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POVZETEK 

V nalogi je obravnavana tematika upravljanja univerz. Naloga je osnovana kot komparativna 

analiza treh tujih in ene domače univerze. Primerjava izbranih srednjeevropskih univerz je 

opravljena s pomočjo oblikovanega nabora indikatorjev. Raziskava se v nadaljevanju obogati 

z analizo stališč ključnih skupin udeležencev na domači univerzi. Rezultati raziskave kažejo, 

da imajo posamezne skupine udeležencev različna stališča do sistema upravljanja univerze. 

Različni pogledi posameznih skupin izvirajo med drugim iz različnega položaja posameznika 

na univerzi in oblike njegovega sodelovanja v njej. Posamezniki, ki zasedajo enake funkcije 

in opravljajo podobne naloge, si delijo sorodna stališča glede sedanjega sistema upravljanja 

univerze in sorodne poglede na prihodnji razvoj in urejenost univerze.  

Ključne besede: benchmarking, kakovost, univerza, upravljanje univerze, visoko šolstvo.  

SUMMARY 

Drawing on a comparative study of three foreign universities and one domestic university, 

this research paper deals with the issue of university governance. For the purpose of this 

study, a comparison of selected Central European universities was conducted using a pre-

determined set of indicators. The study is further expanded by a standpoint analysis of 

individual key groups of participants involved in the governance of the domestic university. 

Research results show that different key groups have different views on university 

governance. These differences may stem from the differences in individuals’ positions and 

forms of participation within the university. Individuals performing the same functions and 

carrying out similar tasks also share similar views on the current management system of the 

university, as well as on the future development and regulation of university governance.  

Key words: benchmarking, higher education, quality, university, university governance.  
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1 UVOD 

Univerzo kot organizacijo poznamo že stoletja, vendar je vsaka univerza svoj unikum, 

samosvoj tip organizacije, kjer se prepletajo interesi več interesnih skupin. Danes se univerze 

morajo prilagajati spremenjenim zahtevam okolja, kjer na spremenjene razmere vplivajo 

številni globalni trendi. Med glavne vire sprememb pa spada tudi prilagajanje bolonjskemu 

procesu, ki poteka tako na ravni Evropske unije (EU) in posameznih držav kot na ravni 

posameznih univerz. 

Z Bolonjsko deklaracijo so junija 1999 ministri, pristojni za visoko šolstvo iz devetindvajsetih 

evropskih držav, začrtali smeri razvoja evropskega visokega šolstva v EU do leta 2010. 

Države, podpisnice deklaracije, so si zastavile skupni cilj: ob hkratnem polnem upoštevanju in 

spoštovanju različnosti nacionalnih sistemov izobraževanja in univerzitetne avtonomije in z 

medsebojnim sodelovanjem izgraditi odprt in konkurenčen evropski visokošolski prostor, ki 

bo evropskim študentom in diplomantom omogočal prosto gibanje in zaposljivost, obenem pa 

bo privlačen tudi za neevropske študente.  

V številnih evropskih državah pa je prilagajanje bolonjskemu procesu le izhodišče za širše 

strukturne spremembe v državni regulativi (predvsem javnega) visokega šolstva. Tako je v 

evropskem visokem šolstvu možno govoriti o procesih harmonizacije in internacionalizacije 

visokega šolstva, hkrati pa različne usmeritve reform dokazujejo, da različni visokošolski 

sistemi omogočajo doseganje nadpovprečnih rezultatov.  

Mednarodne lestvice kakovosti univerz in programi sodelovanja na ravni EU so spodbudile 

procese primerjave med univerzami. Model upravljanja univerze je pomemben gradnik v 

doseganju kakovostne univerze, zato je pomembno prepoznati značilnosti najuspešnejših 

univerz. Namen naloge je večplastno preučiti tematiko upravljanja univerz, kjer bom s 

pomočjo lastne raziskave pojasnila razlike med različnimi pogledi na upravljanje univerz.  

Slovenske univerze so danes pred velikimi izzivi, ki so posledica spremenjenih zahtev okolja. 

Veliko (še) odprtih vprašanj je tudi na področju upravljanja slovenskih univerz, kjer bo 

morala vsaka poiskati svojo rešitev, ki bo nudila zanjo »pravo« ravnotežje med 

spremenjenimi zahtevami in tradicijo akademskih vrednot. Upravljanje slovenskih univerz je 

aktualna tema, kar se je pokazalo tudi v javnih razpravah ob razgrnitvi osnutka strateškega 

dokumenta na področju visokega šolstva z naslovom Drzna Slovenija, Slovenija: družba 

znanja, Nacionalni program visokega šolstva od 2011 do 2020 (MVZT 2010a).  

1.1 Področje obravnavane tematike, namen in cilji naloge 

Ker obstaja v Evropi več modelov upravljanja univerz in ker se ti različno odzivajo na 

spremembe v okolju, je pomembno, da te modele identificiramo. Čeprav je treba različne 

modele upravljanja univerz gledati v luči širšega zgodovinskega, kulturnega in družbenega 
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okolja, nam proces primerjave pomaga pri snovanju izboljšav konkretnega modela 

upravljanja univerz. Seveda pa moramo za tovrstno primerjavo določiti ustrezne indikatorje, 

ki opredeljujejo posamezne modele upravljanja univerz.  

Aktualnost vprašanja avtonomije slovenskih univerz do upravljanja (notranje organizacije in 

postopkov odločanja) se je povečala najprej z javno razpravo okrog različnih pogledov na 

bodočo zakonodajo o visokem šolstvu, v zadnjem obdobju pa še v javni razpravi o osnutku 

nacionalnega programa visokega šolstva od 2011 do 2020. Naj omenim samo še teze za 

zakon, ki jih je pripravila delovna skupina v okviru Rektorske konference RS. Predlogi in 

razmišljanja te delovne skupine opozarjajo na nekatere odprte dileme na področju upravljanja 

slovenskih univerz, ki izhajajo iz posebnega položaja in značilnosti univerz (Delovna skupina 

Rektorske konference RS za pripravo Zakona o univerzi 2008):  

- avtonomija univerz se uresničuje tudi v ureditvi upravljanja, vendar je treba zagotoviti 

transparentnost, da se upošteva javni interes; 

- partnersko razmerje med univerzo in državo je mogoče le z odstranitvijo upravne 

podrejenosti javne univerze tistemu, ki jo financira. Tako bi pogodbe o financiranju 

nadomestile javnopravne oblastne predpise, zaposleni na univerzi pa ne bi bili več javni 

uslužbenci; 

- predpostavka kakovostnega univerzitetnega izobraževanja je izvajanje rednih zunanjih 

evalvacij, kar je povezano z delovanjem neodvisne akreditacijske in evalvacijske 

institucije.  

Kakšen pa je 'dober' model upravljanja univerze, je osrednje vprašanje tako v praksi kot tudi v 

raziskovanju. Namen naloge je večplastno preučiti tematiko upravljanja univerz, kjer bom s 

pomočjo študije primera pojasnila razlike med različnimi pogledi na upravljanje univerz.  

Cilji naloge so: 

- kritično analizirati teoretična dognanja v domači in tuji literaturi na področju upravljanja 

univerz, s poudarkom na evropskih univerzah,  

- prepoznati in analizirati potrebe po novih upravljavskih in organizacijskih rešitvah 

univerz, ki izhajajo iz spremenjenih razmer v okolju, 

- identificirati indikatorje, ki so značilni za modele upravljanja univerz in omogočajo 

primerjavo, 

- opraviti primerjalno analizo modela upravljanja med preučevano slovensko univerzo in 

izbranimi evropskimi univerzami, 

- ugotoviti ali/če so posamezne značilnosti upravljanja povezane z uspešnostjo univerz, 

- raziskati mnenja ključnih skupin udeležencev do sistema upravljanja univerze, 

- ugotovitve povezati v priporočila vodjem univerz in/ali raziskovalcem na tem področju. 

Raziskavo sem izvedla na primeru Univerze na Primorskem (UP), ki kot mlada univerza še 

vedno ustvarja in pospešeno gradi svoje primerjalne prednosti. Študijo primera sem želela 

izvesti med izbrano domačo univerzo in primerljivimi evropskimi univerzami, ki so 
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mednarodno priznane kakovostne univerze. Problematično pri tem je to, da je kakovost v 

visokem šolstvu težko definirati in zato tudi izredno težko določiti kriterije, po katerih 

kakovost merimo ter jo primerjamo z drugimi. Vprašanje kakovosti univerz je zelo 

kompleksno, morda še bolj kot vprašanje primerjave univerz nasploh. Vsekakor pa so 

mednarodne lestvice kakovosti univerz pospešile procese primerjave univerz in vse od prve 

objave (leta 2004) povzročile veliko razprav. Vsaka lestvica ponuja različno metodologijo, po 

kateri se razvrščajo univerze. Običajno pa gre za kombinacijo statističnih podatkov in 

podatkov, pridobljenih s pomočjo anket ključnih skupin (učiteljev, študentov in drugih).  

1.2 Predstavitev raziskave in uporabljena metodologija 

Raziskavo sem zasnovala kot komparativno analizo izbranih univerz v Evropi. Domača 

univerza pa mi je predstavljala 'primer', ki sem ga natančneje proučila in v zaključkih 

primerjala z ugotovitvami komparativne analize tujih univerz. V študiji primera sem želela 

raziskati upravljanje univerz in pri tem premišljeno kombinirati ugotovitve, ki jih pridobimo s 

pomočjo primerjave z drugimi univerzami (pogled od zunaj) ter ugotovitve, ki jih pridobimo s 

preučitvijo stališč udeležencev domače univerze do njenega sistema upravljanja.  

Pri tem sem se zavedala določenih omejitev raziskave, čeprav si Yin (1994, po Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe 2005, 71) prizadeva dokazati, da lahko študije primera vsebujejo 

enako raven veljavnosti kot 'pozitivistične študije', in tako njegova razlaga metode vsebuje 

rigoroznost in apliciranje skrbne logike pri primerjavah; v nasprotju s tem Stake (1995, po 

Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 71) vidi študijo primera bliže akcijski raziskavi: manj 

ga zanimajo vprašanja veljavnosti in bolj možnost, da raziskovalec pospeši spremembe v 

raziskovalnem okolju.  

V raziskavi so me vodile naslednje raziskovalne teme: 

- Kako in v čem se koncept upravljanja domače univerze razlikuje od upravljanja 

opazovanih srednjeevropskih univerz. 

- Kako oz. na kakšen način so razlike v upravljanju univerz povezane z rangiranjem teh 

univerz na lestvicah kakovosti. 

- Kako ključne skupine udeležencev na domači univerzi ocenjujejo sedanji koncept 

upravljanja domače univerze. 

Čeprav sem v začetku raziskavo zasnovala v okviru socialno konstruktivistične paradigme in 

predvidela uporabo le kvalitativne metode raziskovanja, sem se med raziskavo odločila 

združiti kvalitativen in kvantitativen pristop in tako uporabiti mešano metodologijo (oz. 

metodologijo kombiniranih pristopov). Na vrsto prednosti mešanja metod in povezovanja 

kvalitativnega in kvantitativnega pristopa v raziskovanju opozarjata tudi Miles in Huberman 

(1994, 41). S kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih podatkov sem želela: 

- doseči širši izbor ključnih udeležencev domače univerze, 
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- poenostaviti zbiranje primarnih podatkov, 

- povečati veljavnost analize primarnih podatkov, s tem da jih podkrepim in obogatim z 

drugačnim (kvantitativnim) prikazom podatkov.  

V empirični raziskavi sem uporabila naslednje metode: 

- analiza dokumentov – sekundarni viri, 

- polstrukturirani intervju, 

- anketiranje z uporabo pisnega anketnega vprašalnika. 

1.3 Načrt raziskave 

V nadaljevanju je predstavljen načrt opravljene raziskave. Vsebinsko je raziskavo možno 

opredeliti v treh sklopih oz. fazah: izbira univerz in priprava nabora indikatorjev, primerjava 

sistema upravljanja izbranih univerz ter nazadnje vpogled v stališča ključnih udeležencev 

domače univerze. 

1.3.1 Izbira univerz in oblikovanje nabora indikatorjev za primerjavo 

V prvi fazi raziskave sem z metodo neslučajnega vzorčenja evropskih univerz identificirala 

javne srednjeevropske univerze, ki so se v zadnjih dveh letih na mednarodnih lestvicah 

kakovosti uvrstile višje, saj sem pri izbiri tujih univerz želela priti do čim bolj homogenih 

enot, ki bi mi omogočile poglobljeno analizo in primerjavo. Nadalje sem se v prvi fazi 

raziskave lotila oblikovanja nabora indikatorjev, ki mi je v nadaljevanju omogočila koncept 

upravljanja domače univerze primerjati s koncepti upravljanja izbranih srednjeevropskih 

javnih univerz.  

Z metodo neslučajnega vzorčenja evropskih univerz sem želela identificirati javne 

srednjeevropske univerze, ki so se v zadnjih dveh letih (2007, 2008) uvrstile na mednarodnih 

lestvicah kakovosti do 500. mesta. Tako sem najprej izločila zasebne univerze, tehnične 

univerze in velike univerze z več kot 30.000 študenti, v drugem koraku pa izbrala univerze po 

dosegljivosti podatkov. Ker je merskih lestvic več, sem za rangiranje uporabila povprečen 

rang iz štirih neodvisnih lestvic (kompozitno rangiranje) za leti 2007 in 2008, in sicer: 

šanghajske lestvice (Academic Ranking of World Universities), Times-ove (The Times 

Higher Education − QS World University Rankings), francoske (Professional Ranking of 

World Universities) in madridske lestvice (Webometrics Ranking of World Universities).  

Oblikovanja nabora indikatorjev za primerjavo izbranih srednjeevropskih univerz sem se 

lotila v dveh delih. V prvem sem na osnovi strokovne literature in analize dokumentov (o 

tujih visokošolskih sistemih in srednjeevropskih univerz) oblikovala izhodišča oz. primaren 

nabor indikatorjev, v naslednje koraku sem ta izhodiščni nabor testirala s pomočjo testne 

skupine anketirancev. Nadalje sem nabor indikatorjev implementirala z ugotovitvami analize 
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primarnih podatkov, ki sem jih pridobila z uporabo kvantitativnih metod. Tako sem z izvedbo 

pisne ankete s predstavniki senatov, upravnih odborov in vodstva članic domače univerze 

prišla do širšega nabora primarnih podatkov s pomočjo, katerih sem lahko kasneje oblikovala 

nabor indikatorjev za primerjavo sistema upravljanja univerz. V drugem delu pa sem si z 

izvedbo polstrukturiranih intervjujev s predstavniki vodstva univerze zagotovila poglobljen 

pogled na to, kako notranji udeleženci na domači univerzi razumejo primerjavo 

(banchmarking) univerz in katera področja oz. elementi primerjave so še posebej aktualni pri 

primerjavi sistema upravljanja.  

1.3.2 Primerjava sistemov upravljanja izbranih univerz  

V drugi fazi raziskave sem lahko na osnovi oblikovanega nabora indikatorjev z uporabo 

kvalitativnih metod raziskovanja (z analizo dokumentov) primerjala sisteme upravljanja treh 

srednje evropskih univerz in domače univerze.  

1.3.3 Analiza stališč ključnih udeležencev domače univerze do njenega sistema 

upravljanja 

V tretji fazi raziskave sem analizirala stališča ključnih udeležencev domače univerze do 

njenega sistema upravljanja. Z uporabo: 

- kvalitativnih metod smo z izvedbo polstrukturiranih intervjujev s predstavniki vodstva 

univerze prišli do poglobljenega vpogleda do vprašanj in dilem, povezanih z 

upravljanjem domače univerze; 

- kvantitativnih metod z izvedbo ankete med člani senatov, upravnih odborov in vodstva 

članic univerze smo prišli do »drugačnega« kvantitativnega prikaza podatkov. Tako sem 

s pomočjo vprašanj v pisni anketi merila stališča do sistema upravljanja domače univerze 

teh skupin udeležencev.  

V skladu s kvantitativno metodo dela sem si v tem delu raziskave, kjer sem merila stališča 

predstavnikov senatov, upravnih odborov in vodstva članic, postavila naslednje hipoteze:  

- Hipoteza 1: Stališča do sistema upravljanja univerze so odvisna od starosti člana organa. 

- Hipoteza 2: Stališča do sistema upravljanja univerze so odvisna od naziva le tega.  

- Hipoteza 3: Stališča do sistema upravljanja univerze so odvisna od funkcije posameznika.  

- Hipoteza 4: Stališča do sistema upravljanja univerze so odvisna od oblike sodelovanja 

(oz. delovnega razmerja) posameznega člana na univerzi.  

S pomočjo postavljenih hipotez sem želela ugotoviti ali obstaja med splošnimi podatki 

ključnih udeležencev in danimi odgovori kakršnakoli povezava oz. drugače: želela sem 

ugotoviti ali starost, naziv, funkcija (položaj) in zaposlitev posameznega anketiranca vplivajo 

na njegova stališča do sistema upravljanja univerze. Tako bi lahko v splošnem predpostavljali, 

da bodo mlajši anketiranci bolj kritični do sistema upravljanja domače univerze, starejši 
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anketiranci pa bodo bolj v prid sedanjemu sistemu upravljanja. Podobno bi lahko 

predpostavljali, da se bodo odgovori anketirancev brez habilitacijskega naziva zelo razlikovali 

od odgovorov anketirancev z nazivom. V splošnem pa bil lahko pričakovali, da se bodo 

pojavljale razlike pri oceni učinkovitosti sistema upravljanja domače univerze med člani 

senatov in člani upravnih odborov, saj sta to organa z različnima funkcijama ipd.  

Nadalje sem poskusila s pomočjo kvantitativne obdelave podatkov ugotoviti ali lahko na 

osnovi pridobljenih odgovorov anketirance grupiramo oz. združimo v določene značilne 

skupine.  

1.4 Predpostavke in omejitve obravnavanja 

V nalogi sem se osredotočila na položaj in delovanje javnih univerz, ki se financirajo 

večinoma iz državnega proračuna, saj je njihovo delovanje širšega družbenega interesa.  

Vsebinske omejitve raziskave so: 

- univerz ne proučujemo kot celote, ampak nas zanima le njihov vidik upravljanja, 

- omejujemo se na organiziranost univerz, 

- različnih mednarodnih lestvic kakovosti univerz ne proučujemo, ampak jih jemljemo kot 

izhodišče v naši raziskavi, 

- omejujemo se na univerze v evropskem okolju, in sicer na srednjeevropski prostor.  

Metodološke omejitve raziskave so: 

- vprašljiv obseg informacij na spletnih straneh in s tem dostop do podatkov o tujih 

univerzah, 

- pripravljenost za sodelovanje ključnih skupin udeležencev domače univerze, 
- stališča in mnenja se s časom spreminjajo, zato bo veljavnost rezultatov časovno 

omejena, 
- ugotovitve raziskave se bodo nanašale le na raziskovani primer.  

Če želimo izboljševati konkurenčno pozicijo neke univerze, je pomemben element doseganje 

standardov kakovosti, ki smo si jih zadali. Problematično pri tem je to, da je kakovost v 

visokem šolstvu težko definirati in zato tudi izredno težko določimo kriterije, po katerih jo 

bomo merili. Predpostavljamo lahko, da so univerze, ki so višje razvrščene na mednarodnih 

lestvicah univerz dejansko kakovostnejše v svojem delovanju. Nadalje lahko 

predpostavljamo, da imajo te univerze tudi boljšo organiziranost, organizacijsko strukturo in 

ustroj delovanja, kar omogoča doseganje nadpovprečnih rezultatov teh univerz. Med zelo 

popularnimi in neposrednimi orodji primerjave kakovosti univerz so mednarodne lestvice 

univerz, med katerimi je najbolj znana »šanghajska« lestvica, ki pa je deležna precejšnjih 

kritik zaradi enostranskega pogleda na kakovost. Zato bom v raziskavi uporabila povprečno 

vrednost treh različnih lestvic, saj bom na ta način prišla do objektivnejše slike. 
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Naslednje predpostavke in omejitve se nanašajo na vzorčenje v raziskavi. Nacionalni sistemi 

univerz močno vplivajo na model upravljanja univerz (Krücken in Meier 2006, 5), zato 

predpostavljam, da je za potrebe te raziskave (za potrebe primerjalne analize) bolje izbrati 

univerze iz evropskega oz. srednjeevropskega prostora, tudi zaradi sorodnega zgodovinskega, 

širšega družbenega in kulturnega okolja. Pri vzorčenju univerz sem želela z izbiro homogenih 

enot pridobiti boljšo osnovo za poglobljeno analizo in primerjavo modelov upravljanja.  
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2 SPREMENJENE RAZMERE V OKOLJU UNIVERZ 

V drugem poglavju želim opozoriti na vsebino sprememb v okolju univerz, ki pomembno 

vplivajo na položaj univerz v današnji družbi, hkrati pa želim opozoriti na posebne značilnosti 

univerz kot organizacije ter na številne strukturne spremembe v evropskem visokem prostoru 

v zadnjih desetletjih ter na posledice, ki ji te spremembe prinašajo.  

Na okolje kot celoto lahko gledamo kot na splošno (politično, pravno, tehnološko, 

demografsko, socio-kulturno) specifično operativno (odjemalci, dobavitelji, konkurenca, 

delovna sila, interesne skupine) in notranje okolje (interesne skupine, vodstvo, zaposleni).  

V strokovni literaturi številni avtorji (Clark 1998, 6; Engwall 2007, 88; Zgaga 2007, 12) 

navajajo kot prelomnico v novodobnem razvoju visokega šolstva obdobje ob koncu 

šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je začela ekspanzija visokošolskih sistemov oz. nagla 

rast števila in deleža študentov v terciarnem izobraževanju (za te procese se je uveljavil 

angleški izraz »massification of higher education«). Ob tem procesu pa govorimo, da je 

univerzitetni študij izgubil svojo preteklo elitno naravo. Razvoj globalne ekonomije pa 

zahteva, da sta izobraževanje in znanost vse bolj interdisciplinarna in nadnacionalna ter 

povezana z gospodarstvom. Ne le na področju vrhunskih tehnologij, tudi pri posodabljanju 

študija in zaposlovanju diplomantov. Pri tem Engwall (2007, 89) navaja, da je za novodoben 

razvoj visokega šolstva bistvenega pomena tudi ekspanzija managmenta kot prakse in kot 

področje študija, kjer igrajo pomembno vlogo nosilci managerskih idej: poslovne šole, 

svetovalna podjetja in mediji.  

V Evropi je področje izobraževanja vse od 19. stoletja dalje stvar nacionalnih držav, zato so 

se pojavile razlike med različnimi nacionalnimi visokošolskimi sistemi. Od sredine 

osemdesetih let dvajsetega stoletja pa so procesi demokratizacije v Vzhodni Evropi, evropske 

integracije in globalizacije spodbudili začetek internacionalizacije visokošolskih sistemov v 

Evropi in harmonizacije politik izobraževanja. V tem času se je v kontekstu ekonomske in 

politične integracije še povečala mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev 

(tudi preko programov Evropske skupnosti Socrates Erasmus za članice EU in Tempus za 

države v tranziciji), ki je še bolj poudarila potrebo po primerljivosti visokošolskih sistemov in 

diplom. Nadalje je evropsko financiranje spodbudilo vse večje povezovanje visokošolskih 

organizacij preko različnih pilotskih projektov in mrež, kar je pomembno prispevalo k 

prepoznavanju različnosti visokošolskih sistemov in praks ter iskanju skupnih imenovalcev. 

Med prvimi opaznimi dokumenti, ki simbolizirajo začetek tega procesa je vir akademske 

iniciative, to je Magna Carta Universitatum, podpisana 18. 9. 1988 v Bologni, kjer so 

zapisani osnutki mnogih idej, ki jih najdemo v kasnejših dokumentih. Tako so postavljena 

temeljna načela poslanstva univerz in načelo avtonomije le-teh. Naslednja prelomna 

dokumenta v tem procesu sta Lizbonska konvencija (1997), ki zajema priznavanje 

visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji in širše mednarodno povezovanje visokošolskih 



9 

sistemov. Leto kasneje pa Sorbonska deklaracija (1998) z izzivalnim naslovom 

Harmonizacija arhitekture evropskega visokošolskega sistema, ki so jo podpisali ministri za 

šolstvo Francije, Italije, Nemčije in Velike Britanije. Sorbonska deklaracija je spodbudila 

strokovno debato o izzivih in razvoju visokošolskih sistemov v združeni Evropi (mednarodno 

priznanje evropskega znanja, primerljivost sistemov, fleksibilnost študija z uporabo ECTS, 

mobilnost študentov in akademikov ipd.). Ostale članice Unije ter druge evropske države pa 

je pozvala, da se pridružijo pri uresničevanju »zastavljenih« ciljev. Tako se začne pot k 

podpisu Bolonjske deklaracije (1999), ki predstavlja svojevrsten proces v zgodovini 

evropskega visokega šolstva, ki ga, kot pravi Zgaga (2004, 16), poganja velika energija in je 

daleč od tega, da bi bil premočrten in neprotisloven, saj je ena izmed njegovih določujočih 

napetosti razmerje med nacionalnim in evropskim oz. med integracijo in različnostjo. Več o 

tem v poglavju 2.5.  

Procesa ekspanzije visokošolskega študija in internacionalizacije sta v kombinaciji s 

splošnimi ekonomskimi in političnimi razmerami (od osemdesetih let dvajsetega stoletja 

dalje) spodbudila vprašanje učinkovitosti visokega šolstva, tako na ravni vložkov (virov 

sredstev) kot na ravni izidov (kvalifikacije diplomantov, rezultati akademskega dela), ki so 

težje merljivi oz. bolj kvalitativne narave. Razvoj sodobne družbe temelji na znanju, zato so 

se (ob povečanju obsega in kakovosti visokošolskega izobraževanja) na nivoju nacionalnih 

politik pričele izvajati reforme visokošolske zakonodaje, s katerimi se spreminja struktura 

visokošolskega sistema, financiranje in upravljanje organizacij ter se uvajajo mehanizmi za 

nadzor kakovosti in marketinško usmerjeni pristopi (Enders idr. 2006, 10, 12; Zgaga 2007, 

25). Poglavja o financiranju in upravljanju visokošolskih organizacij so bolj kot ne v domeni 

nacionalnih sistemov, medtem pa so vprašanja spremembe struktur visokošolskih kvalifikacij 

in vprašanja standardov kakovosti prešla na evropsko raven.  

Mintzberg (1993, 144) trdi, da organizacije, kot so univerze in bolnišnice, delujejo v 

kompleksnem in stabilnem okolju, ki silijo decentralizirano birokratsko strukturo. Drugače pa 

File (2002, 25) opisuje okolje univerz danes kot zelo kompleksno, ravno zato, ker je 

nepredvidljivo in turbulentno, saj ga zaznamujejo tako globalni trendi (globalizacija, razvoj 

ekonomije znanja, hiter razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije) kot tudi 

specifične spremembe na nacionalni ravni (nagla rast števila študentov, rast števila različnih 

vrst organizacij, ki ponujajo visokošolsko izobraževanje, spremembe načina javnega nadzora 

in financiranja visokega šolstva, povečanje konkurence med visokošolskimi organizacijami za 

študente, za kadre in vire sredstev; javna sredstva za visoko šolstvo rastejo počasneje kot 

število študentov, povečuje se število različnih zunanjih vplivnih udeležencev). 

Sodobne univerze so se torej znašle v položaju, ko morajo na novo opredeliti svoja številna 

razmerja, da bodo kos povečani odgovornosti univerz v moderni družbi, ki jo zaznamujejo 

povečanje števila raziskovalnih področij, zahteva po interdisciplinarnih znanjih diplomantov, 

hiter prenos novih znanj v prakso, zmanjševanje razlik med temeljnimi in aplikativnimi 
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raziskavami, zmanjševanje javnih sredstev za visoko šolstvo, spremembe načina javnega 

nadzora in financiranja visokega šolstva, povečanje konkurence tako za študente kot za kadre 

in vire sredstev ter nagel razvoj informacijske tehnologije (Clark 1998, 6; Santos, Heitor in 

Caraca 1998, 87−100; Zgaga 2004, 15; Huisman in Currie 2004, 532−533).  

Skupina avtorjev Santos, Heitor in Caraca (1998, 87−100) pojasnjuje zgodovinski prehod 

univerz iz stabilnega in enostavnega okolja v stabilno in kompleksno okolje (od 1940. do 

1975. leta) ter do dinamičnega in kompleksnega okolja v današnjem času. Avtorji skladno s 

tem pojasnjujejo zgodovinski razvoj strukture univerz in njihove današnje potrebe po 

drugačni organizacijski strukturi in managementu.  

2.1 Univerza kot organizacija 

Vsaka organizacija mora s svojo dejavnostjo dosegati želene koristi lastnikov oziroma 

ustanoviteljev. Te koristi so osnova za določanje smotrov organizacije in njim podrejenih 

ciljev. Ravno smotri poslovanja posamezne organizacije so kriteriji, ki nam omogočajo 

razlikovanje organizacij na pridobitne organizacije (podjetja), katerih osrednji smoter 

poslovanja je dobiček (donosnost, povečanje premoženja) in nepridobitne organizacije, 

katerih smotri niso merljivi v denarju, saj delujejo v javnem interesu. Njihov namen je trajno 

zagotavljati storitve in dobrine, ki so pogoj za uspešno delovanje družbe kot celote.  

Poslovanje univerz kot nepridobitnih organizacij je kompleksno, saj ga poleg družbeno 

koristnega poslanstva pogojujejo še: številčnost in heterogenost udeležencev, ki sta z 

organizacijo v menjalnih razmerjih, navezanost na porabnike svojih storitev, kompleksna 

ekonomika zaradi težav z merljivostjo rezultatov delovanja in netržni viri financiranja. Vse to 

nas vodi do ugotovitve (Tavčar 2000, 55), da univerze kot nepridobitne organizacije 

potrebujejo profesionalne managerje, ki imajo ustrezna strokovna in managerska znanja, 

vodstvene sposobnosti ter spoštujejo moralna in etična družbena načela.  

Ko govorimo o organizacijski strukturi, Mintzberg (1993, 122−150) opozarja, da je 

učinkovita struktura organizacije usklajena s strategijo organizacije in zahtevami okolja v 

določenem trenutku. Pri tem razlaga pomen naslednjih dejavnikov pri oblikovanju strukture 

organizacije: starost in velikost organizacije, tehnični sistem, lastnosti okolja, zunanji nadzor 

nad organizacijo, potrebo članov organizacije po kopičenju moči, modne trende in kulturo. 

Situacijski dejavniki vplivajo na organizacijsko strukturo na različnih ravneh, tako po 

Mintzbergu (prav tam) dejavniki iz okolja najbolj vplivajo na strateško raven organizacije in 

nato na srednjo raven.  

Mintzberg (1993, 190−213) pojasnjuje decentralizirano birokratsko strukturo univerz s 

pojmom profesionalne birokracije, ki ima naslednje značilnosti:  
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- njihov ključni del je operativno jedro, to so izvajalci pedagoškega procesa – vrhunski 

strokovnjaki na svojih področjih, ki zahtevajo več avtonomije pri delu in se v manjši meri 

želijo podrejati avtoritetam; 

- to so organizacije, ki so birokratske, ne da bi bile centralizirane, kjer standardi delovanja 

izhajajo iz stroke – ekspertnega znanja oz. zunanjih strokovnih združenj in ne iz notranje 

strukture oz. hierarhije; 

- močen je vpliv operativnega jedra na strateški vrh organizacije, vodja na vrhu pa ni 

profesionalen manager, ampak eden izmed izbranih strokovnjakov; 

- strokovnjaki imajo preko kolektivnih organov odločanja (na srednji ravni) tudi posreden 

nadzor nad administrativno upravljavskimi odločitvami,  

- demokratični odnosi v organizaciji veljajo le za oligarhijo strokovnjakov, tako obstajata 

dve vzporedni administrativni strukturi. Ena demokratična, po principu »bottom-up« za 

strokovno (akademsko) osebje, in druga »top-down« mehanska birokracija za podporno 

osebje; 

- glavni manager porabi veliko časa pri koordiniranju aktivnosti in odpravljanju motenj v 

strukturi »golobnjaka«, 

- strokovnjaki so odvisni od uspešnosti managerja, saj je svoboda akademskega dela 

odvisna od uspešnosti managementa pri zagotavljanju zadostnega financiranja, reševanja 

konfliktov in odgovarjanju na zahteve zunanjih deležnikov, 

- manager ohranja svojo moč in položaj, vse dokler strokovnjaki menijo, da uspešno 

»brani« njihove interese.  

Po mnenju Baldridgea (2001, 151−157) pa se univerze razlikujejo od kompleksnih birokracij 

v naslednjih značilnostih, ki pomembno vplivajo na njihov model upravljanja in vodenja. Te 

značilnosti so:  

- nejasni cilji,  

- storitvena dejavnost, vezana na uporabnika,  

- holistična, nejasna tehnologija dela,  

- profesionalizem in fragmentacija strokovnjakov,  

- odvisnost od okolja.  

Tako Baldridge (2001, 158−167) analizira upravljanje in vodenje univerz s primerjavo treh 

modelov in sicer: birokratskega, kolegialnega in politi čnega. Po njegovem mnenju politični 

model najbolje pojasnjuje procese odločanja na univerzi, saj je v modelu razlaga, da je 

mogoče kompleksne organizacije preučevati kot miniaturne politične sisteme, v katerih 

delujejo dinamične interesne skupine, ki so lahko v konfliktu, pri čemer je jedro modela v 

procesu oblikovanja politike univerze. Ta se konkretizira v ciljih in strategiji, ki določajo 

delovanje univerze.  

Baldridge (prav tam) pojasnjuje šest predpostavk političnega procesa, in sicer:  
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- v političnem procesu prevladuje neaktivnost udeležencev, tako je politično odločanje 

prepuščeno manjši skupini;  

- fluktuacija ljudi v procesu odločanja pomeni, da se večina ljudi občasno vključuje v 

procese odločanja, pri čemer bodo tisti najbolj vztrajni, ki bodo v procesu vztrajali dovolj 

dolgo, imeli večji vpliv;  

- univerza združuje interesne skupine z različnimi cilji in vrednotami, ki sobivajo v stanju 

oboroženega miru, pri čemer so konflikti minimalni v situaciji, ko je dovolj virov 

sredstev in jih okolje ne ogroža;  

- v političnem modelu je konflikt normalen, ki ne kaže nujno na razdor akademske 

skupnosti, temveč je dejavnik, ki spodbuja pozitivno spremembo v organizaciji;  

- avtoriteta je v modelu omejena, kjer sprejem odločitve predstavlja dejansko sprejemanje 

kompromisov med skupinami;  

- zunanje interesne skupine in formalni nadzor pomembno vplivajo na interne procese 

odločanja na univerzi.  

Baldridge (prav tam) pa opredeljuje 5 ravni analize političnega procesa na univerzi, in sicer:  

- analiza socialne strukture: univerza je kot skupnost razdeljena na različne interesne 

skupine, vsaka vodi univerzo v svojo smer glede na svoje interese;  

- analiza artikulacije interesov: posamezne interesne skupine vplivajo na organe odločanja 

na univerzi, da dosežejo svoje interese;  

- formalno-pravna raven: univerzitetni organi odločanja se odzivajo na pritiske interesnih 

skupin, tako da sprožijo proces pogajanj in sklepanja kompromisov – aktivnosti, ki 

privedejo do naslednje ravni;  

- formalen zapis politike, kateremu sledi oblikovanje določenega cilja oz. vrednote 

univerze. Ta pa se nadalje konkretizira v naslednji 

- izvedbeni ravni, kjer birokratski aparat konkretizira sprejeto politično odločitev v 

izvedbene naloge, ki lahko sprožijo nove konflikte med interesnimi skupinami. Te pa 

ponovno izvajajo pritisk z artikulacijo svojih interesov.  

Santos, Heitor in Caraca (1998, 98−101) opisujejo dve vrsti organizacijskih struktur, ki 

prevladujeta v današnjih univerzah: integrirana in federativna. Za sodobne integrirane 

univerze je značilna decentralizirana struktura, kjer je moč odločanja razdeljena med oddelke 

in reprezentativne organe odločanja. V številnih univerzah pa je močna decentralizirana 

struktura še bolj poudarjena z vmesnimi strukturami kot so fakultete, šole inštituti ipd., ki 

imajo visoko stopnjo avtonomije in lastne podporne službe; to so značilnosti univerz z 

federativno strukturo.  
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Slika 1: Struktura sodobne integrirane univerze 

Vir: Santos 1996 v Santos, Heitor in Caraca 1998, 98. 

 

Slika 2: Struktura sodobne federativne univerze 

Vir: Santos 1996 v Santos, Heitor in Caraca 1998, 98. 

Nadalje Santos, Heitor in Caraca (1998, 98−101) pojasnjujejo, da navedena modela univerz 

nista kos povečani odgovornosti univerz v moderni družbi, ki jo zaznamujejo povečanje 

števila raziskovalnih področij, zahteva po interdisciplinarnih znanjih diplomantov, hiter 

prenos novih znanj v prakso, zmanjševanje razlik med temeljnimi in aplikativnimi 

raziskavami, zmanjševanje javnih sredstev ter razvoj informacijske tehnologije.  

Zato predlagajo (prav tam) uvedbo matrične strukture, kjer se področja aktivnosti križajo z 

nosilci kompetenc oz. kjer ima ključno vlogo interdisciplinarni moderator, saj bi 

interdisciplinarna aktivnost ogrožala interese posameznih oddelkov. Značilnosti takšne 

strukture pa so tudi ad hoc organiziranost in povezovanje z zunanjim okoljem, podpirajo pa jo 

integriran informacijski sistem in matrična struktura financiranja ter evalvacije. Pri tem 

poudarjajo (prav tam), da je jedro univerzitetne strukture moč znanja, zato predlagajo različne 

stile vodenja za posamezne podstrukture, in sicer: 



14 

- demokratični management na ravni oddelkov; 

- decentralizirani management na področju raziskovanja s centralno administrativno 

podporo; 

- sodelovalni management na področju izobraževanja s koordinatorjem programa;  

- kulturni management na ravni kolektivnega organa za nadzor, ki predstavlja vez z 

zunanjim okoljem univerze; 

- profesionalni management na področju podporne administrativne dejavnosti, za katero je 

značilna birokratka struktura in hierarhična urejenost, ki jo vodi rektor oz. direktor, ki ga 

imenuje kolektivni nadzorni organ.  

 

Slika 3: Predlog organiziranosti in modela managementa po Santosu 

Vir: Santos 1996 v Santos, Heitor in Caraca 1998, 103. 

Univerze imajo različne notranje strukture, pri čemer pa File (2002, 30) prepoznava naslednje 

najbolj razširjene organe odločanja na univerzah:  

- univerzitetni vrhovni (top) management, ki mu predseduje rektor (ali direktor). Glavni 

trend je v povečanju vplivne moči te skupine, kot odgovor na hitre spremembe okolja in 

potrebi po bolj učinkovitem vodenju; 

- nadzorni odbor, ki izvaja nadzor nad delom univerzitetnega top managementa, in je 

sestavljen tako iz internih kot zunanjih članov; 

- senat oz. akademski kolektivni organ, ki je odgovoren za strateško politiko temeljnih 

dejavnostih,  

- fakulteta oz. glavna akademska enota, kjer se alocirajo sredstva za izvajanje 

izobraževanja in raziskovanja, 
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- dekani oz. direktorji, ki vodijo administrativno dejavnost tako na centralizirani kot na 

decentralizirani ravni.  

2.2 Marketizacija šolstva 

V strokovni literaturi najdemo veliko del, ki opredeljujejo in razlagajo novi trend vpeljave 

marketinškega mišljenja v šolstvo (Salminen 2003, 60; Agasisti in Catalano 2006; Trnavčevič 

2007; Engwall 2007, 101; Zgaga 2007, 56). Proces seveda ni enoznačen, zato je mogoče nanj 

gledati kot na enega izmed izzivov današnjega visokega šolstva, ki ima veliko zagovornikov 

in kritikov.  

Težnja vpeljave ekonomskih in marketinških načel v visokošolske organizacije se kaže 

predvsem kot:  

- preusmeritev visokošolskih organizacij v alternativne vire financiranja, 

- zahteva po večji učinkovitosti pri uporabi javnih sredstev, 

- zahteva po večji transparentnosti poslovanja, 

- zahteva po večji konkurenčnosti v globalnem in nadnacionalnem prostoru, ki temelji na 

višji kakovosti izobraževanja in raziskovanja, 

- uporaba poslovnih praks: sistem finančnega managementa, strateško načrtovanje, 

marketinške aktivnosti ipd.,  

- vpeljava marketinškega pristopa in filozofije odnosnega marketinga v organizacije.  

Univerze so visokošolski zavod in kot take nepridobitne organizacije in zato vpete v številna 

menjalna razmerja z udeleženci v zunanjem in notranjem okolju. Vsak od njih ima do 

organizacije svoje interese, ki jih mora ta pri svojem poslovanju upoštevati. Filozofija 

odnosnega marketinga sloni na prepričanju, da je zadovoljstvo v odnosu mogoče doseči le ob 

hkratnem doseganju zadovoljstva partnerjev v menjavi (Jančič 1999, 143). Ta povezanost je 

toliko bolj očitna s širitvijo zamisli marketinga na druga področja (Sheth in Parvatiyar 2000, 

5), med tem tudi na področje zaposlenih (Davies idr. 1990, 148; Snoj 1998, 153) in na 

področje vzgoje in izobraževanja (Davies idr. 1990, 144; Ferjan 1998, 17). 

Trnavčevič in Logaj (2008, 3−7) utemeljujeta ideologijo in temeljne procese marketizacije 

današnjega šolstva preko koncepta »proste izbire« udeležencev v menjavi, koncepta 

organiziranega izobraževanja, kjer znanje pridobi lastnosti »proizvoda oz. blaga menjave«, 

preko konceptov transparentnosti, kontrole, odgovornosti in kakovosti, kjer je ta merljiva in 

promovirana. Trnavčevič in Logaj (2008, 7) podajata kritičen pogled na koncept kakovosti, 

procese internacionalizacije in transparentnosti v izobraževanju, saj naj bi sledili marketinški 

logiki in predpostavkam trga, zato opozarjata na kritičen pogled organizacije do vprašanja 

kakovosti v izobraževanju in premišljeni izbiri in evalvaciji izbranih kazalcev kakovosti. 
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Uporaba tržnih načel naj bi tako omogočila doseganje idealne situacije, kjer bodo študentje 

izbirali najkakovostnejše šole, poslušali najkakovostnejše profesorje, ki podajajo 

najzahtevnejše znanje s pomočjo sodobnih pedagoških metod in z ustrezno opremo (Tajnikar 

2005, 5). Po drugi strani pa Bok (2005, 179 po Zgaga 2007, 57) opozarja, da konkurenca ne 

daje optimalnih rezultatov, ker študentje ne morejo primerljivo oceniti različnih možnosti, ki 

so jim dane.  

Negativna in nevarna stran takšnega tržnega in podjetniškega pristopa v delovanju univerz je 

zanemarjanje njenega temeljnega akademskega poslanstva in širše družbene odgovornosti. Pri 

čemer je Zgaga (2007, 55) mnenja, da ne vpliv ekonomije in ne zakonska regulativa ne smeta 

biti videni kot grožnja akademskih aspiracijam, temveč kot podpora v smislu zunanjih 

dejavnikov, ki omogočajo udejanjanje teh aspiracij. Po drugi strani (Bok 2005, 185 po Zgaga 

2007, 58) opozarja, da so za zaščito akademskih vrednot pred pretirano komercializacijo 

potrebne jasne akademske smernice in trden sistem upravljanja, ki bo imel kontrolne točke in 

metode. Te bodo usmerjale odgovorne za poslovodenje v pravilno obnašanje, saj bi pretirana 

težnja po pridobivanju finančnih sredstev sčasoma razmajala institucionalne standarde in jih 

prelevila v vse bolj vprašljive prakse. 

Agasisti in Catalano (2006, 245) opozarjata, da je vpeljavo tržnih načel v visoko šolstvo treba 

gledati v kontekstu širšega procesa modernizacije javne administracije, za katerega se je v 

strokovni literaturi uveljavil pojem »new public management«. Avtorja v svojem delu (2006, 

248) povzemata značilnosti teoretičnih modelov upravljanja univerz z vidika marketinškega 

pristopa, in sicer: 

- čisti marketinški model, za katerega je značilno, da organizacije samostojno določajo 

ceno za svoje izobraževalne in raziskovalne storitve, velika slabost modela je, da ne 

omogoča prave informiranosti študentov o kakovosti programa; 

- centralistični model, za katerega je značilna centralna državna kontrola nad izobraževalno 

in raziskovalno dejavnostjo, kritike modela so v nizki učinkovitosti državnih oblasti pri 

upravljanju kompleksnega sistema visokega šolstva; 

- mešani model oz. »quasi market«, za katerega je značilno, da je univerzam omogočena 

avtonomija pri izvajanju pedagoške in raziskovalne dejavnosti, pri tem pa izvajajo javno 

službo,1 zato ima država odločilno vlogo pri določanju strateških usmeritev, evalvaciji in 

nadzoru porabe javnih sredstev in rezultatov dejavnosti.  

V svoji raziskavi Agasisti in Catalano (2006, 253−257) raziskujeta pojav marketinških 

značilnosti v visokem šolstvu v petih evropskih državah (Italija, Francija, Nemčija, Španija, 

Velika Britanija), kjer je v središču razmerje med državo in univerzo na različnih ravneh. 

                                                 
1 Takšen »ekonomski« pogled na vlogo univerz je v nasprotju s Humboldtovo predstavo o univerzi 
(prim. Rotar 2009). 
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Avtorja ugotavljata splošno usmeritev v mešani model poimenovan »quasi-market«, vendar ta 

usmeritev ni celostna ali samoumevna, ampak se kaže v obliki postopnega spreminjanja 

zakonske regulative, ki ureja posamezne vsebine visokošolskega sistema. Pri tem pa 

opozarjata, da ostajajo številne razlike v posameznih državah, ki se nanašajo na način 

financiranja in raven avtonomije univerz pri določanju študijskih programov in upravljanju s 

finančnimi sredstvi ter kadri. 

Spremembe v družbi in ekonomiji so vpeljale tudi na področje izobraževanja neko raven 

marketinškega razmišljanja in aktivnosti, kjer pa je pomembno premišljeno delovanje na vseh 

ravneh sistema.  

2.3 Globalni trendi v modelu upravljanja univerz 

V literaturi zasledimo nekatere modele visokega šolstva na sistemski ravni, ki so zasnovani na 

različnih načelnih vidikih in se ne nanašajo samo na raven upravljanja univerz in njihovega 

managementa. Ker so modeli zelo konceptualno oblikovani, je njihova primerjava otežena.  

De Groof, Neave in Švec (1998, 95) govorijo o naslednjih idejnih modelih glede na 

postavljene prioritete v sistemu upravljanja: kolegijski model, model državnega upravljanja, 

marketinški model in družbeno odgovorni model. Glede na postopke odločanja, ki 

prevladujejo znotraj visokošolske organizacije, pa avtorji (prav tam) omenjajo: kolegijski 

model, birokratski model, profesionalni model in politi čni model.  

Verjetno pa so najbolj poznani Clarkovi (2001, 36−41) modeli, ki temeljijo na razporeditvi 

avtoritete – vpliva moči med visokošolskim zavodom in državno politično oblastjo. Modeli so 

poimenovani po izvornem zgodovinsko-geografskem območju nastanka. Na tej osnovi Clark 

(prav tam) loči naslednje modele distribucije avtoritete: 

- kontinentalni (evropski) model, v katerem je avtoriteta razporejena med akademike 

(visokošolske učitelje) in državno birokracijo (ministrski uradniki). Nobena od obeh 

skupin pa ni zainteresirana za oblikovanje tretje univerzitetne avtoritete na srednji ravni, 

zato je ta razmeroma nizka. Akademiki imajo po eni strani velik svetovalni vpliv pri 

centralnem odločanju na državni ravni, po drugi strani pa si ne želijo oblikovanja 

ločenega administrativnega razreda, zato so dekani in rektorji voljene funkcije s kratkim 

mandatnim obdobjem.  

- britanski model, za katerega je sicer značilno, da se avtoriteta deli med akademiki in 

institucionalnim vodstvom, v katerega so navadno vključeni tudi organi z zunanjimi 

člani, vendar pa se je z reformami v 60-ih in 70-ih prejšnjega stoletja okrepila tudi 

avtoriteta državnih oblasti. 

- ameriški model, v katerem je zelo močno institucionalno vodstvo in administrativna 

birokracija na čelu s funkcijo predsednika in kolektivnim nadzornim organom, medtem 

ko imata državna oblast in akademiki manjšo avtoriteto.  
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- japonski model, kot kombinacijo prejšnjih treh, kjer so na nacionalni ravni in 

prevladujoči javni univerzi v Tokiu značilnosti evropskega kontinentalnega modela, 

medtem ko so visokošolske organizacije v zasebnem sektorju bolj podobne ameriškemu 

modelu, čeprav je tudi ta pod vplivom močne državne avtoritete.  

V praksi in literaturi govorimo lahko še o skandinavskem ali nordijskem modelu, ki ima svoje 

posebnosti v posameznih skandinavskih državah in temelji na specifični kulturi skandinavskih 

držav in t. i. državi blaginje, ki je posledica velike gospodarske rasti teh držav v 60-ih in 70-ih 

letih prejšnjega stoletja. Vendar pa Antikainen (2006, 240) ugotavlja določene skupne 

značilnosti skandinavskega modela, in sicer: geografska razpršenost (lokalne univerze), 

pretežno javno visoko šolstvo, stabilno financiranje, velik pomen raziskovanja v sistemu in 

spodbujanje vseživljenjskega učenja.  

Po Fileju (2002, 28) imajo evropske univerze šele v zadnjem obdobju potrebo po oblikovanju 

vplivnega managementa na račun manjšanja državnega vpliva. Ameriške in angleške univerze 

pa so uvedle interventno državno politiko na področju planiranja, zagotavljanja kakovosti in 

razdelitve sredstev. V tem pogledu smo po Fileju (prav tam) priča spremembam v vseh treh 

tipičnih modelih.  

Analiza trenutnih sprememb sistema upravljanja visokega šolstva tako na nacionalni kot na 

institucionalni ravni je aktualna tema ter predmet analize številnih avtorjev. Oblica strokovne 

literature na to temo pa nam kaže na razširjenost problematike (Amaral, Magalhaes in 

Santiago 2003; De Boer 2003; Engwall 2007; Capano 2008; Schimank 2005; Harman in 

Treadgold 2007; Meyer 2007; Waugh 2003).  

Vaira (2004, 489−495) pojasnjuje kako proces globalizacije po eni strani vodi k harmonizaciji 

visokošolskih sistemov (tako na nacionalni kot institucionalni ravni), po drugi strani pa se 

vsak nacionalni visokošolski sistem in vsaka visokošolska organizacija na svoj način 

prilagodita globalnim trendom glede na kulturne, zgodovinske, strukturne in organizacijske 

značilnosti. Tako imata nacionalni sistem in politika visokega šolstva vedno odločujočo vlogo 

pri določanju značilnosti upravljanja visokošolskih organizacij.  

V številnih evropskih državah pa je posebej javno visoko šolstvo podvrženo spremembam v 

državni regulativi, kjer je država po eni strani dovolila večjo avtonomijo univerzam pri porabi 

proračunskih sredstev in pri notranji organizaciji (ukinila je natančno financiranje dejavnosti 

posamezne univerze), po drugi strani pa je povečala obseg mehanizmov ocenjevanja 

kakovosti univerz. Državi nadzor je sedaj vzpostavljen preko postopkov akreditacije 

programov, s spremenjenim financiranjem (Maassen 2003, 47), preko upravnih odborov ter s 

pogodbenimi razmerji (Sporn 2003, 36). Pridobljena avtonomija pa predstavlja za univerze 

hkrati izziv in grožnjo, saj morajo prilagoditi svoje delovanje, strukturo in ustroj novim 

zahtevam okolja (Clark 1998, 7–8; Vaira 2004, 485).  



19 

Za upravljanje univerz je bila značilna koncentracija moči na najvišji (država) in najnižji 

ravni, to je na ravni akademskih enot (Clark 1983 po Rhoades in Sporn 2002, 5; Krücken in 

Meier 2006, 5). Nove razmere v okolju univerz so okrepile srednjo raven, to je vodstveni 

management v organizaciji (Rhoades in Sporn 2002; Sporn 2003, 36; De Boer 2003, 90; 

Maassen 2003). 

Pri tem pa je pomembno, da so v procese sprememb vključene tudi fakultete – akademsko 

osebje, saj je treba najti načine upravljanja, ki povezujejo različne vrednote akademske 

svobode in potrebe univerze kot organizacije (Clark 1998, 9; Schimank 2005, 9; Sporn 2003, 

38). 

Osnovna odgovornost visokošolskih organizacij pri zagotavljanju kakovosti (EUA 2005) pa je 

posledično vplivala na povečanje zahtev teh organizacij po avtonomiji in ustreznem 

financiranju.2 Premik od intervencijske politike države v bolj spodbujevalno je povezana s 

povečanjem vloge visokošolskih organizacij in s tem njihovega institucionalnega vodstva 

(Zgaga 2007, 41).  

V zvezi s tem se v strokovni literaturi zasledi pojem »new public management − NPM« 

(Schimank 2005, 2; Meek 2003, 8; Salminen 2003, 55; Ryan, Guthrie in Neumann 2008, 172; 

Sporn 2003, 32), ki temelji na ideji o obnovi javnega sektorja, s ciljem doseči večjo 

učinkovitost in racionalnejšo porabo državnega denarja. Skladno z različnim zgodovinskim 

ozadjem in tradicijo upravljanja univerz se je pojav NPM v posameznih evropskih državah 

razvil v različne smeri.  

V študiji Endersa idr. (2006, 13−17) so podani naslednji zaključki glede analize visokošolskih 

reform v 32-ih evropskih državah:  

- v visokem šolstvu smo priča spremembam vlog akterjev oz. ključnih udeležencev; 

- dvig konkurence s ciljem povečati kakovost in učinkovitost povzroča pritisk k 

deregulaciji sektorja;  

- oblikujejo se nove sheme financiranja;  

- poudarek je v oblikovanju sistemov zagotavljanja kakovosti na ravni posamezne 

visokošolke organizacije;  

- države poskušajo spremeniti strukture upravljanja visokošolskih organizacij, pri čemer se 

ob upoštevanju ravni avtonomije, reforme gibljejo v smeri vključevanja zunanjih in 

notranjih udeležencev v procese odločanja ter v smeri samostojnega določanja internih 

struktur in organiziranosti. 

                                                 
2 Glasgovska deklaracija poziva državne vlade, da univerzam omogočijo (pravno, administrativno in 
finančno) avtonomijo, hkrati pa poudari odgovornost univerz pri izvajanju reform za vzpostavitev 
sistema upravljanja in vodenja, ki omogoča doseganje njihovega poslanstva v kontekstu globalne 
konkurence in socialne kohezije.  
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Reforme, ki so jih posamezne evropske države sprejele v zadnjih desetletjih tako ne prinašajo 

manj državne regulative na področju visokega šolstva, temveč se odgovornost prenaša od 

državnega sistema na univerze. S tem se je povečala vloga univerz (in njihovega vodstva) v 

visokošolski politiki. Z reformami se v visokošolske sisteme vpeljujejo vmesni členi med 

državo in visokošolskimi organizacijami. To so agencije, in sicer predvsem na področju 

kakovosti in financiranja. Pomembno je, da se je povečalo vključevanje predstavnikov iz 

gospodarstva tako v procese oblikovanja politike visokega šolstva kot v procese odločanja v 

organizacijah. Nadalje se je tako pri odločanju na nacionalni ravni kot tudi med akademiki in 

vodstvom univerz povečal vpliv Evropske komisije.  

Povečanje konkurenčnosti v evropskem visokem šolstvu za doseganje večje učinkovitosti in 

kakovosti ima za posledico deregulacijo, saj visokošolske organizacije potrebujejo nadzor nad 

ključnimi vložki v dejavnosti. Ob pritisku konkurence pa ugotavljajo neučinkovitost 

tradicionalnih oblik državne regulacije področja.  

Z reformami financiranja evropskega visokega šolstva se spreminja način razdelitve javnih 

sredstev, in sicer tako, da se poskuša financiranje vezati na rezultate dejavnosti. Višina javnih 

sredstev evropskih držav za visoko šolstvo ostaja na enaki ravni, pri čemer pa je opaziti trend 

zniževanja razmerja sredstva/študent zaradi povečanja vpisa. Finančno vzdržnost se tako 

skuša ohraniti z aktivnostmi, ki vodijo v zniževanje stroškov ob upoštevanju ekonomije 

obsega (npr. z združevanjem organizacij, s povečanjem razmerja študent/fakulteta ipd.) ter v 

povečanje zasebnih vlaganj (npr. preko šolnin, donacij, podjetniškega vlaganja).  

Na področju kakovosti je značilno, da nacionalne politike usmerjajo visokošolske 

organizacije v oblikovanje internih sistemov zagotavljanja kakovosti. V večini evropskih 

nacionalnih sistemov je značilno, da so se oblikovale neodvisne agencije na področju 

kakovosti, pri tem pa ostajata ključna elementa na tem področju postopek akreditacije (tako za 

javne kot zasebne organizacije) in evalvacije (navadno bolj usmerjeno na javne organizacije).  

Strokovnjaki bruseljskega inštituta Bruegel (Aghion idr. 2007, 6) so rezultate šanghajske 

lestvice uporabili za lastno raziskavo o statistični povezavi med podatki o uvrstitvi na 

omenjeni lestvici in podatki o višini financiranja ter elementih sistema upravljanja univerze. S 

pomočjo regresijske analize so prišli do ugotovitev, da ima raziskovalna uspešnost univerz: 

- pozitivno korelacijo: z višino financiranja na študenta, s finančno avtonomijo univerz, s 

kadrovsko in plačno avtonomijo za akademski kader, starostjo univerze, velikostjo 

univerze; 

- negativno korelacijo: z ravnjo državne lastnine (privatne univerze imajo boljše rezultate), 

s politiko zaposlovanja lastnih diplomantov (univerze, ki zaposlujejo lastne diplomante 

imajo nižjo uspešnost v raziskovanju);  

- nima korelacije: z lastništvom nad nepremičninami univerze.  
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Aghion idr. (2007, 6) v svoji raziskavi dokazujejo, da sta avtonomija in financiranje univerz 

komplementarna dejavnika pri raziskovalni uspešnosti univerz, tako naj bi finančna 

avtonomija podvojila učinek dodatnega financiranja, vendar mora povečanju avtonomije 

slediti dober sistem ocenjevanja (evalvacije).  

Aghion idr. (2007, 1 in 7–8) nadalje ugotavljajo, da so glavni dejavniki, ki vplivajo na slabše 

uvrstitve evropskih univerz na šanghajski lestvici kakovosti: manjša finančna vlaganja v 

visokemu šolstvu (v letu 2006 je višina vlaganj v visoko šolstvo za države EU25 v povprečju 

znašal 1,3 % BDP, medtem ko so ZDA vložile 3,3 % BDP), slabo upravljanje univerz, nizka 

raven avtonomije ter neustrezno (neučinkovito) nagrajevanje kadra.  

2.4 Značilnosti nacionalnih sistemov upravljanja univerz in značilnosti upravljanja 
slovenskih univerz 

Študija Endersa in soavtorjev (Enders idr. 2006, 27) ugotavlja, da za evropske univerze velja 

velika raven heterogenosti glede organiziranosti, upravljanja in pogojev delovanja, ravno tako 

se glede intenzivnosti, implementacije in časovnega razporeda razlikujejo sprejete 

visokošolske reforme v 32-ih opazovanih evropskih državah (med njimi je tudi Slovenija).  

Navedena študija (Enders idr. 2006, 19) ugotavlja naslednje skupne značilnosti in razlike v 

internih strukturah upravljanja in managementa v evropskih visokošolskih organizacijah:  

- nacionalne zakonodaje regulirajo interne strukture upravljanja in managementa 

visokošolskih organizacij oz. vsaj najvišjo raven organizacije; ob tem se pojavljajo velike 

razlike v nacionalnih zakonodajah pri določanju podrobnosti glede števila organov 

upravljanja, njihove sestave in pristojnosti. Tam, kjer zakonodaja bolj prosta pri 

definiranju strukture upravljanja in organiziranosti, je ta naloga prepuščena vodstvu 

organizacije; 

- velike razlike med posameznimi evropskimi državami so v vlogi, ki jo v procesih 

odločanja imajo akademiki in študentje, tako ima v nekaterih državah senat ključno vlogo 

v procesih odločanja, spet drugje je njegova vloga bolj omejena;  

- vpliv zunanjih interesnih skupin v procesih odločanja je omejen, ta vpliv se večinoma 

izvaja preko zunanjih predstavnikov v veččlanskih organih; 

- v večini evropskih državah je reforme oz. pomembne spremembe notranje strukture 

upravljanja mogoče doseči le s spremembo nacionalne zakonodaje; 

- notranje interesne skupine so bolj vpletene v vprašanja povezana z notranjo strukturo 

upravljanja organizacije od zunanjih udeležencev oz. interesnih skupin.  

V svojih zaključkih Enders idr. (2006, 27) ugotavljajo, da je v kontinentalni Evropi usmeritev 

k večji avtonomiji visokošolskih organizacij, kar je neposredno povezano s povečanjem 

vpliva in moči top managementa organizacij, kar nadalje vodi v korporativno upravljanje. 

Poleg tradicionalnega načina kolegijskega in konsenzualnega odločanja se v visokošolskih 
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organizacijah vse bolj pojavlja bolj profesionaliziran pristop k vodenju organizacije (De Boer 

in File 2009).  

Primerjalna študija EUA (Esterman in Nokkala 2009) nam ponuja zanimiv primerjalni pogled 

na področju položaja avtonomije univerz v evropskih visokošolskih sistemih, pri tem se 

študija opira na štiri dimenzije avtonomije univerz kot jo definira Lizbonska deklaracija 

EUA (leta 2007), in sicer: akademska, finančna, organizacijska in kadrovska avtonomija.  

Raziskava je zajela 34 evropskih držav (tudi Slovenijo), kjer so v poglavju organizacijske 

avtonomije še posebej zanimive naslednje ugotovitve na področju notranje strukture 

(Esterman in Nokkala 2009, 11−17): 

- Oblikovanje notranje strukture je večinoma v pristojnosti univerz, medtem ko je struktura 

upravljanja in vodenja pogosto natančno definirana z nacionalno zakonodajo.  

- V 2/3 opazovanih držav so univerze svobodne pri določanju notranje akademske 

strukture, v preostali tretjini opazovanih držav pa so univerze omejene na različne načine, 

tako na primer:  

- na Cipru, v Luksemburgu in Turčiji so fakultete poimensko navedene v zakonu; 

- v 10 državah (Bolgarija, Francija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Srbija, 

Španija, Švedska, Švica) morajo univerze slediti zakonskim smernicam pri oblikovanju 

strukture akademskih enot, pri tem pa zakonodaja ne določa števila in imena akademskih 

enot; 

- v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji fakultete uživajo visoko raven samostojnosti od univerze, ki 

organizacijsko deluje kot »razpuščeni dežnik«. 

Na področju strukture vodstvenih organov študija (prav tam, 11−17) podaja naslednje 

zaključke: 

- V večini evropskih držav (29 od 34-ih, med njimi tudi Slovenija) je osnovna struktura 

vodstvenih organov določena z zakonodajo, pri čemer pa imajo univerze določeno 

avtonomijo pri implementaciji zakonsko določene strukture vodstvenih organov. V 

državah s federalno ureditvijo kot npr. Nemčija in Švica pa se ureditev zelo razlikuje 

glede na zvezno deželo oz. kanton. Posebnost je tudi Velika Britanija, kjer je struktura 

določena z zakonom le za univerze oblikovane po letu 1992, starejše univerze pa imajo 

strukture določene v svojih statutih. 

- V evropskih državah sta se v splošnem oblikovala dva modela strukture vodstvenih 

organov univerz, in sicer unitarni in dualni sistem. Prevladuje dualni sistem, kjer si 

vodstvene pristojnosti delita odbor oz. svet (omejen s številom članov) ter senat (širši 

organ, ki ga sestavljajo predstavniki akademske skupnosti in v določenem deležu tudi 

drugi zaposleni). V nekaterih državah ima eden od organov bolj svetovalno vlogo, pri tem 

sta posebnost Portugalska in Latvija, kjer univerze same odločajo ali bodo imele samo en 

vodstveni organ ali tudi drugi, svetovalni. Unitarni sistem imajo Belgija (francoska 
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skupnost), Danska, Finska, Francija, Grčija, Madžarska, Norveška, Poljska (v večini 

javnih univerz), Romunija, Švedska, Turčija (javne univerze). 

- V evropskih državah prevladuje dualni sistem z vključenostjo zunanjih članov v 

vodstvene organe (22 držav v raziskavi), le 6 držav ima unitarni sistem z zunanjimi člani 

(francoska skupnost v Belgiji, Danska, Finska, Francija, Norveška in Švedska). V 

nekaterih državah predstavljajo zunanji člani večino oz. je organ sestavljen samo iz 

zunanjih članov (Avstrija, Estonija, Luksemburg, Češka, Nizozemska in v določenih 

kantonih Švice ter zveznih deželah Nemčije).  

- V zvezi z določanjem zunanjih članov sta večinoma uporabljena dva načina: v prvem 

primeru univerza sama urejuje proces imenovanja zunanjih članov (npr. Danska, Finska, 

Francija in Portugalska), v drugem primeru pa te določa pristojni državni organ npr. 

pristojno ministrstvo (Češka, Estonija, Islandija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, 

Španija, določeni kantoni Švice). V določenih državah (npr. Avstrija, Irska, Litva in 

Slovaška) pa državne oblasti določijo le del zunanjih članov, ostale pa določi univerza 

sama.  

Nadalje Esterman in Nokkala (2009, 11–17) ugotavljata, da na evropskih univerzah ločimo 

naslednje štiri načine izbire rektorja, in sicer: 

- rektorja izvolijo akademska skupnost, drugi zaposleni in študentje, kjer je za posamezno 

skupino navadno določena kvota volivcev (npr. v francoski skupnosti Belgije, Hrvaška, 

Ciper, Estonija, Finska, Grčija, Italija, Latvija, Poljska, Slovenija, Španija, Turčija); 

- rektorja izvoli senat oz. kolektivni vodstveni organ, ki ga demokratično sestavlja 

akademska skupnost in odloča o akademskih vprašanjih (npr. Češka, Madžarska, Malta, 

Portugalska, Slovaška, Francija in Romunija); 

- rektorja imenuje svet oz. odbor univerze, to je veččlanski organ, ki odloča o strateških 

vprašanjih univerze (npr. Danska, Nizozemska, Švedska, Irska, Velika Britanija, Litva, 

Luksemburg); 

- rektor je imenovan v dvostopenjskem procesu, v katerem sta vključena tako senat kot 

svet oz. odbor (npr. Avstrija, Belgija, Bolgarija, Srbija, Švica)3.  

V zaključku poglavja, ki se nanaša na organizacijsko avtonomijo evropskih univerz, pa študija 

(Esterman in Nokkala 2009, 17) podaja naslednje ugotovitve: 

- v zahodnoevropskih državah se s povečanjem avtonomije univerz pri določanju svoje 

strukture in upravljanja hkrati pojavlja bolj CEO oz. profesionalni način vodenja; 

- v sredozemskih in vzhodnoevropskih državah prevladuje bolj tradicionalni model 

univerze, kjer rektorja izvolijo visokošolski učitelji med seboj, zato zanj velja, da ima 

vlogo »primus inter pares«, ki predseduje senatu; 

                                                 
3 V Nemčiji, Islandiji in na Norveškem je postopek izbire rektorja različno urejen po posameznih 
univerzah.  
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- na evropskih univerzah prevladuje dualni sistem upravljanja, kjer je nedorečena vloga 

zunanjih članov organov univerze, saj naj bi ti po eni strani izkazovali premalo interesa in 

kompetenc za upravljanje univerzitetnih poslov, po drugi strani pa naj bi imeli prevelik 

vpliv na akademska vprašanja univerze; 

- s premišljenim vključevanjem zunanjih članov v organe upravljanja univerze naj bi se 

povečala avtonomija in odgovornost univerz do vseh udeležencev in širše družbe, in sicer 

za doseganje poslanstva in strateških prioritet posamezne univerze.  

Aghion idr. (2007, 1, 7–8) pa ugotavljajo, da različni modeli visokošolskih sistemov 

omogočajo mednarodno uspešnost visokošolskih organizacij. Tako npr. imata nadpovprečne 

rezultate v kakovosti univerz na šanghajski lestvici Švedska in Švica, za kateri je značilen 

visok delež javnega financiranja univerz. A tudi Velika Britanija, saj je zanjo značilno, da ima 

veliko zasebnih univerz, visoke šolnine in selekcijo študentov. Velika Britanija pa se 

pomembno razlikuje še v tem, da nadpovprečno visoko financira univerze, ki so najvišje 

uvrščene na lestvici, zato izkazuje dobre uvrstitve univerz do 100. mesta.  

Slovensko visoko šolstvo se je formalno oblikovalo z ustanovitvijo Univerze v Ljubljani leta 

1919. Glavna pravna vira, ki urejujeta področje visokega šolstva pri nas sta: Zakon o visokem 

šolstvu (ZViS) in Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov. Na 

področju urejanja plač in drugih delovnih obveznosti pa velja zakonodaja javnega sektorja. 

Ker univerze izvajajo poleg izobraževalne tudi raziskovalno dejavnost, je za delovanje 

univerze pomemben tudi Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD). Raziskovalna 

dejavnost se povečini financira preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), 

ki je tudi vir pomembne regulative, saj ureja in daje smernice k delovanju raziskovalne 

dejavnosti.  

Toplak (2001, 25–31) v svoji razpravi pojasnjuje, da primerjave pravnega položaja univerz v 

Sloveniji z evropskimi usmeritvami dokazujejo tradicionalno visoko stopnjo akademske 

avtonomije slovenskih univerz, ki pa jih utesnjuje finančna odvisnost od države in notranja 

dezintegracija. Ob tem ostajajo nerešena vprašanja in negotovosti na področju pravnega 

statusa članic, urejenosti univerze, financiranja, lastnini premoženja in vloge znanosti med 

univerzo in javnimi inštituti.  

Temeljni strateški dokument nacionalnega ministrstva na področju visokega šolstva (MVZT) 

je Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva RS, ki za preteklo triletno obdobje 

2007–2010 navaja na področju upravljanja slovenskih univerz naslednje značilnosti: 

neurejene razmerja med pristojnostmi in odgovornostmi univerz in njihovih članic, prevelika 

zaprtost in organizacijska togost. Na področju kakovosti pa Resolucija navaja naslednje 

slabosti: nezadostna uveljavljenost slovenskih univerz v svetu, nizka merila samoevalvacije, 

premajhna vsebinska prenova študijskih programov, veliko študentov na učitelja in neustrezna 

kadrovska struktura visokošolskih učiteljev. Nov strateški dokument ministrstva, imenovan 

Drzna Slovenija, Slovenija: družba znanja, Nacionalni program visokega šolstva od 2011 do 
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2020 (NPVŠ), v zvezi z upravljanjem slovenskih visokošolskih organizacij si zastavlja cilj, da 

se visokošolskim organizacijam omogoči avtonomno odločanje o notranji organizacijski 

strukturi, pri tem naj bi notranja organiziranost univerz spodbujala sodelovanje članic in 

oddelkov in s tem spodbudila razvoj večjega števila interdisciplinarnih programov pa tudi 

oblikovanje skupnih služb in koordinirano uporabo opreme in prostorov za doseganje večje 

učinkovitosti in finančne optimizacije (MVZT 2010a).  

Upravljanje slovenskih univerz ostaja kontroverzno in občutljivo vprašanje. To se je pokazalo 

tako v javnih razpravah pri predstavitvi osnutka NPVŠ (Kontler Salamon 2010; Ivelja 2010) 

kot že nekaj časa prej pri predstaviti osnutka predloga Zakona o univerzi (Delovna skupina 

Rektorske konference RS za pripravo Zakona o univerzi 2008).  

V javni razpravi pri predstavitvi osnutka NPVŠ so reprezentativni sindikat, člani Sveta za 

visoko šolstvo in predstavniki zasebnih visokošolskih zavodov izrazili skrb, da NPVŠ vodi v 

smer korporativnega upravljanja. Nasprotno pa so predstavniki ministrstva izpostavili, da je 

univerza posebna institucija, za katero je treba zagotoviti primerno raven avtonomije ter 

statusno obliko, ki se izogiba logiki korporativnega upravljanja. Hkrati pa je treba redefinirati 

vlogo posameznih organov upravljanja univerz, njihovo strukturo in kompetence 

(MVZT 2010b).  

Podobno se v času predstavitve osnutka predloga Zakona o univerzi (Delovna skupina 

Rektorske konference RS za pripravo Zakona o univerzi 2008), ki je predvideval med drugim 

tudi spremembe v sistemu upravljanja slovenskih univerz, razvnela živahna razprava, kjer so 

se izpostavila različna mnenja v prid in proti predlaganim spremembam v upravljanju in 

organiziranosti univerz (Omladič 2009; Štrukelj 2009; Kontler Salamon 2009).  

Trunk Širca in Košmrljeva (2010, 80) pa ugotavljata, da trenutna slovenska visokošolska 

zakonodaja daje možnosti in tako usmerja slovenske javne univerze, da so konkurenčne 

drugim visokošolskim organizacijam EU. Tako sta po njunem mnenju organizacija in 

upravljanje obstoječih slovenskih univerz primerljivi z načini upravljanja na univerzah EU. 

Po drugi strani pa avtorici (prav tam, 157) zaključujeta, da se morajo slovenske visokošolske 

organizacije prilagoditi novi vlogi izobraževanja in novim trendom razvoja izobraževalnih 

politik, začenši z boljšo organizacijo in vodenjem na sistemski in institucionalni ravni. 

Nadalje Trunk Širca in Košmrljeva (prav tam) izpostavljata naslednja področja prilagajanja:  

- potreba po ustreznih znanj s področja managementa na vodstvenih delovnih mestih,  

- raznolikost virov sredstev,  

- strateški pristop k internacionalizaciji in sistemu zagotavljanja kakovosti.  
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2.5 Razvoj politike in sistema zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu na evropski 
ravni  

Vprašanje kakovosti univerz in vprašanja povezana s akreditacijo, evalvacijo in razvrščanjem 

univerz segajo v sam začetek nastanka univerze kot organizacije. Skok v zgodovino prvih 

srednjeveških evropskih univerz (Bologna, Pariz, Oxford, Praga) nam omogoča spoznanje, da 

je razvoj univerz od nekdaj povezano z vprašanji: akreditacije (papeži in srednjeveški vladarji 

so univerzam priznali samostojnost in legitimnost v zameno za širjenje njihovega vpliva in še 

drugih zahtev); evalvacije pedagoškega dela in ocenjevanja študentov; rangiranja univerz po 

kakovosti ter mobilnosti študentov in akademikov (Devínsky 2006, 112). Podrobnejši 

zgodovinski pregled presega meje tega dela, zato se raje osredotočimo na sodobnejše procese.  

V zadnjih desetletjih se po vsem svetu povečuje interes po zagotavljanju kakovosti v visokem 

šolstvu, kar povezujemo z ekspanzijo visokega šolstva ter vprašanjem učinkovitosti visokega 

šolstva, in sicer tako na ravni vložkov (sredstev) kot na ravni izidov (kvalifikacije 

diplomantov, rezultati akademskega dela) (Devínsky 2006, 114; Zgaga 2007, 24).  

Od sredine osemdesetih let dvajsetega stoletja so splošne družbene in ekonomske razmere 

spodbudile po eni strani reforme nacionalnih visokošolskih zakonodaj, po drugi strani pa so 

sprožile »neustavljivi« proces internacionalizacije visokošolskih sistemov in harmonizacije 

nacionalnih politik izobraževanja.  

Pomembna koraka, ki nakazujeta smer postopne harmonizacije evropskih politik na področju 

zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu pred Bolonjsko deklaracijo predstavljata 

priporočilo Sveta EU leta 1998 (Recommendation on European co-operation in quality 

assurance in higher education) in ustanovitev Evropske mreže agencij za kakovost (ENQA, 

European Network of Quality Agencies, ki se kasneje leta 2004 preimenuje v European 

Association of Quality Assurance in Higher Education). Priporočilo Sveta EU vključuje 

načela, na katerih naj temelji sistem ocenjevanja in zagotavljanja kakovosti, in sicer:  

- avtonomnost in neodvisnost institucij, odgovornih za ocenitev in zagotavljanje kakovosti,  

- opredeljen postopek evalvacije,  

- samoevalvacija in zunanje ocenjevanje, 

- vključevanje vseh partnerjev (akademsko in drugo osebje, študenti, diplomanti, socialni 

partnerji, tuji eksperti, strokovna združenja), 

- javna objava poročila evalvacije.  

Prelomen dokument v procesu internacionalizacije visokošolskih sistemov in harmonizacije 

nacionalnih politik izobraževanja je podpis Bolonjske deklaracije (19. 6. 1999). S podpisom 

Bolonjske deklaracije so ministri, pristojni za visoko šolstvo iz 29 evropskih držav (med njimi 

tudi Slovenije), začrtali smeri razvoja evropskega visokega šolstva v EU do leta 2010.  
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Celoten Bolonjski proces, znotraj tega tudi del, ki opredeljuje kakovost, je trajen in dinamičen 

proces, ki se neprestano dopolnjuje in spreminja skozi različne stopnje in dokumente. 

Ministri, pristojni za visoko šolstvo evropskih držav, se formalno srečujejo na usklajevalnih 

sestankih praviloma vsake dve leti, kjer skupaj začrtajo smernice razvoja evropskega 

visokošolskega prostora tudi na osnovi ugotovitev in evalvacij predhodnih faz. Te slonijo na 

številnih analizah in dokumentih nacionalnih in mednacionalnih organov, ki prispevajo k 

oblikovanju stališč in pogledov na implementacijo bolonjskega procesa. Področje 

zagotavljanja kakovosti je v veliki meri zaupano usklajevanju organizacij, ki zastopajo 

partnerje v visokošolskem sistemu. Mednje uvrščamo Evropsko združenje univerz (EUA), 

Evropsko združenje institucij v visokem šolstvu (EURASHE), Združenje evropskih študentov 

(ESU) in Evropsko združenje za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA). Ti štirje 

nosijo skupno ime E4. Poleg njih pa se kot posvetovalne organizacije pojavijo še Svet Evrope, 

UNESCO, Evropsko združenje delodajalcev (Business Europe) in Združenje učiteljskih 

sindikatov (EI).  

Z Bolonjsko deklaracijo so si države podpisnice zastavile skupni cilj: ob hkratnem, polnem 

upoštevanju in spoštovanju različnosti nacionalnih sistemov izobraževanja in univerzitetne 

avtonomije, z medsebojnim sodelovanjem izgraditi odprt in konkurenčen evropski 

visokošolski prostor, ki bo evropskim študentom in diplomantom omogočal prosto gibanje in 

zaposljivost, obenem pa bo privlačen tudi za neevropske študente. Ta cilj naj bi dosegli z 

različnimi ukrepi, ki temeljijo na:  

- vzpostavitvi primerljivih stopenj visokošolskega izobraževanja, 

- vzpostavitvi preglednih struktur visokošolskega izobraževanja, 

- vzajemnem priznavanju primerljivih visokošolskih znanj in kvalifikacij,  

- vzpostavitvi medsebojno priznanih kreditnih sistemov in sistemov zagotavljanja 

kakovosti, 

- spodbujanju mobilnosti študentov in visokošolskih učiteljev,  

- razvijanju evropske dimenzije v izobraževanju ter večje konkurenčnosti evropskega 

visokega šolstva v svetu.  

Visokošolska izobrazba je družbena potreba, saj moderne družbe potrebujejo 

visokokvalificirano delovno silo za delovanje moderne družbe in razvoj. Ta družbena 

odgovornost univerz se zrcali tudi v sprejeti Lizbonski strategiji (2000). Voditelji vlad držav 

članic EU so se na vrhu Evropskega sveta v Lizboni dogovorili o novem strateškem cilju, in 

sicer da bo do leta 2010 Evropa postala najbolj konkurenčno in dinamično na znanju 

temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne rasti z več in boljšimi delovnimi mesti 

in z več socialne povezanosti. Za dosego teh ciljev je na področju visokega šolstva zadana 

usmeritev po prilagoditvi sistemov izobraževanja in usposabljanja zahtevam družbe znanja in 

potrebam zaposlovanja. Od tedaj je napovedani cilj in proces izvrševanja tako imenovane 

Lizbonske strategije doživel kar nekaj sprememb. Reformni proces, ki ga je začrtala 
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Lizbonska strategija pa se v skladu s kompromisnim dogovorom članic Evropske unije 

nadaljuje tudi po letu 2010.  

V poročilu srečanja evropskih visokošolskih organizacij v Salamanci (EUA 2001, Message 

from Salamanca, Shaping the European Higher Education Area) so udeleženci izpostavili , da 

naj kakovost ne bi temeljila le na eni sami agenciji, ki bi vsiljevala serijo standardov, ampak 

na določitvi mehanizmov in vzajemnem spremljanju dosežkov pri zagotavljanju kakovosti z 

akreditacijo kot eno izmed opcij. V tem dokumentu je kakovost postavljena kot temelj za 

zaupanje pri oblikovanju evropskega visokošolskega prostora.  

Praški komunike (2001) pa je bolj poudaril pomen sistemov zagotavljanja kakovosti za 

doseganje standardov le-te. Razširil je cilje Bolonjske deklaracije (vseživljenjsko učenje, 

vloga visokošolskih institucij in študentov ter privlačnost evropskega visokošolskega 

prostora). V Praškem komunikeju je veliko zapisanega o širjenju dobrih praks in o načinih, 

kako oblikovati scenarij za medsebojno priznavanje ocenjevanj in mehanizmov akreditacije.  

Naslednji mejnik v procesu predstavljajo skupni cilji v okviru delovnega programa o 

nadaljnjih ukrepih v zvezi s cilji sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi (Detailed 

work programme on the follow-up of the objectives of education and training systems in 

Europe 2002), ki je bil sprejet na zasedanju Evropskega sveta v Barceloni 2002, saj podčrtajo 

pomen izobraževanja in usposabljanja v okviru Lizbonske strategije. Pri tem se aktivnosti, ki 

so usmerjene k doseganju strateških ciljev v visokem šolstvu (izboljšanje kakovosti, 

univerzalni dostop, odprtost v širše okolje), še bolj povežejo s cilji na področjih poklicnega 

izobraževanja, vseživljenjskega učenja in raziskovanja (ERA − Evropski raziskovalni prostor) 

in akcijskemu načrtu za njihovo uresničitev. 

V poročilu Srečanja združenja evropskih univerz v Gradcu − Graški deklaraciji (EUA 2003) 

so udeleženci izpostavili pomen avtonomije univerz pri vzpostavljanju odgovornosti za 

kulturo kakovosti. Nadalje so izpostavili pomen raziskovalnega dela na univerzah in 

stabilnega javnega financiranja. Za učinkovito implementacijo reform je treba v vsaki 

organizaciji izpostaviti skrb za kakovost, strateško upravljanje in vodenje. Od vlad pa so 

zahtevali, da vzpostavijo pogoje, ki bodo univerzam omogočile sprejemanje dolgoročnih 

odločitev o njihovi notranji organizaciji in strukturi, kamor sodi tudi vprašanje iskanja 

ravnovesja med institucionalno ravnjo in fakultetami ter management kadrov. Zaključili so še, 

da se lahko akademska kakovost izboljša le z graditvijo močnih inštitucij.  

Naslednji pomemben korak je Berlinski komunike (2003), kjer je vprašanje kakovosti 

postavljeno kot jedro evropskega visokošolskega prostora. S tem se zagotavlja razvoj 

kakovosti na institucionalni, nacionalni in evropski ravni ter razvoj vzajemno sprejemljivih 

meril in metodologij za zagotavljanje kakovosti. Hkrati pa je, skladno z načelom 

institucionalne avtonomije, poudarjena osnovna odgovornost za zagotavljanje kakovosti 

posamezni instituciji znotraj nacionalnega ogrodja kakovosti. V Berlinskem komunikeju so 
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sprejete dodatne akcije (povezanost evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora) 

ter prioritete (vzpostavitev nacionalnih sistemov kakovosti, uveljavitev dvostopenjskega 

študija, sprejem sistema primerljivih stopenj). 

Nadalje ne moremo mimo Glasgowske deklaracije − Glasgow declaration: Strong 

Universities for Europe (EUA 2005), kjer je poudarjena osnovna odgovornost visokošolskih 

organizacij pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, v zvezi s tem pa (prav tam):  

- Univerze poudarjajo povezanost med celovito kulturo kakovosti, avtonomijo in 

financiranjem in pozivajo vlade, da priznajo pomen večje avtonomije in ustreznejšega 

financiranja kot bistvenih vzvodov za dvig kakovosti evropskih univerz. 

- Univerze se zavezujejo k razvoju notranje kulture kakovosti, ki ustreza poslanstvu in 

ciljem institucije. Univerze so prepričane, da zaupanje v zunanje postopke zagotavljanja 

kakovosti izhaja iz partnerskega odnosa med zainteresiranimi (študenti, univerze, 

nacionalne oblasti), iz skupnega dogovora o teh postopkih in ciljih ter spremljanja 

njihovega izvajanja.  

Korak naprej predstavlja Bergenski komunike (2005), kjer je sprejeto splošno ogrodje 

kvalifikacij evropskega visokošolskega prostora, (ki ga sestavljajo tri študijske stopnje, 

generični deskriptorji za vsako študijsko stopnjo, ki temeljijo na učnih izidih in kompetencah, 

in obseg kreditnih točk na prvi in drugi študijski stopnji) ter implementira Standarde in 

smernice zagotavljanja kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. Te predstavlja ENQA 

(2005) v svojem poročilu (Standards and guidelines for quality assurance in the European 

higher education area). Poročilo temelji na treh delih (ENQA 2005):  

- standardi in smernice za notranje zagotavljanje kakovosti visokošolskih institucij, 

- standardi in smernice za zunanje zagotavljanje kakovosti visokega šolstva in 

- standardi in smernice za zunanje zagotavljanje kakovosti agencij. 

V Bergenu so ministri pozdravili tudi pobudo za ustanovitev registra evropskih agencij za 

zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, ki se je konkretizirala na srečanju ministrov, 

pristojnih za visoko šolstvo v Londonu leta 2007. V Londonskem komunikeju (2007) je bil 

štirim združenjem, odgovornim za zagotavljanje kakovosti, podeljen mandat za ustanovitev 

Evropskega registra za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (European Quality 

Assurance Register for Higher Education − EQAR). Tako so marca 2008 ENQA, ESU 

(European Student´s Union), EUA in EURASHE (European Association of Institutions in 

Higher Education) ustanovile neprofitno združenje s sedežem v Bruslju, katerega namen je da 

(EQUAR b. l.): 

- zagotavlja transparentne in kredibilne informacije o evropskih agencijah za zagotavljanje 

kakovosti, 

- deluje v interesu vseh interesnih skupin (visokošolski zavodi, študenti, agencije, 

delodajalci, itd), 
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- gradi na zaupanju in medsebojnem priznavanju ter zagotavlja primerljive standarde in 

ohranja nacionalno in institucionalno različnost, 

- spodbuja odgovornost agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. 

Skupni standardi in smernice so dali skupni imenovalec zagotavljanju kakovosti na evropski 

ravni in postali ključni dokument za prepoznavanje kakovosti v nacionalnih organizacijah ter 

nekakšen vstopni faktor v institucije za zagotavljanje kakovosti na evropski ravni (npr. 

ENQA, EQAR). V Londonskem komunikeju najdemo potrditev, da so sprejeti Bergenski 

standardi in smernice dobro gonilo pri razvoju zunanjih mehanizmov zagotavljanja kakovosti, 

po drugi strani pa je ponovno poudarjena osnovna odgovornost za zagotavljanje kakovosti 

posamezni instituciji znotraj nacionalnega ogrodja kakovosti (kot v Berlinskem komunikeju).  

Tudi Leuvenski komunike (2009) poudarja pomen inovativnega visokega šolstva pri 

trajnostnem razvoju družbe, ki temelji na povezovanju izobraževanja in raziskovanja ob 

primernem financiranju. Dokument, ob skrbi za kakovost, postavlja naslednje prioritete: 

socialna razsežnost, vseživljenjsko učenje, zaposljivost, kakovost študijskih programov in 

implementacija Evropskih standardov in smernic, inovacije in raziskovanje, mednarodna 

odprtost.  

Med zadnjimi pomembnimi dokumenti bolonjskega procesa omenimo še Budimpeško-

dunajsko deklaracijo (2010), ki priznava, da čeprav so bile bolonjske reforme sprejete s 

soglasjem in v večini držav vsaj deloma implementirane, vsaj z vidika doseganja ciljev še ne 

dosegajo svojega pomena, zato deklaracija poziva k implementaciji ciljev in uresničevanju 

Leuvenskega programa.  

V evropskem prostoru je v zadnjih dveh desetletjih visoko šolstvo tako podvrženo velikim 

strukturnim spremembam (Sporn 2003, 31; Hedmo in Wedlin 2008, 113; Zgaga 2007). 

Spremembe potekajo na več ravneh: na ravni držav in EU ter na ravni posameznih univerz. 

2.6 Razvoj sistema zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu v Sloveniji  

Od 90-ih let 20. stoletja smo priča spremembam visokošolske zakonodaje v duhu prilagajanja 

evropskim smernicam, bolonjskemu procesu in večjim potrebam po terciarnem 

izobraževanju. Bistvene spremembe so se začele že leta 1993 z novim Zakonom o visokem 

šolstvu (ZViS), katerega globalni cilji so bili večja dostopnost do terciarnega izobraževanja, 

prenova podiplomskega študija, prenova sistema zagotavljanja kakovosti in vzpostavitev 

evropsko primerljivega visokošolskega sistema.  

Na pobudo rektorske konference je bila 17. 9. 1996 ustanovljena Nacionalna komisija za 

zagotavljanje kvalitete visokega šolstva (podlaga za ustanovitev je bil 80. člen ZViS), katere 

osnovni namen je bil informirati, razvijati kulturo kakovosti, oblikovati merila za merjenje 

kakovosti in slediti evropskih smernicam razvoja. Zaradi težav z delovanjem je Rektorska 
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konferenca RS leta 2000 oblikovala novo Nacionalno komisijo za kvaliteto visokega šolstva 

(NKKVŠ), ki je nadaljevala poslanstvo razvoja sistema zagotavljanja kakovosti v visokem 

šolstvu.  

V duhu približevanja evropskemu visokošolskemu prostoru sta se leta 2004 okviru 

ministrstva oblikovali dve strokovni delovni skupini: ena za vzpostavitev sistema 

zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu in druga za spremljanje uresničevanja bolonjskega 

procesa v Sloveniji.  

Iz povzetka aktivnosti NKKVŠ naj izpostavimo v letu 2004 oblikovanje Meril za spremljanje, 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter 

znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela. V letu 2006 pa izvedba pilotne 

institucionalne zunanje evalvacije za vzpostavitev sistema za zagotavljanje kakovosti ter 

vzpostavitev minimalnih standardov kakovosti v visokem šolstvu. NKKVŠ je s svojim 

delovanjem nadaljevala vse do leta 2007, ko je naloge nacionalnega evalvacijskega organa v 

RS prevzel s spremembami ZViS ustanovljen Svet RS za visoko šolstvo, ki je imenoval Senat 

za akreditacijo, Senat za evalvacijo in Senat za habilitacije. V mednarodnem kontekstu je bil 

Senat za evalvacijo, v skladu s standardi ENQA neodvisno telo. Kljub temu, da je Svet s 

svojimi senati opravljal delo nadzora nad kakovostjo, so se vzporedno dogajale aktivnosti za 

vzpostavitev Nacionalne agencije za zagotavljanje kakovosti, ki je bila že pravno utemeljena 

v ZViS leta 2004.  

S svojim delom je Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) pričela 

1. 3. 2010. Pri svojem delovanju je samostojna in neodvisna. Če sledimo predstavitvi 

dejavnosti agencije na njenih spletnih straneh (NAKVIS 2011) ugotovimo, da opravlja 

strokovne in razvojne naloge v visokem šolstvu ter naloge za zunanje zagotavljanje kakovosti 

visokega šolstva in višjega strokovnega izobraževanja. Pri tem zunanje zagotavljanje 

kakovosti vključuje akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, vključno z 

zunanjo evalvacijo. Agencija je novembra 2010 sprejela vrsto aktov, ki urejajo področje 

kakovosti, med drugim Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in 

študijskih programov, Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS in 

Minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih.  

Temelji razvoja slovenskega visokega šolstva in raziskovanja so zapisani v dveh strateških 

dokumentih ministrstva, in sicer Nacionalnem programu visokega šolstva za obdobje 

2006−2010 in Nacionalnem raziskovalno razvojnem programu 2006−20010. Pred iztekom 

aktualnih dokumentov je ministrstvo pričelo s pripravo novih strateških dokumentov in jih 

jeseni 2010 predstavilo javnosti v razpravo. Dokumenta Nacionalni program visokega šolstva 

2011−2020 in Raziskovalna in inovacijska strategija 2011−2020 bosta ob sprejetju tvorila 

zaključeno celoto ciljev in ukrepov v trikotniku znanja.  
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V kontekstu novega Nacionalnega programa razvoja visokega šolstva 2011−2020 pa je konec 

januarja 2011 usklajeno besedilo Uredbe o financiranju visokošolskih zavodov in drugih 

zavodov, ki naj bi predstavljalo pomemben korak k spodbujanju kakovosti, saj prekinja 

dosedanjo izrazito »glavarinsko« logiko financiranja po številu študentov in diplomantov. Ob 

tem vzdržuje dolgoročno stabilnost financiranja visokega šolstva, krepi avtonomnost univerz 

in drugih samostojnih visokošolskih zavodov, hkrati pa se usmerja h kakovosti in ponuja 

močne vzvode za razvoj visokega šolstva na področjih raznovrstnosti študijske 

ponudbe, njene internacionalizacije in široke dostopnosti (MVZT 2011).  
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3 BENCHMARKING V VISOKEM ŠOLSTVU  

Benchmarking je po svojem izvoru menedžerska tehnika, namenjena podjetjem, s katero se na 

osnovi primerjav kontinuirano ugotavljajo slabosti in prednosti nekega poslovnega sistema ter 

odkrivajo primeri dobre prakse, da bi na tej osnovi izvedli izboljšave glede na meritve v 

predhodni fazi; tako je po Bole Kosmačevi (2005, 3−27) za benchmarking značilno, da:  

- gre za posebno vrsto spremljanja, ki uporablja kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih 

informacij, in kjer se omejeno število skrbno izbranih ključnih indikatorjev (benchmarks) 

interpretira s pomočjo širšega vsebinskega ozadja; 

- se projekt spremljanja zastavi na hitro, njegova metodološka orodja skupaj z indikatorji 

pa se nato izpopolnjujejo skozi izvajanje samo, kar ustreza sodobnim razmeram, kjer 

naraščajoči tempo razvoja terja vedno hitrejše odzivanje na spremembe.  

Hämäläinen idr. (2002, 11) predstavljajo smernice dobrega benchmarkinga za razvoj visokega 

šolstva: 

- benchmarking vključuje primerjavo po skupnih referenčnih točkah oz. skupnih kriterijih 

po katerih ocenjujemo programe in organizacije;  

- benchmarking vključuje težnjo po učenju in izboljšanju lastne prakse, 

- benchmarking je dolgotrajen proces, ki se nadaljuje tudi po zaključku določenega 

projekta, saj je njegov cilj nenehno izboljševanje lastnih praks, 

- v procesu benchmarkinga morajo sodelovati interni sodelavci, zato da zaživi v 

organizaciji usmeritev k učenju in izboljšanju lastnih praks, 

- če se v procesu benchmarkinga uporablja razvrščanje, mora le-to potekati transparentno 

in objektivno, brez končne klasifikacije organizacij v kategorije.  

V poročilu Evropske komisije (European Commission 2008) za področje visokega šolstva 

najdemo obsežno primerjavo med posameznimi državami EU ter med državami EU in 

ostalimi deli sveta (ZDA, Azija). In sicer na osnovi naslednjih kvantitativnih kazalcev za 

področje visokega šolstva: število univerz, uvrščenih do 500. mesta na šanghajski in THES 

lestvici; raven vlaganj v visoko šolstvo; število diplomantov in obseg mobilnosti.  

Trunk Širca in Košmrljeva (2010, 77−80) ugotavljata, da je upravljanje slovenskih univerz 

podobno kot v EU. Pri tem opozarjata (prav tam, 157), da je pri vseh primerjavah potreba po 

racionalni presoji, saj ima vsak nacionalni izobraževalni sistem specifično zgodovinsko 

tradicijo in deluje v specifičnih socialno-ekonomskih okoliščinah, zaradi česar slepo sledenje 

tujim zgledom in ureditvam ni vedno najboljša rešitev.  

Mednarodne lestvice kakovosti univerz so pospešile procese primerjave univerz, kakor tudi 

procese posnemanja dobrih rešitev. Povečanje kakovosti je cilj vseh vključenih interesnih 

skupin. Tako študentov, politikov, financerjev, akademikov kot tudi širše javnosti. Tudi pri 

nas narašča popularnost mednarodnih lestvic kakovosti, še posebej po uvrstitvi Ljubljanske 
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univerze med 500 najboljših univerz sveta po šanghajski lestvici (Kontler Salamon 2008, 

Snežič 2010).  

3.1 Pregled najpogosteje uporabljenih mednarodnih lestvic kakovosti univerz  

Najbolj znani sta zagotovo Šanghajska lestvica (Academic Ranking of World Universities) in 

»Times-ova« (The Times Higher Education Supplement Rankings) lestvica, vendar obstaja 

več nacionalnih lestvic kakovosti univerz (European Commission 2008, 69, 85).  

3.1.1 Šanghajska lestvica  

Šanghajsko lestvico kakovosti univerz (Academic Ranking of World Universities, ARWU) je 

zasnoval Inštitut za visoko šolstvo na Šanghajski univerzi Jiao Tong (prvič jo je objavil v 

juniju 2003) z namenom, da ovrednoti razliko med kitajskimi in svetovno priznanimi 

univerzami. Lestvica razvršča visokošolske organizacije po štirih kriterijih oz. šestih 

kazalnikih (indikatorjih), predstavljenih v spodnji preglednici (preglednica 1). 

Preglednica 1:  Šanghajska lestvica, 2007 

Kriterij Kazalnik  Teža 

Kakovost izobraževanja Diplomanti, prejemniki Nobelove nagrade in Fieldsove medalje 10 % 

Kakovost osebja Zaposleni prejemniki Nobelove nagrade in Fieldsove medalje 20 % 

Visoko citirani raziskovalci iz 21 širših predmetnih področij 20 % 

Rezultati raziskovanja Objavljeni članki v revijah Science in Nature 20 % 

Članki v SCI in SSCI 20 % 

Akademski rezultat glede 
na velikost organizacije 

Prilagojeni rezultat zgoraj navedenih petih kazalnikov, deljen z 
ekvivalentom polnega delovnega časa (FTE) akademskega osebja 

10 % 

Vir: Shanghai Ranking Consultancy 2011a, b.  

Analiziranih je več kot 2000 visokošolskih organizacij, pri čemer je objavljena lestvica prvih 

500 uvrščenih. Prvim 100-im visokošolskim organizacijam je dodeljeno eno mesto na lestvici, 

medtem ko je ostalih 400 razvrščenih v intervalih, kot na primer: 102−150, 151−202, 

203−304, 305−402, 403−500. Visokošolski organizaciji, ki na posameznem kazalniku doseže 

najvišji rezultat, je dodeljena ocena 100, ostalim organizacijam je dodeljena sorazmerna ocena 

izračunana kot odstotni delež glede na najboljši rezultat. Končni rezultat je ponderirano 

povprečje vsakega indikatorja. Organizaciji z najvišjim rezultatom je spet dodeljena 

referenčna ocena 100 in ostale organizacije so razvrščene za njo sorazmerno (glede na 

izračunan odstotek od najvišje ocene).  

Strokovnjaki bruseljskega inštituta Bruegel (Aghion idr. 2007, 2−3) so šanghajsko lestvico za 

leto 2006 vzeli pod drobnogled in s primerjavo podatkov o deležu financiranja visokega 

šolstva prišli do naslednjih zaključkov:  
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- primerjava univerz, uvrščenih do 50. mesta na šanghajski lestvici, kaže na velik razkorak 

v raziskovalni uspešnosti med državami EU in ZDA; 

- primerjava univerz, uvrščenih do 50. mesta na šanghajski lestvici, kaže na manjše razlike 

v kakovosti med evropskimi univerzami kot med ameriškimi univerzami.  

Aghion idr. (2007, 6) so rezultate šanghajske lestvice uporabili tudi za lastno raziskavo o 

statistični povezavi med podatki o uvrstitvi na šanghajski lestvici in podatki o višini 

financiranja na študenta ter elementih sistema upravljanja univerze. Več o tem v poglavju 2.3. 

3.1.2 Times-ova lestvica  

Timesovo lestvico (The Times Higher Education Supplement Rankings, THES) objavlja 

angleška revija Times Higher Education Supplement od novembra 2004. Namen te lestvice 

naj bi bil primerjati najboljše visokošolske organizacije na najbolj pravičen način, ki je 

možen. Pri tem je treba poudariti, da se primerjava osredotoča na univerzitetne visokošolske 

organizacije (izvzete so organizacije, ki izvajajo le podiplomski študij in specializirane 

visokošolske organizacije z enim programom). Lestvica se osredotoča na tiste univerze, ki 

sebe označujejo kot mednarodne. Po mnenju snovalcev lestvice je zato v metodologiji 

poudarek na kazalnikih, ki merijo raziskovalne rezultate, kazalnike, ki merijo 

internacionalizacijo in kazalnike, ki merijo sedanji ugled univerze. Tudi Timesova lestvica 

podobno kot šanghajska razvršča visokošolske organizacije po štirih kriterijih oz. šestih 

kazalnikih (indikatorjih), ki so predstavljeni v naslednji preglednici (preglednica 2).  

Preglednica 2:  Timesova lestvica, 2007 

Kriterij Kazalnik  Teža 

Kakovost raziskovanja Akademsko mnenje: mnenje, pridobljeno z anketiranjem vzorca 
akademikov  

40 % 

Citati glede na osebje: Število citatov deljeno z ekvivalentom 
polnega delovnega časa (FTE) akademskega osebja 

20 % 

Zaposljivost diplomantov  Mnenje delodajalcev: mnenje, pridobljeno z anketiranjem vzorca 
delodajalcev 

10 % 

Mednarodni vidik Delež tujega (mednarodnega) osebja 5 % 

Delež tujih študentov  5 % 

Kakovost pedagoškega dela  Razmerje med zaposlenimi in študenti: FTE zaposlenega osebja 
deljen s številom študentov  

10 % 

Vir: THE 2009a, b. 

Največjo težo ima kazalnik, ki meri akademsko mnenje. To pa temelji na oceni vzorca 

akademikov (v letu 2007 je bila ocena opravljena na osnovi vzorca 5.101 anketiranca), ki so 

morali izbrati 30 univerz, te pa so po njihovem mnenju najboljše v regiji na njihovem 

strokovnem področju. Naslednji kazalnik, ki temelji na mnenju pridobljenem s pomočjo 

anketnega vzorca, je kazalnik, ki meri zaposljivost diplomantov. Ta kazalnik temelji na 
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odgovorih vzorca mednarodnih organizacij (iz področja proizvodnje, storitev, financ, 

transporta in javnega sektorja), ki so odgovarjale na vprašanja iz katerih univerz si želijo 

zaposliti diplomante.  

Z leti je metodologija lestvice doživela različne popravke z namenom izboljšati rezultate 

razvrščanja. Revija pa svojim bralcem obljublja spremembo metodologije tudi za leto 2010, 

kar je morda posledica zamenjave poslovnega partnerja (informacijskega podjetja) za 

izdelavo lestvice.  

3.1.3 Madridska spletna lestvica  

Madridska lestvica je poznana tudi pod imenom Spletna lestvica univerz (Webometrics 

Ranking Web of World Universities), kar nam že nakazuje njen namen in kriterij razvrščanja. 

Začetni namen lestvice je bil promocija spletnih objav. Lestvica je oblikovana na izhodišču, 

da je prisotnost visokošolske organizacije na spletu zanesljiv kazalnik njenega globalnega 

delovanja in ugleda, saj je splet univerzalno priznan kot eno najmočnejših komunikacijskih 

orodij v izobraževanju. Rezultati kakovostnega akademskega dela po mnenju snovalcev te 

lestvice, niso samo članki objavljeni v uglednih revijah, ampak zajemajo širok obseg različnih 

aktivnosti in dokumentov, ki jih lahko vidimo na spletu (npr. študijsko gradivo, osnutki 

raziskave, predstavitve ipd.) Poleg tega je večja prepoznavnost na spletu hkrati povezana z 

večjo prepoznavnostjo med različnimi interesnimi skupinami tako npr. bodočih študentov, 

strokovnjakov posameznih ved, podjetij, ki iščejo partnerje v projektih itd.  

Preglednica 3:  Madridska spletna lestvica, 2007 

Kriterij Podkriterij Kazalnik  Teža 

Spletni faktor 
vpliva (Web 
Impact Factor) 

Obseg Velikost spletne strani 20 % 

Število dokumentov v domeni 15 % 

Število dokumentov pri iskanju z iskalnikom Google Scholar 
database 

15 % 

Gledanost  Število zunanjih povezav s spletno stranjo (inlinks) 50 % 

Vir: CSIC 2009.  

Za razvrščanje uporablja lestvica univerz sestavljen kriterij, in sicer glede na: 

- obseg spletnih vsebin (število spletnih strani in dokumentov) in  

- gledanost in vpliv spletnih vsebin glede na število zunanjih povezav oz. citiranost spletne 

strani.  

Lestvico so snovali v enoti španskega nacionalnega raziskovalnega sveta (CSIC − Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Cybermetrics Lab) in je bila prvič objavljena leta 

2004. Nanjo je uvrščenih 8.000 univerz, analizirali pa naj bi več kot 17.000 visokošolskih 
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organizacij. Podobna razvrščanja so oblikovana za razlikovalne centre, bolnišnice, poslovne 

šole ipd.  

3.1.4 Francoska lestvica  

Veliko enostavnejša v kazalnikih kakovosti visokošolskih organizacij je lestvica, ki jo je 

zasnovala francoska Ècole des Mines de Paris − MINES ParisTech, ki je visokošolske 

organizacije primerjala med seboj glede na število diplomantov, ki zasedajo najvišja 

direktorska delovna mesta (CEO) v 500-ih vodilnih mednarodnih podjetjih.  

Lestvica (Professional Ranking of World Universities) daje vtis, da je nastala kot odgovor na 

šanghajsko lestvico kakovosti univerz, saj se z njo tudi primerja. Pri tem so njeni snovalci 

prišli do ugotovitev, da je (Ècole des Mines de Paris − MINES ParisTech 2009): 

- le 56 % delež visokošolskih organizacij, zajetih v njihovi lestvici je uvrščen tudi na 

šanghajsko lestvico; 

- med 63 % in 76 % pa znaša delež direktorjev od 500 opazovanih podjetij, ki so vsaj del 

svojega izobraževanja opravili na univerzah, uvrščenih med prvih 500 univerz na 

šanghajski lestvici.  

3.1.5 CHE lestvica univerz  

Drugačen pristop do razvrščanja visokošolskih organizacij so ponudili v Centru za razvoj 

visokega šolstva v Nemčiji (CHE − Centrum für Hochschulentwicklung, ang. Centre for 

Higher Education Development). Oznaka CHE Ranking pokriva štiri različna razvrščanja, in 

sicer (CHE 2011a): 

- lestvica univerz: razvršča visokošolske organizacije v nemško govorečem prostoru; 

- lestvica raziskovalne dejavnosti: analizira visokošolske organizacije v Nemčiji na osnovi 

rezultatov v raziskovali dejavnosti; 

- lestvica odličnosti: nudi informacije o kakovostnih akademskih oddelkih za perspektivne 

študente, ki iščejo magistrski oz. doktorski študijski program; 

- lestvica zaposljivosti: ocenjuje programe na prvi stopnji v Nemčiji glede na področja 

kompetenc.  

CHE lestvica univerz je bila prvič objavljena leta 1998 in je analizirala študijske programe s 

področja poslovanja in kemije, od leta 2005 pa lestvico objavlja revija Die Zeit in danes 

pokriva že 35 različnih področij (CHE 2011b). Snovalci lestvice poudarjajo, da je poslanstvo 

njihovega razvrščanja v informiranju, pri tem pa lestvico tudi visokošolske organizacije 

označujejo kot pravično razvrstitev in kakovosten vir informacij. Inštitut CHE je v analizo 

vključil 300 univerz in visokih šol v Nemčiji, Avstriji, Švici in Nizozemski. Pri tem analiza 

organizacij vključuje intervjuje s 200.000-mi študenti in 15.000 učitelji. Snovalci CHE 

lestvice univerz poudarjajo, da ne obstaja »najboljša visokošolska organizacija«, zato je 
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njihovo razvrščanje zasnovano večdimenzionalno, kjer vrsta kriterijev sestavlja različno 

podobo prednosti in slabosti posamezne visokošolske organizacije. Visokošolske organizacije 

pa so razvrščene v tri skupine (najvišja, srednja, nižja) in ne zasedajo posameznih pozicij na 

lestvici, znotraj skupine pa so le-te razvrščene po abecedi. Lestvica je nadalje zasnovana tako, 

da razvršča posamezna študijska področja oz. oddelke in ne visokošolskih organizacij samih.  

3.2 Prednosti in pomanjkljivosti mednarodnih lestvic kakovosti univerz 

Razlog za priljubljenost mednarodnih lestvic je verjetno ravno ta, da nam te na zelo 

poenostavljen način in v trenutku ponujajo možnost, da postavimo določeno univerzo v 

svetovni kontekst. Po drugi strani pa je večja dostopnost do študija in mobilnost študentov še 

povečala priljubljenost mednarodnih lestvic univerz. Povečanje zanimanja za primerjave 

odličnosti univerz pa so tudi posledica vladnih zahtev po transparentnosti in odgovorni porabi 

javnih sredstev. Nedvomno obstaja potreba po primerjavah v visokem šolstvu, pri tem pa 

moramo pri uporabi rezultatov primerjav upoštevati kakovost primerjave in verodostojnost 

njenih zaključkov. Pomembno je, da presodimo ustreznost indikatorjev, metodologije in 

transparentnost postopka.  

Že bežen zgodovinski pregled nam pove, da rangiranje univerz ni moderen pojav, saj 

razvrščanje univerz po kakovosti sega v sam začetek nastanka univerze kot organizacije, torej 

v čas srednjega veka. Vendar pa lahko zametek sodobnega načina razvrščanja univerz 

poiščemo v 19. stoletju v ZDA, in sicer je leta 1870 komisija ameriške službe za 

izobraževanje pričela s publikacijo letnega poročila, v katerem je institucije razvrščala na 

osnovi statističnih podatkov (Devínsky 2006, 118). Lestvice kakovosti univerz so postale vse 

popularnejše, ko so z objavo lestvic pričele založniške hiše, kot na primer US News and 

World Report leta 1983, Times Higher Education Supplement Ranking leta 2004, ki pri objavi 

nazadnje sledijo svojim poslovnim ciljem. Drugačnim ciljem sledijo lestvice, ki jih objavljajo 

izobraževalne institucije in javne službe. Njihov namen je vplivati na spremembe in razvoj v 

visokošolskem sistemu. Med njimi je najpopularnejša šanghajska lestvica, ki jo je v juniju 

2003 objavil Inštitut za visoko šolstvo na Šanghajski univerzi Jiao Tong. Vsaka lestvica 

ponuja njej lastno metodologijo, po kateri razvrščajo univerze. Na splošno pa gre za 

kombinacijo statističnih podatkov in podatkov, pridobljenih s pomočjo anket ključnih skupin 

(učitelji, študenti, drugi).  

Devínsky (2006, 119) označuje naslednje prednosti lestvic o kakovosti univerz, in sicer:  

- so vir informacij za različne interesne skupine: širšo javnost, študente, politike, 

financerje, vodstva visokošolskih institucij in zaposlene; 

- omogočajo enostavno primerjavo visokošolskih organizacij in s tem večjo transparentnost 

v množici visokošolskih institucij in programov; 

- spodbujajo konkurenco in tekmovalnost in s tem vplivajo na kakovost, 
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- predstavljajo obliko povratne informacije državnim oblastem, ki delijo finančna sredstva 

visokošolskim institucijam. 

Lestvice torej nudijo zainteresirani javnosti direktno informacijo o kakovosti posamezne 

visokošolske organizacije. Prvi uporabniki teh informacij so študentje, kjer pa se pokaže 

vprašanje o možnosti izbire. Študentje potrebujejo več informacij, da izberejo program, ki jim 

najbolj ustreza. Po drugi strani pa veliko študentov izbere program, kjer so študijske 

obveznosti bližje domu, saj so le tako kos stroškom študija. Vprašanja kraja študija so 

povezana z mobilnostjo študentov, višino stroškov javnega prevoza in študentskega bivanja 

ter možnosti financiranja študija.  

Devinsky (2006, 120) tudi opozarja, da je treba lestvice kakovosti univerz sprejeti za to kar 

so, in sicer kot zrcalno podobo realnosti na osnovi izbranih indikatorjev. A ker ni splošno 

sprejetih indikatorjev kakovosti, je vsako razvrščanje univerz različno oz. unikat kot so to 

univerze same; pri tem je mnenja, da visokošolske organizacije ne marajo razvrščanja v 

lestvice predvsem zato, ker nobena organizacija ne želi biti na dnu le-te in ker je zelo težko 

oceniti organizacijo kot celoto.  

Skupina ekspertov (IREG 2006) je maja 2006 v Berlinu oblikovala 16 smernic oz. dobrih 

praks pri rangiranju univerz (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Instiutions). 

Smernice so razdeljene v štiri skupine:  

- pri namenu in ciljih lestvic je pomembno:  

- razumeti, da so lestvice razvrščanja le eden od številnih in različnih načinov 

vrednotenja in ocenjevanja vložkov, procesov in rezultatov v visokem šolstvu; 

- jasno opredeliti namen lestvice in ciljno skupino; 

- upoštevati raznolikost organizacij, njihova različna poslanstva in cilje;  

- jasno opredeliti vire informacij in vsebino vsakega vira; 

- opredeliti jezikovni, kulturni, ekonomski in zgodovinski kontekst visokošolskih 

sistemov; 

- pri oblikovanju in ponderiranju indikatorjev je pomembno: 

- uporabiti transparentno (preverljivo) metodologijo; 

- izbirati indikatorje glede na njihovo pomembnost in veljavnost;  

- skrbeti, da se ponderji indikatorjev ne spreminjajo, biti morajo vidni;  

- pri izbiri in obdelavi podatkov je pomembno: 

- upoštevati etične standarde in priporočila dobre prakse v teh smernicah; 

- uporabiti podatke, ki so revidirani in za katere je možno preveriti veljavnost;  

- izbrati postopke, ki upoštevajo načela akademskega raziskovanja; 

- preverjati kakovost v postopkih izdelave lestvice;  

- uporabiti organizacijske prijeme, ki bodo povečali verodostojnost;  

- pri predstavitvi rezultatov razvrščanja je pomembno: 
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- uporabnikom poskrbeti jasno obrazložitev vseh dejavnikov, ki vplivajo na nastanek 

lestvice ter jim ponuditi možnost, da lahko sami izbirajo med različnimi načini 

predstavitve rezultatov razvrščanja; 

- da je lestvica sestavljena in objavljena tako, da zmanjšuje napake v originalnih 

podatkih in omogoča, da se napake in pomote popravijo.  

Saisana in D' Hombres (2008, 8−11) v svojem poročilu o metodoloških vprašanjih in 

omejitvah šanghajske in THES lestvice predstavljata naslednje ugotovitve in priporočila:  

- lestvice in indikatorji kakovosti predstavljajo dober začetek za razpravo o posameznih 

vprašanjih visokega šolstva v Evropi in primerjavo v svetu, vendar uvrstitve na lestvicah 

ne morejo predstavljati zaključek takšne razprave; 

- opravljena statistična analiza robustnosti je pokazala, da je uvrstitev več kot polovice 

visokošolskih organizacij na šanghajski in THES lestvic odvisna od metodoloških 

predpostavk in izbire indikatorjev; 

- kakovost povprečne ameriške univerze ni (samoumevno) višja od povprečne evropske 

univerze, evropske univerze, zajete v študiji, so pokazale večjo homogenost rezultatov od 

ameriških; 

- vsebina in rezultati z lestvic kakovosti univerz zahtevajo izboljšave, ki jih že določajo 

Berlinske smernice;  

- po oblikovanju lestvice je treba rezultate preveriti s pomočjo analize robustnosti, ki 

temelji na metodah modeliranja; 

- kombinacija obeh preučevanih lestvic daje bolj zanesljivo sliko o povprečni uvrstitvi 

posamezne univerze.  

Nadalje Saisana in D' Hombres (2008, 15, 24−25) povzemata kritike, ki jih strokovnjaki 

pripisujejo šanghajski in THES lestvici, in sicer:  

- izbrani indikatorji v večini merijo le raziskovalno dejavnost in zanemarjajo druge dele 

poslanstva univerz (predvsem izobraževanje);  

- lestvici promovirata velike naravoslovno-tehnično naravnane visokošolske organizacije v 

angleško govorečem prostoru;  

- letne spremembe v metodologiji (izbira indikatorjev, viri podatkov, postopki računanja, 

ponderiranje itd) vplivajo na različne uvrstitve na lestvici ne glede na dejanske razlike v 

kakovosti izvedbe dejavnosti posamezne univerze.  

Zaradi vrste metodoloških težav in anomalij smo tako ponekod priča odločitvi visokošolskih 

organizacij po bojkotu razvrstitve na lestvice kakovosti, tako se jih čedalje več odloča, da ne 

posredujejo podatkov (Glavič in Lukman 2008, 20). Na vrsto nepravilnosti in pomanjkljivosti 

razvrščanja opozarja tudi Rotar (2009, 134−5), medtem ko pa sta Glavič in Lukman (2008, 

20) na mariborski univerzi oblikovala slovensko in regijsko lestvico uspešnosti univerz, ki 

temelji na razvrščanju po treh vidikih: raziskovanje, izobraževanje in okoljske dejavnosti.  
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4 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA  

V tem poglavju so podrobneje predstavljene uporabljene metode raziskovanja in potek 

empiričnega dela raziskave.  

4.1 Predstavitev poteka empiričnega dela raziskave in metode raziskovanja  

Čeprav sem v začetku predvidela uporabo le kvalitativne metode raziskovanja, sem se med 

raziskavo odločila za združevanje kvalitativnega in kvantitativnega pristopa in tako uporabo 

mešane metodologije. Naloge ni mogoče vsebinsko ločiti na kvalitativni in kvantitativni del. 

Obe metodi sem kombinirala za dosego istega cilja naloge oz. za utemeljitev iste raziskovalne 

teme.  

V empiričnem delu raziskave sem zasnovala tri sklope oz. faze, in sicer: 

- Prva faza: Izbor univerz za primerjavo in oblikovanje nabora indikatorjev za primerjavo 

izbranih evropskih univerz z uporabo tako kvalitativnih metod (pol-strukturiranih 

intervjujev s predstavniki vodstva univerze) kot kvantitativnih metod (izvedba ankete s 

predstavniki senatov, upravnih odborov in vodstvenih delovnih mest na članici univerze).  

- Druga faza: Izvedba komparativne analize sistema upravljanja treh izbranih 

srednjeevropskih univerz in domače univerze, s pomočjo nabora indikatorjev z uporabo 

kvalitativnih metod raziskovanja (analiza dokumentov). 

- Tretja faza: Analiza stališč ključnih udeležencev domače univerze do njenega sistema 

upravljanja z uporabo tako kvalitativnih metod (polstrukturiranih intervjujev s 

predstavniki vodstva univerze) kot kvantitativnih metod (izvedba ankete s predstavniki 

senatov, upravnih odborov in vodstvenih delovnih mest članice univerze).  

Izvedbo in ugotovitve prve faze sem predstavila v poglavju 4.5 Vzorec univerz za primerjavo 

modelov upravljanja, kjer je predstavljena utemeljitev izbora univerz. V poglavju 4.6 

Oblikovanje merskega instrumenta za primerjavo modelov upravljanja univerz je predstavljen 

postopek oblikovanja nabora indikatorjev za primerjavo sistema upravljanja evropskih 

univerz.  

Izvedba in ugotovitve druge faze so predstavljene v šestem poglavju Primerjava modelov 

upravljanja univerz v Evropi, kjer so predstavljene ugotovitve opravljene primerjave izbranih 

univerz na osnovi oblikovanega nabora indikatorjev.  

Ugotovitve tretje faze raziskave, to je poglobljen pogled na stališča do modela upravljanja 

domače univerze, sem predstavila v sedmem poglavju Stališča ključnih skupin na domači 

univerzi, kjer sem ga zaradi preglednosti razdelila na:  

- podpoglavje 7. 1 Stališča vodstva univerze (uporaba kvalitativne metode), 

- podpoglavje 7.2 Stališča predstavnikov pomembnih skupin udeležencev (uporaba 

kvantitativne metode).  
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Uporabo posamezne metode raziskovanja bom predstavila v nadaljevanju. V empirični 

raziskavi sem uporabila naslednje metode:  

- analizo dokumentov – sekundarnih virov,  

- polstrukturirani intervju in  

- pisno anketiranje s pomočjo strukturiranega anketnega vprašalnika.  

4.2 Analiza dokumentov 

S pomočjo analize dokumentov sem: 

- snovala začetni nabor indikatorjev za primerjavo modelov upravljanja evropskih univerz,  

- prišla do primarnih podatkov za primerjalno analizo sistema upravljanja izbranih 

evropskih univerz.  

Analiza sekundarnih virov – dokumentov sistema upravljanja tujih univerz je bila zamudna, 

saj je bilo veliko gradiva predvsem v angleškem, a tudi v nemškem oziroma v francoskem 

jeziku. Pri analizi in primerjavi podatkov sem si pomagala s tabelaričnimi prikazi, ki 

olajšujejo primerjavo.  

Opravljena je bila analiza naslednjih dokumentov: 

- zakoni in drugi podzakonski akti o preučevanih nacionalnih visokošolskih sistemih in 

univerzah, 

- statuti in drugi interni akti univerz, 

- letna poročila univerz za leti 2007 in 2008, 

- predstavitveni podatki univerz, dostopni na uradni spletni strani.  

4.3 Polstrukturirani intervju  

S pomočjo polstrukturiranih intervjujev sem: 

- implementirala nabor indikatorjev za primerjavo modelov upravljanja evropskih univerz,  

- pridobila poglobljen pogled na to, kako notranji udeleženci na domači univerzi razumejo 

primerjavo (banchmarking) univerz in katera področja oz. elementi primerjave so še 

posebej aktualni pri primerjavi sistema upravljanja, 

- raziskala stališča vodstva univerze do sistema upravljanja domače univerze.  

Pomembnost intervjujev povzema Burgess (1982 po Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 

113): Intervju je priložnost raziskovalca, da prodre globoko, da odkrije nove ključne točke, 

odpre nove razsežnosti nekega problema in si zagotovi jasna, natančna, vseobsežna 

spoznanja, zasnovana na osebni izkušnji.  
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Zato sem se odločila, da bom stališča vodstva univerze (rektorja, prorektorjev in glavnega 

tajnika) pridobila z izvedbo polstrukturiranih intervjujev. Za izvedbo intervjujev s 

predstavniki vodstva univerze sem se odločila iz več razlogov, med glavnimi pa so: 

- velikost interesne skupine (najmanjša),  

- dostopnost ter  

- predpostavka, da ima ta skupina zaradi svoje funkcije najširše videnje na upravljanje 

univerze kot celote.  

S predstavniki vodstva preučevane domače univerze (rektor, prorektorja, glavni tajnik) sem v 

mesecu marcu 2010 opravila polstrukturirane intervjuje, na osnovi katerih sem želela pridobiti 

njihova stališča do vprašanj, povezanih s temo upravljanja univerz. Ker so vsi sodelujoči 

privolili v snemanje pogovora, sem lahko zaključke oblikovala na osnovi analize transkriptov 

intervjujev. Vse intervjuje smo izvedla v prostorih univerze, v pisarni posameznika, v 

dopoldanskem času. To je imelo za posledico dejstvo, da so bili posamezni pogovori občasno 

prekinjeni zaradi neodložljivih delovnih obveznosti (nujen telefonski klic ipd.). Zaradi tega je 

bilo tudi trajanje intervjuja predhodno omejen na 40 minut, razen pogovora z rektorjem 

univerze, ki je potekal v dveh terminih po pol ure. Na osnovi transkriptov intervjujev sem 

vsebine sistematično analizirala, kodirala, nato grupirala v skupine, ki sem jih med seboj 

končno primerjala. 

4.4 Strukturiran anketni vprašalnik 

S pomočjo anketnega vprašalnika sem: 

- testirala in implementirala nabor indikatorjev za primerjavo modelov upravljanja 

evropskih univerz,  

- raziskala stališča ostalih ključnih skupin na univerzi do sistema upravljanja domače 

univerze.  

Pisno anketo sem izvedla na namenskem vzorcu, ki vključuje predstavnike štirih skupin, in 

sicer: 

- predstavnike vodstva članic univerze (dekan, prodekan, direktor ter namestnik), 

- člane senata univerze in senatov članic univerze,  

- člane upravnega odbora univerze in upravnih odborov članic univerze, 

- predstojnike oddelkov oz. inštitutov članic univerze.  

V namenski vzorec anketirancev je bilo vključenih 132 oseb, med katerimi jih je 26 (19,7 %) 

hkrati zasedalo več funkcij (npr. predstojnik oddelka je hkrati tudi član senata članice).  

Anketni vprašalnik sem predhodno testirala na testnem vzorcu anketirancev, ki so ga 

sestavljali: glavni tajnik univerze, nekdanji dekan članice univerze, nekdanji vodja kabineta 

rektorja.  
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Anketa med ključnimi skupinami udeležencev na univerzi je potekala v pisni obliki. Zaradi 

nizke odzivnosti na anketo sem anketirance ponovno prosila za izpolnitev ankete po 

elektronski pošti in jim dodatno ponudila možnost izpolnitve anketnega vprašalnika tudi v 

elektronski obliki. Od 132-ih je izpolnjeni vprašalnik vrnilo 53 anketirancev.  

Neodvisne spremenljivke v raziskavi med naštetimi ključnimi skupinami udeležencev na 

univerzi so:  

- starost udeležencev, 

- pedagoški oz. raziskovalni naziv udeleženca (habilitacija), 

- funkcija, ki jo udeleženec opravlja na univerzi, 

- delovno razmerje oz. zaposlitev udeleženca na univerzi.  

Odvisne spremenljivke v raziskavi med ključnimi skupinami udeležencev na domači univerzi 

so predstavljala njihova stališča do: 

− elementov (indikatorjev) za primerjavo sistemov upravljanja. Te sem merila s pomočjo 

5. (zaprtega tipa) in 6. (odprtega tipa) vprašanja;  

− sistema upravljanja domače univerze. Podatke sem pridobila s pomočjo 7., 8., in 9. 

vprašanja. Sedmo vprašanje bilo sestavljeno iz 19-ih trditev, kjer so udeleženci 

posamezni trditvi pripisali oceno na petstopenjski lestvici. Deveto vprašanje je bilo 

sestavljeno s 30-ih trditev, kjer so udeleženci posamezni trditvi pripisali oceno na 

petstopenjski lestvici. V osmem vprašanju so udeleženci posamezno lastnost sistema 

upravljanja domače univerze morali označiti ali je prednost ali slabost in ji pripisati rang 

pomembnosti.  

Odgovore sem nato obdelala s pomočjo računalniškega statističnega programa SPSS in 

Excelom (Microsoft Office 2000). Uporabila sem metode opisne statistike in metode 

hierarhičnega razvrščanja v skupine. Potek združevanja sem grafično predstavila s pomočjo 

dendrograma (oz. drevesom združevanja). Na koncu sem povezanost med spremenljivkami 

testirala s pomočjo hi-kvadrat testa.  

4.5 Vzorec univerz za primerjavo modelov upravljanja 

Nacionalni sistemi univerz močno vplivajo na model upravljanja univerz (Krücken in Meier 

2006, 5), zato sem za potrebe naše raziskave (za potrebe primerjalne analize) izbrala univerze 

iz evropskega oz. srednjeevropskega prostora, te pa zaradi sorodnega zgodovinskega in 

širšega družbeno kulturnega okolja.  

Kakovost v visokem šolstvu je težko definirati, ravno zato ali pa kljub temu so mednarodne 

lestvice kakovosti univerz postale zelo popularno orodje primerjave kakovosti, saj omogočajo 

neposredno primerjavo, čeprav so ves čas deležne precejšnjih kritik zaradi enostranskega 

pogleda na kakovost. Našo raziskavo sem snovala ob predpostavki, da so univerze, ki so višje 
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razvrščene na mednarodnih lestvicah kakovosti univerz, dejansko kakovostnejše v svojem 

delovanju, kar se izraža tudi v boljši organiziranosti, organizacijski strukturi in ustroju 

delovanja.  

Pripravila sem izbor srednjeevropskih univerz, ki so se po mednarodnih lestvicah v zadnjih 

dveh letih uvrstile do 500. mesta. Da bi prišla do objektivnejše slike pa sem v raziskavi 

uporabila povprečno vrednost po štirih različnih lestvicah, in sicer: 

- šanghajsko lestvico (Academic Ranking of World Universities),  

- Times-ovo lestvico (The Times Higher Education − QS World University Rankings), 

- francosko lestvico (Professional Ranking of World Universities), 

- madridsko lestvico (Webometrics Ranking of World Universities).  

Opazovala sem vrednosti rangiranja univerz za leti 2007 in 2008, za madridsko lestvico pa so 

bili dostopni le podatki iz januarja 2009. Ker pa se to obdobje nanaša na isto študijsko leto kot 

podatki iz 2008, sem se za potrebe raziskave odločila upoštevati tudi vrednosti madridske 

lestvice.  

Da bi zagotovili homogenost enot sem v prvi fazi vzorčenja izločila univerze z nezaželenimi 

lastnostmi, in sicer zasebne univerze, tehnične in medicinske univerze ter inštitute, ki izvajajo 

le podiplomske programe. Da bi zagotovili homogenost enot naše primerjalne analize, sem v 

drugi fazi vzorčenja primerjala univerze glede na število vpisanih študentov in lokacijo. 

Končni izbor vzorčnih enot za primerjalno analizo sem izvedla na osnovi kriterija 

dosegljivosti podatkov. 

V primerjalno analizo z domačo opazovano univerzo (Univerzo na Primorskem) sem se 

odločila vključiti naslednje univerze v tujini:  

- Univerzo v Lausanni (Université de Lausanne, Švica), 

- Univerzo Karl Franzens v Gradcu (Karl-Franzes-Universität Graz, Avstrija), 

- Univerzo Konstanz (Universität Konstanz, Nemčija). 

4.6 Oblikovanje merskega inštrumenta za primerjavo modelov upravljanja univerz  

Pri oblikovanju merskega inštrumenta – nabora indikatorjev za primerjavo izbranih 

srednjeevropskih univerz z domačo Univerzo na Primorskem sem želela povezati tako pogled, 

ki ga lahko dobimo od zunaj kot pogled od notranjih udeležencev organizacije. V postopku 

oblikovanja nabora indikatorjev sem združevala kvalitativen in kvantitativen pristop, kjer sem 

uporabila:  

- kvalitativne metode: analizirala sem dokumente iz uradnih spletnih strani posamezne 

univerze, ministrstev pristojnih za visoko šolstvo in drugih uradnih objav državne 

zakonodaje; izvedla sem pol-strukturirane intervjuje s predstavniki vodstva univerze za 



46 

pridobitev poglobljenega vpogleda v benchmarking univerz in aktualnih vsebin pri 

primerjavi sistemov upravljanja le-teh; 

- kvantitativne metode: izvedla sem pisno anketo med predstavniki štirih skupin 

udeležencev na domači univerzi, da sem nato implementirala nabor indikatorjev za 

merjenje značilnosti upravljanja univerz. 

4.6.1 Kvalitativni del oblikovanja merskega inštrumenta (nabora indikatorjev) 

Na osnovi teoretičnih spoznanj in analize dokumentov sem lahko opredelila koncept 

upravljanja univerze, ki je teoretičen konstrukt. Koncept upravljanja univerze sem opredelila z 

ustreznimi razsežnostmi (kategorijami), in sicer:  

- vodstvo univerze, 

- strukture in procesi odločanja, 

- kakovost. 

Vsaki razsežnosti sem nato opredelila nekaj indikatorjev za ugotavljanje značilnosti 

upravljanja, in sicer:  

- vodstvo univerze:  

- način imenovanja rektorja, prorektorja in dekanov, 

- pristojnosti rektorja, prorektorjev in dekanov, 

- sestava senata in upravnega odbora univerze, 

- pristojnosti upravnega odbora univerze, 

- strukture in procesi odločanja: 

- pristojnosti rektorata in fakultet, 

- način sodelovanja zaposlenih v procesih odločanja, 

- organiziranost administrativne in podporne dejavnosti,  

- kakovost: 

- organiziranost nadzora kakovosti, 

- aktivnosti na področju zagotavljanja kakovosti. 

S predstavniki vodstva preučevane domače univerze (rektor, prorektorja, glavni tajnik) sem 

opravila polstrukturirane intervjuje, na osnovi katerih sem želela pridobiti njihova stališča do 

vprašanj povezanih s temo benchmarkinga v visokem šolstvu in konkretneje s primerjavo 

sistemov upravljanja univerz.  

Raziskava je pokazala, da je benchmarking aktualna tematika, pri čemer so se predstavniki 

vodstva univerze strinjali, da je uporaba benchmarkinga za razvoj univerze pozitivna, vendar 

mu je vsak posameznik pripisal različno težo oz. kontekst. Tako smo po eni strani pridobili 

odgovor, ki je izrazito v prid uporabi te tehnike »meni se zdijo primerjave ključne, celo ne 

samo potrebne, ampak celo ključne, zato ker na osnovi tega si sploh lahko postaviš 

ambiciozne cilje«. Po drugi strani pa so ostali predstavniki bili bolj zadržani ter bolj kot na 
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pozitivne strani opozorili na težave, ki se pojavijo pri zahtevnejših primerjavah univerz. Tako 

je predstavnik vodstva dejal: »Bencmarking je lahko tam, kjer lahko postavljaš kvantitativne 

indikatorje ali kjer so ti indikatorji generični … seveda to pomeni, da je vse to relativno 

omejeno, ta področja uporabnosti.« Naslednji pa: »Ja, primerjavo, ja iskat kriterije odličnosti, 

take kot jih imajo že uveljavljene univerze in se primerjat s takimi, vendar hkrati razmišljat o 

svoji specifiki in svoji prepoznavnosti«.  

Sogovorniki v intervjuju so nadalje opozorili, da ni vseeno s kom se primerjamo, saj so si 

univerze med seboj iz več zornih kotov zelo različne (npr. velikost in število študentov, 

specializiranost ali univerzalnost, organiziranost ipd.). Poudarek pri benchmarkingu je na 

začetku zagotovo v izbiri »primerljivih univerz«, saj »je problem benchamrkinga v tem, da na 

koncu lahko ugotoviš, da skušaš z istimi merili primerjat hruške in jabolka in je potem 

nemogoče, da dobiš kaj pametnega ven«.  

Ko smo spregovorili o elementih, ki naj bi jih med seboj primerjali, so vsi predstavniki 

vodstva označili kot uporabne primerjave na področju: upravljanja in organizacije univerze ter 

vprašanja, povezana z izobraževalno dejavnostjo. Tako so bila omenjana vprašanja 

kurikuluma, razvoja študijskih programov ter organizacije in poteka izobraževalnega procesa 

nasploh. Nadalje so pa so posamezniki omenili še naslednja področja primerna za primerjavo: 

habilitacije, internacionalizacija univerze, vseživljenjsko učenje, sodelovanje z 

gospodarstvom in prenos tehnologij in znanj.  

Tako pri primerjavi upravljanja in organizacije univerze kot izobraževalnega procesa pa sta 

dva predstavnika vodstva opozorila na specifiko oz. širši kontekst, ki ga moramo upoštevati 

pri primerjavah. Tako je na študijskem področju treba upoštevati specifiko naše visokošolske 

zakonodaje, tako je na primer »klasični indikator iz naše zakonodaje«, s katerim primerjamo 

uspešnost študijskih programov, število vpisanih na prvi razpis glede na število razpisanih 

mest. Vendar je predstavnik vodstva opozoril, da ta kazalnik v tujini »verjetno, to ne pomeni 

isto«. Na področju upravljanja in organizacije univerze pa je drugi predstavnik vodstva dejal, 

da je pomembno upoštevati poleg zakonodaje še širši zgodovinski in družbeni kontekst: 

»Zgodovina, ki pomeni: prehodne univerze, (…) zakonov, ki jih imamo, v smislu vse te 

regulative in neke tradicije«.  

Predstavniki vodstva, ki so opozorili na omejitve in šibkosti tehnike benchmarkinga pri 

primerjavi univerz pa so hkrati dejali, da je lahko rezultat primerjave spoznanje dobrih praks 

in njihov prenos, saj je končni cilj povečanje kakovosti organizacije v najširšem smislu oz. kot 

nam je dejal sogovornik: »(op. primerjave) … bi nas naučile tisto, s čimer se sami najbolj 

ukvarjamo: kako zagotoviti čim višji kadrovski sestav in čim kakovostnejšo kadrovsko 

strukturo, čim bolj učinkovito organizacijo študijskega in raziskovalnega procesa in na tretji 

strani študentom bolj prijazno študijsko okolje«.  
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Predstavniki vodstva so izrazili mnenje, da se pomembnejše vsebinske razlike med sistemi 

upravljanja domačih in tujih univerz dotikajo vprašanj v zvezi: 

- s sestavo in pristojnostjo upravnega odbora,  

- z načinom imenovanja rektorja,  

- z vlogo dekanov,  

- s strukturo in organizacijo univerze.  

4.6.2 Kvantitativni del oblikovanja merskega inštrumenta (nabora indikatorjev) 

Dobljeni nabor indikatorjev sem testirala in implementirala na osnovi opravljene analize 

primarnih podatkov, ki sem jih pridobila s pomočjo pisne ankete na vzorcu ključnih skupin 

udeležencev na domači univerzi.  

V anketi sem predstavnike ključnih skupin na domači univerzi prosila, da na petstopenjski 

lestvici ocenijo, kako pomemben je zanje posamezen element primerjave sistemov 

upravljanja univerz, kjer je ena pomenilo nepomemben in pet zelo pomemben element.  

Iz rezultatov statistične obdelave odgovorov lahko ugotovimo, da v povprečju anketiranci 

niso nobenega od navedenih elementov primerjave (indikatorjev) označili kot 

nepomembnega, pri tem so najnižjo oceno pripisali primerjavi organiziranosti 

administrativnih in tehničnih služb, kjer znaša aritmetična sredina odgovorov 3,38, standardni 

odklon pa je 1,08. V povprečju so anketiranci ocenili kot najpomembnejše naslednje elemente 

primerjave sistemov upravljanja univerz, (aritmetična sredina odgovora ≥ 4): 

- primerjavo razmerja med rektoratom in članicami univerze, kjer znaša aritmetična sredina 

4,30, s standardnim odklonom 0,89; 

- primerjavo pristojnosti senata in upravnega odbora univerze, kjer znaša aritmetična 

sredina 4,26, s standardnim odklonom 0,812; 

- primerjavo postopka imenovanja rektorja in prorektorjev, kjer znaša aritmetična sredina 

4,21, s standardnim odklonom 0,817; 

- primerjavo pristojnosti in nalog rektorata univerze, kjer znaša aritmetična sredina 4,06, s 

standardnim odklonom 0,886. 

Anketiranci so v vprašalniku imeli možnost sami predlagati elemente primerjave, ki so po 

njihovem mnenju pomembni pri primerjavi sistemov upravljanja univerz. Dobljene odgovore 

sem najprej zbrala v skupine in nato statistično obdelala. Tako je po mnenju anketirancev 

pomembno, da primerjalna analiza univerz obravnava naslednja področja:  

- procese in poti odločanja, 

- kakovost pedagoškega dela, 

- organiziranost univerze in članic, 

- finance: izid, ureditev, oblike financiranja, 

- podporno administrativno-tehnično dejavnost: vodenje, organiziranost, 
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- položaj visokošolskih učiteljev: vsebina dela, napredovanje. 

Končni nabor indikatorjev značilnosti upravljanja univerz, ki sem ga uporabila v raziskavi, je 

predstavljen v spodnji preglednici.  

Preglednica 4: Nabor indikatorjev za ugotavljanje značilnosti sistema upravljanja 
univerz 

Razsežnost Indikator 

Vodstveni organi 
univerze 

Sestava vodstvenih organov univerze 

Imenovanje in razrešitev vodstvenih organov univerze 

Naloge in pristojnosti vodstvenih organov univerze 

Struktura in procesi 
odločanja 

Členjenost univerze in notranja struktura  

Organiziranost in vodenje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti  

Organiziranost in vodenje podporne (administrativno-tehnične) dejavnosti 

Decentralizirani organi odločanja: organi fakultet 

Pristojnosti decentraliziranih organov  

Kakovost Management kakovosti: splošni mehanizmi 

Management kakovosti: posebnosti posamezne univerze  

 

4.7 Vzorec ključnih skupin udeležencev na domači univerzi in raziskava o stališčih do 
sistema upravljanja univerze 

Predpostavljala sem, da imajo poglobljeno mnenje o sistemu upravljanja univerze, naslednje 

skupine: 

- predstavniki vodstva univerze (rektor, prorektorja) in vodja tajništva univerze, 

- predstavniki vodstva članic univerze (dekani, prodekani, direktorji ter namestniki), 

- člani senata univerze in senatov članic univerze,  

- člani upravnega odbora univerze in upravnih odborov članic univerze, 

- predstojniki oddelkov oz. inštitutov članic univerze.  

Raziskovanja stališč ključnih skupin do sistema upravljanja univerze sem se lotila z uporabo 

tako kvalitativnih kot kvantitativnih metod zato, da bi izkoristila prednosti, ki jih ponujata oba 

pristopa.  

4.7.1 Kvalitativni del raziskave o stališčih do sistema upravljanja domače univerze 

V delu raziskave, kjer sem uporabila kvalitativne metode, sem poskusila pridobiti poglobljen 

pogled in vedenje o sistemu upravljanja domače univerze in o možnih primerjavah s tujimi 

sistemi upravljanja.  
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Stališča vodstva univerze (rektorja, prorektorjev in glavnega tajnika) sem pridobila z izvedbo 

polstrukturiranih intervjujev. Za izvedbo intervjujev s predstavniki vodstva univerze sem se 

odločila iz več razlogov, med glavnimi pa so: 

- velikost interesne skupine (najmanjša),  

- dostopnost ter  

- predpostavka, da ima ta skupina zaradi svoje funkcije najširši pogled na upravljanje 

univerze kot celote.  

4.7.2 Kvantitativni del raziskave o stališčih do sistema upravljanja domače univerze 

V delu raziskave, kjer smo uporabili kvantitativne metode, sem raziskala stališča 

predstavnikov drugih pomembnih skupin udeležencev na univerzi s pomočjo pisne ankete. 

Tako sem z izvedbo le-te lahko na racionalnejši način pridobila širši nabor anketirancev, 

poleg tega sem želela raziskavo obogatiti z drugačnim − bolj kvantitativnim prikazom 

podatkov, kar nam bo na koncu omogočilo bogatejšo primerjavo ugotovitev in oblikovanje 

zaključkov.  

Z izvedbo pisne ankete sem želela raziskati stališča do sistema upravljanja univerze 

naslednjih skupin udeležencev domače univerze: 

- predstavniki vodstva članic univerze (dekana, prodekane, direktorjev ter namestnike), 

- člani senata univerze in senatov članic univerze,  

- člani upravnega odbora univerze in upravnih odborov članic univerze, 

- predstojniki oddelkov oz. inštitutov članic univerze.  

S pomočjo kvantitativnih metod sem poskusila raziskati stališča namenskega vzorca 

anketirancev do sistema upravljanja univerze, zato sem se odločila v pisni anketi uporabiti 

petstopenjsko mersko lestvico, tako da so anketiranci morali k posamezni trditvi pripisati 

svojo oceno. Nadalje sem anketirance prosila, da posamezno lastnost sistema upravljanja 

domače univerze označijo kot prednost ali slabost in ji pripišejo rang pomembnosti.  

Pri tem sem predpostavljala, da obstaja povezava med določenimi splošnimi oz. osebnimi 

značilnostmi anketirancev in odgovori anketirancev, s katerimi sem ugotavljala stališča 

anketirancev do sistema upravljanja univerze. Tako sem predpostavljala, da bi lahko 

značilnosti kot so: starost udeležencev, pedagoški oz. raziskovalni naziv udeleženca 

(habilitacija), funkcija, ki jo udeleženec opravlja na univerzi in oblika zaposlitve oz. 

sodelovanja tega, pomembno vplivale na stališča posameznika do sistema upravljanja domače 

univerze.  

Starost, naziv, funkcija (položaj) in oblika zaposlitve anketiranca so tako predstavljali 

neodvisne spremenljivke v raziskavi o stališčih do sistema upravljanja univerze.  
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V skladu s kvantitativno metodo dela sem si v tem delu raziskave, kjer sem merila stališča 

predstavnikov senatov, upravnih odborov in vodstva članic, postavila naslednje hipoteze:  

- Hipoteza 1: Stališča do sistema upravljanja univerze so odvisna od starosti člana organa. 

- Hipoteza 2: Stališča do sistema upravljanja univerze so odvisna od naziva le tega.  

- Hipoteza 3: Stališča do sistema upravljanja univerze so odvisna od funkcije posameznika.  

- Hipoteza 4: Stališča do sistema upravljanja univerze so odvisna od oblike sodelovanja 

(oz. delovnega razmerja) posameznega člana na univerzi.  

Predpostavljali bi lahko, da bodo mlajši anketiranci bolj kritični do sistema upravljanja 

domače univerze, starejši anketiranci pa bodo bolj v prid sedanjemu sistemu upravljanja. 

Podobno bi lahko predpostavljali, da se bodo odgovori anketirancev brez habilitacijskega 

naziva zelo razlikovali od odgovorov anketirancev z nazivom. V splošnem pa bi lahko 

pričakovali, da se bodo pojavljale razlike pri oceni učinkovitosti sistema upravljanja domače 

univerze med člani senatov in člani upravnih odborov, saj sta to organa z različnima 

funkcijama ipd.  

Nadalje sem s pomočjo kvantitativnega pristopa želela ugotoviti ali je možno anketirance na 

osnovi izraženih stališč do sistema upravljanja univerze grupirati oz. združiti v nekaj 

značilnih skupin.  
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5 PRIMERJAVA MODELOV UPRAVLJANJA UNIVERZ 

V tem poglavju so podrobneje predstavljene ugotovitve opravljene primerjave sistemov 

upravljanja izbranih srednjeevropskih univerz. To so: Univerza v Lausanni (Université de 

Lausanne), Univerza Karl Franzens v Gradcu (Karl-Franzes-Universität Graz), Univerza 

Konstanz (Universität Konstanz) in Univerza na Primorskem. Uvodoma so predstavljene 

osnovne značilnosti posameznega nacionalnega visokošolskega sistema, v nadaljevanju pa je 

opravljena primerjava univerz na osnovi oblikovanih indikatorjev za ugotavljanje značilnosti 

upravljanja univerze.  

5.1 Osnovne značilnosti posameznega nacionalnega visokošolskega sistema  

Model upravljanja univerze je neposredno vpet v širši okvir posameznega nacionalnega 

sistema, zato sem se odločila pred primerjavo modelov upravljanja univerz na kratko opisati 

glavne značilnosti posameznega visokošolskega sistema, pri čemer veljajo za Nemčijo in 

Švico velike razlike v ureditvi glede na zvezno državo oz. kanton.  

5.1.1 Švicarski visokošolski sistem in Univerza v Lausanne 

Švicarski visokošolski sistem je dualni sistem, saj zavzema tako univerze kot visoke strokovne 

šole, in sicer deset javnih (kantonskih) univerz (Basel, Bern, Fribourg, Geneva, Lausanne, 

Lucerne, Neuchâtel, St. Gallen, Ticino, Zurich) in 2 javna univerzitetno-raziskovalna inštituta 

(EPF Lausanne, ETH Zurich) in sedem javnih visokih strokovnih šol (Fachhochschule 

Nordwestschweiz, Berner Fachhochschule, Zürcher Fachhochschule, Fachhochschule 

Zentralschweiz, Fachhochschule Ostschweiz, Scuola universitaria professionale della 

Svizzera italiana, HES de Suisse occidentale). Ta delitev se nadaljuje na administrativnem 

nivoju tako, da sta ločeni ministrstvi pristojni za univerze in visoke strokovne šole. Pomembni 

organi v švicarskem visokošolskem sistemu so: Švicarska univerzitetna konferenca 

(SUK/CUS), Švicarski center za akreditacijo in evalvacijo kakovosti v visokem šolstvu 

(OAQ) in Rektorska konferenca švicarskih univerz (CRUS). Švicarska univerzitetna 

konferenca je skupni strateški organ zvezne vlade in kantonov za izvajanje skupne 

univerzitetne politike. Pod njenim okvirjem pa deluje še Center za akreditacijo in evalvacijo 

kakovosti na univerzah, ki deluje od oktobra 2001. Javne univerze so dolžne izvajati audit 

kakovosti vsake štiri leta, pri čemer je poudarek na izvajanju sistema zagotavljanja kakovosti 

na univerzi. Predstavnik univerz v sistemu pa je Rektorska konferenca švicarskih univerz, ki 

na svoji spletni strani nudi obiskovalcem veliko informacij o študiju na švicarskih univerzah, 

pravzaprav je informacija vključena v ovoj tržne promocije, ki presega zgolj informativno 

funkcijo. Na ta način se nam visokošolski študij v Švici ponuja kot primerjalni mednarodni 

izdelek države.  
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Univerza v Lausanni (v nadaljevanju UNIL) je bila ustanovljena leta 1537. Razprostira se na 

treh lokacijah in združuje sedem fakultet (Fakulteta za teologijo in religijske študije, Fakulteta 

za pravo in študije kriminala, Filozofska fakulteta, Fakulteta za politične in socialne študije, 

Fakulteta za podjetništvo in ekonomijo, Fakulteta za biologijo in medicino, Fakulteta za 

znanosti o zemlji in okolju), medfakultetne centre (za jezike, vseživljenjsko učenje) in 

oddelek za farmacijo na osnovi meduniverzitetnega sodelovanja z Univerzo v Ženevi. Na 

spletnih straneh UNIL je bogat opis razvoja univerze tako njene bogate zgodovine kot razvoja 

v zadnjem desetletju. Predstavitev univerze se prepleta z opisom lokacije univerze, in sicer 

tako mesta Lausanne (129.000 prebivalcev) kot pokrajine ob ženevskem jezeru, kantona Vaud 

in Švice.  

5.1.2 Avstrijski visokošolski sistem in Univerza Karl Franzens v Gradcu  

Avstrijski visokošolski sistem zajema javne univerze, univerze aplikativnih ved (nem. 

Fachhochschulen), pedagoške visoke šole (nem. Pädagogische Hochschulen) in privatne 

univerze. Univerze so doživele korenito reformo z novim zakonom o univerzah (nem. 

Universitätsgesetz 2002), ki je stopil v veljavo oktobra 2002, čeprav je večina določil stopila 

v veljavo z letom 2004. Glavni državni organ v avstrijskem visokem šolstvu je pristojno 

ministrstvo, ki izvaja nadzor nad delom univerz preko triletnih programov dela in financiranja 

ter letnih poročil o delu univerz. Znanstveni svet (nem. Wissenschaftsrat) ima 12 članov in 

deluje kot svetovalno telo zakonodajalcu, ministrstvu in univerzam. Deželne oblasti nimajo 

direktnega vpliva na javne univerze. Glavne spremembe, ki jih je uvedel zakon o univerzah iz 

leta 2002 v Avstriji so (Wadsak in Kasparovsky 2004, 12−13): 

- univerze dobijo avtonomijo, postanejo pravne osebe sui generalis (prej so delovale kot 

podaljšek ministrstva), tako so odgovorne za zaposlene, organizacijo, študijske programe, 

zaposlovanje; 

- uvajajo lump slump financiranje in triletni dogovor o delu in financiranju med 

ministrstvom in univerzo, hkrati še med rektorjem in vodji organizacijskih enot; 

- uvajajo nadzorni odbor univerze (nem. Universitätsrat), ki ga lahko primerjamo z 

odborom ameriških univerz (angl. board of regents).  

V Avstriji je 21 javnih univerz, od tega šest splošnih (Karl-Franzens-Universität Graz, 

Leopold Franzens Universität Innsbruck, Universität Klagenfurt, Johannes Kepler Universität 

Linz, Paris Lodron Universität Salzburg, Universität Wien) in 15 specializiranih. Avstrijska 

agencija za zagotavljanje kakovosti (AQA ─ Austrian Agency for Quality Assurance) izvaja 

evalvacije avstrijskih visokošolskih institucij in javnih univerz ter svetuje na področju 

zagotavljanja kakovosti. AQA je v svojem delovanju zavezana evropskim standardom in 

smernicam. AQA so leta 2003 ustanovili visokošolski partnerji (rektorska konferenca, 

študentska organizacija, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, zveza visokih strokovnih šol 

in zveza privatnih univerz), ki so tudi člani agencije (AQA b. l.).  
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Univerza Karl Franzens v Gradcu (v nadaljevanju KFUG) je bila ustanovljena 1585. 

Združuje šest fakultet, in sicer Fakulteto za humanistiko in umetnost, Fakulteto za 

naravoslovne vede, Fakulteto za socialne in ekonomske vede, Fakulteto za teologijo, Pravno 

fakulteto in Fakulteto o znanosti o okolju in regionalne vede ter izobraževanje. Na spletnih 

straneh se predstavitev univerze vrti okoli bogate zgodovine univerze in mesta Gradca 

(288.000 prebivalcev), tako da se obiskovalcu ponujata kot celota.  

5.1.3 Nemški visokošolski sistem in Univerza Konstanz  

Nemški visokošolski sistem je prežet z ideali univerzitetne reforme iz 19. stoletja in 

visokošolskega reformatorja Wilhelma von Humboldta (1767−1835) (Lohmar in Eckhardt 

2010, 153), ki se izražajo predvsem v zagovarjanju interne avtonomije visokošolskih 

organizacij ter svobode in enotnosti izobraževanja in raziskovanja. V zadnjem desetletju pa je 

tudi nemški visokošolski sistem zaznamovan s številnimi reformami tako na centralni ravni 

kot na ravni posameznih zveznih držav. V Nemčiji je urejanje in razvoj visokošolskih 

inštitucij v pristojnosti posamezne zvezne države (nem. Länder), pri čemer centralna državna 

oblast sodeluje pri projektih promocije in razvoja, ki so nadregionalnega pomena. Pod 

takšnim programom promocije odličnosti raziskav v visokem šolstvu (nem. 

Exzellenzinitiative des Bundes in der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung 

an deutschen Hochschulen) bodo zvezne in deželne oblasti zagotovile 1,9 bilijonov evrov 

sredstev od leta 2006 do leta 2011 za projekte na področju promocije talentov v znanosti, 

oblikovanje skupin odličnosti, za promocijo temeljnih znanosti in razvojne koncepte za 

vrhunske raziskave na univerzah. Pomembni organi v nemškem visokošolskem sistemu so še: 

konferenca ministrov šolstva in kulture (nem. Kultusministerkonferenz, KMK) kot skupni 

strateški organ zvezne vlade in dežel za izvajanje skupne politike na področju visoke šolstva; 

rektorska konferenca (nem. Hochschulrektorenkonferenz, HRK) je predstavnik univerz in 

drugih visokošolskih organizacij pri oblikovanju skupnih vprašanj; Odbor za akreditacijo 

(nem. Akkreditierungsrat), ki od leta 2005 deluje kot neodvisni javni organ in urejuje 

postopke akreditacije študijskih programov.  

Članice rektorske konference in njihovi študentski organi so člani nemške akademske službe 

za izmenjave (DAAD), ki s svojo paleto dejavnosti spodbuja internacionalizacijo nemškega 

visokošolskega okolja. Na svojih spletnih straneh ponuja številne informacije vsem 

zainteresiranim skupinam (tujim študentom, raziskovalcem, pedagoškim delavcem), ki želijo 

priti na študij v Nemčijo in jih glede na želje usmerja na konkretno univerzo. Znotraj DAAD 

deluje od 2001. tudi služba, ki skrbi za izdelavo različnega promocijskega materiala, izvajanje 

promocijskih predstavitev v tujini in izobraževanje strokovnih delavcev na področju trženja 

na univerzah. Službo za promocijo je oblikoval konzorcij "GATE-Germany", to je konzorcij 

univerz, raziskovalnih organizacij in drugih izobraževalnih organizacij. Konzorcij deluje pod 
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okriljem širše državne iniciative iz leta 2001 za promocijo izobraževanja in raziskovanja v 

Nemčiji.  

V nemškem visokošolskem sistemu razlikujemo klasične univerze, tehnične univerze, 

pedagoške univerze in visoke strokovne šole (nem. Fachhochschulen), akademije umetnosti in 

poklicne akademije (nem. Berufsakademien). Po statističnih podatkih, dostopnih na spletnih 

straneh HRK (2011), je danes v Nemčiji 387 visokošolskih organizacij, od tega 110 univerz.  

Univerza Konstanz (v nadaljevanju UNK) je bila ustanovljena 1967. Nahaja se v nemški 

zvezni državi Baden-Württemberg, ki je v januarju 2005 sprejela novi zakon na področju 

organiziranosti visokošolskih organizacij. Mesto Konstanz ima 80.000 prebivalcev in leži ob 

istoimenskem jezeru v bližini nemško-švicarske meje. Na spletnih straneh UNK (b. l.a, b) je 

velik poudarek v opisu razvoja univerze v zadnjih letih, pri čemer izstopa novica o pridobitvi 

javnih sredstev na razpisu odličnosti za sofinanciranje projektov oblikovanja diplomskega 

programa kemične biologije in dveh skupin odličnosti (humanistična skupina odličnosti in 

skupina za vzpostavitev organizacijske strategije kulture inovativnosti).  

V nadaljevanju bodo najprej predstavljene primerjave splošnih podatkov o univerzah in 

posameznih visokošolskih sistemih. Sledila bo primerjava posameznih univerz glede na 

posamezno razsežnost oz. indikator (preglednica 4).  
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Preglednica 5:  Primerjava visokošolskih sistemov 

 Švica Avstrija Nemčija Slovenija 

Splošna ureditev:   decentralizirana − kanton: Canton de 
Vaud 

centralizirana − nacionalna  decentralizirana − zvezna država: 
Baden-Württemberg 

centralizirana − nacionalna 

Skupni strateški organi za izvajanje 
univerzitetne politike  

švicarska univerzitetna konferenca 
zvezne vlade in kantonov 

Znanstveni svet – svetovalno telo 
ministrstva in univerz 

Konferenca ministrstev za 
izobraževanje in kulturo in 
Znanstveni svet  

Svet za visoko šolstvo (svetovalno 
telo vlade) 

Predstavniki univerz v pogajanjih  Rektorska konferenca švicarskih 
univerz (CRUS), od 1904  

Avstrijske univerze (sprememba 
imena 1. 1. 2008) prej Avstrijska 
rektorska konferenca, od leta 1911  

Rektorska konferenca, od leta 1949 
(HRK) 

Rektorska konferenca (29.člen ZViS 
1993) 

Agencije za kakovost in evalvacije Švicarski center za akreditacijo in 
evalvacijo kakovosti v visokem 
šolstvu (OAQ), od 2001 

Avstrijska agencija za zagotavljanje 
kakovosti (AQA), od 2003  

Akreditacije študijskih programov 
izvajajo posamezne agencije, ki jih 
akreditira Akreditacijski svet. 
Agencija za evalvacije v Baden 
Württemberg deluje od leta 2000. 

Novela ZViS (maj 2009), 

Nacionalna agencija RS za kakovost 
v visokem šolstvu (marec 2010) 

Zunanja evalvacija vsake 4 leta po zakonu    

Zadnja reforma visokošolske 
zakonodaje, ki urejuje opazovane 
univerze 

leta 2005 (v veljavo 2006) leta 2002 (v veljavo 2004) leta 2005 leta 2006 (spremembe v letih 2008, 
2009) 

Glavne značilnosti reform 
visokošolske zakonodaje, ki urejuje 
opazovane univerze 

večja avtonomija univerz, 
redefinicija organov upravljanja.  

večja avtonomija univerz, 
redefinicija organov upravljanja, 
lump slump financiranje in tri letni 
dogovori o delu. 

večja avtonomija univerz, 
transparentna struktura, 
modernizacija, nadzor, podjetniško 
delovanje. 

evropsko primerljiva ureditev za 
zagotavljanje kakovosti − 
ustanovitev agencije, uvedba določb 
o transnacionalnem izobraževanju. 

Število javnih univerz 12 21 109 3 
Število javnih univerz do 500-ega 
mesta po izbranih* lestvicah 
kakovosti v letih 2007, 2008 

9 7 43 1 

Število javnih univerz do 500-ega 
mesta / število javnih univerz v 
državi 

0,75 0,33 0,39 0,33 

*Opomba: Uporabila sem šanghajsko lestvico, Times-ovo lestvico, francosko lestvico in madridsko lestvico kakovosti univerz. Več v poglavju 4.5.  

Vir: CRUS 2010a, b; OAQ 2010; UNIL b. l.a; Universities Austria b. l.; AQA b.l.; Wadsack in Kasparovsky 2004, 12, 18−19; Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg b. l.a, b; HRK b. l. 
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Preglednica 6: Primerjava splošnih podatkov univerz 

 UNIL KFUG UNK UP 

Leto ustanovitve 1537 1585 1967 2004 

Zadnja sprememba akta, ki ureja 
notranjo organiziranost 

2006 (ukinja akt iz 1994) 2007 2006 2008 

Število fakultet  7 6 3 6 

Fakultete oz. članice − področje Fakulteta za teologijo in 
religijske študije,  

Fakulteta za pravo in študije 
kriminala,  

Filozofska fakulteta,  

Fakulteta za politične in 
socialne študije,  

Fakultete za podjetništvo in 
ekonomijo,  

Fakulteta za biologijo in 
medicino,  

Fakulteta za znanosti o zemlji 
in okolju.  

Fakulteta za teologijo, 

Fakulteta za pravo,  

Fakulteta za socialne in 
ekonomske vede, 

Fakulteta za naravoslovne vede, 

Fakulteta za humanistiko, 

Fakulteta za znanosti o okolju, 
regionalne vede in 
izobraževanje. 

 

Fakulteta za matematiko in 
naravoslovje,  

Fakulteta za humanistične vede, 

Fakulteta za pravne, ekonomske 
in upravne vede. 

Fakulteta za humanistične 
študije, 

Fakulteta za management, 

Fakulteta za matematiko, 
naravoslovje in informacijske 
tehnologije, 

Pedagoška fakulteta, 

Fakulteta za turistične študije, 

Fakulteta za vede o zdravju*  

2 raziskovalna inštituta  

Študentski domovi.  

Število glavnih lokacij univerze 3 1 1 3 

*Opomba: V novembru 2011 se UP Visoka šola za zdravstvo preimenuje v UP Fakulteto za vede o zdravju. 

Vir: UNIL b. l.a; KFUG 2009a, b, c; UNK 2006, b.l.b; UP 2008b.  
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Preglednica 7:  Primerjava statističnih podatkov univerz: študenti, osebje 

Študijsko leto 2007/2008 UNIL KFUG UNK UP 

Število študentov  11.500 21.340 9.426 6.682

Število tujih študentov 2.473 1.996 1.274 51

Delež tujih študentov 21,5 % 9,4 % 13,5 % 0,76 %

Število študijskih programov 41 70 40 43

Število profesorjev (FTE) 390,30 - 227 132,92

Število drugih visokošolskih učiteljev (FTE) 398,50 - 117,5 63,2

Asistenti in drugi sodelavci (FTE) 853,10 - 371,75 136,63

Skupaj akademsko osebje 1.641,90 2.197.00 716,25 332,75

Pedagoški kader iz tujine (številka/fte) 316/223 fte 197/114 fte 102/- 44/-

Administrativni in tehnični delavci (FTE) 775,40 1.030,00 390,75 177,80

Skupaj vsi zaposleni (FTE) 2.417,30 3.227,00 1.107,00 510,60

Delež administrativnega osebja 32,1 % 31,9 % 35,3 % 34,8 %

Razmerje: število študentov/število akademskega osebja 7,00 9,71 13,16 20,08

Razmerje: število študentov/število zaposlenih 4,76 6,61 8,51 13,09

Vir: UNIL 2008; KFUG 2009b; UNK 2007, b. l.b; UP 2008a, 2009a, 2009b.  
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Preglednica 8:  Primerjava splošnih finančnih podatkov univerz 

Prihodki v letu 2007 v milijonih EUR UNIL KFUG UNK UP 

javna sredstva (država) 202,95 128,7 84,991 13,549

šolnine 4,81 13,5 - -

šolnine, kongresi, vseživljenjsko učenje 4,05  - -

sredstva R&D in drugih virov 38,53 14,1 31,678 7,573

sredstva R&D in drugih virov − klinika, medicina 26,88 - - -

skupaj 277,23 156,3 116,669 20,661

* Opomba: Če primerjamo podatke v tabeli, ugotovimo pomembne razlike v višini finančnih sredstev, s katerimi razpolaga posamezna univerza. Analiza 
razlik v finančni avtonomiji evropskih univerz je vsebina več študij (EUA 2008; EUA in IHF 2011), pri čemer poglobljena analiza financiranja univerz 
presega namen te raziskave.  

Vir: UNIL 2008; KFUG 2009b, 2009d; UNK 2007, b. l.b; UP 2008a.  
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5.2 Vodstveni organi univerze 

Med primerjanimi univerzami imajo tuje univerze manjše število centralnih vodstvenih 

organov od opazovane domače univerze.  

Najmanjše število vodstvenih organov na ravni univerze ima Univerza v Lausanni (UNIL), 

saj med te uvršča rektorat in senat univerze. Poleg teh organov pa na Univerzi Konstanz 

(UNK) in Univerzi Karl Franzens v Gradcu (KFUG) deluje kot centralen vodstveni organ še 

univerzitetni odbor (nem. Universitätsrat), ki ima nadzorno funkcijo. KFUG pa med svoje 

vodstvene organe prišteva še ločeno od rektorata tudi rektorja.  

Domača univerza se v tem razlikuje od tujih univerz, saj: 

- med svoje centralne organe uvršča tudi študentski svet,  

- upravni odbor je opredeljen kot organ upravljanja, ki skrbi za gospodarjenje univerze,  

- ne predvideva rektorata v vlogi vodstva univerze. Rektorat je opredeljen kot 

organizacijska enota, ki ga sestavljajo tajništvo univerze, kabinet rektorja in univerzitetni 

centri, njegovo delo pa usmerja in nadzoruje rektor.  

Po sestavi organov univerze je domača univerza najbolj podobna KFUG, saj poleg senata in 

upravnega/nadzornega odbora med svoje vodstvene organe posebej opredeljuje rektorja.  

5.2.1 Vodstveni organi univerze: rektorat  

V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve opravljene primerjave o sestavi, načinu 

imenovanja in pristojnostih rektorata opazovanih univerz. 

Sestava rektorata 

Na opazovanih tujih univerzah je rektorat imenovan kot »uprava«, »predsedstvo« univerze 

(UNIL, fra. Direction, UNK, nem. Vorstand), njen management (KFUG), ki vodi univerzo 

(UNK) in je pristojen za vse odločitve v zvezi delovanjem univerze, če ni z zakonodajo 

določeno drugače oz. če za posamezno odločitev le-ta ne pooblašča drugega. Na domači 

univerzi je vodenje univerze naloga rektorja, saj »rektor vodi, zastopa in predstavlja 

univerzo« (UP 2008b).  

Rektorati opazovanih tujih univerz so sestavljeni iz rektorja (v vlogi predsedujočega) in še 

štirih članov, ki pokrivajo posamezna področja. Na vseh opazovanih univerzah dva 

prorektorja (visokošolska učitelja) skrbita za temeljni dejavnosti univerze, to sta 

izobraževanje in raziskovanje.  
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Podrobnejši pregled nad sestavo rektoratov opazovanih univerz nam razkriva večpomenske 

razlike in posebnosti. 

Rektorat Univerze v Lausanni (UNIL) sestavljajo tako akademski člani kot tudi 

administrativni člani, ki pa morajo biti v manjšini. Pravni akti UNIL predvidevajo tudi 

številčnejšo sestavo rektorata od sedanje, in sicer največ sedem članov. Rektorat UNIL je 

sestavljen iz administrativnih enot, in sicer: 

- sektorja za splošne zadeve in finance (vodi rektor), 

- sektorja za izobraževanje (vodi akademski član − prorektor ), 

- sektorja za raziskave in akademska delovna mesta (vodi akademski član − prorektor), 

- sektorja za HR (razvoj kadrov) in infrastrukturo (vodi administrativni član), 

- sektorja za statistiko in kakovost (vodi administrativni član). 

Rektorat Univerze Karl Franzens v Gradcu (KFUG) sestavljajo rektor in štirje prorektorji (vsi 

visokošolski učitelji) za naslednja področja: 

- izobraževanje in študijske zadeve, 

- raziskave in vseživljenjsko učenje, 

- HRM (Humman resource management), 

- mednarodno in interdisciplinarno sodelovanje. 

Rektorat Univerze Konstanz (UNK) sestavljajo rektor in predstojnik za gospodarske in 

kadrovske zadeve (nem. Kanzler) ter trije prorektorji za naslednja področja:  

- splošne zadeve,  

- izobraževanje in študijske zadeve, 

- raziskovanje.  

Predstojnik za gospodarske in kadrovske zadeve (kancler) mora imeti kompetence s področja 

sodniške, pravne oz. višje upravne službe (zaključeno univerzitetno izobrazbo) ter imeti 

večletne vodilne izkušnje, še posebej na gospodarskem in kadrovskem področju. Predstojnik 

je pooblaščenec za upravljanje proračuna univerze. Njegova vloga torej ni povsem primerljiva 

z vlogo administrativnih članov rektorata na UNIL, saj gre za ločitev poslovodne in strokovne 

funkcije rektorja. Postopek imenovanja kanclerja je tudi postopkovno podoben imenovanju 

rektorja UNK.  

Omenila sem, da je rektorat na domači univerzi opredeljen kot organizacijska enota, ki ga 

sestavljajo tajništvo univerze, kabinet rektorja in univerzitetni centri, njegovo delo pa usmerja 

in nadzoruje rektor. Na spletnih straneh domače univerze pa v nasprotju s splošnim aktom 

zasledimo, v poglavju predstavitev zaposlenih, da vodstvo univerze sestavljajo rektor, 

prorektor za izobraževanje, prorektor za raziskovalno dejavnost in glavni tajnik. Funkcije 

glavnega tajnika, v vlogi vodje tajništva univerze, ne moremo primerjati z vlogo kanclerja na 

UNK, saj je kancler pooblaščenec za upravljanje proračuna univerze. Funkcija glavnega 
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tajnika je bolj podobna funkciji direktorja na KFUG, ki vodi organizacijsko enoto 

administracije in storitev.  

Imenovanje in razrešitev rektorja in prorektorjev  

Postopki imenovanja rektorja med opazovanimi univerzami se zelo razlikujejo med seboj. Iz 

primerjave lahko ugotovimo, da imajo državne oblasti direkten vpliv na imenovanje rektorja 

na Univerzi v Lausanni (UNIL) in Univerzi Konstanz (UNK) ter posreden vpliv (preko 

članov nadzornega odbora) na Univerzi Karl Franzens v Gradcu (KFUG). Postopek 

imenovanja rektorja se na domači univerzi razlikuje od postopkov imenovanja rektorja na 

opazovanih tujih univerzah, saj pri nas državne oblasti nimajo vpliva pri njegovem 

imenovanju.  

Večja je podobnost v postopkih imenovanja prorektorjev, saj te v vseh opazovanih univerzah 

predlaga rektor, potrjuje jih senat univerze (UNIL, UNK, UP) oziroma poda mnenje v 

primeru KFUG. Na KFUG je imenovanje prorektorjev v pristojnosti nadzornega odbora, na 

UNK pa mora nadzorni odbor potrditi imenovanje.  

Postopek imenovanja predstojnika za gospodarske in kadrovske zadeve (kanclerja) na UNK je 

enak postopku imenovanja rektorja, le da ima rektor pravico podati predlog. Iz tega lahko 

sklepamo, da lahko govorimo o delitvi funkcije vodenja strokovnega dela in poslovodne 

funkcije. Ločitev poslovodne in strokovne funkcije je možna tudi na slovenskih univerzah 

skladno s 25. členom ZViSa.  

Primerjava postopkov imenovanja rektorja je prikazana v spodnji preglednici (preglednica 9).  

Preglednica 9:  Primerjava postopkov imenovanja rektorja 

 UNIL KFUG UNK UP 

Državni svet, ministrski 
predsednik  

imenuje rektorja  imenuje rektorja in 
kanclerja 

 

Ministrstvo za znanost   daje soglasje k 
imenovanju  

 

Senat univerze predlaga enega 
kandidata  

predlaga tri 
kandidate 

potrjuje izbor 
rektorja in kanclerja 

 

Nadzorni odbor  izbere rektorja 
izmed treh 
kandidatov  

izvoli rektorja in 
kanclerja 

 

Akademsko osebje    voli rektorja 

Študentje (v kvoti 1/5 
akademskega osebja) 

   voli rektorja 

Vir: UNIL 2004, 2005; BMWF 2002; KFUG 2009c; 2. HRÄG 2005; UNK 2006; ZViS; UP 2008b.  
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V nadaljevanju podajam podrobnejši opis poteka imenovanja rektorja po posameznih 

opazovanih univerzah.  

Rektorja UNIL imenuje Državni svet na predlog senata univerze. Senat univerze UNIL 

oblikuje komisijo za izbiro rektorja, ki ima nalogo, da spodbuja in kontrolira kandidature za 

mesto rektorja. Komisija ima pet članov, od tega so trije iz vrst univerzitetnih učiteljev. Senat 

univerze mora devet mesecev pred iztekom mandata trenutnemu rektorju predlagati 

Državnemu svetu kandidata za rektorja z obrazložitvijo izbire. V primeru zavrnitve predloga 

mora senat univerze postopek ponoviti. Državni svet mora imenovati rektorja najkasneje šest 

mesecev pred iztekom mandata trenutnemu rektorju.  

V postopku imenovanja rektorja in prorektorjev na KFUG si naloge izmenjujeta nadzorni 

odbor in senat, pri čemer ima glavno vlogo nadzorni odbor. Nadzorni odbor KFUG tako:  

- daje mnenje o besedilu razpisa za mesto rektorja, ki ga je oblikoval senat, 

- izbere rektorja izmed treh kandidatov, ki jih predlaga senat,  

- izbere prorektorje po predlogu rektorja, za katere je senat tudi podal mnenje, 

- sklene dogovor o delu in ciljih z rektorjem, 

- odpušča rektorja in prorektorje. 

Senat KFUG ima v postopku imenovanja rektorja in prorektorjev naslednje naloge:  

- razpisuje mesto rektorja in predlaga nadzornemu odboru tri kandidate, 

- poda mnenje o rektorjevem predlogu glede posameznih kandidatov za prorektorje, 

- sodeluje v postopkih razrešitve članov nadzornega odbora, rektorja ali prorektorjev. 

Rektorja in kanclerja UNK (na osnovi javnega razpisa) voli nadzorni odbor ter ju v 

imenovanje predlaga ministrskemu predsedniku. O kandidatih mora podati pozitivno mnenje 

ministrstvo za znanost. Izvolitev rektorja in kanclerja mora predhodno potrditi senat univerze. 

Rektorja in kanclerja UNK lahko nadzorni odbor odpokliče s funkcije po zaslišanju senata in 

s soglasjem ministrstva za znanost z dvotretjinsko večino. Prorektorje izvoli senat UNK na 

predlog rektorja, izbiro prorektorjev pa mora potrditi nadzorni odbor.  

V skladu z določili statuta rektorja domače univerze voli akademsko osebje, in sicer vsi 

visokošolski učitelji in znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so 

zaposleni na univerzi. Volilno pravico imajo tudi študentje, in sicer v obsegu ene petine vseh 

glasov visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih in raziskovalnih 

sodelavcev. Prorektorje imenuje rektor s soglasjem senata univerze.  

Če primerjamo določila glede razrešitve rektorja ugotovimo, da je najbolj jasno določena 

pristojnost organov na KFUG in UNK. Na obeh univerzah je tako jasno opredeljeno, da je to 

naloga nadzornega odbora, senat pa v tem postopku sodeluje. Na UNK pa k razrešitvi rektorja 

daje soglasje tudi pristojno ministrstvo.  
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Na UNIL in domači univerzi pa postopek razrešitve rektorja ni jasno napisan, določen je le 

organ nadzora, in sicer:  

- delovanje rektorata UNIL je pod nadzorom pristojnega ministrstva, kateremu mora 

rektorat vsako leto dostaviti poročilo o delu in poročilo glede uresničevanja sprejetega 

strateškega plana; 

- rektor domače univerze najmanj enkrat letno poroča senatu, upravnemu odboru in 

ustanovitelju o delu univerze.  

Pogoji za imenovanje in trajanje mandata rektorja in prorektorjev 

Pogoji za imenovanje rektorja in prorektorjev (oz. ostalih nepedagoških članov rektorata v 

funkciji vodstvenega organa) so v opazovanih univerzah različno opredeljeni. V nadaljevanju 

podajam podrobnejši opis pogojev imenovanja rektorja in prorektorjev (članov rektorata) po 

posameznih primerjanih univerzah.  

Na splošno lahko ugotovimo, da so preučevani pravni akti Univerze v Lausanni (UNIL) 

najbolj splošni pri opredeljevanju pogojev, ki jih morajo izpolnjevati rektor in prorektorji ter 

ostali nepedagoški člani rektorata. Po drugi strani pa edini urejajo vrnitev akademskih članov 

rektorata v izobraževalno in raziskovalno delo po izteku mandata prorektorjev na rektoratu 

univerze, saj se v času mandata le-ti odpovejo njihovim akademskim obveznostim. Splošni 

akti UNIL določajo, da mora rektor praviloma izkazovati uspešno akademsko kariero, člani 

rektorata pa lahko prihajajo tudi izven krogov univerze. V času mandata se akademski člani 

rektorata UNIL odpovejo svojim akademskim obveznostim. Člani rektorata UNIL morajo 

izvajati svojo funkcijo v času mandata polni delovni čas. Mandat rektorja in akademskih 

članov rektorata je pet let in se lahko obnovi. Po koncu mandata opravljanja funkcije na 

rektoratu univerze lahko akademski člani izkoristijo znanstveni dopust do največ enega leta, 

zato da pospešijo svojo vrnitev v izobraževalno in raziskovalno delo.  

Avstrijski zakon o univerzah določa, da morajo člani rektorata imeti kompetence na področju 

znanstvenega, managerskega in administrativnega dela. Za rektorja je lahko imenovan, kdor 

ima mednarodne izkušnje in izkazuje kompetence za upravljanje in vodenje univerze in njenih 

financ. Rektorju in prorektorjem traja mandat štiri leta.  

Rektorjeva funkcija na Univerzi Konstanz (UNK) traja šest do osem let; o trajanju odloča 

nadzorni svet univerze. Za rektorja se lahko imenuje oseba, ki pripada univerzi kot profesor 

ali oseba z zaključeno visokošolsko izobrazbo, ki zaradi svoje večletne vodilne poklicne 

dejavnosti, posebno v znanosti, umetnosti, gospodarstvu, upravljanju ali pravu opravičuje 

pričakovanja, da je dorasel nalogam rektorjeve funkcije. Sorodno traja mandat kanclerja šest 

do osem let. Kancler mora imeti kompetence na področju sodniške funkcije ali višje upravne 

službe ali zaključeno drugo visokošolsko izobrazbo ter mora zaradi svoje večletne vodilne 

poklicne dejavnosti, posebno na gospodarskem in kadrovskem področju, opravičevati 
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pričakovanja, da je dorasel nalogam funkcije. Funkcija prorektorjev na UNK traja tri do štiri 

leta in se praviloma zaključi z prenehanjem mandata rektorja. Odločitev o dolžini mandata 

prorektorjev sprejme senat univerze. Medtem ko rektor in kancler UNK ne smeta med svojim 

mandatom opravljati nobene druge funkcije na univerzi, so prorektorji lahko še drugače 

zaposleni.  

Preglednica 10:  Primerjava trajanje mandatov rektorja in prorektorjev 

 UNIL KFUG UNK UP 

Mandat rektorja / (in 
kanclerja na UNK) 

5 let  4 leta 6 do 8 let  4 leta, največ dvakrat 
zaporedoma 

Mandat prorektorjev  5 let  4 leta 3 do 4 leta 4 leta 

Vir: UNIL 2004, 2005; BMWF 2002; KFUG 2009c; 2. HRÄG 2005; UNK 2006; ZViS; UP 2008b.  

Pogoji, ki jih mora posameznik izkazovati pri imenovanju za rektorja na domači univerzi, so:  

- izvolitev v naziv redni profesor ali znanstveni svetnik, 

- da je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in izkušnjami ustvarjalno prispevati k 

razvoju visokošolske izobraževalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti, 

- da je na osnovi svojega dosedanjega večletnega odgovornega dela sposoben uspešno 

voditi univerzo, 

- da je znanstveno-raziskovalno in izobraževalno aktiven in odmeven.  

Prorektorji na domači univerzi so lahko imenovani izmed vrst univerzitetnih visokošolskih 

učiteljev (oziroma ekvivalentnih nazivov raziskovalcev). Rektorju in prorektorjem traja 

mandat štiri leta. 

Primerjava pristojnosti in nalog rektorata 

Kot smo omenili je rektorat na domači univerzi opredeljen kot organizacijska enota, ki izvaja 

skupne naloge univerze, ki so določene v statutu in zajemajo širok nabor dejavnosti univerze. 

Rektorju je dodeljena končna pristojnost, da usmerja in nadzoruje delo rektorata ter gospodari 

z namenskimi sredstvi za izvajanje skupnih nalog. Na opazovanih tujih univerzah pa je 

rektorat opredeljen kot vodstveni organ s konkretno definiranimi pristojnostmi in 

odgovornostmi. Zaradi te vsebinske razlike je po mojem mnenju težko neposredno primerjati 

realne naloge in pristojnosti rektorata domače univerze in opazovanih tujih univerz.  

Primerjava pristojnosti in nalog rektoratov kot vodstvenih organov na Univerzi v Lausanni 

(UNIL), Univerzi Karl Franzes v Gradcu (KFUG), Univerzi Konstanz (UNK) in rektorja kot 

vodstvenega organa na Univerzi na Primorskem (UP) je prikazana naslednji preglednici 

(preglednica 11). Poleg pregleda pristojnosti rektorata kot vodstvenega organa in rektorja, kot 

primerljivega vodstvenega organa na domači univerzi, je v tabeli prikazana tudi vloga ostalih 

veččlanskih organov univerze pri posamezni nalogi.  
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Preglednica 11:  Pregled pristojnosti rektorata kot vodstvenega organa 

  Univerza: UNIL KFUG UNK UP 

  Pristojnosti in naloge, opredeljene v pravnem aktu: Rektorat Senat Rektorat Senat 
Nadz. 
odbor 

Rektorat Senat 
Nadz. 
odbor 

Rektor Senat 
Nadz. 
odbor 

1 oblikuje strateške in razvojne programe oz. plane 
√ soglasje √ potrdi potrdi √ mnenje potrdi √ 

sprejme, 
soglasje 

sprejme 

2 oblikuje statut (interni akt) 
√ soglasje √ potrdi   √   

mnenj
e 

√ sprejme sprejme 

3 oblikuje organizacijo univerze in fakultet (organizacijski načrt) 
√ potrdi √ potrdi potrdi       

sprejme 
pravila 

  
sprejme 
izhodišča 

4 oblikuje letni proračun √ potrdi √   soglasje √ mnenje potrdi √ soglasje sprejme 

5 vzpostavi in izvaja finančno planiranje in kontrolo √   √   soglasje    √     

6 razporeja sredstva, odloča o premoženju univerze kot celote √   √     √         √ 

7 odobri pravila in upravljanje sredstev izkazanih v univ. bilanci, 
a dodeljena posameznim organom 

√   √     √     predlaga   √ 

8 razporeja zaposlene po organizacijskih enotah √   √                 

9 oblikuje vsebino dogovorov za pristojno ministrstvo     √   potrdi √ mnenje   √     

10 pripravi poročila o delu za pristojne državne organe √   √   soglasje √     √     

11 izvaja redne evalvacije univerze, fakultet in njenih enot 
√   √     √     √ 

soglasje 
na merila 

  

12 zagotavlja kontrolo nad izvajanjem nalog vseh organizacijskih 
enot (fakultet, idr.) 

√   √           √     

13 podeljuje univerzitetne nazive in častne naslove √   √     √     √     

14 odloča o prostorskih in nepremičninskih planih, infrastrukturi, 
opremljenosti 

√         √   potrdi predlaga   odloča 

15 določa (imenuje) dekana fakultete na predlog senata fakultete √   √           √     

16 predlaga dekana v izvolitev senatu fakultete           √           

17 odloča o porabi sredstev rezerviranih za inovacije √                     

18 oblikuje strukturo za valorizacijo rezultatov raziskav in 
navodila za njihovo uporabo 

√                     

19 samostojno ali v partnerstvu sklene raziskovalni program √                     
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  Univerza: UNIL KFUG UNK UP 

  Pristojnosti in naloge, opredeljene v pravnem aktu: Rektorat Senat Rektorat Senat 
Nadz. 
odbor 

Rektorat Senat 
Nadz. 
odbor 

Rektor Senat 
Nadz. 
odbor 

20 zaposluje redne profesorje na predlog senata fakultete √                     

21 na predlog dekana odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega 
razmerja  

     √  sodeluje 
za VU 

        √     

22 se pogaja in dogovarja za meduniverzitetno sodelovanje po 
konzultaciji s fakulteto, ki razvija to znanstveno področje 

√                     

23 sprejema pravila fakultete po predlogu senata fakultete √                     

24 Ustanavlja/ukinja organizacijske enote, na lastno iniciativo v 
soglasju s senatom fakultete (oz. na predlog fakultete) 

√                     

25 odloča o dodatkih pri plači za raziskovanje in pedagoško delo           √           

26 vpisuje študente in zbira šolnine     √                 

27 oblikuje pooblastila vodjem organizacijskih enot (dekanom, 
drugi) 

    √   soglasje       √     

28 nadzoruje in usmerja delo uprave univerze, ki skrbi za 
izvajanje skupnih upravno-administrativnih in strokovno 
tehničnih nalog, ki jih izvajajo tajništva univerze in članic  

                √     

29 
nadzoruje in usmerja delo rektorata univerze, ki ga sestavljajo 
tajništvo univerze, kabinet rektorja in univerzitetni centri  

                √     

* Opomba: Prazen prostor pomeni, da naloga ni primerljivo opredeljena v preučevanih splošnih pravnih aktih univerz (statuti, pravilniki ipd.), dostopnih na 
spletnih straneh.  

** Opomba: Na UP je rektorat opredeljen kot organizacijska enota in ne kot vodstveni organ, v primerjavo sem zato vključila pristojnosti in naloge rektorja 
kot primerljivega vodstvenega organa.  

*** VU − okrajšava za visokošolski učitelji.  

Vir: UNIL 2004, 2005; BMWF 2002; KFUG 2009c; 2. HRÄG 2005; UNK 2006; ZViS; UP 2008b. 
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Iz opisov pristojnosti in nalog rektoratov tujih univerz pa lahko ugotovimo, da so vsem 

skupne naslednje naloge:  

- oblikovanje strateških in razvojnih planov, 

- finančno upravljanje univerze: oblikovanje letnega proračuna, razporejanje sredstev, 

odločanje o premoženju univerze kot celote, 

- izvajanje evalvacij univerze in fakultet, 

- poročanje o delu univerze in sklepanje dogovorov o ciljih s pristojnim ministrstvom, 

- sodelovanje v postopkih habilitacij oz. razporeditev na delovna mesta visokošolskih 

učiteljev, 

- sodelovanje v postopkih imenovanja dekanov fakultet. 

Pri tem ugotovimo, da so najbolj natančno in podrobno zapisane pristojnosti in naloge 

rektorata UNIL. V zapisanem (UNIL 2004, 2005) je določeno, da: 

- odloča o porabi sredstev, rezerviranih za inovacije, 

- pridobi raziskovalni program in oblikuje strukturo in navodila za valorizacijo in uporabo 

raziskovalnih dosežkov, 

- skrbi za zaposlitev rednih profesorjev, 

- sprejema pravila fakultete po predlogu senata fakultete, 

- odpira in ukinja enote v soglasju s senatom fakultete.  

Opis pristojnosti in nalog rektorata UNK je najbolj splošen, zato so posamezne naloge kot 

npr. »izvajanje poslovnega načrta in proračuna«, »skrb za kakovost« težko primerljive z opisi 

ostalih dveh tujih univerz. V statutu UNK (UNK 2006) so opredeljene tudi pristojnosti 

rektorja (poleg pristojnosti rektorata), čeprav rektor ni opredeljen posebej kot vodstveni 

organ. Rektor UNK zastopa univerzo, predseduje rektoratu in senatu, nadzoruje zakonitost in 

gospodarnost dela drugih organov (razen nadzornega odbora) in dekanov ter skrbi za splošno 

urejenost univerze. Pristojnosti rektorja UNK so tako popolnoma primerljive s pristojnostmi 

rektorja domače univerze.  

Osrednjo vlogo, ki jo ima rektorat pri upravljanju in delovanju opazovanih tujih univerz 

razberemo skozi določila, ki urejujejo potek zaposlovanja in določajo odgovornost za 

zakonitost delovanja univerze.  

Zakon UNIL (UNIL 2004) določa, da je rektorat odgovoren za zaposlitev celotnega osebja 

univerze, ki se deli na akademsko osebje, administrativno in tehnično osebje ter sodelavce, ki 

niso plačani iz proračunskih sredstev. Rektorat UNIL skrbi za sistemizacijo vseh delovnih 

mest na univerzi, tako glede ravni (naziva) kot dodelitve oz. razporeditve posamezni enoti. 

Rektorat UNIL ima pravico kadarkoli zahtevati evalvacijo dela akademskega osebja. Osrednja 

vloga rektorata UNIL pri zaposlovanju se kaže tudi v nadaljnjih postopkih, ki urejajo 

zaposlovanje, saj rektorat po predlogu vodstvenega organa fakultete (dekanata): 
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- imenuje in določi člane v komisijo za planiranje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, 

katere naloga je planirati ohranitev, ukinitev in razširitev profesorskih delovnih mest za 

petletno obdobje; 

- potrdi objavo delovnega mesta profesorjev; 

- potrdi komisijo, ki zbira kandidature za delovna mesta profesorjev. 

Vodstvena vloga rektorata UNIL pri zaposlovanju se nadalje kaže v njegovi pravici, da zaradi 

spoštovanja načel enakopravnosti in enakih možnosti med spoloma sprejme ukrepe, ki 

odstopajo od zakonskih omejitev glede višine pedagoške obveznosti in trajanja zaposlitve 

akademskega osebja. Ravno tako v primeru koordinacije skupnih obveznosti profesorskega 

osebja lahko rektorat UNIL sprejme ukrepe, ki odstopajo od zakonskih omejitev glede višine 

pedagoške obveznosti in trajanja zaposlitve. Senat univerze je informiran o uvedenih ukrepih 

oziroma odstopanjih.  

Če primerjamo tuje univerze med seboj lahko ugotovimo, da so pristojnost rektorata KFUG 

na področju zaposlovanja manjše od pristojnosti rektorata UNIL, saj med nalogami rektorata 

KFUG na področju zaposlovanja najdemo zapisane naslednje naloge (KFUG 2009c):  

- rektorat objavi vsa prosta delovna mesta, 

- rektor sklene pogodbo zaposlitvi s kandidatom na predlog dekana fakultete (oz. vodje 

organizacijske enote), vendar zaposlitve univerzitetnih učiteljev potekajo po posebnem 

postopku, kjer senat imenuje komisijo, ki predlaga rektorju tri kandidate na izbiro.  

Kot smo omenili je rektorat na domači univerzi opredeljen kot organizacijska enota, ki ga 

sestavljajo tajništvo univerze, kabinet rektorja in univerzitetni centri, njegovo delo pa usmerja 

in nadzoruje rektor. Naloge rektorata domače univerze so opredeljene v statutu, in sicer tako, 

da (v skladu s finančnim načrtom) gospodari z namenskimi sredstvi za izvajanje skupnih 

nalog univerze na naslednjih področij (UP 2008b):  

- izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo, meduniverzitetno in mednarodno 

sodelovanje ter umetniško delo, knjižnična dejavnost, univerzitetni šport, izvajanje 

skrbniške funkcije organov univerze in njihovih delovnih teles, skrb za protokol in 

promocije, 

- finance in računovodstvo, kadrovsko, splošno in pravno področje, vodenje in organizacija 

investicij in investicijskega vzdrževanja univerze, upravljanje premoženja,  

- razvoj in vzdrževanje računalniške infrastrukture ter nadzor nad delovanjem 

informacijskega sistema,  

- notranji nadzor nad izvajanjem vseh dejavnosti univerze in članic, spremljanje in 

zagotavljanje kakovosti delovanja univerze ter uresničevanje drugih nalog, ki so 

opredeljene v letnem programu dela.  

Osrednja vloga zagotavljanja zakonitosti delovanja univerze pa je na domači univerzi po 

statutu dodeljena rektorju. Čeprav so skupne naloge rektorata domače univerze opredeljene 

zelo ohlapno in se raztezajo čez širok nabor dejavnosti univerze, je postopek oblikovanja 
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namenskih sredstev natančno določen, tako, da delež sredstev, ki jih posamezna članica 

univerze prispeva za izvajanje skupnih nalog, določi upravni odbor univerze enkrat letno z 

dvotretjinsko večino prisotnih članov. To poteka ob predhodnem sodelovanju kolegija 

dekanov in direktorjev ter predhodni podpori senata univerze, ki o tem odloča z dvotretjinsko 

večino prisotnih članov.  

Nadalje je za realnejšo predstavo smiselno na to temo povezati ugotovitve opravljenih 

intervjujev s predstavniki vodstva domače univerze (več v poglavju 6.1), kjer ugotavljam, da 

vloga rektorata na domači univerzi še ni popolnoma definirana, saj so v zvezi s tem 

predstavniki vodstva pojasnili, da rektorat »sploh ni umeščen v ta prostor v smislu in v vlogi 

kot bi jo moral odigrati,« in si »na nek način poskuša izboriti to vlogo«. Naslednji predstavnik 

vodstva je opozoril na neenotnost v tolmačenju vloge rektorata, saj »članice sprejemajo (to) 

vlogo neke širše podporne službe za njihovo delovanje«, po drugi strani pa težje sprejemajo, 

»da je rektorat tudi pobudnik nekaterih idej«. Pojasnil je, da včasih članice univerze 

prepoznajo v tem »pristop od zgoraj navzdol« in s tem »ogroženost njihove samostojnosti oz. 

avtonomnosti«.  

Po mnenju predstavnikov vodstva spada tako med glavne naloge rektorata, da daje, poleg 

razvojne funkcije, tudi široko strokovno podporo članicam, da predstavlja univerzo navzven, 

da povezuje in išče sinergijo med članicami univerze. 

5.2.2 Vodstveni organi univerze: senat  

V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve opravljene primerjave o sestavi in pristojnostih 

senata opazovanih univerz.  

Sestava senata univerze 

V senatu je na vseh opazovanih univerzah zagotovljeno minimalno predstavništvo vsake 

fakultete. V naslednji preglednici (preglednica 12) je povzeta številska sestava senatov 

primerjanih univerz.  

Pri primerjavi ugotovimo, da vključujejo senati tujih univerz predstavnike tako akademskih 

sodelavcev kot predstavnike administrativno tehničnega osebja, medtem ko je senat na 

domači univerzi sestavljen le iz predstavnikov visokošolskih učiteljev (oz. znanstvenih 

delavcev) in študentov.  

Predstavniki visokošolskih učiteljev so na vseh univerzah prisotni v najvišjem odstotnem 

deležu, pri čemer je ta za polovico manjši na Univerzi v Lausanni (UNIL) od števila na 

Univerzi na Primorskem (UP). Kot posebnost lahko izpostavimo, da ima Univerza Karl 
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Franzes v Gradcu (KFUG) določeno, da mora najmanj en (4,8 %) predstavnik visokošolskih 

učiteljev imeti naziv docenta.  

Preglednica 12:  Primerjava sestave senata univerze 

Univerza UNIL KFUG UNK UP 

Število članov senata  44 21 27 30 

rektor svetovalni glas - 1 1 

prorektorji svetovalni glas - 3 - 

kancler (predstojnik za gospod. zadeve) - - 1 - 

dekani svetovalni glas - 3 - 

pooblaščenka za enake možnosti - - 1 - 

visokošolski učitelji 18 12 9 24 

akademski sodelavci 8 2 3 - 

administrativno in tehnično osebje 6 1 3 - 

študentje 12 6 3 5 

Vir: UNIL 2004, 2005; BMWF 2002; KFUG 2009c; 2. HRÄG 2005; UNK 2006; ZViS; UP 2008b.  

Preglednica 13:  Primerjava sestave senata univerze predstavljeno v deležih 

Univerza UNIL KFUG UNK UP 

rektor - - 3,7 % 3,3 % 

visokošolski učitelji 40,9 % 57,1 % 59,3 % 80,0 % 

akademski sodelavci 18,2 % 9,5 % 11,1 % - 

administrativno in tehnično osebje 13,6 % 4,8 % 14,8 % - 

študentje 27,3 % 28,6 % 11,1 % 16,7 % 

*Opomba: Prorektorji, dekani in pooblaščenka za enake možnosti na UNK so upoštevani v deležu 
visokošolskih učiteljev. Predstojnik za gospodarske zadeve UNK pa je upoštevan v številu deležu 
administrativnega in tehničnega osebja, saj pogoj za zasedbo te funkcije ni akademska kariera.  

Vir: UNIL 2004, 2005; BMWF 2002; KFUG 2009c; 2. HRÄG 2005; UNK 2006; ZViS; UP 2008b.  

Rektor je po položaju član senata le na Univerzi Konstanz (UNK) in na UP, medtem ko ima v 

senatu UNIL le svetovalni glas. UNK predvideva največje število članov senata po položaju, 

in sicer rektorja, prorektorje, predstojnika za gospodarske zadeve, dekane in pooblaščenko za 

enake možnosti, kar predstavlja tretjino vseh članov senata. Na UNIL se morajo sej senata 

udeleževati rektor, prorektorji in dekani, ki imajo svetovalni glas.  

Trajanje mandata senatorjev je podobno na vseh opazovanih univerzah, na UNIL in KFUG 

znaša tri leta, na UNK in UP pa štiri leta, za predstavnike študentov pa je večinoma določen 

krajši mandat.  
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Pristojnosti in naloge senata univerze  

Pri primerjavi opisov nalog senatov ugotavljam, da je skupno vsem, da:  

- sprejemajo strateške in razvojne plane univerze,  

- sprejemajo akt, ki urejuje organizacijo in delovanje univerze, 

- potrjujejo izbor prorektorjev. 

Nadalje ugotavljam, da izvajajo senati opazovanih univerz, razen senata Univerze Karl 

Franzes v Gradcu (KFUG), določeno raven nadzora nad finančnim poslovanjem univerze 

tako, da:  

- obravnavajo proračun oz. finančni načrt univerze,  

- dajejo mnenje o delu rektorata in finančnem poslovanju univerze, 

- obravnavajo program dela univerze.  

Senat KFUG je pri potrjevanju razvojnega in organizacijskega plana univerze časovno omejen 

z dvomesečnim rokom, saj v primeru, da v predvidenem roku ne potrdi razvojnega oz. 

organizacijskega plana, se tega brez njegove potrditve posreduje nadzornemu odboru. Takšno 

določilo morda pojasnjuje osnovno razliko v pristojnosti med senatom in nadzornim 

odborom, tako da je senat osrednji strokovni organ, medtem ko je nadzorni odbor zadolžen za 

gospodarsko in finančno poslovanje univerze. Po drugi strani pa lahko na takšno določilo 

gledamo kot varovalko pred navzkrižjem interesov in počasnostjo odločanja, ki se lahko 

pojavi v kolegialnem oz. veččlanskem organu.  

Pri tem naj spomnim, da med organi Univerze v Lausanni (UNIL) ni nadzornega odbora, zato 

je nadzorna funkcija prepuščena senatu. Nasprotno pa opažam, da si na Univerzi Konstanz 

(UNK) in Univerzi na Primorskem (UP) določene pristojnosti in naloge delita oziroma 

podvajata senat in nadzorni oz. upravni odbor.  

Senat UNIL je opredeljen kot svetovalni organ univerze in v tej vlogi sprejema odločitve o 

vseh zadevah na univerzi. Opis nalog senata UNIL v temeljnem aktu UNIL je v primerjavi z 

opisi nalog senatov drugih univerz najkrajši in najbolj splošen. Naloge senata UNIL so 

opredeljene za: 

- sodelovanje pri imenovanju članov rektorata,  

- sodelovanje pri sprejemu strateškega in razvojnega plana,  

- sodelovanje pri sprejemu organizacijskega načrta, 

- potrditev proračuna univerze, spremljanje dela rektorata in finančnega poslovanja 

univerze,  

- imenovanje članov disciplinskega organa, 

- sprejemanje odločitev o vseh zadevah o univerzi.  
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Seznami pristojnosti in nalog senatov ostalih opazovanih univerz so daljši in bolj podrobni v 

svojih določilih. Najdaljši je seznam nalog in pristojnosti senata domače univerze, ki je tudi 

bolj operativne narave (npr. sprejema poslovnik za svoje delo, sprejema študijski koledar, daje 

soglasje k vsebini dokumentacije, ki jo vodijo za študente ipd.). Te naloge je težko 

neposredno primerjati s splošnimi opisi nalog in pristojnosti senatov ostalih primerjanih 

univerz.  

Senati tujih primerjalnih univerz sodelujejo v postopku imenovanja rektorja univerze (ga 

potrjujejo oz. dajo soglasje k imenovanju), senat domače univerze te funkcije nima, saj 

rektorja voli akademsko osebje in predstavniki študentov.  

Večina nalog iz pristojnosti senatov KFUG, UNK in UP se nanašajo na študijsko dejavnost, ki 

so opredeljene z različno ravnjo operativnosti.  

Veliko sorodnosti najdemo v pristojnosti senatov in njegovih komisij in v postopkih 

habilitacij (tj. izvolitev v naziv) na KFUG in domači univerzi.  

Za razliko od ostalih primerjanih univerz ima senat na KFUG pristojnosti v postopku 

imenovanja posameznikov na vodstvena delovna mesta organizacijskih enot (fakultet) in v 

organe univerze, tako da:  

- sodeluje v postopkih zaposlovanja profesorjev,  

- odloča o velikosti nadzornega odbora in imenuje predviden delež članov, 

- poda mnenje o kandidatih za dekane oz. vodje organizacijskih enot, 

- imenuje predstavnike disciplinskega sveta, arbitražnega odbora, telesa za enake možnosti.  

Primerjava pristojnostih in nalog univerzitetnih senatov opazovanih univerz je predstavljena 

tudi v preglednici 12, kjer so na levi strani naštete posamezne pristojnosti in naloge, na desni 

strani pa simbol kljukice ponazarja, da smo določeno pristojnost oz. nalogo našli opredeljeno 

v preučevanih aktih posamezne univerze.  

Preglednica 14:  Pregled nalog senata univerze 

  Univerza: UNIL KFUG UNK UP 

   Pristojnosti in naloge: senat senat senat senat 

1 predlaga kandidata/kandidate za rektorja √ √     

2 potrdi izbor rektorja in kanclerja     √   

3 potrjuje / daje soglasje za prorektorje √     √ 

4 voli prorektorje     √   

5 poda mnenje o kandidatih za prorektorje   √     

6 sprejme statut (akt o organizaciji in delovanju) √ √ √ √ 

7 obravnava strateški in razvojni plan univerze  √ √ √ √  
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Preglednica 14 – nadaljevanje 

  Univerza: UNIL KFUG UNK UP 

   Pristojnosti in naloge: senat senat senat senat 

8 sprejema pravilnike in splošne akte s svojega področja nalog √ √ √ √ 

9 obravnava program dela univerze za pristojno ministrstvo 
(UNIL: petletni strateški program, UNK: dogovor o ciljih-
visokošolska pogodba, domača: letni program dela)  

√   √ √  

10 obravnava proračun oz. finančni načrt univerze √   √ √ 

11 daje mnenje o delu rektorata in finančnem poslovanju  √   √   

12 imenuje predstavnike v druga telesa univerze: disciplinski 
organ, arbitražno telo, telo za enake možnosti, komisije senata 
ipd. 

 √ √  √ √ 

13 imenuje določeno število članov v nadzorni odbor    √    √ 

14 potrjuje listo članov nadzornega odbora   √  

15 poda mnenje o kandidatih za dekane, vodje organizacijskih enot   √     

16 sprejema odločitve o vseh zadevah na univerzi  √    

17 sprejema študijske programe   √ √ √ 

18 odloča o omejitvah vpisa, šolskega koledarja in drugih pravil v 
študijskih zadevah 

    √ √ 

19 obravnava pritožbe v študentskih zadevah   √ √ √ 

20 oblikuje kriterije za alokacijo sredstev iz šolnin   √     

21 odloča o pravilih za uporabo visokošolske strukture vključno s 
pristojbinami 

    √   

22 sodeluje v postopkih habilitacij   √   √ 

23 sodeluje v postopkih zaposlovanja profesorjev   √     

24 potrjuje enotni informacijski knjižnični načrt univerze       √ 

25 sprejema merila samoevalvacije in merila za ocenjevanje 
pedagoškega dela učiteljev 

      √ 

* Opomba: Prazen prostor pomeni, da naloga ni primerljivo opredeljena v preučevanih splošnih 
pravnih aktih univerz (statuti, pravilniki ipd.), dostopnih na spletnih straneh.  

Vir: UNIL 2004, 2005; BMWF 2002; KFUG 2009c; 2. HRÄG 2005; UNK 2006; ZViS; UP 2008b.  

5.2.3 Vodstveni organi univerze: nadzorni odbor 

V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve opravljene primerjave o sestavi in pristojnostih 

univerzitetnega organa, ki nadzoruje gospodarsko poslovanje univerze.  
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Sestava nadzornega odbora 

Pri primerjavi sestave kolektivnega centralnega organa, ki skrbi za nadzor gospodarskega 

poslovanja univerze ugotavljam, da: 

- na Univerzi v Lausanni (UNIL) to funkcijo opravlja senat univerze,  

- na Univerzi Karl Franzes v Gradcu (KFUG) in Univerzi Konstanz (UNK) to funkcijo 

opravlja nadzorni odbor, sestavljen iz predstavnikov, ki niso del univerzitetne skupnosti,  

- na UP to funkcijo opravlja upravni odbor, ki pa je opredeljen kot organ upravljanja (ne le 

nadzora) in je sestavljen iz predstavnikov ustanovitelja (države), predstavnika 

delodajalcev, predstavnikov zaposlenih in študentov na univerzi, ki skupaj predstavljajo 

večino.  

Preglednica 15:  Sestava nadzornega odbora univerze 

Sestava nadzornega odbora UNIL KFUG UNK UP 

skupaj število članov - 9 7 9 

predstavniki izven univerzitetne skupnosti - 9 7 4 

predstavniki univerze: akademsko osebje - - - 3 

predstavniki univerze: administrativno in tehnično osebje - - - 1 

predstavniki univerze: študentje - - - 1 

* Opomba: UNIL nima nadzornega odbora, notranjo nadzorno funkcijo nad delom rektorata izvaja 
senat univerze.  

Vir: UNIL 2004, 2005; BMWF 2002; KFUG 2009c; 2. HRÄG 2005; UNK 2006; ZViS; UP 2008b.  

Pri določanju pogojev za članstvo ugotovimo, da za avstrijske univerze velja, da član 

nadzornega odbora univerze ne sme biti del univerzitetne skupnosti, ne sme biti zaposlen na 

univerzi ali zaposlen na ministrstvu, pristojnem za visoko šolstvo. Nadzorni odbor KFUG je 

sestavljen iz devetih članov, od katerih štiri predlaga senat univerze in štiri vlada po 

priporočilu ministrstva, enega člana pa imenujejo ostali člani nadzornega odbora. 

Pri opredeljevanju pogojev za članstvo v nadzornem odboru UNK velja priporočilo, da so te 

osebe v nekakšni povezavi z univerzo (med zunanje predstavnike je tako mogoče šteti npr. 

honorarne profesorje, častne senatorje ipd.). Člane v nadzorni odbor UNK imenuje minister za 

znanost. Za pripravo liste kandidatov za imenovanje se imenuje posebno komisijo, ki jo 

sestavljajo: dva predstavnika senata (ki nista člana rektorata), dva predstavnika dosedanjega 

nadzornega odbora in en predstavnik zvezne države z dvema glasovoma. Listo kandidatov 

mora potrditi senat in zvezna država. Sej nadzornega odbora UNK se udeležujejo, poleg 

članov rektorata, tudi pooblaščenci za enake možnosti ter predstavnik ministrstva za znanost. 
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Pristojnosti in naloge nadzornega odbora  

Preglednica 16 prikazuje naloge nadzornega odbora kot so opredeljene v splošnih aktih 

univerz.  

Med naštetimi pristojnostmi nadzornih odborov opazovanih univerz je vsem skupna 

pristojnost do nadzorovanja in usmerjanja upravljanja finančnega poslovanja in premoženja 

univerze. Pri tem je ta pristojnost v splošnih aktih opazovanih tujih univerz natančno 

razčlenjena. Med nalogami nadzornih odborov Univerze Karl Franzes v Gradcu (KFUG) in 

Univerze Konstanz (UNK) je tako navedeno, da:  

- določi zunanjega oziroma notranjega revizorja finančnih izkazov,  

- poroča ministrstvu v primeru resnih kršitev zakonodaje ali v primeru nevarnosti večjih 

finančnih izgub, 

- sprejema organizacijski in strukturni plan, 

- daje mnenje za študijske programe in izvajanje študija za teme, ki niso zajete v programu 

dela.  

Preglednica 16:  Naloge in pristojnosti nadzornega odbora univerze 

  Univerza KFUG UNK UP 

  Naloge nadzornega organa opredeljene v splošnem aktu nadzorni 
odbor 

nadzorni 
odbor 

nadzorni 
odbor 

1 daje mnenje nad besedilom razpisa za rektorja, ki ga je oblikoval senat √     

2 izbere rektorja (in kanclerja za UNK) √ √   

3 izbere oz. potrdi izbor prorektorjev  √ √   

4 odpušča rektorja in prorektorje √ √   

5 sklene dogovor o delu in ciljih z rektorjem √     

6 revidira rektorjevo letno poročilo in zaključek mandata rektorata   √   

7 potrdi predlog programa dela oz. izvedbene pogodbe univerze √ √ √ 

8 potrdi razvojni plan univerze √ √ √ 

9 obravnava predlog proračuna in gospodarskega načrta √ √ √ 

10 daje mnenje na študijski program in izvajanje študija za teme, ki niso 
zajete v programu dela 

√ √   

11 daje soglasje k funkcijam profesorjev, če niso zajete v potrjenem 
razvojnem in organizacijskem planu  

  √   

12 daje soglasje k smernicam finančnega managementa, k osnovam za 
gospodarno porabo sredstev  

√ √ √ 

13 obravnava letne in periodične finančne izkaze in poročila o delu √ √ √ 

14 daje soglasje k nakupu nepremičnin, investicij  √ √ √ 

15 določi revizorja (internega, zunanjega) za revizijo finančnih izkazov √ √   

16 poroča ministrstvu v primeru resnih kršitev zakonodaje vodstvenih 
organov univerze ali v primeru nevarnosti večjih finančnih izgub 

√ √   

17 sprejema organizacijski in strukturni plan  √ √   
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Preglednica 16 – nadaljevanje 

  Univerza KFUG UNK UP 

  Naloge nadzornega organa opredeljene v splošnem aktu nadzorni 
odbor 

nadzorni 
odbor 

nadzorni 
odbor 

18 potrdi pravila delovanja rektorata √     

19 sprejema statut univerze     √ 

20 zavzema stališča do statuta in njegovih sprememb    √   

21 daje soglasje k ustanovitvi podjetij in fundacij √ √   

22 daje soglasje ob sprejemanju oz. ustanovitvi nove ali pridružene članice v 
univerzo 

    √ 

23 daje soglasje k pravilom, ki jih izda rektorat za izvajanje pooblastil 
vodjem enot (dekanom) 

√     

24 imenuje predstavnika in predstavnico v arbitražni komisiji √     

25 predstavlja univerzo v odnosu do zvezne države, v zadevah obstoja, 
lokacije in strukture nalog univerze  

  √   

26 pravica do iniciative: o raziskavah, poučevanju, strukturah, mednarodnih 
povezavah in tehnoloških trasferijih 

  √   

27 daje ustanovitelju in rektorju predloge in mnenja o posameznih 
vprašanjih 

    √ 

28 sprejema sklepe o šolninah in prispevkih za študij in cenik nastanitev 
študentskih domov 

    √ 

29 sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest     √ 

* Opomba: Prazen prostor pomeni, da naloga ni primerljivo opredeljena v preučevanih splošnih 
pravnih aktih univerz (statuti, pravilniki ipd.), dostopnih na spletnih straneh.  

**Opomba: UNIL nima nadzornega odbora, notranjo nadzorno funkcijo nad delom rektorata izvaja 
senat univerze. 

Vir: UNIL 2004, 2005; BMWF 2002; KFUG 2009c; 2. HRÄG 2005; UNK 2006; ZViS; UP 2008b.  

Po pregledu posameznih nalog nadzornih odborov, kot so zapisane v preučevanih aktih 

ugotovimo, da nadzorni (upravni) odbor domače univerze nima nobenih pristojnosti v 

postopku imenovanja in razrešitve rektorja in prorektorjev, medtem pa sta nadzorna odbora 

KFUG in UNK pristojna za izbor in razrešitev rektorja. Nadzorni odbor KFUG je pristojen 

tudi za izbor prorektorjev, nadzorni odbor UNK pa za potrjevanje izbora prorektorjev. 

Posledično je med nalogami nadzornega odbora KFUG in UNK posebej navedeno, da 

spremljata delo rektorja in prorektorjev, s tem da nadzorni odbor KFUG sklene z rektorjem 

formalen dogovor o delu in zastavljenih ciljih, nadzorni odbor UNK revidira rektorjevo letno 

poročilo in zaključno mandatno poročilo rektorata.  

Na vseh treh opazovanih univerzah (KFUG, UNK, UP) ugotovimo določeno mero podvajanja 

pristojnosti nadzornega odbora in senata univerze, in sicer: 

- na UNK je prepletanje pristojnosti med nadzornim odborom in senatom omejeno na 

postopke imenovanja in odpoklica rektorja, kanclerja in prorektorjev;  

- na KFUG je prepletanje pristojnosti med nadzornim odborom in senatom prisotno v 

postopkih imenovanja rektorja in prorektorjev ter pri sprejemanju razvojnega in 
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organizacijskega plana, vendar je pri slednjem senatu postavljen dvomesečni rok, v 

primeru da senat v predvidenem obdobju ne potrdi organizacijskega plana, se ga brez 

njegove potrditve posreduje nadzornemu odboru;  

- na domači univerzi pa se pristojnosti nadzornega odbora in senata prepletajo tako, da 

skupaj sprejemata statut univerze, letni program dela, finančni načrt, program razvoja in 

poročilo o delu ter odločata o sprejemanju oz. ustanovitvi nove ali pridružene članice v 

univerzo.  

Za zadeve v pristojnosti nadzornega odbora na UNK (npr. sprejemanje programa dela, 

razvojnega načrta, proračuna in gospodarskega načrta) ima senat nalogo le podati mnenje in 

obratno. O zadevah za sprejem katerih je določena pristojnost senata (npr. spremembe 

statuta), je nadzorni odbor tisti, ki zavzema le stališča. Izstopajoč pa je tudi zapis dodatne 

funkcije nadzornega odbora UNK, saj so mu poleg nadzorne, dodeljeni tudi odgovornost za 

razvoj univerze in predlaganje ukrepov, ki služijo dvigu ugleda, zviševanju učinkovitosti in 

konkurenčnosti. 

Če primerjamo naloge nadzornih odborov, kot so zapisane v preučevanih temeljnih aktih 

ugotovimo, da je seznam nalog nadzornega oz. upravnega odbora UP najkrajši in najbolj 

splošen (sprejema splošne akte, ki urejajo upravljanje in gospodarjenje, daje ustanovitelju in 

rektorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, sprejema izhodišča za sistemizacijo 

delovnih mest, sprejema poslovnik o svojem delu, sprejema druge odločitve v zvezi z 

upravljanjem univerze). V 22. členu ZViS je upravni odbor opredeljen kot organ upravljanja 

visokošolskega zavoda, ki odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno 

materialno poslovanje visokošolskega zavoda. Ta zakonska opredelitev pa poraja več 

vprašanj, ko jo primerjamo s pristojnostmi organov v statutu domače univerze, saj so naštete 

pristojnosti in naloge upravnega odbora bolj v funkciji nadzorovanja in usmerjanja 

upravljanja finančnega poslovanja in premoženja univerze. Dejansko upravljanje poslovanja 

univerze pa je v pristojnosti rektorja in dekanov. Na opazovanih tujih univerzah je za 

upravljanje poslovanja univerze odgovoren rektorat v vlogi vodstva univerze.  

5.3 Struktura in procesi odločanja 

V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve opravljene primerjave o notranji strukturi 

opazovanih univerz ter o sestavi in pristojnostih organov na fakultetah.  

5.3.1 Členjenost univerze in notranja struktura  

Členjenost opazovanih univerz je na prvi pogled zelo podobna, saj so univerze sestavljene iz 

fakultet, ki izvajajo koherentna področja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, a vendarle 

nam podrobnejši pogled razkriva vrsto vsebinskih razlik.  
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Organiziranost in vodenje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti  

Univerza v Lausanni (UNIL) je sestavljena iz fakultet, ki so nato razdeljene na znanstvene in 

administrativne enote. Fakultete na UNIL organizirajo izobraževalno in raziskovalno 

dejavnost v okvirih, ki jih določata rektorat in senat univerze. V okvir rektorata spadajo 

skupne službe administracije in drugih storitev. Medfakultetno je organiziran center za jezike 

in center vseživljenjskega učenja. UNIL združuje sedem fakultet ter oddelek za farmacijo na 

osnovi meduniverzitetnega sodelovanja z Univerzo v Ženevi. 

Pri navajanju organizacijskih enot Univerze Karl Franzes v Gradcu (KFUG) se interni akt 

sklicuje na zakon, ki določa, da je pri ustanavljanju organizacijskih enot treba kombinirati 

oddelke tako, da se zagotovi učinkovitost raziskovanja, izobraževanja, študija in 

administracije, rektorat pa mora zagotoviti, da se organizacijski enoti dodeli dovolj sredstev, 

da bo zmožna izpolnjevati svoje naloge. Pri tem so kot organizacijske enote navedene tako 

posamezne fakultete kot enota za administracijo in storitve. Nadalje so v splošnem 

organizacijskem aktu (KFUG 2009c) v poglavju Upravljanje univerze opredeljene t. i. 

upravne enote univerze, kamor spadata tudi univerzitetna knjižnica in center za informatiko. 

Upravne enote so pristojne za celotno univerzo in njihov namen ni izvajanje študijskih in 

raziskovalnih dejavnosti. Upravne enote univerze so podrejene rektoratu, ki jih ustanavlja in 

jim določa področja dela. Direktor administrativne enote ima pravico podati mnenje glede 

delovanja in ustanavljanja upravnih enot univerze. Rektorat razporedi posamezno upravno 

enoto univerze pod nadzor rektorju, prorektorju ali direktorju administrativne enote. Rektorat 

se mora z izbiro vodje upravne enote strinjati, lahko ga tudi odpokliče. Vodja upravne enote 

univerze izvaja svoje naloge v okviru pooblastila, ki ga izda rektorat. Rektorju KFUG so 

podrejene naslednje upravne enote univerze: 

- pisarna rektorja, 

- oddelek za nadzor izvajanja dejavnosti in management kakovosti,  

- oddelek za stike z javnostjo,  

- oddelek za interno revizijo.  

Univerzitetna knjižnica in Center za informatiko na KFUG imata vsaka svoj strokovni svet, ki 

ga sestavljajo po dva predstavnika rektorata, en predstavnik organizacijske enote, en 

predstavnik sindikata, dva predstavnika sveta za visoko šolstvo in vodja Univerzitetne 

knjižnice oziroma Centra za informatiko.  

Dejavnosti fakultet KFUG se izvajajo v sodelovanju med rektoratom in dekanom fakultete po 

zapisanih dogovorih o ciljih. V okviru fakultete koordinirajo delo akademskih enot (inštitutov, 

centrov), iz katerih je vsaka sestavljena. Rektorat KFUG oblikuje na fakultetah inštitute na 

utemeljen predlog dekana. Naloge inštituta so konkretizirane v dogovoru o ciljih, ki ga 

skleneta dekan in vodja inštituta. Vodjo inštituta imenuje dekan. Izbere ga med 

univerzitetnimi profesorji v okviru inštituta. Za organizacijo in izvajanje nalog prejme vodja 

inštituta od dekana pooblastilo, ki je oblikovano v skladu z navodili rektorata. Rektorat KFUG 



80 

lahko po posvetovanju z dekanom za izvajanje določene časovno omejene študijske ali 

raziskovalne naloge ustanovi fakultetni center, ki je podrejen dekanu. Na predlog dekana 

rektorat potrdi vodjo centra, ki sklene z dekanom dogovor o zastavljenih ciljih. Rektorat 

določi nadrejene svetovalce in nadzornike posameznemu fakultetnemu centru. Vodja centra 

redno in v skladu s standardiziranimi navodili poroča o izvajanju nalog dekanu in rektoratu. 

Rektorat razpusti center po predhodnem mnenju dekana in vodje centra. Rektorat KFUG 

lahko za izvajanje določenih nalog, ki so v interesu celotne univerze in vseh fakultet, oblikuje 

skupne delovne skupine, ki so podrejene članom rektorata odgovornim za določeno področje. 

Naloge, organiziranost, vire sredstev in načine evalvacije so definirani v ustanovitvenem aktu. 

Vodjo te delovne skupine določi rektorat. Vodja mora izpolniti dogovor o ciljih, ki ga sklene z 

rektoratom.  

Univerzo Konstanz (UNK) sestavljajo sekcije ali fakultete, centralno vodstvo s skupnimi 

službami, knjižnico z arhivom in računalniški center. UNK se deli na tri sekcije4 oziroma 

fakultete, in sicer: Fakulteto za matematiko in naravoslovje, Fakulteto za humanistične vede 

in Fakulteto za pravne, ekonomske in upravne vede. 

Ko želimo opisati strukturo UP, naletimo na popolnoma drug koncept organiziranosti 

univerze, saj je tako v ZViSu (10. in 12. člen) kot v Statutu UP (9. člen) opredeljeno, da se »v 

okviru univerze ustanovijo fakultete, umetniške akademije, visoke strokovne šole ter 

raziskovalni in drugi zavodi (članice univerze)« in nadalje, da se lahko »v univerzo kot 

pridružene članice vključujejo samostojni visokošolski in drugi zavodi«. Domača univerza 

ima tako devet članic, in sicer šest fakultet, dve raziskovalni središči in študentske domove. 

Članice torej sestavljajo univerzo in »pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva, 

za katerega zagotavlja sredstva RS, nastopajo v pravnem prometu s pooblastili, ki jih določata 

akt o ustanovitvi univerze in statut, v imenu in na račun univerze. V drugih primerih članice 

univerze nastopajo v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v skladu z aktom o 

ustanovitvi in statutom univerze« (10. člen ZViS).  

V Statutu UP (91. do 99. člen) je opredeljena organiziranost univerze, tako da ima le-ta 

upravo univerze in univerzitetne centre. Uprava opravlja administrativne in tehnične naloge 

pri izvajanju javne službe in za izvajanje skupnih nalog. Naloge uprave izvajajo tajništva 

univerze in tajništva članic. Glavni tajnik usklajuje delo uprave in je vodja tajništva univerze. 

Rektor usmerja in nadzoruje rektorat, ki ga tvorijo tajništvo univerze, kabinet rektorja in 

univerzitetni centri.  

                                                 
4 Poimenovanje fakultete z besedo sekcija je predvidena v samem zakonu o visokem šolstvu zvezne 
države Baden Württemberg (2. HRÄG 2005), ki predvideva, da v primeru, če univerza ni razdeljena 
na sekcije oz. fakultete, pristojnosti fakultetnih organov (dekana, fakultetnega senata) izvršuje senat 
univerze (v kolikor ni z zakonom drugače določeno). Zaradi primerljivosti s slovensko terminologijo 
bom v nadaljevanju uporabila izraz fakulteta, čeprav je v statutu UNK uporabljen izraz sekcija.  
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Za razliko od primerjanih tujih univerz je za strukturo domače univerze značilna 

decentralizacija in »podvojenost« funkcij in dejavnosti, ki se kažejo predvsem v naslednjem: 

- dvojnost dejavnosti: javna in tržna, 

- dvojna pravna subjektiviteta: ko članice izvajajo javno službo, nastopajo v imenu 

univerze, ko izvajajo tržno dejavnost, nastopajo v svojem imenu,  

- dvojnost upravljanja univerze in članic − poslovna funkcija je na ravni članice vezana le 

na dejavnost, ki ni javna služba in jo izvajata dekan in upravni odbor članice, 

- področja dela tajništva članic so enaka področjem dela tajništva univerze, pri čemer 

tajništvo članic lahko opravlja tudi naloge vezane na nejavno službo, 

- tajništvo članice vodi tajnik članice, ki je hierarhično podrejen dekanu, ta ga tudi izbere, 

hkrati pa je tajnik članice podrejen glavnemu tajniku univerze, 

- raziskovalna dejavnost je sestavni del dela pedagoških in na raziskovalnih članic. 

Na izjemno decentralizacijo in odsotnostjo koncepta institucije znotraj slovenskih univerz 

opozarjajo tudi zaključne ugotovitve raziskave projektne skupine OECD iz leta 1999 (De 

Boer in Goedegebuure 2003, 224), ki se nanašajo na organiziranost in delovanje Univerze v 

Ljubljani in Univerze v Mariboru. V poročilu skupine OECD beremo, da se institucije, ki 

sestavljajo univerzo upirajo sprejemu učinkovite in resnične koordinacije na univerzitetnem 

nivoju, pri čemer se pojavlja vprašanje ali so organizacijska struktura in centralni organi 

univerze kos učinkoviti koordinaciji in uskladitvi nasprotujočih se sil. Novejša študija EUA 

(Estermann in Nokkala 2009, 11) je takšno organiziranost označila kot dežnikarska 

organiziranost z močnimi fakultetami.  

Organiziranost in vodenje podporne (administrativno-tehnične) dejavnosti 

Organiziranost podporne dejavnosti na univerzah je odvisna od splošne členjenosti univerze 

oz. od razmerja moči med rektoratom in fakultetami kot sestavnimi deli univerze. Bolj kot sta 

poudarjena vloga in pristojnost rektorata, bolj je centralizirana tudi organiziranost podporne 

dejavnosti.  

Iz primerjave lahko ugotovimo, da je raven centralizacije podporne dejavnosti višja na 

Univerzi v Lausanni (UNIL) in Univerzi Konstanz (UNK) kot pa na Univerzi Karl Franzes v 

Gradcu (KFUG) in na Univerzi na Primorskem (UP). Pri čemer ugotovimo, da sta vodenje in 

organiziranost centralne administracije pri vsaki izpeljani na drugačen način.  

UNIL se razlikuje od ostalih primerjanih univerz v tem, da je centralna administracija del 

rektorata oz. od njega ni organizacijsko ločena, saj je vodenje posameznega področja 

centralne administracije neposredno dodeljeno posameznemu članu rektorata. Rektorju UNIL 

je tako neposredno podrejeno področje financ in splošnih zadev, kamor spadajo tako služba za 

odnose z javnostjo (PR), mednarodno sodelovanje, pravne zadeve in glavno tajništvo.  
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Posebnost pri vodenju centralne administracije na UNK pa je ta, da le to vodi predstojnik za 

gospodarske in kadrovske zadeve (nem. Kanzler), ki je pristojen za upravljanje proračuna 

univerze; torej gre v tem primeru za ločitev poslovodne in strokovne funkcije rektorja. 

Postopek imenovanja kanclerja je tudi postopkovno podoben postopku imenovanja rektorja, 

poleg tega je kancler po funkciji član senata in njegovih komisij.  

Na KFUG je tudi centralna administracija, ki jo vodi direktor, oblikovna v organizacijsko 

enoto univerze. Organizacijsko enoto administracije in storitev na KFUG vodi direktor (nem. 

Universitätsdirektor). Njegove pristojnosti so primerljive pristojnostim dekana fakultete, tako 

je odgovoren predvsem za: interno dodelitev sredstev, porabo dodeljenih sredstev, doseganje 

dogovorjenih ciljih, notranje zaposlovanje in kadrovske zadeve, za terminsko in strokovno 

podajanje informacij iz administrativne enote ter redno (četrtletno) poročanje v pisni in 

standardizirani obliki rektoratu. Direktorja enote administracije na KFUG imenuje in 

razrešuje rektorat. Direktor enote administracije je delovni in strokovni vodja vsem vodjem 

podrejenih upravnih enot v razponu pooblastil, ki mu jih je dodelil rektor. Pri tem opazimo 

podvajanje in razpršenost podporne dejavnosti med centralno administrativno enoto in t. i. 

upravnimi enotami univerze, ki so lahko neposredno podrejene rektorju, prorektorju ali 

direktorju administrativne enote.  

Na UP pa je razdrobljenost podporne dejavnosti največja, saj se ta izvaja tako v tajništvih 

posameznih članic univerze in v tajništvu univerze. Tajništvo univerze vodi glavni tajnik, ki 

preko tajnikov članic koordinira delo administrativnih služb članic univerze, kar pa ne pomeni 

tudi neposrednega nadzora in vodenja. Ta razdvojenost oz. razpršenost administrativne 

dejavnosti je povezana po eni strani z nastankom domače univerze, kjer so se samostojne 

fakultete združile v univerzo.  

Če primerjamo zbrane statistične podatke v preglednici 7 ugotovimo, da se deleži 

administrativnega osebja na opazovanih univerzah ne razlikujejo veliko (in se gibljejo od 

35 % do 31 %), pomembne pa so razlike pri položaju administrativnih delavcev na 

primerjanih tujih univerzah v odnosu do domače univerze. Ugotovimo tako, da nepedagoški 

delavci na UP nimajo predstavnika v senatu univerze in nimajo možnost sodelovanja pri 

volitvah rektorja.  

5.3.2 Decentralizirani organi odločanja: organi fakultet  

Organi fakultet na opazovanih tujih univerzah so: 

- veččlansko vodstvo fakultete, ki mu predseduje dekan, 

- senat fakultete. 

Primerljivo z opazovanimi tujimi univerzami imajo članice Univerze na Primorskem (UP) 

svoj senat in vodstvo kot dekana (oz. direktorja), ki lahko v času odsotnosti pooblasti 
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prodekana (oz. namestnika) za nadomeščanje. Za razliko od tujih univerz pa imajo članice 

domače univerze v temeljnem aktu opredeljene tudi druge organe, in sicer: upravni odbor 

članice, akademski zbor in študentski svet članice.  

Nepedagoške članice domače univerze imajo primerljive organe kot pedagoške članice. Ker 

ne izvajajo pedagoškega procesa pa nimajo študentskega sveta. Zaradi lažje primerljivosti z 

opazovanimi tujimi univerzami se bom v nadaljevanju osredotočila le na delovanje 

pedagoških članic, pri čemer se izraz fakulteta uporablja enakovredno tudi za članico domače 

univerze, ki ima status visoke strokovne šole.  

Upravni odbor in dekan članice domače univerze izvajata poslovno funkcijo na ravni članice, 

vezano na dejavnost, ki ni javna služba. Upravni odbor članice je pristojen za sprejem letnega 

poročila članice in odločanje o viških oz. izgubah ustvarjenih iz dejavnosti, ki ni javna služba. 

Visoko raven samostojnosti članic UP lahko razberemo iz naslednjih določil: 

- sestavo upravnega odbora članice, volitve članov in njegovo vodenje ter način odločanja 

določi senat članice s pravili članice (2 odst. 76. člena Statuta UP), 

- upravni odbor univerze lahko prenese na upravni odbor članice določena pooblastila iz 

svoje pristojnosti (3. odst. 75. člena Statuta UP).  

Akademski zbor pri članicah UP sestavljajo visokošolski učitelji, raziskovalci in visokošolski 

sodelavci članice. Pri delu akademskega zbora sodeluje najmanj ena petina predstavnikov 

študentov. Naloge akademskega zbora so: voli člane senata članice; predlaga senatu članice 

kandidata za dekana; obravnava poročilo dekana o delu članice; daje predloge in pobude 

senatu članice. Ugotavljam, da niti akademski zbor kot organ članice domače univerze ni 

predstavnik celotnega osebja članice univerze, saj v njem ni predstavnikov administrativnega 

in tehničnega osebja. Nasprotno pa je na primerjanih tujih univerzah senat sestavljen iz vseh 

skupin zaposlenih na fakulteti. Ker se pristojnosti in naloge akademskega zbora prekrivajo z 

nalogami senata članice in ker je sestava obeh organov v prid skupini visokošolskih učiteljev, 

nam daje občutek, da ostane njegova glavna funkcija obveščanje in dajanje vtisa 

demokratičnosti v postopkih odločanja.  

Študentski svet članice UP predstavlja mnenja študentov članice, sodeluje v postopku 

habilitacij (mnenje o pedagoškem delu) in oblikuje mnenje o kandidatih za dekana. 

Predsedniki in po en predstavnik študentskih svetov članic sestavljajo Študentski svet 

univerze kot centralni organ. Njegove pristojnosti so: obravnava statuta univerze in dajanje 

mnenja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov; oblikovanje mnenja 

o kandidatih za rektorja; volitve predstavnikov študentov v organe univerze in njihova 

delovna telesa; zahtevanje ponovne obravnave o določeni zadevi, v kolikor meni, da njegovo 

prejšnje mnenje ni bilo upoštevano.  
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Preglednica 17:  Primerjava značilnosti vodstva na fakultetah (dekan, prodekani) 

Univerza UNIL KFUG UNK UP 

Sestava 
vodstva 
fakultete 

dekan in tri do pet 
prodekanov 

dekan in največ dva 
prodekana ter trije 
drugi akademski člani  

dekan in trije 
prodekani (eden v 
vlogi namestnika 
dekana)  

dekan in prodekani* 

Imenovanje 
dekana 

rektorat izmed 
kandidatov, ki jih 
predlaga senat 
fakultete 

rektorat izmed 
kandidatov, ki jih 
predlaga senat 
fakultete 

senat fakultete na 
predlog rektorja 

rektor na predlog 
senata fakultete 
(»obveznost«) 

Imenovanje 
prodekanov  

izvoli jih senat 
fakultete na predlog 
dekana 

določi jih rektorat 
izmed kandidatov, ki 
jih predlaga senat 
fakultete 

izvoli jih senat 
fakultete na predlog 
dekana 

določi dekan v 
soglasju s senatom 
članice, število 
prodekanov določi 
senat članice 

Mandat tri leta (tri krat) dve leti oz. v skladu z 
rektoratom 

štiri leta štiri leta 

*Opomba: Na UP je kot vodstveni organ članice opredeljen le dekan, pooblaščeni prodekan pa ga 
nadomešča v času odsotnosti.  

Vir: UNIL 2004, 2005; BMWF 2002; KFUG 2009c; 2. HRÄG 2005; UNK 2006; ZViS; UP 2008b.  

Na vseh opazovanih univerzah velja skupna značilnost, da je vodstvo fakultet sestavljeno le iz 

akademskega osebja.  

Pri primerjavi sestave vodstva fakultet opazimo, da se domača univerza razlikuje od ostalih 

primerjanih univerz v tem, da:  

- končno pristojnost nad izvolitvijo dekana ima senat članice, saj rektor lahko imenovanje 

dekana le zadrži in vrne imenovanje senatu članice v ponovno obravnavano. V primeru, 

da senat članice ponovno predlaga istega kandidata, ga rektor v 15 dneh imenuje za 

dekana (2. odstavek 65. člena Statuta UP); 

- članica sama določi število prodekanov.  

Preglednica 18:  Primerjava sestave senatov fakultet 

Univerza UNIL KFUG UNK UP 

Sestava senata fakultete  
 42  

najmanj 7, določi 
senat članice 

visokošolski učitelji 40,9 % 47,62 % 58,33 % 80 % 

akademski sodelavci 18,2 % 23,81 % 12,50 % - 

administrativno in tehnično osebje 13,6 % 4,76 % 4,17 % - 

študentje 27,3 % 23,81 % 25 % 20 % 

Trajanje mandata 
dve leti dve leti 

štiri leta /eno 
študenti 

štiri leta /dve leti 
študenti 

Vir: UNIL 2004, 2005; BMWF 2002; KFUG 2009c; 2. HRÄG 2005; UNK 2006; ZViS; UP 2008b.  
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Pri primerjavi sestave senata fakultet opazimo, da se domača univerza razlikuje od drugih 

tujih univerz v tem, da v senatu članice ni predstavnikov akademskih sodelavcev in 

predstavnikov administrativnega in tehničnega osebja, zato je delež predstavnikov 

visokošolskih učiteljev najvišji.  

5.3.3 Pristojnosti organov na fakultetah  

V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve opravljene primerjave o pristojnostih in nalogah 

vodstva in senata fakultet na opazovanih univerzah.  

Pristojnosti vodstva fakultet  

Pri primerjavi opisov nalog vodstva fakultet ugotovimo, da so naloge dekanatov tujih univerz 

veliko bolj podrejene smernicam in odločitvam rektorata, pri čemer vodstva fakultet skrbijo 

za korektno izvajanje temeljnih in administrativnih dejavnosti, za porabo dodeljenih sredstev 

ter o tem redno poročajo rektoratu. V nadaljevanju podajam podrobnejši opis posebnosti 

posameznih univerz.  

Čeprav je v splošnem aktu Univerze v Lausanni (UNIL 2004) opredeljeno, da naloge vodstva 

fakultete in pristojnosti senata fakultete določi fakulteta sama v svojih pravilih, lahko pri 

pazljivem branju določil ugotovimo, da so okvirji tega samostojnega urejanja fiksno določeni, 

saj mora biti razdelitev nalog med dekanatom in senatom fakultete enaka kot med rektoratom 

in senatom univerze, rektorat pa definira okvir in zagotovi koherentnost internih pravil 

fakultet. Med splošne pristojnosti dekanata fakultet na UNIL spadajo tudi:  

- določanje splošne politike fakultete, 

- določanje splošnih pravilnikov fakultete po predhodnem soglasju senata,  

- organiziranje in upravljanje z administracijo fakultete, 

- zagotavljanje kontrole nad izvajanjem administrativnih nalog fakultete, 

- odločanje o porabi sredstev fakultete, 

- določanje potreb fakultete v okviru prostorskih planov in infrastrukture.  

V postopkih zaposlovanja akademskega osebja ima vodstvo fakultete na UNIL naslednje 

pristojnosti:  

- za delovna mesta profesorjev:  

- predlaga rektoratu imenovanje komisije za planiranje delovnih mest profesorjev. Med 

naloge te komisije spada, da pri planiranju preuči možnosti medfakultetnega in 

meduniverzitetnega sodelovanja;  

- oblikuje komisijo za predstavitve kandidatur, katerih sestavo in naloge potrdi rektorat. 

Komisija ima nalogo iskati primerne kandidate in analizirati prijave kandidatov. 

Komisija posreduje predlog izbire kandidata rektoratu, pred tem pa senatu fakultete. 

- za ostala akademska delovna mesta:  
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- imenuje komisijo za predstavitev kandidatur. Končni predlogi izbire kandidata pa 

posreduje rektoratu ter predhodno v vednost senatu fakultete za visokošolske 

sodelavce ter v vednost dekanatu za asistente z doktoratom.  

Dekan na fakultetah Univerze Karl Franzes v Gradcu (KFUG) je odgovoren za vodenje 

poslovanja fakultete, pri čemer ga zavezuje sklenjen dogovor o ciljih z rektoratom in obseg 

rektorjevega pooblastila. Dekan se z rektoratom pogaja za dodelitev javnih sredstev. Dekan 

razpolaga s finančnimi sredstvi, prostori, opremo in zaposlenimi v skladu s smernicami, ki jih 

predpiše rektorat in v soglasju z vodji akademskih enot. Pravni akti KFUG (KFUG 2009c; 

BMWF 2002) natančno določajo odgovornost dekana pri poročanju tako rektoratu kot senatu 

fakultete, in sicer tako, da mora dekan poročati rektoratu vsako četrtletje in senatu fakultete 

vsak semester o:  

- dodelitvi sredstev in porabi dodeljenih proračunskih sredstev fakulteti,  

- doseganju dogovorjenih ciljev,  

- dodelitvi sredstev za službene poti,  

- zaposlovanju in kadrovskih zadevah.  

V skladu s temeljnim aktom Univerze Konstanz (UNK 2006) imajo svetovalni glas na sejah 

vodstva fakultete (dekanata) posamezni predstavniki strokovnih področij (oddelkov) fakultete 

in zastopniki skupine odličnosti in podiplomske šole. Pristojnosti in naloge dekanata pa so 

določene na naslednji način:  

- izvaja nadzor nad dejavnostmi na fakulteti in gospodarno uporabo sredstev, ki so 

namensko dodeljena, 

- redno obvešča senat fakultete o vseh pomembnih zadevah,  

- v okviru smernic, ki jih prejme od nadzornega odbora in rektorata, določa razvojne načrte 

fakultete, daje predloge za delitev sredstev fakultete, odloča o delovnih mestih in uporabi 

sredstev, ki ji nameni rektorat v skladu s kriteriji zakonodaje, predlaga opise mest 

profesorjev ter izvaja evalvacijo v skladu z določili zakona.  

Dekani (oz. direktorji na nepedagoških članicah) na Univerzi na Primorskem so strokovni 

vodje članic univerze. V delu, ko izvajajo javno službo, so odgovorni rektorju univerze. 

Pristojnost vodenja poslovne dejavnosti članice, ki ni javna služba, pa si dekan deli z 

upravnim odborom članice. Na ravni univerze se rektor in dekani posvetujejo in usklajujejo 

odločanje v sklopu posvetovalnega telesa t. i. kolegija dekanov in direktorjev.  
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Pristojnosti senatov fakultet  

Primerjava pristojnostih in nalog senatov na fakultetah je predstavljena v preglednici 19, kjer 

so na levi strani naštete posamezne pristojnosti in naloge, na desni strani pa simbol kljukice 

ponazarja, da smo določeno pristojnost oz. nalogo našli opredeljeno v preučevanih aktih 

posamezne univerze.  

Pri primerjavi opisov nalog senatov fakultet ugotovimo, da so naloge senatov fakultet na 

Univerzi v Lausanni (UNIL) najbolj splošne, med njimi je poleg pristojnosti, povezanih z 

imenovanjem dekana in ostalih članov vodstva fakultete, še skrb za razvoj fakultete ter 

nadzorna funkcija nad izvajanjem dejavnosti in porabo sredstev.  

Pristojnost imenovanja prodekanov (na predlog dekana) je v domeni senata fakultete tudi na 

Univerzi Konstanz (UNK) in na Univerzi na Primorskem (UP). Medtem, ko pa ima na 

Univerzi Karl Franzes v Gradcu (KFUG) rektorat pristojnost imenovanja, tako dekana kot 

tudi prodekanov, jih senat fakultete le predlaga.  

Preglednica 19:  Primerjava pristojnosti in nalog senatov fakultet 

  Pristojnosti in naloge senata fakultete UNIL KFUG UNK UP 
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1 predlaga rektoratu (UP: rektorju) kandidata za dekana  √ √   √ (*) 

2 izvoli kandidata za dekana, na predlog rektorja    √  

3 predlaga rektoratu kandidata za prodekana   √     

4 izvoli prodekane (UNIL: člane dekanata) po predlogu dekana √   √ √ 

5 izvoli prodekana za študijske zadeve na predlog dekana in v soglasju s 
komisijo za študijske zadeve univerze 

  √  

6 odobri oz. sprejme strateške in razvojne načrte fakultete √   √ √ (**) 

7 daje mnenje o delu vodstva fakultete  √       

8 potrdi in se posvetuje z vodstvom glede proračuna fakultete oz. 
dodeljenih sredstev 

√ √   √ (**) 

9 spremlja izvajanje strateškega plana oz. dogovora o ciljih √ √     

10 nadzoruje dodelitev in porabo sredstev za službene poti    √     

11 razpravlja o virih sredstev (KFUG: enkrat v semestru)   √     

12 obravnava vprašanja iz študijske in raziskovalne dejavnosti na fakulteti √ √ √ √ 

13 posvetuje se z vodstvom fakultete glede vprašanj zaposlovanja, 
habilitacij, poklicnega razvoja in skrbništva za nasledstvo v poklicih 

 √ √ √ (**) 

14 poda mnenje glede organiziranosti fakultete √ √     

15 sprejema pravila (organiziranost in delovanje) fakultete       √ 

16 daje mnenje o razrešitvi dekana    √     

17 imenuje študijske komisije za naloge, ki so povezane z izobraževanjem     √ √ 
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Preglednica 19 − nadaljevanje  

  Pristojnosti in naloge senata fakultete UNIL KFUG UNK UP 
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18 sprejema odločitve v vseh zadevah fakulteti √       

19 imenuje komisijo za reševanje konfliktov znotraj fakultete   √     

20 oblikuje predloge za priznanja in nagrade članice in univerze       √ 

21 predlaga imenovanja predstavnikov v strokovne in zunanje organe        √ 

22 naloge v študijski dejavnosti: imenovanje komisij za oceno, zagovor 
doktorskih disertacij, oblikovanje pravil ocenjevanja podiplomskih del, 
imenovanje mentorjev podiplomskim študentom, obravnava vlog itd. 

      √ 

23 naloge na področju habilitacij: imenovanje komisije poročevalcev, 
izvolitev v naziv itd. 

      √ 

24 spremljanje kakovosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in 
umetniškega dela 

      √ 

*Opomba: Rektor domače univerze lahko imenovanje dekana vrne v ponovno obravnavo na senat 
članice, vendar v primeru, da senat članice ponovno predlaga istega kandidata, ga rektor v 15-ih dneh 
imenuje za dekana.  

**Opomba: Senat članice domače univerze je zadolžen za sprejem delovnega načrta in poročila o delu, 
kjer so opredeljene letne razvojne naloge, finančni načrt in kadrovanje članice. 

***Opomba: Prazen prostor pomeni, da naloga ni primerljivo opredeljena v preučevanih splošnih 
pravnih aktih univerz (statuti, pravilniki ipd.), dostopnih na spletnih straneh.  

Vir: UNIL 2004, 2005; BMWF (2002); KFUG 2009c; 2. HRÄG 2005; UNK 2006; ZViS; UP 2008b.  

V opisu nalog senata fakultete na KFUG je poudarek na njegovi nadzorni in posvetovalni 

funkciji na področju financ in izvajanja dogovora o ciljih. Za razliko od ostalih primerjanih 

univerz pa med nalogami senata fakultete na KFUG ne najdemo sprejemanja strateških in 

razvojnih planov fakultete. Senat fakultete na UNK nima nadzorne in posvetovalne vloge na 

področju financ in porabe sredstev kot jo zasledimo na UNIL in KFUG. Svetovalna vloga 

senatov fakultet na UNK se izraža na področju razvoja, kadrovanja in študijskih dejavnosti.  

V primerjavi s tujimi univerzami ima senat fakultete na UP odločujočo vlogo pri imenovanju 

dekana, pri organizaciji in delovanju fakultete. Senat fakultete na domači univerzi nima 

nadzorne funkcije, saj to izvaja upravni odbor članice. Opis nalog senata fakultete na UP je 

manj splošen kot pri drugih primerjanih univerzah. 

5.4 Kakovost 

Obsežnejši in podrobnejši pregled aktivnosti na področju zagotavljanja kakovosti posameznih 

univerz presega namen te raziskave. V nadaljevanju so predstavljene le splošne ugotovitve 

glede managementa kakovosti opazovanih univerz kot določene posebnosti na tem področju, 

ki jih opazovane univerze še posebej izpostavljajo.  
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5.4.1 Management kakovosti: splošni mehanizmi 

Ugotavljamo lahko, da v vseh opazovanih univerzah (tujih in domači) obstajajo podobni 

mehanizmi zagotavljanja kakovosti na različnih ravneh, ki zajemajo:  

- obveznosti univerz do izvajanja evalvacij svojih dejavnosti,  

- predpisane pogoje za zasedbo pedagoških delovnih mest oz. habilitacijo v naziv,  

- evalvacije pedagoškega dela vezane na obnovitev naziva (in delovnega razmerja) ter  

- organizacijo posebnih služb in komisij za spremljanje kakovosti.  

V času izvajanja raziskave nisem našla podatka o izvedenih zunanjih evalvacijah na 

opazovanih tujih univerzah. Univerza na Primorskem pa je izvedla zunanjo evalvacijo svoje 

dejavnosti.  

5.4.2 Management kakovosti: posebnosti posamezne univerze 

Ugotavljam, da imajo vse opazovane univerze službo oz. oddelek za kakovost na ravni 

rektorata. Pri čemer lahko iz celotnega opisa delovanja univerze ugotovimo določene razlike v 

njenem delovanju.  

Na Univerzi v Lausanni (UNIL) vodi področje kakovosti in evalvacije eden izmed štirih 

prorektorjev, pri čemer je zanimivo to, da je to mesto v tokratni sestavi zaupano 

neakademskemu članu rektorata univerze. Pri opisu organiziranosti ugotovimo, da je področje 

kakovosti in evalvacije razdeljeno na pet podpodročij, za vsako je zadolžen strokovni 

sodelavec. Osrednja vloga rektorata na UNIL je dodatno poudarjena z zakonskim določilom, 

da ima rektorat pravico kadarkoli zahtevati evalvacijo pedagoškega dela. In to kljub 

predpisanim rednim evalvacijam pedagoškega dela tudi pred iztekom habilitacije (tudi za 

redne profesorje) oz. pred obnovitvijo delovnega razmerja.  

Tudi na Univerzi Konstanz (UNK) ima osrednjo vlogo pri spremljanju kakovosti na univerzi 

rektorat. Na njej je spremljanje in zagotavljanje kakovosti del razvijajočega se modela 

odličnosti, za katerega je ta univerza uspela pridobiti dodatna javna sredstva. Na spletnih 

straneh UNK tako najdemo obširno predstavitev razvijajočega se modela odličnosti, ki temelji 

na treh sklopih, in sicer: na oblikovanju novega programa (kemična biologija), oblikovanju 

centra za nove modele raziskovanja v humanistiki in na vzpostavitvi organizacijske strategije 

kulture inovativnosti. Ta zadnji sklop temelji na strategiji, ki se osredotoča na (UNK b. l.a):  

- vzpostavitev sistema in pogojev za razmah kakovostnega raziskovanja in izobraževanja, s 

poudarkom na internacionalizaciji študentov in pridobivanju visoko kakovostnega 

mladega kadra. Med ukrepe na tem področju sodijo: financiranje novih jeder 

raziskovanja, oblikovanje novega svetovalnega telesa za podpiranje mladih in 

postdoktorskih raziskovalcev, spremembe financiranja raziskovalnih skupin, izboljšanje 

pogojev bivanja tujih študentov ipd.; 
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- vzpostavitev inovativne organizacije. Med te ukrepe sodijo: oblikovanje novih centralnih 

podpornih služb, ki bodo nudile podporo raziskovanju; oblikovanje internega sistema 

evalvacije kakovosti in povezovanje preko konzorcija za kakovost z drugimi univerzami 

(Central European University, Univerza v Maasttichtu); financiranje strokovnega 

svetovanja za dosego cilja povečanja nejavnega financiranja; 

- financiranje ukrepov za izboljšanje možnosti povezovanja raziskovalnega dela in 

družinskega življenja raziskovalcev;  

- izboljšanje komunikacije med raziskovalci in širšo javnostjo ter gospodarstvom, sem sodi 

tudi oblikovanje foruma za promocijo dialoga.  

Univerza na Primorskem (UP) je tudi pri organiziranju sistema zagotavljanja kakovosti še 

najbolj blizu Univerzi Karl Franzes v Gradcu (KFUG), kjer je to področje organizacijsko 

neposredno podrejeno rektorju. Formalno je to področje na obeh univerzah podrobno urejeno 

s posameznimi internimi akti, izvajanje politik in ukrepov na tem področju pa je razdrobljeno 

na delovna telesa (komisije) in strokovne službe. Na obeh univerzah zasledimo podobne opise 

izvedenih aktivnosti na področju managementa kakovosti. Med te spadajo: spremljanje 

sprejetih indikatorjev kakovosti, izvajanje evalvacij na različnih ravneh, izvajanje 

izobraževanj za različne skupine zaposlenih ipd.  

Pri čemer na spletnih straneh KFUG najdemo predstavitve izvedenih študij za izboljšanje 

kakovosti dela (npr. na področju izobraževanja, projektnega dela itd). Pri tem v ozadju opisov 

zasledimo različne indikatorje kakovosti, ki jih univerza spremlja. Sistem sklepanja dogovora 

o ciljih in izvajanju dejavnosti na različnih ravneh (ministrstvo − univerza – fakultete – 

oddelki – posamezniki) je eden izmed ukrepov zagotavljanja kakovosti v avstrijskem 

visokošolskem sistemu.  

5.5 Povzetek ključnih ugotovitev 

Na osnovi ugotovitev, opravljenih pri primerjavi univerz, bom na tem mestu poskusila 

odgovoriti na prvi dve raziskovalni vprašanji, ki sem si jih postavila na začetku naloge:  

- Kako in v čem se koncept upravljanja domače univerze razlikuje od upravljanja 

opazovanih srednjeevropskih univerz. 

- Kako oz. na kakšen način so razlike v upravljanju univerz povezane z rangiranjem teh 

univerz na lestvicah kakovosti. 

Če poskusim strniti glavne ugotovitve opravljene primerjave med izbranimi 

srednjeevropskimi univerzami, ki so višje uvrščene na mednarodnih lestvicah kakovosti od 

primerjane domače univerze, ugotavljam: Čeprav je na prvi pogled upravljanje podobno (saj 

imajo podobne kolektivne in poslovne organe), nam poglobljeni pogled pokaže vrsto 

vsebinskih razlik.  
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Koncept upravljanja Univerze na Primorskem (UP) se pomembno razlikuje od upravljanja 

opazovanih srednjeevropskih univerz. Razlike se nanašajo zlasti na vlogo in položaj 

centralnih vodstvenih organov univerze. Tako ima na opazovanih tujih univerzah osrednjo 

pristojnost in odgovornost pri upravljanju univerze rektorat, ki ima vlogo top managementa; 

na domači univerzi pa si pristojnost na področju poslovodenja na ravni univerze delita rektor 

in upravni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki države, zaposlenih in študentov. Nadalje je na 

opazovanih tujih univerzah nadzorna funkcija dodeljena organu, ki ga sestavljajo zunanji 

strokovnjaki, ki niso del univerzitetne skupnosti (zaposleni in študentje). Če tega organa ni, to 

funkcijo kot notranji organ opravlja senat univerze; na domači univerzi pa opravlja nadzorno 

funkcijo upravni odbor, ki je hkrati organ upravljanja in ga sestavljajo tako zunanji 

predstavniki kot predstavniki zaposlenih in predstavnik študentov.  

Koncept upravljanja domače univerze se pomembno razlikuje od upravljanja opazovanih 

srednjeevropskih univerz tudi v postopku imenovanja (in razrešitve) rektorja. Na opazovanih 

tujih univerzah imajo v postopku imenovanja rektorja državne oblasti neposreden vpliv tako, 

da rektorja imenujejo oz. posreden vpliv tako, da rektorja imenuje nadzorni odbor, v katerem 

so predstavniki države medtem pa rektorja na domači univerzi voli akademska skupnost in 

študentje (z eno petino kvote študentov).  

Koncept upravljanja domače univerze se pomembno razlikuje od upravljanja opazovanih 

srednjeevropskih univerz tudi v strukturi in členjenosti univerze. Na opazovanih tujih 

univerzah prevladuje bolj centralizirana struktura, kjer imajo fakultete manj »svobode« pri 

opravljanju dejavnosti, dekani pa manjša pooblastila in pristojnosti od primerjalne domače 

univerze. Za njo pa je značilna višja raven decentralizacije in višja raven podvajanja, tako 

pristojnosti kot dejavnosti na ravni univerze in članic (fakultet).  

Koncept upravljanja domače univerze se nadalje pomembno razlikuje od upravljanja 

opazovanih srednjeevropskih univerz tudi v organiziranosti in vodenju podporne 

(administrativno-tehnične) dejavnosti. Na opazovanih tujih univerzah je podporna dejavnost 

bolj centralizirana in enotno vodena, saj jo vodi član rektorata oz. direktor, ki je kot dekan v 

funkciji vodje notranje organizacijske enote. Na domači univerzi pa je podporna dejavnost 

razdrobljena na tajništva po članicah univerze. Ta pa niso neposredno enotno vodena, saj je 

glavni tajnik univerze le v vlogi koordinatorja dela tajništev.  

Na koncu ugotavljam, da se koncept upravljanja domače univerze pomembno razlikuje od 

upravljanja opazovanih srednjeevropskih univerz tudi v številu in vlogi (decentraliziranih) 

organov odločanja na fakultetah. Na opazovanih tujih univerzah je manjše število organov 

odločanja na ravni fakultet, na njihovo imenovanje in delovanje pa ima rektorat neposreden 

vpliv. Na domači univerzi ima članica večjo pristojnost oz. svobodo odločanja, ki se kaže 

predvsem v tem, da: (1) dekan in upravni odbor članice neposredno upravljata z dejavnostjo 

na trgu, (2) senat članice ima (končno) pristojnost nad imenovanjem dekana, (3) senat članice 
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samostojno sprejema notranja pravila delovanja, v katerih določi med drugim tudi število 

prodekanov, končno število senatorjev, organiziranost fakultete ipd.  

Primerjane srednjeevropske univerze, ki so na mednarodnih lestvicah kakovosti višje 

uvrščene od Univerze na Primorskem (UP), so v zadnjem desetletju izvedle reforme svoje 

notranje strukture in organov upravljanja, pred tem pa so bile izvedene reforme zakonodaje v 

prid večji avtonomiji univerz in večji odgovornosti rektorata kot osrednjemu organu 

upravljanja.  

Izhajajoč iz do sedaj povedanega lahko trdim, da so primerjane srednjeevropske univerze, ki 

so na mednarodnih lestvicah kakovosti višje uvrščene od domače univerze, organizacijsko 

bolj centralizirane in imajo manjše število vodstvenih organov ter tako jasneje določeno 

končno odgovornost in pristojnost glede upravljanja univerze. Ta je zaupana rektoratu, ki ima 

vlogo najvišjega (top) managementa, torej vlogo veččlanske uprave organizacije, ki ji 

predseduje rektor. Kot člane uprave (top managementa) pa so imenovani tudi posamezniki, ki 

ne izhajajo iz akademske sfere, čeprav so v manjšini. Poleg tega ugotavljam, da opazovane 

tuje univerze izkazujejo večji poudarek znanju s področja managementa, tako v opisu pogojev 

za imenovanje kot opisu nalog članov rektorata, saj je vodenje univerze njihova primarna 

naloga tudi po obsegu delovnih obveznosti. Na opazovanih tujih univerzah tako rektorja 

(posredno oz. neposredno) imenujejo državne oblasti, vloga senata univerze pa ostaja v temu, 

da kandidata za rektorja predlaga v imenovanje. Rektorji na opazovanih tujih univerzah imajo 

določeno daljše mandatno obdobje.  

Ugotavljam, da primerjane srednjeevropske univerze izkazujejo enakopravnejši odnos do 

neakademskih delavcev, saj imajo ti svoje predstavnike na vseh opazovanih tujih univerzah v 

senatu univerze in senatu fakultete.  

Ugotavljam, da imajo primerjane srednjeevropske univerze enostavnejšo (oz. manj členjeno) 

strukturo organizacije in manjšo razpršenost odgovornosti in pristojnosti. Skladno s tem imajo 

tudi centralno organizirano administrativno in podporno dejavnost, njeno vodenje pa je 

zaupano članu rektorata ali direktorju kot vodji notranje organizacijske enote univerze.  

Nadalje imajo primerjane srednjeevropske univerze manjše število vodstvenih organov na 

fakultetah, na njihovo imenovanje in delovanje pa ima rektorat neposreden vpliv. Ravno tako 

je v pristojnosti rektorata, da določa notranjo organiziranost fakultet, kjer ima senat fakultete 

le svetovalno vlogo.  

Primerjane srednjeevropske univerze, ki so na mednarodnih lestvicah kakovosti višje 

uvrščene od domače univerze, sprejemajo vrsto strateških odločitev za oblikovanje svojih 

primerjalnih prednosti pred ostalimi univerzami, zato je tako na področju kakovosti kot na 

področju pridobivanja novih finančnih sredstev rektorat nosilec tako osrednje strateške vloge 

kot izvedbenih (tudi strokovnih) aktivnosti.  
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Opazovane tuje univerze so v svojo promocijo in predstavitev vključile tudi primerjalne 

prednosti mesta oz. pokrajine, kjer ima univerza sedež.  

Če zaključimo pri številskih podatkih, zbranih v raziskavi ugotovimo, da izbrane tuje univerze 

pridobijo veliko več javnih in drugih finančnih sredstev od domače univerze. Drugi podatki 

pa hkrati prikazujejo veliko prednost tujih opazovanih univerz, saj izkazujejo večje število 

pedagoškega osebja ter večjo vključenost, tako tujih akademskih delavcev kot tujih študentov 

v svoje dejavnosti.  
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6 STALIŠČA KLJU ČNIH SKUPIN NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM  

To poglavje vključuje ugotovitve opravljene raziskave stališč ključnih skupin udeležencev 

domače univerze do njenega sistema upravljanja. V prvem podpoglavju so predstavljene 

ugotovitve opravljene raziskave z uporabo polstrukturiranih intervjujev s predstavniki vodstva 

domače univerze. V drugem podpoglavju pa so predstavljene ugotovitve izvedene ankete o 

stališčih do sistema upravljanja domače univerze med člani senatov, upravnih odborov in 

vodstva članic univerze. V tem delu raziskave so uporabljene kvantitativne metode 

raziskovanja. Na koncu pa so povzete in združene ugotovitve tako kvalitativnega kot 

kvantitativnega dela raziskave.  

6.1 Stališča vodstva univerze (ugotovitve opravljenih intervjujev) 

S predstavniki vodstva preučevane domače univerze (rektor, prorektorja, glavni tajnik) sem 

opravila polstrukturirane intervjuje, na osnovi katerih sem želela pridobiti njihova stališča do 

vprašanj, povezanih s temo upravljanja univerz.  

Raziskava je pokazala, da je vprašanje upravljanja univerze zelo aktualno, pri čemer so se 

odgovori med posamezniki zelo razlikovali. Po eni strani je prevladalo dokaj analitično 

naštevanje vsebinskih razlik upravljanja in organizacije različnih sistemov, po drugi pa je 

glavno težo prevzelo navajanje vzrokov, zakaj se trenutni sistem domače univerze ni mogel 

približati bolj integriranemu oz. bolj kakovostnemu modelu upravljanja univerz, ki naj bi 

prevladoval v tujini. Posamezniki so tako pojasnili, da »kadar govorimo o integriranih 

zadevah mislim, da … bi morali biti, kar integrirani, in tu so prednosti«, naslednji pa je menil, 

da je »v slovenskem prostoru (je) upravljanje univerz spontano, nekoordinirano, vodeno (…) 

od danes na jutri, ne pa (…) planiran, pripravljen, sodoben način vodenja«. 

Med vzroki, ki naj bi zavirali pristop k bolj integriranemu modelu univerze, so bili omenjeni: 

zakonodaja, tradicija, kratek čas obstoja organizacije, mentaliteta ljudi; tako tistih v 

organizaciji kot tudi mentaliteta vplivnih interesnih skupin. Predstavniki vodstva se zavedajo, 

da je dolgi rok za spremembe na tem področju nujen, tako je eden od predstavnikov dejal: 

»Tu zadeva rabi čas in v tem smislu je treba to specifiko, kot smo si jo zastavili na začetku, 

umeščati v razmišljanje vseh delavcev in pa članic« oziroma z besedami drugega 

predstavnika: »To je bil nastanek in sedaj težko verjamem, da bi se kar spremenilo s 

prehodom na oddelke. Težko sprejemljivo za (posamezne) članice.« 

Predstavniki vodstva so izrazili mnenje, da se pomembnejše vsebinske razlike med sistemi 

upravljanja domačih in tujih univerz dotikajo vprašanj v zvezi: s sestavo in pristojnostjo 

upravnega odbora, imenovanjem rektorja, vlogo dekanov, organizacijo univerze v oddelke ali 

fakultete ali kombinacijo obeh.  



95 

Kot prednosti sedanjega sistema upravljanja opazovane univerze so bile omenjene naslednje 

značilnosti: ločenost poslovnega od akademskega odločanja, način izvolitve rektorja; razvojne 

ideje prihajajo od spodaj navzgor, članice so bližje stroki in populaciji in tako se hitreje 

odzovejo na svoje razvojne potrebe.  

Kot slabosti sedanjega sistema upravljanja opazovane univerze so bile navedene naslednje 

značilnosti: nejasna opredelitev razmerij med univerzo in članicami, premajhna avtonomija 

univerze pri postavljanju njene notranje organiziranosti in določanju pristojnosti njenih 

organov, sestava upravnega odbora, postopek akreditacije študijskih programov, manjša 

učinkovitost ob višjih stroških, slabši nadzor.  

Zanimiva je razvrstitev slovenskih univerz glede na stopnjo decentralizacije. Predstavnik 

vodstva mi jo je pojasnil tako: »Najbolj decentralizirano obliko upravljanja predstavlja 

Ljubljanska univerza, ker imajo članice največjo … dimenzijo svobode, samostojnosti. Sledi 

ji Univerza na Primorskem. Bolj centralizirana je Univerza v Mariboru, »zato ker se je cela 

vrsta odločitev prenesla z nivoja članice na nivo rektorata«. Najbolj centralizirana pa je po 

njegovem mnenju Univerza v Novi Gorici, kjer »razmišljajo bolj, kot bi imeli oddelke, 

recimo, da je tam oddelčna razdelitev, je pa res najmanjša«. 

V raziskavi sem nadalje želela raziskati mnenje predstavnikov vodstva glede delovanja 

organov univerze, to je upravnega odbora in senata univerze. Pri čemer so posamezniki, ki so 

se v preteklosti že ukvarjali s problematiko delovanja in upravljanja univerze hkrati z oceno 

stanja podali konkretne predloge, kaj in kako naj bi delovanje posameznega organa izboljšali.  

Če se najprej ustavim pri oceni vloge in sestave upravnega odbora univerze, je raziskava 

pokazala, da so mnenja predstavnikov vodstva med seboj v svoji oceni sicer razlikujejo, a 

hkrati je vsem skupna ocena, da je to zelo pomemben organ univerze in je zato njegovo 

delovanje za razvoj univerze ključnega pomena. Ravno zaradi tega je nujno, da je njegovo 

delovanje učinkovito in kakovostno.  

Tako mi je predstavnik vodstva dejal: »da je do sedaj upravni odbor deloval konstruktivno ali 

pozitivno«, saj je »podprl izgradnjo dveh kampusov, s čimer je prepoznal, da je za razvoj 

univerze potrebno, da imamo ustrezno infrastrukturo, ustrezne pogoje za delo. Kar je samo 

pohvalno, ker v kolikor upravni odbor ne bi dal zelene luči za te investicije, bi si težko 

predstavljali nadaljnji razvoj univerze, po drugi strani pa preko njega ne bi mogli iti«. Iz dane 

ocene lahko sklepamo, da je upravni odbor viden kot poslovodni organ s pasivno vlogo, kjer 

je njegova vlogo ta, da »prepozna« razvojne možnosti univerze, ne pa, da jih ustvarja. 

Podobno mi je naslednji predstavnik dejal, da »bi morali malo posodobiti njegovo delovanje, 

da bi bil malo bolj fleksibilen, malo bolj operativen«. 

Prav poslovodna funkcija upravnega odbora je bila od drugih predstavnikov vodstva ocenjena 

kot zelo šibka točka sedanje ureditve, saj ima »… pomembne poslovodske pristojnosti, čeprav 
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upravljajo to … ljudje, ki niso povezani z vsakodnevnim delom in poslovanjem univerze, 

ampak se sestanejo občasno in nimajo vpogleda v poslovanje«. Zato je po njegovem mnenju 

na ta način možno učinkovito opravljat »… le nadzorstveno funkcijo, ne pa poslovodske«.  

Na problem sestave in članstva v upravnem odboru pa je opozoril tudi sogovornik, ki vidi 

težavo v tem, da so predstavniki »premalo in predaleč soudeleženi v vsebino aktivnosti«, ki 

jih ima upravni odbor. Po drugi strani pa opozarja, da so predstavniki ustanovitelja, torej 

države, le posredno vključeni v delovanje univerze, saj bi po njegovem mnenju bila temeljna 

osnova za odgovornost članov »lastna participacija«. Saj če so »v upravnem odboru 

predstavniki podjetij, ki vlagajo, ki financirajo to zadevo, je ta zadeva malo drugačna«. 

Povečanje učinkovitosti upravnega odbora je po mnenju dveh predstavnikov povezana s 

spremembo zakonske regulative, saj »če govorimo o … načinu, kako bi morala biti moderna 

univerza organizirana, potem bi moral upravni odbor biti v drugačnih razmerjih in imeti 

drugačno težo«. Po mnenju dveh predstavnikov je možno doseči večjo učinkovitost 

poslovodenja s prenosom poslovodskih pristojnosti na rektorja, tako bi si le-te delil s senatom 

univerze.  

Ugotavljam lahko, da je po mnenju večine predstavnikov vodstva ključnega pomena, za 

povečanje učinkovitosti delovanja organov univerze, tako potreba po bližini akterjev in 

njihovi aktivni udeležbi v delovanje univerze kot tudi potreba po strokovnem znanju. Saj je 

tudi pri izvajanju nadzorstvene funkcije upravnega odbora izražena potreba po ljudeh «… ki 

so strokovno specializirani za nadzor, finančni nadzor, premoženjski nadzor, nadzor nad temi 

posli«.  

Pri učinkovitem izvajanju poslovodne funkcije upravnega odbora so posamezniki izrazili 

mnenje, da je bolje, če je to manjši kolektiven organ, saj so odločitve vezane na »konsenz 

okolja«. Po drugi strani pa je predstavnik vodstva opozoril, da je dejansko poslovodenje 

prepleteno z vsebinskimi odločitvami, saj »večina naših odločitev ima določene finančne 

implikacije ... razvoj novih študijskih programov, razvoj novih članic, razvoj univerze kot tak 

... v določeni točki vedno potegne za seboj določeno finančno implikacijo«. 

Prav zaradi te povezanosti med vsebinskimi in poslovodnimi odločitvami je drugi predstavnik 

razmišljal o možnostih drugačne razdelitve pristojnosti, in sicer tako, da bi senat dobil še 

določene pristojnosti upravnega odbora, tako bi bil senat »organ, ki sprejema te odločitve na 

najvišjem nivoju in potem izvršilni organ recimo rektor«. Pri čemer je bila ponovno 

izpostavljena potreba po ustrezni strokovni usposobljenosti ljudi v organih s poslovodno 

funkcijo, saj » … je v javnem sektorju specifika, (…), ker pravzaprav senati oz. ti organi 

odločanja, nimajo nekih znanj s področja managementa«.  

Raziskava je pokazala, da so predstavniki vodstva enotni v oceni, da je senat kot najvišje 

strokovno telo »dobro umeščeno« v delovanje univerze, »da svoje delo dobro izvaja in 
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nadzira« in da je njegova vloga »zelo pomembna«. Vloga senata je po mnenju večine 

predstavnikov vodstva na nek način pomembnejša od vloge upravnega odbora, saj je njegova 

vloga širša »… ker se dejansko navezuje na vse, kar je znotraj univerze« ali z besedami 

drugega predstavnika »… v delitvi pristojnosti senata z rektorjem nastajajo vse najbolj 

pomembne življenjske strokovne odločitve«. V tako široko opredeljenem kontekstu dela 

senata pa sta dva predstavnika izpostavila kot ključno predvsem skrb senata za uresničevanje 

politik na področju izobraževanja, raziskovanja in razvoja akademskih kadrov.  

Večina predstavnikov vodstva je izpostavila pomen konsenzualnega načina odločanja v 

senatu, čeprav se po drugi stani zavedajo, da včasih »enostavno to ni možno«, kar je po 

mnenju enega predstavnika »izraz raznolikosti« članov senata in posredno tudi članic 

univerze. Po drugi strani pa sta dva predstavnika vodstva videla v tem še bistvenejše 

vprašanje »… kako člani v senatu razumejo svojo odgovornost: ali (jo) razumejo (tako), da 

odgovarjajo akademski skupnosti univerze, ali odgovarjajo posameznim članicam ali vodstvu 

članic, ki pa imajo včasih zelo različne interese kot so interesi univerze kot celote. Zato je 

problem odločanja (pomemben) še posebej (tedaj), če se želi uveljaviti konsenzualen način 

odločanja«.  

V skladu z navedenim ugotavljam, da predstavlja članstvo v senatu univerze svojevrsten 

konflikt med vlogami in med skupinami. Konflikt vloge se pojavi, ko je posameznik 

izpostavljen močnemu pritisku zaradi neusklajenosti nalog oz. pričakovanj (Možina 2002, 

580−616). To dvojnost vlog je eden izmed predstavnikov vodstva predstavil takole: »Kar 

dostikrat pogrešam je to, da bi moral senat vendarle razmišljati, … da zaščiti svoje članice, … 

(in) varovati interese članice, ampak hkrati razmišljati integralno, kot najvišje strokovno telo 

univerze«.  

Eden od predstavnikov je takole opisal konflikt med skupinami, ki kaže na sporno situacijo 

zaradi razlike v ciljih: »Kar se zdi včasih pomanjkljivo, so težko premostljiva … razmerja 

med članico in univerzo, še posebej, ker sedanji sistem članicam daje zelo visoko stopnjo 

akademske samostojnosti, praktično popolno akademsko samostojnost. Po drugi strani pa 

univerzi ali bolje rečeno rektoratu ne zagotavlja zakonskih podlag za uveljavljanje razvojne 

funkcije, ampak mora razvojno funkcijo uresničevati preko ene od članic. To v bistvu pomeni, 

da so takoj problemi, če se želi ustanoviti nova članica, ker nobena od članic ni zainteresirana 

oz. je v nasprotju z njenimi dolgoročnimi interesi, če se vzpostavi nek program, ki pomeni 

dodatno možnost za študente, ki bi se sicer vpisovali v programe članice. To pomeni neko 

vrsto konkurenco.«  

Vendar je po mnenju predstavnika vodstva interesni konflikt znotraj univerze v večji meri 

povezan s sedanjo regulativo, ki »… ne omogoča razvojne funkcije univerze«, kar je še 

posebej pomembno za univerze, ki želijo razvijati nova področja. Nadaljnji razvoj univerze, v 

smislu širjenja področij in članic, pa je za drugega predstavnika hkrati povezan z vprašanjem 
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učinkovitosti dela senata univerze, saj »… z nastajanjem novih članic, … torej s 

povečevanjem števila članov senata, je pričakovati, da bo mogoče malo več težav z 

usklajevanjem splošnega mnenja«.  

Če se vrnemo k vprašanju razvoja univerze ugotovimo, da je večina predstavnikov vodstva 

enotna v mnenju, da je rektorat »motor razvoja«, «generator novih idej«, pri čemer je »zelo 

pomembna razvojna funkcija rektorata predvsem pri univerzah, ki še niso postale 

univerzalne«. »Predvsem pa naj bi rektorat tudi razvijal infrastrukturne pogoje za univerzo in 

članice v … najširšem smislu«. Prav tako je večina predstavnikov vodstva mnenja, da je 

težnja, da rektorat prevzame razvojno funkcijo univerze, vir konflikta med rektoratom in 

članicami.  

V zvezi s tem so predstavniki vodstva pojasnili, da rektorat »… sploh ni umeščen v ta prostor 

v smislu in v vlogi kot bi jo moral odigrati«. Tako po mnenju tega predstavnika si rektorat na 

nek način šele »… poskuša izboriti to vlogo«. In dalje naslednji »… tukaj je sedaj to 

tolmačenje, kjer nismo … vsi … vedno enotni s članicami. Torej, članice sprejemajo … vlogo 

neke širše podporne službe za (svoje) delovanje«. Če pa »… je rektorat tudi pobudnik 

nekaterih idej« imajo posamezniki »težave oz. težje sprejemajo oz. vidijo to … pristop od 

zgoraj navzdol. Včasih, ne vedno.« Zato vidijo to »… kot ogroženost njihove samostojnosti 

oz. avtonomnosti«.  

Vendar uspeha in razvoja v organizaciji ni brez konfliktov, ki zahtevajo nove rešitve in 

možnosti za spremembe. Možina (2002, 583) opozarja na dobre strani konfliktov, saj skupina, 

v kateri ni nasprotij, postane statična, pasivna in neprilagodljiva na spremembe; organizacija 

mora tako biti samokritična in dopuščati nasprotja ter jih ustvarjalno odpravljati.  

Iz odgovorov predstavnikov vodstva ugotovimo, da gre po njihovem mnenju za mešano 

konfliktno situacijo, v kateri je veliko nasprotujočih si in veliko skupnih ciljev, ali kot nam je 

predstavnik vodstva pojasnil, da »… tu ne gre za neko dvojnost, … stanje na nasprotnih 

bregovih, … ampak gre za eno in isto zgodbo, ki pa se mora dopolnjevati«.  

Večina predstavnikov vodstva univerze si je zelo blizu v mnenju, katere so še naloge 

rektorata in kakšna je njegova vloga. Po mnenju predstavnikov vodstva spada tako med 

glavne naloge rektorata izvajanje, poleg že omenjene razvojne funkcije, široke strokovne 

podpore članicam, in dalje da predstavlja univerzo navzven ter na koncu, da povezuje in išče 

sinergijo med članicami univerze.  

Iskanje sinergije in skupnih ciljev med rektoratom in članicami univerze naj bi tako odigralo 

ključno vlogo v prihodnjem delovanju in posledično pri organiziranosti univerze. Čeprav se 

članice univerze »včasih ulovijo v funkcijsko razmišljanje, zapirajo v lastne silose, in 

postanejo … samostojne kraljevine, znotraj kraljevine«, je naloga rektorata, »… da se skuša te 

silose narediti čim bolj ohlapne« in da »skuša iskat … neke skupne sinergije« Ko pa bodo 
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članice »videle rezultate te uvedbe, in ko bodo videle, da bodo imele neke koristi od tega, 

bodo verjetno same začele drugače razmišljati«.  

6.2 Stališča predstavnikov pomembnih skupin udeležencev na univerzi (rezultati 
ankete)  

Pisno anketo sem izvedla na namenskem vzorcu. Predpostavljala sem, da imajo na upravljanje 

univerze bolj poglobljen pogled naslednje skupine udeležencev: 

- predstavniki vodstva članic univerze (dekan, prodekan, direktor in namestnik), 

- člani senata univerze in senatov članic univerze,  

- člani upravnega odbora univerze in upravnih odborov članic univerze, 

- predstojniki oddelkov oz. inštitutov članic univerze.  

Od 132-ih je vprašalnik vrnilo 53 anketirancev. Splošni podatki o anketirancih, ki so vrnili 

izpolnjen vprašalnik, so prikazani v spodnjih tabelah. 

Preglednica 20:  Pregled anketirancev po starosti 

Starost Število Delež 

do 35 let 18 34,0 % 

od 36−50 let 18 34,0 %

starejši od 50 let 17 32,1 %

Skupaj 53 100,0 %

 

Preglednica 21:  Pregled anketirancev po nazivu 

Naziv Število Delež 

Redni profesor, znanstveni svetnik 12 22,6 %

Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec 8 15,1 %

Docent, znanstveni sodelavec 12 22,6 %

Drugi nazivi visokošolskih učiteljev 2 3,8 %

Asistent 3 5,7 %

Brez naziva 16 30,2 %

Skupaj 53 100,0 %
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Preglednica 22:  Pregled anketirancev po funkciji 

Funkcija Število Delež 

Član senata 26 37,7 %

Član upravnega odbora 16 23,2 %

Dekan, direktor in namestnik 12 17,3 %

Predstojnik oddelka, inštituta 15 21,7 %

Skupaj 69 100,0 %

 

Preglednica 23:  Pregled anketirancev po zaposlitvi 

Delovno razmerje na univerzi Število Delež 

Da, polni delovni čas 36 67,9 %

Da, krajši delovni čas 5 9,4 %

Ne 12 22,6 %

Skupaj 53 100,0 %

 

6.2.1 Učinkovitost sistema upravljanja univerze  

Na vprašanje, kako učinkovito sistem upravljanja Univerze na Primorskem podpira 

posamezen proces na univerzi, so mi anketiranci odgovarjali z oceno na petstopenjski lestvici, 

kjer je ena pomenilo neučinkovito in pet v celoti učinkovito podpiranje.  

Iz rezultatov statistične obdelave podatkov lahko ugotovim, da niso anketiranci pri nobenemu 

vprašanju, ki se je nanašala na oceno učinkovitosti sistema upravljanja opazovane domače 

univerze, v povprečju dodelili najvišjih ocen 4 oz. 5.  

Preglednica 24 prikazuje povprečne ocene odgovorov, pri čemer si vprašanja sledijo od 

najvišje povprečne ocene navzdol. V povprečju so anketiranci bili mnenja, da sistem 

upravljanja domače univerze najbolj učinkovito podpira razvoj interdisciplinarnih študijskih 

programov, kjer znaša povprečna ocena 3,3, s standardnim odklonom 1,011. Pri več kot 

polovici elementov so anketiranci v povprečju ocenili učinkovitost sistema upravljanja 

domače univerze med 3,08 ≤ 2,91 (s standardnim odklonom od 0,73 do 1,02). Po mnenju 

anketirancev pa sedanji sistem upravljanja domače univerze najmanj učinkovito podpira 

izvajanje ustrezne administrativno-tehnične dejavnosti, saj je ta dosegla najnižjo povprečno 

oceno 2,49 (s standardnim odklonom 0,89).  

Nadalje so anketiranci v povprečju najnižje ocenili učinkovitost sistema pri vprašanjih, ki so 

se nanašala na motivacijo različnih skupin zaposlenih na univerzi. Po mnenju anketirancev 

sistem najmanj podpira motivacijo visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, nato 
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administrativno-tehničnega osebja, saj znašata povprečni oceni pri teh vprašanjih 2,51 in 2,52. 

Sistem naj bi po mnenju anketirancev nekoliko bolje podpiral motivacijo mlajših 

visokošolskih sodelavcev in raziskovalcev, saj je tu povprečna ocena anketirancev 2,62.  

Nekoliko nižja povprečja najdemo še pri ocenjevanju učinkovitosti sistema upravljanja pri:  

- podpiranju ustrezne komunikacije znotraj univerze,  

- podpiranju strokovnega in pravočasnega odločanja in  

- izvajanju finančnega managementa znotraj univerze.  

Preglednica 24:  Pregled povprečnih vrednosti odgovorov na vprašanja o učinkovitosti 
sedanjega sistema upravljanja domače univerze 

V kakšni meri sedanji sistem upravljanja UP: Število Min. Max. 
Povpr. 
ocena 

Std. 
odklon 

7.9 omogoča razvoj interdisciplinarnih študijskih programov? 53 1 5 3,30 1,011

7.18 omogoča univerzi prilagajanje razmeram in zahtevam evropskega 
visokošolskega prostora? 

53 1 5 3,08 ,851

7.1 podpira doseganje zastavljenih strateških ciljev ? 53 1 4 3,04 ,733

7.7 podpira izvajanje in nadzor kakovosti pedagoške dejavnosti? 53 1 5 3,04 ,960

7.10 omogoča razvoj raziskovalne dejavnosti in tehnološki transfer? 53 1 5 3,02 ,866

7.19 omogoča univerzi prilagajanje razmeram v ekonomskem okolju?  53 1 5 2,98 1,009

7.5 omogoča učinkovito razvojno, dolgoročno planiranje? 53 1 5 2,98 ,951

7.17 omogoča ustrezno komunikacijo z zunanjimi javnostmi? 53 1 5 2,98 ,747

7.8 podpira izvajanje in nadzor kakovosti raziskovalne dejavnosti? 53 1 5 2,96 ,898

7.6 omogoča učinkovito operativno planiranje? 53 1 5 2,91 ,861

7.12 omogoča izvajanje notranje revizije postopkov na univerzi in 
njenih članicah? 

53 1 5 2,91 1,024

7.4 omogoča članicam univ. upravljanje s sredstvi? 52 1 5 2,88 1,003

7.2 omogoča strokovno in pravočasno odločanje? 53 1 5 2,75 ,830

7.3 omogoča poslovodenje financ univerze kot celote? 52 1 4 2,71 ,871

7.16 omogoča ustrezno komunikacijo znotraj celotne univerze? 53 1 5 2,70 ,992

7.14 podpira motiviranje mlajših visokošolskih sodelavcev in 
raziskovalcev?  

53 1 4 2,62 1,004

7.15 podpira ustrezno motiviranje administrativno-tehničnega osebja? 52 1 5 2,52 ,980

7.13 podpira motiviranje visokošolskih učiteljev in znanstvenih 
delavcev?  

53 1 5 2,51 ,953

7.11 omogoča izvajanje ustrezne administrativno-tehnične (podporne) 
dejavnosti? 

53 1 5 2,49 ,891

Skupaj 52
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6.2.2 Lastnosti sistema upravljanja univerze  

V naslednji preglednici (preglednica 25) so povzeti odgovori anketirancev na vprašanje kako 

ocenjujejo posamezno lastnost sistema upravljanja Univerze na Primorskem. Lastnosti 

sistema upravljanja sem povzela po statutu domače univerze in zapisani srednjeročni strategiji 

univerze (UP 2009c).  

Anketiranci so naštete lastnosti sistema upravljanja domače univerze označili v večini kot 

prednosti. Najvišji delež anketirancev ocenjuje kot prednost sistema postopek volitve rektorja 

in dekanov oz. direktorjev (84,9 %) ter nadalje avtonomijo članic v okviru dejavnosti na trgu 

(77,4 %). Neenotni pa so bili anketiranci pri oceni sedanje organiziranosti domače univerze, 

saj je asimetričnost organizacije označilo kot prednost 52,8 % anketirancev. Pri tem vprašanju 

pa je najvišji tudi delež anketirancev, ki niso podali odgovora 15,1 %.  

Preglednica 25: Pregled odgovorov glede lastnostih sistema upravljanja domače 
univerze 

Lastnosti sistema upravljanja domače univerze Prednost Slabost 
Brez 
odgovora 

Najvišja 
pomembnost: 
delež odg. 

vključenost zaposlenih v upravljanje  67,9 % 22 % 9,4 % 34 % 

asimetričnost organizacije 52,8 % 32,1 % 15,1 % 28,3 % 

avtonomija članic v okviru dejavnosti na trgu  77,4 % 15,1 % 7,5 % 26,4 % 

demokratičnost postopkov odločanja 62,3 % 28,3 % 9,4 % 37,7 % 

volitve vodstvenih funkcij (rektorja, dekana, direktorja) 84,9 % 9,4 % 5,7 % 28,3 % 

 

Anketiranci so na koncu ankete imeli možnost podati svoja mnenja oz. komentarje na anketo. 

Dobljeni komentarji nam tako med drugim tudi pojasnjujejo razloge, zakaj se posamezniki 

niso odločili podati odgovora pri posameznih vprašanjih v anketi. Med razlage sodijo:  

- določene deklarirane lastnosti sedanjega sistema upravljanja (asimetričnost organizacije 

in demokratičnost postopkov odločanja), ne delujejo v realnosti, 

- nepoznavanje oz. ne dovolj dobro poznavanje delovanja sistema upravljanja domače 

univerze.  

6.2.3 Stališča do posameznih vsebin sistema upravljanja univerze  

Z naslednjim sklopom vprašanj v anketi sem želela ugotoviti mnenje anketirancev glede 

posameznih vsebin povezanih z upravljanjem in urejenostjo Univerze na Primorskem, 

prihodnjimi izzivi na tem področju in o položaju univerze v evropskem visokošolskem 

prostoru. Anketirance sem prosila, če pri posamezni trditvi izrazijo stopnjo strinjanja na 

petstopenjski lestvici, kjer je ena pomenilo se ne strinjam in pet se zelo strinjam. Pri 
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interpretaciji izračunanih povprečnih vrednosti sem se zgledovala po kriterijih, ki so jih 

raziskovalci imeli pri podobnih raziskavah (Goedegebuure in Boer 2001, 53), in sicer:  

- < 1−1,80 > anketiranci se s trditvijo ne strinjajo, 

- < 1,80−2,60 > anketiranci se s trditvijo zelo malo strinjajo, 

- < 2,60−3,40 > anketiranci se s trditvijo le delno strinjajo,  

- < 3,40−4,20 > anketiranci se s trditvijo strinjajo, 

- < 4,20−5,00 > anketiranci se s trditvijo zelo strinjajo. 

Naslednja preglednica prikazuje povprečne ocene odgovorov, pri čemer si vprašanja sledijo 

od najvišje povprečne ocene do najnižje. 

Preglednica 26: Pregled povprečnih vrednosti odgovorov na trditve glede sistema 
upravljanja univerze 

Trditev 
Štev. 
odg. 

Min. Max. 
Povp. 
ocena 

Std. 
napaka 

9.23 Odnos med UP in resornim ministrstvom mora temeljiti na večletnem 
dogovoru ter integriranem financiranju. 

53 1 5 4,04 1,018

9.30 V prihodnosti se bo UP morala povezati v univ. mreže z drugimi 
univerzami, zato da si bo povečala svoj konkurenčni položaj. 

53 1 5 4,00 0,981

9.26 UP potrebuje avtonomijo na področju izvajanja akademske dejavnosti 
(samostojno sprejema štud. programe, režim in preverjanja znanja).  

53 1 5 3,92 1,141

9.28 Reforme slovenske visokošolske zakonodaje morajo biti usmerjene v 
razvoj univerze znotraj EHEA, a morajo hkrati upoštevati tradicijo 
slovenske akademske kulture. 

53 1 5 3,91 1,061

9.2 Procese odločanja na UP zaznamujejo dolgotrajni postopki. 
53 2 5 3,83 0,914

9.19 Rektorja naj voli akademska skupnost in predstavniki študentov. 
52 1 5 3,81 1,401

9.13 Pristojnosti med senatom, upravnim odborom in rektorjem morajo biti 
jasneje določene in razmejene tako, da se ne podvajajo. 

53 1 5 3,79 1,133

9.3 Za procese odločanja na UP je značilna visoka raven navzkrižja 
interesov med rektoratom in članicami. 

53 2 5 3,74 0,944

9.24 UP potrebuje periodično zunanjo evalvacijo dejavnosti. 
53 1 5 3,72 1,231

9.15 Upravni odbor UP mora imeti le nadzorno funkcijo in ne izvršilnih 
(poslovodnih) pristojnosti. 

53 1 5 3,70 1,137

9.8 UP naj deluje kot bolj enovita organizacija. 
53 1 5 3,55 1,249

9.4 Interesi akademskega osebja so pogosto v nasprotju s cilji rektorata UP. 
53 1 5 3,55 1,066

9.21 Sedanji sistem upravljanja UP nudi šibko podporo pridobivanju tržnih 
(nejavnih) sredstev. 

53 1 5 3,49 1,067

9.9 Sedanji model UP je predrag za trenutni način financiranja. 
53 1 5 3,49 1,085

9.7 Organiziranost administrativnih in tehničnih služb rektorata in članic 
univerze je neučinkovita.  

53 1 5 3,47 1,219

9.12 UP potrebuje večjo avtonomijo na področju notranje organiziranosti in 
postopkov odločanja. 

52 1 5 3,46 1,290
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Preglednica 26 – nadaljevanje 

Trditev Štev.  
odg. 

Min. Max. Povp. 
ocena 

Std. 
napaka 

9.22 UP potrebuje večjo avtonomijo na področju zaposlovanja, oblikovanja 
delovnih obveznosti in plač. 

53 1 5 3,43 1,217

9.27 Reforme slov. visokošolske zakonodaje morajo primarno izhajati iz 
zahtev EHEA in zahtev po konkurenčnosti na globalni ravni. 

53 1 5 3,42 1,082

9.6 Sprememba sistema upravljanja spada med prioritetne naloge UP. 
53 1 5 3,34 1,176

9.5 Procesi odločanja na UP so preveč usmerjeni na reševanje notranjih 
konfliktov. 

53 1 5 3,30 1,067

9.18 Rektorja naj volijo predstavniki vseh zaposlenih in predstavniki 
študentov na univerzi. 

52 1 5 3,25 1,467

9.14 Upravni odbor univerze mora biti bolj vključen v operativno 
upravljanje univerze. 

53 1 5 3,13 1,241

9.10 Na UP ni potrebna delitev pravne osebe med univerzo in članicami. 
52 1 5 2,98 1,393

9.17 Delitev strokovne in poslovodne funkcije na univerzi (rektor in 
direktor) bi omogočila učinkovitejšo delovanje univerze. 

53 1 5 2,91 1,305

9.25 Trenutni sistem habilitacij je dobro orodje zagotavljanja kakovosti 
pedagoškega in raziskovalnega dela. 

53 1 5 2,85 1,231

9.29 UP je po akademskih kriterijih konkurenčna v evropskem 
visokošolskem prostoru. 

53 1 4 2,83 0,871

9.11 Centralizacija poslovodne funkcije bi omogočila učinkovitejšo porabo 
in razdelitev sredstev celotne univerze. 

53 1 5 2,72 1,246

9.1 Za procese odločanja na UP je značilna visoka akademska raven. 53 1 4 2,68 0,894

9.16 Člani upravnega odbora univerze so lahko le zunanji strokovnjaki – 
brez predstavnikov zaposlenih ali resornega ministrstva. 

53 1 5 2,30 1,265

9.20 Rektorja naj imenuje nadzorni organ, saj je le tako določena njegova 
neposredna odgovornost. 

52 1 5 1,77 1,078

Skupaj (veljaven N)  49  

 

Iz rezultatov statistične obdelave podatkov lahko ugotovimo, da so bili v povprečju 

anketiranci bili mnenja, da univerze potrebujejo večjo avtonomijo na področju izvajanja 

akademske dejavnosti in večjo svobodo pri upravljanju z dodeljenimi javnimi sredstvi in 

zaposlovanju. Tako naj bi odnos med univerzo in ministrstvom moral temeljiti na večletnem 

dogovoru ter integriranem financiranju. Nadalje potrebuje univerza tudi večjo avtonomijo na 

področju notranje organiziranosti in postopkov odločanja, kjer so anketiranci hkrati mnenja, 

da so sedanji procesi odločanja dolgotrajni.  

V povprečju so se anketiranci strinjali s trditvijo, da se bo v prihodnosti univerza morala 

povezati v univerzitetne mreže, zato da si bo povečala svoj konkurenčni položaj. Pri čemer pa 

je skrb za uspešno delovanje znotraj enotnega evropskega visokošolskega prostora povezana s 

potrebo po upoštevanju tradicije slovenske akademske kulture. Med te posebnosti lahko 
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uvrstimo tudi način imenovanja rektorja, ki ga izvolijo predstavniki akademske skupnosti in 

študentov, kar je po mnenju anketirancev najustreznejši način imenovanja.  

Glede delovanja vodstvenih organov pa so se anketiranci strinjali, da morajo biti pristojnosti 

med senatom, upravnim odborom in rektorjem jasneje določene in razmejene tako, da se ne 

podvajajo. Nadalje so anketiranci bili mnenja, da bi moral upravni odbor univerze imeti le 

nadzorno funkcijo in ne izvršilnih (poslovodnih) pristojnosti, pri tem pa se anketiranci veliko 

manj strinjali s spremembo sedanje ureditve glede sestave upravnega odbora. Tako ima 

trditev, da bi člani upravnega odbora univerze lahko bili le zunanji strokovnjaki (brez 

predstavnikov zaposlenih ali resornega ministrstva) drugo najnižjo povprečno vrednost.  

Po mnenju anketirancev je za procese odločanja na domači univerzi značilna visoka raven 

navzkrižja interesov med rektoratom in članicami, saj so interesi akademskega osebja pogosto 

v nasprotju s cilji rektorata. Nadalje bi po mnenju anketirancev domača univerza morala 

delovati kot bolj enovita organizacija.  

Na področju managementa kakovosti je po mnenju anketirancev potrebno, da se na univerzi 

izvaja periodično zunanjo evalvacijo dejavnosti, pri tem pa so se anketiranci le delno strinjali, 

da je trenutni sistem habilitacij dobro orodje zagotavljanja kakovosti pedagoškega in 

raziskovalnega dela na domači univerzi.  

Naslednji sklop trditev, ki jih še želim izpostaviti, se nanaša na področje upravljanja s sredstvi 

in izvajanja in organiziranosti podporne dejavnosti. Tako so anketiranci v povprečju mnenja, 

da je organiziranost administrativnih in tehničnih služb neučinkovita, sedanji sistem urejenosti 

in upravljanja pa je stroškovno neučinkovit in ne nudi zadostne podpore pri pridobivanju 

tržnih nejavnih sredstev. Po drugi strani pa se anketiranci le delno strinjajo s trditvijo, da bi 

centralizacija poslovodne funkcije omogočila učinkovitejšo porabo in razdelitev sredstev 

celotne univerze. 

6.2.4 Statistično značilne razlike v odgovorih po skupinah anketirancev  

V nadaljevanju sem poskusila poiskati vprašanja, kjer se povprečne vrednosti odgovorov 

statistično značilno (p ≤ 0,05) razlikujejo za posamezno skupino, ki jo dobimo upoštevajoč 

osnovne neodvisne spremenljivke. V našem primeru so to: starost, naziv oz. habilitacija, 

funkcija in oblika sodelovanja oz. zaposlitve. Pri tem smo uporabili ANOVA test, ki nam je 

pokazal statistično značilne razlike pri odgovorih kot je povzeto v spodnji preglednici 

(preglednica 27).  
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Preglednica 27: Statistično značilne razlike pri odgovorih po skupinah anketirancev 
glede na neodvisne spremenljivke 

Neodvisna 
spremenljivka: 

Vprašanja, kjer se odgovori statistično značilno razlikujejo med seboj (p ≤ 0,05): 

Starost 9.23 Odnos med UP in resornim ministrstvom mora temeljiti na večletnem dogovoru o 
izvajanju študijskih in raziskovalnih programov ter integriranem financiranju. 

Naziv oz. 
habilitacija 

5.7 Kako pomembno je, da mednarodna primerjalna analiza sistemov upravljanja univerz 
vsebuje primerjavo pristojnosti senata in upravnega odbora univerze? 

7.8 V kakšni meri sedanji sistem upravljanja UP podpira izvajanje in nadzor kakovosti 
raziskovalne dejavnosti? 

7.10 V kakšni meri sedanji sistem upravljanja UP omogoča razvoj raziskovalne dejavnosti in 
tehnološki transfer? 

9.2 Izrazite stopnjo strinjanja s trditvijo: Procese odločanja na UP zaznamujejo dolgotrajni 
postopki.  

9.26 Izrazite stopnjo strinjanja s trditvijo: UP potrebuje avtonomijo na področju izvajanja 
akademske dejavnosti, ki se kaže med drugim v samostojnemu sprejemanju študijskih 
programov, določanju študijskega režima in načina preverjanja znanja. 

Funkcija 5.5 Kako pomembno je, da mednarodna primerjalna analiza sistemov upravljanja univerz 
vsebuje: primerjavo pristojnosti in nalog rektorata univerze? 

9.6 Izrazite stopnjo strinjanja s trditvijo: Sprememba sistema upravljanja spada med 
prioritetne naloge UP. 

9.9 Izrazite stopnjo strinjanja s trditvijo: Sedanji model univerze je predrag za trenutni način 
financiranja UP.  

9.20 Izrazite stopnjo strinjanja s trditvijo: Rektorja naj imenuje nadzorni organ, saj je le tako 
določena njegova neposredna odgovornost. 

9.26 Izrazite stopnjo strinjanja s trditvijo: UP potrebuje avtonomijo na področju izvajanja 
akademske dejavnosti, ki se kaže med drugim v samostojnemu sprejemanju študijskih 
programov, določanju študijskega režima in načina preverjanja znanja. 

9.30 Izrazite stopnjo strinjanja s trditvijo: V prihodnosti se bo UP morala povezati v 
univerzitetne mreže z drugimi univerzami, zato da si bo povečala svoj konkurenčni položaj. 

Oblika 
zaposlitve / 
sodelovanja 

5.5 Kako pomembno je, da mednarodna primerjalna analiza sistemov upravljanja univerz 
vsebuje primerjavo pristojnosti in nalog rektorata univerze? 

7.3 V kakšni meri sedanji sistem upravljanja UP omogoča poslovodenje financ univerze kot 
celote? 

7.4 V kakšni meri sedanji sistem upravljanja UP omogoča članicam univerze upravljanje s 
sredstvi? 

7.5 V kakšni meri sedanji sistem upravljanja UP omogoča učinkovito razvojno, dolgoročno 
planiranje? 

7.14 V kakšni meri sedanji sistem upravljanja UP podpira motiviranje mlajših visokošolskih 
sodelavcev in raziskovalcev?  

7.15 V kakšni meri sedanji sistem upravljanja UP podpira ustrezno motiviranje 
administrativno-tehničnega osebja (tj. zaposlenih v podpornih dejavnosti)? 

9.26 Izrazite stopnjo strinjanja s trditvijo: UP potrebuje avtonomijo na področju izvajanja 
akademske dejavnosti, ki se kaže med drugim v samostojnemu sprejemanju študijskih 
programov, določanju študijskega režima in načina preverjanja znanja. 

9.27 Izrazite stopnjo strinjanja s trditvijo: Reforme slovenske visokošolske zakonodaje 
morajo primarno izhajati iz zahtev enotnega evropskega visokošolskega prostora in iz zahtev 
po konkurenčnosti na globalni ravni.  
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V nadaljevanju pri najbolj zanimivih odgovorih oz. ugotovljenih razlikah dodajam kratek 

komentar in predstavitev posameznih rezultatov.  

Statistično značilne razlike v odgovorih po skupinah anketirancev glede na starost 

Če anketirance razdelimo v skupine glede na njihovo starost, se statistično značilna razlika 

pojavi le pri enem vprašanju oz. pri ocenjevanju trditve, ki se nanaša na način sodelovanja 

univerz z ministrstvom.  

Najstarejša skupina anketirancev (starejši od 50 let) se je zelo strinjala s trditvijo, da mora 

odnos med ministrstvom in univerzo temeljiti na večletnem dogovoru in integriranem 

financiranju, (povprečna vrednost odgovora je 4,47). Ostali dve starostni skupini anketirancev 

sta se s trditvijo nekoliko manj strinjali, najmanj pa skupina najmlajših anketirancev, starih do 

35 let, tako da je povprečna vrednost odgovorov pri tej skupini 3,50. Predpostavljam, da je 

takšen rezultat med drugim posledica dejstva, da imajo starejši anketiranci večje izkušnje pri 

upravljanju finančnih sredstev nasploh kot jih imajo mlajši anketiranci, med katerimi 

prevladujejo študentje.  

Statistično značilne razlike v odgovorih po skupinah anketirancev glede na naziv  

Če anketirance razdelimo v skupine glede na njihov naziv oz. habilitacijo, se statistično 

značilne razlike pojavijo pri ocenjevanju petih trditev, le-te so se nanašale na: 

- pomembnost primerjave pristojnosti senata in upravnega odbora univerz, 

- oceno učinkovitosti sistema upravljanja domače univerze pri izvajanju in nadzorovanju 

kakovosti raziskovalne dejavnosti, 

- oceno učinkovitosti sistema upravljanja domače univerze pri razvoju raziskovalne 

dejavnosti in tehnološkem transferu, 

- dolgotrajnost procesov odločanja na domači univerzi, 

- vprašanje povečanja avtonomije univerze na področju izvajanja akademske dejavnosti. 

Anketiranci z najvišjimi nazivi (redni in izredni profesor) so dodelili zelo nizko oceno 

učinkovitosti sedanjega sistema upravljanja pri izvajanju in nadzorovanju kakovosti 

raziskovalne dejavnosti (povprečni oceni 2,83 in 2,38) ter pri razvoju raziskovalne dejavnosti 

in tehnološkem transferju (povprečni oceni 2,83 in 2,13). Zanimivo je, da so nizko oceno pri 

obeh vprašanjih o učinkovitosti in podpiranju raziskovane dejavnosti dodelili tudi anketiranci 

brez naziva (povprečni oceni 2,88 in 3,19), nasprotno pa so visokošolski učitelji z nižjimi 

nazivi (docent, lektor, višji predavatelj in predavatelj) in visokošolski sodelavci višje ocenili 

učinkovitost sistema upravljanja univerze pri podpiranju izvajanja, nadzorovanja in razvoja 

raziskovalne dejavnosti. Tako so visokošolski sodelavci (asistenti) ocenili učinkovitost 

sistema upravljanja pri izvajanju in nadzorovanju kakovosti raziskovalne dejavnosti s 

povprečno oceno 4,33, visokošolski učitelji v nazivu docent s povprečno oceno 3,25, 
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visokošolski učitelji z nazivom lektor in predavatelj pa s povprečno oceno 3,00. Učinkovitost 

sistema upravljanja domače univerze pri razvoju raziskovalne dejavnosti in tehnološkem 

transferu so ponovno ocenili najvišje visokošolski sodelavci (asistenti) s povprečno oceno 

3,67, nato pa so sledili lektorji in predavatelji s povprečno oceno 3,50 ter docenti s povprečno 

oceno 3,33. Predpostavljam, da je takšen rezultat med drugim posledica dejstva, da imajo 

anketiranci z višjimi nazivi večje izkušnje in cilje na področju raziskovanja. Zanimiv pa je 

podatek, da imajo podobna stališča tudi študentje, nepedagoški delavci in zunanji 

predstavniki v organih univerze.  

S trditvijo, da procese odločanja na domači univerzi zaznamujejo dolgotrajni postopki, so se 

bolj strinjali anketiranci z nižjimi nazivi (asistent, predavatelj) in anketiranci brez naziva. Pri 

čemer je najvišja povprečna ocena znašala 4,6 pri asistentih in najnižja 3,00 pri izrednih 

profesorjih. Predpostavljam, da je takšen rezultat med drugim posledica dejstva, da so 

posamezniki z višjimi nazivi bolj vpeti v sisteme upravljanja kot ostali anketiranci, zato imajo 

drugačen pogled na postopke odločanja na univerzi.  

Čeprav lahko po eni strani s podobno razlago obrazložimo tudi razlike med odgovori pri 

naslednji trditvi, se nam po drugi strani pri le-tem poraja še dodaten premislek. S trditvijo, da 

domača univerza potrebuje avtonomijo na področju izvajanja akademske dejavnosti, se je 

najmanj strinjala skupina anketirancev brez naziva (povprečna vrednost odgovorov 3,19), 

sledila ji je skupina rednih profesorjev (povprečna ocena 3,92). Ostale skupine anketirancev 

pa so imele povprečno oceno odgovorov krepko nad 4. Dodaten razmislek pri takšnem 

rezultatu je potreben, saj skupino brez naziva predstavljajo večinoma študentje. Medtem ko so 

redni profesorji, ki imajo trajen habilitacijski naziv, temeljnega pomena za razvoj, tako 

matičnega področja kot mlajšega pedagoškega kadra. Domača univerza mora še bolj pazljivo 

graditi uspešen menjalni odnos s svojimi ključnimi udeleženci, med katere spadajo zagotovo 

študentje in priznan pedagoški kader. Toda prav ti dve skupini se le deloma strinjata s 

trditvijo,da je domača univerza sposobna sprejeti odgovornost avtonomije pri izvajanju njene 

temeljne dejavnosti.  

Statistično značilne razlike v odgovorih po skupinah anketirancev glede na funkcijo 

Če anketirance razdelimo v skupine glede na njihovo funkcijo oz. položaj, se statistično 

značilne razlike pojavijo pri ocenjevanju šestih trditev. Te se nanašajo na: 

- pomembnost primerjave pristojnosti in nalog rektorata univerz, 

- vprašanja, povezana s spremembami sistema upravljanja domače univerze in spremembo 

imenovanja rektorja univerze,  

- potrebe po večji avtonomiji domače univerze na področju izvajanja akademske 

dejavnosti,  

- temo povezovanja domače univerze v univerzitetne mreže.  
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Eden izmed pomembnih elementov primerjave sistemov upravljanja univerz je po mnenju 

vodstvenih in vodilnih položajev pri članicah univerze tudi primerjava pristojnosti in nalog 

rektorata. Toda ta element primerjave se ne zdi tako pomemben članom senatov in upravnih 

odborov. Skupina dekanov in prodekanov je tako pomembnost tega elementa primerjave v 

povprečju ocenila z oceno 4,40, takoj za njimi je ocena predstojnikov 4,38, sledi ji ocena 

predstavnikov upravnih odborov 4,07. Kot najmanj pomemben so ta vidik primerjave ocenili 

senatorji s povprečno oceno 3,53. Mnenja sem, da je takšen rezultat med drugim posledica 

dejstva, da je povečanje pristojnosti in nalog rektorata neposredno povezana z 

zmanjševanjem avtonomije članice univerze, kar pomeni zmanjševanje oz. preoblikovanje 

pristojnosti vodstvenih in vodilnih položajev članice. Pri čemer je avtonomija članice manj 

»ogrožena« na področju strokovnih vprašanj, ki so praviloma v pristojnosti senata, veliko 

bolj pa so na udaru vprašanja, povezana s finančnim in materialnim poslovanjem.  

S trditvijo, da sprememba sistema upravljanja spada med prioritetne naloge domače univerze, 

se je najbolj strinjala skupina predstojnikov, ki ji je dodelila povprečno oceno 3,50. Ostale 

skupine anketirancev so se le deloma strinjali s takšno trditvijo. Tako je skupina senatorjev 

potrebo po spremembi sistema upravljanja domače univerze ocenila z oceno 3,18, ostali 

anketiranci (predstavniki upravnih odborov, dekani in prodekani) pa so trditev ocenili v 

povprečju s 3,00. Podobno razdelitev dobimo tudi pri oceni trditve, da je sedanji model 

univerze predrag za trenutni način financiranja, kjer so ji predstojniki oddelkov dodeli 

najvišjo oceno strinjanja, in sicer 4,13, dekani in prodekani pa zelo nizko 2,20. Vmes sta 

povprečni oceni senatorjev 3,24 in predstavnikov upravnih odborov 3,57. Predpostavljam 

lahko, da so dobljeni odgovori posledica dejstva, da imajo v sedanjem modelu upravljanja 

ključno vlogo in moč dekani kot strokovni in poslovodni vodje članic univerze, vsakršna 

sprememba sistema upravljanja bi pomenila grožnjo po izgubi takšne pozicije moči. Po drugi 

strani pa predstojniki oddelkov pričakujejo od sprememb modela upravljanja več sredstev za 

neposredno pedagoško in raziskovalno delo.  

Grožnja po izgubi vplivne moči interesnih skupin je lahko skrita tudi pri ocenah trditve, da naj 

rektorja imenuje nadzorni organ, saj bo tako določena njegova neposredna odgovornost. 

Čeprav ugotovimo, da nobena skupina anketirancev ni izrazila visoke ocene strinjanja (saj je 

ta trditev dosegla najnižjo skupno povprečno vrednost 1,77) lahko opazimo, da sta ravno 

skupini vodilnih ocenili to trditev najnižje. Dekani in prodekani imajo povprečno oceno 1,40, 

predstojniki oddelkov 1,50, predstavniki upravnih odborov 1,69 in senatorji 2,35.  

Ocena dekanov in prodekanov izstopa tudi pri naslednjih dveh trditvah: prva je trditev, da 

domača univerza potrebuje avtonomijo na področju izvajanja akademske dejavnosti. Skupina 

dekanov in prodekanov je tej trditvi dodelila najvišjo povprečno oceno 4,40, sledili so jim 

senatorji s povprečno oceno 3,94 in predstojniki oddelkov 3,75. Najnižjo oceno strinjanja so 

trditvi dodelili predstavniki upravnih odborov 3,29.  
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Skupina dekanov in prodekanov se je najbolj strinjala tudi s trditvijo, da se bo v prihodnosti 

morala domača univerza povezati v univerzitetne mreže z drugimi univerzami, zato da si bo 

povečala svoj konkurenčni položaj, tako znaša povprečna vrednost ocene 4,60. Takoj za njimi 

so v prid povezovanju v univerzitetne mreže visoko oceno dodelili predstavniki upravnih 

odborov (4,43). Na nekoliko nižjo raven strinjanja pri tej trditvi pa naletimo pri predstojnikih 

oddelkov (3,88) in senatorjih (3,53). Ker bo vprašanje univerzitetnih mrež v prihodnosti po 

mojem mnenju vse bolj aktualno, bi bil poglobljen pogled (študija) o mnenjih in zadržkih 

posamezne interesne skupine zelo zanimiv.  

Statistično značilne razlike v odgovorih po skupinah anketirancev glede na obliko 

sodelovanja z univerzo oz. obliko zaposlitve 

Če anketirance razdelimo v skupine glede na njihovo obliko sodelovanja z univerzo, se 

statistično značilne razlike pojavijo pri ocenjevanju osmih trditev. Te se nanašajo na: 

- pomembnost primerjave pristojnosti in nalog rektorata univerz, 

- oceno učinkovitosti sistema upravljanja domače univerze pri: vodenju financ univerze, 

upravljanju članic univerze s sredstvi, razvojnem in dolgoročnem planiranju ter 

motiviranju mlajšega akademskega kadra in administrativnega osebja, 

- potrebe po večji avtonomiji domače univerze na področju izvajanja akademske 

dejavnosti,  

- usmeritev reform slovenske visokošolske zakonodaje.  

Na splošno lahko ugotovimo, da se mnenja anketirancev, ki so zaposleni (polni ali krajši 

delovni čas od polnega) na univerzi statično pomembno razlikujejo od tistih, ki niso zaposleni 

na univerzi. To so zunanji predstavniki v organih univerze, in sicer študentje, predstavniki 

ustanovitelja in delodajalcev v upravnih odborih (v nadaljevanju zunanji predstavniki).  

Anketiranci zaposleni na univerzi za polni delovni čas, so označili primerjavo pristojnosti in 

nalog rektorata kot zelo pomemben element primerjave sistemov upravljanja univerz 

(povprečna ocena 4,28). Medtem pa se ta element primerjave ne zdi tako pomemben 

zaposlenim za krajši čas (povprečna ocena 3,60) in zunanjim predstavnikom (povprečna 

ocena odgovorov 3,58).  

Anketiranci, zaposleni na univerzi (polno in delno) so pri oceni učinkovitosti sistema 

upravljanja domače univerze veliko bolj kritični od zunanjih predstavnikov, tako so na 

vprašanja o učinkovitosti sistema upravljanja pri vodenju financ univerze, upravljanju članic s 

sredstvi, razvojnem in dolgoročnem planiranju ter motiviranju mlajšega akademskega kadra 

in administrativnega osebja dodelili povprečne ocene med 2,25 in 2,81, medtem pa so zunanji 

udeleženci na ta vprašanja odgovorili s povprečnimi ocenami med 3,17 in 3,58.  
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Povprečna ocena zaposlenih na univerzi (polno in delno) se pomembno razlikuje tudi pri 

oceni trditve, da domača univerza potrebuje avtonomijo na področju izvajanja akademske 

dejavnosti. Skupina anketirancev zaposlenih za polni delovni čas je tej trditvi dodelila najvišjo 

povprečno oceno 4,19, sledili so jim zaposleni za krajši delovni čas s povprečno oceno 3,80. 

Najnižjo oceno strinjanja so trditvi dodelili zunanji predstavniki 3,17. Vprašanja, povezana z 

avtonomijo univerz so lahko kompleksna (politična, sistemska), a so med drugim močno 

povezana z ugledom in zaupanjem, ki ga univerza ima v okolju, temelj tega pa je uspešen 

menjalni odnos s svojimi ključnimi udeleženci.  

Anketiranci zaposleni na univerzi za polni delovni čas, tudi drugače od ostalih ocenjujejo 

trditev, da morajo biti reforme slovenske visokošolske zakonodaje usmerjene v razvoj 

univerze znotraj EHEA (European Higher Education Area) in zahtev po konkurenčnosti na 

globalni ravni, saj so tej trditvi dodeli v povprečju oceno 3,67, medtem ko so zaposleni za 

krajši čas in zunanji predstavniki izrazili manjšo raven strinjanja s to trditvijo. Tako znašata 

povprečni oceni za ti dve skupini 2,80 in 2,92.  

Razlike v odgovorih po skupinah anketirancev glede na neodvisne spremenljivke: povzetek 

ugotovitev  

Pojasnjene statistične pomembno razlike med odgovori po skupinah anketirancev nam 

nakazujejo, da na stališča posameznikov do sistema upravljanja univerze vplivajo oblika 

sodelovanja oz. zaposlitve, položaj oz. funkcija in naziv posameznika. Na stališča do sistema 

upravljanja univerze pa ne vpliva toliko starost posameznika. Ali so navedene trditve 

resnične, bomo poskusili potrditi v nadaljevanju tudi s pomočjo hi-kvadrat testa.  

Dosedanji rezultati nam nakazujejo, da spremembam sistema upravljanja domače univerze 

najbolj nasprotujejo dekani in prodekani. Največ podpore spremembam sistema upravljanja 

domače univerze pa je izrazila skupina predstojnikov oddelkov. Vloga rektorata v modelu 

upravljanja univerze pa je ključnega pomena, tako za skupino dekanov in prodekanov kot za 

predstojnike oddelkov ter za vse zaposlene za polni delovni čas na univerzi.  

6.3 Grupiranje anketirancev v skupine in ocena hipotez 

V nadaljevanju raziskave sem poskusila s pomočjo statistične obdelave podatkov ugotoviti: 

- ali lahko anketirance grupiramo v skupine glede na dobljene odgovore, ki predstavljajo 

njihova mnenja do sistema upravljanja domače univerze, in  

- ali obstaja med splošnimi podatki anketirancev in danimi odgovori kakršnakoli povezava; 

oz. drugače: želela sem ugotoviti ali starost, naziv, funkcija (položaj) in zaposlitev 

vplivajo na mnenja anketirancev.  
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Pri razvrščanju anketirancev v skupine glede na njihove odgovore sem zadovoljive rezultate 

dobila pri t. i. hierarhičnem združevanju z uporabo Wardove metode razvrščanja v skupine, in 

to pri razvrščanju anketirancev v skupine pri devetem vprašanju našega vprašalnika. 

Statistična obdelava je bila izvedena s programom SPSS.  

Glede na Wardovo drevo (grafični prikaz dendograma sledi) sem anketirance grupirala v 

skupine, tako da sem drevo »prerezala« na mestu, kjer so nivoji združevanja največji, in sicer 

najprej v dve skupini in nato še v štiri skupine. V nadaljevanju sem se odločila podrobneje 

predstaviti rezultate pri grupiranju v štiri skupine, saj so ugotovitve vsebinsko bolj zanimive 

za namen raziskave.  

Če na dendrogramu skupine »režemo« (pri »rescaled distance cluster«) okoli 14 enot, dobimo 

štiri skupine anketirancev, ki so sicer številčno manjše, vendar nam podrobna primerjava 

odgovorov in lastnosti skupin podaja globlji pogled na celotno zadevo.  

Preglednica 28:  Grupiranje anketirancev v štiri skupine (po Wardovi metodi) 

 Število (frekvenca) Delež Veljavni delež 

1. skupina 16 30,2 % 32,7 % 

2. skupina 9 17,0 % 18,4 % 

3. skupina 13 24,5 % 26,5 % 

4. skupina 11 20,8 % 22,4 % 

Skupaj 49 92,5 % 100,0 % 

Neuvrščeni 4 7,5 %  

Skupaj 53 100,0 %  

 

Prva skupina vsebuje 16 enot, druga 9, tretja 13 in četrta 11. Štiri enote niso bile uvrščene, ker 

so imele vsaj pri eni izmed spremenljivk manjkajočo vrednost.  

6.3.1 Značilnosti posamezne skupine anketirancev 

V nadaljevanju bom predstavila analizo statistično najbolj značilnih odgovorov po 

posameznih skupinah ter hkrati bolje pojasnila razlike med posameznimi pogledi oz. interesi. 

Po pregledu sestave posamezne skupine ugotovimo, da se grupirajo posamezniki s podobnimi 

pogledi na zastavljena vprašanja, zato smo skupine poimenovali na naslednji način: 

1. skupina: Aktivni poslovodni vidik, 2. skupina: Vidik oddelka članice univerze, 3. skupina: 

Kolektivni vidik in 4. skupina: Neposlovni (pasivni) vidik.  

 



113 

 

Slika 4: Drevo združevanja po Wardovi metodi – dendrogram 
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Preglednica 29: Analiza statistično značilnih odgovorov štirih skupin anketirancev 
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skupina 
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Std. 0,856 0,574 0,727 1,033 1,014 1,360 1,095 0,500 1,448 0,727 1,033 0,619 

2. 
skupina 

Povp 4,44 4,00 4,33 3,44 4,22 1,67 4,33 3,56 4,11 4,44 4,33 3,22 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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3. 
skupina 

Povp 3,23 2,69 2,00 2,54 2,62 3,31 3,69 3,85 2,85 4,08 4,08 3,54 
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skupina 
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Hi-kvadrat preizkus in Kullbackov preizkus  

Hi-kvadrat 21,554 25,253 49,288 20,478 23,267 33,556 23,115 37,197 23,688 21,878 25,838 22,492 

P (2-sided) 0,010 0,014 0,000 0,059 0,026 0,001 0,027 0,000 0,022 0,039 0,011 0,032 

Kullbackov 
preizkus 

21,767 27,527 51,777 24,335 26,360 39,642 23,138 43,621 27,198 26,052 28,396 23,347 

P (2-sided) 0,010 0,006 0,000 0,018 0,010 0,000 0,027 0,000 0,007 0,011 0,005 0,025 
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Aktivni poslovodni vidik 

Ugotovimo lahko, da prvo skupino, ki smo jo poimenovali »aktivni poslovodni vidik« 

sestavljajo posamezniki, ki se po funkciji in delovnem razmerju redno srečujejo z nalogami 

vezanimi na poslovanje univerze oz. članice univerze. V to skupino so se tako uvrstili: dekani, 

prodekani in člani upravnega odbora. To skupino sestavljajo tako posamezniki, ki svojo 

poslovodno funkcijo izvajajo tako na ravni univerze kot na ravni članice. Le dva predstavnika 

te skupine nista zaposlena na univerzi, pri tem pa je eden izmed njiju habilitiran, ostali pa so 

vsi polno zaposleni na univerzi.  

Značilnosti te skupine lahko strnemo tako, da so ti posamezniki neke vrste »stičišča« med 

interesi akademskega osebja članic univerze in med interesi rektorata; saj zaradi svoje 

vpetosti, tako v poslovno kot strokovno delovanje univerze, vidijo v spremembi sistema 

upravljanja univerze in načinom sodelovanja z ministrstvom (večletni plani, integrirano 

financiranje) možnosti za izboljšave in spremembe. Hkrati ti posamezniki pričakujejo, da 

bodo reforme slovenske visokošolske zakonodaje izhajale iz zahtev EHEA (2010) in iz zahtev 

po konkurenčnosti na globalni ravni.  

Pri trditvi, da bi delitev strokovne in poslovodne funkcije na univerzi (med rektorjem in 

direktorjem) omogočila učinkovitejšo delovanje univerze pa je opaziti, da se ta skupina 

razdeli na dve podskupini, kjer so dekani na strani, ki se ne strinja s takšno trditvijo, saj bi 

funkcija direktorja na univerzi zelo verjetno prinesla zmanjšanje pristojnosti njihove 

poslovodne funkcije. Kakorkoli že, funkcija direktorja bi prinesla spremembe na sedanji 

tehtnici moči med rektorjem in dekani, kjer imajo zadnji več možnosti za izgubo.  

Vidik oddelka članice univerze 

Če analiziramo odgovore druge skupine ugotovimo, da so njeni predstavniki najbolj jasni 

zagovorniki interesov članice univerze oz. najmanjše akademske organizacijske enote, to je 

oddelka članice univerze. Poglejmo na kakšen način. Skupne značilnosti druge skupine so, da 

se njeni posamezniki najbolj strinjajo s trditvami, ki kažejo na konfliktno situacijo med 

rektoratom in članicami univerze ali drugače povedano: konflikt med bolj managerskim 

pristopom, katerega nosilec je rektorat in interesi akademskega dela, katerega nosilec je 

oddelek (katedra, inštitut) članice. V drugi skupini so tako močni zagovorniki sprememb v 

sistemu upravljanja univerze (rektorata), ki bi pomenile racionalnejšo porabo sredstev in 

omogočile boljše upravljanje s sredstvi, vendar se ne strinjajo s spremembami v prid večje 

unifikacije univerze na račun odvzemanja (tudi pravne) samostojnosti članice. Anketiranci v 

drugi skupini vidijo možnosti za izboljšave tako v zunanji evalvaciji dejavnosti kot v 

spremembi sedanjega načina sodelovanja z ministrstvom, zato se strinjajo s spremembami v 

smislu večletnega programa dela in integriranega financiranja.  
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Takšen pogled na zadeve je povsem »naraven«, če pogledamo na sestavo druge skupine, saj 

jo večinoma sestavljajo predstojniki oddelkov in predstavniki upravnih odborov članice 

univerze, ki so vsi polno zaposleni na univerzi.  

Kolektivni vidik 

Tretjo skupino smo poimenovali »vidik kolektivnih organov«, saj večino v njej predstavljajo 

člani senatov in upravnih odborov ter posamezniki, ki zasedajo več funkcij. Po strukturi 

zaposlenosti je ta skupina najbolj mešana, saj ima med svojimi predstavniki tudi take, ki niso 

zaposleni oz. so le delno zaposleni na univerzi. Značilnosti te skupine so, da se najmanj 

strinjajo s trditvami, ki nakazujejo na konfliktno situacijo med različnim interesnimi 

skupinami na univerzi, so torej nekako odmaknjeni od konfliktnih situacij, ki jih ostale 

skupine zaznavajo med rektoratom in članicami oz. med članicami univerze. Tretja skupina 

anketirancev se tudi najmanj strinja s trditvami, ki so v prid spremembam sedanjega sistema 

upravljanja univerze ali trditvami, ki kritizirajo sedanji sistem in sedanje razmerje med organi 

univerze.  

Neposlovni (pasivni) vidik 

Četrto skupino sestavljajo večinoma predstavniki senatov, med katerimi pa prevladujejo 

študentje. Posledično je v tej skupini največ predstavnikov, ki niso zaposleni na univerzi. 

Značilnosti četrte skupine so, da ne vidijo večje potrebe po spremembah sedanjega sistema 

upravljanja univerze oz. po spremembah pristojnosti in razmerij sedanjih organov univerze in 

njihovega delovanja. Anketiranci v četrti skupini se najmanj strinjajo z izvajanjem zunanje 

evalvacije dejavnosti, prav tako se najmanj strinjajo s predlagano spremembo sedanjega 

načina sodelovanja z ministrstvom v smislu prehoda na integriran način financiranja in 

večletni plan dela. Pa tudi s spremembami visokošolske zakonodaje, ki naj bi sledile 

zahtevam EHEA (2010) in konkurenčnosti na globalni ravni. Zaradi navedenih značilnosti 

četrte skupine smo jo poimenovali kar »neposlovni (pasivni) vidik«, in sicer kot nasprotje prvi 

skupini.  

6.3.2 Ocena hipotez 

Pojasnjene statistične razlike med odgovori po skupinah anketirancev nam nakazujejo, da na 

stališča posameznikov do sistema upravljanja univerze vplivajo oblika sodelovanja oz. 

zaposlitve in položaj oz. funkcija posameznika. Na stališča do sistema upravljanja univerze pa 

nimata posebnega vpliva starost in naziv posameznika.  

V skladu s kvantitativno metodo dela sem si na začetku naloge postavila hipoteze. Za 

preverjanje teh sem uporabila hi-kvadrat preizkus (Χ2 test) oziroma Kullbackov preizkus. Kot 
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bomo videli v nadaljevanju pri posameznih izračunih, predpostavke hi-kvadrat preizkusa niso 

bile izpolnjene, zato sem premislila o možnostih združevanja kategorij, vendar se mi ta 

vsebinsko in zaradi majhnosti vzorca ni zdela primerna. Zato sem upoštevala izid hi-kvadrat 

preizkusa z razmerjem verjetij (Likelihood ratio), ki je enak izidu Kullbackovega 2Î-

preizkusa, za katerega velja, da ga lahko uporabimo tudi v primeru nizkih teoretičnih frekvenc 

(popravek za majhne vzorce).  

V tabelah v nadaljevanju so prikazane razvrstitve anketirancev glede na posamezne neodvisne 

spremenljivke (starost, naziv, funkcija, zaposlitev) in skupine anketirancev, ki sem jih 

pridobila z uporabo hierarhičnega združevanja z Wardovo metodo (štiri skupine), in sicer na 

osnovi odgovorov v anketi, ki predstavlja njihova mnenja do sistema upravljanja univerze. 

Posamezni razvrstitvi sledijo rezultati hi-kvadrat preizkusa oz. Kullbackovega preizkusa za 

preverjanja hipotez neodvisnosti ter kratko pojasnilo. Statistična obdelava je bila izvedena s 

programom SPSS.  

Preglednica 30: Povezanost med starostjo in skupinami anketirancev glede na izražena 
stališča do sistema upravljanja univerze 

Starost  Skupine anketirancev po Wardovi metodi 

1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina Skupaj 

1 do 35 let število 5 2 4 7 18 

delež  27,8 % 11,1 % 22,2 % 38,9 % 100,0 % 

2 od 36–50 let število 6 4 4 2 16 

delež 37,5 % 25,0 % 25,0 % 12,5 % 100,0 % 

3 starejši od 50 let število 5 3 5 2 15 

delež  33,3 % 20,0 % 33,3 % 13,3 % 100,0 % 

Skupaj število 16 9 13 11 49 

delež 32,7 % 18,4 % 26,5 % 22,4 % 100,0 % 

 

2Î = 4,873; p = 0,56; df = 6. 

Za ugotavljanje povezanosti med starostjo in razvrščanjem anketirancev v skupine glede na 

izražena stališča do sistema upravljanja univerze sem naredila Kullbackov preizkus, saj zaradi 

neizpolnjevanja pogojev nisem mogla upoštevati hi-kvadrat preizkusa. Vrednost 

Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna, saj je p (α) > 0,05, zato sprejmemo 

hipotezo neodvisnosti. To pomeni, da nismo uspeli dokazati pomembne povezave med 

starostjo ključnih skupin udeležencev na univerzi in njihovim stališčem do sistema 

upravljanja. 
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Preglednica 31:  Povezanost med nazivom in skupinami anketirancev glede na izražena 
stališča do sistema upravljanja univerze 

Naziv oz. habilitacija  Skupine anketirancev po Wardovi metodi 

  1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina Skupaj 

1 redni profesor, 
znanstveni svetnik 

število 4 1 3 1 9 

delež 44,4 % 11,1 % 33,3 % 11,1 % 100,0 % 

2 izredni profesor, višji 
znanstveni sodelavec 

število 2 3 1 1 7 

delež 28,6 % 42,9 % 14,3 % 14,3 % 100,0 % 

3 docent, znanstveni 
sodelavec 

število 7 1 3 1 12 

delež 58,3 % 8,3 % 25,0 % 8,3 % 100,0 % 

4 drugi nazivi 
visokošolskih učiteljev 

število 0 1 0 1 2 

delež 0,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 

5 asistent število 1 2 0 0 3 

delež 33,3 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

6 brez naziva število 2 1 6 7 16 

delež 12,5 % 6,2 % 37,5 % 43,8 % 100,0 % 

Skupaj  število 16 9 13 11 49 

delež 32,7 % 18,4 % 26,5 % 22,4 % 100,0 % 

 

2Î = 24,335; p = 0,06; df = 15. 

Za ugotavljanje povezanosti med habilitacijskim nazivom in razvrščanjem anketirancev v 

skupine glede na izražena stališča do sistema upravljanja univerze smo naredila Kullbackov 

preizkus, zaradi neizpolnjevanja pogojev hi-kvadrat preizkusa. Vrednost Kullbackovega 2Î-

preizkusa ni statistično pomembna, saj je p (α) > 0,05, zato sprejmemo hipotezo neodvisnosti, 

kar pomeni, da nismo uspeli dokazati pomembne povezave med nazivom ključnih skupin 

udeležencev na univerzi in njihovim stališčem do sistema upravljanja. 
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Preglednica 32:  Povezanost med položajem in skupinami anketirancev glede na 
izražena stališča do sistema upravljanja univerze 

Funkcija (položaj)  Skupine anketirancev po Wardovi metodi  

  1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina Skupaj 

1 Član senata število 3 1 3 9 16 

delež  18,8 % 6,2 % 18,8 % 56,2 % 100,0 % 

2 Član upravnega odbora število 4 3 5 1 13 

delež  30,8 % 23,1 % 38,5 % 7,7 % 100,0 % 

3 Dekan, direktor število 2 0 0 0 2 

delež  100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

4 Prodekan, namestnik 
direktorja 

število 1 0 1 1 3 

delež  33,3 % 0,0 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % 

5 Predstojnik oddelka, inštituta število 3 4 1 0 8 

delež  37,5 % 50,0 % 12,5 % 0,0 % 100,0 % 

6 Več funkcij število 3 1 3 0 7 

delež  42,9 % 14,3 % 42,9 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj število 16 9 13 11 49 

delež  32,7 % 18,4 % 26,5 % 22,4 % 100,0 % 

 

2Î = 28,541; p = 0,018; df = 15. 

Za ugotavljanje povezanosti med položajem (funkcijo) in razvrščanjem anketirancev v 

skupine glede na izražena stališča do sistema upravljanja univerze sem naredila Kullbackov 

preizkus, zaradi neizpolnjevanja pogojev hi-kvadrat preizkusa. Vrednost Kullbackovega 2Î-

preizkusa je statistično pomembna, saj je p (α) < 0,05, kar pomeni, da zavrnemo hipotezo 

neodvisnosti in trdimo, da je povezava med funkcijo oz. položajem udeležencev na univerzi 

in njihovim stališčem do sistema upravljanja univerze statistično značilna.  
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Preglednica 33: Povezanost med obliko sodelovanja oz. zaposlitve in skupinami 
anketirancev glede na izražena stališča do sistema upravljanja univerze 

Delovno razmerje  Skupine anketirancev po Wardovi metodi 

  1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina Skupaj 

1 da, polni delovni čas število 14 9 7 4 34 

delež  41,2 % 26,5 % 20,6 % 11,8 % 100,0 % 

2 da, krajši delovni čas število 0 0 2 1 3 

delež  0,0 % 0,0 % 66,7 % 33,3 % 100,0 % 

3 ne število 2 0 4 6 12 

delež  16,7 % 0,0 % 33,3 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj število 16 9 13 11 49 

delež 32,7 % 18,4 % 26,5 % 22,4 % 100,0 % 

 

2Î = 17,574; p = 0,007; df = 6. 

Za ugotavljanje povezanosti med obliko sodelovanja oz. delovnim razmerjem in razvrščanjem 

anketirancev v skupine glede na izražena stališča do sistema upravljanja univerze sem 

naredila Kullbackov preizkus,zaradi neizpolnjevanja pogojev hi-kvadrat preizkusa. Vrednost 

Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna, saj je p (α) < 0,05, kar pomeni, da 

zavrnemo hipotezo neodvisnosti in trdimo, da je povezava med obliko sodelovanja oz. 

delovnim razmerjem udeležencev in njihovim stališčem do sistema upravljanja univerze 

statistično značilna.  

Strnimo ugotovitve: Ugotovimo, da funkcija in oblika sodelovanja oz. zaposlenosti 

posameznega udeleženca na univerzi vplivata na njegova stališča do sistema upravljanja 

univerze.  

6.4 Povzetek ključnih ugotovitev 

Na osnovi ugotovitev, opravljenih po analizi odgovorov, pridobljenih v anketi od ključnih 

udeležencev domače univerze bom v nadaljevanju poskusila odgovoriti na tretje raziskovalno 

vprašanje, ki sem si ga postavila v nalogi, to je: Kako ključne skupine udeležencev na domači 

univerzi ocenjujejo sedanji koncept upravljanja domače univerze?  

Na splošnem lahko ugotovimo, da je sedanji sistem upravljanja domače univerze po mnenju 

njenih ključnih udeležencev le delno učinkovit pri podpiranju ključnih procesov na univerzi. 

Pri tem so pri presoji učinkovitosti najbolj na udaru naslednji procesi: 

- izvajanje ustrezne administrativno tehnične dejavnosti,  
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- motivacija zaposlenih in komunikacija znotraj univerze, 

- strokovno in pravočasno odločanje, 

- finančni management, 

- usklajevanje interesov med organizacijskimi enotami oz. med različnimi interesnimi 

skupinami.  

Slednje poskušamo pojasniti in povezati v nadaljevanju. Spremembe v okolju kličejo po 

drugačni organiziranosti in urejenosti univerze, kot smo jo poznali do sedaj. Hkrati pa so nove 

zahteve okolja še bolj poudarile potrebo, da so za uspešno upravljanje univerze nujna tudi 

managerska znanja, ki se najbolj vidno zrcalijo ravno pri upravljanju s finančnimi sredstvi. 

Slovenske univerze namreč morajo v zadnjem desetletju prilagoditi svoje delovanje novemu 

načinu financiranja ter novi kompleksnosti finančnega vodenja, ki ga prinašata izvajanje 

evropskih projektov in bolonjska prenova študija programov. Domača univerza pa je za 

razliko od ostalih dveh slovenskih javnih univerz brez »finančnih rezerv« iz polpreteklega 

obdobja. Kot organizacija pa je v fazi rasti, saj še gradi svoje primerjalne prednosti.  

Nove zahteve okolja (družbe, države) univerz zahtevajo od vodstva univerze (rektorja) tudi 

zastavljanje novih strateških ciljev, novih standardov kakovosti in ekonomske učinkovitosti, 

od zaposlenih pa spremembe zahtevajo nova znanja in veščine. Prilagajanje novim zahtevam 

je za zaposlene na univerzi ob neustrezni strukturi in organiziranosti velik napor, ki porablja 

njihove zmožnosti in ker to traja že dlje časa zmanjšuje njihovo motiviranost za delo. 

Neustrezna struktura in urejenost univerze torej vplivata na manjšo učinkovitost delovnih 

procesov in komunikacije ter povzročata podaljšanje postopkov odločanja.  

Nadalje nam rezultati raziskave nakazujejo, da spremembam sistema upravljanja domače 

univerze najbolj nasprotuje skupina dekanov in prodekanov, medtem pa se s spremembami 

najbolj strinja skupina predstojnikov oddelkov. Vloga rektorata v modelu upravljanja 

univerze pa je ključnega pomena, tako za skupino dekanov in prodekanov kot za predstojnike 

oddelkov ter za vse zaposlene za polni delovni čas. Ugotavljamo torej, da je vprašanje 

strukture in urejenosti univerze »jabolko spora« različnih interesnih skupin na univerzi, saj 

zagovorniki decentraliziranega načina organiziranosti trdijo, da domača univerza ne deluje na 

deklariran način (to je kot »asimetrično urejena organizacija«), saj se vodstvo univerze 

(rektor) postavlja kot osrednji organ upravljanja in ne dovoljuje deklariranega 

decentraliziranega načina delovanja. Rektor in ekipa njegovih ožjih sodelavcev (prorektorji, 

glavni tajnik) pa vidijo svojo vlogo oz. vlogo rektorata kot nosilca razvojne funkcije, nosilca 

strokovne podpore, iskalca sinergije med članicami univerze, glavnega predstavnika univerze 

navzven in s tem njene uspešnosti. Za procese odločanja na domači univerzi je tako značilna 

visoka raven navzkrižja interesov med rektoratom in članicami univerze oz. med rektoratom 

in akademskim osebjem. Svojevrsten fenomen na katerega želimo opozoriti pa je »konflikt 

vlog«, ki se pojavi, ko posameznik zastopa interese članice v senatu univerze, ki naj bi kot 
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najvišji strokovni organ na ravni univerze po definiciji moral sprejemati odločitve na nivoju 

celotne univerze in ne v interesu posamezne članice.  

Različni pogledi posameznih interesnih skupin na upravljanje univerze izvirajo med drugim iz 

različnega položaja (funkcije) posameznika na univerzi in oblike njegovega sodelovanja 

(zaposlitve) na univerzi. Posamezniki, ki opravljajo enake funkcije, si delijo tudi sorodna 

stališča glede sedanjega sistema upravljanja domače univerze in sorodne poglede na prihodnji 

razvoj in urejenost univerze.  
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7 SINTEZA KVALITATIVNEGA IN KVANTITATIVNEGA DELA RAZI SKAVE 

V tem poglavju so zbrane zaključne ugotovitve opravljene raziskave. Na koncu so podana še 

razmišljanja in predlogi za izboljšanje decentraliziranega in integriranega modela upravljanja 

univerze.  

7.1 Zaklju čki in interpretacija podatkov raziskave 

Univerze v Evropi delujejo v različnih nacionalnih sistemih, ki se med seboj pomembno 

razlikujejo glede zgodovinskega, gospodarskega, družbenega in kulturnega razvoja, kar se 

nato naravno zrcali v različnih ureditvah sistema visokega šolstva in v različnih razmerjih 

med državo in univerzo. Univerza pa je v vseh sistemih temeljni nosilec visokošolskega 

izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela.  

Danes morajo univerze pri svojem delovanju upoštevati spremenjene razmere v okolju, ki ga 

zaznamujejo pomembne spremembe in večja dinamičnost kot v preteklosti. Aktualna 

vprašanja se nanašajo zlasti na: 

- zagotavljanja kakovosti (odličnosti) dejavnosti, 

- mednarodno primerljivost, 

- internacionalizacijo delovanja, 

- učinkovitost in ekonomičnost.  

Večina evropskih držav je v zadnjem desetletju izvedla (oz. izvaja) reforme visokošolskega 

sistema, pri čemer se spremembe vežejo tako na novosti, ki jih prinaša »skupni« bolonjski 

proces kot tudi na novosti na področju sistema upravljanja univerz. V zvezi s tem 

ugotavljamo, da je skupni cilj vseh sprememb na področju upravljanja univerz doseganje 

večje učinkovitosti porabe (javnih in nejavnih) sredstev in večja transparentnost v delovanju 

univerz.  

V opazovanih srednjeevropskih državah določa osnovne mehanizme in organe upravljanja 

univerz državna regulativa. Univerze v svojih internih aktih le podrobneje urejajo predpisana 

razmerja med organi upravljanja kot jih določa zakon. V opazovanih srednjeevropskih 

univerzah je zadnja sprememba internega akta, ki določa notranjo organiziranost in strukturo 

delovanja univerze sledila spremembam nacionalnih oz. deželnih zakonov, ki so pomembno 

reformirale sistem upravljanja univerze.  

Zanimivo je dejstvo, da je opazovana domača univerza po organiziranosti in delovanju še 

najbolj podobna primerjani avstrijski univerzi, torej iz dežele, s katero nas veže večstoletni 

zgodovinski razvoj, pa čeprav je naš družbeni razvoj v petdesetletnemu obdobju 

samoupravljanja tudi pustil svoje sledove.  
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Če poskusim strniti glavne ugotovitve opravljene primerjave med izbranimi 

srednjeevropskimi univerzami, ki so uvrščene višje na mednarodnih lestvicah kakovosti od 

primerjane domače univerze, lahko ugotovim, da je na prvi pogled upravljanje podobno, saj 

imajo podobne kolektivne in poslovne organe. Poglobljeni pogled pa nam pokaže vrsto 

vsebinskih razlik. Koncept upravljanja Univerze na Primorskem se pomembno razlikuje od 

upravljanja opazovanih srednjeevropskih univerz na naslednjih področjih:  

- vloga in položaj centralnih vodstvenih organov univerze, 

- postopek imenovanja (in razrešitve) rektorja, 

- struktura in členjenost univerze, 

- organiziranost in vodenje podporne (administrativno-tehnične) dejavnosti, 

- število in vloga (decentraliziranih) organov odločanja na fakultetah. 

Pri tem sem ugotovila, da so opazovane srednjeevropske države v zadnjem desetletju izvedle 

reforme visokošolske zakonodaje v prid večji avtonomiji univerz in večji odgovornosti 

rektorata kot osrednjem organu upravljanja, univerze pa so tako bile primorane spremeniti 

svojo notranjo strukturo in urejenost.  

Ugotavljam, da so opazovane tuje univerze organizacijsko bolj centralizirane in imajo manjše 

število vodstvenih organov ter jasneje določeno končno odgovornost in pristojnost glede 

upravljanja univerze. Ta je zaupana rektoratu, ki ima vlogo »top managementa«, torej vlogo 

veččlanske uprave, ki ji predseduje rektor. Ključna postane torej vloga in odgovornost 

rektorata za vodenje in poslovodenje univerze, zato je tudi večji poudarek na managerskih 

znanjih, tako v opisu pogojev za imenovanje kot v opisu nalog članov rektorata, saj je vodenje 

univerze njihova primarna naloga. Glavna odgovornost in pristojnost za vodenje in 

upravljanje celotne univerze je zaupana rektorju, zato je v opazovanih srednjeevropskih 

univerzah rektorja posredno oz. neposredno imenujejo državne oblasti, vloga senata univerze 

pa ostaja, da predlaga kandidata za rektorja v imenovanje.  

Nadalje ugotavljam, da so notranje razmerja med rektoratom in fakulteto na opazovanih tujih 

univerzah urejena tako, da ima rektorat neposreden vpliv na imenovanje in delovanje 

vodstvenih organov na fakultetah, ki sta dekan in senat fakultete. Tako ima rektorat 

pristojnost določanja notranje organiziranosti fakultet, senat fakultete pa ima pri tem le 

svetovalno vlogo.  

Glede organiziranosti in vodenja administrativne podporne dejavnosti sem ugotovila, da je na 

opazovanih tujih univerzah le-ta bolj centralizirano urejena od domače univerze. Vodenje 

administrativno podporne dejavnosti je lahko zaupano članu rektorata (prorektorju) za 

posamezno področje dela ali pa je celotna administracija oblikovana kot notranja 

organizacijska enota, ki jo vodi direktor administracije.  

Že Clark (2001, 34) in Mintzberg (1993, 199) ugotavljata, da obstaja med akademskih 

osebjem in administrativnim osebjem velik razkorak, tako v organizaciji dela kot v odnosu do 
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dela in subkulturi, kar vodi tudi do konfliktnih situacij. Vendar se tudi na tem področju 

zadeve spreminjajo, saj se z naraščanjem kompleksnosti okolja univerz tudi od 

administrativnega osebja zahteva vse več profesionalnosti pri delu, timskega dela in 

inovativnosti, kar posledično prinaša težnjo po enakopravnejših odnosih med tema dvema 

skupinama. Tako se mi zdi pomembno opozoriti tudi na razlike med domačo univerzo in 

opazovanimi tujimi univerzami v tem, da imajo v treh opazovanih tujih univerzah 

administrativni delavci svoje predstavnike tudi v senatu univerze in senatu fakultete.  

Če te povzetke primerjave sistemov upravljanja univerz zaključim pri kvantitativnih podatkih 

zbranih v raziskavi, ugotovim, da imajo izbrane tuje univerze veliko večje proračune, saj 

prikazujejo veliko več tako javnih kot drugih virov sredstev. Podatki prikazujejo veliko 

ugodnejše razmerje med številom pedagoškega osebja in številom študentov ter večjo 

vključenost tako tujih akademskih delavcev kot tujih študentov. Končni vtis, ki sem ga dobila 

pri opazovanju izbranih srednjeevropskih univerzah pa je, da vsaka pospešeno gradi svoje 

primerjalne prednosti na vseh področjih delovanja univerze, pri čemer so tuje univerze 

vključile v svojo promocijo in predstavitev tudi primerjalne prednosti mesta oz. pokrajine, 

kjer ima univerza sedež.  

Če nam primerjava sistema upravljanja domače univerze z drugimi srednjeevropskimi 

univerzami prikazuje pomembne vsebinske razlike med posameznimi univerzami, nam tudi 

notranja raziskava o sistemu upravljanja domače univerze med njenimi ključnimi interesnimi 

skupinami kaže na pomembne razlike v stališčih do njenega sistema upravljanja.  

Različni pogledi posameznih interesnih skupin na upravljanje univerze izvirajo med drugim iz 

različnega položaja (funkcije) posameznika na univerzi in oblike njegovega sodelovanja 

(zaposlitve) na univerzi. Posamezniki, ki zasedajo enake funkcije in opravljajo podobne 

naloge, si delijo tudi sorodna stališča glede sedanjega sistema upravljanja domače univerze in 

sorodne poglede na prihodnji razvoj in urejenost domače univerze. Na univerzi torej lahko 

najdemo različne interesne skupine, ki želijo preko organizacije uresničiti svoje interese. Tako 

se ugotovitve raziskave najbolj približujejo konceptu političnega modela pri pojasnjevanju 

procesov odločanja na univerzi.  

Na splošnem lahko ugotovimo, da je sedanji sistem upravljanja po mnenju ključnih 

udeležencev na domači univerzi le delno učinkovit pri podpiranju ključnih procesov na 

univerzi. Pri tem so pri vprašanju učinkovitosti najbolj na udaru naslednji procesi: 

- izvajanje ustrezne administrativno tehnične dejavnosti,  

- motivacija zaposlenih in komunikacija znotraj univerze, 

- strokovno in pravočasno odločanje, 

- finančni management.  

Nadalje nam rezultati raziskave nakazujejo, da spremembam sistema upravljanja domače 

univerze najbolj nasprotujeta skupina dekanov in prodekanov, medtem pa se s spremembami 
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najbolj strinja skupina predstojnikov oddelkov. Vloga rektorata v modelu upravljanja 

univerze pa je ključnega pomena tako za skupino dekanov in prodekanov kot za predstojnike 

oddelkov ter za vse zaposlene za polni delovni čas na univerzi.  

Ugotavljamo, torej da je vprašanje strukture in urejenosti univerze »jabolko spora« različnih 

interesnih skupin na univerzi, saj zagovorniki decentraliziranega načina organiziranosti trdijo, 

da domača univerza ne deluje na deklariran način (to je kot »asimetrično urejena 

organizacija«), saj se vodstvo univerze (rektor) postavlja kot osrednji organ upravljanja in ne 

dovoljuje deklariranega decentraliziranega načina delovanja. Za procese odločanja na domači 

univerzi je tako značilna visoka raven navzkrižja interesov med rektoratom in članicami 

univerze oz. med rektoratom in akademskim osebjem.  

Od kod izvor nasprotja? Po eni strani ne smemo pozabiti, da je domača univerza nastala iz 

samostojnih zavodov, ki so se spojili v univerzo, po drugi strani je za tem (še vedno) 

okostnjak polpretekle zgodovine in samoupravljanja organizacij, kjer je razdrobljenost 

univerze bila strateška odločitev takratnih političnih oblasti (Zgaga 2003).  

Zakaj se vodstvo univerze oz. rektorat postavlja oz. »skuša izboriti« neko vlogo, ki jo do sedaj 

ni imel? Po mojem mnenju je to posledica novih zahtev, ki jih vodstvu univerze postavljajo 

njeni vplivni udeleženci ter posredno primerjanje z drugimi univerzami v evropskem prostoru. 

Spodbujajo jih tudi novi programi mobilnosti in sodelovanja. Vplivni udeleženci univerze 

(država, zaposleni, študentje, idr.) se v svojem vsakodnevnem delovanju obračajo na vodstvo 

univerze oz. rektorja kot odgovornega za delovanje univerze in njenih članic s svojimi 

zahtevami. Kot ugotavlja Mintzberg (1993, 146) poznamo dva učinkovita načina za nadzor 

organizacije od zunaj – torej od njenih vplivnih zunanjih udeležencev:  

- njen najvišji predstavnik ima celotno odgovornost za delovanje organizacije,  

- postavitev jasno oblikovanih standardov in pravil delovanja.  

Torej organizacija, ki ima višjo raven zunanjega nadzora postane bolj centralizirana in njeno 

delovanje je bolj formalizirano. 

Ker rektor ne izbira dekanov in direktorjev članic, nima nad njimi tolikšnega vpliva oz. moči, 

da bi ti vodili članice univerze v skladu s postavljenimi strateškimi cilji in standardi kakovosti 

in učinkovitosti. Ta situacija sili vodstvo univerze (rektorja) v bolj centraliziran način vodenja 

preko povečanja administrativne dejavnosti na ravni rektorata, čemur se upirajo 

decentralizirani vodstveni organi članic univerze in njene interesne skupine, saj to pomeni 

zmanjševanje njihove moči in s tem ogrožanje njihovih interesov.  

Rektorju je neposredno podrejena le ekipa njegovih ožjih sodelavcev (prorektorji, glavni 

tajnik in strokovne službe na rektoratu), medtem pa nima neposrednega vpliva na dekane 

(direktorje) članic, saj le-ti uživajo visoko raven svobode in neodvisnosti, tako organizacijsko 
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kot v postopku imenovanja. Položaj rektorja na domači univerzi je tako kočljiv in dvoumen iz 

različnih zornih kotov. Poskusimo pojasniti zakaj.  

Kot ugotavlja že Mintzberg (1993, 223) je v divizijski organizacijski strukturi ključno, da ima 

strateški vrh organizacije moč nastavljati in odstavljati managerje (vodje) divizij, saj v 

decentralizirani divizijski strukturi strateški vrh organizacije nima direktnega vpliva na 

operativne zadeve enote. Tako predstavlja največji vpliv, ki ga ima strateški vrh na poslovanje 

svoje enote prav odločanje, kdo bo vodil to enoto. Tako rektor kot dekani so predstavniki 

akademske skupnosti in jih akademska skupnost tudi izvoli, torej vlada med njimi samimi in 

med akademsko skupnostjo neko soodvisno in partnersko razmerje. Tako je rektorjeva vloga 

še najbolj podobna koordinatorju izvajanja javne službe, saj dekane (in direktorje) članic 

izvoli akademska skupnost. Poleg tega mu niso formalno podrejeni pri izvajanju dejavnosti 

članice na trgu. Ob tem je administrativna in podporna dejavnost univerze razdrobljena med 

tajništvom univerze in tajništva članic, zato večino strokovnih nalog ni mogoče realno izvesti 

brez skupnega konsenza dekanov in direktorjev članic univerze.  

Na osnovi zapisanega in ugotovitev izvedene raziskave podajam v nadaljevanju kratka 

priporočila. 

7.2 Izboljšave modela upravljanja domače univerze in priporočila 

Na osnovi dosedanjih ugotovitev bom v nadaljevanju poskušala definirati najbolj ključne 

elemente za izboljšavo modela upravljanja domače univerze.  

Pri oblikovanju in izboljšanju sedanjega sistema upravljanja univerze moramo naprej 

odgovoriti na naslednje osnovno strateško usmeritev glede splošne organiziranosti in strukture 

univerze: divizijska decentralizirana struktura ali integriran model organiziranosti.  

Ne glede na odločitev o osnovni strateški usmerjenosti v organizaciji in strukturi univerze 

ugotavljam, da je za dosego večje učinkovitosti sistema upravljanja treba preveriti in 

preoblikovati vlogo, sestavo in način imenovanja vodstvenih organov univerze in članic, pri 

tem je treba še posebno pozornost nameniti naslednjim temam: 

- položaj rektorja v odnosu na položaj dekana, 

- volitve rektorja, 

- sestava senatov, 

- vloga in sestava upravnega odbora univerze, 

- ukinitev upravnih odborov članic univerze, saj je funkcija nadzora nad delovanjem 

članice dana rektorju, 

- nepotrebna delitev pravne osebe med univerzo in članico glede na dejavnost; v zvezi s 

tem samostojno opravljanje tržne dejavnosti članic. 
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7.2.1 Decentraliziran model univerze  

Pri izboljšanju sedanjega decentraliziranega modela organiziranosti in urejenosti Univerze na 

Primorskem se je po mojem mnenju treba osredotočiti na odpravo bistvenih sistemskih napak, 

ki onemogočajo normalno funkcioniranje tega modela.  

Za izboljšanje učinkovitosti delovanja decentraliziranega modela univerze je treba drugače 

urediti položaj rektorja in njegovo razmerje do dekana (direktorja) fakultete. Ključno za 

delovanje modela je, da rektor odloča, kdo bo vodil fakulteto, zato da mu lahko zaupa vodenje 

dokaj avtonomnega dela organizacije – fakultete. Ker pa so volitve in avtonomija akademske 

skupnosti pomemben del kulture profesionalne organizacije, je pomembno, da se ohrani 

način, kjer ima akademska skupnost oz. senat fakultete pristojnost predlagati rektorju več 

kandidatov za dekana, med katerimi pa opravi rektor končno izbiro.  

Ureditev razmerja med rektorjem in dekanom mora temeljiti na doseganju zastavljenih 

strateških ciljev oz. kazalnikov uspešnosti posamezne fakultete in učinkovitem sistemu 

kontrole.  

Funkcija rektorja bi morala ostati voljena, saj je to pomemben temelj sedanje organizacijske 

kulture, vendar ga volijo predstavniki akademske skupnosti, predstavniki študentov in 

predstavniki neakademskih zaposlenih. Podobno bi morali senati imeti tudi predstavnike 

visokošolskih sodelavcev in neakademskih zaposlenih. Takšna ureditev bi spodbudila 

enakopravnejšo vlogo vseh zaposlenih na univerzi, kar bi pozitivno vplivalo na občutek 

pripadnosti in demokratičnosti odnosov v organizaciji.  

Pomembno vprašanje v decentraliziranem modelu je, da se na ravni strateškega vrha, to je 

rektorata, smiselno omejuje število podporne administrativne dejavnosti, saj je avtonomija oz. 

velika svoboda fakultete bistvo decentraliziranega modela. Po drugi strani pa ugotavljam, da 

racionalizacija in profesionalizacija dela v administrativni podporni dejavnosti silijo v 

oblikovanje nekaterih skupnih služb, kot so: finance, investicije, kadrovska, informatika in 

administracija projektnega dela. 

Z enako pomembnostjo se je treba vprašati ali zahteva po racionalizaciji in smernice 

nacionalnega programa kličejo po drugačni organizaciji pedagoške in raziskovalne dejavnosti, 

v smislu omejevanja števila novih fakultet ter združevanja sedaj akademsko in ekonomsko 

neučinkovitih članic s sorodnimi programi.  

Glede modernizacije vloge in sestave upravnega odbora univerze je treba razmišljati v smeri 

nove sistemske rešitve in zakonske ureditve, kjer se ključna vprašanja tičejo profesionalnosti 

članov upravnega odbora in redefinicije njegovih nalog, kjer upravni odbor ohranja glavno 

nadzorno funkcijo, njegove poslovodne naloge pa so prenesene na rektorja univerze (Bohinc 

2010).  
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Predstavljene rešitve bi omogočile učinkovitejšo delovanje decentraliziranega modela 

univerze, vendar kot ugotavlja že Mintzberg (1993, 220) je bistvo takšnega modela 

avtonomija fakultete oz. njenega dekana in ne avtonomija profesionalcev oz. akademikov, 

zato bodo ti svojo avtonomijo poskušali doseči preko vodstvenih organov univerze oz. 

strateškega vrha univerze.  

7.2.2 Model integrirane univerze  

Strateška odločitev za integriran model univerze bi Univerzi na Primorskem dolgoročno 

doprinesla več primerjalnih prednosti, ki bi bile bolj učinkovite pri izpolnjevanju današnjih 

zahtev družbe in okolja.  

V modelu integrirane univerze ima osrednjo odgovornost in pristojnost za poslovodenje in 

upravljanje univerze rektor s svojo ekipo prorektorjev in glavnim tajnikom. Funkcija 

prorektorja je neposredno podrejena rektorju in njegov položaj mu omogoča zagovarjati 

interes univerze kot celote in ne njenih posameznih delov. V modelu integrirane univerze 

predstavlja pomembno spremembo zmanjšanje števila članic univerze in s tem števila 

dekanov, ki jim je zaupano strokovno vodenje pedagoške in raziskovalne dejavnosti na 

fakultetah. Le-to se s povečanjem števila članov akademske skupnosti na posamezni fakulteti 

poveča v obsegu (več študijskih programov, raziskovalnih projektov ipd.) in kompleksnosti 

(usklajevanje interesov med več oddelki). Združevanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti 

v manjše število fakultet naj bi omogočilo učinkovitejšo dosego ciljev kot so: povečanje 

interdisciplinarnih oz. multidisciplinarnih študijskih programov in raziskovalnih projektov, 

učinkovitejša uporaba opreme in prostorov ter zagotavljanje bolj enakomerne (in bolj stalne) 

pedagoške in raziskovalne obremenitve akademskega kadra.  

V integriranem modelu univerze se najbolj spreminja vloga dekanov in direktorjev članic 

univerze tako, da bi morali posamezniki z žilico za vodenje in poslovodenje dejavnosti, v 

spremenjenem modelu to delo opravljati na drugem položaju na ravni univerze. Posamezniki, 

ki se vidijo bolj v luči strokovnih vodij pa bodo kmalu lahko ugotovili, da jim nov model 

univerze prinaša razbremenitev administrativno – poslovnega dela. Pridobljeni čas bi 

posvečali strokovnim vprašanjem, to je kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela ter 

skrbi za akademsko osebje in študente na fakulteti. 

Integriran model domače univerze naj ne bi predvideval delitve strokovne in poslovodne 

funkcije rektorja, saj bi bila takšna ureditev še precej tuja večini akademske skupnosti na 

domači univerzi. Zato pa naj se ohranja funkcija glavnega tajnika na mestu vodje skupnih 

administrativnih služb (finance, investicije, kadrovska, informatika in administracija 

projektnega dela). Na fakultetah, kot nosilkah pedagoškega in raziskovalnega dela, naj 

ostajajo od administrativnih služb poleg tajništva še strokovne službe, vezane na študijsko, 

raziskovalno in študentsko dejavnost, saj te vodi dekan.  
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Načrtno povečanje občutka pripadnosti univerzi je smiselno primerno načrtovati tudi med 

študenti, tako z razširitvijo medfakultetnih interdisciplinarnih programov kot s promocijo 

študija (in življenja) na univerzi in ne na posamezni fakulteti. Zgraditev univerzitetnega 

kampusa bo zagotovo spodbudilo oba procesa unifikacije (da ne uporabim neljub izraz 

centralizacije, tako študentskega življenja kot administracije). Skupen fizični prostor je 

zagotovo še en adut za tiste, ki se bodo odločili postaviti bolj povezano univerzo.  

Predstavljene spremembe upravljanja univerze bi po mojem mnenju izboljšale učinkovitost 

sedanjega modela upravljanja domače univerze. Tako bi ji omogočile učinkovito prilagajanje 

na spremembe in zahteve okolja in družbe.  
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8 SKLEP 

Mednarodne lestvice kakovosti univerz in bolonjski proces so spodbudili primerjavo 

nacionalnih visokošolskih sistemov in univerz kot njenih vitalnih sestavnih delov. Pri tem 

ostaja vprašanje benchmarkinga univerz zelo kompleksno, saj je treba posebno pozornost 

nameniti: tehtni izbiri univerz, ki jih nameravamo med seboj primerjati, primerni izbiri 

področij, ki bodo predmet primerjave ter širšim nacionalnim in kulturnim razlikam 

visokošolskega sistema.  

V Evropi smo v zadnjem desetletju priča valu reform visokošolskega študija, vsebin in 

prostora, ki so v večini zahodnih držav prinesli tudi reforme sistema upravljanja univerz. 

Nacionalne zakonodaje določajo glavne značilnosti sistema upravljanja univerz, vendar pa 

različno natančno določajo podrobnosti sistemov (npr. struktura univerze, sestava organov 

upravljanja, pristojnosti organov ipd.). Na sistem upravljanja univerze pa imajo močan vpliv 

še zgodovina oz. predhodno formirane univerze in splošna kultura vplivnih skupin. Zavedati 

se moramo tudi možnosti, da lahko obstaja velik razkorak med deklarirano avtonomijo 

univerze in dejansko ravnjo avtonomije njenega delovanja.  

Slovenske univerze so tako danes pred velikimi izzivi, ki so posledica spremenjenih zahtev 

okolja. Veliko (še) odprtih vprašanj je tudi na področju upravljanja slovenskih univerz, kjer 

bo morala vsaka poiskati svojo rešitev, ki bo nudila zanjo »pravo« ravnotežje med 

smernicami evropskega visokošolskega okolja, zahtevami in konkurenco domačega prostora 

ter notranjo kulturo in vrednotami univerzitetne skupnosti. Slovenski visokošolski sistem ne 

spodbuja v zadostni meri doseganja odličnosti oz. nadpovprečnih rezultatov na področju 

kakovosti izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Pri čemer mislim na doseganje 

nadpovprečnih rezultatov tako v domačem kot mednarodnem prostoru.  

Namen raziskave, da pojasni razliko med sistemi upravljanja preučevane domače univerze in 

izbranimi srednjeevropskimi univerzami, ki so višje uvrščene na mednarodnih lestvicah 

kakovosti univerz, je dosežen. Čeprav je na prvi pogled upravljanje izbranih evropskih 

univerz in domače univerze podobno, saj imajo podobne kolektivne in poslovne organe, nam 

poglobljeni pogled pokaže vrsto vsebinskih razlik, v katerih se sistem upravljanja domače 

univerze pomembno razlikuje od upravljanja opazovanih srednjeevropskih univerz. Ugotovili 

smo, da se koncept upravljanja domače univerze pomembno razlikuje od upravljanja 

opazovanih srednjeevropskih univerz glede na: vlogo in položaj centralnih vodstvenih 

organov univerze; postopek imenovanja (in razrešitve) rektorja; strukturo in členjenost 

univerze; organiziranost in vodenje podporne (administrativno-tehnične) dejavnosti ter število 

in vlogo organov odločanja na fakultetah. 

Namen raziskave, da razišče mnenja notranjih ključnih udeležencev domače univerze do 

njenega sistema upravljanja, je dosežen. Ugotovili smo, da obstajajo pomembne razlike med 

ključnimi skupinami udeležencev univerze pri stališčih do sistema upravljanja univerze. 
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Različni pogledi posameznih skupin na upravljanje univerze izvirajo med drugim iz 

različnega položaja (funkcije) posameznika na univerzi in oblike njegovega sodelovanja 

(zaposlitve) na univerzi. Posamezniki, ki zasedajo enake funkcije in opravljajo podobne 

naloge, si delijo tudi sorodna stališča glede sedanjega sistema upravljanja domače univerze in 

sorodne poglede na prihodnji razvoj in urejenost le te. Nadalje ugotavljamo »spontan« in 

hkrati »vsiljen« trend reševanja vprašanja učinkovitosti delovanja univerze na temelju 

managerske logike, v tem so si enotni tudi tuji strokovnjaki za svoja okolja.  

Upravljanje slovenskih univerz je aktualna tema, ki odpira vrsto vprašanj glede smeri razvoja 

modela upravljanja slovenskih univerz. Ali se bodo v prihodnje slovenske univerze še bolj kot 

danes razlikovale po sistemu in načinu upravljanja in bodo od njega črpale tudi določeno 

mero konkurenčne prednosti? Ali se bodo slovenske univerze uspele prebiti med odlične 

evropske univerze z uspešno reformo sistema upravljanja s posnemanjem tujih rešitev ali pa 

jim bo uspelo spodbuditi notranjo inovativnost in najti samosvojo oz. tretjo pot?  

Zavedati se moramo, da je modelov upravljanja univerz toliko, kot je število univerz, saj ima 

vsaka svoje posebnosti in je unikum, vendar mislim, da je vsem skupno to, da trenutno težijo 

k iskanju sistema, ki bo omogočil hitrejše in bolj učinkovito prilagajanje novim oz. 

spremenjenim zahtevam okolja.  

Reforme sistema upravljanja slovenskih univerz terjajo resen dialog med interesnimi 

udeleženci, ki bo prinesel relativno hitro konkretne rezultate, zato da bodo slovenske univerze 

kos novim zahtevam globalnega, evropskega in domačega okolja.  

Slovenske univerze potrebujejo reforme, ki bodo omogočile modernizacijo njihovega sistema 

upravljanja kot večji izraz lastne avtonomije in hkrati odgovornosti. Vendar sama reforma 

sistema upravljanja ne bo dovolj, če univerza ne bo pristopila k modelu učeče se organizacije, 

ki bo zmogla razvijati svoje notranje prednosti in bo temeljila na razvoju svojih kadrov. Ta 

dva elementa igrata ključno vlogo, če želi univerza odgovoriti na nove zahteve, ki jih 

postavljajo njeni ključni udeleženci (država, študentje, zaposleni, delodajalci, lokalne oblasti 

idr.). Saj bo lahko kos novim zahtevam le z uspešnim in učinkovitim vodstvom in 

managementom ter s kadri z ekspertnim znanjem na vseh področjih. Vprašanja modernizacije 

sistema upravljanja univerze in njene avtonomije pri določanju notranje strukture delovanja 

pa so lahko le mrtve črke na papirju, če jih ne spremljajo ustrezna mera avtonomije oz. 

svobode univerz pri razporejanju sredstev in upravljanju s svojimi kadri. Univerza mora imeti 

uravnoteženo mero finančne in kadrovske avtonomije, njeno vodstvo pa ima odgovornost za 

dosego zastavljenih ciljev.  

Spremembe v organiziranosti univerze so neločljivo povezane z njenimi strateškimi 

odločitvami. Univerze so po svoji naravi bolj toge in profesionalne organizacije, torej težko 

govorimo o kakšni dilemi glede poteka spreminjanja njenih struktur in urejenosti: te bodo 

potekale prej v majhnih korakih (evolucija), kot v velikih skokih (revolucija). Izbiranje 
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strategij pa bo v okvirjih, ki jih bo določalo okolje. Za univerzo kot organizacijo je značilna 

visoka raven strukturne togosti, ki se kaže v odporu do vseobsežnega spreminjanja 

organizacije, saj se njeni člani bojijo, da bi izgubili moč in vpliv, ki ga imajo. Pomembno je, 

da management univerze skuša spremembe ustrezno načrtovati, saj vsaka pomembna 

sprememba v organizaciji pomeni obremenitev za ljudi in večjo porabo sredstev. Udejanjene 

sprememb strukture in urejenosti organizacije terja veliko strateškega odločanja, celovitost 

načrtovanja, zavzetost in sodelovanje sodelavcev ter dovolj časa. Le dovolj velika in vplivna 

skupina lahko v organizaciji uveljavi nova znanja in spremembe tudi udejanji. Saj so 

spremembe urejenosti organizacije povezane s spreminjanjem temeljnih vrednot sistema 

skupin in organizacije. 

Pogled na druge evropske države, ki so korak pred nami v reformi upravljanja univerz pa nas 

je poučil, da so za korenito in uspešno spremembo sistema upravljanja univerze odločujočo 

vlogo odigrale državne oblasti s spremembami visokošolske zakonodaje ter z vzpostavitvijo 

in izvajanjem zunanjega nadzora nad dejavnostjo univerz.  
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1 1 Technische Universitat 
Munchen  

Nemčija 78 67 57 56 108 35 35 63,17 3.527 3025 540 462 22.236 4.072 

2 2 Swiss Federal Institute 
of Technology ETH 
Zurich 

Švica 24 42 24 27 60 212 40 67,50 1.578 1319 821 722 13.999 3.621 

3 3 Ludwig Maximilians 
Universitat Munchen  

Nemčija 93 65 55 53 60 212 160 107,17 4.975   713   45.040 7.115 

4 4 Universitat Wien Avstrija  115 85 176 176,5 89 64 90 113,64 1.949 1680 387 317 71.882 14.689 

5 5 École Polytechnique 
Federale de Lausanne 

Švica 50 117 126 253,5 89 89 105 118,50 1.315 988 775 624 6.163 2.560 

6 6 Universitat Zurich  Švica 106 140 53 58 89 32 381 134,33 1.345 1131 646 543 24.231 3.716 

7 7 Universitat Hamburg Nemčija 274 216 176 126 60 89 121 151,71 3.885   290   39.001 5.217 

8 8 Technische Universitat 
Berlin 

Nemčija 188 203 251,5 253,5 123 35 35 155,57 1.676 1199 259   26.656 5.516 

9 9 Rheinisch 
Westfalische 
Technische 
Hochschule Aachen 

Nemčija 216 182 251,5 253,5 116 89 35 163,29 4.207 3835 698 558 30.260 5.183 

10 10 Universitat Karlsruhe Nemčija 207 171 251,5 253,5 60 64 145 164,57 2.486 2201 360 314 17.975 3.479 

11 11 Universitat Munster Nemčija 398 339 126 126 24 17 166 170,86 3.300   389   39.028   

12 12 Universitat zu Koln Nemčija 318 319 176 176,5 89 89 165 190,36 2.505   308   40.524   

13 13 Université de 
Lausanne 

Švica 161 217 251,5 126 89 89 414 192,50 1.158 792 316 223 11.090   

14 14 Universitat Bern Švica 192 214 176 176,5 318 322 246 234,93 2.338 1289 640 445 13.322   

15 15 Technische Universitat 
Darmstadt 

Nemčija 284 239 352 353,5 267 89 89 239,07 1.921 1893 226   17.538   

16 16 Ruhr Universitat 
Bochum 

Nemčija 349 333 251,5 253,5 89 89 332 242,43 2.243   295   32.607 3.998 
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17 17 Universitat Innsbruck Avstrija  256 225 352 353,5 214 212 344 279,50 921 771 212 170 21.500 6.538 

18 18 Universitat 
Regensburg 

Nemčija 450,5 378 352 353,5 214 212 298 322,57 1.339   159   17.429 1.440 

19 19 Universitat Bremen Nemčija 375 364 452,5 456,5 318 322 232 360,00 1.440   170   18.161 2.870 

20   Ruprecht Karls 
Universitat Heidelberg 

Nemčija 57 60 67 65     151 83,25 4.196 3486 673 535 26.741 5.118 

21   Université de Geneve Švica 68 105 126 126     96 104,20 1.570 1011 556 406 13.732 5.014 

22   Freie Universitat 
Berlin 

Nemčija 137 146         85 122,67 2.236 1764 270 224 33.773 5.511 

23   Humboldt Universitat 
zu Berlin 

Nemčija 139 126         106 123,67 4.391   506   34.612 4.335 

24   Universitat Freiburg Nemčija 147 144 96 94     172 139,25 4.114   193   20.714 3.162 

25   Universitat Gottingen Nemčija 166 168 90 87   35 280 147,20 3.079 2554 323 260 24.012 2.720 

26   Universitat Tubingen Nemčija 155 142 126 126   89 262 150,00 2.597 2597   405 22.933 2.520 

27   Johann Wolfgang 
Goethe Universitat 
Frankfurt am Main 

Nemčija 169 209 126 126     197 165,40 2.803   168 141 31.200 6.000 

28   Universitat Basel Švica 131 114 87 82     393 180,00 3.364 2086 889 582 10.770 2.026 

29   Universitat Stuttgart Nemčija 190 165 251,5 353,5   206 203 228,17 2.700 2375 360 300 20.191 5.331 

30   Rheinische Friedrich 
Wilhelms Universitat 
Bonn 

Nemčija 264 276 97 99 335   168 228,40 2.145 2049 253   27.500   

31   Universitat Wurzburg Nemčija 276 270 126 126     363 232,20 1.749 1749 248   19.691   

32   Charles University Češka 261 290 251,5 253,5     144 240,00 4.114 3274 258   48.982 6.410 

33   Universitat Leipzig Nemčija 312 292 251,5 253,5     149 251,60 1.311   92   29.668 2.692 

34   Friedrich Alexander 
Universitat Erlangen 
Nurnberg 

Nemčija 320 270= 251,5 253,5     183 252,00 2.722 1958 480   25.855 2.722 

35   Johannes Gutenberg 
Universitat Mainz 

Nemčija 332 330 126 176,5     306 254,10 1.330   87   34.448 4.807 
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36   Wirtschaftsuniversitat 
Wien 

Avstrija          89 89 587 255,00 459       21.808 5.016 

37   Universitat Saint 
Gallen 

Švica 325 362     26 64 537 262,80 380   190   5.000 1.710 

38   Technische Universitat 
Graz 

Avstrija          272     272,00 1.234       9.766 1.397 

39   Technische Universitat 
Dresden 

Nemčija 271 243 352 353,5 222     288,30 3.031   314   35.133 3.619 

40   Universitat Paderborn Nemčija         214 212 446 290,67 676       13.496 1.210 

41   Technische Universitat 
Wien 

Avstrija  244 166 452,5 456,5 136     291,00 1.948   395   20.380 3.971 

42   Philipps Universitat 
Marburg 

Nemčija 368 341 251,5 253,5     254 293,60 2.259   266   18.482 2.080 

43   Heinrich Heine 
Universitat Dusseldorf 

Nemčija 303 312 251,5 353,5     315 307,00 1.664   65   16.403 2.738 

44   Christian Albrechts 
Universitat zu Kiel 

Nemčija 450,5 388 176 176,5     360 310,20 1.995   229   22.048 1.874 

45   Universitat Ulm Nemčija 276 263 352 353,5     342 317,30 1.834   193   7.074 848 

46   Universitat Bielefeld Nemčija 328 312 352 353,5     264 321,90 743   83   18.224 1.604 

47   Universitat Mannheim Nemčija 349 392     213 322 352 325,60 240   10   11.246 1.488 

48   Jagiellonian University Poljska 300 331 352 353,5     417 350,70 3.705 3556 77 71 46.372 1.495 

49   Friedrich Schiller 
Universitat Jena 

Nemčija 382 316 352 353,5     357 352,10 2.135 1765 118 83 19.310 215 

50   Universitat Konstanz Nemčija 325 311 352 353,5     461 360,50 703   102   9.426 1.274 

51   Martin Luther 
Universitat Halle 
Wittenberg 

Nemčija 450,5 396 251,5 253,5     481 366,50 1.881   222   17.644 1.444 

52   Universität 
BAYREUTH 

Nemčija 347 297 352 353,5     495 368,90 1.183   151   9.245 755 

53   Technische Universitat Nemčija 450,5 383 352 353,5 330     373,80 1.350   117   12.310 1.552 
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Braunschweig 

54   Universitat Hannover Nemčija 450,5 383 452,5 456,5   206 296 374,08 675 601 34 29 21.221 3.530 

55   Eotvos Lorand 
University (University 
of Budapest) 

Madžars
ka 

450,5 450,5 352 353,5     316 384,50 1.800   122   31.882 1.250 

56   University of Szeged Madžars
ka 

    352 353,5     480 395,17 30.000           

57   Karl-Franzens-
Universitat Graz 

Avstrija  284 279 352 353,5     725 398,70 1.763 959 197 114 21.340 1.996 

58   Universitat Dortmund Nemčija 450,5 450,5 452,5       243 399,13 1.224 930 169   21.827 3.182 

59   Univ Duisburg Essen Nemčija 450,5 450,5 352 353,5 318 322 550 399,50 2.830   333   32.635 4.242 

60   Université de Fribourg Švica     452,5 456,5 318 322 462 402,20 884 433,6     9.829 1.800 

61   Justus Liebig 
Universitat Giessen 

Nemčija 450,5 450,5 352 353,5     411 403,50 1.113   171   21.735 1.683 

62   Univerza v Ljubljani Slovenija 450,5 450,5 452,5 456,5     225 407,00 4.284 4078 159   50.815 1.740 

63   Universität des 
SAARLANDES  

Nemčija 357 345   456,5     485 410,88 1.090   238   14.867 2.421 

64   Warsaw University Poljska 342 345 352       634 418,25 3.305   99   65.899 758 

65   Warsaw University of 
Technology 

Poljska 450,5 371   353,5     512 421,75 2.263   11   30.982 221 

66   Johannes Kepler 
Universitat Linz  

Avstrija  450,5 368         522 446,83 912   162   14.695 1.178 

67   Univerza Rostock Nemčija       456,5     507 481,75             

    Univerza na 
Primorskem 

Slovenija                         6.681   

Vir: CSIC 2009; Ècole des Mines de Paris − MINES ParisTech 2009; Shanghai Ranking Consultancy 2011a, b; THE 2009 a, b; UP a, b.  
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UPRAVLJANJE UNIVERZ 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
Splošni podatki o anketirancu 

 

Prosimo vas, da odgovorite na spodnja vprašanja tako, da obkrožite ustrezen odgovor pri vsakem 
vprašanju.  

1. Starost:  

a) do 35 let,  

b) od 36 do 50 let,  

c) starejši od 50 let. 

 

2. Naziv oz. habilitacija:  

a) redni profesor / znanstveni svetnik  

b) izredni profesor / višji znanstveni sodelavec  

c) docent / znanstveni sodelavec  

d) drugi nazivi visokošolskih učiteljev (višji predavatelj, predavatelj, lektor) 

e) asistent  

f) brez naziva 

 

3. Funkcija:  

a) član senata  

b) član upravnega odbora  

c) dekan / direktor članice univerze  

d) prodekan oz. namestnik direktorja 

e) predstojnik oddelka / katedre / inštituta  

 

4. Zaposlen na UP:  

a) da, za polni delovni čas  

b) da, za krajši delovni čas od polnega 

c) ne  

 

Elementi upravljanja, po katerih primerjamo sisteme med seboj  

5. Primerjalna analiza sistema upravljanja priznanih evropskih univerz je dobro izhodišče za razpravo o 
izboljšanju sistema upravljanja določene univerze. Za primerjalno analizo sistemov upravljanja univerz 
morajo biti prisotni elementi primerjave. 

Prosimo vas, da za vsakega med spodaj naštetimi elementi na lestvici od 1−5 izrazite stopnjo pomembnosti, 
pri čemer 1 pomeni »nepomembno« in 5 »zelo pomembno«. 

 

 
Vprašanje: Kako pomembno je, da 

mednarodna primerjalna analiza sistemov 
upravljanja univerz vsebuje: 

Odgovor: 

5.1 primerjavo postopka imenovanja rektorja in 
prorektorjev? 

1- nepomembno 2 3 4 5 -zelo 
pomembno 

5.2 primerjavo postopka imenovanja dekanov 
oz. direktorjev članic univerze? 

1- nepomembno 2 3 4 5 -zelo 
pomembno 
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Vprašanje: Kako pomembno je, da 

mednarodna primerjalna analiza sistemov 
upravljanja univerz vsebuje: 

Odgovor: 

5.3 primerjavo vloge in pristojnosti rektorja in 
prorektorjev na univerzi? 

1- nepomembno 2 3 4 5 -zelo 
pomembno 

5.4 primerjavo vloge in pristojnosti dekanov in 
prodekanov (oz. direktorjev in namestnikov) 
na članicah univerze? 

1- nepomembno 2 3 4 5 -zelo 
pomembno 

5.5 primerjavo pristojnosti in nalog rektorata 
univerze? 

1- nepomembno 2 3 4 5 -zelo 
pomembno 

5.6 primerjavo sestave senata in upravnega 
odbora univerze? 

1- nepomembno 2 3 4 5 -zelo 
pomembno 

5.7 primerjavo pristojnosti senata in upravnega 
odbora univerze? 

1- nepomembno 2 3 4 5 -zelo 
pomembno 

5.8 primerjavo razmerij med rektoratom in 
fakultetami oz. članicami univerze?  

1- nepomembno 2 3 4 5 -zelo 
pomembno 

5.9 primerjavo načina sodelovanja 
visokošolskih učiteljev v procesih odločanja 
na univerzi? 

1- nepomembno 2 3 4 5 -zelo 
pomembno 

5.10 primerjavo načina sodelovanja vseh 
zaposlenih v procesih odločanja na 
univerzi?  

1- nepomembno 2 3 4 5 -zelo 
pomembno 

5.11 primerjavo organiziranosti in aktivnosti na 
področju zagotavljanja kakovosti? 

1- nepomembno 2 3 4 5 -zelo 
pomembno 

5.12 primerjavo organiziranosti administrativnih 
in tehničnih služb (tajništva)? 

1- nepomembno 2 3 4 5 -zelo 
pomembno 

 

6. Prosimo vas, da v nadaljevanju navedete, katere elemente primerjave bi morala po vašem mnenju še 
obravnavati primerjalna analiza sistemov upravljanja univerz, pa jih v petem vprašanju nismo vključili.  

Pri tem vas prosimo, da navedete najmanj 3 oz. največ 5 elementov in jih razvrstite po stopnji 
pomembnosti, tako da najpomembnejšega označite z 1., naslednjega z 2., itd.  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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Ocena stanja  

7. Prosimo vas, da na 5 – stopenjski lestvici izrazite vaše mnenje o učinkovitosti sistema upravljanja 
(notranje organizacije in postopkov odločanja) na Univerzi na Primorskem (UP).  

Prosimo vas, da za vsakega med spodaj naštetimi elementi na lestvici od 1-5 izrazite stopnjo učinkovitosti, 
pri čemer 1 pomeni »neučinkovito« in 5 »v celoti učinkovito«.  

 

 Vprašanje: V kakšni meri sedanji sistem 
upravljanja UP: 

Odgovor: 

7.1 podpira doseganje zastavljenih strateških ciljev 
UP? 

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.2 omogoča strokovno in pravočasno odločanje? 1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.3 omogoča poslovodenje financ univerze kot 
celote? 

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.4 omogoča članicam univerze upravljanje s 
sredstvi? 

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.5 omogoča učinkovito razvojno, dolgoročno 
planiranje? 

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.6 omogoča učinkovito operativno planiranje? 1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.7 podpira izvajanje in nadzor kakovosti 
pedagoške dejavnosti? 

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.8 podpira izvajanje in nadzor kakovosti 
raziskovalne dejavnosti? 

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.9 omogoča razvoj interdisciplinarnih študijskih 
programov? 

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.10 omogoča razvoj raziskovalne dejavnosti in 
tehnološki transfer? 

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.11 omogoča izvajanje ustrezne administrativno-
tehnične (podporne) dejavnosti? 

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.12 omogoča izvajanje notranje revizije postopkov 
na univerzi in njenih članicah? 

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.13 podpira motiviranje visokošolskih učiteljev in 
znanstvenih delavcev?  

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.14 podpira motiviranje mlajših visokošolskih 
sodelavcev in raziskovalcev?  

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.15 podpira ustrezno motiviranje administrativno-
tehničnega osebja (tj. zaposlenih v podpornih 
dejavnosti)? 

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.16 omogoča ustrezno komunikacijo znotraj 
celotne univerze (tudi med članicami)?  

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.17 omogoča ustrezno komunikacijo z zunanjimi 
javnostmi? 

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.18 omogoča univerzi prilagajanje razmeram in 
zahtevam Evropskega visokošolskega 
prostora? 

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 

7.19 omogoča univerzi prilagajanje razmeram v 
ekonomskem okolju?  

1 -
neučinkovito 

2 3 4 5 – v celoti 
učinkovito 
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8. V spodnji tabeli so navedene nekatere lastnosti sedanjega sistema upravljanja Univerze na Primorskem. 
Prosimo vas, da ocenite ali je posamezna lastnost prednost ali slabost sedanjega sistema upravljanja 
Univerze na Primorskem.  

Prednosti oz. slabosti nato pripišete še rang pomembnosti, tako da največjo prednost označite z 1, naslednjo 
z 2, itd.  

 

 Lastnosti sedanjega sistema upravljanja na UP: Prednost Slabost Rang 

a vključenost zaposlenih v upravljanje     

b asimetričnost organizacije    

c avtonomija članic v okviru dejavnosti na trgu     

d demokratičnost postopkov odločanja    

e volitve vodstvenih funkcij (rektorja, dekana oz. direktorja)    

 drugo dodajte:    

f     

g     

 

9. Prosimo vas, da na 5-stopenjski lestvici izrazite stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo, pri čemer 1 
pomeni »Se ne strinjam« in 5 »Se zelo strinjam«. Pri posamezni trditvi obkrožite enega izmed ponujenih 
odgovorov.  

Organiziranost in procesi odločanja  

 

 Trditev: Odgovor: 

9.1 Za procese odločanja na UP je značilna visoka 
akademska raven. 

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.2 Procese odločanja na UP zaznamujejo dolgotrajni 
postopki.  

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.3 Za procese odločanja na UP je značilna visoka 
raven navzkrižja interesov med rektoratom in 
članicami.  

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.4 Interesi akademskega osebja so pogosto v nasprotju 
s cilji rektorata UP. 

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.5 Procesi odločanja na UP so preveč usmerjeni na 
reševanje notranjih konfliktov.  

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.6 Sprememba sistema upravljanja spada med 
prioritetne naloge UP. 

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.7 Organiziranost administrativnih in tehničnih služb 
rektorata in članic univerze je neučinkovita.  

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.8 UP naj deluje kot bolj enovita organizacija.  1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.9 Sedanji model univerze je predrag za trenutni način 
financiranja UP.  

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 
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 Trditev: Odgovor: 

9.10 Na UP ni potrebna delitev pravne osebnosti med 
univerzo in članicami.  

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.11 Centralizacija poslovodne funkcije na ravni 
univerze – rektorata bi omogočila učinkovitejšo 
porabo in razdelitev sredstev celotne univerze. 

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.12 UP potrebuje večjo avtonomijo na področju notranje 
organiziranosti in postopkov odločanja. 

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

 

Organi univerze  

 

 Trditev: Odgovor: 

9.13 Pristojnosti med senatom, upravnim odborom in 
rektorjem (zakonitim zastopnikom) na UP morajo 
biti jasneje določene in razmejene tako, da se 
odgovornosti in pristojnosti ne podvajajo. 

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.14 Upravni odbor univerze mora biti bolj vključen v 
operativno upravljanje univerze. 

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.15 Upravni odbor univerze mora imeti le nadzorno 
funkcijo in ne izvršilnih (poslovodnih) pristojnosti.  

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.16 Člani upravnega odbora univerze so lahko le 
zunanji strokovnjaki – brez predstavnikov 
zaposlenih ali resornega ministrstva. 

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.17 Delitev strokovne in poslovodne funkcije na 
univerzi (med rektorjem in direktorjem) bi 
omogočila učinkovitejšo delovanje univerze. 

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.18 Rektor naj izvolijo predstavniki vseh zaposlenih in 
predstavniki študentov na univerzi. 

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.19 Rektorja naj izvoli akademska skupnosti in 
predstavniki študentov. 

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.20 Rektorja naj imenuje nadzorni organ, saj je le tako 
določena njegova neposredna odgovornost. 

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

 

Ostalo: finance, kakovost in zunanje okolje 

 

 Trditev: Odgovor: 

9.21 Sedanji sistem upravljanja UP nudi šibko podporo 
pridobivanju tržnih (nejavnih) sredstev.  

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.22 UP potrebuje večjo avtonomijo na področju 
zaposlovanja, oblikovanja delovnih obveznosti in 
plač.  

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 
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 Trditev: Odgovor: 

9.23 Odnos med UP in resornim ministrstvom mora 
temeljiti na večletnem dogovoru o izvajanju 
študijskih in raziskovalnih programih ter 
integriranem financiranju (skupna sredstva 
univerze). 

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.24 UP potrebuje periodično zunanjo evalvacijo 
dejavnosti.  

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.25 Trenutni sistem habilitacij (izvolitev v naziv) je 
dobro orodje zagotavljanja kakovosti pedagoškega 
in raziskovalnega dela. 

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.26 UP potrebuje avtonomijo na področju izvajanja 
akademske dejavnosti, ki se kaže med drugim v 
samostojnemu sprejemanju študijskih programov, 
določanju študijskega režima in načina preverjanja 
znanja. 

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.27 Reforme slovenske visokošolske zakonodaje 
morajo primarno izhajati iz zahtev enotnega 
evropskega visokošolskega prostora in iz zahtev po 
konkurenčnosti na globalni ravni.  

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.28 Reforme slovenske visokošolske zakonodaje 
morajo biti usmerjene v razvoj univerze znotraj 
evropskega visokošolskega prostora, a morajo 
hkrati upoštevati tradicijo slovenske akademske 
kulture.  

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.29 UP je po akademskih kriterijih konkurenčna v 
evropskem visokošolskem prostoru.  

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

9.30 V prihodnosti se bo UP morala povezati v 
univerzitetne mreže z drugimi univerzami, zato da 
si bo povečala svoj konkurenčni položaj. 

1 - Se ne 
strinjam. 

2 3 4 5 Se zelo 
strinjam 

 

Iskreno se Vam zahvaljujem za izpolnitev vprašalnika.  

 

V nadaljevanju imate možnost, da dodatno pojasnite svoje mnenje na temo upravljanja univerz oz. napišete 
karkoli bi še želeli povedati na to temo, pa tega do sedaj niste mogli zaradi metodoloških in prostorskih 
omejitev v anketi.  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 


