠTUDENTKO, KI ŠTUDIRA NA
FINSKEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Where did you find out about study on University of Lapland?
What was the procedure for enrollment at the university?
Did you have any problems with the application process, recognition of education?
How was the procedure for obtaining a visa and how long did it take?
When did you have all the complete documents that you could enroll in your studies?
As a Vietnamese student, did you notice that the Finnish system has some
weaknesses in enrollment? If yes, would you have any suggestions for improvements
(legal, administrative)?
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PRILOGA 4: VPRAŠALNIK ZA INDIJSKA ŠTUDENTA, KI ŠTUDIRATA NA
FAKULTETI UM
1.
2.
3.
4.
5.

Where did you find out about study options in Slovenia?
Why did you decide for studying in Slovenia?
How long the obtaining the residence permit process lasted?
What was the biggest problem in the process of obtaining the residence permit?
Do you think that the process of obtaining the resindence permit could be simplified?
If so, how?
6. Do you think if we had support office in Slovenia for foreign students, the process
would be faster and easier
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PRILOGA 5: INTERVJU S POOBLAŠČENO OSEBO ZA PRIZNAVANJE TUJEGA
IZOBRAŽEVANJA NA UM
1. Kako poteka postopek priznavanja tujega izobraževanja za tuje kandidate iz tretjih
držav – non EU?
2. Kje zaznavate največ pravno procesnih ovir v slovenski zakonodaji pri postopkih
priznavanja?
3. Prva alineja 4. Člena Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in
priznavanju izobraževanja navaja, da po presoji lahko VZ kot prilogo zahteva overjeno
kopijo izvirnika. Ali glede na to menite, da ima izvirna listina, ki jo kandidati prilagajo,
dodano vrednost?
4. Ali kandidati pogosto odstopajo od svojih prijav, ko od njih zahtevate izvirnike?
5. V katerih državah dobijo kandidati izvirnike potrdil o zaključku šolanja najkasneje?
6. Menite, da se bi postopki lahko administrativno skrajšali. Če ja, kakšen je vaš predlog
glede na trenutno zakonodajo?
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PRILOGA 6: INTERVJU S PRODEKANOM ZA MEDNARODNO SODELOVANJE
FAKULETE X UM
PRODEKAN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE FAKULTETE X
1. Države imajo med seboj podpisane različne bilateralne sporazume. ERASMUS
program velja za najbolj znan program mednarodne mobilnosti študentov. Začetki
segajo v leto 1987, ideja skupnega trga pa v leto 1992. Z ERASMUS programom se
želi povečati mobilnost študentov in razviti čim večje evropske dimenzije
visokošolskega izobraževalnega sistema. Študentska mobilnost je v tistem času
veljala za evropeizacijo visokošolskega izobraževanja. V manj kot desetih letih je
bilo okoli 100.000 študentov na leto na mobilnosti. Z naraščanjem mobilnosti
študentov se je okrepilo prepričanje, da je za bodoče diplomante najboljše, da
študirajo v tujini. Poudarja se, da se s tem pridobi novo in medkulturno znanje,
okrepi se znanje tujega jezika – predvsem angleščine. Ustvarjajo se mednarodne
osebne in profesionalne mreže. Izmenjava tako velja za pomemben dejavnik (Van
Damme, 2000, str. 2).
Glede na to, da mobilnost študentov čedalje bolj spodbujajo različni programi in
sheme, kako komentirate ta trend? Katere ključne kompetence in prednosti po
vašem mnenju pridobi posameznik v sklopu mobilnosti?
2. Kakšne so največje dileme pri študentih, ki se odločajo za izmenjavo v tujini?
3. Po mnenju Teichlerjeve (1997) pa lahko mobilnost prinaša različna pričakovanja,
omenja »beg možganov« ter komercializacijo transnacionalnega visokošolskega
izobraževanja. Kako bi komentirali omenjeni »beg možganov«?
4. Kako se po vašem mnenju najbolj odražajo mednarodne izkušnje študentov pri
iskanju zaposlitve in trgu dela?
5. Na podlagi analize stanja, ki ga je MIZŠ opravilo v letu 2016, je slovenska
mobilnost med najslabšimi v EU. Kaj so po vašem mnenju vzroki za takšno stanje?
6. Cilja strategije internacionalizacije visokega šolstva v obdobju 2016–2020
zajemata podpiranje in spodbujanje slovenskega akademskega osebja in
strokovnih služb na izmenjave v tujino ter podpiranje tujega akademskega osebja
in strokovnih služb na izmenjave v Slovenijo. Na kakšen način bi po vašem mnenju
dodatno spodbudili in povečali število izmenjav?
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7. Kako na odločitev vpliva sam postopek prijave in vsa potrebna administracija? Bi
lahko rekli, da so eden od dejavnikov, ki ovirajo izmenjavo, tudi administrativni
postopki?
8. Klasična mobilnost profesorjev je bila prvotno osredotočena samo na mednarodno
raziskovanje, kasneje pa je pomemben razlog postal tudi poučevanje (Van Damme,
2000). Kako bi ovrednotili mednarodno raziskovanje in kako mednarodno
poučevanje?
9. Katere ključne točke bi kot prodekan za mednarodno sodelovanje izpostavili pri
mobilnosti pedagoškega kadra?
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PRILOGA 7: ŠTEVILO PRIJAVLJENIH TUJIH KANDIDATOV OD ŠTUDIJSKEGA
LETA 2013/2014 DO 2018/2019 NA UM
Podatki so zajeti na dan 30. 10. določenega študijskega leta.
Država
Hrvaška
Hrvaška
(Slovenec brez slo.
drž.)
Makedonija
Makedonija
(Slovenec brez slo.
drž.)
Srbija
Srbija
(Slovenec brez slo.
drž.)
Bosna in
Hercegovina
Bosna in
Hercegovina
(Slovenec brez slo.
drž.)
Črna Gora
Italija
(Slovenec brez slo.
drž.)
Avstrija
(Slovenec brez slo.
drž.)
Švica
(Slovenec brez slo.
drž.)
Združene države
Amerike
Izrael
Nigerija
Kamerun
Ruska federacija
Belorusija
Pakistan
Bangladeš

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/19
91

-

-

-

-

-

2

1

4

0

-

1

38

31

47

45

74

78

-

1

-

-

-

-

10

1

10

26

22

87

-

1

-

-

-

-

15

13

31

37

41

54

-

1

-

1

-

-

2

2

4

2

-

16

1

3

3

2

3

2

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

1

-

2
1

1
3

2
2
2

1
4
1

1
8

-

-

2
-

1
1

1

1
1
16
1
2
8
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Država
Ukrajina
Ukrajina
(Slovenec brez slo.
drž.)
Moldavija
Mongolija
Kosovo
Kongo
Gana
Mehika
Kitajska
Iran
Sirija
Indija
Nepal
Kolumbija
Egipt
Tunizija
Kazahstan
Turčija
Alžirija
Afganistan
Argentina
Maroko
Ruanda
Madžarska
(Slovenec brez slo.
drž.)
Skupaj

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/19
2

2

3

3

-

4

-

1

-

-

-

-

2
1
1
-

1
14
3
1
-

1
2
1
1
2
1
-

1
2
-

1
1
1
7
1
1
-

3
4
1
120
1
1
1
1
1

1

-

-

-

-

1

169

80

119

131

163

405

Vir: Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Mariboru (2018, str. 33–34)
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PRILOGA 8: ŠTEVILO TUJIH ŠTUDENTOV PO DRŽAVLJANSTVU NA IZMENJAVI
NA UM V OBDOBJU OD ŠTUDIJSKEGA LETA 2014/2015 DO 2018/2019
(INCOMING)
Država študenta

2014/2015

ALBANIJA
ARGENTINA
ARUBA
AVSTRIJA
AZERBAJDŽAN
BANGLADEŠ
BELGIJA
BELORUSIJA
BENIN
BOLGARIJA
BOSNA IN HERCEGOVINA
BRAZILIJA
CIPER
ČEŠKA
ČEŠKOSLOVAŠKA
ČRNA GORA
DANSKA
EGIPT
ESTONIJA
ETIOPIJA
FINSKA
FRANCIJA
FRANCOSKA GVAJANA
GANA
GRČIJA
HRVAŠKA
INDIJA
INDONEZIJA
IRAK
IRSKA
ITALIJA
IZRAEL
JAPONSKA
KAMERUN
KAZAHSTAN
KENIJA
KIRGIZIJA

3

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

1
3

2
3

1

4

2
1

5

4
1

2

7

10
3

6
10

5
1

6
1
2

3
14

2
52
4

3
48
2
3

2

2

8
4

9
47

21
56
3

61

9
21
2

6
18
6

15
57
1
9
19
6

4
8
1
8
18
1
2
51
3
1
6
1
8
52

7
23
13
1

4
7
7
5
2
3
51
2
3
7

18
61

13
21
2

1
6
1

13

11
1

1

86

2
5
1
1
2
2

9
2

1

Država študenta

2014/2015

KITAJSKA
KOSOVO
LIBANON
LITVA
MADŽARSKA
MAKEDONIJA
MALTA
MAROKO
MAURITIUS
MEHIKA
MOLDOVA
NEMČIJA
NIGERIJA
NIZOZEMSKA
NORVEŠKA
PAKISTAN
PALESTINSKA OSV. ORG.
POLJSKA
PORTUGALSKA
REPUBLIKA SEVERNA
MAKEDONIJA
ROMUNIJA
RUSKA FEDERACIJA
SIRIJA
SLOVAŠKA
SLOVENIJA
SRBIJA
SUDAN
ŠPANIJA
ŠVEDSKA
TAJSKA
TUNIZIJA
TURČIJA
TURKMENIJA
UKRAJINA
UZBEKISTAN
VELIKA BRITANIJA
VIETNAM
ZELENORTSKI OTOKI
(prazno)
Skupna vsota

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

1
5

19
1

17
9

12
6
2

15
17
4

11
1
1
18
16
5

17
2
14
16
3

1
1
1
18

27

1
1

2

1
57
44

55
57

8
8
2

1

24
4
3
103
2

1

22
2
3

30
1
2

2

1

53
58

62
79

1
25
6
2

4
14
1
35
3
20

95

120

10
9
1
31
2
11
2
107
1

1
2
44
2
4

40
61
6
10
9
1
40
3
2
131

1
71

81

1
2

3

561

1
590

75

105

17

10

1
1

3
2

714

752

Vir: Služba za mednarodno sodelovanje UM (2019)
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1
94
1
11
1
2
2
3
746

