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Bolonjski proces

Evropski visokošolski prostor

Prožne in odprte učne poti, ki so del prvotne zamisli 

bolonjskega procesa, so pomembni vidiki na študenta 
osredinjenega učenja in po katerem je v naših družbah 
vedno večje povpraševanje. Številni visokošolski zavodi 
poleg celotnih študijskih programov ponujajo ali načrtujejo 

tudi manjše učne enote, ki omogočajo študentom, da 
razvijajo ali osvežijo svoje kulturne, poklicne in 
medpredmetne veščine in kompetence v različnih 
življenjskih obdobjih. Skupino za spremljanje bolonjskega 
procesa prosimo, da razišče, kako in koliko lahko naše 
ustanove te manjše in prožne enote, vključno s tistimi, 
ki omogočajo mikrodokazila (micro credentials), 
opredelijo, razvijajo, izvajajo in prepoznajo z orodji 
evropskega visokošolskega prostora



Resolucija o nacionalnem programu 

visokega šolstva 2030 

Družbeni 
razvoj in 

visokošolski 
sistem

Zakonodaja 
in finance Kakovost

DigitalizacijaInternacionali
zacija







Izzivi

 Povečati delež 

prebivalstva z 

visokošolsko izobrazbo

 Oblikovanje kombinacije 

znanja (kompetenc), ki 

diplomantom omogoča

zgodnji vstop na trg dela in 

jih spodbuja k 

vseživljenjskemu 

izobraževanju  

(nadgrajevanje in 

poglabljanje visokošolskih 

znanj).

 Naslavljanje potreb 

delodajalcev po 

specifičnih znanjih, 

spretnostih in 

kompetencah.



Mikrodokazila v visokem šolstvu

Krajša visokošolska izobraževanja za pridobitev znanj, spretnosti in 
kompetenc, kot odziv na kratkoročne in srednjeročne potrebe na trgu dela. 

Priložnost za vzpostavitev fleksibilnih študijskih poti - alternativno pot 
izobraževanja za ne-tradicionalne skupine študentov, ki danes iz različnih 
razlogov ne vstopijo v visokošolsko izobraževanje oz. se potem, ko študij 
opustijo vanj ne vrnejo.

Ciljne skupine: 

 Diplomanti, ki morajo nadgraditi oz. poglobiti svoja znanja na istem ali 
drugih študijskih področij

 Osipniki – študenti, ki so opustili študij in bi ga želeli dokončati, 

 Posamezniki, ki se ne vpišejo v visokošolski študij, so pa zaključili 
srednjo šolo in izpolnjuje pogoje za vpis oz. imajo predznanje za 
nadgradnjo znanja na visokošolski ravni,

 Študenti, ki si že med študijem želijo pridobiti znanja z drugih 
študijskih področij.



Reforma visokega šolstva za zelen in 

odporen prehod v Družbo 5.0

Cilj: 

Zagotoviti večjo prilagodljivost, odpornost in odzivnost visokega šolstva na 

potrebe okolja in posledično izboljšali relevantnost njegove vloge za gospodarsko 

okrevanje, zvišanje produktivnosti, spodbujanje kohezije in uravnotežen 

družben, okoljski in gospodarski razvoj (ustvarjanje visokokvalificiranih delovnih 

mest za poklice prihodnosti ter doseganje Družbe 5.0.; zagotavljanje ustreznih 

kompetenc za digitalni in zeleni prehod). 

ZELENI PREHOD

DIGITALNI PREHOD

VŽU in MIKRODOKAZILA



Usmeritve visokošolskim zavodom (VŠZ)

 VŠZ naj oblikujejo mehanizme za pridobitev ažurnih in v prihodnost usmerjenih informacij 

o potrebah na trgu dela. Pri tem naj izkoristijo vse kanale pridobivanja informacij (eVŠ, 

alumni, stikov z delodajalskimi združenji, gostujočih predavateljev, izredni/zaposleni 

študenti…) 

 Nove izobraževalne vsebine naj izhajajo predvsem iz spoznanj znanstveno-raziskovalne 

dejavnosti VŠZ.

 Vsebina in način izvajanja izobraževanja naj se prilagaja prepoznanim trenutnim in 

prihodnjim potrebam trga. VŠZ naj vzpostavijo mehanizme, ki bodo omogočali prilagajanje 

ponudbe krajših oblik visokošolskega izobraževanja (mikrodokazil) glede na kratkoročne in 

srednjeročne potrebe trga dela.

 Opisi študijskih programov naj zajemajo opis možne karierne poti diplomanta, da bodo 

kandidati za študij lažje izbrali študij na podlagi vedenja o želeni poklicni karieri. 

 VŠZ naj vzpostavijo mehanizme za razumevanje motivacije in potreb kandidatov za 

vseživljenjsko učenje. Vse te informacije bodo osnova za oblikovanje primernih študijskih 

programov oz. izobraževanj tako po vsebini, pridobljenih znanjih, pedagoških metodah in 

izobraževalnem okolju. 

 VŠZ naj razvijejo primeren način informiranja kandidatov o ponudbi vseživljenjskega 

izobraževanja (vključno z mikrodokazili).

 VŠZ naj vsebino in način izvajanja vseživljenjskega učenja razvijejo prilagojeno za različne 

skupine učečih.



Ekosistem za vseživljenjsko učenje in 

mikrodokazila

Okvir v veljavnem Zakonu o visokem šolstvu:

 Študijski programi za izpopolnjevanje

 Izbirnost v okviru predmetnika študijskega programa (modularnost, 

učne enote)

 Institucionalna evalvacija (ne programska)

Potrebno dogovoriti:

 Možnost zlaganja „mikrodokazil“ v diplomo (pridobitev 

formalne izobrazbe)

 Umestiti mikrodokazila v sistem zagotavljanja kakovosti

 Evidenca ponudbe mikrodokazil (npr. možnosti preverjanja s 

strani  delodajalca ali drugega VŠZ)


