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POVZETEK 

V diplomski nalogi je obravnavan razvoj bolonjskega visokošolskega sistema, 

internacionalizacije visokega šolstva, jezikovne politike Evropske skupnosti ter 

mobilnosti študentov v Sloveniji. Predstavljena je visokošolska institucija Univerza na 

Primorskem, Fakulteta za management Koper, na kateri je bil izveden empirični del 

diplomske naloge. Ugotovitve raziskovalnega dela so, da se večina študentov UP FM na 

izmenjavo v tujino odpravi zaradi pridobitve evropske izkušnje, izpopolnjevanja znanja 

tujega jezika ter učenja novega jezika drţave gostiteljice. Za povišanje letne udeleţbe 

študentov na razpisih za mobilnost bi v prvi vrsti morali zmanjšati strah študentov pred 

neznanjem jezikov, tujino in novo izkušnjo. 

Ključne besede: internacionalizacija, mobilnost, jezikovne kompetence, jezikovna 

politika, vseţivljenjsko učenje, Erasmus, mednarodna fakulteta. 

SUMMARY 

In this diploma paper I will present developement of Bologna higher education system, 

internationalization of higher education, EU language policy and student mobility in 

Slovenia. I will introduce UP FM where I have done the empirical part of this thesis. 

The three of highest motivation factors influencing students' decision to participate in 

student exchange programs are to obtain European experience, to improve knowledge of 

foreign languages and to learn a new foreign language of the host country. In order to 

increase student participation in mobility programs, the fear of students from poor 

language knowledge, new experience and independency need to be reduced. 

Key words: internationalization, mobility, language competences, language policy, 

lifelong learning, Erasmus, international faculty. 
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1 UVOD 

Od samega začetka človeštva so ljudje uporabljali različne glasove za 

sporazumevanje. Kasneje so razvili besede in nato celotni govorni proces. Različnih 

govornih skupin je bilo skoraj toliko, kot različnih ljudstev in plemen. Raznolikost 

jezikov na svojevrsten način opisuje tudi zgodba o Babilonskem stolpu (Batchelor 1987, 

22): 

»Ustavimo se na tej ravnini,« so rekli, »in si sezidajmo veliko mesto. Daleč naokoli 

bomo slavni, ko si bomo sezidali najvišji stolp, kar ga je kdo videl. Dotaknili se bomo 

samega neba!« [...] Vendar Bogu njihovo početje ni bilo všeč. [...] Naenkrat se niso več 

razumeli med seboj, zakaj vsak je govoril svoj jezik. To je bil del Boţjega načrta. 

Odločitev posameznika je, ali zgodbi o Babilonskem stolpu verjame ali ne. Po 

podatkih statističnega urada Slovenije pa je dejstvo, da je na svetu okoli 7000 različnih 

jezikov. 77 % svetovnega prebivalstva govori enega izmed 30 najpogosteje govorjenih 

jezikov; kot prvi ali drugi tuji jezik. V okviru nam bliţjih evropskih jezikov angleščino 

kot drugi najpogosteje govorjeni jezik na svetu govori oziroma brez teţav razume 508 

miljonov ljudi. Sledijo španščina na 5., portugalščina na 8., nemščina na 10. ter 

francoščina na 12. mestu. 

Evropska skupnost je ţe na začetku svojega nastajanja poudarila, da so jeziki 

pomemben sestavni del kulture in kot kulturno raznoliko območje ima danes Evropska 

skupnost 23 uradnih evropskih jezikov. V današnjem globaliziranem svetu je 

komunikacija izrednega pomena, saj skoraj ni podjetja oziroma institucije, ki se pri 

svojem delovanju ne bi srečala s tujim jezikom; v veliki meri le-tega predstavlja 

angleščina. Trg delovne sile in konkurenčnost na poslovnem področju prisilijo 

institucije ter posameznike k večjezičnosti. Vodilni v Evropski skupnosti so prepoznali 

trende, h katerim se je gospodarstvo nagibalo in so ţe pred časom sprejeli ukrepe, s 

katerimi so pozvali drţavljane k večjezičnosti. Na tem področju so začeli razvijati 

sheme in mreţe mednarodnih sodelovanj, s katerimi bi spodbudili in omogočili 

drţavljanom enostavno učenje, moţnost spoznavanja drugih kultur, sistemov in načina 

ţivljenja. 
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Ljudje smo učeča se bitja. Danes je v večini drţav zahodnega sveta natančno 

določen sistem izobraţevanja, v katerem posameznik pridobi potrebna znanja za 

ţivljenje v 21. stoletju. Vsakodnevno se sistemi nadgrajujejo in izboljšujejo na podlagi 

zahtev, ki jih določajo potrebe trga. V drţavah zahodnega sveta je dobro razvit sistem 

visokošolskega izobraţevanja, ki je za prebivalce tega območja, pri današnjem 

gospodarskem poloţaju, ţe skoraj obvezen. V Evropski skupnosti se ves čas trudijo 

zmanjšati razlike v znanju, ekonomiji, gospodarstvu itd., ki so v preteklosti nastajale 

med razvitimi in nerazvitimi drţavami. Razvili so sistem visokošolskega izobraţevanja, 

ki naj bi omogočal primerljivost učnih programov, institucij in pridobljenih certifikatov 

po celotnem območju Evropske skupnosti. 

Shema visokošolskega izobraţevanja mora upoštevati kulturne in jezikovne razlike 

prebivalstva ter poskrbeti za čim večje zavedanje evropskih drţavljanov, da sta 

izobrazba in mobilnost danes ključnega pomena za obstoj na trgu delovne sile. Z 

namenom drţavljanom naštete elemente omogočiti ter Evropo preobraziti v »najbolj 

konkurenčno in dinamično, na znanju temelječe, gospodarstvo na svetu, sposobno 

trajnostne rasti z več in boljšimi delovnimi mesti in z več socialne povezanosti« (Vlada 

Republike Slovenije 2010), je Evropska komisija razvila sheme za mednarodno 

mobilnost. Danes ţe dobro uveljavljeni programi za mednarodno mobilnost ponujajo 

udeleţencem izobraţevalnih procesov moţnost mednarodne izmenjave v namene 

izobraţevanja, raziskovanja in usposabljanja, pri tem pa jim je ponujena tudi finančna 

pomoč za stroške izmenjave. 

Zadnja leta je cilj Evropske skupnosti omogočiti ustrezno izobraţevanje tudi 

drţavljanom tako imenovanih tretjih držav. Zavedanje, da bi morda ravno dobro 

izobraţeni posamezniki lahko v revne drţave prinesli dobrodošlo spremembo, vodi 

evropske komisarje v razvoj novih programov mobilnosti, ki so namenjeni prav 

študentom tretjih drţav, ki pokaţejo nadpovprečno znanje in motivacijo. Štipendija, 

dodeljena za dokončanje študija in stroške bivanja, študentom omogoča doseganje 

osebnih in evropskih ciljev.  

Evropska skupnost, Evropska komisija in nacionalni predstavniki spodbujajo 

drţavljane k večjezičnosti in k udeleţbi na mednarodnih programih mobilnosti. Vendar 

pa kljub vloţenemu trudu še vedno nimajo vsi drţavljani enakih moţnosti. Na odločitev 

za mobilnost ne vpliva zgolj spodbudna beseda evropskih predstavnikov, temveč za 

odločitvijo stoji vrsta dejavnikov, na podlagi katerih posameznik pridobi ţeljo in 

moţnost za udeleţbo v programu mobilnosti. V diplomski nalogi bom poskušala te 

dejavnike opredeliti ter podati moţne rešitve za izboljšanje. 

Diplomska naloga je razdeljena na tri večja poglavja: 

- v prvem poglavju bom predstavila teoretična izhodišča za razumevanje celotne 

internacionalizacije visokega šolstva. Korak za korakom bom opisala ozadje in 



Uvod 

 

3 
 

načela bolonjskega procesa, predstavila in opisala reforme, ki jih proces 

zahteva, ter posledice, vidne v preoblikovanju visokega šolstva. Prav tako bom 

predstavila jezikovno politiko Evropske skupnosti in zgodovino njenega 

razvoja, večjezičnost, jezikovne kompetence ter poslovno vrednost znanja tujih 

jezikov. V zadnjem delu prvega poglavja bom pojasnila pojem učna mobilnost, 

znotraj katere bom pojasnila tudi uvedbo enotnega kreditnega sistema 

ocenjevanja, finančno plat ter pozitivne učinke programov mobilnosti. V 

posebnem podpoglavju bom predstavila pomembno shemo Vseţivljenjsko 

učenje, ki poleg koncepta učenja za vse starostne in druţbene skupine pod 

enim imenom zdruţuje programe izmenjav. Posebej bo predstavljen tudi 

program izmenjav Erasmus, saj se raziskovalni del naloge nanaša predvsem na 

udeleţence v tem programu; 

- drugo poglavje je namenjeno predstavitvi visokošolskega sistema v Sloveniji 

ter spremembam, ki so bile uvedene ob implementaciji bolonjskega koncepta. 

Predstavila bom sistem mobilnosti v Sloveniji, moţnosti, ki  so ponujene ter 

načine za udeleţitev. Štiri od programov mobilnosti bom predstavila 

natančneje, saj jih izvaja tudi obravnavana institucija. Podala bom nekaj 

informacij o številu udeleţencev v programih mobilnosti v zadnjih nekaj letih 

ter pričakovanja institucije, pristojne za programe mobilnosti v Sloveniji. 

Zadnji del drugega poglavja je namenjen predstavitvi obravnavane institucije, 

njenih ciljev, vizije in zgodovinskih mejnikov; predvsem z vidika 

internacionalizacije. Predstavila bom shemo mobilnosti na instituciji in po 

podatkih internih aktov opredelila, kolikšno je bilo zanimanje za izmenjave na 

instituciji v zadnjih nekaj letih; 

- tretje poglavje diplomske naloge predstavlja empirični del. Najprej bom 

predstavila nekaj teoretičnih izhodišč za raziskavo, nato bom opredelila 

problem ter opisala analizni postopek in dejavnike, ki bi lahko vplivali na 

rezultate analize. Predstavila bom rezultate analize in jih ovrednotila ter na 

podlagi le-teh poskušala podati moţne rešitve za povišanje udeleţbe v 

programih mobilnosti. 

Pričakujem, da bom v analiznem postopku dokazala, da obstaja visoka korelacija 

med znanjem tujih jezikov ter odločitvijo posameznika za izmenjavo. Poleg glavnega 

dejavnika, torej jezikovne pripravljenosti, pričakujem kot visoko uvrščene dejavnike 

tudi vpliv visokošolske ustanove ter zanimanje za znanje novega jezika. Predvidevam, 

da na integriranost v lokalno okolje vpliva znanje ne le angleščine kot najbolj 

razširjenega tujega jezika v Evropi, temveč predvsem znanje oziroma učenje lokalnega 

jezika. Menim, da bo raziskava pokazala, da izmenjava vpliva na osebnostno rast, 

akademsko pridobitev ter ţeljo po kasnejši delovni oziroma študijski mobilnosti.
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2 INTERNACIONALIZACIJA VISOKEGA ŠOLSTVA 

Z vidika visokošolskega izobraţevanja je internacionalizacija pogosto opredeljena kot 

koncept in proces integriranja mednarodnih povezav v učenje, raziskovanje in storitvene 

funkcije visokošolskih institucij. [...] Za nekatere internacionalizacija pomeni mednarodne 

aktivnosti, [...]. Za druge pa predstavlja transnacionalno izobraţevanje [...]. (Braček 2007) 

Z vstopom v Evropsko skupnost leta 2004 je Slovenija prevzela načela in cilje, za 

katere se zavzema Evropska skupnost. Ţe od leta 1987, ko je program Erasmus za 

mobilnost študentov uradno začel z delovanjem, je eno izmed glavnih prizadevanj 

Evropske skupnosti povečati večjezičnost prebivalcev. Program Erasmus mobilnosti je 

bil eden izmed prvih ukrepov proti temu cilju, hkrati pa so univerze, ki so program 

Erasmus sprejele, naredile velik korak za internacionalizacijo visokega šolstva v Evropi. 

Vrsta nadaljnjih ukrepov, ki so sledili, so v evropskem visokošolskem prostoru 

omogočili prosti pretok prebivalstva, znanja in izkušenj. 

2.1 Bolonjski proces 

Bolonjski proces je proces izvajanja evropskih reform, ki so bile sprejete z 

Bolonjsko deklaracijo. Namen reform je vzpostaviti evropski visokošolski prostor 

(EVP), ki bi temeljil na mednarodnem sodelovanju in bi omogočal vrsto akademskih 

izmenjav. S tem bi visoko šolstvo v Evropi znova postalo privlačno in dostopno ne 

samo študentom in akademikom znotraj Evropske skupnosti, temveč tudi študentom in 

akademikom s celega sveta. 

Novi EVP bo (Komunike konference evropskih ministrov, pristojnih za visoko 

šolstvo 2007): 

- omogočil večjo mobilnost študentov, diplomantov in visokošolskega osebja; 

- pripravil študente na dejavno sodelovanje v demokratični skupnosti in njihovo 

kariero v prihodnosti, hkrati pa bo podpiral njihovo osebnostno napredovanje; 

- ponujal širok izbor kakovostnega visokošolskega izobraţevanja, ki bo temeljilo 

na načelih demokracije in akademske svobode. 

2.1.1 Zgodovina Bolonjskega procesa 

Bolonjska deklaracija je bila podpisana v Bolonji, akademskem mestu v Italiji, 19. 

junija 1999. Podpisniki deklaracije so bili ministri za visoko šolstvo 29 evropskih drţav, 

danes pa je v proces vključenih 47 drţav. Za cilje EVP se je poleg drţav Evropske 

skupnosti zavzelo še 20 drugih drţav. Za dobro delovno organizacijo, kot se je izkazala 

v prvih desetih letih delovanja, je pomembna tudi vključenost drugih organizacij, še 

posebej Evropske komisije, Sveta Evrope in organizacije UNESCO-CEPES. 

Po Berlinskem komuniku leta 2003 v Berlinu, so glavnim ciljem Bolonjske 

deklaracije dodali nove cilje ter uvedli dodatne akcije za doseganje starih in novih 
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ciljev. Prizadevanje znotraj bolonjskega procesa se je razširilo na (Vlada Republike 

Slovenije 2010): 

- sprejetje sistema visokošolskega izobraţevanja s tremi stopnjami; 

- vzpostavitev kreditnega sistema (ECTS) za vrednotenje študijskih obveznosti; 

- sprejem sistema lahko prepoznavnih in primerljivih stopenj; 

- povečevanje aktivne udeleţbe visokošolskih zavodov, akademskega osebja in 

študentov v bolonjskem procesu; 

- vzpostavitev sistema vseţivljenjskega učenja ter 

- uvedbo dveh stebrov na znanju temelječe druţbe: EVP in evropski raziskovalni 

prostor. 

Po desetih letih od sprejetja Bolonjske deklaracije so se v Leuvnu v Franciji znova 

sestali ministri za visoko šolstvo evropskih drţav, da so ocenili dosedanji napredek pri 

doseganju ciljev ter si zastavili nove cilje za novo desetletje. Poleg nadaljnjega 

prizadevanja za izboljšanje sheme visokega šolstva ter neprestanega zagotavljanja in 

preverjanja kakovosti v visokem šolstvu, so cilji do leta 2020 (Komunike konference 

evropskih ministrov, pristojnih za visoko šolstvo 2009): 

- izboljšanje učnega okolja, odstranjevanje vseh študijskih ovir ter 

vzpostavljanje primernih ekonomskih pogojev za študente; 

- zagotoviti dostopnost, kakovost ponudbe in transparentnost informacij v 

programih vseţivljenjskega učenja; 

- pripraviti nacionalna kvalifikacijska ogrodja za samooverovitev v razmerju do 

splošnega ogrodja kvalifikacij za EVP; 

- v tesnem sodelovanju med vladami, visokošolskimi ustanovami, socialnimi 

partnerji in študenti dvigniti začetne kvalifikacije, prav tako pa ohranjati in 

obnavljati delovno silo; 

- razviti na študenta osredotočeno izobraţevanje, nove pristope k poučevanju in 

učenju ter učinkovito organizacijo za podporo in usmerjanje študentov; 

- v visokem šolstvu zagotavljati neprestano raziskovanje in inovativnost; 

- pozivati evropske visokošolske ustanove, da svojo dejavnost še naprej 

internacionalizirajo ter z enakim namenom 

- povišati odstotek diplomantov, ki so del študija opravili v tujini, na vsaj 20 %. 

V prizadevanju, da bi vsak drţavljan Evropske skupnosti, poleg maternega, govoril 

še vsaj dva tuja jezika, da bi se povečala mobilnost ter zmanjšala nestrpnost do drugih 

kultur, so bila v preteklosti Evropska leta posvečena tudi tem temam. Leto 1996 je bilo 

Evropsko leto vseţivljenjskega učenja, 2001 Evropsko leto jezikov ter leto 2008 

Evropsko leto medkulturnega dialoga. 
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2.1.2 Reforme 

Bolonjski proces je v evropski visokošolski prostor prinesel vrsto reform, ki naj bi 

omogočale laţje in hitrejše doseganje ciljev. Kljub temu, da je spreminjanje visokega 

šolstva dolgotrajen proces, pa so nakatere od reform v prvem desetletju ţe korenito 

spremenile visokošolski prostor v smeri zadanih ciljev. 

Glavna in verjetno najpomembnejša reforma je bila reforma za primerljivost 

diplom. Uvedba sistema visokošolskega izobraţevanja s tremi stopnjami študija – 

diploma, magisterij in doktorat – naj bi na trg delovne sile prinesla enakovrednost 

diplom na nacionalni in internacionalni ravni. Evropski visokošolski prostor je tako 

stopil v korak z mednarodnimi standardi, nacionalna kvalifikacijska ogrodja za 

doseganje in učinkovito uvedbo tristopenjskega sistema pa so poskrbela, da so naloge, 

obveznosti, dolţnosti in profesionalne kompetence študentov po končanih stopnjah 

študija točno določene. 

Za večjo transparentnost, inovativnost in sodelovanje med visokošolskimi 

institucijami bolonjski proces spodbuja razvoj t. i. programov »Joint Degree«. Program 

»Joint Degree« povezuje več visokošolskih institucij v Evropi, obveznosti opravljene na 

kateri koli instituciji so v celoti priznane na vseh ostalih udeleţenih institucijah, 

študentje pa določeno obdobje študija preţivijo na različnih evropskih lokacijah. 

Diploma, ki jo študentje pridobijo na programih »Joint Degree«, je v celoti priznana v 

vseh drţavah podpisnicah Bolonjske deklaracije. 

Ministri za visoko šolstvo so ţe leta 2007 na londonskem komuniku poudarili, da je 

»mobilnost osebja, študentov in diplomantov eden izmed osrednjih elementov 

bolonjskega procesa, ki ustvarja priloţnosti za osebno rast, razvija mednarodno 

sodelovanje med posamezniki in institucijami, izboljšuje kakovost visokega šolstva in 

raziskovanja ter daje podlago evropski razseţnosti«. Danes je v Evropi ţe prek 5600 

visokošolskih institucij, ki ponujajo mesta za sprejem tujih študentov in akademskega 

osebja, tako v redne programe kot tudi v programe mobilnosti. Z namenom, da bi bila 

znanja, pridobljena na tujih institucijah, v celoti priznana in enakovredna, je Svet 

Evrope v sodelovanju z UNESCO-m leta 1997 v Lizbonski konvenciji o priznavanju 

visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji natančno opredelil in predpisal kriterije in 

pogoje za priznavanje pridobljenih znanj. Znotraj konvencije je bil predstavljen tudi 

sistem ECTS, ki pa bo natančneje predstavljen v poglavju Učna mobilnost. 

Visoko šolstvo je bilo dolgo privilegij. V EVP naj bi bile moţnosti za pridobivanje 

znanja, spretnosti in sposobnosti v druţbi enake za vse drţavljane. V drţavah, 

udeleţenih v bolonjskem procesu, si prizadevajo za zagotovitev študija vsem 

drţavljanom, brez socialnih ali ekonomskih ovir. Študij pa naj bi diplomantom 

omogočal enakovreden vstop na trg dela. Za doseganje tega cilja bo potrebno tesno 
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sodelovanje javnih in zasebnih delodajalcev, študentov, akademskega osebja, 

visokošolskih institucij in, nenazadnje, drţavnih vlad. 

Kot zadnji dve večji reformi se štejeta odpiranje EVP za interesente zunaj 

evropskih meja ter model Vseţivljenjsko učenje. Za doseganje prve reforme so ministri 

za visoko šolstvo leta 2007 podprli strategijo Evropskega visokošolskega prostora v 

globalnem kontekstu, ki poudarja (The European Higher Education Area 2009): 

- izboljševanje informiranosti o EVP; 

- potrebo po svetovni promociji evropskega visokega šolstva in njegove 

kompetenčnosti; 

- sodelovanje in utrditev odnosov dosedanjih partnerstev ter 

- nadaljevanje prizadevanj za priznavanje visokošolskih kvalifikacij. 

Zadnja v vrsti predpisanih reform pa je reforma o programu Vseţivljenjsko učenje. 

Program Vseţivljenjsko učenje je postal pomemben del EVP leta 2001 in od takrat ga 

neprestano razvijajo in dopolnjujejo. Več o samem programu mobilnosti bo omenjeno v 

poglavju Učna mobilnost. 

2.2 Jezikovna politika Evropske skupnosti 

»Evropska skupnost si prizadeva za razvoj kakovostnega izobraţevanja s 

spodbujanjem mobilnosti drţavljanov, pripravo skupnih študijskih programov, 

vzpostavljanjem mreţ, izmenjavo informacij in podporo vseţivljenjskemu učenju« 

(Evropska komisija, Večjezičnost 2010). 

Zdruţena Evropa, programi mobilnosti, prosti pretok delavcev, nemoteno 

mednarodno poslovanje ... - za doseganje najboljših rezultatov so v prednosti drţavljani, 

ki govorijo več jezikov. Jezikovna politika Evropske skupnosti se zavzema za doseganje 

cilja, da bi vsi drţavljani, poleg maternega jezika, obvladali vsaj še dva tuja jezika. 

Ljudje se jezika najlaţje naučijo v mladosti, zato so na zasedanju Evropskega sveta leta 

2002 v Barceloni evropski voditelji pozvali drţavljane, naj mladostniki ţe zgodaj 

začnejo z učenjem tujih jezikov. Na ta način spodbujajo drţavljane k večjezičnosti, ki 

pa pomeni bivanje različnih jezikovnih skupin na enem zemljepisnem območju ter 

sposobnost posameznika za uporabo več različnih jezikov (Komisija evropskih 

skupnosti, Nova okvirna strategija za večjezičnost 2005). 

2.2.1 Mejniki jezikovne politike 

Informacijska druţba, internacionalizacija ter znanstveni in tehnološki napredek so, 

po mnenju vodilnih v Evropski skupnosti, glavni dejavniki, ki povzročajo spremembe. 

Evropska komisija je zato leta 1995 izdala Belo knjigo o izobraževanju in 

usposabljanju, v kateri so opredelili dejavnike sprememb ter moţne rešitve za napredek. 
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S tem dokumentom so poudarili pomen dela na spodbujanju večjezičnosti, učenja in 

usposabljanja, da Evropa postane »druţba izobraţevanja«.  

Leta 2000 so se z Lizbonsko strategijo podpisnice zavezale k medsebojnemu 

sodelovanju in deljenju izkušenj, kar se je kasneje poznalo tudi v hitrem dvigu udeleţbe 

na programih mobilnosti. 

Pomembno dejanje za promocijo večjezičnosti je bilo leto 2001, ko je Evropska 

skupnost leto 2001 proglasila za Evropsko leto jezikov. S tem so poudarili pomembnost 

raznolikosti jezikov v Evropi, dejstvo, da znanje jezikov prinaša nove priloţnosti ter da 

se vsakdo lahko nauči novega jezika, ne glede na starost ali izobrazbo. Evropska 

skupnost je 26. september določila kot evropski dan jezikov. 

Resolucija o ukrepih za spodbujanje jezikovne različnosti in učenja jezikov  iz leta 

2002 je bila glavni temelj za kasnejši Akcijski načrt za jezike za obdobje 2004-2006. V 

podporo pobudam z vseh stopenj organiziranosti Evropske skupnosti, je akcijski načrt 

vseboval 3 kategorije, znotraj katerih je bilo zajetih skupno 45 predlogov. Kategorije 

zajetih ukrepov so bile naslednje (Commission of the European Communities 2003): 

- shema vseţivljenjskega učenja bo zajemala tudi učenje jezikov, tako bodo 

lahko moţnost učenja jezikov izkoristili vsi drţavljani; 

- boljša kakovost pouka jezikov na vseh ravneh ter 

- ustvarjanje jeziku prijaznega evropskega okolja. 

Evropska komisija je ustanovila delovne skupine strokovnjakov za jezike ter za 

kazalnike in merila uspešnosti. Le-ti so predlagali nov Evropski kazalnik jezikovnih 

kompetenc. Njegov namen je izmeriti splošne kompetence tujih jezikov v vsaki drţavi 

članici. Z Evropskim kazalnikom jezikovnih kompetenc je delovna skupina pridobila 

pomemben vir informacij, ki bo »pripomogel k sprejemanju odločitev o politiki in 

praksi poučevanja tujih jezikov ter omogočil izmenjavo dobre prakse«, hkrati pa je 

postal simbol, da Evropska skupnost »zdruţuje ljudi različnih kultur in jezikov in da je 

učenje le-teh del evropskega ţivljenja« (Komisija evrposkih skupnosti, Evropski 

kazalnik jezikovnih kompetenc 2005). 

Naslednji pomemben korak je Evropska komisija naredila z objavo Nove okvirne 

strategije za večjezičnost. V tem dokumentu so zbrali in objavili dosedanja opaţanja 

glede znanj in učenja jezikov ter o dosedanjem delu za spodbujanje večjezičnosti. Poleg 

tega so na podlagi dosedanjih raziskav predlagali nove strategije. Da bi Evropska 

skupnost do leta 2010 postala »najbolj dinamično in konkurenčno, na znanju temelječe 

gospodarstvo na svetu«, so drţave članice kot prednostno nalogo določile izboljšanje 

jezikovnih spretnosti in znanja. V ta namen naj bi na nacionalni ravni opredelili načrte 

za usmerjanje in spodbujanje večjezičnosti, s poudarkom na učenju manjšinskih 

jezikov. Kot nove strategije so bile predlagane tudi spremembe na področju učenja 
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jezikov v visokošolskem izobraţevanju ter razvoju večjezičnega akademskega področja, 

ki bodo natančneje opisane v poglavju Učenje jezikov na visokošolski stopnji. 

Ideja o večjezičnosti v Evropski skupnosti ţivi ţe od samega začetka, z razvojem 

gospodarstva, politike, izobraţevalnega sistema ter ekonomije pa se vedno znova kaţejo 

novi izzivi in novi cilji. Z zgoraj navedenimi strateškimi cilji je Evropska komisija 

postavila temelj za nadaljnjo jezikovno politiko v obdobju 2009–2020, kljub temu pa 

poudarjajo, da bo potrebno »uvesti določnejše cilje, ki si zasluţijo prednostno 

obravnavo v krajših rokih« (Komisija evropskih skupnosti 2008). 

2.2.2 Jezikovne kompetence 

Na pobudo Sveta Evrope je bil med letoma 1989 in 1996 zasnovan Skupni evropski 

referenčni okvir za jezike (CEFR). CEFR je zbirka smernic za opisovanje ravni pri 

učenju tujih jezikov, namen dokumenta pa je doseganje večje enotnosti na področju 

učenja tujih jezikov v drţavah članicah Evropske skupnosti (TOOL - Tool for Online 

and Offline Language Learning 2010). Splošne jezikovne kompetence so v dokumentu 

razdeljene na štiri stopnje:  

- »savoir« je prva stopnja, kjer je pridobljeno osnovno znanje prek lastne 

izkušnje ali učenja; 

- »savoir-faire« je stopnja, kjer je oseba sposobna izvajati laţje naloge in 

postopke; 

- »savoir être« je stopnja, na kateri je posameznik sposoben vključevanja 

individualnih značilnosti in osebnostnih lastnosti v uporabo jezika; 

- »savoir apprendere« pa je četrta stopnja, ki posameziku omogoča učenje in 

prevzemanje novega znanja v tujem jeziku. 

Prav tako CEFR opredeljuje komunikacijske jezikovne kompetence: lingvistične 

(znanje  formalnih značilnosti jezika, kot so: morfologija, sintaksa ...), sociolingvistične 

(znanje druţbeno-kulturnih pogojev rabe jezika, npr. vljudnostnih pravil ...) in 

pregmatične kompetence (funkcionalna uporaba jezika). Na podlagi splošnih in 

komunikacijskih jezikovnih kompetenc posameznik uporablja veščine in strategije 

jezika na določeni stopnji: sprejemanje, proizvajanje, interakcija in mediacija (npr. 

povzemanje, parafraziranje, prevajanje ...) (Martyniuk 2006, 7-11). 

CEFR za laţjo samoocenitev in večjo primerljivost definira cilje jezikovnega 

znanja na šestih ravneh: osnovni uporabnik jezika (stopnji A1 in A2), samostojni 

uporabnik (B1 in B2) ter usposobljeni uporabnik (C1 in C2). Razpredelnica CEFR z 

natančnim opisom stopenj je dodana v prilogah. 

V Sloveniji naj bi študentje po zaključeni splošni srednješolski izobrazbi osvojili 

najmanj stopnjo B2 po lestvici CEFR, študentje ekonomsko poslovnih ved pa naj bi 

med študijem osvojili stopnjo C2. Ko se študentje odločajo za izmenjavo, je 
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pričakovana stopnja znanja C1, v primeru, da se študent odloča za študij v angleško 

govorečih drţavah pa je pričakovana stopnja C2. Realno jezikovno znanje večine 

študentov ekonomsko poslovnih ved je na stopnji B2, včasih tudi na stopnji B1. Znanje 

večine študentov je pomankljivo predvsem z lingvističnega vidika, mediacije ter na 

področju razumevanja strokovne literature in akademskih člankov. Za izboljšanje znanja 

študentov na jezikovnem področju je bilo izdanih ţe veliko priporočil in strategij, ki 

usmerjajo učitelje k bolj inovativnim in učinkovitim pristopom k učenju. 

2.2.3 Učenje jezikov na visokošolski stopnji 

V dokumentu »Nova okvirna strategija za večjezičnost« je Evropska komisija 

poudarila, da lahko visokošolske ustanove igrajo pomembno vlogo pri spodbujanju 

učenja tujih jezikov. Na visokošolski ravni je v nastajanju mreţa za jezikovno politiko v 

visokošolskem izobraţevanju (HELP), ki bo povezovala organizacije za učenje jezikov 

na dodiplomski ravni in ponudila študentom delovne izkušnje v drugih drţavah in 

kulturah. Poleg tega Evropska skupnost podpira Evropsko mreţo za spodbujanje učenja 

jezikov pri študentih (ENLU), ţe vrsto let pa finančno podpira tudi programe 

študentskih programov mobilnosti, ki pomagajo pri povezovanju univerz, izmenjavi 

znanj in izboljšujejo sistem priznavanja kvalifikacij v Evropski skupnosti. 

Študentom je na univerzah ponujenih veliko moţnosti za učenje novih jezikov. 

Poleg jezikov, ki jih kot izbirne predmete ponuja velika večina univerz, so pogosto 

organizirani jezikovni tečaji, univerze pa spodbujajo individualno učenje prek tečajev za 

samostojno učenje, internetnih tečajev ali organiziranega učenja v parih. 

Večina univerz sodeluje v programih vseţivljenjskega učenja, med katere spada 

tudi program mobilnosti Erasmus. S študijsko ali delovno izkušnjo v tujini študentje 

pridobijo pomembno kompetenco za prihodnost. Program Erasmus študentom omogoča 

študij v Evropi, z drugimi programi Evropske skupnosti za mobilnost pa se lahko 

študentje odpravijo tudi v ZDA, Kanado, Avstralijo, na Japonsko ter v Novo Zelandijo. 

Študentom, ki pokaţejo nekaj več samoiniciative, so omogočeni dvopredmetni 

študijski programi ali študij jezikov, jezikovni laboratoriji, lahko pa se poveţejo tudi z 

organizacijama AEGEE in AIESEC, ki prav tako ponujajo moţnost delovnih izmenjav. 

Moţnosti, ki so jih univerze primorane nuditi študentom, so neomejene. Za 

večjezičnost ter bolj kakovostno in raznoliko izobraţevanje imajo študentje moţnost 

sodelovati v različnih programih, prijavah na mednarodne razpise, udeleţbo na 

mednarodnih poletnih šolah, ob vsem tem pa imajo moţnost pridobiti katero izmed 

evropskih ali drţavnih štipendij. 

2.2.4 Jezikovne kompetence v poslovnem svetu 

»Znanje jezikov lahko opazno poveča tudi zaposlitvene moţnosti in mobilnost 

posameznikov« (Evropska komisija, Večjezičnost 2010). 
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V Evropski skupnosti je bilo opravljenih več raziskav na temo zaposlitvenih 

moţnosti, jezikovnih kompetenc, stroškov podjetij ... Veliko je podjetij, ki brez vsaj 

enega tujega jezika ne uspejo več poslovati, saj je gospodarstvo ţe tako globalizirano. 

Za podjetje, ki zaposli delavca brez znanja tujih jezikov, so stroški delavca višji, pri tem 

pa se velikokrat zgodi, da podjetje izgubi posel ali naročila, ker ne pozna jezika in 

kulturnih značilnosti poslovnega partnerja. 

V poročilu Gospodarskega foruma za večjezičnost je evropski komisar za 

večjezičnost Leonard Orban izpostavil nekaj temeljnih točk, na katere bi morali biti 

pozorni ne samo evropski organi, pač pa tudi sami drţavljani Evropske skupnosti. Še 

posebej je izpostavil: 

- tveganje, da Evropa postane gospodarsko nekonkurenčna azijskim in 

juţnoameriškim gospodarstvom, kjer se jezikov in drugih kompetenc hitro 

učijo; 

- spodbujanje formalnega in neformalnega učenja vseh mogočih jezikov, saj bo 

le to ključnega pomena, če bo delovna sila Evropo dojemala kot trg dela, na 

katerem se lahko zaposli; 

- jezikovne strategije bi morali sprejeti na najvišji managerski ravni in vlagati v 

učenje jezika, zaposlovanje domačih govorcev tujega jezika in zagotavljanje 

dobre večjezične spletne komunikacije; 

- vlogo nacionalnih organizacij za spodbujanje izvoza in podporo podjetjem prek 

ţe obstoječih mreţ in struktur ter 

- organizacijo evropske platforme za strukturirano izmenjavo informacij in praks 

v zvezi z jeziki v poslovanju. 

Večkrat je bilo tudi poudarjeno, da bi bilo dobro vzpostaviti sistem »partnerstev za 

poklicno mobilnost po vsej Evropi s podjetji, ki iščejo nove moţnosti za sodelovanje v 

različnih omreţjih za razvoj izmenjav in shem mobilnosti« (Evropska komisija 2008). 

Podjetja se namreč soočajo s pomanjkanjem kvalificirane delovne sile z znanjem 

jezikov, ki presegajo danes ţe osnovno znanje angleškega jezika. Mobilnost delovne 

sile bi pripomogla velik deleţ k pospeševanju trgovine med sosednjimi drţavami in k 

poznavanju ter raznolikosti kulturnega okolja podjetja ter njegovih poslovnih 

partnerjev. 

2.3 Učna mobilnost 

»Učna mobilnost, tj. nadnacionalna mobilnost zaradi pridobivanja novih spretnosti, 

je eden izmed osnovnih načinov, na katerega lahko posamezniki, zlasti mladi, izboljšajo 

svojo zaposljivost in osebni razvoj.« (Komisija evropskih skupnosti 2009) Učna 

mobilnost je pomembna za diplomante, ki vstopajo na trg dela, saj se delodajalci 

zavedajo koristi, ki jih le-ta prinaša. Prav tako učna mobilnost zagotavlja večjo odprtost 
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sistemov izobraţevanja, krepi evropsko konkurenčnost ter pomaga pri doseganju ciljev, 

opredeljenih v Lizbonski strategiji. Učna mobilnost pa ni pomembna le z vidika 

izobraţevanja, temveč tudi z gospodarskega vidika, kajti zmanjšuje imobilnost delovne 

sile, saj na nekaterih področjih določene delovne sile primanjkuje, medtem ko je 

delavcev iste panoge na drugih področjih preveč. Mladim krepi čut za evropsko 

identiteto in drţavljanstvo ter pomaga proti izolacionizmu in protekcionizmu v času 

gospodarske krize. 

Leto 2007 je zaznamovala 20. obletnica programa Erasmus in povzročila ogromno 

razprav na temo mobilnosti. Evropski svet je sklenil, da naj bi bila priloţnost 

sodelovanja v eni izmed oblik mobilnosti ponujena vsem mladim. S tem so se pribliţali 

uresničevanju komunika, ki so ga ministri za visoko šolstvo sprejeli v Leuvnu leta 2009 

in določa, da »bi moralo leta 2020 vsaj 20 % tistih, ki bodo diplomirali v drţavah 

evropskega visokošolskega prostora, del študija ali usposabljanja opraviti v tujini«. Leta 

2009 je Komisija evropskih skupnosti izdala Zeleno knjigo z naslovom Spodbujanje 

učne mobilnosti za mlade z namenom, da bi odprli razpravo, kako mladim omogočiti 

večjo moţnost za mobilnost. V razpravo bi bile vključene zainteresirane strani in širša 

javnost. Zelena knjiga obravnava poloţaj vseh mladih v vseh učnih okoljih na vseh 

učnih področjih, zlasti pa si prizadeva za priznavanje kvalifikacij, pridobljenih na 

izmenjavi, ter spodbudo organizirani učni mobilnosti. 

2.3.1 Evropski sistem za nabiranje kreditnih točk - ECTS 

Evropska komisija je razvila sistem ECTS za bolj transparentno učenje in laţje 

ovrednotenje znanja v EVP. Sistem je omogočil tudi večjo primerljivost med različnimi 

visokošolskimi institucijami, učnimi predmeti, omogoča večjo učno mobilnost in večjo 

fleksibilnost pri doseganju diplom. 

Sistem vsebuje opis vsakega predmeta posebej, kakšno znanje je pričakovano pred 

udeleţbo na predmetu, kaj naj bi študentje vedeli in bili sposobni narediti po 

opravljenem predmetu. Prav tako je predmet ovrednoten s kreditnimi točkami, kjer ena 

kreditna točka predstavlja pribliţno 25–30 ur študija oziroma dela za študij. Predmet je 

ovrednoten s toliko kreditnimi točkami, kolikor študija morajo študentje vloţiti, da 

doseţejo opredeljene cilje. Bolonjski sistem visokošolskega študija opredeljuje 180–240 

KT za dokončanje dodiplomskega študija (1. stopnje po bolonjskem sistemu), 60-120 

KT za dokončanje magistrskega študija (2. stopnje po bolonjskem sistemu) ter 180 KT 

za dokončanje doktorskega študija (3. stopnje po bolonjskem sistemu). ECTS sistem 

študentom omogoči, da si ţe pred učno izmenjavo sestavijo urnik, po katerem jim 

domača univerza prizna pridobljene kreditne točke. Sistem daje študentom neko 

poroštvo in se zato raje odločijo za mednarodno izkušnjo. 
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2.3.2 Finančna podpora 

Za mnoge študente je finančna obremenitev na izmenjavi prevelika in se za 

izmenjavo raje ne odločijo. Evropska komisija za ta namen letno razpiše štipendije za 

različne programe mobilnosti, finančno podpre projekte, kot so: mednarodne poletne 

šole, Youth in Action, Eurodesk, Marie Curie in še mnoge druge. S tem imajo študentje 

v veliki meri krite stroške bivanja in osnovne ţivljenjske stroške. 

»Študenti imajo z mednarodnimi izmenjavami praviloma moţnost pridobiti 

štipendijo za študij v tujini, vendar ta pogosto ne zadostuje za pokritje vseh stroškov, 

kar kaţejo tudi izsledki raziskave z naslovom Evroštudent (2007).« (Čelebič 2008, 25) 

Kljub veliki podpori Evropske komisije so štipendije, pridobljene prek razpisa, 

mnogokrat prenizke, še posebej, ko se študentje odpravljajo v drţave višjega cenovnega 

razreda. Ţal v teh primerih štipendija ne pokrije niti osnovnih ţivljenjskih stroškov in si 

morajo študentje priskrbeti lasten prihodek, saj jih v primeru bančnih posojil po končani 

izmenjavi čaka dolgotrajen postopek odplačevanja.  

2.3.3 Pozitivni učinki učne izmenjave 

Mladi se ne zavedajo dovolj koristi, ki jih prinaša mobilnost in podleţejo številnim 

dejavnikom, ki jih od mobilnosti odvračajo. Po mnenju strokovnjakov v Zeleni knjigi so 

ti dejavniki predvsem finančna obremenitev mobilnosti, omejen čas za dokončanje 

študija, neznanje tujih jezikov in nepoznavanje tujih kultur ter splošna nepripravljenost 

na odhod od doma. Ključnega pomena za odločitev za mobilnost je torej poznavanje 

pozitivnih učinkov.  

Pomembno je, da imajo mladi zagotovljeno priznavanje njihovega bivanja v tujini, 

da se bodo v tujini pridobljene kreditne točke iz sistema ECTS upoštevale na domači 

univerzi, da bodo pridobljene spretnosti ustrezno zabeleţene, npr. v dodatku k diplomi, 

Europassu ... Študentje, ki so se odpravili na izmenjavo v tujino, opredeljujejo 

pridobitve na osebnem razvoju, samozavesti, zaposlovanju, splošnem znanju, 

poznavanju mednarodnega okolja, medkulturnem razumevanju in znanju tujih jezikov 

(Final report 2008, 10). Pomembno je, da institucije učno mobilnost predstavijo na 

ustrezen način ter si hkrati prizadevajo, da se zgoraj navedene koristi resnično izpolnijo.  

2.3.4 Program Vseživljenjsko učenje 

Program Vseţivljenjsko učenje je bil ustanovljen leta 2007  za obdobje najmanj do 

leta 2013. Nasledil je programa Socrates in Leonardo da Vinci, ki sta delovala v 

obdobju 2000–2006. Z delovanjem naj bi prispeval k razvoju druţbe, bolj kakovostnim 

delovnim mestom, večji socialni koheziji ter sodelovanju med sistemi izobraţevanja in 

usposabljanja v Evropi. Program Vseţivljenjsko učenje ni namenjen samo študentom, 

temveč je prav zaradi svoje odprtosti in podprogramov dostopen številnim ciljnim 
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skupinam: praktikantom, učiteljem, mladim od predšolskega obdobja do študijskih let, 

osebam na trgu dela, izobraţevalnim organizacijam, podjetjem, društvom, starejšim 

drţavljanom, skratka vsem, ki so del izobraţevalnega procesa ali usposabljanja.  

Program vsebuje štiri temeljne podprograme (European Commission, What's in it 

for me? 2010): 

- Comenius je program za udeleţence od predšolskega pa vse do konca 

srednješolskega izobraţevanja; 

- program Leonardo da Vinci zdruţuje organizacije, podjetja in ustanove, ki 

omogočajo usposabljanje praktikantov;  

- program Grundtvig se osredotoča na kakovost in potrebe, ki jih zahteva 

izobraţevanje za odrasle, ter na organizacije, ki tovrstno izobraţevanje 

izvajajo;  

- program Erasmus, je namenjen predvsem za študijsko mobilnost in 

usposabljanje študentov. Ker se diplomska naloga nanaša predvsem na 

udeleţence v programu Erasmus, bo program natančneje opisan v poglavju 

Erasmus – terciarno izobraţevanje. 

Poleg osnovnih štirih podprogramov so v sklopu programa Vseţivljenjsko učenje 

zajeti tudi posamezni projekti, ki so namenjeni udeleţencem na vseh stopnjah 

izobraţevanja. Med tovrstne projekte spadajo tečaji jezikov, inovativni pristop k 

informacijskim in komunikacijskim tehnologijam, partnerstva med institucijami, 

študijski obiski, raziskave in ovrednotenje raziskav o projektih ter program Jean 

Monnet, ki spodbuja razprave o evropski integraciji, predvsem z vidika visokošolskega 

izobraţevanja. Za doseganje zadanih ciljev v okviru programov vseţivljenjskega učenja, 

je Evropska komisija za obdobje 2007–2013 namenila več kot 7 biljonov evrov 

finančne pomoči. 

2.3.5 Erasmus – terciarno izobraževanje 

Kratico Erasmus je program dobil prvotno po teologu in filozofu Erazmu 

Roterdamskemu (Erasmus of Rotterdam), danes pa jo preberemo tudi kot »EuRopean 

community Action Scheme for the Mobility of University Students«. Pilotski program je 

bil izveden med leti 1981 in 1986, leta 1987 pa je bil uradno sprejet s strani drţav članic 

Evropske skupnosti. Program Erasmus se je najprej vključil v shemo Socrates ob 

njenem nastanku, nato je bil le-ta preoblikovan v program Socrates II, leta 2007 pa je bil 

vključen v program Vseţivljenjskega učenja. 

Evropska komisija letno programu nameni prek 450 milijonov evrov. V program je 

vključenih 33 drţav ter več kot 4000 visokošolskih institucij. Do danes se je programa 

udeleţilo ţe pribliţno 2,2 milijona študentov ter več kot 250 000 akademskih oseb, kar 
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program uvršča med najbolj razširjene in najbolje sprejete programe, ki jih je uvedla 

Evropska skupnost (European Commission, Education & Training 2010). 

Program Erasmus omogoča aktivnosti za študente, akademsko osebje, visokošolske 

institucije in univerze ter poslovne partnerje. Poslovni partnerji imajo moţnost gostiti 

študenta na usposabljanju od 3 do 12 mesecev. Pri tem študentu pomagajo pri 

spoznavanju evropskega trga dela, razvijanju profesionalnih kompetenc, razumevanju 

ekonomskega in kulturnega okolja, utrjevanju znanja tujega poslovnega jezika ter 

širjenju mreţe poznanstev. Hkrati promovirajo povezovanje gospodarstva z 

visokošolskimi institucijami ter mobilnosti evropske delovne sile. 

Študentje se lahko odpravijo na študijsko izmenjavo, ki je trenutno najbolj 

razširjena oblika programa Erasmus. Preko učne pogodbe se študentje odpravijo na 3–

12 mesečni študij na partnersko univerzo v tujini. Pri tem študentje pridobijo pozitivne 

izkušnje na akademski, jezikovni in kulturni ravni, hkrati krepijo svoj osebnostni razvoj 

ter prenašajo oblike dobre prakse med institucijami. 

Na delovno izmenjavo se lahko odpravi tudi akademsko osebje, ki z izmenjavo 

pridobi na osebnostni ravni, delovnih izkušnjah in poslovnih kompetencah za 

prihodnost. Poleg samih študijskih in delovnih izmenjav v sklop programa Erasmus 

spadajo tudi: 

- intenzivni jezikovni tečaji (EILC), ki jih lahko organizirajo univerze pred 

začetkom semestra in gre večinoma za učenje jezika gostujoče drţave; 

- intenzivni programi (IP), namenjeni skupinam študentov in akademskega 

osebja iz vsaj treh sodelujočih drţav; 

- večstranski projekti, namenjeni izboljševanju in inovacijam v visokem šolstvu, 

udeleţene pa morajo biti vsaj tri institucije iz različnih drţav, med katerimi 

mora biti vsaj ena drţava članica Evropske skupnosti ter 

- Erasmus networks, ki povezujejo in obnavljajo mreţe poznanstev, institucij in 

podjetij, z namenom dviga kakovosti, inovacij in razvoja evropskega 

visokošolskega prostora. 

Znotraj programa Erasmus si je Evropska komisija zadala cilje, da naj bi bilo do 

leta 2012 3 milijone študentov Erasmus. Ves čas razvijajo nove programe, med katere 

spada tudi ţe uveljavljeni Erasmus Mundus za študijske izmenjave izven meja EVP. 
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3 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANE VISOKOŠOLSKE INSTITUCIJE 

IN NJENEGA OKOLJA 

S pomembnimi mejniki v zgodovini je bila Slovenija postavljena pred nove izzive: 

najprej vključitev v program Erasmus leta 1999, nato sprejetje Lizbonske strategije, 

vstop v Evropsko skupnost, sprejem Bolonjske deklaracije, prilagajanje podpornih 

zakonikov, vključevanje v program Vseţivljenjskega učenja ter spodbujanje mobilnosti 

in prostega pretoka delovne sile po Evropi. V zadnjih desetih letih  je bilo visoko 

šolstvo soočeno z velikimi spremembami, ki jim je bolj ali manj uspešno kljubovalo. 

Vplivi, uspešnost in kakovost so bili dobro opazovani, na podlagi raziskav pa je bil, ob 

vstopu v novo desetletje, objavljen nov Nacionalni program visokega šolstva za obdobje 

2011–2020. 

3.1 Sistem visokega šolstva v Sloveniji 

Slovenija je sprejela Lizbonsko strategijo in jo ratificirala leta 1999. Pet let kasneje 

je Slovenijo zaznamoval vstop v Evropsko skupnost in s tem vstop v EVP. Na osnovi 

smernic Bolonjske dekleracije so bile leta 2004 v Sloveniji sprejete spremembe in 

dopolnitve zakona o visokem šolstvu (ZviS 2004). Zaradi različne strukture visokega 

šolstva se je kmalu pokazala potreba po ureditvi strokovnih nazivov. Dve leti po 

začetku uvajanja bolonjskega visokošolskega sistema je bil v Sloveniji sprejet nov 

zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1, Uradni list Republike Slovenije, 

št. 61/2006), ki je določil nove naslove in stopnje izobrazbe za diplomante prenovljenih 

študijskih programov. Proces preoblikovanja celotnega visokošolskega sistema je 

dolgotrajen, potrebno je natančno opazovanje pozitivnih in negativnih učinkov ter 

sprotno ohranjanje kakovosti. 

V Sloveniji je bil visokošolski sistem spremenjen skladno z »norveškim modelom«, 

ki je namenjen spremembi izobraţevalnega procesa zato, da se v sistem visokega 

šolstva vpelje nove elemente za zagotavljanje višje kakovosti. Pred spremembo je bilo 

definiranih pet vsebinskih razlogov, zaradi katerih se je Slovenija odločila za 

prestrukturiranje sistema (Univerza na Primorskem 2010): 

- program študija na vsaki stopnji mora zagotavljati zaposljivost diplomanta; 

- šolanje za podobne poklice mora biti med drţavami primerljivo; 

- študentom je treba omogočiti prehodnost med stopnjami in znotraj njih s 

pomočjo kreditnega vrednotenja vsebin in izbirnega dela programa študija; 

- treba je povečati mobilnost študentov, tako med programi znotraj stroke in med 

strokami, med univerzami doma in v tujini; 
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- doktorski študij je opredeljen programsko - raziskovalno delo je ovrednoteno s 

KT (ECTS) ter zdruţuje strokovno in znanstveno odličnost ter uporabnost 

raziskovanja. 

Leto 2004 je bilo za visokošolski sistem izobraţevanja v Sloveniji pomembno, saj 

je bil predstavljen nov, tristopenjski sistem študija: 

- študijski programi 1. stopnje, med katere spadata visokošolski (VS) ter 

univerzitetni (UNI) študijski program, so bili poenoteni; 

- študijski program 2. stopnje - strokovni magistrski študijski program, je 

nadaljevanje programa po končani 1. stopnji; 

- po uspešno zaključeni 2. stopnji se magistranti lahko vpišejo v študijski 

program 3. stopnje, doktorat znanosti (DR). 

Slika 3.1 Primerjava starega in novega sistema visokošolskega izobraţevanja 

 

Vir: Univerza na Primorskem 2010 

Poleg največje spremembe v sami strukturi visokega šolstva pa so izrednega 

pomena tudi drugi dejavniki v visokem šolstvu, kot so: modernizacija, povezanost z 

gospodarstvom, potrebe trga delovne sile, razvoj poslovnih kompetenc, spodbujanje 

mobilnosti, učenja jezikov ter izredno pomembno zagotavljanje kakovosti.  
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Univerza, ki bi rada ostala konkurenčna v visokošolskem prostoru, mora nuditi 

študentom popolno pridobitev kompetenc. Kompetence na tej stopnji lahko opišemo kot 

posameznikovo delovanje, njegove osebne lastnosti, fizične značilnosti, samopodobo, 

posameznikove navade, vrednote ter pridobljeno znanje v smislu informacij, ki jih ima 

oseba na specifičnih področjih (Pavlin in Svetlik 2008, 7). Na današnjem trgu dela je 

izredno pomembno znanje jezikov, kar je poudarjeno ţe v Lizbonski pogodbi. Hkrati pa 

študentje, ob velikem letnem številu diplomantov enega področja, potrebujejo določene 

izkušnje, ki jih ločijo od mnoţice. Univerze se zato čedalje bolj obračajo v širitev na 

mednarodno področje, tako s kratkoročnimi programi mobilnosti kot z uvajanjem 

tujejezičnih programov 2. stopnje za omogočanje dolgoročne mobilnosti. Univerze 

oziroma fakultete, ki se odločajo za tovrstno širitev, si zagotavljajo večjo prepoznavnost 

in kakovost, uresničujejo cilje evropskega visokošolskega prostora, hkrati pa ohranjajo 

svojo konkurenčnost na trgu ponudbe. Imenjujemo jih lahko tudi mednarodne univerze. 

3.2 Sistem mobilnosti v Sloveniji 

»Mednarodna mobilnost študentov in zaposlenih postaja ena najpogostejših oblik 

mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Pomen mobilnosti in s tem 

prenos znanja, izkušenj, idej ter medsebojno povezovanje je glavno vodilo Evrope, ki 

stremi k druţbi znanja in konkurenčni prednosti evropskih diplomantov, zaposlenih in 

raziskovalcev ter njihovi primerljivosti v svetovnem merilu.« (CMEPIUS Slovenija 

2007) 

V EVP obstaja mnogo programov, prek katerih se posamezniki ali skupine lahko 

odpravijo v tujino na izobraţevanje ali usposabljanje. V Sloveniji je za zbiranje in 

promoviranje tovrstnih programov pristojen Center RS za mobilnost in evropske 

programe izobraţevanja in usposabljanja – CMEPIUS. V centru koordinirajo razpise za 

mobilnost, svetujejo in sodelujejo pri oblikovanju sistema mobilnosti v Sloveniji, 

njihovo delo pa je razširjeno ne le na programe študentske mobilnosti, temveč tudi na 

program Vseţivljenjsko učenje.  

V Sloveniji kot programe študentske mobilnosti poznamo: Mobilnost NFM/EEA 

Grants, CEEPUS, Erasmus, Erasmus Mundus, bilateralne štipendije in Euraxess. 

Programi imajo različne razpisne pogoje, načine prijave in moţnosti pridobitve finančne 

pomoči. Nekateri programi, ki se izvajajo ali se pripravlja program za izvajanje na UP 

FM, so v nadaljevanju predstavljeni v obširnejši obliki. 

3.2.1 Mobilnost NFM/EEA Grants 

Leta 2004 so članice Evropskega zdruţenja za prosto trgovino (EFTA) vzpostavile 

program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Namen 

programa NFM/EEA Grants je podpora pri mednarodnem sodelovanju, 

transnacionalnem partnerstvu in izvajanju mobilnosti za povečanje internacionalizacije 
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visokega šolstva ter raziskovalne dejavnosti v Sloveniji v sodelovanju z drţavami EGP 

EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška) (CMEPIUS Slovenija 2007). Program 

NFM/EEA Grants je v Sloveniji relativno mlad in še ne tako prepoznaven, kar ga 

zaenkrat uvršča med manj izkoriščene programe mobilnosti v Sloveniji. 

3.2.2 CEEPUS - srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev 

Program CEEPUS je bil ustanovljen s podpisom posebnega sporazuma leta 1993 v 

Budimpešti med ministri šestih drţav ustanoviteljic, med katere spada tudi Slovenija, 

danes pa deluje med petnajstimi jugovzhodnimi evropskimi drţavami. Ustanovljen je 

bil z namenom vzpostaviti ter spodbujati mobilnost študentov in profesorjev med 

sodelujočimi drţavami ter izkoristiti prijateljske povezave za oblikovanje skupnih 

študijskih programov. Program naj bi pospeševal tudi implementacijo načel bolonjskega 

procesa in z dodatnimi sporazumi sodelovanje omogočil tudi Ukrajini in Moldaviji. 

Deluje na podlagi »networkinga« med vsaj tremi partnerskimi enotami iz vsaj dveh 

različnih drţav, enoto pa lahko predstavlja univerza, fakulteta ali oddelek. Štipendijo v 

okviru programa CEEPUS dodeljuje drţava gostiteljica, kandidati pa so opravičeni 

plačila šolnine.  

V Sloveniji se programa CEEPUS letno udeleţi nekaj več kot 100 slovenskih 

študentov in osebja, ki se odpravijo na izmenjavo v katero izmed sodelujočih drţav, v 

Sloveniji pa je v gosteh okoli 100 udeleţencev iz tujine. Po podatkih Ministrstva RS za 

visoko šolstvo se slovenski študentje in osebje najpogosteje odpravijo v Avstrijo, na 

Češko in Hrvaško, največ študentov pa v Slovenijo prihaja iz Hrvaške, Češke in 

Slovaške. Na podlagi v celoti porabljenih štipendij na letni ravni, lahko sklepamo, da sta 

Avstrija in Slovenija med najbolj zanimivimi in zaţeljenimi destinacijami v programu 

CEEPUS. 
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Slika 3.2 Število izmenjav slovenskih in tujih študentov ter osebja v programu 

CEEPUS z drugimi drţavami od študijskega leta 1994/1995 do 

2008/2009 

 

Vir: Komljenovič in Marjetič 2010 

3.2.3 Erasmus Mundus 

Program Erasmus Mundus (EM) je program Evropske komisije za mobilnost ter 

doseganje v Lizbonski pogodbi danih ciljev. Najprej je bil sprejet za obdobje 2004-

2008, decembra 2008 pa je Evropski parlament sprejel predlog Evropske komisije za 

podaljšanje programa za obdobje 2009–2013. Ob sprejetju programa so bila opredeljena 

prizadevanja za: 

- ohranjanje ali poviševanje kakovosti v EVP; 

- predstavitev Evropske skupnosti kot učnega centra sveta; 

- promocijo medkulturnega dialoga, še posebej z drţavami tretjega sveta ter 

- napredek tretjih drţav sveta na področju visokega šolstva. 

Program EM naj bi s povečevanjem mobilnosti študentov in akademskega osebja 

Evropske skupnosti v drţave tretjega sveta povišal stopnjo razumevanja tujih kultur, 

prispeval k razvoju visoko kompetenčne delovne sile ter utrdil mednarodno sodelovanje 

visokošolskih institucij tako v Evropi kot tudi v ciljnih drţavah. Zapis v sklepu o 

podaljšanju zajema bistvo programa EM:  

(...) treba je pospešiti boj proti vsem oblikam izključevanja, vključno z rasizmom, 

ksenofobijo in vsem oblikam diskriminacije ter okrepiti prizadevanja Skupnosti za 

spodbujanje dialoga in razumevanja med kulturami na svetovni ravni. Zaradi socialne 

razseţnosti visokošolskega izobraţevanja kakor tudi idealov demokracije in spoštovanja 
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človekovih pravic, vključno z enakostjo med moškimi in ţenskami, ki jo spodbuja, 

mobilnost na tem področju posamezniku omogoča, da se spozna z novimi kulturnimi in 

socialnimi okolji ter laţje razume druge kulture. (Evropski parlament in Svet 2008) 

Program zajema tri sektorje delovanja (Akcije) in je namenjen visokošolskim 

institucijam, ki ţelijo implementirati programe »Joint degree« na 2. stopnji bolonjskega 

sistema (Akcija 1) posameznim študentom, samostojnim raziskovalcem ali 

akademskemu osebju, ki se odpravijo na izmenjavo na podlagi partnerstev EM (Akcija 

2) ter vsaki drugi organizaciji, ki aktivno sodeluje na področju visokega šolstva in ţeli 

sodelovati s prijavljenimi projekti (Akcija 3).  

Kljub temu, da je Slovenija v program EM vključena ţe od leta 2004, pa po 

statistiki na uradni spletni strani programa (Evropska komisija, Executive Agency 

Education, Audiovisual & Culture 2010) še noben študent v Sloveniji ni prejel 

štipendije za študij v tujini. Kljub vsemu v programu aktivno sodelujejo nekatere 

slovenske visokošolske institucije; trenutno je najbolj aktivna Univerza v Ljubljani. 

3.2.4 Program Erasmus v Sloveniji 

Program Erasmus je bil natančno predstavljen ţe v poglavju Erasmus – terciarno 

izobraţevanje. V Sloveniji je program Erasmus najpogostejša oblika izvajanja 

kratkoročne mobilnosti. 

Glede na raziskavo Ministrstva RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se 

danes letno prek programa Erasmus na študijsko izmenjavo odpravi pribliţno 1000 

slovenskih študentov, na opravljanje prakse pa okoli 170 študentov. Prav tako okoli 

1000 tujih študentov pride na študijsko izmenjavo v Slovenijo, manjše pa je število 

študentov, ki pridejo na opravljanje prakse v Slovenijo (v primerjavi s slovenskimi 

študenti). Največ tujih študentov v Slovenijo pride iz Poljske, Češke, Španije, 

Portugalske, Turčije in Nemčije, med slovenskimi študenti pa so najbolj priljubljene 

destinacije Španija, Francija, Nemčija, Velika Britanija in Italija. 



Predstavitev obravnavane visokošolske institucije in njenega okolja 

23 
 

Slika 3.3 Število slovenskih študentov, udeleţenih v program mobilnosti 

ERASMUS za študij v tujini, in število tujih študentov, udeleţenih v 

programu mobilnosti ERASMUS za študij v Sloveniji od študijskega 

leta 1999/2000 do 2008/2009 

 

Vir: Komljenovič in Marjetič 2010 

Učinkom programov mobilnosti v Sloveniji udeleţene institucije neprestano 

sledijo. Za obdobje 2000-2006 je bila narejena obseţna raziskava, v kateri so bili 

programski cilji, zapisani v aktih ob ustanovitvi programov mobilnosti, enaki za vse 

obravnavane programe. Eden izmed ugotovljenih učinkov je tudi naslednji: 

Glede na ugotovitve evalvacijske študije imajo evalvirane akcije dve močnejši smeri 

vplivanja. Prva, morda najmočneje izraţena smer se kaţe skozi učinek dviga kompetenčne 

ravni posameznikov. V tem primeru gre po ugotovitvah študije predvsem za izboljšanje 

znanja evropskih jezikov, za izboljšanje veščin in kompetenc udeleţencev na področju 

poklicnega izobraţevanja, močan vpliv pa se izkazuje tudi v smislu poklicnega razvoja 

udeleţencev. [...] Udeleţba v evropskih programih izobraţevanja in usposabljanja, še 

posebno to velja za akcijo Erasmus, pa je glede na ocene najmlajših udeleţencev, ki sebe 

najpogosteje umeščajo v najniţji socialni razred, pomemben mehanizem vertikalne 

druţbene mobilnosti. (Širok in drugi 2007, 22-23) 

Več o učinkih programov mobilnosti bo omenjeno tudi v raziskovalnem delu 

diplomske naloge. 

3.3 Fakulteta za management Koper 

Raziskava v diplomski nalogi bo zajemala študente Univerze na Primorskem, 

Fakultete za management (UP FM). S tem namenom bo fakulteta, njene aktivnosti in 

okolje v tem poglavju natančneje predstavljena, saj predvidevam, da okolje, v katerem 
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udeleţenci študirajo oziroma delajo, vpliva na odločitev posameznika za udeleţbo v 

programih mobilnosti. 

3.3.1 Splošno o UP FM 

Začetki UP FM segajo v leto 1995, ko je bil ustanovljen samostojen visokošolski 

zavod Visoka šola za management v Kopru (VŠM). Prvič je namen za vzpostavitev 

mednarodnega sodelovanja VŠM pokazala s podpisom franšizne pogodbe z Manchester 

Metropolitan University iz Velike Britanije, v študijskem letu 1998/1999 pa so program 

začeli izvajati. Istega leta sta bila v študijski sistem uvedena sistem ECTS ter 

zasnovanje priloge k diplomi, ki so jo kot prvi v Sloveniji prejeli diplomanti VŠM. Leta 

2000 je bila ustanovljena prva raziskovalna skupina »Institut za raziskovanje v 

managementu« ter izveden prvi letni strokovni posvet z naslovom »Management v 

evropskem okolju«. Pomembna prelomnica z vidika mednarodnega sodelovanja je bilo 

leto 2001/2002, ko je VŠM začela z izmenjavami študentov in učiteljev v okviru 

programov Leonardo da Vinci in Socrates/Erasmus. Leta 2003 se je VŠM formalno 

preoblikovala v Fakulteto za management Koper ter postala članica Univerze na 

Primorskem. V raziskovalne namene je bilo ustanovljenih več institutov in centrov FM, 

strokovne posvete pa je fakulteta nadgradila v mednarodne znanstvene konference. V 

skladu s smernicami Bolonjske dekleracije so bili v študijskem letu 2004/2005 sprejeti 

študijski programi 1. stopnje, organizirani pa prva študentska konferenca ter prva 

mednarodna poletna šola. Leta 2007 so na fakulteti začeli izvajati programe 

vseţivljenjskega učenja ter se pripravili za izvedbo mednarodne šole prek celega leta. V 

študijskem letu 2008/2009 je bila 9. mednarodna konferenca tokrat prvič organizirana v 

tujini, in sicer v Berceloni, leto kasneje pa v tunizijskem mestu Sousse, s čemer je UP 

FM razširila sodelovanje tudi na partnerske institucije izven Slovenije (Fakulteta za 

management 2010). 

Poslanstvo UP FM je predvsem razvijanje dodiplomskih in podiplomskih študijskih 

programov ter programov za izpopolnjevanje s področja managementa na osnovi lastnih 

in tujih raziskovalnih doseţkov, pri izvajanju programov pa upoštevati koncept 

Vseţivljenjskega učenja. UP FM je v letnem programu za leto 2010 definirala vizijo: 

»UP Fakulteta za management Koper bo članica skupine najbolj kakovostnih evropskih 

poslovnih šol, s prepoznavnim vplivom na uspešnost gospodarstva in širšega 

druţbenoekonomskega okolja v prostoru Srednje in Jugovzhodne Evrope ter 

Sredozemlja« (Letni načrt 2010). 

3.3.2 Mednarodna fakulteta – aktivnosti UP FM 

S širjenjem visokošolskih institucij na področja mednarodnega sodelovanja le-te 

pridobijo eno izmed konkurenčnih prednosti. Evropska skupnost na različne načine 

finančno podpira nove razpise in projekte, kar za visokošolske institucije pomeni 
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moţnost pridobivanja nepovratnih sredstev v znanstveno-raziskovalne, razvojne in 

druge namene. V letu 2007 so članice UP skupno sodelovale v oseminštiridesetih 

mednarodnih projektih, med njimi aktivno tudi FM (Univerza na Primorskem 2010).  

UP FM ima v namen raziskovanja ustanovljenih in uspešno delujočih 13 kateder, 

med njimi Katedro za tuje poslovne jezike, 9 institutov, med njimi Institut za tuje 

poslovne jezike FM Koper, ter 6 centrov, med njimi Center za vseţivljenjsko učenje FM 

Koper. Na raziskovalnem področju UP FM sodeluje z drugimi visokošolskimi in 

izobraţevalnimi organizacijami zunaj in znotraj meja Slovenije. V letnem poročilu so o 

internacionalizaciji zapisali: »Internacionalizacija vseh dejavnosti je bila prepoznana kot 

prioriteta, zato se je v jeseni 2009 vzpostavila skupina, ki izvaja interni projekt 

Internacionalizacija UP FM. Konec leta 2009 je bilo reorganizirano delo strokovnih 

sluţb na tem področju in ločili mednarodno dejavnost v samostojno sluţbo, ki deluje v 

okviru sektorja za raziskovalno in mednarodno dejavnost« (Letno poročilo 2009). 

UP FM je v letu 2009 sodelovala v različnih mednarodnih in izobraţevalnih 

projektih, kot so: Erasmus Network CNN, TULIP, VALUE in ţe sedmi modul projekta 

Dolceta. Dejavna je bila tudi pri prijavi novih mednarodnih projektov, v katerih je 

sodelovala kot partnerska institucija. V letu 2010 ţelijo uresničiti še projekt v okviru 

programa EM. Poleg tega UP FM aktivno sodeluje pri organiziranju mednarodne 

konference Moodle.si in ţe 11. mednarodne konference MIC 2010, ki bo letos potekala 

v turški prestolnici Ankari. Na UP FM je vsakoletno organizirana mednarodna poletna 

šola, kjer izobraţevanje v kulturno raznolikem okolju privabi udeleţence iz različnih 

evropskih in drugih svetovnih drţav. V letu 2010 je bila organizirana ţe šesta poletna 

šola, s katero UP FM uspešno izpolnjuje cilje Bolonjske dekleracije, določene za EVP. 

3.3.3 Mobilnost na UP FM 

Na UP FM se ţe leta izvajata programa mobilnosti Erasmus in CEEPUS, nekatere 

izmenjave na podlagi bilateralnih sporazumov ter od leta 2009 tudi izmenjave prek 

programa NFM/EEA Grants. V programu Erasmus za študijsko leto 2010/2011 ima UP 

FM pogodobo s 70 tujimi institucijami iz 20 različnih drţav, na katere se lahko 

študentje in učitelji odpravijo na izmenjavo. V programu CEEPUS pa je UP FM 

trenutno vključena v dve mreţi, in sicer: Amadeus in Applied Economics and 

Management, znotraj katerih se lahko študentje ali učitelji odpravijo na izmenjavo na 

katero izmed 16 institucij. 

Na UP FM je letno predvideno, kolikšno bo število študentov na izmenjavi. Na 

podlagi spodnjega grafa lahko opazimo, da je bilo število študentov, ki se odpravijo na 

izmenjavo v tujino, relativno visoko, kar je povzročilo visoko napoved za prihodnja 

leta, ko pa je število študentov ţal upadlo. Nekoliko več se jih je sicer na izmenjavo 

odpravilo v študijskem letu 2008/2009, vendar pa trend kaţe na zmanjševanje števila 

študentov, na kar lahko vplivajo različni dejavniki.  
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Ravno obratno bi lahko rekli za študente, ki na UP FM prihajajo, saj razen 

študijskega leta 2007/2008, ko je število malenkostno upadlo, število študentov strmo 

narašča. V letu 2009/2010 je število tujih študentov na izmenjavi na UP FM celo krepko 

preseglo pričakovano število, trend pa kaţe na porast tudi v prihodnjih letih. Pomembno 

je tudi dejstvo, da so v spodnjem grafu zajeti študentje, vključeni v kateri koli program 

mobilnosti na UP FM, podatki pa zdruţujejo tako študente na izobraţevanju, kot tudi 

študente na usposabljanju. 

Slika 3.4 Graf predvidenega in dejanskega števila študentov, ki so se prek 

programov mobilnosti odpravili na izmenjavo v tujino ali v Slovenijo v 

obdobju od 2006 do 2011 

 

Vir: Fakulteta za management 2010 

UP FM namerava v prihodnjih letih še povečati spodbujanje mobilnosti, študijskih 

obiskov in sodelovanja na mednarodnih projektih, nadaljevati z mednarodnimi 

konferencami in poletno šolo ter na vseh področjih izobraţevanja in raziskovanja ostati 

na ravni mednarodne fakultete. 
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4 PREDSTAVITEV RAZISKAVE IN ANALIZA REZULTATOV 

Študentje se za izmenjavo odločajo na podlagi različnih dejavnikov. Cilji moje 

raziskave so opredelitev dejavnikov, na podlagi katerih se študentje odločajo za 

izmenjavo, ter na podlagi ugotovitev predlagati rešitve za izboljšanje sistema in 

povišanje udeleţbe v programih mobilnosti, ki prispevajo k izpolnjevanju ciljev 

Bolonjske pogodbe v naslednjem desetletju. Namen raziskave je: 

- ovrednotiti, koliko na odločitev za izmenjavo vpliva znanje tujega jezika; 

- ugotoviti, ali izkušnja z izmenjavo vpliva na izboljšanje znanja tujega jezika; 

- ovrednotiti, v kolikšni meri se študentje za izmenjavo odločajo zaradi ţelje po 

znanju tretjega jezika – jezika drţave gostiteljice ter 

- ugotoviti, ali izkušnja izmenjave vpliva na ţeljo po nadaljevanju študija/dela v 

tujini in v kolikšno pomoč je izmenjava pri iskanju študijskega 

programa/zaposlitve. 

4.1 Teoretična izhodišča 

Na odločitev študentov za izmenjavo ter destinacijo izmenjave vplivajo različni 

dejavniki. Na podlagi sheme, objavljene v delovnem zvezku Urada RS za 

makroekonomske analize in razvoj so glavne štiri skupine dejavnikov: visokošolska 

ustanova, pravni okviri, značilnost tuje drţave ter posameznik. Znotraj teh skupin so 

definirani različni dejavniki, med katerimi so tudi stroški izmenjave, priznavanje v tujini 

pridobljenega znanja v domači ustanovi/drţavi, strategija ter cilji domače in tuje 

ustanove glede mednarodne mobilnosti, dohodek študenta in njegove druţine, znanje 

tujih jezikov ter pričakovane koristi od študija v tujini. 
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Slika 4.1 Dejavniki mednarodne mobilnosti študentov 

 

Vir: Čelebič 2010 

»Študenti, zajeti v raziskavo Evroštudent (2007), kot najpogostejši razlog, ki vpliva 

na odločitev za mednarodno mobilnost, navajajo slabo podporo mobilnosti doma [...]. 

Na drugem mestu je finančna negotovost (37 %) in na tretjem slabo znanje tujih jezikov 

(21 %).« (Čelebič 2008, 26) Avtorica med pomembne dejavnike uvršča dejavnik 

financiranja, saj štipendija mnogim študentom ne zadostuje za pokrivanje stroškov 

študija in bivanja v tujini, »zato je dodaten finančni vir, poleg štipendije v okviru 

programa Erasmus, za študij pogosto prispevek staršev in ne preseneča, da je deleţ 

študentov iz druţin z nadpovprečno visokim dohodkom precej višji od deleţa tistih s 

podpovprečnim dohodkom.« (Čelebič 2008, 25) Torej je deleţ slovenskih študentov na 

študiju v tujini, prek programa Erasmus, iz niţjega socialnega sloja niţji od deleţa 

študentov iz višjega in srednjega socialnega sloja (Širok in drugi 2007, 48). Čelebičeva 

poudarja tudi, da je opazen vpliv socio-ekonomskega ozadja, saj ima po raziskavi 

Eurostudent večji deleţ študentov, ki so se odpravili na izmenjavo, starše z doseţeno 

visokošolsko izobrazbo, najniţji pa je pri študentih, katerih starši so dosegli 

osnovnošolsko izobrazbo ali manj. 

Visoka je povezanost med znanjem tujih jezikov in odločitvijo za izmenjavo, saj 

večina študentov, ki so se odpravili na izmenjavo, svoje znanje tujega jezika ocenjuje 

kot tekoče ali zelo dobro, priznavajo pa tudi dobro integracijo v okolje. »Vključenost v 

študij v tujini pa s slabšanjem znanja tujega jezika naglo upada in je najniţja pri 
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posameznikih z najslabšim znanjem tujega jezika«. Da bi vzpodbudili študente za 

udeleţevanje na programih mobilnosti, bi bilo smiselno, da visokošolske institucije 

spodbujajo študente za vključevanje v jezikovne tečaje, še ugotavlja Čelebičeva. 

V programu Erasmus je na območju celotne Slovenije nizka stopnja vključevanja 

moških v program: »To še posebno velja za akcijo Erasmus, kjer udeleţba (29 

odstotkov) občutno zaostaja za deleţem moških študentov v visokem šolstvu (42 

odstotkov)« (Širok in drugi 2007, 46), zato lahko pričakujemo večji odziv ţensk pri 

izpolnjevanju vprašalnika. 

4.2 Opredelitev problema in analiznega postopka 

Z raziskavo bi rada pridobila informacije o dejavnikih, ki so študente UP FM 

prepričali za izmenjavo, o vplivu znanja jezikov na odločitev, o znanju tujih jezikov 

pred in po izmenjavi, o integraciji študentov v lokalno okolje in o jezikovnih teţavah, 

na katere so študenti naleteli na in izven institucije. S pomočjo analiznega postopka 

bom pridobila informacije, na podlagi katerih bom predlagala rešitve za izboljšanje 

sheme mobilnosti na UP FM ter povišanje udeleţbe študentov v programih mobilnosti. 

Pri raziskovalnem delu diplomske naloge sta bili uporabljeni dve motodi: metoda 

opazovanja z udeleţbo ter zaprti tip anketnega vprašalnika. Pri metodi opazovanja z 

udeleţbo sem bila kot študentka udeleţena v celotnem procesu izmenjave - od 

promocijskega dela, prijave, izbirnega sistema in pridobitve financiranja za program 

mobilnosti Erasmus, pa vse do dejanskega študija v tujini, kjer sem preţivela in 

opazovala način sprejemnega postopka, kakovost študija, jezikovno raven institucije in 

lokalnih prebivalcev, učenje lokalnega jezika ter integriranosti v lokalno okolje. Na 

izmenjavo Erasmus sem se odpravila dvakrat - prvič na študijsko izmenjavo, drugič pa 

na usposabljanje. 

Empirični del raziskave je bil izveden tudi s pomočjo zaprtega tipa anketnega 

vprašalnika. Vprašalnik je bil razdeljen med dodiplomske in podiplomske študente UP 

FM, ki so se v letih 2006-2010 odpravili na izobraţevanje ali usposabljanje v tujino 

prek katerega izmed ponujenih programov mobilnosti na UP FM. Vprašalnik je bil 

samostojno sestavljen ter v elektronski obliki izveden prek spletne strani: 

www.esurvayspro.com. Sezname in kontaktne elektronske naslove so na prošnjo in 

izključno v raziskovalne namene posredovali iz mednarodne pisarne UP FM. 

Kontaktnih naslovov je bilo skupno 76, od tega ste se dve osebi na izmenjavo odpravili 

dvakrat. Ker naj bi raziskava prikazovala stanje o odločitvi in učinkih prve izmenjave, 

je bil vprašalnik poslan 74 osebam. V poročilu o dostavljenem elektronskem sporočilu 

je bilo razvidno, da štirim osebam sporočila ni bilo mogoče dostaviti. 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 23 vprašanj, razdeljenih v šest skupin: 

Splošno, Podatki o izobraţevanju, Motivacija za izmenjavo, Priprave na izmenjavo, 

http://www.esurvayspro.com/
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Izmenjava ter Po končani izmenjavi. Večina vprašanj je bila izbirnega tipa, na štiri 

vprašanja je bilo potrebno pisno odgovoriti, eno vprašanje pa je bilo razvrstilnega tipa. 

Dejavniki, ki bi lahko vplivali na odstopanje pri rezultatih, so predvsem majhen 

raziskovalni vzorec, saj je vprašalnik prejelo le 70 oseb, pričakovati pa je bilo, da se 

nekateri udeleţenci na izmenjavah na vprašalnik ne bodo odzvali. Vzorec je zajel 

minimalno 50 oseb, kar pa je za temeljito in verodostojno raziskavo še vedno relativno 

majhno število. Prav tako je potrebno upoštevati, da so bili anketirani le študentje UP 

FM, kar rezultate omeji le na ekonomsko-poslovne vede ter na podvrţenost mednarodni 

strategiji ene visokošolske institucije. Drugačne rezultate bi bilo upravičeno pričakovati 

pri študentih tehničnih, jezikovnih, zdravstvenih in drugih smeri, saj so za odločitev o 

izmenjavi pomembni tudi cilji in vizija izobraţevalne institucije. Smiselno je 

predvidevati, da so študentje iz obrobnih – dvojezičnih krajev Slovenije v prednosti pri 

znanju jezikov, kar lahko vpliva na prednosti glede pričakovanj, ki jih imajo študentje 

od študijske izmenjave. Rezultati lahko odstopajo tudi zaradi raznolikosti drţav, 

institucij in njihovega sistema mobilnosti, kamor se odpravijo študentje na izmenjavo. 

4.3 Predstavitev in analiza rezultatov 

Vprašalnik je v desetih dneh rešilo 52 študentov, od tega je bilo pet anket rešenih le 

delno in so bile izločene iz nadaljnje obravnave. Znotraj vprašalnika je bilo 18 obveznih 

vprašanj ter sedem neobveznih, vendar zaţeljenih. Zaradi tega se število študentov, ki 

so na vprašanja odgovarjali, pri enem vprašanju razlikuje. Skupno število 

odgovarjajočih bo pri tem vprašanju pripisano pod grafom. Anketni vprašalnik je v 

nadaljevanju analiziran po sklopih, v analizi pa se beseda »udeleţenec« nanaša na 

študente UP FM, ki so se na izmenjavo odpravili prek programov mobilnosti in so 

vprašalnik dokončali. 

4.3.1 Splošno 

V splošnem delu so anketiranci odgovarjali na tri demografska vprašanja.  

Občina stalnega prebivališča 

Iz spodnjega grafa je razvidno, da največ udeleţencev prihaja s Štajerske, 

Primorske in Severne Primorske, najmanj pa iz Bele krajine, Gorenjske in Prekmurja. 



Predstavitev raziskave in analiza rezultatov 

 

31 
 

Graf 4.1 Udeleţenci po pokrajinah 

 

Spol 

Vprašalnik je rešila natančno polovica moških ter polovica ţensk, kljub temu pa iz 

grafa lahko razberemo, da je število ţensk, ki so se odpravile na izmenjavo prek 

programov mobilnosti na UP FM, večje kot število moških. 

Graf 4.2 Primerjava udeleţbe glede na spol, med udeleţenci ter vsemi študenti 

UP FM na izmenjavi (skupno št. 46) 

 

Starost 

Več kot četrtina udeleţencev je bila na dan reševanja vprašalnika stara 23 let, poleg 

tega prevladujejo še udeleţenci stari 22 in 24 let.  
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Graf 4.3 Starostna skupina udeleţencev na dan reševanja ankete 

 

4.3.2 Podatki o izobraževanju 

V drugem sklopu so bila zbrana vprašanja o učenju jezikov, letniku in 

visokošolskem programu, ki ga je udeleţenec obiskoval, ko se je na izmenjavo odpravil, 

ter o izbirnem jeziku in uspešnosti na UP FM. 

Katere jezike in koliko časa ste se že učili pred prihodom na UP FM? 

Večina udeleţencev se je angleščino učila več kot pet let oziroma 2-5 let, le 2 % 

udeleţencev se angleščine pred študijem ni učila. Drugi jezik, ki so se ga udeleţenci  

učili najdlje, je nemščina, temu sledi še italijanščina. Pri analizi tega vprašanja je 

potrebno poudariti, da nekateri izmed študentov prihajajo iz dvojezičnih področij 

Slovenije. Predvidevam, da je zaradi tega italijanščina dobila relativno visok odstotek 

pri učenem obdobju »več kot 5 let«. 

Graf 4.4 Dolţina učenja tujih jezikov pred študijem na UP FM 
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Letnik študija, v katerem ste se odpravili na izmenjavo 

Iz grafa lahko vidimo, da se je več kot polovica študentov na izmenjavo odpravila v 

3. letniku študija, nekateri pa tudi v 2. letniku. Na podiplomskem študiju so se le štirje 

udeleţenci odpravili v tujino, med absolventskim staţem pa le en udeleţenec. 

Graf 4.5 Udeleţba na izmenjavah po letnikih študija 

 

Kateri študijski program na UP FM ste obiskovali, ko ste se prvikrat odpravili na 

izmenjavo? 

Največ udeleţencev je v času, ko so se odpravili na izmenjavo, obiskovalo 

Management (UN 1. stopnja). Štirje udeleţenci so obiskovali podiplomski program, 18 

študentov pa Management (VS 1. stopnja). 

Graf 4.6 Udeleţba na izmenjavah po študijskih programih 

 

Kateri je bil vaš izbrani tuj jezik na UP FM? 

Večina udeleţencev je ob prihodu na UP FM kot izbirni tuji poslovni jezik vpisala 

angleščino, dva udeleţenca sta vpisala italijanščino, nekaj več pa nemščino. 

Predvidevam, da so udeleţenci jezik izbirali na podlagi svojega predhodnega znanja, na 
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fakulteti pa so hoteli znanje tujega jezika še poglobiti in razširiti na področje poslovnega 

jezika. 

Graf 4.7 Izbirni jeziki udeleţencev na UP FM 

 

Kakšna je bila vaša povprečna ocena pri tujem jeziku pred izmenjavo? 

Iz grafa lahko razberemo, da so bile povprečne ocene udeleţencev pri tujem jeziku 

v največji meri med 7.6 in 9.00. Rezultat od mojih pričakovanj nekoliko odstopa, saj 

sem predvidevala, da bo najvišji odstotek med 8.1 in 8.5. Kljub temu vidimo, da se je za 

izmenjavo odločilo relativno majhno število udeleţencev s povprečno oceno 7.5 ali 

manj. Nepričakovan pa je bil tako visok odstotek udeleţencev s povprečno oceno nad 

9.6, kar predstavlja znanje na stopnji med C1 in C2 po lestvici CEFR, iz česar lahko 

sklepamo, da imajo študentje z visokim povprečjem večjo ţeljo po izmenjavi kot 

študentje z niţjim povprečjem od 7.6. Dejavnik, ki lahko vpliva na rezultat, je tudi 

majhno število študentov s povprečjem nad 9.6. Za natančnejšo raziskavo bi morali 

primerjati tudi odstotek študentov celega letnika ter odstotek študentov na izmenjavi. 

Graf 4.8 Povprečna ocena udeleţencev pri tujem jeziku pred izmenjavo 
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4.3.3 Motivacija za izmenjavo 

Tretji sklop zajema dejavnike, ki so v vplivali na odločitev udeleţencev o 

izmenjavi. 

Prosim, razvrstite faktorje motivacije, ki so vplivali na vašo odločitev za izmenjavo 

Za faktor, ki je udeleţence najbolj motiviral za mednarodno izkušnjo, je največ 

udeleţencev izbralo pridobitev evropske izkušnje. Znanje in izpopolnjevanje tujega 

jezika je 32 % udeleţencev izbralo kot najpomembnejšega, kar 77 % udeleţencev pa je 

ta faktor opredelilo med prve tri najpomembnejše faktorje motivacije. Kljub temu, da 

nekateri udeleţenci niso dosegali ravni C1, ki naj bi bila za izmenjavo zahtevana, lahko 

sklepamo, da so se ravno zaradi ţelje po izboljšanju jezikovne ravni odpravili na 

izmenjavo. Tujega v tem primeru pomeni jezik, ki ga udeleţenci ţe znajo, vendar ni 

njihov materni jezik – v največih primerih gre za angleščino. Prav tako je med prve tri 

najpomembnejše faktorje motivacije 77 % udeleţencev opredelilo spoznavanje tuje 

kulture in učenje novega jezika. Med faktorje, ki najmanj motivirajo za izmenjavo, je 

okoli 20 % udeleţencev opredelilo karierno pot in akademske razloge. Nad rezultatom 

sem bila neokoliko presenečena, saj sem pričakovala, da bodo akademski razlogi in 

karierna pot nekje med prvimi tremi faktorji motivacije. 

Graf 4.9 Faktorji motivacije 

 

Kdo vam je pomagal pri odločitvi za izmenjavo? 

Več kot 30 % udeleţencev se je za izmenjavo odločilo samostojno brez vpliva 

oziroma vzpodbujanja okolice. Več kot 35 % jih je priznalo, da so jim pri odločitvi za 

izmenjavo pomagali prijatelji, pomemben faktor pa so tudi starši. Med drugim so 

udeleţenci napisali še svojega brata ter študente, ki so v preteklosti ţe odšli na 
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izmenjavo. Predvidevam, da so nekateri udeleţenci slednje všteli med skupino 

»prijatelji«. 

Graf 4.10 Pomoč in vzpodbujanje pri odločitvi za izmenjavo 

 

4.3.4 Priprave na izmenjavo 

V četrtem sklopu so me zanimale predvsem jezikovne priprave na izmenjavo ter 

pridobitev udeleţencev z vidika lokalnega jezika. 

Ali so bile za vas organizirane jezikovne priprave lokalnega jezika? 

Nekatere institucije za prihajajoče študente na izmenjavi pripravijo jezikovne tečaje 

lokalnega jezika. Nekaj več kot polovica udeleţencev je imela moţnost jezikovne 

priprave. 

Graf 4.11 Organizacija jezikovne priprave za prihajajoče študente 

 

Obseg jezikovne priprave 

Udeleţenci, ki so imeli organizirano jezikovno pripravo so na vprašanje o obsegu 

odgovarjali različno. Nekateri se jezikovne priprave niso udeleţili, po vzorcu ostalih 

odgovorov pa sklepam, da je bila jezikovna priprava v obliki programa EILC, kjer je 

obseg ponavadi 4-6 tednov po 3-6 ur na dan, oziroma v obliki tedenskega jezikovnega 

tečaja, ponujenega prek celotnega študijskega semestra, kjer je obseg 10-16 tednov po 

2-4 ure tedensko. 14 udeleţencev na vprašanje ni odgovorilo. 
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Kako bi ocenili vaše znanje lokalnega jezika? 

Iz analize vprašanja sem izločila osem anket, saj so bili vstavljeni napačni podatki 

(lestvica je ponujala odgovore od 1 – zelo slabo do 5 – zelo dobro). Ostalih 39 

udeleţencev je v času izmenjave občutno izboljšalo znanje lokalnega jezika. Po končani 

izmenjavi je le 8 % udeleţencev menilo, da je njihovo znanje lokalnega jezika zelo 

slabo, kar 36 % pa je svoje znanje ocenilo kot zelo dobro. Zelo dobro v tem primeru 

pomeni sposobnost sproščenega osnovnega pogovora v lokalnem jeziku in razumevanje 

osnovnih fraz vsakdanjega pogovora. 

Graf 4.12 Primerjava znanja lokalnega jezika pred in po izmenjavi 

 

4.3.5 Na izmenjavi 

Peti sklop zajema informacije o izbranem programu mobilnosti, uporabi tujega 

jezika na instituciji, v študijskem gradivu in lokalnem okolju ter splošnem občutku 

integriranosti v lokalno okolje. 

Preko katerega programa mobilnosti ste se odpravili na izmenjavo? 

Skoraj vsi udeleţenci (90 %) so se v tujino odpravili prek programa Erasmus študij. 

4 % udeleţencev je izbralo Erasmus prakso, pod druge programe pa so udeleţenci 

uvrstili program CEEPUS. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da sem v vprašalniku 

spraševala o prvi izkušnji izmenjave. Ponavadi študentje za prvo mednarodno izkušnjo 

izberejo študij, kasneje pa iščejo še druge moţnosti izmenjav. Za bolj natančno 

raziskavo in rezultate bi morali udeleţence, v kolikor so to moţnost izkoristili, vprašati 

tudi o njihovi drugi mednarodni izkušnji. 

V katerem jeziku naj bi potekalo izobraževanje/delo na izmenjavi? 

Večina udeleţencev je kot predvideni učni oziroma delovni jezik navedla 

angleščino. Pod drugo so udeleţenci napisali, da so bili ţe v naprej seznanjeni, da bo 

izobraţevanje potekalo v tujem in lokalnem jeziku (angleščina in francoščina ter 

angleščina in nemščina). 
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Graf 4.13 Pričakovani jezik na instituciji gostiteljici 

 

V kolikšni meri so na instituciji gostiteljici uporabljali tuj (predviden) jezik za 

izobraževanje/delo študentov na izmenjavi? 

Na nekaterih institucijah, kljub napovedanemu študiju/delu v tujem jeziku, delno 

uporabljajo lokalni jezik. 36 % udeleţencev je priznalo, da so učitelji, poleg tujega 

jezika, za razlago delno uporabljali tudi lokalni jezik, kljub vsemu pa je več kot 42 % 

udeleţencev zatrdilo, da so za izobraţevanje uporabljali izključno v naprej predvideni 

jezik. Pomembno za analizo je tudi dejstvo, da nekatere institucije kot predviden jezik 

izobraţevanja/dela uporabljajo svoj lokalni jezik (Velika Britanija, Španija, Nemčija ...), 

kar je lahko deloma zajeto v 9 % odgovorov o institucijah, ki svoje delo v celoti 

opravljajo v lokalnem jeziku. 

Graf 4.14 Uporaba tujega jezika na instituciji gostiteljici 

 

Kako dostopna je bila študijska literatura v tujem jeziku? 

Nekaj več kot polovica udeleţencev je tujo literaturo označilo kot zelo dostopno, le 

nekaj jih s ponudbo tuje literature ni bilo zadovoljnih. Pomemben faktor je spet 

destinacija, kamor se je študent odpravil na izmenjavo. 
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Graf 4.15 Dostop do tuje literature 

 

V kolikšni meri so lokalni prebivalci uporabljali tuj jezik? 

Nekaj manj kot 40 % udeleţencev je odgovorilo, da so z lokalnimi prebivalci 

komunicirali v tujem jeziku, kljub vsemu pa je nekaj več kot 10 % udeleţencev za 

komuniciranje moralo uporabljati lokalni jezik. Komuniciranje v lokalnem jeziku zunaj 

izobraţevalne institucije študentom koristi, saj si hitreje in laţje zapomnijo jezik, 

predvidevam pa tudi, da se hitreje integrirajo v lokalno okolico. 

Graf 4.16 Uporaba tujega jezika z lokalnimi prebivalci 

 

Kako bi ocenili vašo integriranost v lokalno okolje? 

Več kot 87 % udeleţencev se je na izmenjavi počutilo popolnoma oziroma vsaj 

delno sprejetega v lokalno okolje. Glede na napredek, ki so ga udeleţenci pokazali pri 

učenju lokalnega jezika, je takšen rezultat upravičeno pričakovati, saj sta jezik, in s tem 

tudi poznavanje kulture, med glavnimi dejavniki za laţjo integracijo v okolje. 
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Graf 4.17 Stopnja integriranosti udeleţencev v lokalno okolje 

 

4.3.6 Po izmenjavi 

Zadnji sklop vprašalnika se je nanašal na pridobitve in koristi mednarodne 

izmenjave. Vprašanja 20, 21 in 22 so v nadaljevanju predstavljena v enem grafu. 

- Ocenite vaše akademske pridobitve 

- Ocenite vaše osebne pridobitve 

- Ocenite pridobitve na področju tujega jezika 

Iz grafa je razvidno, da so udeleţenci zelo veliko pridobili na vseh treh področjih. 

Največje pridobitve so udeleţenci opazili na osebnostnem področju, kjer se je kot »zelo 

veliko« ali »veliko« sem pridobil opredelilo malo manj kot 90 % udeleţencev. 

Malenkost manj, pa vendar 85 %, je zaznalo pridobitve na jezikovnem področju, kar je 

bilo po predvidevanjih pričakovati. 68 % udeleţencev pa je opazilo velike ali zelo 

velike pridobitve tudi na akademskem področju. Anketa torej potrjuje nekatere koristi, 

ki jih študentje pridobijo z izmenjavo in ki sem jih predstavila in opisala v teoretičnem 

delu naloge. 
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Graf 4.18 Pridobitve udeleţencev na jezikovnem, osebnostnem in akademskem 

področju 

 

Ali imate po izmenjavi željo po nadaljevanju študija/dela v tujini? 

Izmenjava je tudi z vidika mobilnosti v prihodnosti vplivala na udeleţence, saj si jih 

po izmenjavi kar 91 % ţeli nadaljevati študij ali izobraţevanje v tujini. 

Ocenite, v kolikšni meri bo izkušnja izmenjave vplivala na lažje iskanje študija/dela 

v tujini 

Večina udeleţencev meni, da jim bo izkušnja z izmenjave prišla prav pri iskanju 

zaposlitve oziroma študija v tujini. 11 % jih meni, da jim bo izkušnja le malo pomagala. 

Pomembno pa je, da so na vprašanje odgovarjali vsi udeleţenci, tudi tisti, ki so v 

prejšnjem vprašanju odgovorili z »ne«, kar pa lahko povzroči malenkostna odstopanja 

pri rezultatih. 
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Graf 4.19 Vpliv izmenjave na nadaljnjo mobilnost 

 

Vaša priporočila, kako lahko UP FM shemo programov mobilnosti še izboljša 

Na vprašanje je odgovorilo 18 udeleţencev, 29 jih na vprašanje ni odgovorilo. 

Rezultate bom predstavila v naslednjem poglavju. 

4.4 Predlogi za izboljšanje sheme ter višjo udeležbo v programih mobilnosti 

Z izvajanjem ankete sem ţelela potrditi pozitivne učinke, ki jih imajo programi 

mobilnosti, še posebej na jezikovnem področju. Shemo se na institucionalni kot tudi na 

nacionalni ravni lahko še izboljša. Nekateri udeleţenci so svoje predloge in mnenja 

izrazili v zadnjem anketnem vprašanju. 

Študentje si ţelijo več sodelovanja s koordinatorjem fakultete. Koordinator bi se 

moral potruditi študente večkrat in bolj redno obveščati, še posebej glede dokumentov, 

ki jih je potrebno priskrbeti, saj je sistem dokaj zapleten za nekoga, ki se prvič sreča s 

programom Erasmus. Veliko študentov si ţeli širitev partnerskih pogodb po Evropi in v 

ZDA, Avstralijo in Azijo. Študenti bi pridobili večji nabor univerz, med katerimi lahko 

izbirajo, s tem pa bi se povečala tudi prepoznavnost fakultete zunaj evropskih meja. 

Koordinator na fakulteti ima stike s partnerskimi institucijami in na ta način bi 

lahko nudil pomoč pri iskanju prakse Erasmus. Izdajati bi se lahko začel standardni 

dokument, v katerem fakulteta na kratko opiše program Erasmus prakse, predvsem 

pravice in obveznosti delodajalca. Študent bi nato prošnje pošiljal skupaj s tem 

dokumentom, saj bi dokument, izdan s strani fakultete, prošnji dodal večjo vrednost. 

Študentje so opazili teţave tudi v ravni znanja jezikov. Govoriti angleško in pri 

predmetu opravljati obveznosti v angleščini sta dve različni dejavnosti, na kateri 

študentje niso zmeraj dovolj dobro pripravljeni. Ponujena rešitev bi bila, da mora 

študent pred prijavo opravljati vsaj en predmet na UP FM v angleškem jeziku, poleg 

predmeta tujega jezika. Za povišanje števila študentov, ki bi se odpravili na izmenjavo, 

bi bilo dobro uvesti tudi nov sistem razdeljevanja štipendij in, če je le mogoče, 

štipendije povišati. Prav tako bi morali urediti sistem priznavanja kreditnih točk, 
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pridobljenih v tujini. Ţe pred izmenjavo bi s tutorjem ali koordinatorjem študent sestavil 

seznam predmetov, ki jih je mogoče opravljati v tujini in bodo na UP FM gotovo 

priznani. Teţave študentje vidijo predvsem pri predmetih, ki so na UP FM po programu 

obvezni. 

Potrebno je povečati tudi promocijo programov. To bi se lahko uredilo z uvedbo 

mednarodnega dneva na fakulteti, promocijskimi akcijami, povezovanjem z 

organizacijami, kot so ESN, AIESEC itd., saj se tako mobilnost študentom pribliţa, 

izgubijo pa strah pred nečim novim. Moţnost za povišanje števila izmenjav in hkrati 

promocije je Mednarodni teden fakultete. Fakulteta prek razpisa med partnerskimi 

institucijami povabi tuje profesorje, ki izvajajo svoj predmet na v naprej določeno temo. 

V enem tednu se imajo torej študentje moţnost udeleţiti predmeta tujega profesorja, 

pridobiti certifikat o udeleţbi, s tem pa nadomestiti del obveznosti enega izmed tekočih 

predmetov. Gostujoči profesorji na mednarodni teden pridejo prek programa Erasmus, 

tako da ima fakulteta z izvedbo minimalne stroške. 

Na nacionalni ravni bi morali v prvi vrsti poenotiti sistem štipendij Erasmus za vse 

univerze ter organizirati več nacionalnih srečanj fakultetnih koordinatorjev Erasmus. V 

poročilu konference Kakovost v mobilnosti programa Vseţivljenjsko učenje je dr. 

Andrej Rus podal svoje mnenje za izboljšanje sheme. Zagovarjal je mnenje, da se pri 

bolj razdelanem pristopu upošteva širše prepletanje druţbeno-ekonomskih dejavnikov 

in druţbenih mreţ kot vplivov na študentovo odločitev za mobilnost. Na konferenci so 

bila priporočena nekatera dejanja za izboljšanje sheme mobilnosti in večjo udeleţbo na 

izmenjavah. Shemo je potrebno izboljšati na naslednjih točkah (Poročilo konference 

2008): 

- komunikacija - za večjo promocijo mobilnosti in njenih koristi; 

- administracija - za čim enostavnejšo strukturo pravil in postopkov, ki bi bili 

uporabniku prijazni; 

- financiranje - k financiranju pridobiti zasebni sektor, zagotoviti zadostno 

financiranje čim večim študentom iz različnih druţbenih in ekonomskih razmer 

ter raziskati bolj inovativne modele financiranja, kot je na primer evropska 

posojilna shema za študente; 

- spremljanje, zbiranje podatkov - spremljanje mobilnosti, ki bi pokazali teţave 

in koristi mobilnosti; 

- upravičenci - zagotoviti boljšo strategijo, ki bi mobilnost omogočala tudi 

posameznikom s posebnimi potrebami ali študentom iz zapostavljenih 

druţbenih skupin in etničnih manjšin. 

Predvsem pa ne na institucionalni ne na nacionalni ravni odgovorni ne smejo 

pozabiti na neprestano preverjanje kakovosti in učinkov programov, saj bo razvoj 

uspešen le ob kakovostnih in zaupanja vrednih programih. 
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5 SKLEP 

Kultura nekega naroda se je razvijala tisočletja in prav tako jezik kot sestavni del 

kulture. Da bi resnično spoznali neko kulturo in se popolnoma integrirali v okolje, 

moramo v prvi vrsti poznati skupni jezik, sledi pa učenje jezika kulture, katere del 

ţelimo postati. Evropska skupnost pod enim imenom zdruţuje 27 različnih kultur in 23 

različnih jezikov. Svoje drţavljane spodbuja k večjezičnosti in izkoriščenju moţnosti, ki 

jih ponuja na akademskem, mednarodnem  in poslovnem področju. 

Po sprejetju Bolonjske dekleracije in ustanovitvi EVP je prišlo tudi načelo 

večjezičnosti. Razvijati so se začeli programi mobilnosti, namenjeni vsem starostnim 

skupinam. Najbolj obiskan in uveljavljen je program Eramsus, prek katerega se v tujino 

letno odpravi tisoče in tisoče študentov iz cele Evrope. Dejavnikov in motivacijskih 

faktorjev je več in so popolnoma različni od posameznika do posameznika. Pa vendar 

imajo današnji študentje deloma enake misli in ţelje, kajti na posameznika vpliva tudi 

njegova okolica. 

Okolica študentov je fakulteta. Fakulteta s svojo strategijo, vizijo in cilji posredno 

ali neposredno vpliva na študentove ţelje in cilje. Večina fakultet, med njimi tudi 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, ima znotraj svojih ciljev zapisano 

odprtost za mednarodne projekte, povezave, partnerstva in izmenjave. Študenti, ki 

študirajo na UP FM, so obkroţeni s ponudbami in razpisi, ki jim omogočajo 

mednarodno mobilnost. Fakulteta je poskrbela za partnerstva z ostalimi visokošolskimi 

institucijami v tujini in Evropska komisija za finančno podporo, na strani študenta je le 

sprejetje odločitve. 

Veliko študentov se na izmenjavo ne odpravi zaradi strahu. Strah imajo pred 

nepoznavanjem kultur, novim okoljem, samostojnostjo in novo izkušnjo. Poleg strahu 

študente omejuje tudi rok za dokončanje študija, finančno stanje študenta in njegovih 

staršev ter nezadostno znanje tujega jezika. Če se študent za izmenjavo odloči, pa 

pridobi na akademskem, jezikovnem, še najbolj pa na osebnostnem področju. Študentje 

UP FM, ki so se odpravili na izmenjavo, poročajo o veliki osebni rasti, dvigu 

samozavesti ter veliki pridobitvi na področju večjezičnosti. Izmenjava namreč študenta 

prsili v uporabo prvega tujega jezika pri študiranju, delu, izobraţevanju, hkrati pa ima 

študent moţnost učenja novega jezika, kar pripomore celo k izpolnjevanju jezikovne 

politike, da bi vsak posameznik poleg maternega govoril še vsaj dva tuja jezika. 

Študentje po končani izmenjavi dvignejo raven prvega in drugega jezika za vsaj eno 

stopnjo po lestvici CEFR. Na posameznikovo motivacijo za mobilnost vplivajo, poleg 

institucije in financ, še drugi dejavniki, kot so: zagotovilo priznavanja opravljenega 

dela, osebna motivacija, druţinsko okolje, partner in otroci, moţnost dela itd.. Glede na 

raziskavo se študentje UP FM na izmenjavo odpravljajo predvsem zaradi ţelje po 

evropski izkušnji ter zaradi izboljšanja in utrjevanja znanja tujega jezika. Največkrat se 
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študenti sami odločijo za izmenjavo ali pa jih v to prepričajo prijatelji, starši in 

študentje, ki so se s pozitivno izkušnjo ţe vrnili z izmenjave. 

Večina študentov izkoristi vse moţnosti, ki jih del študija v tujini ponuja: 

spoznavanje tujih profesorjev, izobraţevanja v mednarodnem in kulturno raznolikem 

okolju, potovanja, spoznavanje novih prijateljev in novega okolja ter, nenazadnje, 

učenje lokalnega jezika. Študentje si tako tudi pomagajo, da se v okolje hitro integrirajo 

in naveţejo stik z lokalnimi prebivalci. Večina študentov poroča o izboljšanju znanja 

tako lokalnega kot tujega jezika. Vpliv izmenjave na izboljšanje znanja tujega jezika je 

pozitiven, prav tako pa najdemo povezavo med znanjem tujega jezika in odločitvijo za 

izmenjavo. Znanje večine udeleţencev izmenjave je bilo sicer pod zahtevano stopnjo, 

vendar je veliko študentov navedlo ţeljo po izboljšanju jezika kot motivacijski faktor za 

izmenjavo. Ţal je kar nekaj študentov, ki menijo, da je njihovo znanje tujega jezika 

zadovoljivo, ne pa dobro, in se za prijavo niti ne odločijo. 

»Ko te evropski duh prvič ujame, se ga ne moreš več znebiti«. Po končanih 

izmenjavah sledi vedno enak vzorec obnašanja – »post Erasmus sindrom«. Večina 

študentov po prihodu nazaj v Slovenijo poskuša najti druge načine za naslednjo 

izmenjavo, študij ali delo v tujini. Vsekakor je trditev, da izkušnja z izmenjave vpliva na 

ţeljo po nadaljevanju študija ali dela v tujini resnična, saj jo potrjuje tudi velik odstotek 

anketiranih študentov. 

Shema mobilnosti sicer v tem trenutku deluje dobro, vendar se mora sistem 

neprestano izpopolnjevati. Anketirani študentje so podali nekaj osnovnih predlogov, ki 

sem jih naknadno razvila še tako, da smo dobili moţne rešitve za izboljšanje shem 

mobilnosti v nekaj stavkih. Predlagam, da se izboljša sturuktura na nacionalni ravni 

predvsem z boljšo in višjo finančno shemo. Izboljšanja vidim tudi v komunikacijskih in 

administrativnih zadevah. UP FM bi morala razmisliti o novih mednarodnih projektih, 

poleg tega pa razširiti mreţo partnerskih institucij izven meja Evropske skupnosti. 

Razvoj novih parametrov za opazovanje in merjenje učinka mednarodnih izmenjav na 

udeleţence in na visokošolski sistem ter sprotna analiza sta nujno potrebna za 

ohranjanje in napredek kakovosti programov. 
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Priloga 2   Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

1. Splošno 

1. Občina stalnega prebivališča* 

Odgovori izbirni po meniju, vključene vse slovenske občine. 

2. Spol 

Moški 

Ţenski 

3. Starost 

Vpis podatkov 

 

2. Podatki o izobraževanju 

Kratica UP FM v nadaljevanju pomeni Univerza na Primorskem Fakulteta za management Koper 

4. Katere jezike in koliko časa ste se že učili pred prihodom na UP FM? * 

 

5. Letnik študija v katerem ste se odpravili na izmenjavo: * 

2. letnik 

3. letnik 

Absolvent 

Podaljšan absolventski status 

Podiplomski študij 

6. Kateri študijski program na UP FM ste obiskovali, ko ste se prvikrat odpravili na 

izmenjavo? * 

Management (VS 1. Stopnja) 

Management (UN 1. Stopnja) 

Podiplomski študij 

7. Kateri je bil vaš izbrani tuj jezik na UP FM? 

Angleščina 

Nemščina 

Italjanščina 
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8. Koliko je bila vaša povprečna ocena pri tujem jeziku pred izmenjavo? * 

6 - 7.0 

7.1 - 7.5 

7.5 - 8.0 

8.1 - 8.5 

8.6 - 9.0 

9.1 - 9.5 

9.6 - 10 

 

3. Motivacija za izmenjavo 

V primeru, da ste se na izmenjavo odpravili večkrat, prosim odgovarjajte za primer vaše prve izmenjave. 

9. Prosim razvrstite faktorje motivacije, ki so vplivali na vašo odločitev za izmenjavo:* 

(1 – skoraj ni vplivalo na odločitev ... 6 - najbolj je vplivalo na odločitev) 

 

10. Kdo vam je pomagal pri odločitvi za izmenjavo?  

Moţnih več odgovorov. 

Nihče 

Profesorji 

Erasmus coordinator 

Starši 

Prijatelji 

Partner 

Drugo (prosim opredelite) 

 

4. Priprave na izmenjavo 

V primeru, da ste se na izmenjavo odpravili večkrat, prosim odgovarjajte za primer vaše prve izmenjave. 

11. Ali so bile za vas organizirane jezikovne priprave lokalnega jezika? 

Da 

Ne 
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12. Obseg jezikovne priprave: 

 

13.  Kako bi ocenili vaše znanje lokalnega jezika? * 

(1 - zelo slabo ... 5 - zelo dobro) 

 

 

5. Na izmenjavi 

V primeru, da ste se na izmenjavo odpravili večkrat, prosim odgovarjajte za primer vaše prve izmenjave. 

14. Preko katerega programa mobilnosti ste se odpravili na izmenjavo? * 

Erasmus študij 

Erasmus praksa 

Leonardo da Vinci 

Drugo (prosim opredelite) 

15. V katerem jeziku naj bi potekalo izobraževanje/delo na izmenjavi? * 

Angleškem 

Nemškem 

Italjanskem  

Francoskem 

Španskem 

Poljskem 

Drugo (prosim opredelite) 

16. V kolikšni meri so na instituciji gostiteljici uporabljali tuj (predviden) jezik za 

izobraževanje/delo študentov na izmenjavi? * 

Tekom celotnega izobraţevalnega procesa so uporabljali tuj jezik. 

V večini so uporabljali tuj jezik, občasno tudi lokalni jezik. 

V večini so uporabljali lokalni jezik, občasno tudi tuj jezik. 

Celotno izobraţevanje/delo je potekalo v lokalnem jeziku. 

17. Kako dostopna je bila študijska literatura v tujem jeziku? * 

Zelo dostopna 

Preteţno dostopna 

Slabo dostopna 

Ni bila dostopna 
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18. V kolikšni meri so lokalni prebivalci uporabljali tuj jezik? * 

Večinoma vsi lokalni prebivalci so z nami komunicirali v tujem jeziku. 

Deloma so lokalni prebivalci z nami komunicirali v tujem jeziku. 

Večinoma so lokalni prebivalci z nami komunicirali v lokalnem jeziku. 

Lokalni prebivalci tujega jezika niso uporabljali. 

19. Kako bi ocenili vašo integriranost v lokalno okolje? * 

Nisem se počutil integrirano v lokalno okolje. 

Delno sem bil sprejet in integriran. 

Popolnoma sem se integriral v lokalno okolje. 

 

6. Po končani izmenjavi 

V primeru, da ste se na izmenjavo odpravili večkrat, prosim odgovarjajte za primer vaše prve izmenjave. 

20. Ocenite vaše akademske pridobitve: *  

(1 - nič nisem pridobil ... 5 - zelo veliko sem pridobil) 

Izbirno: 1, 2, 3, 4, 5 

21. Ocenite vaše osebne pridobitve:* 

(1 - nič nisem pridobil ... 5 - zelo veliko sem pridobil) 

Izbirno: 1, 2, 3, 4, 5 

22. Ocenite pridobitve na področju tujega jezika:* 

(1 - nič nisem pridobil ... 5 - zelo veliko sem pridobil) 

Izbirno: 1, 2, 3, 4, 5 

23. Ali imate po izmenjavi željo po nadaljevanju študija/dela v tujini? * 

Da 

Ne 

24. Ocenite, v kolikšni meri bo izkušnja izmenjave vplivala na lažje iskanje študija/dela v 

tujini:* 

(1 - nič ne bo vplivala ... 5 - zelo bo vplivala) 

Izbirno: 1, 2, 3, 4, 5 

25. Vaša priporočila, kako lahko UP FM shemo programov mobilnosti še izboljša: 

Vpis besedila. 

 


