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POVZETEK
Diplomsko delo obravnava zagotavljanje sistema kakovosti v slovenskem visokošolskem
prostoru. Zagotavljanje sistema kakovosti je postalo ključno za učinkovito in v evropskem
prostoru konkurenčno visoko šolstvo. Definicijo kakovosti v visokem šolstvu je težko
opredeliti, vendar so kljub temu določene osnovne smernice, navodila in cilji, ki naj bi jih
oziroma jih morajo visokošolski zavodi upoštevati pri svojem delu. V teoretičnem delu
diplomskega dela so predstavljeni visokošolski sistem v Sloveniji, organizacije in predpisi,
ki zagotavljajo, da visoko šolstvo stremi h kakovosti, ter poskus opredelitve, kaj sploh
pomeni kakovostno visoko šolstvo. V drugem delu je predstavljena raziskava na osnovi
metode anketiranja med študenti Fakultete za upravo, s katero smo preverjali postavljene
hipoteze.
Ključne besede: zagotavljanje sistema kakovosti, visoko šolstvo, definicija kakovosti,
organizacije, predpisi, študentje, fakulteta
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SUMMARY
ENSURING QUALITY SYSTEM IN HIGHER EDUCATION - A CASE STUDY:
FACULTY
This diploma thesis deals with ensuring a quality system in Slovenian higher education.
Providing quality system has become the key to efficient and competitive higher education
in the European Higher Education Area. It is difficult to define quality in higher education,
but there are nevertheless certain basic guidelines, instructions and goals that institutions
of higher education should take into account in their work. The theoretical part of the
thesis presents the higher education system in Slovenia, organizations and regulations to
ensure the quality of higher education and attempts to define the concept of qualitative
higher education. The second part presents the results of the survey among the students
of the Faculty of Administration, with the help of which we verified our hypotheses.
Key words: ensuring a quality system, higher education, definition of quality,
organisations, regulations, students, faculty
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1 UVOD
V slovenskem visokošolskem prostoru je nenehno razvijanje in zagotavljanje kakovosti
pomemben vidik ter pokazatelj uspešnosti izobraževalnega procesa. Najprej je potrebno
opredeliti, kaj sploh razumemo pod besedo sistem kakovosti visokega šolstva in šele nato
lahko določimo na katerih področjih jo je potrebno zagotavljati in na kakšen način jo
bomo najuspešnejše dosegali. Za zagotavljanje kakovosti skrbijo organizacije, kot sta
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, katere cilj je dvig
kakovosti in integracija slovenskega visokošolskega izobraževanja v evropski visokošolski
prostor in Svet Republike Slovenije za šolstvo kot posvetovalni, akreditacijski, evalvacijski
in habilitacijski organ ter fakultete in univerze.
Za ugotavljanje in presojo kakovosti visokošolskih programov so na voljo akreditacija,
evalvacija in samoevalvacija. Ta fakultetam oziroma univerzam omogoči, da same načrtno
in sistematično pridobijo podatke o kakovosti svojega dela. Tudi Evropska unija se trudi
zagotavljati kakovostno visokošolsko izobraževanje, zato je sprejela standarde in vodila za
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, h katerim morajo stremeti države članice, in
ustanovila Evropsko mrežo za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA), katere
poslanstvo je znatno prispevati k ohranjanju in izboljšanju kakovosti evropskega
visokošolskega prostora in delovati kot glavna gonilna sila za razvoj zagotavljanja
kakovosti vseh držav članic bolonjskega procesa. Evropski standardi in smernice so
oblikovani tako, da se lahko uporabljajo v vseh visokošolskih institucijah in agencijah za
zagotavljanje kakovosti v Evropi, ne glede na njihovo strukturo, funkcijo in obseg ter
nacionalni sistem, v katerem se nahajajo.
Namen diplomskega dela je predstaviti visokošolski sistem v Sloveniji, vlogo in pomen, ki
ga ima visokošolsko izobraževanje v družbi, opredeliti in razumeti pojem kakovosti v
visokem šolstvu in pričakovanja Evropske unije od držav članic glede kakovosti
visokošolskega izobraževanja. Predstavljena je Fakulteto za upravo, in sicer kako spremlja
in zagotavlja kakovost in kaj o tem menijo študentje Fakultete, na podlagi opravljene
raziskave s pomočjo anketnega vprašalnika. Cilj diplomskega dela je spoznati, kaj sploh
pomeni pojem zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu in razumeti mehanizme za
njegovo preverjanje in zagotavljanje ter jih uspešno predstaviti v visokem šolstvu in na
Fakulteti za upravo.
Pri izdelavi diplomskega dela so bile uporabljene različne metode. Z opisno (deskriptivno)
metodo so uporabljena dela domačih in tujih avtorjev, objavljena v knjigah in člankih, in
zakoni ter predpisi s področja zagotavljanja sistema kakovosti v visokem šolstvu. Z
metodo kompilacije so povzeta opažanja, stališča in sklepi drugih avtorjev. Podatki so
pridobljeni tudi s pomočjo svetovnega spleta ter z letnimi poročili o kakovosti Fakultete za
upravo. Kot eno izmed metod zbiranja podatkov, s katero se bodo preverile zastavljene
hipoteze, bo uporabljeno anketiranje preko spleta s pomočjo anonimnega anketnega
vprašalnika, izpolnjenega s strani študentov Fakultete za upravo in z analizo odgovorov
anketirancev.
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Hipoteze zastavljene v diplomskem delu so:
• H1: Povratne informacije študentov glede kakovosti študija in upoštevanje
njihovega mnenja pri nadaljnjem delu fakultete je pomembno za zagotavljanje
sistema kakovosti na Fakulteti za upravo.
• H2: Anketiranci rešujejo študentske ankete o predmetu in pedagoškem delu
učiteljev, ker lahko tako izrazijo svoje mnenje.
• H3: Anketiranci so zadovoljni s trenutnim stanjem kakovosti na Fakulteti za
upravo.
Diplomsko delo obsega sedem poglavij in je razdeljeno na dva dela. Prvi del je teoretični,
kjer so opredeljeni pojmi za lažje razumevanje in predstavljena dosedanja spoznanja
raziskovanega področja. Sledi empirični del, kjer je predstavljena raziskava s področja
zagotavljanja kakovosti. V prvem poglavju (uvod), ki je začetni in pristopni del, je
predstavljeno diplomsko delo, področje obravnavane tematike, postavljene hipoteze,
namen in cilji dela, metode raziskovanja in struktura oziroma kompozicija diplomskega
dela. Drugo poglavje najprej opredeli katere institucije spadajo pod visokošolske zavode in
dejavnosti, ki jih ti opravljajo. Zatem predstavi zgodovino visokega šolstva pri nas in
razvoj univerz (javnih in zasebnih) ter skuša opredeliti vlogo in pomen visokošolskega
izobraževanja danes.
Tretje poglavje je namenjeno predstavitvi sistemskega zagotavljanja kakovosti visokega
šolstva. Najprej sta predstavljeni organizaciji za kakovost na državni ravni: Svet Republike
Slovenije za visoko šolstvo in Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu (NAKVIS). Nato so opredeljeni predpisi s področja visokega šolstva za
zagotavljanje kakovosti. Na koncu je predstavljen še Nacionalni program visokega šolstva
2011–2020, ki naj bi bil v celoti uresničen do leta 2020. Četrto poglavje je osredotočeno
na predstavitev definicij in elementov sistema kakovosti na splošno in v visokem šolstvu.
Predstavljeni so tudi sistemi ugotavljanja in zagotavljanja sistema kakovosti na
visokošolskih zavodih s postopki akreditacije, evalvacije in samoevalvacije, ki so
opredeljeni v Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in
študijskih programov. Na koncu poglavja so opredeljeni Evropski standardi in smernice za
zagotavljanje kakovosti visokega šolstva v državah članicah, s katerimi si Evropska unija
prizadeva za skladen, združljiv in privlačen evropski visokošolski prostor.
V petem poglavju je predstavljeno spremljanje in zagotavljanje kakovosti na Fakulteti za
upravo preko študentskih anket, Komisije za kakovost, letnih poročil o kakovosti in
evropske akreditacije. Šesto poglavje je namenjeno raziskovalnemu delu diplomske
naloge. Opredeljeni so cilji in namen raziskave, metoda raziskovanja in anonimni anketni
vprašalnik, za tem pa sledi analiza in interpretacija rezultatov raziskave. Najprej je
predstavljena struktura anketirancev in nato sledi analiza postavljenih vprašanj v anketi
glede kakovosti na Fakulteti za upravo. Po grafični predstavitvi rezultatov sledi preverjanje
hipotez postavljenih v uvodu. Na podlagi rezultatov so podani predlogi za izboljšanje
trenutnega stanja kakovosti na. Sedmo poglavje je namenjeno zaključku, kjer so
predstavljene strnjene ugotovitve vseh poglavij in rezultati diplomskega dela.
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2 VISOKOŠOLSKI SISTEM V SLOVENIJI
2.1

RAZVOJ VISOKEGA ŠOLSTVA

Visokošolski zavodi so univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole
(ZViS-UPB7, 2. člen). Univerze preko fakultet, akademij in visokih strokovnih šol prenašajo
spoznanja iz znanstvenih in umetniških področij ali disciplin in uresničujejo razvoj
znanosti, strokovnosti in umetnosti. Fakultete večinoma opravljajo znanstvenoraziskovalno in izobraževalno dejavnost, medtem ko umetniške akademije opravljajo
pretežno umetniško in izobraževalno dejavnost s področij ene ali več sorodnih disciplin.
Visoka strokovna šola se ukvarja z izobraževalno dejavnostjo s področja ene ali več
sorodnih oziroma med seboj povezanih strok in pospešuje njihov nadaljnji razvoj (ZViSUPB7, 3-5. člen).
Čeprav se je visokošolsko izobraževanje na slovenskih tleh pričelo že v 17. stoletju v
Ljubljani z delom jezuitov, ki so po zmagi katolicizma nad reformacijo v habsburških
deželah na slovenskem prevzeli v svoje roke skoraj celotno srednje in višje šolstvo, je bila
prva slovenska univerza po letih prizadevanj ustanovljena šele leta 1919. Univerza v
Ljubljani je bila ustanovljena s petimi fakultetami: pravno, filozofsko, medicinsko, teološko
in tehnično fakulteto (UL, 2013). Med obema svetovnima vojnama se je Univerza v
Ljubljani zaradi položaja, ki ga je imela v tedanji Jugoslaviji (bila je najmlajša in hkrati
najmanjša Univerza) soočala z nemalo težavami in s strahom pred zaprtjem. Preživela je
zaradi pragmatične politike takratne uprave Univerze.
Po drugi svetovni vojni se je Univerza v Ljubljani začela hitro razvijati in število študentov,
profesorjev in študijskih smeri se je povečalo. Leta 1945 je bila ustanovljena Medicinska
fakulteta, leto pozneje Gospodarska fakulteta in leta 1947 Agronomska fakulteta. Univerza
se je še naprej širila in v letu 1970 jo je sestavljalo že deset fakultet: Filozofska fakulteta,
Pravna fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Fakulteta
za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za
strojništvo, Medicinska fakulteta, Biotehniška fakulteta ter Fakulteta za sociologijo,
politične vede in novinarstvo (UL, 2013).
Leta 1975 sprejet zakon o visokem šolstvu je za tedanje fakultete, akademije ter visoke in
višje šole določil, da se morajo obvezno združevati v univerze, zato se je Univerzi v
Ljubljani pridružilo še deset drugih šol in akademij: Pedagoška akademija, Akademija za
glasbo, Akademija za gledališče radio, film in televizijo, Akademija likovnih umetnosti,
Visoka šola za telesno kulturo, Višja šola za socialne delavce, Višja šola za zdravstvene
delavce, Višja pomorska šola v Piranu, Višja tehniška varnostna šola in Višja upravna šola
(UL, 2013). Univerza v Ljubljani je na slovenskem ozemlju imela prevladujoč položaj.
Struktura slovenskega visokega šolstva se je spremenila leta 1975 z ustanovitvijo druge
slovenske univerze (Zgaga, 1998, str. 9). V Univerzo v Mariboru se je združilo šest
visokošolskih zavodov: Višja komercialna šola, Višja tehniška šola, Višja agronomska šola,
Višja pravna šola, Pedagoška akademija in Višja šola za organizacijo dela v Kranju. Počasi
3

so se začeli oblikovali v visoke šole in zatem v fakultete. Univerzo v Mariboru trenutno
sestavlja 17 članic: Ekonomsko-poslovna fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, Fakulteta za energetiko, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Fakulteta
za logistiko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Fakulteta za organizacijske vede,
Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za turizem, Fakulteta za varnostne vede, Fakulteta za
zdravstvene vede, Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Pedagoška fakulteta in
Pravna fakulteta (UMB, 2013).
Z razpadom Jugoslavije se je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja pričel
pripravljati nov zakon o visokem šolstvu. Slovenski parlament je leta 1993 sprejel nov
Zakon o visokem šolstvu (ZViS), ki je uvedel številne spremembe. Prvič v Sloveniji je bila
opredeljena skrb za kakovost visokega šolstva. Zagotovljena je bila tudi višja avtonomija
visokošolskih institucij in prvič v slovenski zgodovini je bila ponujena možnost, da se
lahko, poleg državnih univerz, s posebnim postopkom akreditacije, ustanovijo neodvisne
in samostojne visokošolske institucije. Diplomantom je bila tudi dana možnost pričetka
doktorskega študija brez predhodne pridobitve magistrskega naziva, če so bili za to
izpolnjeni določeni pogoji. Zakon je tudi določil, da pod visokošolske zavode spadajo
univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole (UL, 2013).
Razlikovanje med univerzitetnimi in strokovnimi programi je začelo veljati za kandidate, ki
so se prvič vpisovali v študijsko leto 1995/1996. Splošna zahteva za sprejem na univerzo
in strokovne študijske programe je bila opravljena matura, katero so ponovno uvedli.
Izjema so bile le umetniške akademije, ki so lahko sprejele izjemno nadarjene študente
tudi brez mature ali celo brez dokončane srednje šole. Kandidati, ki so srednjo šolo
končali z zaključnim izpitom, so se lahko vpisali le v strokovne ne pa tudi v univerzitetne
programe (UL, 2013).
Leta 1996 je bila uvedena še ena pomembna novost na področju izobraževanja, višje
strokovne šole. Višje strokovne šole niso del visokošolskega izobraževanja, vendar kljub
temu ponujajo možnosti dodatnega izobraževanja po zaključeni srednji šoli. Zasnovane so
kot najvišja stopnja v sistemu poklicnega izobraževanja. Izobraževanje na višji strokovni
šoli traja dve leti. Nanj se lahko vpišejo tisti, ki so po končani srednji šoli uspešno opravili
maturo ali zaključni izpit.
Tretja slovenska univerza, Univerza na Primorskem, je bila ustanovljena pred desetimi leti,
torej leta 2003. Prve pobude za njeno ustanovitev so se začele že leta 1992, ko je bila
pripravljena študija za razvoj visokega šolstva na primorskem, leta 1993 pa je bilo
podpisano prvo pismo o nameri za ustanovitev visokošolskega središča na Obali
(Primorske novice, 2013). Ob nastanku je imela Univerza na Primorskem sedem članic:
Fakulteto za humanistične študije Koper, Pedagoško fakulteto, Fakulteto za management
Koper, Visoko šolo za zdravstvo Izola, Visoko šolo za turizem Portorož, Znanstveno
raziskovalno središče Koper in Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper
ter 12 študijskih programov. Univerzi se je leta 2006 pridružila še Fakulteta za
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matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. V študijskem letu 2012/2013 je
Univerza na Primorskem razpisala 72 študijskih programov (UP, 2013).
Prva univerza, ki ni bila ustanovljena s strani države, je bila Univerza v Novi Gorici.
Ustanovljena je bila leta 2006 in sicer s preoblikovanjem samostojnega visokošolskega
zavoda Politehnika Nova Gorica (Statut Univerze v Novi Gorici, 2013, 1. člen).
Soustanovitelji Univerze v Novi Gorici so: Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina,
Institut Jožef Štefan ter Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Sestavlja jo sedem članic:
Fakulteta za znanost o okolju, Poslovno-tehniška fakulteta, Fakulteta za aplikativno
naravoslovje, Fakulteta za humanistiko, Fakulteta za podiplomski študij, Visoka šola za
vinogradništvo in vinarstvo in Visoka šola za umetnost. Univerza se je usmerila predvsem
na področje raziskovanja (UNG, 2013).
Leta 2008 je bila ustanovljena Evro-sredozemska univerza (EMUNI univerza), ki je
zasebna in mednarodna univerza s sedežem v Portorožu in je bila leta 2009 vpisana v
razvid slovenskih visokošolskih zavodov ter je tudi edina zasebno-mednarodna univerza s
sedežem v Sloveniji. Ker je registrirana v Sloveniji je v svojem delovanju vezana na
slovensko zakonodajo. EMUNI univerza predstavlja enega izmed šestih projektov Unije za
Sredozemlje, ki je partnerski forum za dialog med državami članicami Evropske unije in
državami Afrike in Bližnjega vzhoda na sredozemskem območju z namenom, da se okrepi
odnose med njimi. Zveza je bila ustvarjena leta 2008 kot ponovno vzpostavljeno evro
sredozemsko partnerstvo. Poslanstvo EMUNI univerze je predvsem dvig kakovosti
visokega šolstva z izvajanjem študijskih in raziskovalnih programov, vzpostaviti
univerzitetno okolje, ki bo spodbudno vplivalo na povezovanje različnih narodov in kultur v
akademski sferi in zagotoviti administrativno, operativno in materialno infrastrukturo ter
postati mednarodna univerza, ki upošteva kulturno različnost (EMUNI univerza, 2013).
Do pomembne spremembe v visokošolskem izobraževanju je prišlo v letu 1999, ko je
Slovenija skupaj z ostalimi ministri iz 28 evropskih držav podpisala Bolonjsko deklaracijo,
ki je predstavljala spremembo sistema in postavila smernice razvoja visokošolskega
izobraževanja. Leta 2004 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o spremembah
in dopolnitvah (ZViS-D) Zakona o visokem šolstvu, ki predstavlja podlago za izvajanje
reform visokega šolstva na podlagi smernic bolonjskega procesa. Zakon je izpostavil nove
prednostne naloge in načela: zagotavljanje zaposljivosti diplomantov, zagotavljanje
primerljivosti podobnih študijskih programov med državami, zagotavljanje prehodnosti
med stopnjami izobraževanja in zagotavljanje večje mobilnost študentov. S temi načeli naj
bi se zagotovila vzpostavitev enotnega evropskega visokošolskega prostora (Bolonja,
2013). Novi dodiplomski in podiplomski študijski programi po bolonjskem načinu študija so
se v Sloveniji začeli uvajati postopoma. Vsi visokošolski zavodi so morali uvesti bolonjski
sistem najpozneje do študijskega leta 2009/2010.
Z vključitvijo študijskih programov v bolonjski proces so nastale številne spremembe, med
katerimi so bile najpomembnejše naslednje: uvedba krajšega študija, ki je po novem
razdeljen na tri diplomske stopnje, študijske obveznosti v študijskih programih se
vrednotijo s kreditnimi točkami, kar pomeni, da je vsaka obremenitev študenta po
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uradnem programu točkovana, in sprejetje sistema zlahka prepoznavnih in primerljivih
diplomskih stopenj (Bolonja, 2013). Bistvo uvajanja bolonjskega procesa je posodobitev in
učinkovitost študija, uskladitev evropskih standardov in sistemov s slovenskimi in s tem
vključevanje slovenskega v evropski visokošolski prostor (Bolonja, 2013).

2.2 VLOGA IN POMEN VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
»Učenje postaja vseživljenjski proces, izobraževalna dejavnost pa najhitreje rastoča
panoga na svetu« (Bukovec, 2008, str. 215). Kakšen pomen ima visokošolsko
izobraževanje lahko proučujemo s treh vidikov: z družbenega vidika, z vidika
individualnega razvoja posameznika in z ekonomskega vidika. Visokošolsko izobraževanje
zagotavlja kakovost posameznika, organizacije in skupnosti, izboljšuje socialno kohezijo in
zmanjšuje družbeno neenakost ter s tem prispeva k večji družbeni blaginji. Krepi
demokratična načela, ohranja in razvija nacionalno kulturo ter jezik in družbi ponuja nova
znanja (Deklaracija visokošolskih in raziskovalnih partnerjev, 2007, str. 3).
Visokošolsko izobraževanje pripomore tudi k spodbujanju gospodarske rasti, saj velja, da
več kot ima država ljudi z visokošolsko izobrazbo večji je BDP na prebivalca, zato je
visokošolsko izobraževanje prednostno predvsem v zahtevnem obdobju gospodarske
krize. Ljudje z višjo stopnjo izobrazbe imajo praviloma višji dohodek, verjetnost, da bodo
brezposelni pa naj bi bila manjša kot pri ljudeh z osnovnošolsko oziroma srednješolsko
izobrazbo (Čelebič, 2008, str. 5). Izobrazba ustvarja za človeka življenje polno smisla, tako
v njegovi stroki kot tudi v odnosu do posameznika in skupnosti (Plesničar in Stojan, 2001,
str. 179). Z visokošolskim izobraževanjem pridobi celotna družba in ne le posameznik,
zato je pomembno, da se mu pripisuje čim večjo vlogo v družbi, ker le tako lahko
postanemo družba znanja.
Visoko šolstvo je javna odgovornost in javno dobro. Dve temeljni vlogi visokošolskega
izobraževanja sta krepitev in opolnomočenje posameznikov za aktivno državljanstvo,
osebni razvoj in poklicno pot ter duhovni, umetniški, kulturni in ekonomski razvoj ljudi, ki
jih družijo in povezujejo skupne lastnosti, potrebe in cilji (Resolucija o Nacionalnem
programu visokega šolstva 2011–2020, 2011, str. 2). Skrbi za razvoj znanosti, umetnosti
in strokovnosti ter s tem prispeva v slovensko in tujo bazo znanja.
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3 SISTEMSKO
ŠOLSTVA

ZAGOTAVLJANJE

KAKOVOSTI

VISOKEGA

Pravna podlaga za zagotavljanje sistema kakovosti v visokem šolstvu je Zakon o visokem
šolstvu. Visokošolski zavodi v okviru samoevalvacije ocenjujejo kakovost visokošolskih
zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega
dela. V okviru zunanje evalvacije delo visokošolskih zavodov danes spremlja in ocenjuje
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) (ZViSUPB7, 80. člen).
Prvi nacionalni evalvacijski organ, Komisija za kvaliteto visokega šolstva (KKVŠ), je bil
ustanovljen leta 1996 na pobudo takratnega Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo
(SVŠ). Z ustanovitvijo KKVŠ so bili narejeni prvi koraki k vzpostavljanju sistema kakovosti
v slovenskem visokem šolstvu. Komisija je v času, ko je bila mnogim kakovost še neznan
pojem, pripomogla k povečanju pomena kakovosti in seznanitvi visokošolskih zavodov s
stanjem v Evropi ter s pristopi in metodami za evalvacijo v visokem šolstvu. KKVŠ je
zaradi nesporazumov, nezanimanja in nezadostne podpore svojega dela prenehala
delovati že leta 1999. Zaradi želje po novem evalvacijskem organu je bila leta 2000
ustanovljena Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva (NKKVŠ), na pobudo katere
se je v šolskem letu 2000/2001 prvič izvedla samoevalvacija na vseh članicah Univerze v
Ljubljani in Univerze v Mariboru ter na večini neodvisnih visokošolskih zavodov (Debevec,
2009, str. 4-6).
V letu 2004 je bila z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu
Vladi Republike Slovenije naložena ustanovitev neodvisne javne agencije za kakovost v
visokem šolstvu s pristojnostmi na področju zagotavljanja kakovosti, ki bi izvajala tudi
zunanje evalvacije in bi bila naslednica NKKVŠ. Na podlagi tega zakona agencija ni bila
ustanovljena, tako da je na tem področju s svojim delovanjem nadaljevala NKKVŠ. Leta
2007 pa je morala NKKVŠ svoje naloge predati evalvacijskemu senatu Sveta Republike
Slovenije za visoko šolstvo, ki je od tedaj naprej opravljal funkcijo nacionalnega
evalvacijskega organa. Leta 2010 je naloge Senata za evalvacijo Sveta Republike Slovenije
za visoko šolstvo prevzela Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu (NAKVIS) (MIZKŠ, 2012).

3.1 SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VISOKO ŠOLSTVO
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je bil ustanovljen iz Sveta za visoko šolstvo
Republike Slovenije. Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije je bil ustanovljen že leta
1993 kot organ, ki je vladi svetoval pri pripravi in spreminjanju visokošolske zakonodaje,
sodeloval pri načrtovanju razvoja visokošolskega izobraževanja, določal merila za
spremljanje in ocenjevanje kvalitete in učinkovitosti izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela in za prehode med študijskimi programi
ter opravljal druge svetovalne naloge (ZViS, 1993, 49. člen). Leta 2004 je dobil nove
pristojnosti in se je preimenoval v Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo. Poleg
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prejšnjih nalog je zdaj določal tudi akreditacije visokošolskih zavodov in študijskih
programov ter podajal soglasja k habilitacijam visokošolskih delavcev in sodelavcev ter
znanstvenih delavcev (Metaporočilo Senata za evalvacijo, 2007, str. 9). V letu 2006 je
Svet prevzel vlogo nacionalnega evalvacijskega organa namesto NKKVŠ.
Trenutni Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je bil kot posvetovalni organ Vlade
Republike Slovenije ustanovljen leta 2010. Svet sestavljajo strokovnjaki s področja
visokega šolstva ter znanosti in tehnologije, gospodarstva in predstavniki študentov
visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol ter socialnih partnerjev in štirje rektorji
univerz, ki jih izbere rektorska konferenca, predsednik Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, predsednik sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu ter predsednik Inženirske akademije Slovenije. Svet tako sestavlja 23
članov in predsednik Sveta. Predsednika in 16 članov Sveta imenuje Vlada Republike
Slovenije (ZViS-UPB7, 2012, 50. člen). Naloge Sveta so, da svetuje pri strokovnih
izhodiščih in oblikovanju nacionalnega programa visokega šolstva, pri načrtovanju razvoja
visokega šolstva in pri pripravi ter spreminjanju visokošolske zakonodaje (ZViS-UPB7,
2012, 49. člen).

3.2 NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V
VISOKEM ŠOLSTVU
Vlada Republike Slovenije je 30. 12. 2009 sprejela sklep o ustanovitvi Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu »za zagotavljanje kakovosti v visokem
šolstvu ter razvojno in svetovalno delo na tem področju« (Sklep o ustanovitvi Nacionalne
agencije Republike Slovenije, 2009, 1. člen). S svoji delom je NAKVIS začel 1. 3. 2010. Je
oseba javnega prava in neposredni proračunski uporabnik, pri svojem delovanju pa je
samostojna in neodvisna (NAKVIS, 2013). Poslanstvo NAKVIS-a je spodbujanje, razvoj in
delovanje sistema kakovosti v visokem šolstvu. Njegov cilj in vizija je, da bo s svojim
delovanjem pripomogel k izobraževalnemu in raziskovalno kakovostnemu visokemu
šolstvu, ki bo mednarodno prepoznavno in primerljivo ter enakovredno vključeno v
svetovni visokošolski prostor (NAKVIS, 2013).
S svojim delovanjem mora zagotavljati strokovno, trajno in neodvisno pomoč pri razvoju
kakovosti v visokem šolstvu (Sklep o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije,
2009, 6. člen). NAKVIS pri svojem delovanju sledi vrednotam neodvisnosti, odgovornosti,
strokovnosti, učinkovitosti, javnosti, transparentnosti delovanja in zavezanosti k napredku.
Zavezal se je, da bo pri svojem delu sledil standardom in navodilom evropskega
visokošolskega prostora (NAKVIS, 2013).
NAKVIS-u je bilo podeljeno izvajanje naslednjih nalog (Sklep o ustanovitvi Nacionalne
agencije Republike Slovenije, 2009, 8. člen):
• določanje postopkov in meril za zunanje evalvacije in akreditacije ter druga merila
in predpise,
• skrb za delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu in višjem
strokovnem izobraževanju,
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sodelovanje z mednarodnimi institucijami ali organi za zagotavljanje kakovosti
visokega šolstva,
opravljanje razvojnih nalog na področju sistema zagotavljanja kakovosti v visokem
šolstvu in višjem strokovnem izobraževanju,
vzpostavljanje in posodabljanje registra strokovnjakov,
določanje minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih,
izvajanje zunanjih evalvacij na visokošolskih zavodih ter študijskih programih in
višjih strokovnih šolah,
izvajanje akreditacij visokošolskih zavodov ter študijskih programov,
izdajanje soglasij k preoblikovanju visokošolskih zavodov in k spremembam
študijskih programov,
vodenje zunanjih evalvacijskih postopkov v višjem strokovnem izobraževanju,
sodelovaje z visokošolskimi zavodi in višjimi strokovnimi šolami, svetovanje in
spodbujanje za izvajanje samoevalvacij,
imenovanje skupine strokovnjakov za zunanje evalvacije in akreditacije ter
organiziranje in sodelovanje pri njihovem izobraževanju,
vodenje javno dostopnih evidenc akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih
programov,
skrbi za skladnost delovanja agencije z evropskimi smernicami in mednarodnimi
načeli na področju zagotavljanja kakovosti,
redno pošiljanje evalvacijskih poročil ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo,
javno objavljanje odločitev, evalvacijskih poročil, letnih akreditacijskih in
evalvacijskih poročil in analiz agencije,
zbiranje in analiziranje poročila o samoevalvacijah in zunanjih evalvacijah
visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol.

Agencija si je poleg poslanstva, vizije in vrednot zadala tudi strateške cilje, ki jih
namerava uresničiti do leta 2016. Strateški cilji NAKVIS-a so (NAKVIS, 2013):
• razviti delujoč sistem zagotavljanja kakovosti,
• spodbujati kakovost transnacionalnega izobraževanja,
• vključiti agencijo v mednarodna združenja za kakovost,
• zagotoviti visoko kakovostne svetovalne storitve agencije s strokovno
usposobljenimi kadri,
• spremljati napredek in utrjevati kulture kakovosti visokega šolstva,
• soustvarjati in razvijati politike visokega šolstva na področju kakovosti,
• umeščati in prepoznavati vloge, pomen in kakovost delovanja agencije v javnosti.

Organi, ki sestavljajo NAKVIS so: svet agencije, direktor in pritožbena komisija. Najvišji
organ odločanja je svet agencije, ki ga sestavlja 11 članov. Tri člane sveta agencije
imenuje rektorska konferenca, dva študentska člana sveta agencije imenuje organizacija
študentov v sodelovanju s študentskimi sveti, dva člana imenuje Vlada Republike
Slovenije in po enega člana imenujejo združenje samostojnih visokošolskih zavodov in
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združenje višjih strokovnih šol. Po dogovoru člane sveta imenujejo tudi sindikati na
področju visokega šolstva in reprezentativna združenja delodajalcev (NAKVIS, 2013).
Svet agencije imenuje in razrešuje direktorja agencije in člane pritožbene komisije ter
njihove namestnike, določa postopke in merila za zunanje evalvacije in akreditacije,
določa minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih, odloča o akreditacijah
visokošolskih zavodov in študijskih programov in daje soglasje k preoblikovanju
visokošolskih zavodov in k spremembam študijskih programov, določi postopke in merila
za zagotavljanje kakovosti delovanja agencije ter zunanjo evalvacijo agencije skladno z
evropskimi standardi, določi merila za uvrstitev strokovnjakov v register strokovnjakov za
zunanje evalvacije in akreditacije, imenuje skupine strokovnjakov za zunanje evalvacije in
akreditacije, spremlja evropske smernice in mednarodna načela na področju zagotavljanja
kakovosti v visokem šolstvu, sodeluje pri pripravi predloga finančnega načrta agencije in
daje soglasje k načrtu dela ter poročilu o delu in poslovanju in določa druge oblike ter
pogoje visokošolskega transnacionalnega izobraževanja (NAKVIS, 2013).
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje agencije, predstavlja in zastopa agencijo ter
opravlja druge naloge v zvezi z delovanjem agencije. Imenuje ga svet agencije na podlagi
javnega natečaja (NAKVIS, 2013). Pritožbeno komisijo imenuje svet agencije na podlagi
javnega poziva in jo sestavljajo trije člani ter njihovi namestniki. Je pritožbeni organ
agencije in odloča o pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij
visokošolskih zavodov in študijskih programov, o izdaji soglasij k preoblikovanju
visokošolskih zavodov in spremembam študijskih programov k pogodbam za izvajanje
visokošolskega transnacionalnega izobraževanja (Poslovnik o delu pritožbene komisije
Nacionalne agencije republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, 2011, 2. člen).

3.3 NACIONALNI PROGRAM VISOKEGA ŠOLSTVA 2011–2020
Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo je s sodelovanjem Direktorata za
visoko šolstvo, Direktorata za znanost in tehnologijo in Kabineta ministra v letu 2010
pripravilo predlog Nacionalnega programa visokega šolstva 2011–2020, ki temelji na
Strategiji razvoja Slovenije in dokumentu Evropa 2020. Nacionalni program visokega
šolstva (NPVŠ) je strateški dokument, ki postavlja cilje, ki bodo uresničeni v slovenskem
visokošolskem prostoru do leta 2020 in ukrepe s katerimi se bodo dosegli (Predlog NPVŠ,
2011, str. 4). Cilji zapisani v NPVŠ so (Predlog NPVŠ, 2011, str. 5):
• kakovost in odličnost, ki bo omogočala mednarodno primerljivo in priznano
visokošolsko izobrazbo ter mobilnost in zaposljivost v evropskem in svetovnem
prostoru,
• dostopnost in socialna razsežnost, ki bo omogočala pravičen dostop do študija in
njegovo neovirano dokončanje,
• raznovrstnost, ki bo prinesla raznolikost institucij in študijskih programov,
• hitra odzivnost visokošolskega prostora,
• visoko šolstvo bo jedro slovenske družbe in razvojnih načrtov Republike Slovenije.
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V NPVŠ je opredeljenih 46 konkretnih ukrepov s katerimi se bodo uresničili navedeni
cilji. Poglavitni ukrepi so (Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–
2020, 2011, str. 9):
• univerzitetni in strokovni študijski programi bodo vsebinsko, organizacijsko in
izvedbeno ločeni, novi programi se bodo akreditirali ločeno od leta 2013, obstoječi
najkasneje od leta 2019,
• opredelitev novih pogojev za ustanovitev in delovanje univerze ter drugih vrst
visokošolskih institucij,
• sprememba zahtevane izobrazbe za zaposlitev v javni upravi in nova opredelitev
pomena študijskih stopenj,
• preoblikovanje izrednega študija v delni študij, ki bo znašal od 30 do 45 ECTS na
leto in bo na koncesioniranih in javnih visokošolskih institucijah brezplačen,
• ureditev kadrovskega področja tako, da delovne obremenitve ne bodo regulirane s
strani države,
• sprememba sistema habilitacij preko zmanjšanja področij in deregulacije,
• selekcijske mehanizme za izbiro študentov na podiplomski študij in prilagoditev
postopkov za dodiplomski študij bodo visokošolske institucije določale same,
• prehod od programske k institucionalni akreditaciji,
• manj zapleteni postopki za pripravo in spreminjanje študijskih programov,
• oblikovanje možnosti izstopa zaposlenih na visokošolskih institucijah iz plačnega
sistema javnih uslužbencev,
• povečano sodelovanje med visokošolskimi institucijami in raziskovalnimi inštituti s
prehajanjem kadrov, enotnim plačnim sistemom in združitev manjših javnih
raziskovalnih organizacij, ki se financirajo skoraj izključno z javnimi sredstvi, z
univerzami,
• prenos znanja in povečano sodelovanje visokega in višjega šolstva z
gospodarstvom,
• ustvarjen sistem financiranja, ki bo temeljil na doseganju ciljev in kakovosti,
• nov razvojni steber financiranja za podporo internacionalizaciji, diverzifikaciji,
socialni dimenziji in kakovosti v višini 20 % dosedanjih sredstev,
• povečanje javnih sredstev za terciarno izobraževanje na 2,0 % BDP do leta 2020,
• povečanje števila pedagoškega osebja (krepitev kadrovske baze in zaposlovanje
novih kadrov),
• izboljšanje prostorskih razmer in opremljenosti institucij s finančno podporo v višini
80 milijonov EUR,
• sistemska, strokovna in konstantna podpora osebju vključenem v pedagoški
proces,
• odstranitev administrativnih in ostalih ovir za mobilnost osebja in študentov ter
finančna podpora mobilnosti,
• oblikovanje ukrepov za pritegnitev najboljših tujih strokovnjakov,
• omogočanje poučevanja v tujih jezikih, še posebej na 2. in 3. študijski stopnji,
• financiranje študija na prvi in drugi stopnji kadarkoli v življenju ob določenih
pogojih za vse, ki si želijo in so sposobni študirati,
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•

vračanje šolnine ob neuspešnem oziroma nedokončanem študiju na 2. in 3.
študijski stopnji, ko posameznik doseže določeno raven dohodka.

NPVŠ je oblikovan do leta 2020, ker se je v preteklosti pokazalo, da so bili petletni
nacionalni programi za vpeljavo sprememb na področju visokega šolstva prekratki za
doseganje vseh strateških ciljev. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poročila o
tem kateri cilji, zapisani v NPVŠ so do danes že bili uresničeni, še ni pripravilo. Za
nekatere cilje, zapisane v NPVŠ, je potrebno na novo urediti celotno področje visokega
šolstva. Glede na številne dopolnitve ZViS od leta 1993 dalje je potreben konceptualni
premislek o celoviti ureditvi visokega šolstva oziroma priprave novega zakona (Svet
Republike Slovenije za visoko šolstvo, 2011).

.

12

4 OPREDELITEV KAKOVOSTI V VISOKEM ŠOLSTVU
4.1 DEFINICIJA IN ELEMENTI KAKOVOSTI
Kakovost je lažje prepoznati kot pa jo opredeliti. Možina (2010, str. 23) meni, da je
razumevanje pojma kakovosti in njegove narave pomembno, ker bo od nas odvisno
kakšne strategije, modele in instrumente kakovosti bomo razvijali, uporabljali in
potrebovali za merjenje kakovosti. Meni tudi, da je kakovost pogosto lažje prepoznati kot
pa jo opredeliti. Kakovost in dojemanje razumevanja kakovosti se z leti spreminja. Kar je
v preteklosti veljalo za kakovostno danes ni več tako. Kakovost različnim ljudem v različnih
situacijah pomeni različne stvari (W. Berger, 2007, str. 7). Z dobrim ali odličnim velikokrat
povezujemo pojem kakovosti in od vseh, s katerimi smo v stiku, si želimo kakovostnega
ravnanja (Pečar, 2007, str. 66).
Kakovost zelo težko definiramo in niti ena definicija ne more zajeti vseh aspektov
kakovosti. Beseda kakovost dovoljuje različne interpretacije (W. Berger, 2007, str. 7).
Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo kakovost opredeli kot »kar opredeljuje kaj
glede na pozitivne lastnosti, kar opredeljuje kaj glede na veliko mero pozitivnih lastnosti«.
Mednarodna organizacija za standardizacijo je definirala kakovost »kot skupek lastnosti in
značilnosti proizvoda ali storitve, ki se nanašajo na njegovo sposobnost, da izpolnijo
neposredno ali posredno izražene potrebe. To se ne sme zamenjati za »stopnjo
odličnosti« ali »primernosti za uporabo«, ki izpolnjuje le del definicije kakovosti« (ISO v:
W. Berger, 2007, str. 8). Ameriško združenje za nadzor kakovosti pa je kakovost
opredelilo kot skupek lastnosti in značilnosti izdelka ali storitve, ki vplivajo na zmožnost
zadovoljitve izraženih potreb (American Society for Quality Control v: Kotler, 1996, str.
56).
Opis pojma kakovosti je lahko tudi zelo abstrakten. Kakovost kot abstrakten pojem lahko
definiramo kot razliko med ciljem in rezultatom, ob predpostavki, da se kakovost izboljša,
če se oddaljenost med ciljem (cilji se lahko med seboj razlikujejo) in rezultatom zmanjša
(Santiago in drugi v: Čelebič, 2008, str. 10). Pečar (2007, str. 66) pravi, da iz različnih
definicij kakovosti lahko povzamemo, da je njen smisel v doseganju pričakovanj ali zahtev
oziroma standardov, postavljenih s strani uporabnikov in drugih interesnih udeležencev.
Razumevanje kakovosti je zelo različno in vsebine kakovosti dejansko ne poznamo.
Vsakdo ima lasten odnos do kakovosti. Odnos do kakovosti ni konsistenten in objektiven
ampak se s časom spreminja, saj ljudje postajamo vse bolj zahtevni, in kakovost, ki nam
je v preteklosti zadoščala, nam v prihodnosti ne bo več. W. Berger pravi (2007, str. 8), da
se kakovost nenehno razvija, zato verjetno nikoli ne bo obstajala enotna definicija
kakovosti. Kakršnakoli definicija kakovosti, ki bi jo postavili bi bila lahko le delna
(parcialna), zato jo lahko opredelimo le posredno.
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4.2

OPREDELITEV POJMA KAKOVOSTI V VISOKEM ŠOLSTVU

Kakovost je ključen element v visokošolskem izobraževanju, saj se mora visoko šolstvo
vedno razvijati in izpopolnjevati. Kakovost je bila vedno prisotna, vendar se ji šele v
zadnjih letih priznava večjo in pomembnejšo vlogo. Več konkurence kot imamo na trgu
izobraževanih storitev, bolj si visoke šole prizadevajo za zagotavljanje in prepoznavanje
kakovosti. Pogosto je kakovost težko določljiva tudi v šolstvu, saj ima veliko različnih oblik
in pomenov, vsakdo pa si drugače razlaga kaj zanj pomeni kakovostno visoko šolstvo.
Ključno je, da se kakovost zagotavlja vseskozi in da se študentom ponudi čim bolj
kakovostno izobraževanje, ki si ga zaslužijo, zato si je potrebno za kakovost prizadevati na
vsakem koraku.
Izobraževanje v nenehno spremenljivem okolju postaja vseživljenjski proces, ki ponuja
nove izzive in priložnosti. Izobraževalna dejavnost je hitro rastoča panoga, tako v svetu
kot v Sloveniji, kar se odraža v nenehnem ustanavljanju tako javnih kot zasebnih
visokošolskih zavodov. Ljudje imajo čedalje več izbire pri izobraževanju, kar bo privedlo
do tega, da se bodo v konkurenčnem boju obdržali le tisti visokošolski zavodi, ki bodo
gojili vrednote kakovosti in s tem nenehno izboljševali svoj izobraževalni sistem (Bukovec,
2008, str. 215). Večina avtorjev se strinja, da je kakovost v visokem šolstvu zapleten in
večplasten pojem, saj je v njega vpletenih veliko različnih deležnikov: študenti, profesorji,
strokovne organizacije, administrativno osebje in vladna telesa (Sikošek in Kodrič, 2011,
str. 286). Pojem kakovosti ni enopomenski, saj je odvisen od konteksta v katerem se
pojavlja ter od interesov, vrednot in prepričanj tistih, ki so v proces izobraževanja
vključeni.
Možina (2010, str. 31) meni, da lahko z različnimi modeli kakovosti zajamemo le nekatere
dimenzije vsega potenciala, ki ga ima neko delo ali dejavnost. Zajamemo lahko le tiste
dimenzije, ki jih sami vidimo, zaznamo in prepoznamo, kar pa je odvisno od tega, kaj je
za nas pomembno, kakšne interese imamo v zvezi z izobraževanjem in kaj od
izobraževanja pričakujemo. Bukovec (2008, str. 213) pravi, da je »govor o izboljšanju
kakovosti, govor o izboljšanju razmerij med ljudmi znotraj visokošolskih zavodov« in, da
se mora pot kakovosti visokega šolstva začeti znotraj visokošolskih zavodov z razmislekom
o njihovih vizijah, vrednotah in poslanstvu. Kakovost visokega šolstva lahko izboljšujemo z
neposredno in smiselno uporabo uspešnih pristopov in modelov iz gospodarskega
sektorja, ki so prilagojeni uporabi v visokem šolstvu.
Posamezniku lahko kakovost izobraževanja pomeni npr. doseženi nivo znanja, instituciji
lahko pomeni npr. učinkovito rabo javnih sredstev, lahko pa kakovost pomeni tudi
zadovoljstvo udeležencev izobraževanja (Brejc, 2008, str. 11). Premisleki o kakovosti v
izobraževanju so vedno znova aktualni, ker toliko kolikor odgovorov prinesejo, toliko tudi
porajajo novih vprašanj. Danes temeljni izzivi v izobraževanju niso več v iskanju
odgovorov na vprašanja, kako posameznika opremiti s čim več znanja, informacijami in
spretnostmi, ki jih bo pozneje uporabil v svojem življenju in pri svojem delu. Temeljno
vprašanje danes je, kako lahko z izobraževanjem pripomoremo k temu, da bodo družbene
skupine in posamezniki zmožni ustvarjati novo znanje in iskati nove rešitve za neznane in
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nepredvidljive položaje pri delu in življenju. Vprašanje o kakovosti izobraževalnega
procesa je eno izmed pomembnih vprašanj vsake družbe (Možina, 2010, str. 9).
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja sta Harvey in Green (1996, str. 12) predstavila pet
temeljnih konceptov kakovosti oziroma načinov razmišljanja o kakovosti. Kakovost lahko
razumemo kot izjemnost, popolnost (ali doslednost), ustreznost namenu, vrednost za
denar ali kot transformacijo (spreminjanje). Prvi koncept je koncept kakovosti kot
izjemnosti ali odličnosti, ki opredeljuje tri različice (variacije). Prva različica opredeljuje
tradicionalno pojmovanje kakovosti, ki pomeni ekskluzivnost (Harvey in Green, 1996, str.
12). Kot primer lahko navedemo prestižne univerze, ki so zelo kakovostne, to kakovost
lahko začutimo in prepoznamo, ni pa je mogoče meriti (Možina, 2010, str. 53). Kakovost
temelji na predpostavki, da nedostopnost izobrazbe na prestižni univerzi samoumevno
pomeni kakovost. Tradicionalno poimenovanje kakovosti je v izobraževanju neuporabno,
ker ne postavlja nikakršnih meril za ugotavljanje kakovosti (Harvey in Green, 1996, str.
13). Druga različica se pojmuje kot odličnost in je podobna tradicionalnemu pojmovanju
kakovosti, vendar so v njej že vsebovani standardi kakovosti, ki so tako visoki, da jih je
mogoče doseči samo v izjemnih okoliščinah. Harvey in Green (1996, str. 14) kot primer
izobraževanja navajata, da lahko posameznik dosega odlične rezultate, če mu predava
Nobelov nagrajenec, ima izjemno dobro in tehnološko dovršeno opremljen laboratorij in
dobro založeno knjižnico. To pa pomeni, da takšno izobraževanje ni dosegljivo za vse,
zato gre v tem primeru za nedosegljivo kakovost, rezervirano samo za nekatere ljudi
(Možina str. 53). Tretja različica poimenuje kakovost kot izjemno slab pojem odličnosti.
Kakovostna storitev ali izdelek je tisti, ki po nizu pregledov še dosega minimalne
standarde in merila, ki pomenijo, da je storitev ali izdelek kakovosten. V šolstvu to pomeni
npr. pozitivna ocena izpita (Harvey in Green, 1996, str. 14).
Drugi pristop k kakovosti sta poimenovala kakovost kot popolnost ali konsistentnost, ki
kakovost vidi v doseganju doslednosti. Pristop se osredotoča na proces in na doseganje
popolno izpolnjenih ciljev. Koncept vsebuje pristop »nič napak« in pristop »narediti stvari
prav v prvem poskusu«. Pristop »nič napak« opredeljuje kakovost kot skladnost z vnaprej
zahtevanimi specifikacijami. Kakovosten proizvajalec ali ponudnik storitev pa je tisti
katerega proizvodnja je popolnoma brez napak. V izobraževanju lahko ta pogled
povežemo z administrativnim delom, kot je npr. vzdrževanje evidenc o študentih (Harvey
in Green, 1996, str. 15). »Pristop 'narediti stvari prav v prvem poskusu' pomeni
preusmeritev pozornosti, namenjene vstopnim in izstopnim dejavnikom, k procesom«
(Možina, 2010, str. 56). Če stvari niso pravilno narejene v prvem poskusu je potrebno
neuspeli proces analizirati in s tem zagotoviti, da se napaka ne bo več ponovila (Harvey in
Green, 1996, str. 15). Na vprašanje, kaj je napaka v proizvodu, lahko odgovorimo dokaj
pravilno, odgovor na vprašanje, kaj je napaka v izobraževanju, pa je težje določiti. Ali
lahko študenta, ki ne opravi izpita vidimo kot »napako«? Izobraževanje je precej
zapleteno, zato koncept kakovosti, ki ne dopušča napak ni najboljša rešitev. Za
predavatelja nekdo, ki ni opravil izpita, ne more biti »napaka«, ampak le nekdo, ki je
naletel na težavo, predavateljevo delo pa je, da mu pomaga to težavo uspešno odpraviti
(Možina, 2010, str. 56).
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Tretji pristop obravnava kakovost kot ustreznost namenu proizvoda ali storitve. Kakovost
ima pomen le v povezavi z dosegom namena, ki ga ima določen proizvod ali storitev
(Harvey in Green, 1996, str. 16). Proizvod ali storitev je kakovostna, če daje tisto, za kar
je bila načrtovana, da zadovolji pričakovanja tistih, ki jim je bila namenjena. Ustreznost
namenu ima dve alternativi, in sicer je kakovost lahko usmerjena k uporabniku (stranki)
ali ponudniku (proizvajalci). Kakovost usmerjena k uporabniku pomeni, v kolikšni meri
izdelek ali storitev zadovoljuje pričakovanja, želje uporabnikov in izpolnjuje njihove
potrebe. Uporabnik določa specifikacije izdelka ali storitve. V zvezi z izobraževanjem se
lahko vprašamo ali je zadovoljstvo uporabnikov pravi cilj, ki ga skušamo doseči, ko
izvajamo dejavnosti za zagotavljanje kakovosti izobraževanja (Harvey in Green v: Možina,
2010, str. 59-60). Kakovost ponudnika analizira koliko institucija izpolnjuje svoje
poslanstvo, cilje in standarde, ki si jih je postavila. V izobraževanju pri tem vidiku
kakovosti naletimo na vprašanje, kdo naj sploh postavlja kazalnike kakovosti delovanja
izobraževalnih institucij (Možina, 2010, str. 62).
Pri četrtem pristopu gre za pojmovanje kakovosti kot vrednosti za denar. Omenjena
kakovost se enači z vrednostjo za denar, ki je povezana z odgovornostjo (Harvey in
Green, 1996, str. 17). V izobraževanju to pomeni upravičenost vlaganja določenih
sredstev v izobraževalne ali druge dejavnosti (Možina, 2010, str. 58). Zadnji pristop
kakovosti, ki sta ga predstavila Harvey in Green je kakovost kot transformacija
(spreminjanje), ki zajema posameznikov kognitivni razvoj. Obstajata dva elementa
transformativne kakovosti v izobraževanju: krepitev sodelovanja in krepitev vloge
udeleženca. Kakovostno izobraževanje je tisto, ki vpliva na spremembe v posamezniku in
jih hkrati tudi povečuje. V krepitvi sodelovanja udeleženca je pomembna dodana
vrednost, ki je merilo kakovosti v smislu obsega, v katerem izobraževalna izkušnja izboljša
znanje, sposobnosti in spretnosti udeležencev. Krepitev vloge udeleženca
(opolnomočenje) vključuje dajanje moči, ki bo pripomoglo k temu, da bo udeleženec
lahko sam vplival na svojo transformacijo, kar vključuje tudi prevzemanje odgovornosti za
učni proces.
Obstajajo štirje glavni načini krepitve vlog udeležencev v izobraževanju. Prvi je krepitev
položaja študentov preko študentskega ocenjevanja, ki daje študentom možnost kritike o
izobraževanju, ki ga prejemajo. Drugi način je zagotavljanje minimalnih standardov za
izvajanje študijskega procesa in dajanje študentom odgovornost spremljanja študijskega
procesa. Omogočiti študentom večji nadzor nad svojim učenjem, npr. jim omogočiti izbiro
učnega načrta, je tretji način krepitve njihove vloge v izobraževanju. Četrti način je
razvijanje študentskega kritičnega presojanja, ki pomeni spreminjanje razmišljanja in
načina delovanja, ki presega vnaprej ustvarjena mnenja in predsodke. Takšnega
razmišljanja in delovanja ne smemo enačiti s kritiko (Harvey in Green, 1996, str. 18-21).

4.3 SISTEMI UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA SISTEMA KAKOVOSTI
NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH
Doseganje kakovosti temelji na stalnem izpopolnjevanju in evalviranju študijskih
programov ter visokošolskih institucij. Ključno vlogo pri tem ima razvijanje kulture
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kakovosti. Za kakovost visokega šolstva so v prvi vrsti odgovorne visokošolske institucije,
v sodelovanju z vsemi partnerji. Za merjenje kakovosti visokega šolstva so postavljeni
jasni in merljivi kriteriji (Rektorska konferenca Republike Slovenije, 2007).
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi
Zakona o visokem šolstvu določil Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih
zavodov in študijskih programov (v nadaljevanju Merila), ki sledijo standardom in
smernicam za zagotavljanje kakovosti, ki veljajo v evropskem visokošolskem prostoru.
Merila določajo minimalne kriterije in postopke, ki so potrebni za presojo, ali visokošolski
zavodi in študijski programi izpolnjujejo pogoje za pridobitev akreditacije. Po teh Merilih
NAKVIS presoja tudi izpolnjevanje minimalnih pogojev za izdajo soglasja k preoblikovanju
visokošolskih zavodov in spremembam študijskih programov (Merila, 2010, 1. člen).
4.3.1

AKREDITACIJA
PROGRAMOV

VISOKOŠOLSKIH

ZAVODOV

IN

ŠTUDIJSKIH

Akreditacija pomeni ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev in meril za opravljanje
visokošolske dejavnosti ter izvajanja študijskih programov in kakovosti visokošolskih
zavodov. Akreditacijo delimo na prvo in na podaljšano akreditacijo visokošolskega zavoda
ali študijskega programa (Merila, 2010, 3. člen). Prva akreditacija visokošolskega zavoda
ali študijskega programa pomeni ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev in kriterijev
za ustanovitev visokošolskega zavoda ali ustreznosti študijskega programa. Podeljena
akreditacija je predpogoj za vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in
izobraževanja visokošolskega zavoda oziroma javne veljavnosti študijskega programa
(Merila, 2010, 3. člen).
Podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa pomeni, da
lahko visokošolski zavod obnovi svoj vpis v razvid visokošolskih zavodov oziroma se
študijskemu programu podaljša veljavnost. Opravi se po uspešno opravljeni zunanji
evalvaciji, kar pomeni, da se ugotovitveni in dokazni postopek izvaja z zunanjo evalvacijo
in konča s sklepom o podaljšanju akreditacije (Merila, 2010, 3. člen). Postopek obeh vrst
akreditacij se začne na predlog vlagatelja. V primeru, ko vlagatelj ne sproži postopka, ga
po uradni dolžnosti k temu pozove NAKVIS. O akreditaciji visokošolskega zavoda ali
študijskega programa odloči svet agencije, ki lahko podeli prvo in podaljšano akreditacijo
za največ sedem let.
4.3.2

EVALVACIJA
PROGRAMOV

VISOKOŠOLSKIH

ZAVODOV

IN

ŠTUDIJSKIH

Evalvacija pomeni sklop vseh aktivnosti, s katerimi se spremlja izvajanje načrtov o
delovanju visokošolskega zavoda, vrednotenje dosežkov in vključenost zavoda v razvoj
okolja. Delimo jo na samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo (Merila, 2010, 3. člen). Zunanje
evalvacije so evalvacija visokošolskih zavodov in izvajanja študijskih programov in izredna
evalvacija visokošolskih zavodov in izvajanja študijskih programov (ZiVS, 2012, 51. člen).
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Zunanja evalvacija je postopek, ki presoja dosežke delovanja visokošolskega zavoda po
področjih, ki jih določajo Merila. Opravi se po tistih področjih, ki so predmet presoje pri
prvi akreditaciji visokošolskega zavoda ali študijskih programov. Samoevalvacijsko poročilo
je ključni dejavnik za izvedbo zunanje evalvacije, ker je dokazilo o opravljenih
samoevalvacijah visokošolskega zavoda. Zunanja evalvacija je pogoj za podaljšanje
akreditacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa in se opravi pred iztekom
veljavne akreditacije (Merila, 2010, 3. člen).
Izredna evalvacija je zunanja evalvacija, ki se opravi v poljubnem času veljavnosti
akreditacije in če je uspešno opravljena pomeni, da svet agencije podaljša akreditacijo
visokošolskega zavoda oziroma študijskega programa za največ sedem let. Izredna
evalvacija se lahko izvede tudi na pobudo ustanoviteljev, ministrstva, pristojnega za
visoko šolstvo, študentov ali drugih visokošolskih deležnikov, kadar ti upravičeno sumijo,
da gre za večje kršitve pri delovanju visokošolskega zavoda oziroma izvajanju študijskega
programa. Izredna evalvacija se opravi po enakem postopku kot zunanja evalvacija
(Merila, 2010, 49. člen).
Samoevalvacija je strokovni postopek samoocenjevanja, ki ga visokošolski zavod opravi
sam z namenom pregleda in analiz dosežkov ter priprave in nadaljnje izvedbe ukrepov za
razvoj in izboljšanje svoje dejavnosti (Merila, 2010, 3. člen). Omogoča, da visokošolski
zavod sam in s svojimi lastnimi viri izboljša kakovost svojega dela in je celovit proces
neprestanega zbiranja in analiziranja informacij (Musek Lešnik in Bergant, 2001, str. 9).
Razumemo jo lahko kot iskanje odgovorov visokošolskega zavoda na vprašanja: Kako
kakovostno je naše delo? Kako kakovostna je naša organizacija? Kako kakovostne so naše
storitve? (Možina, 2010, str. 118). Kump in Mihevc (2004, str. 8) opredelita
samoevalvacijo kot »proces opredeljevanja, zbiranja in analiziranja kvalitativnih
(samoocene zaposlenih in mnenja uporabnikov) in kvantitativnih (dejstva) informacij, ki
vodi do odločitev o predvidenih (možnih) modifikacijah, izpopolnjevanju in nadaljevanju
ciljev študijskega in raziskovalnega programa ali visokošolske institucije«. Samoevalvacijo
lahko poimenujemo tudi kot notranje zagotavljanje kakovosti oziroma kot metodo
notranje evalvacije.
Namen samoevalvacije je skrb za izboljšanje in razvoj kakovosti organizacije in pripomore
k boljšemu samospoznavanju, samorazumevanju in samourejanju visokošolskega zavoda
(Možina, 2010, str. 118). Prednosti samoevalvacije (od sistemov zunanjega preverjanja
kakovosti) so (prirejeno po Kump in Mihevc, 2004, str. 7, Musek Lešnik in Bergant, 2001,
str. XV, Musek Lešnik in Bergant, 2001, str. 11):
• organizacije ponovno premislijo svoje cilje ter način in obseg doseganja teh ciljev,
• organizacijam služi kot okvir za oblikovanje lastne definicije kakovosti,
• vodstvo, zaposleni in uporabniki z njeno pomočjo sami ocenijo stanje v
visokošolskem zavodu,
• ko merila kakovosti izhajajo iz visokošolskega zavoda in ne od države ali drugih
organizacij, je tudi motivacija zaposlenih, da bi dosegli kriterije, ki so si jih sami
postavili, veliko višja (motivacijski vidik samoevalvacije),
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ugotavljanje kakovosti je vedno le sredstvo, medtem ko je končni cilj predvsem
zagotavljanje kakovosti,
s pomočjo samoevalvacije postane prizadevanje za kakovost organizacije
odgovornost vseh zaposlenih in ne le izbranih posameznikov (vodstva, agencije),
vključuje neprestano spremljanje in vrednotenje dela,
pospešuje komunikacijo med zaposlenimi, uporabniki in vodstvom,
visokošolskemu zavodu omogoči, da samostojno s svojimi lastnimi močmi in viri
dviguje lastno kakovost,
ponudi sliko o organizaciji, kot jo vidijo zaposleni in uporabniki,
osredotoča se na kakovost učenja, poučevanja, načrtovanja, upravljanja, vodenja
in kulture visokošolskih zavodov.

Slabosti samoevalvacije (Musek Lešnik in Bergant, 2001, str. XVI):
• pomemben dejavnik rasti in razvoja lahko postane le pod pogojem, da je v
organizaciji prisotno medsebojno zaupanje, ustrezna kultura in ugodna klima,
• nikoli ne sme biti orodje za ocenjevanje zaposlenih ali za medosebne primerjave,
• za organizacijo je pomembno da se sprijazni z rezultati samoevalvacije ne glede na
to ali so zanjo ugodni ali ne, ker samoevalvacija s seboj prinaša veliko povratnih
informacij – tako pozitivnih kot tudi negativnih,
• ne sme biti orodje za reševanje konfliktov ali napetosti v organizaciji,
• lahko jo ogrozi strah pred odkritjem šibkih točk in slabosti posameznikov, strah
pred konflikti in morebitnimi posledicami.
Obstajata dve temeljni vrsti samoevalvacije: programska in institucionalna. Programska
samoevalvacija se uporablja za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti in v primerih, ko
nas zanimajo predvsem vidiki kakovosti programa v izobraževalni organizaciji. To vrsto
samoevalvacije uporabljajo visokošolski zavodi za ugotavljanje konkurenčnosti in
primerljivosti svojih programov (Musek Lešnik in Bergant, 2001, str. 14). Institucionalna
samoevalvacija se uporablja v organizacijah, ki pri vzgojno-izobraževalnem procesu sledijo
vnaprej določenemu programu in ne vplivajo na njegove morebitne spremembe, npr.
javne šole, ki sledijo vnaprej določenemu kurikulumu (Musek Lešnik in Bergant, 2001, str.
14).

4.4 EVROPSKI STANDARDI IN SMERNICE ZA ZAGOTAVLJANJE SISTEMA
KAKOVOSTI V VISOKEM ŠOLSTVU
Evropa si prizadeva za izgradnjo skladnega, združljivega in privlačnega evropskega
visokošolskega prostora. V Lizbonski strategiji je zapisano, da si želi Evropa doseči cilj
postati najbolj dinamična in na znanju temelječa družba na svetu. Za uresničitev tega cilja
bo morala vzpostaviti načine za doseganje kakovosti visokošolskega prostora (Evropa,
2013).
Leta 2005 so bili sprejeti Evropski standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti, ki so
sestavljeni iz (Komisija evropskih skupnosti, 2009, str. 4):
• načel za sisteme notranjega zagotavljanja kakovosti visokošolskih zavodov,
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standardov za zunanje vrednotenje visokošolskih zavodov in njihovih programov,
ki ga opravljajo agencije,
standardov, ki se uporabljajo za agencije za zagotavljanje kakovosti.

Namen Evropskih standardov in smernic za zagotavljanje sistema kakovosti v visokem
šolstvu je (ENQA, 2005, str. 11):
• zagotoviti vir pomoči in smernice za visokošolske zavode pri razvoju lastnega
sistema zagotavljanja kakovosti in ustanavljanju agencij, ki izvajajo zagotavljanje
kakovosti ter prispevati k skupnemu referenčnemu okviru,
• izboljšati izobraževanje, ki je na voljo študentom v evropskem visokošolskem
prostoru,
• narediti zunanje preverjanje kakovosti bolj transparentno in razumljivo,
• pomagati visokošolskim institucijam pri upravljanju in krepitvi kakovosti,
• oblikovati podlago za agencije za zagotavljanje kakovosti pri njihovem delu.
Evropski standardi in smernice za zagotavljanje notranje in zunanje kakovosti v
visokošolskih institucijah so (ENQA, 2005, str. 4-6):
• Institucije naj imajo načelno usmeritev in temu ustrezne postopke za zagotavljanje
kakovosti in standardov svojih programov ter diplom. Pri svojem delovanju naj si
prizadevajo za razvoj kulture, ki priznava pomen kakovosti in zagotavljanja
kakovosti. Razvijajo in uveljavljajo naj strategijo za krepitev kakovosti. Strategija,
politika in postopki so formalno sprejeti in javno objavljeni ter vsebujejo tudi
opredelitev vloge študentov in drugih deležnikov.
• Institucije naj imajo formalne mehanizme za redno ocenjevanje, potrjevanje in
spremljanje programov ter diplom.
• Študente se preverja in ocenjuje po kriterijih, pravilih in postopkih, ki so javno
objavljeni in načelno uporabljeni.
• Institucije imajo načine za zagotavljanje, da je osebje, ki dela s študenti,
kvalificirano in usposobljeno za to delo.
• Institucije zagotavljajo, da so razmere za študij, ki podpirajo učenje študentov,
primerne in ustrezne v vseh programih.
• Institucije zagotavljajo zbiranje, analizo in uporabo podatkov, ki so potrebni za
učinkovito upravljanje študijskih programov in ostalih dejavnosti.
• Institucije naj redno objavljajo najnovejše, objektivne, nepristranske, kvantitativne
in kvalitativne informacije o izvajajočih se študijskih programih.
• Pri postopkih zunanjega zagotavljanja kakovosti je treba upoštevati učinkovitost
procesov notranjega zagotavljanja kakovosti, opisanih v 1. delu evropskih
standardov in smernic.
• Nameni in cilji postopkov zagotavljanja kakovosti so določeni pred oblikovanjem
samih postopkov, pri čemer sodelujejo vsi odgovorni in so objavljeni skupaj z
opisom predvidenih postopkov.
• Vse formalne odločitve pri zunanjem zagotavljanju kakovosti temeljijo na
eksplicitno objavljenih kriterijih, ki se dosledno uporabljajo.

20

•
•
•

•

Postopki zunanjega zagotavljanja kakovosti so oblikovani tako, da se dosegajo
določeni nameni in cilji.
Poročila o kakovosti so napisana jasno in dostopna vsem, ki so jim namenjena.
Postopki zagotavljanja kakovosti, ki vključujejo priporočila za delovanje ali
narekujejo pripravo akcijskih načrtov, imajo vnaprej določene postopke za
spremljanje, ki se dosledno izvajajo.
Zunanje zagotavljanje kakovosti institucij ali programov se izvaja ciklično. Trajanje
ciklusa in uporabljeni postopki pregleda so jasno določeni in vnaprej objavljeni.

V standarde in smernice niso vključeni podrobni postopki, ker bi ti lahko načeli avtonomijo
institucij in agencij za zagotavljanje kakovosti. Oblikovani so tako, da se lahko uporabljajo
v vseh visokošolskih institucijah in agencijah za kakovost v Evropi.
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5 ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI NA FAKULTETA ZA
UPRAVO
Leta 1956 je bila ustanovljena Višja upravna šola, ki se je v letu 2003 preoblikovala v
Fakulteto za upravo. Fakulteta svoje poslanstvo (postati interdisciplinaren vir znanja za
upravo) uresničuje na področju visokošolskega izobraževanja upravnih znanosti,
znanstveno-raziskovalnega, razvojnega in svetovalnega dela, dopolnilnega strokovnega
izpopolnjevanja javnih uslužbencev in mednarodnega sodelovanja s podobnimi
izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami (FU, 2013).

5.1 KOMISIJA ZA KAKOVOST
Za zagotavljanje kakovosti na Fakulteti skrbi Komisija za kakovost. Sestavlja jo 13 članov,
in sicer visokošolski učitelji in sodelavci, nepedagoški delavci ter predstavnik študentov.
Predseduje ji dekan oziroma dekanja fakultete. Strokovno pomoč Komisiji za kakovost
nudita poslovna sekretarka in tajnik fakultete kot član komisije (Poročilo o kakovosti FU,
2012, str. 26).
Leta 2009 je Fakulteta za upravo ustanovila Center za razvoj pedagoške odličnosti
(CRPO), ki skrbi za izvajanje in razvoj več področij, ki skupaj tvorijo pedagoško odličnost,
in za nenehne izboljšave študijskih programov. Komisija za kakovost sodeluje s CRPO.
Komisija za kakovost vodi več projektov in vsako leto skrbi za ustrezno pripravo poročila o
kakovosti, katerega predloži v sprejem Senatu fakultete in obenem daje tudi predloge za
izboljšave (FU, 2013).

5.2 LETNA POROČILA O KAKOVOSTI
Letno poročilo o kakovosti fakultete je sestavni del poslovnega poročila fakultete, ki ga je
posamezna fakulteta dolžna posredovati Univerzi v Ljubljani. Namen poročila o kakovosti
je spremljanje stanja, sprememb in uresničevanja ukrepov za izboljšave na vseh področjih
in dejavnostih fakultete ter spremljanje delovanja sistema kakovosti. Poročila o kakovosti
vsebujejo: izobraževalno, razvojno, raziskovalno in umetniško dejavnost, mednarodno
dejavnost, čitalnice in založniško dejavnost, knjižnice, investicije in vzdrževanje, prostore
in opremo, človeške vire, informacijski sistem, osebje, storitve za študente (tutorstvo,
študentski svet in interesno dejavnost), sestavo in delovanje komisije oziroma organa
zadolženega za kakovost, pripravo dokumentov za sistem kakovosti, instrumentov in
kazalnikov kakovosti, izvajanje študentskih anket o pedagoškem delu in drugih anket ter
analiz ter morebitne zunanje evalvacije in akreditacije (UL, 2013). Po Zakonu o visokem
šolstvu je za pripravo letnega poročila o kakovosti odgovoren dekan/ja fakultete. Poročilo
pripravlja komisija za kakovost. O njem razpravljata tudi Senat in študenski svet Fakultete
(Pravila o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti Univerze v Ljubljani, 2008, 13.
člen).
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5.3 MEDNARODNA AKREDITACIJA EAPAA
Že od leta 1999 si Evropska akreditacija za programe javne uprave (European Association
for Public Administration Accreditation-EAPAA) prizadeva za izboljšanje kakovosti
Evropskih akademskih programov javne uprave in jim pomaga zagotoviti njihovo kakovost
z akreditacijo. EAPAA spodbuja kakovost evropskih programov javne uprave na akademski
ravni z oblikovanjem ustreznih akreditacijskih standardov za take programe preko
akreditacijskega odbora, spodbuja razvoj kurikuluma in inovacij, zagotavlja forum za
razpravo o kakovosti in akreditacijah ter zagotavlja kakovost evropskih programov javne
uprave z akreditacijo študijskih programov, ko se za tovrstno akreditacijo prijavijo
(EAPAA, 2013). Evropska akreditacija EAPAA je tudi edina evropska akreditacija, ki jo
lahko doseže študijski program s področja javne uprave (FU, 2013).
Evropsko akreditacijo EAPAA je Fakulteta za upravo pridobila za svoja dodiplomska
programa in podiplomski program Uprava. Za magistrski študijski program Uprava druga
stopnja je fakulteta pridobila evropsko akreditacijo EAPAA v letu 2008, v letu 2011 pa jo
je pridobila še za dodiplomski univerzitetni in visokošolski študij Uprava na prvi stopnji.
Pridobitev evropske akreditacije združenja EAPAA pomeni za fakulteto večji ugled med
ostalimi konkurenčnimi evropskimi in strokovnimi inštitucijami, za njene diplomante in
študente pa večje možnosti pri mednarodnih izmenjavah in na trgu dela (FU, 2013).

5.4 IZVAJANJE ŠTUDENTSKIH ANKET
Fakulteta za upravo izvaja študentske ankete v elektronski obliki preko spletnega
informacijskega sistema od študijskega leta 2008/2009 dalje. Predmet ocenjevanja v
študentskih anketah so študijske razmere, študijski programi, posamezni predmeti
študijskega programa ter učitelji in sodelavci, ki sodelujejo v posameznem študijskem
programu. Izvajajo se v skladu s Pravilnikom o študentski anketi Univerze v Ljubljani in
Pravilih o študentski anketi o pedagoškem delu učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani
(Poročilo o kakovosti FU, 2011, str. 27).
Prodekan za študijske zadeve organizira predstavitev splošnih rezultatov vsakoletne
analize študentskih anket s poudarkom na dobrih praksah nadpovprečno ocenjenih. S tem
so o analizi rezultatov in iz njih izhajajočih ugotovitvah in ukrepih obveščeni vsi učitelji in
sodelavci na fakulteti. Pedagogi pa imajo tudi možnost, da svoje rezultate posredujejo
študentom preko svojih spletnih strani (Poročilo o kakovosti FU, 2011, str. 27). V letu
2012 je Fakulteta za upravo prvič izvedla javno predstavitev analize rezultatov študentskih
anket vsem študentom, kjer je bilo preseženo nezaupanje glede anonimnosti. Vsem
študentom in zaposlenim so rezultati anket dostopni na spletu (Poročilo o kakovosti FU,
2012, str. 27).
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6 RAZISKAVA
Z namenom potrditve oziroma zavrnitve v uvodu postavljenih hipotez je bila opravljena
raziskava med študenti Fakultete za upravo.

6.1 METODOLOGIJA RAZISKAVE
Cilj in namen raziskave je bilo ugotoviti, kako študentje Fakultete za upravo ocenjujejo
njen sistem zagotavljanja kakovosti preko različnih dejavnikov s katerimi skuša Fakulteta
zagotavljati in povečevati svojo kakovost ter kdo je po njihovem mnenju odgovoren za
kakovost Fakultete. Koliko so študentom pomembni posamezni dejavniki pri zagotavljanju
kakovosti in ali so ti dejavniki tudi uresničeni na Fakulteti ter ali študentje sploh razumejo,
kaj pomeni pojem kakovost. V zadnjem letu se Univerza v Ljubljani trudi, da bi študenske
ankete postale pomemben način povratnih mnenj študentov o študijskih predmetih in
pedagoškem delu visokošolskih učiteljev, zato se je raziskava osredotočila tudi na
vprašanje, zakaj študentje rešujejo oziroma ne rešujejo študentskih anket.
Potrebni podatki za izvedbo raziskave so bili pridobljeni z metodo anketiranja na podlagi
anonimne spletne ankete. Anketni vprašalnik je bil oblikovan s pomočjo Enklik ankete
(https://www.1ka.si), ki je brezplačno dostopno orodje na svetovnem medmrežju za
izdelavo spletnih anket in omogoča zbiranje podatkov ter njihovo statistično analizo. Tako
sta bili na osnovi anketnega vprašalnika izvedeni analiza in interpretacija prejetih
rezultatov.
Za dodiplomske študente je bila anketa na voljo na družabni spletni strani Facebook in
sicer v različnih skupinah, ki so ustanovljene le za študente Fakultete za upravo.
Podiplomskim študentom je bila anketa poslana po elektronski pošti s strani strokovne
službe Fakultete, ki je podiplomskim študentom, ki so člani Alumni kluba Fakultete za
upravo, posredovala anketni vprašalnik. Anketa je bila na voljo za izpolnjevanje od 18. 6.
2013 do 23. 8. 2013. Število študentov, ki so kliknili na povezavo oziroma na URL naslov
do ankete, ne glede na to, ali so nadaljevali z izpolnjevanjem ankete ali ne, je bilo 455.
Od tega je bilo študentov, ki so v celoti odgovorili na vsa anketna vprašanja 144 in so
zato zajeti v nadaljnjo raziskavo.
Anketni vprašalnik je bil sestavljen na podlagi preučene literature in Poročil o kakovosti
Fakultete za upravo iz leta 2010, 2011 in 2012. Anketni vprašalnik je bil razdeljen na dva
sklopa. Prvi sklop se je nanašal na demografske podatke (način študija, letnik študija in
starost anketirancev), ki so bili potrebni za pridobitev splošnega vpogleda v strukturo
anketirancev. V drugem sklopu so bila vprašanja, ki so se nanašala na zagotavljanje
kakovosti na Fakulteti za upravo.
Anketni vprašalnik je imel 10 vprašanj. Prva tri vprašanja so anketirance spraševala po
študijski smeri, letniku študija in njihovi starosti. Četrto vprašanje se je nanašalo na
splošno vprašanje o kakovosti. Peto in šesto vprašanje sta se nanašala na kakovost
posameznih vidikov na Fakulteti za upravo. Pri sedmem in osmem vprašanju so
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anketiranci odgovarjali na vprašanja v zvezi s študentskimi anketami. Vprašanje številka
devet se je nanašalo na odgovornost za kakovost na Fakulteti za upravo. Pri zadnjem
oziroma desetem vprašanju pa so anketiranci še na splošno ocenili kakovost Fakultete za
upravo. Anketni vprašalnik je imel naslednje vrste vprašanj: vprašanja zaprtega tipa, eno
zaprto vprašanje z več možnimi odgovori in dve vprašanji, ki sta bili zastavljeni tako, da so
anketiranci lahko napisali svoj odgovor na vprašanje, če izmed ponujenih odgovorov za
njih ni bilo ustreznega.

6.2 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE
Grafikon 1 prikazuje, da je bilo od 143 študentov, ki so sodelovali v raziskavi, 38 %
študentov rednega univerzitetnega študijskega programa Uprava prva stopnja in 2 %
izrednih študentov tega programa. Študentov rednega visokošolskega strokovnega
študijskega programa Uprava prva stopnja je bilo 22 % in 10 % je bilo izrednih študentov
tega programa ter 3 % študentov univerzitetnega študijskega programa Upravna
informatika prva stopnja. Pri podiplomskih študentih je bilo 10 % tistih, ki so vpisani na
redni magistrski študijski program Uprava druga stopnja in 6 % tistih, ki so vpisani na
izredni študij tega programa. Študentov, ki so vpisani na redni skupni magistrski študijski
program Management v upravi druga stopnja je bilo 6 % in 1 % tistih, ki so na izredni
smeri tega programa. Iz ostalih podiplomskih študijskih programov, ki se izvajajo na
Fakulteti za upravo ni sodeloval noben študent, kar je posledica tega, da imajo ti programi
zelo malo oziroma nič vpisanih študentov. V celoti je na anketni vprašalnik odgovorilo 75
% dodiplomskih študentov in 23 % podiplomskih študentov Fakultete za upravo.
Kot je razvidno iz Grafikona 1, je v anketi sodelovalo največ študentov iz rednega
univerzitetnega študijskega programa Uprava prva stopnja. Tak rezultat je bil pričakovan,
ker so študentje omenjenega programa najbolj dejavni na družabni spletni strani, kjer je
bila anketa objavljena. Pomemben dejavnik rezultatov ankete je tudi število vpisanih
študentov v posamezen študijski program v študijskem letu 2012/2013 v katerem je bila
anketa izvedena. Iz Tabele 1 je razvidno, da je bilo največ študentov, 713, vpisanih v
redni visokošolski strokovni študijski program Uprava prva stopnja in 76 jih je bilo
vpisanih na izredno smer tega programa. Nekoliko manj, 651 študentov, je bilo vpisanih v
redni univerzitetni študijski program Uprava prva stopnja in 33 je bilo izredno vpisanih
študentov. Redni univerzitetni študijski program Upravna informatika je imel 42 vpisanih
študentov. Na drugi stopnji je bilo v magistrski študijski program Uprava druga stopnja
vpisanih 525 študentov, od tega je bilo le 10 izrednih študentov. Redni skupni magistrski
študijski program Management v upravi je imel vsega skupaj 57 redno vpisanih študentov.
Samo enega vpisanega študenta v študijskem letu 2012/2013 je imel redni skupni
magistrski program Finance in računovodstvo v Evropski uniji.
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Tabela 1: vpisani študentje na Fakulteti za upravo v letu 2012/2013
Vsi
skupaj

Skupaj
1. letnik

1. letnik
redni

izredni

Skupaj
2. letnik

2. letnik
redni

izredni

Skupaj
3. letnik

3. letnik
redni

izredni

Študijski program

2056

710

32

742

438

40

478

266

47

prva stopnja

1473

447

25

472

291

37

328

266

47

univerzitetni

684

176

12

188

137

17

154

156

4

Uprava
Upravna informatika
interdisciplinarni

642

153

12

165

123

17

140

153

4

42

23

23

14

14

3

visokošolski strokovni

789

271

13

284

154

20

174

110

43

Uprava

789

271

13

284

154

20

174

110

43

druga stopnja

583

263

7

270

147

3

150

583

263

7

270

147

3

150

38

3

7

232

144

3

147

magistrski
Finance in računovodstvo v
EU skupni

313
313
160
157
3
153
153

1

Management v upravi skupni
Uprava

57

38

525

225

3

Vir: UL, 2012

Podatki o vpisih študentov v študijsko leto 2012/2013 kažejo, da je v raziskavi sodelovala
večina študentov rednega univerzitetnega in visokošolskega programa Uprava prva
stopnja, ker je bilo teh študentov v študijskem letu 2012/2013 vpisanih največ. Najmanj
študentov je v raziskavi sodelovalo iz magistrskega študijskega programa Management v
upravi druga stopnja, ker je bilo teh študentov v omenjenem študijskem letu vpisanih
najmanj, če ne štejemo magistrskega študijskega programa Finance in računovodstvo v
EU, kjer je bil vpisan samo en študent, ki pa ni odgovoril na anketni vprašalnik.
Grafikon 1: način študija

1%

redni univerzitetni študijski program Uprava 1.
stopnja

6%

izredni univerzitetni študijski program Uprava 1.
stopnja

6%

univerzitetni študijski program Upravna informatika 1.
stopnja

10%

39%

redni visokošolski strokovni študijski program Uprava
1. stopnja
izredni visokošolski strokovni študijski program
Uprava 1. stopnja

10%

redni magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
izredni magistrski študijski program Uprava 2. stopnja

23%

redni skupni magistrski študijski program
Management v upravi 2. stopnja

2%
3%

izredni skupni magistrski študijski program
Management v upravi 2. stopnja

Vir: lasten, tabela 2

Grafikon 2 prikazuje letnik študija. Anketirancev v prvem letniku študija je bilo 20 %, v
drugem 35 % in v tretjem 45 %. Iz prvega letnika dodiplomskih programov je anketo
rešilo največ študentov iz rednega visokošolskega strokovnega študijskega programa
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Uprava prva stopnja, 38%, iz podiplomskih študijskih programov pa je v prvem letniku
anketo rešilo največ študentov iz rednega magistrskega študijskega programa Uprava
druga stopnja, 17%. Iz drugega letnika dodiplomskih programov je anketo rešilo največ
študentov iz rednega univerzitetnega študijskega program Uprava prva stopnja, 39%,
medtem ko je iz podiplomskih programov anketo rešilo največ študentov iz rednega
magistrskega študijskega programa Uprava druga stopnja, 12%. Največje število
študentov, ki so rešili anketo v tretjem letniku je bilo tudi iz rednega univerzitetnega
študijskega program Uprava prva stopnja, 60%.
Iz rezultatov Grafikona 2 je razvidno, da je bilo največ anketirancev iz tretjega letnika
Fakultete za upravo. Pri dodiplomskih študijskih programih je bilo največ anketirancev iz
rednega univerzitetnega programa Uprava prva stopnja, pri podiplomskih jih je bilo največ
iz magistrskega programa Uprava druga stopnja, ki ima tudi največ vpisanih študentov v
študijskem letu 20012/ 2013. Nekaj anketirancev iz podiplomskih študijskih programov je
za letnik študija izbralo tretji letnik, kar ni mogoče, ker na drugi stopnji obstajata samo
prvi in drugi letnik.
Grafikon 2: letnik študija
70%

redni univerzitetni študijski program Uprava 1.
stopnja

60%

izredni univerzitetni študijski program Uprava 1.
stopnja
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univerzitetni študijski program Upravna
informatika 1. stopnja

40%

redni visokošolski strokovni študijski program
Uprava 1. stopnja
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izredni visokošolski strokovni študijski program
Uprava 1. stopnja

20%

redni magistrski študijski program Uprava 2.
stopnja

10%

izredni magistrski študijski program Uprava 2.
stopnja
redni skupni magistrski študijski program
Management v upravi 2. stopnja

0%
1. letnik

2. letnik

3. letnik

izredni skupni magistrski študijski program
Management v upravi 2. stopnja

Vir: lasten, tabela 3

V Grafikonu 3 je prikazana starost anketirancev, ki je razvrščena v pet razredov. V prvi
razred od 18 do 21 let sodi 19 % anketirancev. V drugem razredu od 22 do 23 let je
največ anketirancev, in sicer 30 %. V razred od 24 do 25 let sodi 17 % anketirancev in
najmanj anketirancev, samo 4 %, je v razredu od 26 do 27 let. V zadnji razred starih več
kot 27 let sodi prav tako 30 % anketirancev.
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Grafikon 3: starost

Vir: lasten, tabela 4

Pri četrtem vprašanju (Grafikon 4) so morali anketiranci označiti odgovor, ki za njih kar
najbolje predstavlja pojem kakovosti. Podane so imeli tri različne definicije, vendar je le
ena najbolje opredeljevala kakovost. Namen vprašanja je bil ugotoviti, ali študentje
Fakultete za upravo razumejo, kaj pojem kakovost sploh pomeni. Največ, 58 %
anketirancev, je označilo odgovor oziroma definicijo, ki najbolje opredeljuje kakovost, in
sicer, da je kakovost skupek vseh lastnosti in karakteristik izdelka, procesa ali storitve, ki
se nanašajo na sposobnost, da izpolnijo zastavljene ali neposredno izražene potrebe.
Odgovor, da je kakovost proces, ki vsebuje več kot eno funkcijo znotraj organizacijske
strukture in ima pomemben vpliv na zagotavljanje učinkovitosti organizacije, je označilo
28 % anketirancev, in najmanj, 13% anketirancev, je označilo odgovor, da je kakovost
razmerje med vložki in učinki oziroma razmerje med izložki in potrebnimi sredstvi za
zagotovitev izložka. Iz tega lahko sklepamo, da študetje Fakultete za upravo dobro
poznajo pomen pojma kakovosti.
Grafikon 4: pojem kakovosti

Vir: lasten, tabela 5

Pri petem vprašanju so anketiranci s pomočjo ocenjevalne lestvice izrazili pomembnost
oziroma nepomembnost navedenih trditev za zagotavljanje kakovosti na Fakulteti za
upravo, in sicer je ocena 1 pomenila, da je trditev zelo nepomembna, 5 pa, da je trditev
zelo pomembna za zagotavljanje kakovosti. V Grafikonu 5 so prikazane povprečne ocene
anketirancev za posamezno trditev. Anketiranci so najvišje ocenili, da so za zagotavljanje
kakovosti na Fakulteti najpomembnejši korekten odnos visokošolskih učiteljev do
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študentov (4,5), uspešno delo v praksi z znanjem pridobljenim po predmetniku (4,4),
sodelovanje fakultete z delodajalci v zasebnem in javnem sektorju (4,4) ter ustrezno
pedagoško delo visokošolskih učiteljev, ki je v skladu s pričakovanji (4,4). Nekoliko nižje,
vendar še vedno visoko, so ocenjene povratne informacije, ki jih dajejo študentje glede
kvalitete študija in upoštevanje njihovega mnenja pri nadaljnjem delu fakultete (4,3) ter
možnost študentov, da svobodno izrazijo svoje mnenje o pedagoškem delu visokošolskih
učiteljev (4,3), prav tako pa so anketirancem pri zagotavljanju kakovosti pomembni tudi
ustrezna računalniška oprema, informacijski sistem in prostorski pogoji (4,3).
Trditve, da so pričakovanja glede izvedbe izobraževalnih storitev v celoti izpolnjena (4,2),
da se pri učnih predmetih ustrezno poglablja v študijsko snov (4,1) ter, da je končna
ocena pri posameznem predmetu jasno sestavljena (4,1), so ocenjene še nekoliko nižje.
Po mnenju anketirancev ustrezna raven zahtevnosti predmetov (4,0),izvedba študijskega
programa po učnem načrtu (4,0) in sprotno spremljanje uspešnosti dela visokošolskih
učiteljev (4,0) niso pomembni za zagotavljanje kakovosti. Najnižje so anketiranci ocenili
dodatno strokovno izobraževanje študentov z jezikovnimi tečaji, poletnimi šolami,
delavnicami ipd. (3,9) in presenetljivo so z najnižjo oceno izmed vseh trditev ocenili
izvajanje študentskih anket o predmetu in pedagoškem delu visokošolskih učiteljev na
fakulteti (3,8), kar pomeni, da po mnenju anketirancev izvajanje študentskih anket ne
prispeva k zagotavljanju kakovosti na Fakulteti za upravo.
Iz Grafikona 5 je razvidno, da je študentom za zagotavljanje kakovosti najbolj pomemben
korekten odnos visokošolskih učiteljev do njih, kar kaže na to, da so pedagoški delavci
najpomembnejši dejavnik pri študentih, ko ocenjujejo kakovost in da je pomembno, da
ima Fakulteta na voljo prijazne in študentom dostopne pedagoške delavce. Visoko se je
uvrstilo tudi sodelovanje fakultete z zasebnim in javnim sektorjem, predvidevamo, da
zato, ker je v današnjem času težko dobiti zaposlitev in je sodelovanje fakultete z javnim
in zasebnim sektorjev še toliko bolj pomembno.
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Grafikon 5: povprečne ocene pri trditvah za oceno kakovosti

Vir: lasten, tabela 6

Pri šestem vprašanju so anketiranci s pomočjo ocenjevalne lestvice izrazili uresničitev
oziroma neuresničitev navedenih trditev (trditve so bile enake kot v petem vprašanju), in
sicer je ocena 1 pomenila, da trditev sploh ni uresničena, 5 pa, da je na Fakulteti za
upravo popolnoma uresničena. Grafikon 6 prikazuje povprečne ocene anketirancev za
posamezno trditev. Pregled povprečnih ocen za posamezno trditev kaže, da so ustrezna
računalniška oprema, informacijski sistem in prostorski pogoji najbolj uresničeni na
Fakulteti za upravo (3,9). Visoko povprečno oceno ima tudi izvajanje študentskih anket o
predmetu in pedagoškem delu visokošolskih učiteljev na fakulteti (3,7) in izvedba
študijskega programa po učnem načrtu (3,7). Nekoliko manj je na Fakulteti po mnenju
anketirancev uresničen korekten odnos visokošolskih učiteljev do študentov (3,6). Z isto
povprečno oceno (3,5) so ocenili pedagoško delo visokošolskih učiteljev, poglabljanje v
študijsko snov pri učnih predmetih, raven zahtevnosti predmetov in dodatno strokovno
izobraževanje študentov. V celoti izpolnjena pričakovanja glede izvedbe izobraževalnih
storitev, jasna sestava končnih ocen pri predmetu in možnost študentov, da svobodno
izrazijo svoje mnenje o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev so ocenjeni še nekoliko
nižje (3,4). Po mnenju anketirancev so na Fakulteti najmanj uresničene možnosti
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nenehnega spremljanja uspešnosti dela visokošolskih učiteljev (3,2), možnosti študentov
dajanja povratnih informacij glede kvalitete študija in upoštevanje njihovega mnenja pri
nadaljnjem delu fakultete (3,1), uspešno delo v praksi z znanjem pridobljenim po
predmetniku (3,1) ter sodelovanje Fakultete z delodajalci v zasebnem in javnem sektorju
(3,0).
Iz rezultatov vidimo, da tiste trditve, ko so jih anketiranci pri prejšnjem vprašanju postavili
za pomembne pri zagotavljanju kakovosti, niso v celoti uresničene na Fakulteti. Medtem,
ko so anketiranci ocenili uspešno delo v praksi z znanjem pridobljenim po predmetniku in
sodelovanje fakultete z delodajalci v zasebnem in javnem sektorju kot pomembne pri
zagotavljanju kakovosti, so jih ocenili kot popolnoma neuresničene na Fakulteti za upravo.
Grafikon 6: povprečne ocene pri trditvah za oceno uresničitve

Vir: lastni, tabela 7

Rezultati v Grafikonu 7 prikazujejo odgovor na vprašanje ali anketiranci izpolnjujejo
študentske ankete o predmetu in pedagoškem delu visokošolskih učiteljev na fakulteti v
storitvi e-študent. Kar 45 % anketirancev izpolnjuje študentske ankete, ker lahko tako
izrazijo svoje mnenje in 23 % jih izpolnjuje zato, ker lahko tako vplivajo na izboljšanje
kakovosti študijskega programa. Med tistimi, ki ne izpolnjujejo študentskih anket je 10%
tistih, ki jih ne izpolnjujejo zato, ker menijo, da ankete niso anonimne, 9% jih anket ne
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izpolnjujejo, ker menijo, da se kakovost študijskega programa kljub temu ne bo izboljšala,
6 % ne izpolnjuje anket, ker niso seznanjeni z rezultati anketiranja in samo 1 % anket ne
izpolnjuje zato, ker ne poznajo njihovega namena. Ti rezultati kažejo, da večina
anketirancev izpolnjuje študentske ankete in se s tem zaveda njihovega pomena ter želi
izraziti svoje mnenje o predmetih in pedagogih. Rezultati kažejo tudi, da študentje
zaupajo v zagotovljeno anonimnost anket. Pozitivno je, da samo nekateri ne izpolnjuejo
anket, zato ker ne bi poznali namena anketiranja, kar kaže na to, da Fakulteta dobro
obvešča svoje študente glede namena omenjenih anket.
Grafikon 7: izpolnjevanje študentskih anket

Vir: lasten, tabela 8

Grafikon 8 prikazuje rezultate odgovora na vprašanje ali anketiranci menijo, da so sokrivi,
če ne izpolnjujejo študentskih anket in s tem ne podajo mnenja o slabem pedagoškem
delu visokošolskega učitelja, da ta kljub slabemu delu še naprej poučuje. 62 %
anketirancev meni, da niso sokrivi, če ne izpolnjujejo študentskih anket, 36 % zato, ker
verjamejo, da bo visokošolski učitelj, kljub njihovi slabi oceni še naprej poučeval na
fakulteti in 26 % zato, ker verjamejo, da se kljub njihovi slabi oceni pedagoško delo
visokošolskega učitelja ne bo izboljšalo. Samo 34 % jih meni, da so v tem primeru sokrivi,
zato redno izpolnjujejo študentske ankete. 4 % anketirancev so pri tem vprašanju izbrali
možnost drugo.
Iz rezultatov lahko razberemo, da se večina študentov ne počuti sokrivih, če ne
izpolnjujejo študentskih anket, ker ne verjamejo, da se bo s tem, ko podajo slabo mnenje
o visokošolskem učitelju, kaj spremenilo. Če je večina anketirancev pri prejšnjem
vprašanju menila, da lahko z izpolnjevanjem anket podajo svoje mnenje in prispevajo k
kakovostnejšemu študijskemu programu, so pri spremembah glede izboljšanja slabega
dela visokošolskih učiteljev precej bolj črnogledi.
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Grafikon 8: sokrivda za neizpolnjevanje študentskih anket

Vir: lasten, tabela 9

Rezultati Grafikona 9 prikazujejo odgovor na vprašanje, kdo je po mnenju anketirancev
odgovoren za kakovost na Fakulteti za upravo, pri čemer so imeli na voljo več možnih
odgovorov. Največ, 82 %, jih je odgovorilo, da je za kakovost odgovorno vodstvo
Fakultete, nekoliko manj, 72 %, pa jih je menilo, da so za kakovost odgovorni pedagoški
delavci na Fakulteti. Da so za kakovost odgovorni študentje je bilo mnenja 32 %
anketirancev in, da je za to odgovorna Univerza v Ljubljani, 30 % vprašanih.
Študentje največ odgovornosti za kakovost Fakultete pripisujejo vodstvu in pedagoškim
delavcem na Fakulteti. Zanimivo je, da najmanj anketirancev meni, da je za kakovost
odgovorna Univerza v Ljubljani, čeprav Fakulteta deluje v okviru Univerze, ki je tista, ki
določa sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti na vseh članicah Univerze in
sprejema še druge ukrepe povezane z zagotavljanjem sistema kakovosti npr. študentske
ankete, tutorstvo ipd. Predvidevam, da je takšen rezultat posledica mnenja študentov, da
je od Fakultete odvisno, kako uspešno in doseldno izvaja vse novosti in izboljšave, ki jih
uvaja Univerza v Ljubljani.
Grafikon 9: odgovornost za kakovost

Vir: lasten, tabela 10

V Grafikonu 10 je prikazana ocena trenutnega stanja kakovosti na Fakulteti za upravo.
Anketiranci so s pomočjo ocenjevalne lestvice izrazili zadovoljivo oziroma nezadovoljivo
trenutno stanje kakovosti na Fakulteti, kjer je ocena 1 pomenila, da je zelo nezadovoljivo
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in ocena 5, da je zelo zadovoljivo. Da je trenutno stanje kakovosti zelo nezadovoljivo
menita samo 2 % anketirancev, medtem ko jih 7 % meni, da je nezadovoljivo. 19 % jih je
mnenja, da trenutna kakovost ni niti zadovoljiva, niti nezadovoljiva. Največ anketirancev,
48 %, je ocenilo trenutno stanje kakovosti kot dokaj zadovoljivo, medtem ko je 25 %
trenutno stanje ocenilo kot zelo zadovoljivo.
Grafikon 10: ocena kakovosti

Vir: lasten, tabela 11

Rezultati kažejo, da je več kot polovica študentov zadovoljna s trenutno kakovostjo
Fakultete za upravo, kar je pozitivno za njeno delovanje in kaže na to, da Fakulteta dela
dobro in se trudi za kakovost, ki jo študentje prepoznajo in cenijo.

6.3 PREVERJANJE HIPOTEZ
Pred raziskavo smo v diplomskem delu postavili tri hipoteze, ki jih lahko sedaj preverimo
in potrdimo ali ovržemo s pomočjo analize anketnega vprašalnika.
Hipoteza 1: Povratne informacije študentov glede kakovosti študija in upoštevanje
njihovega mnenja pri nadaljnjem delu fakultete je pomembno za zagotavljanje sistema
kakovosti na Fakulteti za upravo. Rezultati ankete so pokazali, da lahko hipotezo
potrdimo, saj se večina anketirancev strinja s to trditvijo. Trditev smo prikazali na
grafikonu 5, kjer vidimo, da so jo anketiranci ocenili s povprečno oceno 4,3, medtem ko je
bila najvišja povprečna ocena na omenjenem grafikonu 4,5.
Hipoteza 2: Anketiranci rešujejo študentske ankete o predmetu in pedagoškem delu
učiteljev, ker lahko tako izrazijo svoje mnenje. Rezultati ankete so pokazali, da lahko
hipotezo potrdimo. Iz grafikona 7 je razvidno, da 45 % anketirancev rešuje študentske
ankete o predmetu in pedagoškem delu visokošolskih učiteljev, ker lahko tako izrazijo
svoje mnenje.
Hipoteza 3: Anketiranci so zadovoljni s trenutnim stanjem kakovosti na Fakulteti za
upravo. Rezultati ankete so pokazali, da lahko hipotezo potrdimo. Iz grafikona 10 je
razvidno, da je 48 % anketirancev ocenilo trenutno kakovost kot dokaj zadovoljivo, in če k
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temu prištejemo še 25 % anketirancev, ki jo je ocenilo kot zelo zadovoljivo, je 73 %
študentov zadovoljnih s trenutnim stanjem kakovosti.

6.4 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
Prostora za izboljšave pri zagotavljanju sistema kakovosti je veliko. Vedno obstaja še
naslednja stopnja, naslednja točka, ki jo lahko dosežemo. Anketa je pokazala, da
Fakulteta za upravo po mnenju študentov zagotavlja kakovost, ampak je pokazala tudi
nekaj šibkih točk, ki bi jih morala izboljšati. Pomembno je, da začne Fakulteta še tesneje
sodelovati z delodajalci v zasebnem in javnem sektorju, predvsem zasebnem, ker kot
vemo javni sektor novih delovnih mest ne ponuja več, medtem ko je še veliko odprtih
možnosti za nove zaposlitve in študijske prakse v zasebnem sektorju.
Znanje, ki ga študentje dobijo na Fakulteti očitno ne zadošča standardom, ki so potrebni v
praksi. S to težavo se sooča veliko fakultet, ki študentom ne ponujajo dovolj praktičnega
znanja. Fakulteta za upravo bi morala oceniti, katera znanja so potrebna in se zahtevajo v
praksi, in jim dati večji poudarek. Trg dela se je po gospodarski krizi spremenil in znanje,
ki je nekoč zadostovalo za zaposlitev in delo, danes ne več.
Naslednja pomembna izboljšava je ponujanje možnosti študentom, da lahko svobodno
izrazijo svoje mnenje glede dela Fakultete, študijskih predmetov in dela visokošolskih
učiteljev, morebiti še kako drugače kot samo preko študentskih anket. Študentje bi si tudi
želeli videti rezultate omenjenih anket v praksi, kaj konkretno se je na podlagi njihovega
mnenja izboljšalo in kaj Fakulteta še namerava izboljšati (predvsem v zvezi z delom
visokošolskih učiteljev). Ugotovili smo tudi, da je študentom pomembno ustrezno
delovanje, učinkovitost in odnos visokošolskih učiteljev bolj kot karkoli drugega na
področju kakovosti, zato je pomembno, da Fakulteta še več energije usmerja na to
področje.
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7 ZAKLJUČEK
Vloga in pomen, ki ga ima danes visokošolsko izobraževanje v družbi, je največje do
sedaj, ker se povečuje zavedanje, da je izobrazba ključ do učinkovitejše in produktivnejše
družbe. Vsako leto se na visokošolske zavode vpiše znatno več študentov kot pred leti,
zato je pomen sistema kakovosti visokega šolstva toliko bolj prisoten, saj se lahko le s
kakovostjo zagotovi učinkovitost in konkurenčnost visokošolskega izobraževanja. Kakovost
v visokem šolstvu je težko definirati. Obstaja več definicij kakovosti, opredeljenih s strani
domačih in tujih avtorjev ali mednarodnih organizacij za kakovost. Za nekoga je lahko
nekaj kakovostno, medtem ko drugi kakovosti tam ne vidi. Na splošno bi lahko povzeli, da
je kakovost skupek vseh lastnosti in karakteristik izdelka, procesa ali storitve, ki se
nanašajo na sposobnost, da izpolnijo zastavljene ali neposredno izražene potrebe.
Kakovost je tudi doseganje pričakovanj ali zahtev, ki so postavljene s strani uporabnikov.
Tudi razumevanje pojma kakovosti se je skozi leta spreminjalo. Kar je mogoče bilo še
pred leti opredeljeno v družbi kot kakovostno, je danes opredeljeno manj ali sploh
nekakovostno, kar je posledica nenehnega spreminjanja družbe s strani različnih
dejavnikov npr. gospodarske krize.
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu je
predstavljena kratka zgodovina in razvoj visokega šolstva pri nas. Podrobneje so opisane
tri javne univerze: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem
ter Univerza v Novi Gorici in Evro-sredozemska univerza, ki delujeta kot zasebna zavoda.
Opredeljeni sta tudi vloga in pomen visokošolskega izobraževanja danes, kateremu se
pripisuje velik pomen, če želimo uspešnejšo družbo in razvitejše gospodarstvo. Nato je
predstavljena zgodovina državnih organizacij za kakovost, od prve, ki je bila ustanovljena
v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, do tistih, ki so se zvrstile do danes. Predstavljeno
je tudi delovanje trenutnih organizacij, ki skrbijo za kakovost v visokem šolstvu, njihove
naloge in cilji. Predvsem je pomemben NAKVIS, ker podeljuje akreditacije in izvršuje
evalvacije na visokošolskih zavodih, tako da je njegovo delovanje primarnega pomena, ko
govorimo o zagotavljanju in nadgradnji sistema kakovosti.
Opredeljena je tudi definicija in pomen sistema kakovosti v visokem šolstvu. Kakovosti ne
moremo opredeliti samo z eno definicijo, zato je predstavljenih več poskusov njene
opredelitve različnih domačih in tujih avtorjev. Kakovost je ključna v visokošolskem
izobraževanju, saj se mora visoko šolstvo nenehno razvijati in izpopolnjevati. Izboljševanje
sistema kakovosti v visokem šolstvu se mora najprej zagotoviti na državni ravni in šele
nato se lahko implicira v visokošolske zavode, kjer je potem od njih odvisno, kako
dosledno izvršujejo določene standarde in merila kakovosti. Nato so opisana merila za
akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov, ki jih je določil NAKVIS in sprejel na
podlagi Zakona o visokem šolstvu. Akreditacija se podeli, ko visokošolski zavod ali
študijski program izpolnjuje minimalne kriterije za izvajanje svoje dejavnosti. Evalvacija
pomeni vse aktivnosti s katerimi se spremlja izvajanje oziroma delovanje visokošolskega
zavoda ali študijskega programa v okviru določenih kriterijev. V okviru evalvacije je
pomembna samoevalvacija, ker omogoča, da visokošolski zavod sam oceni dosežke,
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trenutno stanje in nadaljne izvedbe ukrepov za izboljšanje svojega delovanja. Doseganje
kakovosti temelji na stalnem izpopolnjevanju in evalviranju študijskih programov ter
visokošolskih institucij. Za merjenje kakovosti visokega šolstva so postavljeni jasni in
merljivi kriteriji. Na kratko je predstavljen tudi Nacionalni program visokega šolstva, ki naj
bi bil v celoti uresničen do leta 2020 in predstavlja novosti na področju visokošolskega
izobraževanja, vključno z zagotavljanjem njegove kakovosti. Novosti, ki jih želi izpeljati do
leta 2020 je veliko in nekatere, za njihovo uresničitev, zahtevajo tudi spremembo Zakona
o visokem šolstvu. Pomembno je tudi delovanje Evropske unije na področju zagotavljanja
sistema kakovosti v državah članicah. V ta namen je EU sprejela standarde in smernice, ki
zajemajo notranje zagotavljanje kakovosti v visokošolskih ustanovah, zunanje
zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu in zagotavljanje kakovosti v agencijah za
zagotavljanje kakovosti. V zadnjem poglavju teoretičnega dela je predstavljena Fakulteta
za upravo, organizacija na katero se nanaša raziskava diplomskega dela. Predstavljeni so
mehanizmi , s katerimi se trudi zagotavljati kakovost. Diplomsko delo predstavlja vpogled
v sistem kakovosti visokošolskih zavodov pri nas in predstavi instrumente za zagotavljanje
kakovosti in njihove lastnosti.
Raziskovalni del diplomskega dela predstavlja zasnovo in potek raziskave ter analizo
dobljenih rezultatov. Nanaša se na mnenje dodiplomskih in podiplomskih študentov vseh
študijskih programov Fakultete za upravo glede sistema kakovosti na Fakulteti. Rezultati
so bili pridobljeni na podlagi spletnega anonimnega anketnega vprašalnika. Odziv na
anketo je bil velik, kar je pozitivno, saj več anketirancev pomeni bolj točne rezultate
raziskave.
Raziskava je pokazala nekatere pomanjkljivosti Fakultete, predvsem pri njenem
sodelovanju z zasebnim in javnim sektorjem, česar si študentje želijo v večji meri in ima
po njihovem mnenju velik vpliv na kakovost Fakultete. Pri kakovosti so izpostavili tudi
pomen korektnega odnosa visokošolskih učiteljev do študentov, ki na Fakulteti še ni
popolnoma uresničen. Raziskava nam je podala vpogled v razmišljanje in mnenja
študentov, saj so ti najpomembnejši, kadar govorimo o kakovosti.
Vse tri hipoteze, ki so bile postavljene v uvodu so po opravljeni analizi raziskave potrjene.
Potrjeno je, da so povratne informacije študentov glede kakovosti študija in upoštevanje
njihovega mnenja pri nadaljnjem delu fakultete pomembne za zagotavljanje sistema
kakovosti na Fakulteti za upravo, da anketiranci rešujejo študentske ankete o predmetu in
pedagoškem delu učiteljev, ker lahko tako izrazijo svoje mnenje in, da so anketiranci
zadovoljni s trenutnim stanjem kakovosti na Fakulteti za upravo.
Raziskava je pokazala, da je Fakulteta za upravo kakovostna in, da uspešno sledi
sistemom zagotavljanja kakovosti. Vedno je še prostor za spremembe in izboljšave, ki so
tudi predstavljeni v diplomskem delu. Pomembno pa je, da je Fakulteta na pravi poti
zagotavljanja kakovosti. V prihodnosti bo visokošolsko izobraževanje pripisovalo še večji
pomen kakovosti visokošolskih zavodov in pridobljenemu znanju študentov oziroma
diplomantov.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik
Spoštovani,
sem Vozel Tjaša, študentka 3. letnika univerzitetnega programa Uprava na Fakulteti za
upravo Univerze v Ljubljani in pri mentorju dr. Janezu Stare in somentorici Manici Danko
pišem diplomsko nalogo z naslovom Zagotavljanje sistema kakovosti visokega šolstva primer fakultete, v kateri se ukvarjam z zagotavljanjem kakovosti na naši fakulteti.
Zato vas prosim, da izpolnite nekajminutno anonimno anketo in mi pomagate izdelati
verodostojno diplomsko delo. Hvala!
_________________________________________________________________________
1 - Način študija:
redni univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
izredni univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja
univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
redni visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
izredni visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
redni magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
izredni magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
redni skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
izredni skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
redni skupni magistrski študijski program Finance in računovodstvo v EU 2. stopnja (FINAC)
izredni skupni magistrski študijski program Finance in računovodstvo v EU 2. stopnja (FINAC)
redni skupni magistrski študijski program Javna uprava in upravljanje sprememb 2. stopnja (IMPACT)
izredni skupni magistrski študijski program Javna uprava in upravljanje sprememb 2. stopnja (IMPACT)

2 - Letnik študija:
1. letnik
2. letnik
3. letnik

3 - Starost:
18 - 21 let
22 - 23 let
24 - 25 let
26 - 27 let
več kot 27 let
4 - Označite odgovor, ki za Vas najbolje predstavlja pojem kakovost:
skupek vseh lastnosti in karakteristik izdelka, procesa ali storitve, ki se nanašajo na sposobnost, da
izpolnijo zastavljene ali neposredno izražene potrebe
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razmerje med vložki in učinki oziroma razmerje med izložki in potrebnimi sredstvi za zagotovitev izložka
proces, ki vsebuje več kot eno funkcijo znotraj organizacijske strukture in ima pomemben vpliv na
zagotavljanje učinkovitosti organizacije

5 - Kako pomembna je naslednja trditev za zagotavljanje kakovosti na Fakulteti za upravo?

Zelo
Nepomem
nepomemb
bna
na

Niti niti Pomembna

Zelo
pomembna

V celoti izpolnjena pričakovanja glede izvedbe
izobraževalnih storitev.
Uspešno delo v praksi z znanjem pridobljenim
po predmetniku.
Ustrezno in v skladu s pričakovanji pedagoško
delo visokošolskih učiteljev.
Ustrezno poglabljanje v študijsko snov pri učnih
predmetih.
Ustrezna raven zahtevnosti predmetov.
Jasna sestava končnih ocen pri predmetu.
Možnost študentov, da svobodno izrazijo svoje
mnenje o pedagoškem delu visokošolskih
učiteljev.
Povratne informacije študentov glede kvalitete
študija in upoštevanje njihovega mnenja pri
nadaljnjem delu fakultete.
Sodelovanje fakultete z delodajalci v zasebnem
in javnem sektorju.
Ustrezna računalniška oprema, informacijski
sistem in prostorski pogoji.
Izvedba študijskega programa po učnem načrtu.
Korekten odnos visokošolskih učiteljev do
študentov.
Sprotno spremljanje uspešnosti dela
visokošolskih učiteljev.
Izvajanje študentskih anket o predmetu in
pedagoškem delu visokošolskih učiteljev na
fakulteti.
Dodatno strokovno izobraževanje študentov
(jezikovni tečaji, poletne šole, delavnice, ...)

11 - Kako pomembna je naslednja trditev za zagotavljanje kakovosti na Fakulteti za upravo?

Zelo
Nepomem
nepomemb
bna
na
V celoti izpolnjena pričakovanja glede izvedbe
izobraževalnih storitev.
Uspešno delo v praksi z znanjem pridobljenim
po predmetniku.
Ustrezno in v skladu s pričakovanji pedagoško
delo visokošolskih učiteljev.
Ustrezno poglabljanje v študijsko snov pri učnih
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Niti niti Pomembna

Zelo
pomembna

Zelo
Nepomem
nepomemb
bna
na

Niti niti Pomembna

Zelo
pomembna

predmetih.
Ustrezna raven zahtevnosti predmetov.
Jasna sestava končnih ocen pri predmetu.
Možnost študentov, da svobodno izrazijo svoje
mnenje o pedagoškem delu visokošolskih
učiteljev.
Povratne informacije študentov glede kvalitete
študija in upoštevanje njihovega mnenja pri
nadaljnjem delu fakultete.
Sodelovanje fakultete z delodajalci v zasebnem
in javnem sektorju.
Ustrezna računalniška oprema, informacijski
sistem in prostorski pogoji.
Izvedba študijskega programa po učnem načrtu.
Korekten odnos visokošolskih učiteljev do
študentov.
Sprotno spremljanje uspešnosti dela
visokošolskih učiteljev.
Izvajanje študentskih anket o predmetu in
pedagoškem delu visokošolskih učiteljev na
fakulteti.
Dodatno strokovno izobraževanje študentov
(jezikovni tečaji, poletne šole, delavnice, ...)

12 - V kolikšni meri so naslednje trditve uresničene na Fakulteti za upravo?

Sploh ni
Ni
Ne vem,
Je
Popolnom
uresničena uresničena ne morem uresničena
a
se
uresničena
opredeliti
V celoti izpolnjena pričakovanja glede izvedbe
izobraževalnih storitev.
Uspešno delo v praksi z znanjem pridobljenim
po predmetniku.
Ustrezno in v skladu s pričakovanji pedagoško
delo visokošolskih učiteljev.
Ustrezno poglabljanje v študijsko snov pri učnih
predmetih.
Ustrezna raven zahtevnosti predmetov.
Jasna sestava končnih ocen pri predmetu.
Možnost študentov, da svobodno izrazimo svoje
mnenje o pedagoškem delu visokošolskih
učiteljev.
Povratne informacije študentov glede kvalitete
študija in upoštevanje njihovega mnenja pri
nadaljnjem delu fakultete.
Sodelovanje fakultete z delodajalci v zasebnem
in javnem sektorju.
Ustrezna računalniška oprema, informacijski
sistem in prostorski pogoji.
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Sploh ni
Ni
Ne vem,
Je
Popolnom
uresničena uresničena ne morem uresničena
a
se
uresničena
opredeliti
Izvedba študijskega programa po učnem načrtu.
Korekten odnos visokošolskih učiteljev do
študentov.
Sprotno spremljanje uspešnosti dela
visokošolskih učiteljev.
Izvajanje študentskih anket o predmetu in
pedagoškem delu visokošolskih učiteljev na
fakulteti.
Dodatno strokovno izobraževanje študentov
(jezikovni tečaji, poletne šole, delavnice, ...)
13 - Ali izpolnjujete študentske ankete o predmetu in pedagoškem delu visokošolskih učiteljev na
fakulteti v storitvi e-študent (prešnji e-indeks)?
da, ker lahko tako izrazim svoje mnenje
da, ker s tem vplivam na izboljšanje kakovosti študijskega programa
ne, ker ne poznam namena anketiranja
ne, ker nisem seznanjen/a z rezultati anket
ne, ker menim, da anonimnost anket ni zagotovljena
ne, ker menim, da se kakovost študijskega programa zato ne bo izboljšala
Drugo (navedite):

14 - Ali menite, da ste sokrivi, če ne izpolnjujete študentskih anket in s tem ne podate mnenja o slabem
pedagoškem delu visokošolskega učitelja, da ta kljub slabemu delu še naprej poučuje?
da, zato redno izpolnjujem študentske ankete
ne, saj se kljub moji slabo oceni pedagoško delo visokošolskega učitelja ne bo izboljšalo
ne, nisem sokriv/a, ker menim, da bo visokošolski učitelj kljub moji slabi oceni še naprej poučeval na
fakulteti
Drugo (navedite):
15 - Kdo je odgovoren za kakovost na Fakulteti za upravo?
Možnih je lahko več odgovorov

Univerza v Ljubljani
vodstvo Fakultete za upravo
pedagoški delavci na fakulteti (profesorji, asistenti, ...)
študentje
16 - Ocenite trenutno stanje kakovosti na Fakulteti za upravo:

zelo nezadovoljiva
nezadovoljiva
niti zadovoljiva, niti nezadovoljiva
dokaj zadovoljiva
zelo zadovoljiva
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Priloga 2: Rezultati ankete
Tabela 2: način študija

1 (redni univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja)
2 (izredni univerzitetni študijski program Uprava 1.
stopnja)
3 (univerzitetni študijski program Upravna informatika 1.
stopnja)
4 (redni visokošolski strokovni študijski program Uprava 1.
stopnja)
5 (izredni visokošolski strokovni študijski program Uprava
1. stopnja)
6 (redni magistrski študijski program Uprava 2. stopnja)
7 (izredni magistrski študijski program Uprava 2. stopnja)
8 (redni skupni magistrski študijski program Management v
upravi 2. stopnja)
9 (izredni skupni magistrski študijski program Management
v upravi 2. stopnja)
10 (redni skupni magistrski študijski program Finance in
računovodstvo v EU 2. stopnja (FINAC))
11 (izredni skupni magistrski študijski program Finance in
računovodstvo v EU 2. stopnja (FINAC))
12 (redni skupni magistrski študijski program Javna uprava
in upravljanje sprememb 2. stopnja (IMPACT))
13 (izredni skupni magistrski študijski program Javna
uprava in upravljanje sprememb 2. stopnja (IMPACT))
Skupaj

Frekvenca
55
3

Odstotek
37%
2%

Veljavni
38%
2%

Kumulativa
38%
41%

5

3%

3%

44%

31

21%

22%

66%

15

10%

10%

76%

15
9
9

10%
6%
6%

10%
6%
6%

87%
93%
99%

1

1%

1%

100%

0

0%

0%

100%

0

0%

0%

100%

0

0%

0%

100%

0

0%

0%

100%

143

97%

100%

Tabela 3: letnik študija
Način študija: (Q1)

1. letnik (1)
Letnik
študija: (Q2)

2. letnik (2)
3. letnik (3)
Skupaj

redni
izredni
skupni
redni izredni
skupni
magistr
redni izredni skupni skupni
magistr
redni izredni
ski
univerzi
skupni skupni magistr magistr
ski
visokošo visokošo redni izredni
študijsk
redni izredni
tetni
ski
magistr magistr ski
študijsk
lski
i
lski magistr magistr
univerzi univerzi
študijsk
ski
ski študijsk študijsk
i
strokov strokov ski
tetni
ski
progra
tetni
i
študijsk študijsk
i
i
progra
ni
študijsk študijsk
m
ni
študijsk študijsk
m Javna
progra
i
i
progra progra
študijsk študijsk
i
i
i
Javna
i
m
m
progra progra
m
uprava
i
progra progra
uprava
Skupaj
i
progra progra
Upravn
m
m
Finance Finance
in
progra progra
m
m
m
in
m
a
Manage Manage
in
in
upravlj
m
upravlj
m
Uprava Uprava
Uprava Uprava
informa
ment v ment v računov računov
anje
1.
1.
Uprava Uprava
2.
2.
anje
tika 1.
upravi upravi odstvo v odstvo v
spreme
stopnja stopnja
1.
1.
stopnja stopnja
spreme
2.
2.
stopnja
EU 2. EU 2.
mb 2.
(1)
(2)
stopnja stopnja ( 6 )
(7)
mb 2.
(3)
stopnja stopnja stopnja stopnja
stopnja
(4)
(5)
stopnja
(8)
( 9 ) (FINAC (FINAC
(IMPA
(IMPA
CT) ( 13
) ( 10 ) ) ( 11 )
CT) ( 12
)
)
6
0
2
9
0
4
0
3
0
0
0
0
0
24
25,00% 0,00% 8,33% 37,50% 0,00% 16,67% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
16
2
3
12
1
5
2
0
0
0
0
0
0
41
39,02% 4,88% 7,32% 29,27% 2,44% 12,20% 4,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
32
1
0
7
5
3
2
2
1
0
0
0
0
53
60,38% 1,89% 0,00% 13,21% 9,43% 5,66% 3,77% 3,77% 1,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
54
3
5
28
6
12
4
5
1
0
0
0
0
118
45,76% 2,54% 4,24% 23,73% 5,08% 10,17% 3,39% 4,24% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
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Tabela 4: starost
Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (18 - 21 let)

27

18%

19%

19%

2 (22 - 23 let)

43

29%

30%

49%

3 (24 - 25 let)

24

16%

17%

66%

4 (26 - 27 let)

6

4%

4%

70%
100%

5 (več kot 27 let)

43

29%

30%

Skupaj

143

97%

100%

Tabela 5: pojem kakovost

1 (skupek vseh lastnosti in karakteristik izdelka,
procesa ali storitve, ki se nanašajo na sposobnost, da
izpolnijo zastavljene ali neposredno izražene potrebe)
2 (razmerje med vložki in učinki oziroma razmerje
med izložki in potrebnimi sredstvi za zagotovitev
izložka)
3 (proces, ki vsebuje več kot eno funkcijo znotraj
organizacijske strukture in ima pomemben vpliv na
zagotavljanje učinkovitosti organizacije)
Skupaj

Frekvenca
84

Odstotek
57%

Veljavni
58%

Kumulativa
58%

19

13%

13%

72%

41

28%

28%

100%

144

97%

100%

Tabela 6: ocena pomembnosti trditev za zagotavljanje kakovosti na Fakulteti

V celoti izpolnjena
pričakovanja glede izvedbe
izobraževalnih storitev.
Uspešno delo v praksi z
znanjem pridobljenim po
predmetniku.
Ustrezno in v skladu s
pričakovanji pedagoško
delo visokošolskih
učiteljev.
Ustrezno poglabljanje v
študijsko snov pri učnih
predmetih.
Ustrezna raven
zahtevnosti predmetov.
Jasna sestava končnih
ocen pri predmetu.
Možnost študentov, da
svobodno izrazijo svoje
mnenje o pedagoškem delu
visokošolskih učiteljev.
Povratne informacije
študentov glede kvalitete
študija in upoštevanje
njihovega mnenja pri
nadaljnjem delu fakultete.
Sodelovanje fakultete z
delodajalci v zasebnem in
javnem sektorju.
Ustrezna računalniška
oprema, informacijski
sistem in prostorski pogoji.

Veljavni

Št. enot

Povpreč
je

Std.
Odklon

140
(100%)

140

148

4.2

0.9

Skupaj

Zelo
nepomem
bna
5 (4%)

Nepome
mbna

Niti niti

Pomemb
na

1 (1%)

7 (5%)

78 (56%)

Zelo
pomemb
na
49 (35%)

4 (3%)

0 (0%)

8 (6%)

47 (34%)

80 (58%)

139
(100%)

139

148

4.4

0.8

4 (3%)

0 (0%)

3 (2%)

62 (45%)

69 (50%)

138
(100%)

138

148

4.4

0.8

4 (3%)

0 (0%)

15 (11%)

80 (58%)

40 (29%)

139
(100%)

139

148

4.1

0.8

3 (2%)

3 (2%)

19 (14%)

74 (54%)

38 (28%)

137

148

4.0

0.8

3 (2%)

5 (4%)

19 (14%)

58 (43%)

50 (37%)

135

148

4.1

0.9

5 (4%)

2 (1%)

9 (6%)

56 (40%)

68 (49%)

137
(100%)
135
(100%)
140
(100%)

140

148

4.3

0.9

4 (3%)

0 (0%)

10 (7%)

56 (41%)

68 (49%)

138
(100%)

138

148

4.3

0.8

4 (3%)

1 (1%)

9 (6%)

47 (34%)

78 (56%)

139
(100%)

139

148

4.4

0.9

3 (2%)

1 (1%)

8 (6%)

71 (52%)

54 (39%)

137
(100%)

137

148

4.3

0.8
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Izvedba študijskega
programa po učnem načrtu.
Korekten odnos
visokošolskih učiteljev do
študentov.
Sprotno spremljanje
uspešnosti dela
visokošolskih učiteljev.
Izvajanje študentskih anket
o predmetu in pedagoškem
delu visokošolskih
učiteljev na fakulteti.
Dodatno strokovno
izobraževanje študentov
(jezikovni tečaji, poletne
šole, delavnice, ...)

3 (2%)

4 (3%)

26 (19%)

67 (49%)

38 (28%)

4 (3%)

0 (0%)

3 (2%)

44 (32%)

86 (63%)

3 (2%)

6 (4%)

26 (19%)

61 (45%)

41 (30%)

3 (2%)

13 (9%)

30 (22%)

59 (43%)

3 (2%)

3 (2%)

31 (22%)

66 (47%)

138
(100%)
137
(100%)

138

148

4.0

0.9

137

148

4.5

0.8

137
(100%)

137

148

4.0

0.9

33 (24%)

138
(100%)

138

148

3.8

1.0

36 (26%)

139
(100%)

139

148

3.9

0.9

Tabela 7: ocena uresničenosti trditev na Fakulteti

V celoti izpolnjena
pričakovanja glede
izvedbe izobraževalnih
storitev.
Uspešno delo v praksi
z znanjem pridobljenim
po predmetniku.
Ustrezno in v skladu s
pričakovanji pedagoško
delo visokošolskih
učiteljev.
Ustrezno poglabljanje
v študijsko snov pri
učnih predmetih.
Ustrezna raven
zahtevnosti predmetov.
Jasna sestava končnih
ocen pri predmetu.
Možnost študentov, da
svobodno izrazimo
svoje mnenje o
pedagoškem delu
visokošolskih učiteljev.
Povratne informacije
študentov glede
kvalitete študija in
upoštevanje njihovega
mnenja pri nadaljnjem
delu fakultete.
Sodelovanje fakultete z
delodajalci v zasebnem
in javnem sektorju.
Ustrezna računalniška
oprema, informacijski
sistem in prostorski
pogoji.
Izvedba študijskega
programa po učnem
načrtu.
Korekten odnos
visokošolskih učiteljev
do študentov.
Sprotno spremljanje
uspešnosti dela
visokošolskih učiteljev.

Veljavn
i

Št. enot

Povpreč
je

Std.
Odklon

Je
uresniče
na

Popolno
ma
uresniče
na

Skupaj

21
(15%)

Ne vem,
ne
morem
se
opredeli
ti
27
(19%)

77
(55%)

8 (6%)

139
(100%)

139

148

3.4

1.0

6 (4%)

33
(24%)

43
(31%)

56
(40%)

2 (1%)

140
(100%)

140

148

3.1

0.9

2 (1%)

18
(13%)

30
(22%)

79
(57%)

9 (7%)

138
(100%)

138

148

3.5

0.9

2 (1%)

21
(15%)

28
(20%)

82
(59%)

6 (4%)

139
(100%)

139

148

3.5

0.9

6 (4%)

21
(15%)
24
(17%)
16
(12%)

24
(18%)
23
(17%)
43
(31%)

74
(54%)
71
(51%)
55
(40%)

12 (9%)

137
(100%)
138
(100%)
138
(100%)

137

148

3.5

1.0

138

148

3.4

1.1

138

148

3.4

1.0

7 (5%)

31
(22%)

48
(35%)

43
(31%)

10 (7%)

139
(100%)

139

148

3.1

1.0

12 (9%)

32
(23%)

52
(37%)

37
(26%)

7 (5%)

140
(100%)

140

148

3.0

1.0

4 (3%)

5 (4%)

21
(15%)

80
(58%)

28
(20%)

138
(100%)

138

148

3.9

0.9

3 (2%)

8 (6%)

39
(28%)

72
(52%)

17
(12%)

139
(100%)

139

148

3.7

0.8

3 (2%)

21
(15%)

29
(21%)

68
(49%)

18
(13%)

139
(100%)

139

148

3.6

1.0

3 (2%)

23
(17%)

70
(50%)

35
(25%)

8 (6%)

139
(100%)

139

148

3.2

0.8

Sploh ni
uresniče
na

Ni
uresniče
na

6 (4%)

8 (6%)
7 (5%)

50

12 (9%)
17
(12%)

Izvajanje študentskih
anket o predmetu in
pedagoškem delu
visokošolskih učiteljev
na fakulteti.
Dodatno strokovno
izobraževanje študentov
(jezikovni tečaji, poletne
šole, delavnice, ...)

4 (3%)

9 (7%)

29
(21%)

82
(59%)

14
(10%)

138
(100%)

138

148

3.7

0.9

3 (2%)

12 (9%)

47
(35%)

62
(46%)

12 (9%)

136
(100%)

136

148

3.5

0.9

Tabela 8: izpolnjevanje študentskih anket

1 (da, ker lahko tako izrazim svoje mnenje)
2 (da, ker s tem vplivam na izboljšanje kakovosti
študijskega programa)
3 (ne, ker ne poznam namena anketiranja)
4 (ne, ker nisem seznanjen/a z rezultati anket)
5 (ne, ker menim, da anonimnost anket ni zagotovljena)
6 (ne, ker menim, da se kakovost študijskega programa zato
ne bo izboljšala)
7 (Drugo (navedite):)
Skupaj

Frekvenca
63
33

Odstotek
43%
22%

Veljavni
45%
23%

Kumulativa
45%
68%

2
9
14
12

1%
6%
9%
8%

1%
6%
10%
9%

70%
76%
86%
94%

8
141

5%
95%

6%
100%

100%

Frekvenca
48
36

Odstotek
32%
24%

Veljavni
34%
26%

Kumulativa
34%
60%

51

34%

36%

96%

5
140

3%
95%

4%
100%

100%

Tabela 9: sokrivda

1 (da, zato redno izpolnjujem študentske ankete)
2 (ne, saj se kljub moji slabo oceni pedagoško delo
visokošolskega učitelja ne bo izboljšalo)
3 (ne, nisem sokriv/a, ker menim, da bo visokošolski učitelj,
kljub moji slabi oceni še naprej poučeval na fakulteti)
4 (Drugo (navedite):)
Skupaj

Tabela 10: odgovornost za kakovost
Veljavni
Univerza v Ljubljani

Frekvence

%

43

30%

Št. enot

141

Navedbe
Frekvence

%

43

14%

148

vodstvo Fakultete za upravo

115

82%

141

148

115

37%

pedagoški delavci na fakulteti
(profesorji, asistenti, ...)
študentje

107

76%

141

148

107

35%

45

32%

SKUPAJ

141

148

45

15%

141

148

310

100%

Tabela 11: kakovost Fakultete
Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (zelo nezadovoljiva)

3

2%

2%

2%

2 (nezadovoljiva)

9

6%

7%

9%

3 (niti zadovoljiva, niti nezadovoljiva)

26

18%

19%

28%

4 (dokaj zadovoljiva)

66

45%

48%

75%
100%

5 (zelo zadovoljiva)

34

23%

25%

Skupaj

138

93%

100%

51

