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III 

POVZETEK 

Naloga obravnava mednarodni program mobilnosti študentov v visokem šolstvu skozi 

različna zgodovinska obdobja ter predstavlja sliko danes. Predstavljeni so Bolonjska 

deklaracija, ki je tako v preteklosti kot tudi danes s svojimi cilji pomembno vplivala na 

mednarodno mobilnost študentov, najpomembnejša programa mobilnosti ter visokošolske 

institucije, kjer je bil izveden empirični del naloge. Pomembnejše ugotovitve raziskovalnega 

dela so, da se je večina študentov izbranih izobraţevalnih institucij na študijsko mobilnost 

odpravila zaradi pridobitve mednarodne izkušnje, da obstajajo razlike v dolţini obdobja 

študentske mobilnosti glede na spol študenta ter da so študentje v večini zadovoljni s 

programom mobilnosti. 

Ključne besede: mobilnost, visoko šolstvo, internacionalizacija, globalna ekonomija znanja, 

raziskava. 

 

SUMMARY 

The research explores global student mobility in higher education throughout various 

historical periods, and presents a global picture today. The Bologna Process, with its 

objectives which in the past and even today have had a significant impact on international 

student mobility, important mobility programs, and higher education institutions where 

empirical work has been carried out, is presented. Significant research findings conclude that 

the majority of students of selected educational institutions chose mobility because of 

international experience, that student gender has an impact on the length of the period of 

student mobility and that a majority of students are satisfied with the mobility program. 

Key words: mobility, higher education, internationalization, global knowledge economy, 

research. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Vse več raziskav v zadnjem desetletju opozarja na pomen izobraţevanja za posamezno 

drţavo, druţbo ali ekonomijo. Kot trdi Čepar (2010, 15), ni več mogoče spregledati velikega 

pomena izobraţevanja za razvoj, napredek in blagostanje, ki pa ni omejeno samo na 

ekonomsko dimenzijo. 

V Zakonu o visokem šolstvu (ZViS, 2006) so kot visokošolski zavodi opredeljene univerze, 

fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole. Visokošolski prostor v Sloveniji 

tvorijo visokošolski zavodi s svojo raziskovalno, pedagoško in umetniško dejavnostjo. Naloga 

univerz je, da zagotavljajo razvoj znanosti, strokovnosti in umetnosti ter prek fakultet, 

umetniških akademij ali visokih strokovnih šol v izobraţevalnem procesu posredujejo 

spoznanja z več znanstvenih oz. umetniških področij ali disciplin. Fakultete opravljajo 

preteţno znanstveno-raziskovalno in izobraţevalno dejavnost s področij ene ali več sorodnih 

oz. med seboj povezanih znanstvenih disciplin in skrbijo za njihov razvoj. Umetniške 

akademije pa opravljajo preteţno umetniško in izobraţevalno dejavnost s področij ene ali več 

sorodnih oz. med seboj povezanih umetniških disciplin ter skrbijo za njihov razvoj. Visoke 

strokovne šole opravljajo izobraţevalno dejavnost s področja ene ali več sorodnih oz. med 

seboj povezanih strok in skrbijo za njihov razvoj. Visoka strokovna šola pa lahko opravlja 

tudi raziskovalno oz. umetniško delo. Posamezni visokošolski zavodi so lahko organizirani v 

okviru posameznih univerz ali pa delujejo kot t. i. samostojni visokošolski zavodi. 

Komljenovičeva in Marjetičeva (2010, 192) v svojem delu opredeljujeta mobilnost kot eno 

izmed orodij za mednarodno odprtost visokošolskih institucij in visokošolskih prostorov. 

Študentje v obdobju, ki ga preţivijo v tujini, obogatijo svoje akademsko in strokovno 

ţivljenje, pomembno pa prispevajo tudi k izboljšanju jezikovnega učenja, medkulturnih 

veščin, samozaupanja in samospoznavanja. V zadnjem času mnogi delodajalci dajejo prednost 

v svojih podjetjih diplomantom z izkušnjami v tujini, torej lahko trdimo, da mobilnost 

spodbuja višjo zaposljivost. Tudi Resor za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani (2008, 36) 

trdi, da študij ali delo v tujini predstavljata za posameznika neprecenljivo in nepozabno 

ţivljenjsko izkušnjo. Študent se v obdobju mobilnosti nahaja v drugačnem študijskem okolju, 

kjer spoznava akademske, socialne in kulturne razlike ter ob tem doţivlja osebni razvoj. Ker 

delodajalci vse bolj cenijo tovrstne izkušnje, imajo študenti, ki so bili med študijem mobilni, 

večje moţnosti zaposlitve tako na domačem kot tudi na mednarodnem trgu delovne sile. Prav 

zato je visoka mobilnost eden izmed ciljev ne le bolonjskega procesa, temveč sodobnega 

visokega šolstva nasploh. 

Globalizacija predstavlja pretok tehnologije, znanja, ljudi, vrednot, idej, kapitala, blaga in 

storitev preko drţavnih meja. Njen vpliv na posamezno drţavo se razlikuje zaradi 
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individualne zgodovine, tradicije, kulture in prioritet narodov. Globalizacija obsega 

interakcije med ljudmi, torej se je proces globalizacije začel z nastankom človeštva. Ta je 

vedno temeljila na človekovih ţeljah po gospodarski in politični koristi, vnemi za širjenje 

vere, ideologije in kulture, ter iskanju novih znanj. Z razvojem transportnih in 

komunikacijskih tehnologij je bilo to omogočeno. Globalizacija je neprekinjen proces, ki je 

odvisen in prepleten s tehnološkim napredkom. Pomemben vidik procesa globalizacije skozi 

zgodovino in tudi v današnjem času, je akademska mobilnost v različnih oblikah. Hiter 

tehnološki razvoj omogoča, da vse poteka danes veliko laţje in hitreje (Guruz 2008, 13).  

Internacionalizacija v visokem šolstvu je neizogibna posledica globalizacije in na znanju 

temelječe ekonomije 21. stol. Drugi trendi, ki vplivajo na univerze, vključno z diverzifikacijo, 

širitvijo, privatizacijo itn., imajo prav tako vpliv na mednarodno vlogo akademskih institucij. 

Pritiski globalizacije in drugih vplivov soočajo univerze, da je nujno potrebna prenova v 

mednarodne programe in strategije. Spreminja se način izmenjave, univerzitetne povezave, 

vzorci mobilnosti ter mednarodni in regionalni dogovori med univerzami (Altbach in Teichler 

2001, 5).  

Mednarodni strokovnjaki s področja izobraţevanja napovedujejo, da bodo vodilne drţave 

gostiteljice mednarodnih študentov še vedno v ospredju ter da bodo še naprej agresivno 

tekmovale. Strinjajo se tudi, da se globalni vzorci mobilnosti študentov spreminjajo, in sicer z 

več drţavami in institucijami, ki iščejo študente in z več drţavami, ki imajo vse večje skupine 

študentov z ţeljo po akademski mobilnosti (Dessoff 2010, 31). 

Mednarodna akademska mobilnost je prispevala k oblikovanju svetovnega trga, tako 

izobraţevalnega kot tudi drugih. Študentje, ki prehajajo iz ene drţave v drugo, doma 

predstavljajo blago in storitve proizvedene v tujini, kar za njih pomeni razvoj trgov. 

Mednarodna akademska mobilnost se je v preteklosti krepila zaradi študentov, ki so iskali 

boljšo izobrazbo, strokovnjakov, ki so iskali boljše delovne pogoje, zaradi ţelje po 

spodbujanju določenih kulturnih vrednot in političnih norm, in seveda zaradi ustvarjanja 

prihodka. Situacija je danes podobna. Vendar pa so se, s preoblikovanjem iz industrijske v 

druţbo znanja ter pojavom globalne ekonomije znanja, pojavili novi gonilniki mednarodne 

akademske mobilnosti. Študent, ki se vrne domov po končanem študiju v tujini je velika 

pridobitev za domovino. Poleg tega pa imajo, z vedno večjo mednarodno konkurenco za 

bistre, ustvarjalne mlade ume, najbolj izobraţeni zdaj široko paleto moţnosti za zaposlitev 

praktično kjerkoli po svetu (Guruz 2008, 239). 

1.2 Namen, cilji raziskave in raziskovalne hipoteze  

Glavni namen magistrskega dela je prispevati k ozaveščanju pomembnosti programa 

mednarodne študentske mobilnosti v visokem šolstvu. V nalogi je predstavljen mednarodni 

program mobilnosti študentov v visokem šolstvu. Namen naloge je na osnovi teoretičnih 
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podlag, empirične raziskave in lastnih izkušenj analizirati in interpretirati stanje mednarodne 

študentske izmenjave v visokem šolstvu skozi različna zgodovinska obdobja ter prikazati 

današnje dejansko stanje, ugotoviti kaj je tisto, kar ţene študente čez mejo in kaj s tem 

pridobijo. 

Namen naloge je ugotoviti kaj je, skozi pregled različnih zgodovinskih obdobij, povzročilo 

tolikšno razširitev mobilnosti v visokem šolstvu ter kakšen vpliv ima mobilnost v visokem 

šolstvu na študente univerz, ki so potencialni človeški viri organizacij. Skozi proučevanje 

globalne ekonomije znanja in visokošolskega izobraţevanja ter globalizacije in 

internacionalizacije visokega šolstva prikazati sliko mednarodne študentske izmenjave danes.  

Skladno z obravnavanjem problema so v nalogi zastavljeni naslednji cilji: 

 analizirati literaturo, zbrati podatke o mednarodni študentski mobilnosti v visokem 

šolstvu, ugotoviti obstoječe stanje, dejavnike mobilnosti, trende, destinacije, motivacijske 

faktorje itd.; 

 skozi zgodovinski pregled mobilnosti poiskati vzroke za naraščanje števila mobilnih 

študentov; 

 analizirati pomembnejše drţave gostiteljice ter poiskati tiste ključne elemente, ki so 

specifični za te drţave; 

 anketirati študente visokošolskih programov, ki so ali so bili del programa mednarodne 

mobilnosti ter na podlagi rezultatov ugotoviti kaj je tisto, kar jih sili v mednarodno 

mobilnost, kaj so njihova pričakovanja in ugotoviti katere so njihove pridobitve; 

 ugotoviti, ali so razlike v motivaciji med študenti različnih destinacij; 

 ugotoviti, ali sta zadovoljstvo in dolţina mobilnosti povezana; 

 ugotoviti, ali spol študenta vpliva na dolţino študentske mobilnosti. 

Za razumevanje mednarodne študentske mobilnosti, v današnji globalni ekonomiji znanja, je 

potrebno svetovno visoko šolstvo analizirati v celoti in z zgodovinskega vidika. Ne samo, da 

bi bila globalna slika nepopolna, hkrati bi bilo tudi teţko analizirati mednarodno študentsko 

mobilnost, v današnji na znanju temelječi ekonomiji, brez razumevanja spreminjajoče se 

narave visokošolskega izobraţevanja po vsem svetu (Guruz 2008, 1718).  

Altbach (2004, 1) trdi, da trenutno več kot 2 milijona študentov obiskuje študijske programe 

izven domače institucije. Raziskave trdijo, da bo študentska mobilnost do leta 2025 narasla na 

8 milijonov. Pravi, da se je narodno zanimanje za pretok študentov preko meja povečal v 

zadnjih nekaj desetletjih iz več razlogov. Industrializirane drţave so prepoznale, da je 

potrebno omogočiti svojim študentom globalno zavest ter izkušnje v drugih drţavah, za 

zagotavljanje konkurenčnosti v svetovnem gospodarstvu. Kot primer: Evropska unija je 

uvedla politike, ki omogočajo večjemu številu študentov izobraţevanje izven njihovih 

matičnih drţav znotraj Unije. S širjenjem EU in izvajanjem Bolonjske deklaracije, katere 
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namen je harmonizacija akademskih struktur znotraj drţav EU, je mogoče pričakovati porast 

številk.  

Pri raziskovanju gre za pozitivističen, kvantitativni pristop. Končni cilj naloge je potrditi oz. 

zavreči naslednje, v skladu s teoretičnimi izhodišči in predhodnimi raziskavami, zastavljene 

raziskovalne hipoteze: 

 Hipoteza 1: Motivacijski dejavniki študentov se glede na izbrano destinacijo razlikujejo. 

 Hipoteza 2: Zadovoljstvo in dolţina mobilnosti sta korelirani spremenljivki, in sicer 

pomeni daljše obdobje mobilnosti večje zadovoljstvo. 

 Hipoteza 3: Obstajajo razlike v dolţini obdobja študentske mobilnosti glede na spol 

študenta. 

1.3 Predstavitev metod raziskovanja za doseganje ciljev 

Vsebina magistrskega dela je sestavljena iz dveh delov, in sicer teoretičnega in empiričnega.  

V prvem delu bodo z metodo deskripcije sekundarnih virov s področja globalne ekonomije 

znanja in visokošolskega izobraţevanja, s poudarkom na globalizaciji in internacionalizaciji 

visokega šolstva, opredeljena teoretična izhodišča in temeljna spoznanja. V nadaljevanju bo 

skozi pomembnejša zgodovinska obdobja predstavljeno dejansko stanje mednarodne 

študentske mobilnosti v preteklih letih ter danes oz. pojasnjeno, kaj je skozi različna 

zgodovinska obdobja povzročilo tolikšno razširitev mobilnosti študentov v visokem šolstvu. 

V empiričnem delu bomo z metodo vprašalnika izvedli raziskavo med študenti treh izbranih 

visokošolskih institucij (prihajajoči dodiplomski študentje), ki so oz. so bili del programa 

mobilnosti v zadnjih petih letih (od 2006 do 2011). Predstavljena bo kvantitativna analiza 

vprašalnika s področja mednarodne študentske mobilnosti. 

1.4 Predpostavke in omejitve  

Magistrsko delo bo obsegalo pregled programa mobilnosti v visokem šolstvu, in sicer 

primerjavo rezultatov empiričnega dela naloge s teoretičnimi ugotovitvami v prvem delu. Ker 

je programov mobilnosti več vrst, se osredotoča na študentsko mednarodno mobilnost. Ena od 

predpostavk je, da institucije ţelijo sodelovati v mednarodni mobilnosti v visokem šolstvu ter 

da narašča zanimanje za študij v tujini.  

Pri raziskovanju in nastajanju dela bi lahko nastopila teţava, in sicer zaradi omejenosti z 

dostopnostjo virov podatkov in informacij. Moţna je tudi nevzorčna napaka, in sicer lahko bi 

se pripetilo, da bi bilo vrnjenih manj izpolnjenih vprašalnikov od pričakovanih.  
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1.5 Struktura magistrskega dela  

V uvodnem poglavju magistrskega dela je predstavljen osnovni raziskovalni problem in 

teoretična izhodišča. Po opisu namena in ciljev raziskave so predstavljene metode 

raziskovanja za doseganje ciljev. Sledi opis predpostavk in omejitev. 

V prvem, analitičnem delu bomo opredelili spreminjajoče se narave visokošolskega 

izobraţevanja po vsem svetu v povezavi z globalizacijo in internacionalizacijo ter globalno 

ekonomijo znanja. Skozi zgodovinski pregled bomo opredelili temeljne spremembe oz. 

dejavnike, ki so pomembneje vplivali na povečevanje mednarodne mobilnosti. V zadnjem 

delu teoretičnih predpostavk bomo podrobneje opredelili mednarodno študentsko mobilnost 

danes, pomembnejše drţave gostiteljice ter študentska pričakovanja, motivacijske faktorje in 

ne nazadnje tudi vpliv mobilnosti na študenta. 

V drugem, empiričnem delu bodo, z uporabo raziskovalnih metod in postopkov, predstavljeni 

rezultati anketiranja. Ankete bodo izvedene med študenti na izbranih visokošolskih 

institucijah, ki opravljajo oz. so bili del programa študentske mobilnosti v visokem šolstvu. 

Predstavljen bo način zbiranja ter obdelave podatkov pridobljenih z anketiranjem, ugotovitve 

in priporočila za izboljšavo.  
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2 GLOBALNA EKONOMIJA ZNANJA IN VISOKOŠOLSKO IZOBRAŢEVANJE 

2.1 Globalizacija in ekonomija znanja  

Pri opredelitvi pojma globalizacije ni problem pomanjkanje teorij o njej, prej nasprotno, saj v 

strokovni literaturi obstajajo številne definicije različnih avtorjev. Guruz (2008, 12) 

opredeljuje globalizacijo generalno kot pretok tehnologije, znanja, ljudi, vrednot, idej, 

kapitala, blaga in storitev preko nacionalnih meja. Prepričan je, da vpliva na vsako drţavo 

drugače, zaradi individualne zgodovine, tradicije, kulture in prioritet naroda. Zelo ozka 

ekonomska definicija pa jo opredeljuje kot integracijo blaga, kapitala in trga dela. 

Globalizacija na splošno obsega zdruţenja in interakcijo ljudi. Sam proces globalizacije je 

povezan ţe s samim nastankom človeka. Od nekdaj je temeljila na človekovi ţelji po 

ekonomski in politični koristi, vnemi po širjenju vere, ideologije in kulture ter iskanju novega 

znanja. Pospešen proces globalizacije je podpiral tehnološki napredek v transportu in 

komunikacijah, pripomogla pa je tudi hitra liberalizacija ter deregulacija trgovine in 

kapitalskih tokov tako na nacionalnih kot mednarodnih ravneh. Globalizacija je torej 

kontinuiran proces, ki je odvisen in prepleten s tehnološkim napredkom. 

Izobraţevanje in znanje predstavljata pomemben dejavnik sodobne druţbe in njene 

prihodnosti. T. i. oče managementa Peter F. Drucker (1993) je bil eden prvih, ki je opozarjal 

na pomembnost znanja v managementu. V enem od svojih najpomembnejših del, v knjigi z 

naslovom Post-capitalist Society iz leta 1993, je identificiral dve vrsti delavcev, in sicer 

storitveno usmerjene delavce in delavce z znanjem (knowledge worker). Trdi, da znanje 

delavca pomeni veliko večjo vrednost za organizacijo in to znanje delavca predstavlja kot 

»moţgane« organizacije. Opredeljuje tudi, da kapital ni tako pomemben kot znanje, saj ne 

ustvarja bogastva, inovacij ali povečanja produktivnosti. Tudi Demarest (1997) je zapisal, da 

je v ekonomiji globalizacije ravno znanje ključ do uspešnega konkuriranja, trţne 

diferenciacije in donosnosti. Torej je znanje tisti element, na katerem lahko podjetje gradi 

svojo konkurenčno prednost. Za izboljšanje kvalitete ţivljenja človeka je bilo vseskozi 

pomembno znanje, tako v obliki strokovnega znanja in izkušenj kot v kakršnikoli obliki 

informacij. Kar se je skozi različna zgodovinska obdobja spremenilo, so karakteristike in 

kvaliteta znanja. 

2.1.1 Industrijska družba 

Industrija je relativno mlada dejavnost. Večji del literature umešča začetek razvoja 

industrijske druţbe v prvo polovico 19. stol. Spremembe, ki so industrijsko druţbo omogočile 

pa v razsvetljensko 18. stol. Vse do konca 19. stol. se je tehnologija razvijala neodvisno od 

znanosti; tehnološki razvoj na splošno je prednjačil pred znanstvenim. Pojavi se z razvojem 

industrijske revolucije, konec 18. stol. v Angliji, ko je prišlo do vrste iznajdb in uveljavljanja 
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novih tehnologij. Izum in komercializacija parnega stroja se je pričela veliko pred formulacijo 

zakona termodinamike.  

Guruz (2008, 3) pravi, da če temeljimo na izobraţevalnem ozadju tehnoloških voditeljev 

industrijske revolucije, bi lahko trdili, da je imela univerza kot institucija majhen, če sploh, 

prispevek k industrijski revoluciji. Kot primer vzemimo ameriškega izumitelja Thomasa Alva 

Edisona, katerega najbolj znan izum je ţarnica; izumil pa tudi mikrofon, akumulator, 

kinetoskop, fluorescentno svetilko, teleprinter, filmsko kamero, gramofon, fonograf itd. 

Edison je bil resnično genialen izumitelj, ki je do svojih izumov prišel sam, skoraj brez 

formalne izobrazbe. Po drugi strani pa Mokyr (2002, 3741) trdi, da sta znanstvena revolucija 

in razsvetljenje, oba kot posredna posledica univerz in drugih visokošolskih institucij, rezultat 

industrijskega razsvetljenja. Navaja, da je sodelovanje tehničnega in znanstvenega znanja, ki 

je v Angliji do konca 19. stol. doseglo število 1.020, skupno pa okoli 200.000 članov, 

prispevalo v veliki meri k industrijskemu razsvetljenju. Kakorkoli ţe, potrebno je poudariti, 

da so se prvi profesorji v različnih vejah naravoslovnih znanosti razvili v Oxfordu in 

Cambridgu ţe v zgodnjem začetku 17. stol. Koncem istega stol. so se škotske univerze, kot 

sta Glasgow (1451) in Edinburgh (1589), skupaj z nizozemskimi univerzami Leiden (1575), 

Groningen (1612) itd., pojavile kot vodilni znanstveni in intelektualni centri v Evropi. 

Nepojmljivo je, da štipendije škotskih univerz niso pronicale iz sosednje severne Anglije, 

zibelke industrijske revolucije. Še več, drugačne akademije, kjer so imeli veliki znanstveniki 

kot Joseph Priestley (izumitelj kisika) in John Dalton (utemeljitelj atomske teorije materije) 

javna predavanja, so bile osredotočene v nove komercialne in industrijske centre (Manchester, 

Liverpool in Birmingham). Sponzorirali in podpirali so jih bogati trgovci in gospodarstveniki. 

Tudi veliko mehanskih institucij, ki so bile povezane s kraljevimi institucijami, so bile 

locirane v tej regiji. Vloga, ki so jo igrale univerze in druge visokošolske institucije v 

industrijski revoluciji je bila očitno posredna, kljub temu pa ne zanemarljivega pomena.  

V 19. stol. pride do preobrata. Znanstveni preboj, doseţen v laboratorijih, je vodil do novih 

tehnologij in tako oblikoval temelje nove industrije. Kemična industrija ter električna 

tehnologija generalno veljata kot prvi, temeljni znanstveni industriji. Obdobje od sredine 18. 

stol. do začetka 20. stol. označuje prihod industrijske druţbe, ki je okarakterizirana s 

tehnologijo in industrijo, ki temelji na rezultatih znanstvenih raziskav, izume in izumitelje 

zamenjajo inovacije in organizirane raziskovalne in razvojne (R&D) dejavnosti. Pojavijo se 

velike, dimne tovarne z mnoţično proizvodnjo blaga. 

V pred-industrijski druţbi so posamezni znanstveniki in šolarji delali v izolaciji, tudi daleč 

stran od univerz, kjer so bili nekateri zaposleni. S prihodom industrijske druţbe so se pojavili  

univerzitetni raziskovalni laboratoriji ter javni raziskovalni inštituti.  

Za boljše koriščenje javnih sredstev in za organiziranje R&D aktivnosti k doseganju 

nacionalnih ciljev, so bile institucije ustanovljene v prvem četrtletju 20. stol. Na ta način se je 
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nacionalni R&D sistem pričel pojavljati kot sestavljene univerze, javne raziskovalne 

institucije in kot privatni sektor raziskovalnih oddelkov. Vsak z ločenimi, vendar deloma 

prekrivajočimi in dopolnilnimi funkcijami.  

Tehnološki napredek, ki je bil glavno gonilo kapitalistične rasti ţe leta 1934,  je bil financiran 

s krediti ter podprt z inovacijami (kot rezultat organiziranih R&D aktivnosti), odkril pa ga je  

Joseph Schumpeter (18831950), ki je bil glavno gonilo kapitalistične rasti ţe leta 1934. 

Takšen napredek in rast sta učinkovito vodila k novim znanstvenim odkritjem, katera so v 

zameno formulirala osnovo za novo tehnologijo ter odprla popolnoma nov pogled za 

človeštvo. 

Od takrat dalje se je predhodnik-sledilec tip razmerja med znanostjo in tehnologijo 

preoblikoval v veliko bolj prepleteno, kompleksno in kaotično razmerje. Kjer znanost, ki 

temelji na tehnologiji, odpira novo znanstveno področje. V zameno formulira osnove za nove 

tehnologije itd.  

2.1.2 Preoblikovanje v družbo znanja in globalno ekonomijo znanja 

Iz tega zapletenega zgodovinskega procesa, kjer so številni dejavniki v interakciji v obdobju, 

ki zajema več kot 100 let, še posebej v zadnjem četrtletju prejšnjega stoletja s pojavom 

tehnologije, se je začelo močno spreminjati naše ţivljenje. Prevladovale so predvsem 

informacijske in komunikacijske tehnologije.  

Informacijska in komunikacijska tehnologija vključujeta inovacije v mikroelektroniki, 

računalništvu (strojna in programska oprema) in telekomunikacijah, na celovit in interaktiven 

način. Te tehnologije skupaj skrajšano imenujemo IKT (informacijsko komunikacijska 

tehnologija). Omogoča predelavo, shranjevanje in prenos ter dostop do ogromne količine 

podatkov preko komunikacijskih omreţij. Internet je eksponentno rasel, in sicer s 16 

milijonov uporabnikov v letu 1995 na več kot 1 milijardo uporabnikov v letu 2004 (Guruz 

2008, 5). Statistični podatki v spodnji preglednici (Preglednica 1) kaţejo, da je koncentracija 

tehnološke zmogljivosti v globaliziranem svetu v rokah posameznih drţav. ZDA so nesporno 

vodilne v znanstveni produkciji znanja. Čeprav je v zadnjem desetletju IKT prodrl v drţave v 

razvoju, je iz podatkov prikazanih v preglednici jasno razvidno, da digitalni razkorak še vedno 

obstaja.  
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Preglednica 1: Nacionalni inovacijski sistem: kazalniki IKT 

Drţava ali 

skupina drţav 

Št. osebnih 

računalnikov na 

1000 ljudi (2004) 

Št. Internetnih 

uporabnikov na 

1000 ljudi (2004) 

Šole z 

internetnim 

dostopom, % 

(2004) 

Cena 

interneta na 

mesec, $ 

(2003) 

Svet 130 140 np 25,8 

ZDA 749 630 99 14,9 

Evropa 421 443 94 22,5 

VB 599 628 99 23,9 

Nemčija 531 500 99 14,1 

Francija 487 414 97 14,1 

Avstralija 682 646 97 18,1 

Japonska 542 587 99 21,1 

Rusija 132 111 65 10,0 

Kanada 700 626 98 12,9 

Nova Zelandija 474 788 99 12,5 

Kitajska 41 73 np 10,1 

Indija 12 32 np 8,7 

Koreja 545 657 100 9,7 

Turčija 52 142 40 19,8 

Maroko 21 117 np 25,3 

Grčija 89 177 59 37,6 

Malezija 197 397 np 8,4 

Hongkong 608 506 100 3,8 

Indonezija 14 67 np 22,3 

Bolgarija 59 283 60 12,4 

Tajska 58 109 37 7,0 

Mehika 108 135 60 22,6 

Singapur 763 571 100 11,0 

Vietnam 13 71 np 19,9 

Vir: Guruz 2008, 11.  

Guruz (2008, 5) trdi, da je ravno ta IKT revolucija transformirala »industrijsko druţbo« v 

»druţbo znanja«. Meni, da ni moţno specificirati datuma transformacije, hkrati pa podaja Bill 

Gatesov članek (2006), kjer je ta izpostavil, da je v zadnjih dvajsetih letih beseda znanje 

postala pridevnik. Razširjena dostopnost interneta prek osebnih računalnikov, opremljenih z 

brskalniki ter ustanovitev svetovnega spleta v začetku leta 1990, sta v resnici revolucionirala 

način kako ţivimo danes, in s tem, v očeh mnogih, utelešata prehod v druţbo znanja in 

globalno ekonomijo znanja. 
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Tudi Porter je v svojem delu The competitive advantage of nations (1990) dejal, da sta znanje 

in ljudje z znanjem ključna faktorja za razvoj, glavna dejavnika rasti ter ključna dejavnika 

konkurenčnosti v svetovni ekonomiji znanja. Ţe takrat je poudaril, da se narod ne bo mogel 

več zanašati na bogate naravne vire in poceni delovno silo ter da bo primerjalna prednost bolj 

odvisna od kombinacije tehničnih inovacij in ustvarjalne uporabe znanja.  

2.2 Visokošolsko izobraţevanje 

Analize kaţejo, da je sposobnost drţave izkoriščati globalno ekonomijo znanja jasno odvisna 

od njene sposobnosti za sodelovanje (ni nujno, da drţava nastopa kot tehnološki ustvarjalec 

ali razvijalec, lahko nastopa celo kot uporabnik, prilagoditelj in difuzor za tehnologije, ki jih 

razvijajo drugi). Vsaj do neke mere, v procesu ustvarjanja, dostopanja in izmenjavi znanja. 

Guruz (2008, 14) trdi, da če ne obstaja takšna zmogljivost, potem je ta drţava tehnološko 

izključena in izključena iz svetovne ekonomije znanja. Nacionalna razvojna prizadevanja so 

po vsem svetu trenutno osredotočena na pridobivanje, ohranjanje in izboljšanje teh kapacitet.  

Visoko šolstvo igra dvojno vlogo kot ključni sestavni del obeh sistemov izobraţevanja in 

usposabljanja ter raziskav in razvoja sistema nacionalnega gospodarstva. Prispevki visokega 

šolstva k razvoju človeških virov in ustvarjanju znanja so bistvenega pomena. Delovna mesta 

v gospodarstvu znanja vse bolj zahtevajo terciarno stopnjo izobrazbe. Globalizacija, 

transformacija iz industrijskega v globalno ekonomijo znanja ter mednarodna mobilnost 

študentov medsebojno krepita drug drugega in spreminjata visokošolsko področje po vsem 

svetu. 

Nye (2004, 1620) definira globalizacijo kot stanje sveta, vključujoč medsebojno odvisnost 

omreţij (omreţje povezav in večkratna razmerja) na medcelinski razdalji. Ta opredelitev je 

bila doseţena v okviru mednarodnih odnosov in upravljanja, vendar pa se očitno prav tako 

nanaša na globalno ekonomijo znanja. V globalni dobavni verigi je proizvodnja blaga in 

storitev ter delovanje mednarodnih kapitalskih trgov jasno odvisna od ljudi, ki lahko 

komunicirajo drug z drugim. To pa v zameno zahteva skupni jezik, skupno bazo spretnosti ter 

sposobnost za delo v medkulturnih okoljih. In to so dejavniki, ki spodbujajo 

internacionalizacijo visokega šolstva po vsem svetu.  

Guruz (2008, 16) trdi, da zgoraj omenjeni dejavniki prav tako motivirajo mlade, da iščejo 

najboljšo izobrazbo, ki si jo lahko privoščijo kjerkoli po svetu, da lahko tekmujejo na 

globalnem trgu dela, hkrati pa naveţejo nova prijateljska poznanstva in spoznajo bodoče 

poslovne partnerje. Rezultat je internacionalizacija visokega šolstva, kot sama sebi namen, in 

zgodovinsko izjemno število študentov, ki obiskujejo visokošolske zavode v tujih drţavah. 

Mednarodna mobilnost študentov se nanaša na študente, ki študirajo v tujini. To je samo ena 

od komponent transnacionalnega visokega šolstva, vendar z največjimi socialno-

ekonomskimi, kulturnimi in političnimi posledicami. Svetovni visokošolski trg se je tako 
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pojavil, z letnimi prihodki ocenjenimi na več deset milijard dolarjev. Nudene storitve na tem 

trgu so v razponu od izdaje, testiranja in svetovanja do provizije na področju zagotavljanja 

izobraţevanja v eni ali drugi transnacionalni obliki. Ta trg je okarakteriziran z intenzivno 

konkurenco med tradicionalnimi institucijami, kot tudi z novimi, ki so bile omogočene z 

napredno izobraţevalno tehnologijo, ki temelji na IKT. Mednarodna mobilnost študentov je le 

ena od sestavin tega trga, vendar trenutno, finančno, predstavlja njen največji segment. 

Hitri tehnološki napredek ustvarja nova delovna mesta, kar posledično zahteva drugačne in 

navadno zahtevnejše spretnosti, druga delovna mesta postajajo zastarela in izginjajo. 

Socialno-ekonomski razvoj je v zadnjih nekaj desetletjih tako povzročil določene globalne 

spremembe svetovnih visokošolskih programov. Spremembe so vidne v obliki večjega 

povpraševanja, demografskih premikov in pojav netradicionalnih študentov, povečanje trţnih 

sil, vpliv tehnologije, novih ponudnikov in povečanje konkurence ter 

globalizacija/internacionalizacija svetovnih visokošolskih programov. 

2.3 Sistem visokega šolstva v Sloveniji 

Leto 1999 je bilo za slovensko visoko šolstvo pomembno leto, saj sta bili takrat podpisani 

tako Bolonjska deklaracija kot, sprejeta in ratificirana, Lizbonska strategija. Pet let kasneje se 

je Slovenija pridruţila EU in s tem vstopila v EVP. Za zagotavljanje konkurenčnosti drţave, v 

vse večji konkurenci na trgu znanja, so bile nujne nadaljnje spremembe in prilagoditve 

zakonodaje. Leta 2004 je Slovenija pričela spreminjati zakonodajo, in sicer v skladu s 

smernicami Bolonjske deklaracije. Sprejet je bil Zakon o visokem šolstvu, ki izpostavlja 

različne prednostne naloge in načela kot na primer zagotavljanje zaposljivosti diplomanta, 

zagotavljanje primerljivosti podobnih študijev med drţavami, zagotavljanje prehodnosti 

znotraj ter med stopnjami izobraţevanja in zagotavljanje mobilnost študentov. Z Uredbo o 

financiranju visokega šolstva naj bi se preko uvedbe integralnega načina financiranja študijske 

dejavnosti visokošolskih zavodov na novo uredilo financiranje visokega šolstva in s tem dalo 

univerzam ter samostojnim visokošolskim zavodom več avtonomije pri upravljanju z 

njihovimi materialnimi sredstvi. S sprejetjem Nacionalnega programa visokega šolstva 

20112020, ki je bil sprejet maja 2011, naj bi bile odpravljene določene anomalije visokega 

šolstva. Med ukrepi je tudi gospodarsko povezovanje visokošolskih zavodov s sorodnimi 

institucijami ter posledično povečanje kompetence diplomantov in olajšanje prehoda na trg 

dela. Prihaja do velikih zamud pri njegovem uveljavljanju in najbolj pereče je financiranje 

visokega šolstva, ki ga bo potrebno v letu 2012 urediti v okviru nove šolske zakonodaje. 

Spremenjen način financiranja v ospredje postavlja kakovost izobraţevanja ter vzpostavitev 

sistema e-Visoko šolstvo, s čimer je pričakovano konkretno zmanjšanje fiktivnih vpisov. 

Področje, ki se je v preteklem letu pojavilo visoko na agendi slovenske razprave o visokem 

šolstvu, je po podatkih MVZT (2011) internacionalizacija. Za Slovenijo je v novih razmerah 

velikega pomena, vendar pa lahko predstavlja tako priloţnost kot tudi groţnjo. Globalizacija 
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pomeni povečane čezmejne aktivnosti in vplive na visokošolske sisteme ter pomembno 

vključuje trţne mehanizme in ekonomske razmere, ter jo ločujejo od internacionalizacije. Po 

drugi strani slednja ohranja pomembno vlogo nacionalnih sistemov v povečanih mednarodnih 

dejavnostih. Za kljubovanje novim razmeram, ki visokošolske institucije postavljajo v novo 

realnost z univerzalnostjo študija, večanjem številčnosti osebja, institucij, disciplin, stroškov, 

privatizacijo itd., lahko doseţemo le z načrtnimi strateškimi dejavnostmi, jasnimi cilji in 

aktivnostmi. Dejstvo je, da sta znanje in znanost globalna ter hkrati v mnogih vidikih 

postajata osnovna konkurenčna prednost za razvoj druţb. Da ne bomo v mednarodni 

zakladnici znanja drseli navzdol, moramo zagotavljati visoko kakovost z večanjem znanja, z 

rezultati, konkurenčnimi diplomanti, druţbeno, socialno in kulturno blaginjo. Pretok 

slovenskih in tujih kadrov, študentov, raziskovalcev v sistem in iz njega prinaša nove 

izkušnje, znanja, kompetence, tvori inovativno okolje in tako pomembno pripomore k 

razvoju. Internacionalizacija v tem pogledu predstavlja cilj ter vpliva na nacionalni 

visokošolski prostor. Po drugi strani je lahko tudi sredstvo, saj drţave instrumentalizirajo 

internacionalizacijo za različne namene, nekatere za višjo kakovost, druge za dobrobit in 

razvoj različnih svetovnih druţb, tretje za ekonomski razvoj. Kot primer lahko navedemo 

Kanado, kjer internacionalizacija prinaša 6,5 milijard kanadskih dolarjev in ustvarja 83.000 

delovnih mest, v VB transnacionalno izobraţevanje prispeva 2,3 milijard funtov, v ZDA pa je 

40 odstotkov delovne sile z doktoratom na področju naravoslovja rojenih v tujini (MVZT, 

2010). Visoko šolstvo je morda pomembnejše kot kadarkoli prej. Ključno je zavedanje, da je 

potrebno ustvarjati nacionalne politike na področju internacionalizacije visokega šolstva. V 

Sloveniji vlada zavedanje o pomembnosti internacionalizacije, in zato v predlogu 

Nacionalnega programa visokega šolstva 20112020 zavzema mesto enega izmed štirih 

osrednjih stebrov razvoja visokošolskega prostora v prihodnjem desetletju, postavljena je v 

sluţbo kakovosti. Prinaša napredovanje znanja, izboljšanje oz. pridobivanje interpersonalnih, 

komunikacijskih in kulturnih kompetenc, novo študijsko ponudbo za bodoč trg dela, 

povečano mednarodno institucionalno sodelovanje. Trenutno je Slovenija na zelo nizki ravni, 

saj je le en odstotek slovenskih študentov mobilnih, zato jo za doseganje te vizije čaka teţka 

in dolga pot. Bračkova (2007, 4950) v svojem članku internacionalizacijo opisuje kot 

področje aktivnosti, vir potencialnih novosti in finančnih virov, ki vodijo do razvoja novih 

politik, programov ter praks na institucionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju ter 

opaţa tudi sama, da tudi v Sloveniji postaja vse bolj pomemben dejavnik v delovanju 

visokošolskih institucij. Trdi, da s seboj prinaša nujo po redefiniciji in primerjanju doseţenega 

znanja ter ne nazadnje prispeva tudi k oblikovanju evropskega trga delovne sile. Strinja se, da 

je internacionalizacija visokošolskega izobraţevanja posebej pomembna z vidika doseganja 

konkurenčne prednosti Slovenije ter nujna za zagotavljanje kakovosti. Neosveščenost o 

prednostih in koristih, ki jih prinaša internacionalizacija visokega šolstva, ter pasivna vloga 

glede uvajanja različnih oblik internacionalizacije v sfero visokega šolstva lahko Slovenijo 

privede do stanja izoliranosti in nekonkurenčnosti. Zanemarjanje te razseţnosti ne bi 

povzročilo le razvojnega zaostanka, pač pa bi v sedanjih mednarodnih razmerah hitro vodilo k 
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popolni prevladi tujega znanja. S podpisom Bolonjske deklaracije in Lizbonske strategije si je 

Slovenija zadala določene cilje in za doseganje teh mora zagotoviti mednarodno odprto 

visokošolsko izobraţevanje. Tako se bo prilagodila zahtevam globalne ekonomije. Enako 

pomemben cilj, poleg uspešnega vključevanja v evropske integracijske procese, je tudi cilj 

utrjevanja narodne identitete z uveljavljanjem odličnosti slovenske znanosti ter ohranjanje 

bogastva naravne in kulturne dediščine. Visokošolske institucije se morajo intenzivneje 

posvetiti obravnavanju vplivov globalizacije, integracijskih procesov, liberalizacije 

mednarodne trgovine in trgov, ki so v zadnjih treh desetletjih dramatično zaznamovali 

področje visokega šolstva, ter poiskati najboljše moţnosti za prilagoditev tem novim pogojem 

tako na institucionalnem kot na nacionalnem nivoju. 

Po podatkih Komljenovičeve in Marjetičeve (2010, 1820) je prehod iz srednje šole v 

terciarno izobraţevanje v Sloveniji visok, saj 96 odstotkov dijakov, ki izpolnjujejo pogoje za 

vpis dejansko nadaljujejo s študijem na terciarni stopnji. V študijskem letu 2009/2010 je bilo 

v Sloveniji 114.873 študentov terciarnega izobraţevanja, od tega je deleţ ţensk 57,8 odstotni, 

kar je najniţji deleţ v zadnjih petih letih. Podobno kot število študentov, se tudi število 

diplomantov terciarnega izobraţevanja od leta 1980 dalje povečuje. V letu 2007 je v Sloveniji 

na 1.000 prebivalcev starostne skupine od 20 do 29 let diplomiralo 58 študentov terciarnega 

izobraţevanja, kar je v primerjavi z drugimi drţavami EU več kot na primer v Avstriji, 

Nemčiji, na Češkem, Nizozemskem in Švedskem, vendar manj kot v Italiji, Romuniji, Irski, 

Franciji in na Danskem. Primerjava podatkov o starosti diplomantov terciarnega 

izobraţevanja prikazuje, da je v letih med 2004 in 2008 letno med 37,9 in 40,7 odstotkov 

diplomantov starih 30 let ali več. Pri tem opazimo, da se je v teh letih zmanjšal deleţ 

diplomantov starih 24 let, povečal pa deleţ diplomantov starejših od 40 let. Pri primerjanju 

trajanja študija na dodiplomskih študijskih programih, pri čemer je treba upoštevati, da so 

upoštevani študijski programi različne dolţine, je ugotovljeno, da je bil študent na 

dodiplomskih študijskih programih 6,3 leta, na prejšnjih visokošolskih študijskih programih 

5,9 let in na prejšnjih univerzitetnih študijskih programih 6,8 let. Kratkoročna mobilnost 

študentov pokaţe, da na izmenjavo v tujino odide le pribliţno en odstotek slovenskih 

študentov, in sicer nekoliko več kot 100 študentov v programu CEEPUS ter nekoliko nad 

1.000 študentov v programu ERASMUS. Število tujih študentov, ki pridejo na izmenjavo v 

Slovenijo preko omenjenih programov je podobno. Na področju dolgoročne mobilnosti prav 

tako dosegamo nizke vrednosti, in sicer od vseh študentov, ki so v študijskem letu 2008/2009 

študirali na slovenskih visokošolskih zavodih, je bilo skupaj 1,6 odstotka tujcev. Na študij v 

tujino za celotno obdobje študija prav tako odide nizek odstotek študentov. Dosegljivi podatki 

kaţejo, da iz Slovenije na študij v drţave EU in EEA odide okoli dva odstotka vseh 

slovenskih študentov za celotno obdobje študija. 

 



14 

3 GLOBALIZACIJA IN INTERNACIONALIZACIJA VISOKEGA ŠOLSTVA 

Bračkova (2007, 52) trdi, da moramo za obravnavo procesa internacionalizacije upoštevati 

okolje v katerem visoko šolstvo deluje. V zadnjem desetletju se povsod po svetu visokošolske 

institucije soočajo z mnogimi spremembami in odločilnimi premiki, ki narekujejo temeljite 

spremembe v njihovem delovanju. Proces globalizacije je najmočnejši razlog za 

spreminjajoče se okolje visokega šolstva. Pomembnejše spremembe so tudi teţnja po uvedbi 

skupnega EVP (Bolonjski proces), Lizbonska strategija in spremembe v financiranju 

visokošolskih institucij. 

3.1 Zgodovina 

Za razumevanje mednarodne študentske mobilnosti v današnji globalni ekonomiji znanja, je 

potrebno svetovno visoko šolstvo analizirati v celoti in z zgodovinskega vidika. Ne samo, da 

bi bila globalna slika nepopolna, hkrati bi bilo tudi teţko analizirati mednarodno študentsko 

mobilnost, v današnji na znanju temelječi ekonomiji, brez razumevanja spreminjajoče se 

narave visokošolskega izobraţevanja po vsem svetu (Guruz 2008, 1718). 

3.1.1 Mednarodna akademska mobilnost: od začetkov do srednjega veka 

Do pribliţno dve stoletji nazaj je bilo mogoče prepoznati različne civilizacije. Razločevanje je 

bilo preprosto zato, ker prevoz in komunikacijske tehnologije niso bile tako razvite in širše na 

voljo, kot so danes. To je pomenilo, da različne skupnosti niso mogle v zadostni meri vplivati 

druga na drugo na način, ki bi privedel do nove socialno-ekonomske in kulturne sinteze. Od 

takrat, predvsem pa v prejšnjem stoletju, se je pojavila ena sama globalna civilizacija, ki je 

sestavljena iz različnih kultur, politik, znanstvenikov, tehnologij, umetnin, literatur itd., ki si 

jih sedaj delijo mnoţice po vsem svetu.  

V samem jedru te enotne globalne civilizacije je racionalna, kritična misel in obrazloţitev 

ljudstva, ki izvirajo iz helenskega sveta v prvi polovici 6 stol. p. n. š. Od tam je sledila 

vijugasta pot na velikem območju, razširjajoč se od Kitajske do Španije, preden je končno 

dosegla Zahod, ki tvori jedro današnje globalne civilizacije. Štipendisti, polihistorji, filozofi 

in študenti potujoči iz enega kraja v drugega, so skozi stoletja igrali ključno vlogo pri širjenju 

idej, znanja, know-howa in civilizacije. 

Legenda pravi, da je Pitagora (okoli l. 569475 p. n. š.) obiskal Miletus, kjer je prejel nasvet 

od Thalesa in obiskoval predavanja Anaximandra. Tako je Pitagora verjetno prvi primer 

potujočega mednarodnega učenjaka. Welch (1997) navaja Sofiste, kot prvi primer 

mednarodne akademske mobilnosti. Sofisti so se pojavili okoli l. 445 p. n. š. Bili so potujoči 

strokovni učitelji, ki so potovali po grško govorečem svetu ter poučevali otroke premoţnih in 

za to prejemali plačilo. Nakayama (1984) primerja Shihe na Kitajskem, s Sofisti v Grčiji. 
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Shihi so bili potujoči učenjaki, ki so prodajali svoje znanje vladarjem na Kitajskem v 5. stol. 

p. n. š., v istem obdobju, kot so se Sofisti pojavili v Grčiji.   

Helenski svet je bil zdruţen s skupnim grškim jezikom ter povezan s trgovskimi potmi od 

Sredozemskega do Črnega morja. Študenti in znanstveniki so potovali z vseh regij v Atene, 

intelektualni kapital sveta v tem času, dom Platonove akademije in Aristotelovega liceja. 

Akademija in licej sta preţivela v takšni ali drugačni obliki; včasih sta sluţila kot modela za 

romanske šole, ko jih je rimski cesar Justinijan zaprl v svojo kampanjo za izkoreninjenje vseh 

ostankov grškega poganstva. Aleksandrija je bila razvrščena poleg Aten, nato pa jo je presegla 

kot intelektualni center v letih pojemajočega helenskega sveta. Muzej in aleksandrijska 

knjiţnica, na splošno veljata za prvi drţavno financirani, raziskovalni instituciji na svetu. 

Stoletja sta sluţila kot centra za študije in raziskave, privabljala znanstvenike z vsega 

helenskega in rimskega sveta.  

Podobnosti so obstajale med helenskim svetom in svetom islama. Slednji je bil prav tako 

zdruţen s skupnim jezikom, arabskim, in je bil okarakteriziran z intenzivnim trgovanjem. 

Skupni jezik in sredstva za potovanje sta olajšala mobilnost idej in omogočila potujočim 

študentom in učenjakom potovanje na obseţnem območju. V obeh svetovih se je vse, kar je 

bilo več od osnovnega branja in pisanja, smatralo kot visoko šolstvo. Prva institucija visokega 

šolstva v muslimanskem svetu je bila madrasa, ki je bila v bistvu šola prava.  

Potujoči polihistorji, učenjaki in študentje zdruţeni s skupnim jezikom in s sredstvi za 

potovanje, obstoj neformalnih struktur za učenje in študijsko delo, muzeji, knjiţnice, 

izobraţevalna središča v urbanih območjih, so skupne značilnosti grško-rimskemu svetu na 

zahodu in svetu islama na vzhodu. Tam, kjer sta se ta dva svetova povezovala, od Bliţnjega 

vzhoda do Sicilije, severne Afrike in do obale Atlantika, je potekal naval prevajalskih 

dejavnosti.  

Od začetne intelektualne korenine, ki ji je sledila vijugasta pot na velikem geografskem 

območju, se je univerza razvila kot edinstvena zahodnoevropska institucija. Avtonomni 

korporativni organ je bil uzakonjen prek višjega organa, najprej duhovno in kasneje 

temporalno, da določi svoje učne načrte, imenuje učitelje, priznava študente in podeljuje 

diplome. Celotno strukturirana srednjeveška univerza je bila sestavljena iz liberalne fakultete 

umetnosti, ki je ponujala izobraţevalni program na dodiplomski ravni. Ta program je bil 

osnova za tri programe na podiplomski stopnji: teologije, prava in medicine. Dela grških 

filozofov in muslimanskih učenjakov so postala pomemben del učnega načrta, tako na 

fakulteti za umetnost kot na podiplomski stopnji, in tako preoblikovala srednjeveško univerzo 

v mednarodno ustanovo. Nove univerze so bile ustanovljene. Zaposlovale so potujoče 

učenjake, katerih število je leta 1500 doseglo 63, v primerjavi z letom 1378, ko jih je bilo 28 

(Verger 1992, 3176). Učenci in učitelji so prišli na študij in poučevanje v te institucije iz 

vseh delov Evrope. Tisti iz posameznih regij so bili organizirani kot »narodi«, ki so igrali 
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ključno vlogo pri upravljanju institucij. »Narod«, kateremu je študent pripadal, je bil odvisen 

predvsem od njegovega maternega jezika in sekundarno od njegovega rojstnega mesta, 

kulturne skupnosti ali skupne zgodovine. Pogled na narode v dveh najstarejših univerzah v 

Bologni in Parizu jasno kaţe, mednarodni značaj srednjeveške univerze in stopnjo 

mednarodne mobilnost, ki je obstajala ţe pred stoletji. 

3.1.2 Mednarodna akademska mobilnost: 15001800 

Oseba, ki najbolj pooseblja mednarodno akademsko mobilnost je zagotovo Desiderius 

Erasmus (14661536), potujoči učenjak in intelektualni oče reformacije. Rodil se je v 

Rotterdamu, izobraţen v humanistični šoli, samostanski šoli, Univerzi v Parizu, Univerzi v 

Torinu, vendar večinoma samouk. Erasmus je veliko časa preţivel na mnogih univerzah v 

Franciji, Angliji, Italiji, Nemčiji, Belgiji in Švici ter širil humanizem po vsej zahodni Evropi. 

S prihodom humanizma se je na evropskih univerzah povečalo tako število skupnih vpisov 

kot število tujih študentov.  

V 16. stol. so tuja potovanja sama po sebi obravnavali kot izobraţevalno vrednost. Študenti 

severno od Alp so potovali v Italijo zaradi iskanja virov znanja kot tudi kulture, preţivljanje 

časa v številnih univerzah med potovanji, bodisi neposredno ali po času preţivetem v 

francoskih univerzah. Povečanje mednarodnih vpisov v nekaterih italijanskih univerzah je 

privedlo do 50 odstotkov. Povečala se je tudi ţelja po učenju drugih jezikov, francoščine, 

španščine, italijanščine in nemščine, predvsem pa grščine in hebrejščine kot del teoloških 

študij, literature in zgodovine. V humanistični študiji se je povečalo tudi zanimanje za študij 

naravoslovja kot del študija medicine ali kot dodatek pravu. 

T. i. prva transportna revolucija v poznem 15. in zgodnjem 16. stol. je omogočila potovanja 

čez medcelinsko morje ter posledično nastanek univerz v novo odkritih deţelah. Jezuiti, 

dominikanci in frančiškani so še posebej pripomogli k širjenju univerz v nove deţele. 

Dominikanci so ustanovili prvo univerzo zunaj Evrope, Santo Domingo v današnji 

Dominikanski republiki (leta 1538), in prvo univerzo v azijsko-pacifiški regiji, Santo Tomas v 

Manili (leta 1611). Sledili so drugi v Aziji, Latinski Ameriki in na Bliţnjem vzhodu. 

Reformacija, protireformacija in posledično verske vojne so resno ogroţale mednarodno 

akademsko mobilnost v Evropi. Tako se je narava mobilnosti spremenila do konca 16. stol. 

Protestanti so obiskovali protestantske univerze in katoličani so se udeleţevali katoliških 

univerz. Poloţaj se je še izostril ob sprejetju načela vere svojih vladarjev, kar je povzročilo, da 

je veliko vladarjev prepovedalo študentom odhod v tujino, saj so se bali političnih in verskih 

kontaminacij. 

V tem obdobju je nastala tudi tretja skupina univerz, t. i. »tolerantne univerze«. Te univerze 

so obstajale na obeh straneh verskih razhajanj. Bologna in Pariz sta pričela izgubljati svoj 
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vodilni poloţaj kot intelektualni prestolnici. Pojavili so se novi centri odličnosti, destinacije za 

tuje študente (nemške univerze) ter privabili protestantske študente iz celotne Evrope. 

Mednarodni študentje so predstavljali do 40 odstotkov celotnega vpisa na nekaterih 

univerzah. Vendar pa so se do konca 16. stol. nizozemske univerze, ki so ponujale 

multidisciplinarni študij, še zlasti Leiden, začele pojavljati kot glavni protestantski centri za 

napredno učenje in znanstveno delo. 

Na splošno so bile katoliške univerze odpornejše na reformo učnega načrta. Mnogi izmed njih 

so se postavili v bran protireformaciji. Italijanske univerze v papeških prestolnicah so 

zahtevale zaprisego zvestobe Sveti rimski cerkvi, kar je povzročilo, da je celo Bologna 

izgubila svoje tuje študente. Do konca 17. stol. so verski spopadi in vojne zmanjšali vpis tujih 

študentov na francoskih univerzah. Dejstvo je, da so morali katoličani, ki so ţeleli na študij 

novih tem, zaprositi za sprejetje v protestantske univerze. Jezuitske ustanove, na drugi strani, 

so privlačile poljske, madţarske in češke študente. Vendar s širjenjem jezuitskih institucij v 

teh drţavah, to je razvoj domorodnih zmogljivosti, je število tujih študentov na teh univerzah 

začelo upadati. V primerjavi s protestantskimi univerzami so bili mednarodni vpisi na splošno 

precej niţji v katoliških univerzah; mednarodni študentje so prišli le iz sosednjih regij.  

Padova je pritegnila protestantske študente, saj od njih niso zahtevali zaprisege. Ponujali so 

humanistični študij v glavnem kampusu ter program medicine v podruţnici fakultete v 

Benetkah, ki je bil precej cenejši od medicinskega programa v glavnem kampusu. Siena, na 

drugi strani, je ponujala bivalni prostor in hrano pripravljeno na način študentove matične 

drţave. 

Guruz (2008, 125) opisuje, da obstajajo ocene, da je v 17. stol. mednarodna mobilnost 

študentov v Evropi dosegla le 10 odstotkov celotnega vpisa na univerzah po vsej celini. 

Pomemben dejavnik, ki je privedel do povečanja števila mednarodnih vpisov na evropske 

univerze v 16. in 17. stol. je bila selitev. Oxfordu in Cambridgu je uspelo privabiti le 

razmeroma majhno število študentov iz celine. Zaradi obveznosti, da prisegajo vpis v 

anglikansko cerkev. Tudi angleški disidenti, Irci ter Škoti, so bili le redko sprejeti kot 

študentje v visokih šolah. Vpisi mednarodnih študentov na Oxford in Cambridge ni presegla 

niti en odstotek pred 18. stol., skupaj z Irci in Škoti. Anglija, danes druga največja destinacija 

za tuje študente po Zdruţenih drţavah Amerike, je takrat igrala le manjšo vlogo v mednarodni 

mobilnosti študentov. 

Socialna sestava študentov se je začela spreminjati na prelomu 16. stol. Otroci urbanih 

trgovcev, veleposestnikov in aristokratov, ki so ţeleli priti do poloţaja v novo nastajajočih 

birokracijah drţave in diplomacije, so začeli obiskovati univerze v vse večjem številu. V 17. 

in 18. stol. je bilo v modi med otroci bogatih, da so se udeleţi več institucij, med t. i. »grand 

tour«, v katerih so nekatere spremljali njihovi zasebni mentorji; slednji so bili večinoma 

visoko cenjeni revni študentje, ki so se trudili zasluţiti med obiskovanjem univerz. Med 

turnejo so obiskovali predavanja na univerzah v Italiji, Španiji, Franciji, Angliji in na 
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Nizozemskem, med katerimi so bile priljubljene ugledne institucije, kot so Bologna, Padova 

in Leiden. 

Številčni podatki, ki jih opisuje Ridder-Symoens (1996, 43–113) kaţejo, da so bili 

mednarodni mobilni študentje v Evropi zelo pomemben vidik univerzitetnega ţivljenja. V 

povprečju so vpisi tujih študentov po vsej celini predstavljali pribliţno 10 odstotkov vseh. 

Ridder-Symoens (1996, 43113) in Perkin (2006, 159206) sta izpostavila naslednje 

dejavnike, ki so vplivali na študentovo izbiro univerze:  

 druţinska tradicija, 

 ugled univerze ali njene lokacije, 

 verska in/ali politična lojalnost, 

 stroški, razdalja in dostop, 

 namestitev za študente in  

 moda ter priloţnost za učenje tujih jezikov. 

Mednarodna mobilnost je začela znova pojenjati v 18. stol. Evropske vojne konec 17. stol., 

večji poudarek na uporabnosti izobraţevanja, ki je prišla z razsvetljenstvom ter omejitve, ki so 

jih doma izdale vlade za imetnike diplom tujih univerz, ki so vstopali v javno upravo in 

licencirali za opravljanje reguliranih poklicev so dejavniki, ki so privedli do zmanjšanja 

števila mednarodnih študentov (Ridder-Symoens 1996, 43113 in Perkin 2006, 159–206).  

3.1.3 Mednarodna akademska mobilnost: 19. in začetek 20.stol. 

Do začetka 19. stol. so se začele pojavljati nove vede v učnih načrtih, nova intelektualna 

središča, kot sta nizozemska in škotska univerza, nove vrste visokošolskih zavodov, ki so 

zagotavljale tehnično in poklicno usmerjeno izobraţevanje ter poučevanje v ljudskem jeziku. 

Obstajalo je tudi obdobje, ko je bila mednarodna akademska mobilnost zelo nestabilna, celo 

ustavljena v celoti. Vendar pa sta osnovni mednarodni ali nadnacionalni institucionalni značaj 

ter enotnost strukture in učnih načrtov podedovana od srednjeveške evropske univerze ostala 

še vedno nedotaknjena. 

19. stol. priča o usmerjenosti visokega šolstva proti utilitarnim namenom. Bolj kot britanske, 

so bile francoske in nemške institucije pionir tega gibanja. To je bilo obdobje, ko so se 

univerze, visokošolski zavodi razširili na vzhodno in jugovzhodno Evropo, na Bliţnji vzhod, 

Afriko, na Daljni vzhod, Latinsko Ameriko in Oceanijo. 

Kitajska ima eno najstarejših tradicij poklicnega visokošolskega izobraţevanja. Konkurenčni 

sprejemni izpiti za javno sluţbo so se začeli ţe leta 622, in te so imeli vsaka tri leta. 

Mentorstvo za pripravo kandidatov za te preglede se pogosto navaja kot prva oblika visokega 

šolstva (Nakayama 1984, 6264). Šele pozno v 19. stol. so bile ustanovljene sodobne 

institucije visokega šolstva na Kitajskem. Univerza v Pekingu je bila ustanovljena leta 1898 in 
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cesarski pregledni sistem je bil ukinjen leta 1910. Mnogo let je minilo, v katerih so kitajski 

intelektualci vneto razpravljali o relativni prednosti britanskih, ameriških, francoskih in 

nemških idej ter modelov. Do l. 1936 je imela Kitajska 78 visokošolskih zavodov, od tega 

polovico zasebnih, ki so jih ustanovili misijonarji ali bogati posamezniki ter nekateri v 

sodelovanju z ameriškimi institucijami. Univerza v Hongkongu je bila ustanovljena leta 1911, 

po vzoru na novo ustanovljene javne univerze v Veliki Britaniji. 

Kitajska je predstavila univerzo kot tujo institucijo, medtem ko jo je Japonska, na drugi strani, 

prostovoljno sprejela. Komisija je bila poslana v Evropo, naj razišče različne izobraţevalne 

sisteme in izda priporočilo vladi. Univerza v Tokiu je bila ustanovljena leta 1877, prva 

univerza v Koreji, v Seulu leta 1924, v Tajvanu leta 1928 (Guruz 2008, 4546). 

V prvem četrtletju 20. stol. so se razširili visokošolski zavodi, zlasti univerze, na skoraj vse 

dele sveta. Vlada jih je obravnavala kot ključni instrument razvoja, socialno-ekonomskega 

napredka, narodne rasti ter socialne kohezije. Veliko se jih je zgledovalo po zahodu, kjer so 

bile te institucije transplantirane tako kot vir učiteljev za nove institucije, kot tudi za 

usposabljanje bodočih učiteljev in drugih ključnih kadrov, ki jih zahteva sodobna drţavna 

birokracija in sodobna ekonomija. 

Indijski študentje so začeli hoditi v tujino leta 1870, največ v Anglijo, nekaj tudi v Nemčijo. 

Med letoma 1850 in 1870 so številne ruske mladeniče poslali na študij na nemške in švicarske 

univerze.  

Čeprav visokošolski zavodi niso bili več mednarodna institucija kot srednjeveška univerza, se 

je mednarodna akademska mobilnost nadaljevala vse do prve svetovne vojne. V tem obdobju 

so se razvile »nevidne univerze«, oprte na mednarodno mobilnost profesorjev in študentov. 

Altbach in Teichler (2001) sta pripisala rast internacionalizma v tem obdobju ustanovitvi 

znanstvenih disciplin in pojavu nemškega univerzitetnega raziskovanja kot mednarodni 

model. Drugi dejavniki so prav tako prispevali k mednarodni mobilnosti študentov. Veliko 

število študentov radikalcev je študiralo v tujini. Še en dejavnik je diskriminacija proti Judom 

in ţenskam. Do konca 19. stol. so se Britanija, Francija in Nemčija izkazale kot vodilna 

akademska središča sveta. Visokošolske institucije v drugih drţavah so bile ustanovljene na 

temeljih ene od teh modelov ali njihove kombinacije. Zato so bili britanski, francoski in 

nemški učitelji tisti, ki so poučevali v tujini, študentje pa so bili poslani v te drţave na 

usposabljanje kot prihodnji kader na domačih fakultetah. Mobilnost učiteljev iz Evrope in 

pritok študentov v Evropo se je povečal v obdobju evropske kolonizacije, ko so bile evropske 

institucije implantirane v kolonijah. 

Podatkov o mednarodni akademski mobilnosti v poznem 19. in zgodnjem 20. stol. je malo. 

Ker britanske univerze niso poročale višjemu organu, kot je ministrstvo, v tem času ni 

nobenih podatkov o vpisu tujih študentov v drţavi kot celoti. Ringer (2004, 237239) podaja 

vrednosti 6 in 12 odstotkov za deleţ mednarodnih študentov v Oxfordu v letih okoli 1900 in 
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1930, v tem zaporedju. Obstajajo podatki o tujih vpisih študentov v Franciji in Nemčiji 

(Preglednica 2). 

Preglednica 2: Mednarodni študentje v Franciji v poznem 19. in zgodnjem 20. stol. 

Francija 

Leto Št. študentov Deleţ v vpisu, % 

1899 1.635 5,7 

1916 1.945 15,4 

19241925 8.789 16,5 

19271928 14.368 22,3 

19351936 9.061 12,2 

Vir: Klineberg 1976, 76.  

Preglednica 2 prikazuje število mednarodnih študentov vpisanih na francoske visokošolske 

zavode. Zanimivo je, da je število mednarodnih vpisov na francoske institucije doseglo 

najvišjo vrednost blizu 15.000 in sestavlja več kot 20 odstotkov celotnega terciarnega vpisa v 

drţavi v obdobju med 19271928. To je bilo tik pred veliko gospodarsko krizo leta 1929. Od 

tega datuma, z nastopom svetovne gospodarske krize in grozečim globalnim konfliktom, je 

začelo število opazno padati. Prav tako je zanimivo, da so v l. 19271928, 22 odstotkov tujih 

vpisov v Franciji predstavljale študentke. Procent je zelo blizu deleţu francoskih študentk v 

istem letu.  

Preglednica 3: Mednarodni študentje v Nemčiji v poznem 19. in zgodnjem 20. stol. 

Nemčija 

Leto Št. študentov Deleţ v vpisu, % 

18601861 753 6,1 

18801881 1.129 5,2 

19001901 1.751 7,6 

19111912 7.088 10,7 

19301931 7.422 5,7 

19331934 4.853 4,5 

19391940 1.927 4,3 

Vir: Klineberg 1976, 113114.  

Preglednica 3 prikazuje število vpisov mednarodnih študentov na nemške institucije v istem 

obdobju. Do l. 19111912 je število vpisov mednarodnih študentov v Nemčiji doseglo svoj 

vrh, in sicer vrednost 7.088, kar predstavlja 10,7 odstotka celotnega terciarnega vpisa v 

drţavi. V tem letu so evropski študentje predstavljali 92,3 odstotka tujih vpisov v Nemčiji, 

sledili so Američani z 4,6 odstotka in Azijci z le 2,6 odstotka. Do 1936 je deleţ evropskih 
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študentov padel na 71,3 odstotka, ameriški in azijski pa se je povečal na 11,5 odstotka in 10,0 

odstotka oz. kot je razvidno iz podatkov v preglednici 3, da so tuji študentje iz Nemčije odšli 

kmalu po prvi svetovni vojni. Druga svetovna vojna je imela očitno uničujoče vplive na 

mednarodno mobilnost študentov po vsem svetu. Do l. 19391940 je število tujih študentov v 

Nemčiji padlo na manj kot 2.000, vendar pa je začelo znova naraščati, ko je Nemčija pričela 

okrevati od poraza v vojni. 

3.1.4 Nastanek sodobne univerze 

Od mednarodne akademske mobilnosti, ki je potekala v 19. in začetku 20. stol., nobena ni 

imela bolj daljnoseţnih posledic, kot tista, ki je vključevala ameriške študente, ki so odšli na 

študij na nemške univerze. Benjamin Franklin (17061790) je bil prvi ameriški obiskovalec 

Nemške univerze Göttingen leta 1766. Med letoma 1815 in 1914 je bilo izredno število 

migracij, pribliţno 10.000 ameriških študentov je šlo v Nemčijo. Študenti iz Harvarda, Yala 

in drugih univerz vzhodne obale so odhajali v Nemčijo v vse večjem številu. Göttingen, 

Berlin in Heidelberg so bile priljubljene destinacije. Jarausch (1995, 202) pravi, da so v letu 

1890 ameriški študentje predstavljali 21,9 odstotka vpisov na Göttingenu. Tako je od sredine 

20. stol. naprej nemški raziskovalni univerzitetni model preţel ameriško visoko šolstvo, 

učinkovito je zmanjšal britanski vpliv.  

Do preloma 20. stol. so bile ameriške univerze poučevalne institucije majhne liberalne 

umetniške šole. Ko so se študentje vrnili iz Nemčije in prevzeli poloţaje na univerzah, se je 

vse to začelo spreminjati. Ideja enotnosti poučevanja in raziskovanja je postala osrednja novih 

univerz, kot so bile Johns Hopkins (l. 1867), Cornell (l. 1868) na vzhodu, Chicago (l. 1890) 

na srednjem zahodu, Texas A & M na zahodu (l. 1867) in Berkeley (l. 1868) ter Stanford (l. 

1895) na zahodni obali. 

V začetku 20. stol. so ameriške univerze prenesle in prilagodile nemški raziskovalni 

univerzitetni model, z namenom izgradnje najboljšega in največjega visokošolskega sistema v 

današnjem svetu. Ustanovljene so bile podiplomske šole, doktorske stopnje, ki so vključevale 

raziskovalne naloge kot tudi strokovni izpit ter docent, ki je omogočil mladim članom fakultet 

neodvisno izvajanje raziskav. Javna sluţba je postala tretja funkcija univerze, ki je zajemala 

širok spekter od apliciranja raziskovalnih pogodb in svetovanja za permanentno izobraţevanje 

odraslih (vseţivljenjsko učenje), študentske servise, sprejemne pisarne in druge strokovne 

upravne enote s sedeţem v osrednji upravi. Standardizirani so bili dodiplomski in 

podiplomski postopki za sprejem, zgradili so univerzitetne knjiţnice in muzeje, ustanovljeni 

so bili študijski programi na različnem strokovnem, poklicnem in tehničnem področju, ki je 

privedel do stopenj na obeh, podiplomskem in dodiplomskem študiju. Institucije Zdruţenih 

drţav Amerike (ZDA) so kmalu postale centri odličnosti in so pritegnile znanstvenike in 

študente z vsega sveta. Akademsko izseljevanje iz Nemčije v ZDA se je povečalo, potem ko 

so nacisti prišli na oblast. Dvanajst izmed številnih nemških znanstvenikov, ki so se priselili v 
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ZDA v tem obdobju, so Nobelovi nagrajenci. Prevlada ZDA je temeljila na številnih 

primerjalnih prednostih, med katerimi sta izrazita moč v visokošolskem izobraţevanju in 

R&D. To je bil glavni razlog zakaj je angleški jezik postal svetovni jezik komunikacije v 

vedno bolj internacionaliziranem visokem šolstvu v globalni ekonomiji znanja, z ZDA kot 

svoje glavno središče. 

3.2 Globalizacija in internacionalizacija visokega šolstva po letu 1950 

Mednarodna akademska mobilnost je v preteklosti obsegala ne samo pretok ljudi, ampak tudi 

gibanje institucij in programov prek meja. Skozi zgodovino so jo gnali ne samo akademski 

vidiki, temveč tudi kulturni, politični in ekonomski razlogi. Stanje ni bistveno drugačno v 

današnji globalni ekonomiji znanja. 

V začetku 20. stol. so mednarodno akademsko mobilnost začeli obravnavati kot instrument 

zunanje politike, ko so vlade ustanovile institucionalne strukture, ki jo podpirajo in 

spodbujajo. Inštitut za mednarodno izobraţevanje (IIE: The Institute of International 

Education) je bil ustanovljen v času po prvi svetovni vojni. Uporaba akademskih izmenjav kot 

instrumentov zunanje politike je bila pospešena po drugi svetovni vojni. Po celem svetu so se 

začeli novi programi, mednarodne organizacije (npr. NATO in EGS: Evropska gospodarska 

skupnost, današnja EU) in vlade pa so ustanovile oz. podelile številne štipendije. 

Do leta 1980 je v veliki meri internacionalizacija pomenila izmenjave študentov in 

znanstvenikov, učenje tujih jezikov, v učni načrt vključitev spoznavanje različnih drţav in 

kultur ter programe o mednarodnih odnosih. V tem času je bil učni načrt na področju 

naravoslovja, tehnike in medicine v bistvu internacionaliziran. Angleščina je bila jezik 

naravoslovja in tehnologije. Večino izobraţevalnega gradiva je temeljilo na novem znanju, ki 

je izviralo predvsem iz angleško govorečih drţav. V drugi polovici 20. stol. so se mednarodne 

organizacije, kot so OECD, UNESCO, Svetovna banka in nadnacionalni organi, kot je EU 

začele zanimati za izobraţevanje. Medtem ko je 19. stol. priča »nacionalizacije« visokega 

šolstva s pojavom nacionalne drţave, se je v drugi polovici 20. stol. pojavila interakcija 

vladnih politik s stališči podprtimi z mednarodnimi organizacijami. Zbiranje in analiza 

primerljivih podatkov izobraţevanja se je povečala, kar je omogočilo izdelavo mednarodne 

primerjave in sestavo zaključkov. Visoko šolstvo so začeli gledati z mednarodnega vidika pri 

oblikovanju in izvajanju nacionalnih politik. 

S prihodom globalizacije se je visoko šolstvo po vsem svetu začelo internacionalizirati, tako v 

vsebini kot v obsegu svojih dejavnosti. Za analizo vpliva teh razvojnih dogodkov visokega 

šolstva Scott (2000, 39) izhaja iz ugotovitve, da internacionalizacija odraţa svetovni red, ki 

temelji na nacionalnih drţavah, medtem ko globalizacija vsebuje tako konkurenco kot 

sodelovanje med narodi. Prav tako opozarja, da je sodobna univerza kreacija nacionalne 

drţave in je zato nacionalna institucija. Izhajajoč iz teh izhodišč trdi, da so sile globalizacije 
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izziv univerzi na naslednjih treh področjih: spodbujanje nacionalnih kultur v vse bolj 

globalnem okolju, vpliv IKT o vsebini in metodologiji poučevanja in raziskovanja ter 

diverzifikacija prihodkov. 

3.3 Bolonjski proces 

Za obdobje t. i. nove ekonomije je značilna globalizacija, hiter tehnološki razvoj, internet, 

elektronsko poslovanje, navidezna podjetja in še bi lahko naštevali. Za to sodobno poslovno 

okolje so značilne stalne in simultane spremembe, ki jih moramo znati izkoristiti v svoj prid, 

sicer nam lahko povzročijo veliko teţav. Vsak dan smo priča novim spremembam, vsak dan 

se ustvarja novo znanje. Zlasti v zadnjih desetletjih se je vedenje na različnih področjih 

močno razširilo in napredek je čedalje hitrejši. Tudi način študija se je moral prilagoditi tem 

spremembam. Prenatrpani, togi, dolgi študiji, posvečeni predvsem učenju faktografskih 

dejstev, se umikajo dinamičnim, fleksibilnim, krajšim študijem. Študent se mora naučiti 

temeljnih principov in pristopov, kako nadgrajevati svoje znanje z iskanjem ţe obstoječih in 

vedno novih informacij. Obdobje učenja obseţnega števila dejstev na pamet je minilo. Tudi če 

bi si jih zapomnil, bi ti podatki ali metode dela kaj kmalu zastarali. Resor za študijsko 

problematiko, ŠOU v Ljubljani je leta 2008 izdal Priročnik za preţivetje z bolonjsko reformo 

ter v njem uporabil karikirano primerjavo takega učenja, in sicer s študijem telefonskega 

imenika. Namesto da študent porabi več let za učenje telefonskega imenika na pamet, je 

potrebno le, da se nauči, kako ga uporabljati, kar bo dosegel v neprimerno krajšem času. Ta 

vrsta znanja ne zastara, saj opremi posameznika s sposobnostjo, da se znajde v vedno novih 

situacijah. Z vsakokratnim ponovnim izidom imenika bo posameznik znal poiskati in 

uporabiti potrebne informacije. Ob tem se mnogo hitreje znajde v situacijah, ki so podobne 

uporabi telefonskega imenika, npr. ob uporabi leksikona ali slovarja, ki sta prav tako urejena 

po abecednem redu. Visoko šolstvo se je v Evropi soočalo s tovrstnimi problemi in številnimi 

spremembami v druţbi ţe nekaj desetletij in se jim je skušalo skozi različne reforme 

prilagoditi. Šele oblikovanje Evropske skupnosti je omogočilo oblikovanje enotne evropske 

visokošolske vizije. Leta 1999 so se ministri pristojni za visoko šolstvo, iz 29 različnih 

Evropskih drţav, srečali v Bologni (Univerza v Bologni) in začrtali smernice razvoja visokega 

šolstva v t. i. Bolonjski deklaraciji. 

Bolonjski proces je zaveza evropskih ministrov, pristojnih za visoko šolstvo, za reformo 

njihovih visokošolskih sistemov. Namen je bil ustvariti konvergenco na evropski ravni. 

Končni cilj tega procesa pa je vzpostavitev evropskega visokošolskega prostora (EVP), do 

leta 2010, ki bi temeljil na mednarodnem sodelovanju in bi omogočal vrsto akademskih 

izmenjav. Visoko šolstvo v Evropi bi s tem znova postalo privlačno in dostopno ne samo 

študentom in akademikom znotraj Evrope, ampak s celega sveta. 

Zmotno je prepričanje, da je Bolonjska deklaracija debela knjiga, v kateri bi bilo natančno 

zapisano preoblikovanje visokega šolstva v vsaki evropski drţavi. Je le dve strani dolg 
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dokument, v katerem je zapisanih šest osnovnih ciljev. Za spremljanje poteka doseganja 

začrtanih ciljev, so se ministri dogovorili za srečanja vsaki dve leti do leta 2010, za ocenitev 

narejenega napredka ter morebitno postavitev novih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Tako 

so se ministri prvič ponovno sestali dve leti po podpisu Bolonjske deklaracije, 19. maja 2001, 

v Pragi. V proces sta bila vključena vseţivljenjsko učenje ter spodbujanje konkurenčnosti 

EVP v transnacionalnem visokem šolstvu ter njegova privlačnost za študente in univerzitetne 

delavce iz drugih delov sveta. Ko so se ministri ponovno srečali v Berlinu, septembra 2003, 

so opredelili tri vmesne prednostne naloge za naslednji dve leti, in sicer zagotavljanje 

kakovosti, sistem dveh študijskih ciklov, ki temelji na diplomskem in magistrskem študiju ter 

priznavanje diplom in študijskih obdobij. Na ministrskem srečanju v Bergenu, 19.20. maja 

2005, je bilo sprejeto »Ogrodje kvalifikacij evropskega visokošolskega prostora«. Zavezali so 

se vzpostavitvi »nacionalnih ogrodij kvalifikacij«. Te so običajno namenjene zagotavljanju 

referenčne ravni o tem, kako opisati učenje, od osnovnih spretnosti do doktorata, z ECTS  

kot število kreditov na vsaki ravni. Sprejeti so bili »Standardi in smernice za zagotavljanje 

kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru«. Zadnje ministrsko srečanje je bilo v 

Londonu, 17.18. maja 2007. Ministri so se dogovorili o ustanovitvi Evropskega registra 

agencij za zagotavljanje kakovosti; pomembno orodje za krepitev zaupanja v EVP globalno. 

Ministri so poudarili potrebo po močni avtonomnosti univerz, zaposljivosti diplomantov in 

druţbeni razseţnosti visokega šolstva kot ključne prioritete.  

Tako se je oblikoval Bolonjski proces Skozi leta se je širil in danes zajema kar 47 evropskih 

drţav. Razširil se je tudi vsebinsko ter sedaj, po podatkih spletne strani The official Bologna 

Process website (20072010), obsega 10 osnovnih ciljev in element druţbene razseţnosti, ki 

je prisoten v vseh 10 ciljih: 

 ustvarjanje enotnega evropskega visokošolskega prostora, 

 sprejetje sistema visokošolskega izobraţevanja s tremi stopnjami (3 + 2 + 3), 

 vzpostavitev kreditnega sistema (ECTS) za vrednotenje študijskih obveznosti, 

 sprejem sistema lahko prepoznavnih in primerljivih stopenj, 

 pospeševanje mobilnosti, 

 vseţivljenjsko učenje (LifeLong Learning), 

 zagotavljanje kakovosti, 

 visokošolske institucije in študentje, 

 doktorski študij ter povezovanje evropskega visokošolskega prostora in evropskega 

raziskovalnega prostora, 

 privlačnost evropskega visokošolskega prostora ter sodelovanje z drugimi deli sveta. 

Hiter in dinamičen tehnološki razvoj je bil omogočen s hitrim razvojem na področju 

računalniških tehnologij, kar skupaj s političnimi in druţbenimi spremembami povzroča 

velike spremembe. Dinamika sprememb se ne zmanjšuje, temveč raste. S tehnološkim 

razvojem in napredkom druţbe se je povečala potreba po visoko izobraţenih ljudeh, ki bodo 
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lahko v tej druţbi delovali in prispevali k njenemu nadaljnjemu razvoju. Tudi to dejstvo je 

spodbujalo spremembe na področju izobraţevanja. Vzporedno z Bolonjskim procesom je 

potrebno omeniti tudi Lizbonsko strategijo. Oblikovala se je l. 2000 v Evropski skupnosti, ko 

so se sestali voditelji drţav in vlad EU na srečanju Evropskega sveta v Lizboni. Začrtali so 

vrsto ambicioznih reform tako na nacionalni kot na evropski ravni. Njena najpomembnejša 

cilja sta rast in zaposlovanje, obenem pa temelji na enakovredni obravnavi treh stebrov 

strategije – gospodarstva, sociale in okolja. Bolonjski proces in Lizbonska strategija se na 

področju visokega šolstva na marsikateri točki stikata, obstaja pa tudi veliko točk, kjer se 

razhajata. Po mnenju Resorja za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani (2008) so ravno te 

točke pri prenovi študijev problematične, saj se razhajanja pogosto uporablja kot izgovor za 

nezadostno ali neustrezno reformo visokega šolstva. Zanimivo pa je, da je za neustrezno 

reformo šolstva pogosteje krivo nezadostno poznavanje obeh procesov kot razhajanja med 

njima. 

Pri preučevanju Bolonjskega procesa je moč opaziti precej kritik, a dejstvo je, da je v mnogih 

pogledih Bolonjski proces revolucionaren pri sodelovanju evropskega visokošolskega 

izobraţevanja, predstavlja vsebinsko in metodološko prestrukturiranje študija.  

Bolonjski proces je postal okvir tako rekoč revolucionarnih premikov, saj predstavlja prvo 

resnejše meddrţavno usklajevanje na področju visokega šolstva, in hkrati predstavlja okvir, 

po mnenju mnogih, najbolj obseţnega reformnega gibanja po visokošolskih sistemih v Evropi 

(Miklavčič 2008, 60).  

Vprašanja, kakšen EVP ţelimo in ali bo ta v skladu z evropskim raziskovalnim prostorom oz. 

ločen od njega, kakšna naj bo različnost ali uniformiranost v visokošolskem prostoru h 

katerima pozivajo ministri, kakšna je kakovostna univerza, iščejo odgovore. Oblikovalci 

politike morajo z odprtim sodelovanjem učvrstiti in umestiti izobraţevanje v širše druţbeno-

ekonomsko okolje in politiko na nacionalni in evropski ravni. Bolonjski proces bo tako del 

širšega procesa preoblikovanja odnosov med univerzo, druţbo in ekonomijo. Ukrepi in 

smernice, spodbujeni »od zgoraj navzdol«, so zastavili okvire in prve pomembne spremembe. 

Zdaj je treba spodbuditi premike na institucionalni ravni v smeri izboljševanja kakovosti in 

učinkovitosti izobraţevanja in raziskovanja ter ustvarjanja kulture evalviranja, povratnih 

informacij in učinkov. Pri tem bodo oblikovalci politike na nacionalni in evropski ravni igrali 

pomembno vlogo z okrepitvijo motivacijskih elementov v obliki svetovanja, usposabljanja, 

promoviranja in finančne pomoči. Bolonjski proces se ne bo končal z letom 2010, temveč bo 

to šele konec začetka (Rodman 2008, 97). 

Danes znanje, in z njim izobraţevanje, igra osrednjo vlogo pri ustvarjanju nove ekonomije ali 

širše, pri ustvarjanju na znanju temelječe druţbe, kjer investicije igrajo osrednjo vlogo, zato je 

Bolonjska reforma (in njej podobne druge visokošolske reforme) pomembna tako za 

ekonomijo kot druţbo. 
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4 MEDNARODNA ŠTUDENTSKA MOBILNOST 

4.1 Trendi in nastajajoča se vprašanja 

V zadnjem desetletju je izjemna rast globalne mobilnosti študentov spremenila politiko 

visokošolskega izobraţevanja po vsem svetu. Število študentov, ki študirajo izven matične 

drţave, je zraslo na stopnjo brez primere. Medtem ko je večina tradicionalnih gostiteljic priča 

naraščanju števila mednarodnih študentov, so na novo nastajajoče gostiteljice v drţavah v 

razvoju vstopile v konkurenčni visokošolski trg in ponovno kreiranje enosmernega toka 

svetovnega talenta. 

Svetovna mobilnost v visokem šolstvu je hitro rastoč se pojav, ki vpliva na upravljanje virov 

in študentov med institucijami in narodi po vsem svetu. Po podatkih Bhandarijeve, Belyavine 

in Gutierreza (2011, 1) se je od leta 2000 število študentov, ki potujejo v drugo drţavo zaradi 

visokošolskega izobraţevanja, povečalo za 65 odstotkov, v skupni vrednosti okoli 3. mio 

študentov po vsem svetu. Čeprav je hitra rast mobilnosti razmeroma nov pojav, kot opisano v 

prejšnjih poglavjih naloge, pa ţelja po pridobitvi višje izobrazbe zunaj drţavnih meja ni. 

Študentje so vedno zahtevali učenje na najboljših visokošolskih zavodih po svetu, kot način, 

da razširijo svoja izobraţevalna in kulturna obzorja. Kar se je spremenilo, je skupna vsebina 

globalne mobilnosti, v smislu kdo gre kam ter izbor drţav gostiteljic in matičnih drţav. Kot 

narodi in svetovna gospodarstva nadaljujejo z obravnavanjem migracij s pomočjo različnih 

mehanizmov (od stisnjenih ali popuščajočih vhodnih politik do ponujenih spodbud za 

izkušeno preseljevanje in talentiranost), tako bodo te odločitve vodile globalni vzorec 

migracij študentov kot tudi »priseljencev« v tradicionalnem smislu.  

Medtem ko so anglofonske in zahodno evropske drţave, kot so ZDA, VB, Francija in 

Nemčija skozi zgodovino privlačile največje število mednarodnih študentov, so v zadnjih letih 

druge drţave povečale svoje strategije internacionalizacije, da bi pritegnile več študentov, 

zgradile univerzitetne povezave ter razvile skupne raziskovalne programe. Večina drţav gleda 

na mednarodno akademsko mobilnost in izmenjavo študentov, kot na ključno sestavino za 

izmenjavo znanja, izgradnjo intelektualnega kapitala in ohranjanje konkurenčnosti v 

globaliziranem svetu. Za dobavitelje mednarodnega izobraţevanja (drţave gostiteljice in 

institucije) obstajajo različni cilji in pristopi za vključevanje v akademske izmenjave, in za 

tiste, ki so najbolj učinkoviti pri internacionalizaciji je značilna prilagodljivost in 

pripravljenost, da se prilagodijo novim razmeram v kompleksnem svetu visokega šolstva. 

Najboljšim med njimi so skupni elementi, kot so zavezanost k akademski odličnosti, pravičen 

in javni dostop za kandidate ter različna vrsta udeleţencev. Najboljši se prav tako soočajo s 

podobnimi izzivi, kot so kako se spoprijeti s hitrim širjenjem priloţnosti ter zanimanje za 

študij v tujini z omejenimi ali skrčenimi sredstvi.  
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Gibanje študentov je primarno potekalo predvsem iz drţav v razvoju v razvite drţave. 

Medtem ko se ta splošni trend nadaljuje tudi danes, se stanje spreminja, in sicer se v t. i. 

svetovni konkurenci za mednarodne študente vključujejo nepričakovani igralci. Svetovna 

mobilnost se širi z vse več drţavami, ki se pojavljajo kot pomembne destinacije za 

mednarodne študente. Novejše drţave gostiteljice, kot je Kitajska, beleţijo hitro naraščanje 

števila mednarodnih študentov. Nekatere druge drţave v azijsko-pacifiškem območju 

(Japonska, Malezija, Nova Zelandija, Singapur, Juţna Koreja in Tajska) so okrepile 

prizadevanja za internacionalizacijo, da bi pritegnili čim večje število mednarodnih študentov. 

Čeprav je to povzročilo nekoliko manjši trţni deleţ za vrh drţav gostiteljic, je kljub temu 

pozitiven razvoj, saj je povečalo število drţav na področju mednarodnega izobraţevanja in je 

spremenilo razmerje med gostiteljicami in matičnimi drţavami, iz enosmernega tipa 

mobilnosti, t. i. bega moţganov, v eno od dinamičnih, medsebojnih izmenjav. 

Mnogi tradicionalni gostitelji so formalizirali povezavo med visokim šolstvom in 

kvalificiranim trgom dela z izvajanjem politike, ki spodbuja mednarodne diplomante za vstop 

na trg delovne sile drţave gostiteljice, zlasti na znanstvenem in tehničnem področju. Npr. 

Škotska je objavila »Po-študijsko delavsko shemo«, katere cilj je bil privabiti 8.000 tujih 

specialistov na leto, do leta 2009. Shema je omogočala mednarodnim študentom, ki so 

diplomirali na škotskih univerzah, dvoletno zaposlitev po diplomiranju. V dopolnitev 

prizadevanj posameznih drţav gostiteljic v Evropi je EU prav tako sproţila pobudo za 

zaposlitev raziskovalcev s celega sveta iz področja znanosti in tehnologije. S tem so poskusili 

tekmovati z ameriškimi dobro financiranimi raziskovalnimi univerzami in laboratoriji, ki 

slovijo po privabljanju svetovno najboljših in najbistrejših talentov iz znanosti in tehnologije. 

Tudi ZDA so razširile moţnosti za zaposlitev tujih študentov po diplomiranju s področja 

znanosti in tehnike, in sicer s podaljšanjem obdobja »Dodatnega praktičnega programa 

usposabljanja« s prvotnih 12 mesecev na 29. Ali bodo delodajalci lahko ponudili te 

priloţnosti na trenutno oslabljenem trgu dela bomo še videli.  

Na drugi strani so drţave, ki so bile v prvi vrsti »pošiljajoče« drţave, zdaj pa so prav tako 

razvile svoje strategije internacionalizacije, da bi pritegnile tuje študente in spodbudile 

mednarodno izmenjavo v izobraţevanju. To novo obdobje internacionalizacije je najbolj 

vidno v Aziji. Singapur je naredil napredek na tem področju z vzpostavitvijo »Singapur 

izobraţevanja«. Nove agencije so zadolţene za spodbujanje in trţenje Singapurja v tujini ter 

za privabljanje tujih študentov; 150.000 do leta 2015. Kitajska ţeli privabiti 500.000 

mednarodnih študentov do leta 2020, Japonska si je zadala cilj gostiti 300.000 mednarodnih 

študentov do leta 2020.  

Drţave v razvoju, tradicionalno »dobavitelji« mednarodnih študentov, se zdaj soočajo z 

zanimivimi izzivi kot postajajoče priljubljene destinacije študija. Verjetno se bodo soočile z 

dilemo kako okrepiti zmogljivost svojega visokošolskega sistema za zagotavljanje ustreznih 

moţnosti za svoje naraščajoče študentsko prebivalstvo pa tudi za sprejem prihajajočih 
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mednarodnih študentov ter vključevanje v tip mednarodne izmenjave v izobraţevanju, ki je 

potrebna v današnjem globalnem tekmovalnem svetu. Ne nazadnje bo povezan izziv za 

drţave v razvoju, ki upajo, da bi pritegnile nazaj svoje mednarodno usposobljene drţavljane, 

zagotoviti ustrezne moţnosti za zaposlovanje ter ustrezno ţivljenjsko raven, tako da bo imela 

tudi matična drţava koristi od tega globalnega mobilnega bazena talentov.    

4.2 Pomembnejše drţave gostiteljice 

Razvite drţave v Evropi, Severni Ameriki in Oceaniji so prevladovale kot pokrajine globalne 

mobilnosti. Evropa je sluţila kot najbolj priljubljena destinacija do druge svetovne vojne, ko 

so ZDA prevzele vlogo najbolj priljubljene gostiteljice od leta 1950 dalje.  

Leta 2008 je polovica mednarodnih študentov šla v samo pet drţav; ZDA so jih prejele 19 

odstotkov, Velika Britanija 10, Nemčija, Francija in Avstralija pa vsaka po 7 odstotkov. Kot 

kaţe spodnja slika (Slika 1), so bile med naslednjimi petimi priljubljenimi drţavami Kanada, 

Rusija, Japonska, Italija in Španija (Macready in Tucker 2011, 1011). 

 

Slika 1: Mednarodni študentje v terciarnem izobraţevanju po drţavah destinacije, 2008 

Vir: Macready in Tucker 2011, 10. 

Po podatkih Bhandarijeve, Belyavine in Gutierreza (2011, 69) je leta 2009 šest drţav gostilo 

več kot 60 odstotkov svetovne terciarne ravni mobilnosti študentov: ZDA (20 odstotkov), 

Velika Britanija (13 odstotkov), Francija (8 odstotkov) ter Avstralija, Nemčija in Kitajska (7 
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odstotkov vsaka). ZDA še naprej gosti največji deleţ in število mednarodnih študentov, ki 

opravljajo visokošolsko izobraţevanje zunaj svoje matične drţave (690.923 študentov v letu 

2009/10), sledi Velika Britanija (415.585 študentov v letu 2009). Zmanjšanje deleţa 

gostujočih mednarodnih študentov, v zadnjem desetletju, v ZDA iz 28 odstotkov na 20 

odstotkov, je posledica več dejavnikov, vključno s povečano zmogljivostjo visokošolskega 

sektorja v številnih netradicionalnih destinacijah (zlasti v Aziji), tako domačih kot tudi 

mednarodnih študentov; močne politike in strategije internacionalizacije na nacionalni ravni v 

konkurenčnih destinacijah; ekonomski, demografski pogoji, ki lahko vplivajo na študentovo 

odločitev v povezavi z izobraţevanjem v tujini; pojav netradicionalnih oblik izobraţevanja, 

kot je virtualno učenje itd. 

4.2.1 Združene države Amerike 

Od leta 1950 so ZDA vodilna destinacija mednarodnih študentov in še naprej gostijo vse več 

študentov iz vsega sveta. Po podatkih Bhandarijeve, Belyavine in Gutierreza (2011, 3739) je 

bilo v letu 2009/10 več kot 690.000 mednarodnih študentov, ki so študirali v ZDA. Ţe 

desetletja so številne pobude vladnih in nevladnih organizacij, pa tudi javnih in zasebnih 

univerz ter visokošolskih ustanov, prispevale k internacionalizaciji visokega šolstva v ZDA. 

Ugled ZDA kot vodilne institucije na področju visokošolskega izobraţevanja in 

usposabljanja, je skupaj s svojim velikim številom akreditiranih visokošolskih zavodov in 

fleksibilno programsko stopnjo za vse vrste študentov, ustvarila priloţnosti za vse večje 

število mednarodnih in ameriških študentov za pridobitev mednarodne izkušnje. Strategije 

internacionalizacije na ameriških univerzah in visokih šolah so določene institucionalno (celo 

na ravni oddelkov ali fakultete). Prizadevanja za privabljanje mednarodnih študentov se 

izvajajo z globalnimi programi ozaveščanja, zaposlitvenimi dogodki, mreţo alumni, 

štipendijami ter drugimi finančnimi spodbudami gostujočih kampusov. Poleg tega nudi 

nevladni sektor ZDA številne storitve, ki pomagajo kampusom se internacionalizirati. 

Obvešča o potencialnih mednarodnih študentih visokošolskega izobraţevanja in ponuja 

programe, ki segajo od kratkoročnih izobraţevalnih in kulturnih izmenjav s podporo do 

stopnje, ki jo iščejo mednarodni študentje. 

Kot je razvidno iz spodnje slike je več kot 52 odstotkov mednarodnih študentov, ki so v letu 

2009/10 študirali v ZDA, prihajalo iz Kitajske, Indije, Juţne Koreje, Kanade in Tajvana.   
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Slika 2: Drţave izvora mednarodnih študentov v ZDA, 2009/10 

Vir: Bhandari, Belyavina in Gutierrez 2011, 38. 

4.2.2 Velika Britanija 

Motivacije za mobilnost vključujejo akademski in osebni razvoj študentov, jezikovni razvoj 

študenta ter širši kulturni spekter za Zdruţeno kraljestvo. Pomemben mehanizem za podporo 

mobilnosti študentov v Evropi je ERASMUS. Ta program omogoča, da študentje, učitelji in 

institucije iz 31 evropskih drţav opravljajo del svojih študijskih obveznosti v drugi drţavi. 

Pomemben je tako za vhodne kot izhodne študente iz VB (Bhandari, Belyavina in Gutierrez 

2011, 106). 

VB gosti drugo največje število mednarodnih terciarnih študentov (ZDA gosti največ). Leta 

2008 je bilo 335.870 mednarodnih študentov, kar 10 odstotkov svetovnega trga, vpisanih v 

terciarne institucije VB. Tako kot ZDA, Nemčija in druge, je tudi Zdruţeno kraljestvo 

doţivelo svoj padec trţnega deleţa v zadnjih letih. VB privablja študente z vsega sveta in to iz 

precej podobnih razlogov kot ZDA. Njihov visokošolski sistem ima visok ugled povsod po 

svetu. Če bi prilagodili rezultate po velikosti populacije, bi Zdruţeno kraljestvo imelo največ 

univerz med najboljših 100. VB lahko ponudi mednarodnim študentom široko paleto proţnih 

programov izobraţevanja in usposabljanja na vseh ravneh, na univerzah, višjih in visokih 

šolah; vse pa vodijo do priznane kvalifikacije s priznanjem po vsem svetu. Moţnosti 

diplomiranja v relativno kratkem in predvidljivem času so zelo visoke, pri večini 

dodiplomskih stopenj s tremi leti in večino podiplomskih stopenj le eno leto. Tudi stopnja 

izpisov je na splošno zelo nizka, kar je še vedno velika atrakcija za študente iz drugih drţav 
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EU, kjer so stvari drugačne. Predavanja so seveda v angleščini. Vendar pa je študij v VB 

precej drag za neevropske študente, zaradi visokih šolnin in visokih ţivljenjskih stroškov 

(Macready in Tucker 2011, 7176). 

Spodnja slika prikazuje deset drţav, ki so poslale največ študentov v VB leta 2009. Hkrati pa 

tudi prikazuje, da je teh deset drţav predstavljalo komaj 51 odstotkov vseh prihajajočih 

študentov. 

 

Slika 3: Drţave izvora mednarodnih študentov v Veliki Britaniji, 2008/09 

Vir: Bhandari, Belyavina in Gutierrez 2011, 107. 

4.2.3 Avstralija 

Mednarodno izobraţevanje in mobilnost aktivno spodbuja in podpira avstralska vlada ţe 

desetletja. Za podporo pretoka mednarodnih študentov v in iz drţave, je dana podpora skozi 

sponzoriranje programov izmenjav in štipendij. Ti so namenjeni spodbujanju trajnega 

izobraţevanja, raziskovanju in strokovnim povezavam med posamezniki, institucijami in 

drţavami. Te povezave prispevajo k nadaljnji krepitvi dvostranskih vezi med Avstralijo in 

drţavami po vsem svetu. Mednarodno izobraţevanje je v Avstraliji doţivelo precejšnjo rast v 

zadnjih letih. Med letoma 2002 in 2009 se je število mednarodno vpisanih študentov v vseh 

sektorjih izobraţevanja povečalo za povprečno letno stopnjo 13 odstotkov – v tem času se je 

več kot podvojilo. V letu 2009 je skoraj pol milijona študentov študiralo v Avstraliji, s 

pomočjo študentske vize. Večina mednarodnih študentov, ki študirajo v Avstraliji plačuje 

celoto letno šolnino. Vendar pa avstralska vlada zagotavlja pomoč v obliki štipendij v višini 

okoli 200 milijonov avstralskih dolarjev na leto veliko mednarodnim študentom, poleg drugih 
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štipendij, ki jih ponujajo avstralske univerze (Bhandari, Belyavina in Gutierrez 2011, 

113114). 

Spodnja slika prikazuje domače drţave mednarodnih študentov v Avstraliji leta 2009. Večino 

drţav mednarodnih študentov predstavljajo Kitajska, Indija, Malezija, Hongkong in Singapur. 

Skupaj predstavljajo več kot polovico drţav izvora mednarodnih študentov v Avstraliji. 

 

Slika 4: Drţave izvora mednarodnih študentov v Avstraliji, 2009 

Vir: Bhandari, Belyavina in Gutierrez 2011, 115. 

4.2.4 Nemčija 

Nemčija je pomembno središče mednarodne mobilnosti študentov. Ni samo vodilna 

destinacija za mednarodne študente, ampak tudi velik vir študentov, ki študirajo v tujini. 

Nemška vlada spodbuja mobilnost študentov v okviru široke strategije za internacionalizacijo 

znanosti in raziskav. Strategija je bila sprejeta februarja 2008 in opredeljuje štiri glavne cilje, 

pristope k izzivu, ki ga globalna konkurenca predstavlja nemški znanosti in inovacijskemu 

sistemu (Bhandari, Belyavina in Gutierrez 2011, 7983). 

Po podatkih Macreadyjeve in Tuckerja (2011, 7980) je Nemčija leta 2008 gostila 245.522 

mednarodnih študentov, ki so bili udeleţeni v letnih ali daljših študijskih programih (10,9 

odstotka vseh terciarnih vpisov), in je bila tretja najpriljubljenejša svetovna destinacija, tik 

pred Francijo. Vendar, ker Nemčija (prav tako kot Francija) šteje tuje drţavljane namesto 

mednarodnih študentov, njene skupne številke vključujejo rezidente za daljši čas, ki niso 

drţavljani. Med letoma 2000 in 2008 je Nemčija povečala svoje številke, ampak izgubila 

deleţ svetovnega trga iz 9,5 odstotka na 7,3 odstotka. Medtem ko je Francija pridobila 0,3 

odstotka, da bi dosegla enak deleţ kot Nemčija. V letu 2009 je Nemčija gostila 239.143 ter 

244.776 mednarodnih študentov v letu 2010.  
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Spodnja slika prikazuje, da več kot polovica od 10 drţav, ki so v letu 2009/10 največ svojih 

študentov poslale v Nemčijo, ne prihaja iz drţav, ki so na lestvici 10 drţav, ki pošljejo največ 

svojih študentov v tujino. Največji odstotek svojih študentov so v letu 2009/10 poslali v 

Nemčijo Kitajska, Turčija, Rusija, Poljska in Ukrajina. 

 

Slika 5: Drţave izvora mednarodnih študentov v Nemčiji, 2009/10 

Vir: Bhandari, Belyavina in Gutierrez 2011, 81. 

4.2.5 Francija 

Francoska vlada je sprejela različne politike za usmerjanje internacionalizacije visokega 

šolstva, spodbujanje diplomacije kot »mehke sile« skozi odnose razvite med drţavljani 

Francije in drugih drţav. Glede na široke nacionalne cilje, drţava prav tako pričakuje 

spodbujanje francoskega jezika v tujini ter vpliv mednarodnih študentov v francoskem 

visokošolskem sektorju. Ob spoznanju visokega šolstva kot javno dobro, francoska vlada krije 

velik deleţ skupnih stroškov visokega šolstva z močnim subvencioniranjem študijskih 

programov. V povprečju francoska vlada letno investira 10.150 evrov na študenta ter mu s 

tem bistveno zmanjša stroške šolnine (Bhandari, Belyavina in Gutierrez 2011, 7378). 

Po podatkih Macreadyjeve in Tuckerja (2011, 7679) je Francija leta 2008 gostila 243.436 

mednarodnih študentov, ki so bili udeleţeni v letnih ali daljših študijskih programih. Francija 

je na svetu četrta najbolj priljubljena destinacija za mednarodno mobilne študente, vendar bi z 

dodatnimi 2.100 študenti prehitela Nemčijo, ki je kot omenjeno zgoraj, zasedla tretje mesto. 

Obe drţavi sta zasedli 7,3 odstotni deleţ svetovnega trga. V zadnjih letih francoske številke 

naraščajo hitreje kot nemške; 78 odstotkov med letom 2000 in 2008, v primerjavi z nemškimi 

31 odstotki. Francija je imela v letu 2009 več kot 278.213 vpisov mednarodnih študentov, 

Nemčija pa 244.776. 
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Spodnja slika prikazuje 10 svetovnih drţav izvora mednarodnih študentov, ki skupaj 

predstavljajo 51 odstotni deleţ vseh mednarodnih študentov v Franciji leta 2009/10. 

 

Slika 6: Drţave izvora mednarodnih študentov v Franciji, 2009/10 

Vir: Bhandari, Belyavina in Gutierrez 2011, 75. 

4.3 Druge pomembnejše drţave gostiteljice 

Med pomembnejše drţave gostiteljice mnogi avtorji uvrščajo Japonsko, Rusijo, Kanado in 

Novo Zelandijo. Leta 2000 so na Japonskem poenostavili postopke vize ter tako omogočili 

laţji vstop študentom iz drugih drţav. Rezultat se je pokazal v povečanju števila mednarodnih 

študentov, in sicer so do leta 2005 beleţili 121.812 mednarodnih študentov (Guruz 2008, 

205). Leta 2009 je vlada objavila plan, in sicer da bodo Japonske visokošolske institucije do 

leta 2020 gostile 300.000 mednarodnih študentov (Macready in Tucker 2011, 6869). Z 

razpadom Sovjetske zveze je Rusija podedovala del njenega visokošolskega sistema in od leta 

1990 se število mednarodnih študentov povečuje tudi v Rusiji. V letu 2002 je njihovo število 

znašalo 70.172 in se nadalje povečalo na 75.786 v letu 2004 (Guruz, 2008, 207). Število 

mednarodnih študentov je bilo v Kanadi na vseh ravneh le 37.000 v letu 1980 in se je 

povzpelo na 57.000 v letu 1990 (Guruz 2008, 208). Po podatkih Macreadyjeve in Tuckerja 

(2011, 58) se je število mednarodnih študentov v Kanadi na vseh nivojih izobrazbe več kot 

podvojilo v desetih letih, in sicer iz 97.336 v letu 1999, na 196.227 v letu 2009. S povečanjem 

povpraševanja po anglo-saksonskem načinu visokošolskega izobraţevanja v angleškem jeziku 

je Kanada v zadnjem času postala ena pomembnejših destinacij. Macreadyjeva in Tucker 

(2011, 9395) med drugimi avtorji opisujeta tudi Novo Zelandijo kot vedno bolj priljubljeno 

destinacijo mednarodnih študentov. Leta 1955 je bilo tam le 211 mednarodnih študentov. Vse 

do poznih 1980-ih let je drţava stagnirala v mednarodnem izobraţevanju. Leta 1989 so 
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institucije terciarne stopnje določile šolnine in na Novi Zelandiji se je začela aktivna politika 

sprejemanja mednarodnih študentov na vseh ravneh. K povečevanju števila mednarodnih 

študentov sta prispevali tudi politika priseljevanja ter vladno financiranje mednarodne 

promocije novozelandske izobrazbe kot nacionalne blagovne znamke (ponudila je štipendije 

najboljšim študentom). Nova Zelandija je bila leta 2008 dvanajsta drţava destinacija 

mednarodnih študentov, kar predstavlja veliko povečanje po letu 2000, ko je imela drţava 

samo 0,4 odstotni svetovni trţni deleţ. 

4.4 Programi študentske mobilnosti v Sloveniji 

Študentje se lahko udeleţijo študija v tujini preko različnih programov mobilnosti. Najbolj 

znana med njimi oz. programa preko katerih se odloči največ študentov za opravljanje svoje 

mobilnosti sta ERASMUS ter CEEPUS.  

Program ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility of University 

Students) je sektorski program v okviru programa Vseţivljenjsko učenje EU, ki pokriva 

področje visokega šolstva. Imenovan je po velikem renesančnem humanistu omenjenem v 

poglavju 3.1.2. Namen programa je izboljšati kakovost in evropsko dimenzijo visokošolskega 

izobraţevanja v sodelujočih drţavah predvsem s pomočjo ECTS. Vsako leto omogoča 

200.000 študentom študij ali delo v tujini; študentom omogoča izmenjavo oz. opravljanje 

določenih študijskih obveznosti na eni od univerz članic EU s katero ima študentova domača 

institucija podpisan bilateralni sporazum. Program vsebuje sodelovanje institucij in 

posameznikov na vseh stopnjah formalnega izobraţevanja. Mednarodno izmenjavo preko 

programa ERASMUS lahko študent izkoristi le enkrat v času študija, traja pa od tri do največ 

dvanajst mesecev. Na tovrstni izmenjavi je študent opravičen plačila šolnine, zaprosi pa lahko 

tudi za VŢU/Erasmus štipendijo. Malo, če sploh kateri program, ki ga je sproţila EU, je imel 

tolikšen razpon po vsej Evropi, kot ga ima program ERASMUS. Velika večina evropskih 

univerz sodeluje v programu ERASMUS. V programu namreč sodelujejo drţave članice EU, 

Islandija, Liechtenstein in Norveška. Po podatkih Evropske komisije (2010) je od samega 

začetka programa leta 1987 sodelovalo več kot 2,2 milijona študentov kot tudi 250.000 

visokošolskih učiteljev in drugih zaposlenih od leta 1997 (program se je razširil v letu 2007). 

Letni proračun presega 450 milijonov EUR, sodeluje pa več kot 4.000 visokošolskih institucij 

v 33 drţavah. Po podatkih Janje Komljenovič (2011) je število slovenskih študentov, 

udeleţenih v programu mobilnosti ERASMUS za študij v tujini, v zadnjem desetletju stalno 

naraščalo in danes znaša nekoliko nad 1.000 študentov na leto. Kljub pomembnemu 

povečanju števila študentov, udeleţenih v programu mobilnosti ERASMUS za študij v tujini, 

je ta vrednost še vedno izjemno nizka, saj pomeni le okoli en odstotek slovenskih študentov. 

Po podatkih spletne strani CMEPIUS Slovenija (20072012) je program CEEPUS 

(srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev). Program je regionalni in je 

pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnost študentov in 
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profesorjev med sodelujočimi drţavami ter izkoristiti prijateljske povezave in moţnosti za 

oblikovanje skupnih študijskih programov. V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske 

institucije iz naslednjih drţav: Albanije, Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, 

Črne Gore, Hrvaške, Kosova, Madţarske, Makedonije, Poljske, Romunije, Slovaške, Srbije in 

Slovenije. CEEPUS deluje na osnovi mreţ (Network). Ustanovijo jih posamezne univerze, 

fakultete ali njihovi oddelki za določena področja. T. i. »mreţe« morajo sestavljati najmanj tri 

partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dve iz različnih drţav. Ena od teh 

institucij je koordinator mreţe. Mreţa kot celota kandidira za določeno število mesecev 

izmenjav, ki jih lahko nameni le za gostovanje tujih študentov in profesorjev v skladu s 

potrjenim predlogom programa izmenjave. Cilj programa CEEPUS je razvoj izobraţevanja, 

zato je financiranje kongresov, konferenc in raziskovanj izključeno. Študenti in profesorji 

lahko kandidirajo za štipendijo le znotraj mreţe, v katero je njihova institucija vključena. 

Mreţa zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent prebije na partnerski 

instituciji, na domači instituciji. Po podatkih Komljenovičeve in Marjetičeve (2010, 192) je v 

programu CEEPUS udeleţenih nekoliko več kot 100 tujih študentov in osebja letno, ki se 

udeleţijo izmenjave v Sloveniji ter nekoliko več kot 100 teh, ki se udeleţijo izmenjave v 

sodelujočih drţavah. Najpogosteje odhajajo v Avstrijo, Češko in Hrvaško, prihajajo pa iz 

Hrvaške, Češke in Slovaške. Število tujih študentov in osebja, udeleţenih v tem programu, je 

glede na celotno število slovenskih študentov in osebja majhno ob zavedanju, da jih je v 

Sloveniji skupno okoli 120.000. Program CEEPUS deluje na podlagi ponujenih štipendij. Te 

so v celoti porabljene v Avstriji in Sloveniji, iz česar lahko sklepamo, da sta ti dve drţavi med 

bolj atraktivnimi v omenjenem programu. Sklepamo lahko, da bi bilo še več izmenjav tujih 

študentov v Sloveniji, če bi Slovenija za to namenila več štipendij oz. sredstev. 

Študenti imajo moţnost opravljanja programa mobilnosti tudi preko sklenjenih sporazumov 

med institucijami. 

4.5 Študentska izkušnja 

4.5.1 Pričakovanja 

Macreadyjeva in Tucker (2011, 2) pravita, da je priloţnost za študij v drugi drţavi pogosto 

odločilna pri oblikovanju študentskih ţivljenj. Odločitev, ki jo sprejmejo študentje za 

preţivetje daljšega obdobja ţivljenja v tujini, pogosto terja znaten strošek za njih ali njihovo 

druţino, in sicer za pridobitev tujega izobraţevanja, zadovoljivo število kreditov za domače 

izobraţevanje ali pa vidijo priloţnost, ki ni na voljo v domačem okolju. Večina univerz meni, 

da je kakovost izobraţevalne izkušnje, ki jo ponujajo obogatena s prisotnostjo mednarodnih 

študentov, na vseh ravneh od dodiplomskega študija do doktorskega in podoktorskih 

raziskovanj. 
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Različna vrsta študentov bo imela različna pričakovanja za svojo študentsko izkušnjo v tujini. 

Na študentska pričakovanja vpliva veliko dejavnikov, kot so njihova zrelost, 

komunikativnost, sposobnost prilagajanja, predhodne izkušnje s potovanji itd. ter seveda 

kakovost informacij, ki so jim na voljo. Nekateri študentje so potrebni precej pomoči, v 

smislu količine stika z mednarodnimi koordinatorji na domači in instituciji gostiteljici, tutorji 

itd. Ravno zaradi tega je pomembno zagotoviti, da študentje pridobijo oz. imajo na voljo 

potrebne informacije. Pametno je načrtovati redna obveščanja oz. redni stik s študenti, v 

obliki tedenskih posodobitev elektronskih sporočil, predvidevanje informativnih sestankov, 

dogodkov itd. Predvsem je pomembno tudi, da študent ţe pred samim odhodom na mobilnost 

prejme zadostne in kvalitetne informacije, bodisi na spletu, po pošti, preko koordinatorjev 

mobilnosti itd.  

4.5.2 Motivacijski faktorji in pridobitve 

Bhandarijeva, Belyavina in Gutierrez (2011, 106) med motivacijo za študentsko mobilnost 

vključujejo moţnost akademskega in osebnega razvoja študentov, kot tudi jezikovni razvoj 

študenta in širši kulturni odnos. Trdijo, da izhodna mobilnost omogoča študentom priloţnost, 

da postanejo globalni drţavljani, zaradi česar so izpostavljeni različnim in nepoznanim 

situacijam, različnim pristopom k reševanju problemov in različnim načinom v zvezi s samim 

seboj. 

Po mnenju Macreadyjeve in Tuckerja (2011, 2) je eden od pomembnejših motivacijskih 

dejavnikov pomanjkanje ustreznih moţnosti za študente v matični drţavi. Med druge razloge, 

ki študente ţenejo v tujino zaradi študija pa uvrščata tudi ţeljo po doseganju usposobljenosti, 

ki jim bo omogočila zaposljivost ob vrnitvi, uporabiti študij v tujini, kot pot za delo v tujini ali 

pa preprosto le ţelijo doţiveti drugo druţbo in kulturo. 

Študij ali delo v tujini predstavlja za posameznika neprecenljivo in nepozabno ţivljenjsko 

izkušnjo. Skozi mobilnost se študent znajde v drugačnem študijskem okolju, v katerem 

spoznava akademske, socialne in kulturne razlike ter se ob tem osebno razvija. Delodajalci 

cenijo tovrstne izkušnje, zato imajo študenti, ki so bili med študijem mobilni, večjo moţnost 

zaposlitve tako na domačem kot tudi na mednarodnem trgu delovne sile (Resor za študijsko 

problematiko ŠOU v Ljubljani 2008, 36). 

Kumpikaite (2010, 594595) v svoji raziskavi o študentski mobilnosti ugotavlja, da spadajo 

med najpomembnejše pridobitve mednarodnih študentov kulturne izkušnje, individualna rast 

ter akademsko znanje. Trdi, da mobilnost študentov razvija naslednje mednarodne 

kompetence: znanje tujih jezikov, medkulturno razumevanje, znanje o drugih drţavah, 

pripravo za prihodnje zaposlovanje in delo, akademsko znanje in spretnosti, socialno-

komunikativne kompetence, sposobnost reševanja problemov. 
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Mednarodna akademska mobilnost je prispevala k oblikovanju svetovnega trga, tako 

izobraţevalnega kot na drugih področjih. Študentje, ki prehajajo iz ene drţave v drugo, doma 

predstavljajo blago in storitve proizvedene v tujini, kar pomeni za njih razvoj trgov. 

Mednarodna akademska mobilnost se je v preteklosti krepila zaradi študentov, ki so iskali 

boljšo izobrazbo, strokovnjakov, ki so iskali boljše delovne pogoje, ţelje po spodbujanju 

določenih kulturnih vrednot in političnih norm, in seveda ustvarjanja prihodka. Situacija je 

danes podobna. Vendar pa so se, s preoblikovanjem iz industrijske v druţbo znanja ter 

pojavom globalne ekonomije znanja, pojavili novi gonilniki mednarodne akademske 

mobilnosti. Študent, ki se vrne domov po končanem študiju v tujini je velika pridobitev za 

domovino. Vendar pa imajo, z vedno večjo mednarodno konkurenco za bistre, ustvarjalne 

mlade ume, najbolj izobraţeni zdaj široko paleto moţnosti za zaposlitev praktično kjerkoli po 

svetu (Guruz 2008, 239). 

4.6 Predstavitev obravnavanih visokošolskih institucij 

Raziskava v magistrski nalogi bo zajemala mobilne študente treh visokošolskih institucij, in 

sicer Fakultete za management Koper kot domače institucije ter drugi dve, Univerzo v 

Tromsø, Norveška in Univerzo Heidenheim, Duale Hochschule Baden-Württemberg 

Karlsruhe, Nemčija. 

4.6.1 Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper 

Začetki Fakultete za management Koper (FM), članice Univerze na Primorskem segajo v leto 

1995. Ustanovljena je bila kot Visoka šola za management v Kopru, leta 2003 pa se je 

preimenovala v FM. Fakulteta izobraţuje in raziskuje na področjih druţboslovnih in 

poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje 

ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede. 

Po podatkih spletnega portala fakultete (Fakulteta za management Koper, 2010a) je doslej na 

njej diplomiralo več kot 3000 študentov, trenutno pa je v izobraţevalne programe vključenih 

pribliţno 1550 dodiplomskih in 650 podiplomskih študentov. Izobraţevanje poteka na sedeţu 

v Kopru in v študijskih središčih v Celju in Škofji Loki. Na dodiplomskem in podiplomskem 

študiju lahko študenti študirajo redno ali izredno. Poleg izobraţevanja so njene osnovne 

dejavnosti še raziskovanje in razvoj, svetovanje podjetjem in drugim organizacijam, 

zaloţniška in knjiţnična dejavnost ter organizacija konferenc.  

Fakulteta opravlja tudi mednarodne dejavnosti, ki se nanašajo na mednarodno sodelovanje. Z 

izvajanjem programa so pričeli v študijskem letu 1998/99. Študentje FM se lahko udeleţijo 

različnih programov študijskih izmenjav, kot so vseţivljenjsko učenje, ERASMUS, CEEPUS 

ter druge moţne izmenjave. Sluţba za mednarodno sodelovanje skrbi tudi za tuje študente, ki 
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pridejo na izmenjavo na fakulteto. V poletnih mesecih organizirajo tudi zdaj ţe tradicionalno 

mednarodno poletno šolo, ki postaja znana po vsej Evropi in je med študenti zelo priljubljena.  

V okviru programa ERASMUS je v študijskem letu 2010/11 opravljalo del študijskih 

obveznosti na FM 22 mednarodnih študentov. V drugem semestru istega šolskega leta je FM 

pričakoval 48 študentov preko programa ERASMUS ter enega študenta preko programa 

CEEPUS (Fakulteta za management Koper, 2010b).  

4.6.2 Univerza v Tromsø, Norveška  

Po podatkih spletnega portala StudyinNorway (2007) je Univerza v Tromsø (UiT) s 6.500 

študenti in 1.700 zaposlenimi najsevernejša univerza na svetu in ena izmed šestih univerz na 

Norveškem. Ponuja široko paleto predmetnih področij na šestih fakultetah. Vsa glavna 

področja so na voljo tako na dodiplomski, magistrski kot doktorski stopnji. Prioritetna 

raziskovalna področja so v večini povezana z Arktiko in subarktično regijo; severni sij in 

vesoljske raziskave, raziskave v ribištvu, biotehnologija, multikulturne druţbe, avtohtone 

študije itd. Splošni cilj UiT je razvoj, vodenje in širitev ustreznega znanja s pomočjo 

izobraţevanja in raziskovanja z visokim mednarodnim standardom. Strategija 

internacionalizacije je eden pomembnejših orodij v prizadevanju za dosego splošnega cilja 

univerze. Internacionalizacija temelji na akademski kakovosti in si prizadeva za krepitev vseh 

vidikov dejavnosti univerze. Univerza sodeluje z institucijami na vseh kontinentih in sodeluje 

v številnih mednarodnih programih izmenjave študentov in učiteljev. Univerza sprejema vse 

več mednarodnih študentov ter stalno povečuje seznam predmetov, ki se poučujejo izključno 

v angleškem jeziku. 

Po podatkih spletne strani Univerze v Tromsø (2011) in Student welfare organisation (2010) 

je univerza organizirana v kampus, imenovan Breivika. Ustanovljena je bila leta 1968; je 

mlada, vendar dobro uveljavljena univerza. Kampus je sodoben, tehnično napreden in dobro 

opremljen. Akademska skupnost v Tromsø je zelo mednarodna; 25 odstotkov akademskega 

osebja in 10 odstotkov študentov je mednarodnih. Okolje univerze je ţivahno in raznoliko ter 

vključuje mednarodne študente iz več kot 80 drţav. Študentje prihajajo iz vseh kontinentov, 

vseh religij itd. UiT ponuja mednarodnim študentom raznolik predmetnik v angleškem jeziku, 

22 samo na podiplomski stopnji. Predmetnik je iz leta v leto obseţnejši. Vse fakultete 

ponujajo tudi tečaje angleščine tako na dodiplomski kot podiplomski ravni. Mednarodni 

študentje se lahko prijavijo na študij na UiT v okviru mednarodnih programov mobilnosti, kot 

so ERASMUS, North2North, Nordplus, Nordlys, Barentsplus in drugi. 9.000 študentov in 

2.500 osebja študira in dela na UiT. Poučevanje temelji na podlagi raziskav. Kljub predanosti 

severni tematiki nudi univerza širok nabor študijskih programov. UiT je ustanovna članica 

Univerze na Arktiki, mednarodne mreţe študijskih in raziskovalnih institucij polarne regije ter 

sodeluje z vsemi deli sveta. 200 mednarodnih sporazumov zagotavlja aktivno akademsko 

mobilnost študentov in zaposlenih s partnerskimi institucijami po vsem svetu. 
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4.6.3 Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe, Nemčija 

Leta 1974 je bila University of Cooperative Education, danes imenovana Baden-Württemberg 

Cooperative State University (v nemščini Berufsakademie), zdaj Duale Hochschule Baden-

Württemberg, ustanovljena kot inovativen nov projekt v zvezni deţeli Baden-Württemberg. 

Ta projekt, v jugozahodnem delu Nemčije, je bil zasnovan s ciljem, da študentje prejmejo 

visokošolsko izobrazbo, ki temelji na edinstveni kombinaciji teoretičnega študija z 

usposabljanjem na delovnem mestu. Študentje imajo moţnost kombiniranja med akademskim 

in strokovnim usposabljanjem. Kar jim daje moţnost, da naučene koncepte v predavalnicah 

takoj uporabijo na delovnem mestu in v zameno prinašajo nove ideje iz njihovega 

usposabljanja v svetovnih podjetjih na univerzo. Open University v Veliki Britaniji je 

pooblastila Heidenheim University of Cooperative Education za takšno izobraţevanje. 

Študentje tretjega letnika imajo tako moţnost, da se lahko vpišejo na Open University in po 

diplomiranju pridobijo, poleg nemškega dodiplomskega naziva, še naziv OU Bachelor Degree 

z odliko. 

Po podatkih spletne strani univerze (Duale  Hochschule Baden-Württemberg 2010) je 

internacionalizacija eden izmed najpomembnejših strateških ciljev Baden-Württemberg 

Cooperative State University Heidenheim. Ankete so pokazale, da več kot 35 odstotkov 

njihovih študentov preţivi en semester v tujini. Ta številka je precej nad povprečjem, stopnja 

odhajajočih študentov presega celo tiste velike, kot so univerze Heidelberg ali Tübingen. Po 

vsem svetu imajo partnerske univerze, kjer lahko študentje bodisi preţivijo študijski semester 

v tujini ali pa sodelujejo pri mednarodni izmenjavi, kot usposabljanje v podjetju. Dualni 

sistem izobraţevanja, ki zagotavlja praktično usmerjeno izobraţevanje vključuje tako 

delodajalce kot tudi drţavno vodene akademske institucije in ima dolgo tradicijo v Nemčiji. 

Duale Hochschule Baden-Württemberg – Baden-Württemberg Cooperative State University – 

predstavlja razširitev tega dualnega sistema izobraţevanja na področju visokega šolstva. Le 

nekaj let je trajalo, da je projekt zrasel v velikosti, kompleksnosti in pomembnosti. Trenutno 

ima 10 kampusov razporejenih po zvezni deţeli Baden-Württemberg s pribliţno 19.000 

študenti in okoli 5.000 sodelujočimi druţbami. University of Cooperative Education se je 

širila veliko hitreje kot pričakovano. Vse več študentov je posledica vse večjega 

povpraševanja po mladem kadru s praktično usmerjeno izobrazbo v poslovnih, industrijskih in 

socialnih institucijah. Tipični delodajalec ponudi pripravništvo študentu s trdno namero o 

zaposlitvi za nedoločen čas po diplomiranju. Skoraj 90 odstotkov njihovih diplomantov ţe 

ima pogodbe o zaposlitvi pred končanjem študija oz. ko opravljajo zadnje izpite. Baden-

Württemberg Cooperative State University Heidenheim ponuja priloţnost sodelovanja tudi 

mednarodnim študentom partnerskih institucij, in sicer v dveh oblikah. Prvi je kratkoročni 

partnerski program v angleščini, drugi pa enotni semestrski program, ki je voden v nemškem 

jeziku. Mednarodnim študentom je prav tako podana moţnost opravljanja prakse v enem 

izmed njihovih partnerskih podjetij. Na splošno se predmetnik poučuje v nemškem jeziku, 

vendar Baden-Württemberg Cooperative State University Heidenheim zdaj ponuja, v sklopu 
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mednarodnega programa, tudi angleški predmetnik. Ta program je namenjen študentom iz 

njihovih partnerskih univerz v Evropi, ZDA, Kanadi, Mehiki, Rusiji in Novi Zelandiji. Poleg 

akademskega dela nudijo tudi kulturni program. Študentje imajo priloţnost videti Stuttgart, 

München, Heidelberg ipd. Intenzivni nemški jezikovni tečaji so na voljo pred začetkom 

semestra, in če je potrebno tudi v polletju. Mednarodni program je primeren za tuje študente, 

ki se nameravajo seznaniti z Nemčijo in njeno mednarodno usmerjenostjo na trgu, hkrati pa 

študent razvija svoje sposobnosti v mednarodnem poslovanju in medkulturno komunikacijo. 
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5 RAZISKAVA O MEDNARODNEM PROGRAMU MOBILNOSTI ŠTUDENTOV 

5.1 Metodologija raziskave 

V empiričnem delu magistrske naloge bomo uporabili kvantitativno metodo analize podatkov, 

ki smo jih zbirali z anketnim vprašalnikom, ki je bil prvotno oblikovan v slovenskem jeziku 

(Priloga 1). Vprašalnik, ki so ga izpolnjevali študentje je v angleškem jeziku (Priloga 2), zato 

smo za ustrezno prevajanje poiskali pomoč pri uradnem prevajalcu. Anketni vprašalnik je bil 

na spletnem portalu www.1ka.si aktiven od 20. 9. 2011 do 20. 11. 2011. Začeli smo s 

splošnimi demografskimi vprašanji, proti koncu anketnega lista pa so zastavljena ključna 

vprašanja. Vprašalnik je zajemal jasna, kratka in preteţno vprašanja zaprtega tipa. V večini so 

vprašanja v obliki petstopenjske Likertove lestvice. Vprašalnik smo posredovali anketirancem 

(študentje, ki so ali opravljajo mobilnost v visokem šolstvu na izbranih institucijah) preko 

mednarodnih pisarn izbranih institucij in elektronske pošte. Internetno pošiljanje vprašalnika 

smo uporabili, ker smo ţeleli v kratkem času in z majhnimi stroški zajeti večji vzorec ljudi. 

Mednarodna pisarna FM je posredovala vprašalnik 139 študentom, ki so opravljali svoje 

študijske obveznosti tudi pri njih. Mednarodna pisarna Univerze v Tromsu je poslala 

vprašalnik 1.800 mednarodnim študentom ter Duale Hochschule Baden-Württemberg 

Karlsruhe 1.600 mednarodnim študentom. Skupaj je bil vprašalnik poslan 3.539 

dodiplomskim študentom, ki so del svojih študijskih obveznosti opravljali na izbranih 

institucijah v Nemčiji, na Norveškem ali v Sloveniji v zadnjih petih letih. Zaradi izvedbe 

anketiranja po spletu je bil pričakovan sicer slab odziv, vendar smo kljub temu prejeli 288 

ustrezno izpolnjenih vprašalnikov.  

5.2 Opis vzorca 

V tem poglavju bomo predstavili vzorec. V analizi bomo predstavili bistvene statistike, in 

sicer frekvence, povprečja, odstotke ter standardne odklone.  

V prvem sklopu anketnega vprašalnika smo anketirane študente spraševali po podatkih 

študenta, v drugem po obdobju mobilnosti in motivaciji, v tretjem o informacijah in pomoči, v 

četrtem o namestitvi in infrastrukturi, v petem o stroških ter v zadnjem, šestem o osebnem 

vtisu mobilnosti. 

5.2.1 Podatki o študentu 

V preglednici 4 prikazujemo opisne spremenljivke sociodemografskih značilnosti 

anketirancev. Preglednica zajema odgovore anketirancev na prvi sklop anketnega vprašalnika. 

Spraševali smo po sociodemografskih podatkih anketiranih študentov, in sicer o matični  

http://www.1ka.si/
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drţavi, drţavi instituciji gostiteljici, letniku študija, spolu in starosti. V tem sklopu smo 

uporabili odprti tip vprašanj.  

Preglednica 4: Opis vzorca 

Sociodemografske značilnosti 

anketirancev 

Podskupina Odstotek 

Matična drţava Nemčija 17,36 

Rusija 14,93 

Poljska 10,42 

Francija 5,90 

Španija 4,86 

Italija 4,17 

Danska 3,13 

Češka 2,78 

ZDA 2,43 

Slovaška 2,08 

Nizozemska 2,08 

Druge 29,86 

Drţava institucije gostiteljice Norveška 74,81 

Nemčija 13,91 

Slovenija 11,28 

Spol Moški 34,15 

  Ţenski 65,85 

Starost Od 19 do 24 let 48,78 

Od 25 do 30 let 41,11 

Od 31 do 45 let 10,11 

Najprej smo anketirane spraševali o matični drţavi. Iz analize podatkov smo ugotovili, da 

največ anketiranih študentov prihaja iz Nemčije (17,36 odstotkov), sledijo jim študentje iz 

Rusije (14,93 odstotkov), Poljske (10,42 odstotkov), 5,9 iz Francije, 4,86 iz Španije, 4,17 iz 

Italije, 3,13 iz Danske, 2,78 iz Češke, 2,43 iz ZDA ter 2,08 iz Slovaške in Nizozemske. Dva 

odstotka ali manj posamično predstavljajo anketirani študentje, ki prihajajo iz Gruzije, Gane, 

Grčije, Madţarske, Irske, Islandije, Avstrije, Kazahstana, Latvije, Namibije, Nepala, 

Nikaragve, Nigerije, Norveške, Pakistana, Bangladeša, Romunije, Škotske, Srbije, Slovenije, 

Švedske, Švice, Belgije, Tajske, VB, Ukrajine, Bolgarije, Kameruna in Kanade. 

Na drugo vprašanje so anketirani študentje odgovarjali o drţavi institucije gostiteljice. 
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Slika 7: Drţava institucije gostiteljice 

Iz zgornje slike je razvidno, da je odgovarjal na naš anketni vprašalnik večji odstotek 

študentov, ki so obiskovali izobraţevalno institucijo na Norveškem (199 študentov oz. 74,81 

odstotkov), kar predstavlja veliko večino. 37 študentov oz. 13,91 odstotkov predstavljajo 

študentje, ki so opravljali program mobilnosti v Nemčiji ter 30 študentov oz. 11,28 odstotkov 

v Sloveniji.  

Vprašanje o letu študija je bilo odprtega tipa, zato so študentje tu vpisovali vse od vrste 

študija (dodiplomski), do koledarskega leta, šolskega leta itd. Vprašanje bi bilo boljše 

zastaviti kot zaprti tip z moţnostjo izbire določenega odgovora. Ker so bili odgovori 

nepopolni smo te podatke izključili iz nadaljnje statistične analize. 

V anketnem vprašalniku smo študente povpraševali tudi po spolu. V vzorcu je bilo zajetih 288 

anketirancev in rezultati so pokazali, da je večji del anketiranih študentov ţenskega spola, in 

sicer kar 189 oz. 65,85 odstotkov. Ostalih 98 študentov oz. 34,15 odstotkov anketiranih so 

moški.  

Pri analizi podatkov pridobljenih z vprašanjem o starosti anketiranih študentov smo prišli do 

ugotovitve, da so ti  stari od 19 do 45 let. Povprečna starost anketiranih študentov je 25,03 let. 

Največ anketiranih študentov je starih med 19 in 24 let (140 študentov oz. 48,78 odstotkov). 

Od 25 do 30 let je starih 118 študentov oz. 41,11 odstotkov anketirancev. Med 31 in 45 let je 

starih 29 študentov oz. 10,11 odstotkov anketiranih. 

5.2.2 Obdobje mobilnosti in motivacija 

Drugi sklop ankete je zajemal vprašanja o obdobju mobilnosti ter motivaciji. Uporabljena so 

vprašanja zaprtega tipa, od tega zadnja dva v obliki Likertove petstopenjske lestvice. 
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Z vprašanjem 2.1 smo anketirane študente spraševali po obdobju mobilnosti, pri čemer so 

imeli moţnost izbire: do 3 mesece, od 3 do 6 mesecev, od 6 do 9 mesecev, od 9 do 12 

mesecev in več kot leto dni. Kot je razvidno iz spodnje slike (Slika 8) je največ anketiranih 

študentov (51,2 odstotka) opravljalo mobilnost od 3 do 6 mesecev. 

 

Slika 8: Obdobje mobilnosti 

Z vprašanjem 2.2 smo anketirane spraševali o oceni dolţine obdobja mobilnosti, pri čemer so 

imeli moţnost izbire: prekratka, ustrezna ali predolga. Kot prikazuje spodnja slika (Slika 9) 

sta 2,3 odstotka anketiranih odgovorila, da je bilo obdobje mobilnosti predolgo, 67,3 

odstotkov jih meni, da je bilo ustrezno, 30,4 jih meni, da je bilo prekratko. 

 

Slika 9: Ustreznost obdobja mobilnosti 

Z vprašanjem 2.3 smo anketirane spraševali naslednje: »Prosim, ocenite v kolikšni meri je 

posamezni dejavnik vplival na vašo izbiro drţave gostiteljice, pri čemer pomeni 5  zelo je 



46 

vplival na odločitev …, 1  nikakor ni vplival na odločitev.« Pri tem so anketirani lahko 

odgovarjali s petstopenjsko Likertovo lestvico. Anketirani so ocenjevali naslednje dejavnike: 

jezik, podnebje, priporočilo prijateljev, status univerze in standard drţave. 

Preglednica 5: Dejavniki izbire drţave gostiteljice 

Dejavnik AS SO n Minimum Maksimum 

Jezik 3,55 1,44 258 1 5 

Podnebje 3,07 1,53 258 1 5 

Priporočila prijateljev 2,52 1,41 254 1 5 

Status univerze 3,22 1,30 257 1 5 

Standard drţave 3,75 1,20 258 1 5 

Opomba: AS  Aritmetična sredina na lestvici od 1 do 5, SO  standardni odklon, n = veljavni. 

Kot je razvidno iz zgornje preglednice oz. iz analize aritmetične sredine dejavnikov izbire 

destinacije je standard drţave tisti dejavnik, ki je v povprečju najbolj vplival na izbiro drţave 

gostiteljice anketiranih študentov. Povprečje oz. aritmetična sredina dejavnika znaša 3,75 kar 

pomeni, da lahko trdimo, da je dejavnik v povprečju vplival na odločitev anketiranih o izboru 

destinacije. Drugi najpomembnejši dejavnik pri izbiri drţave gostiteljice anketiranih je jezik 

(aritmetična sredina znaša 3,55), za katerega prav tako lahko trdimo, da je v povprečju vplival 

na odločitev anketiranih o izboru destinacije. Nato si sledita dejavnik status univerze 

(aritmetična sredina znaša 3,22) ter podnebje (aritmetična sredina znaša 3,07). Priporočila 

prijateljev so tisti dejavnik, ki so ga v povprečju anketirani označili, da ni vplival na njihov 

izbor destinacije (aritmetična sredina znaša 2,52). Relativno nizek standardni odklon 

dokazuje, da so si bili anketirani študentje pri izbiri dejavnikov, ki so vplivali na izbor 

destinacije mobilnosti, dokaj enotni.   

Z vprašanjem 2.4 smo anketirane študente vprašali naslednje: »Prosim ocenite motivacijske 

dejavnike, ki so vplivali na vašo odločitev za mobilnost, pri čemer pomeni 5  zelo 

pomemben faktor …, 1  zelo nepomemben faktor.« Tudi pri tem vprašanju so anketirani 

lahko odgovarjali s petstopenjsko Likertovo lestvico. Anketirani so ocenjevali naslednje 

dejavnike: akademski razlogi, izboljšanje znanja tujega jezika, nova poznanstva, karierna pot 

(CV), mednarodna izkušnja.  
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Preglednica 6: Ocene motivacijskih dejavnikov 

Dejavnik AS SO n Minimum Maksimum 

Akademski razlogi 3,81 1,26 259 1 5 

Izboljšanje znanja  

tujega jezika 

3,89 1,36 259 1 5 

Nova poznanstva 3,48 1,28 258 1 5 

Karierna pot (CV) 3,68 1,35 259 1 5 

Mednarodna izkušnja 4,63 0,77 259 1 5 

Opomba: AS  Aritmetična sredina na lestvici od 1 do 5, SO  standardni odklon, n = veljavni. 

Mednarodna izkušnja je tisti dejavnik, ki je v povprečju najbolj motiviral anketirane k 

odločitvi za mobilnost. Aritmetična sredina dejavnika znaša 4,63. Trdimo lahko, da je bila 

pridobitev mednarodne izkušnje v povprečju zelo pomemben motivacijski faktor za 

anketirane študente. Za ostale motivacijske dejavnike, izboljšanje znanja tujega jezika, 

akademski razlogi, karierna pot (CV) ter nova poznanstva, lahko trdimo, da so bili v 

povprečju pomemben faktor anketiranih pri njihovi odločitvi za mobilnost, saj njihove 

aritmetične sredine znašajo od 3,89 do 3,48. Relativno nizek standardni odklon dokazuje, da 

so si bili anketiranci precej enotni pri izboru motivacijskih dejavnikov. Najbolj enotni so si 

bili pri dejavniku, ki je najbolj motiviral pri odločitvi za mobilnost (standardni odklon znaša 

0,77).  

5.2.3 Informacije in pomoč 

Tretji sklop vprašanj zajema informacije in pomoč pred ter v času trajanja mobilnosti. 

S prvim vprašanjem (vprašanje 3.1) tega sklopa, ki je oblikovano v obliki Likertove lestvice, 

so bili anketirani vprašani: »Prosim ocenite pomembnost informacije za moţnost mobilnosti, 

pri čemer pomeni 5  zelo pomembna informacija …, 1  zelo nepomembna informacija.« 

Anketirani so ocenjevali naslednje dejavnike: internet, brošure, fakulteta/univerza, prijatelji 

ter drugo.  

Preglednica 7: Pomembnost informacije 

Dejavnik AS SO n Minimum Maksimum 

Internet 4,17 1,18 252 1 5 

Brošure 2,26 1,21 251 1 5 

Fakulteta / Univerza 3,78 1,20 251 1 5 

Prijatelji 2,80 1,45 251 1 5 

Drugo 1,88 1,54 60 1 5 

Opomba: AS  Aritmetična sredina na lestvici od 1 do 5, SO  standardni odklon, n = veljavni. 
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Anketirani so v povprečju označili za najmanj pomembne informacije za moţnost mobilnosti 

dejavnik drugo (aritmetična sredina znaša 1,88). Kot drugo so anketirani našteli navdušenje 

nad drţavo institucije gostiteljice, pripovedovanja, razni članki, predmetnik na instituciji 

gostiteljici itd. Kot najbolj pomemben dejavnik z vidika informacij so anketirani v povprečju 

označili dejavnik internet. Aritmetična sredina dejavnika znaša 4,17. Trdimo lahko, da so bile 

informacije, ki so jih anketirani študentje pridobili na internetu, v povprečju pomembne 

informacije za moţnost mobilnosti. Aritmetična sredina dejavnika fakulteta oz. univerza 

znaša 3,78. Trdimo lahko, da so bile tudi informacije pridobljene na fakulteti oz. univerzi v 

povprečju pomembne za anketirane študente. Dejavnik prijatelji so v povprečju anketirani 

označili, da niti ni pomemben niti ni nepomemben, saj njegova aritmetična sredina znaša 2,80. 

Kot nepomemben dejavnik so v povprečju označili anketirani študentje brošure (aritmetična 

sredina znaša 2,26). Trdimo lahko, da v povprečju informacije v brošurah niso bile 

pomembne za anketirane za moţnost mobilnosti. Relativno nizek standardni odklon dokazuje, 

da so si bili anketiranci precej enotni pri označevanju pomembnosti informacije.   

Tudi vprašanje 3.2 v tem sklopu je oblikovano v Likertovi petstopenjski lestvici in se glasi: 

»Prosim ocenite dejavnike, ki so vplivali na odločitev glede udeleţbe v mobilnosti, pri čemer 

pomeni 5  dejavnik je imel zelo velik vpliv …, 1  dejavnik sploh ni imel vpliva.« 

Anketirani so ocenjevali naslednje dejavnike: profesorji matične institucije, starši, 

koordinatorji za mobilnost, prijatelji ali nihče.  

Preglednica 8: Dejavniki, ki so vplivali na odločitev glede udeleţbe v mobilnosti 

Dejavnik AS SO n Minimum Maksimum 

Profesorji matične institucije 2,47 1,42 243 1 5 

Starši 2,39 1,36 245 1 5 

Koordinatorji za mobilnost 2,46 1,36 244 1 5 

Prijatelji 2,93 1,41 243 1 5 

Nihče 2,26 1,71 135 1 5 

Opomba: AS  Aritmetična sredina na lestvici od 1 do 5, SO  standardni odklon, n = veljavni. 

Kot je razvidno iz zgornjih podatkov analize dejavnikov, ki so vplivali na odločitev glede 

udeleţbe v mobilnosti, nihče od njih v povprečju ni bistveno vplival. Prijatelji so dejavnik, ki 

so ga anketirani študentje v povprečju najvišje ocenili. Aritmetična sredina dejavnika znaša 

2,93. Aritmetične sredine ostalih dejavnikov znašajo od 2,47 do 2,26. Torej lahko sklepamo, 

da ostali dejavniki v povprečju niso imeli vpliva na odločitev anketiranih glede udeleţbe v 

mobilnosti. Relativno nizek standardni odklon dokazuje, da so si bili anketiranci precej enotni 

pri označevanju pomembnosti dejavnikov informacije.  

V vprašanju 3.3 smo anketirane spraševali ali je bil ob prihodu v tujino organiziran: sprejem, 

informativni sestanek, organizacijski teden, voden ogled institucije ali nič. Pri tem so imeli 

anketirani moţnost izbire več odgovorov. 
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Slika 10: Dogodki ob prihodu na mobilnost 

Pri analizi podatkov smo ugotovili, da 5,1 odstotkov anketiranih študentov ob prihodu na 

mobilnost ni imelo organizirano nič od naštetega (Slika 10). 67,1 odstotkov anketiranih je 

imelo vsaj sprejem, medtem ko je 73,3 odstotkov imelo voden ogled institucije gostiteljice ter 

77,3 organizacijski teden, kjer študentje prejmejo vse napotke za čim hitrejšo integracijo v 

domače in študentsko okolje institucije gostiteljice. 

Z vprašanjem 3.4 tega sklopa smo anketirance spraševali ali so bili v času izmenjave za njih 

organizirani kakšni posebni dogodki. Pri čemer sta bila moţna dva odgovora, in sicer ne ali 

da.  

Preglednica 9: Posebni dogodki v času mobilnosti 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

Ne 33 13.2 

Da 217 86.8 

Večji del anketiranih študentov je bil v času mobilnosti deleţen posebnih dogodkov. 

Študentje so opredelili posebne dogodke kot različne izlete, kulturne prireditve, zabave, 

kosila, športne dogodke itd. 13,2 odstotka anketiranih študentov je odgovorilo z ne, torej ti 

niso imeli moţnosti posebnih dogodkov.  

Peto vprašanje tega sklopa oz. vprašanje 3.5 se glasi: »Prosim ocenite vašo integriranost v 

lokalno okolje institucije gostiteljice, pri čemer pomeni 5  popolnoma sem se integriral v 

lokalno okolje …, 1  sploh se nisem počutil integrirano, ves čas sem se počutil tuje.«  
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Preglednica 10: Integriranost v lokalno okolje 

Dejavnik AS SO n Minimum Maksimum 

Integracija 3,88 0,97 255 1 5 

Opomba: AS  Aritmetična sredina na lestvici od 1 do 5, SO  standardni odklon, n = veljavni. 

Aritmetična sredina integriranosti anketiranih v lokalno okolje v času mobilnosti znaša 3,88, 

iz česar lahko sklepamo, da so se v povprečju anketirani študentje integrirali v lokalno okolje 

institucije gostiteljice v času programa mobilnosti. Standardni odklon znaša 0,97, kar pomeni, 

da so imeli anketirani precej enotno mnenje glede integriranosti. 

5.2.4 Namestitev in infrastruktura 

Četrti sklop vprašanj anketnega vprašalnika zajema vprašanja o namestitvi ter infrastrukturi v 

času opravljanja mobilnosti. 

Vprašanje 4.1 anketiranca sprašuje o vrsti namestitve. Študentje so izbirali med sledečimi 

moţnimi odgovori: študentski dom, najet apartma z drugimi študenti, samostojen najem 

privatnega stanovanja ali drugo, pri čemer smo jih prosili, da drugo opredelijo. Podatki 

analize so podani v spodnji sliki (Slika 11). 

 

Slika 11: Študentska namestitev v času mobilnosti 

Iz zgornje slike je razvidno, da je večji del anketiranih študentov v času mobilnosti bivalo v 

študentskih domovih, in sicer kar 79,02 odstotka. Pod drugo so opredelili: bivanje pri 

sorodnikih, najem privatnega stanovanja s pomočjo institucije gostiteljice, motel itd. 

Z vprašanjem 4.2 smo anketirance spraševali: »Prosim opredelite dostop do naslednje 

študijske infrastrukture v času mobilnosti, pri čemer pomeni 5  zelo dober dostop… 1  ga ni 
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bilo.« Anketirani so ocenjevali dostope do: knjiţnice, računalnika, študijskega materiala in 

interneta.  

Preglednica 11: Infrastruktura v času mobilnosti 

Dejavniki AS SO n Minimum Maksimum 

Knjiţnica 4,72 0.61 254 1 5 

Računalniki 4,57 0.77 254 1 5 

Študijski material 4,50 0.77 252 1 5 

Internet 4,70 0.65 252 1 5 

Opomba: AS  Aritmetična sredina na lestvici od 1 do 5, SO  standardni odklon, n = veljavni. 

Z analizo podatkov ugotovimo, da so anketirani študentje v povprečju označili, da je bil 

dostop do celotne infrastrukture zelo dobro urejen. Aritmetične sredine znašajo od 4,72 za 

knjiţnico do 4,5 za študijski material. Lahko trdimo, da imajo gostujoče institucije priskrbljen 

dober dostop do zgoraj omenjenih dejavnikov v času mobilnosti anketiranih študentov. 

Standardni odkloni so nizki, iz česar lahko sklepamo, da so si bili anketirani precej enotni 

glede dostopa do študijske infrastrukture v času mobilnosti. 

5.2.5 Stroški  

Ta sklop vprašanj je anketirane študente spraševal o stroških povezanih z njihovo 

mobilnostjo. 

V vprašanju 5.1 smo anketirane prosili, da opredelijo naslednje dejavnike: višina stroškov 

mobilnosti, stroški namestitve, dotacija za mobilnost ter razliko v porabi, ki bi jo imeli doma. 

Anketirane študente smo prosili, da opredelijo vrednosti v evrih, in sicer povprečno na mesec, 

pri čemer so imeli moţnost izbire: 0, 100–200, 200–300, 300–400 ali več kot 400.  

Preglednica 12: Stroški  

Dejavnik 0 100200 200300 300400 več kot 400 Skupaj 

Stroški mobilnosti 61 30 23 25 100 239 

25.5 % 12.6 % 9.6 % 10.5 % 41.8 % 100.0 % 

Stroški namestitve 2 45 58 110 28 243 

0.8 % 18.5 % 23.9 % 45.3 % 11.5 % 100.0 % 

Dotacija za mobilnost 49 49 48 25 67 238 

20.6 % 20.6 % 20.2 % 10.5 % 28.2 % 100.0 % 

Večja poraba kot bi 

bila doma 

25 65 71 30 37 228 

11.0 % 28.5 % 31.1 % 13.2 % 16.2 % 100.0 % 
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Pri analizi odgovorov ugotovimo, da so anketirani študentje imeli relativno visoke stroške z 

mobilnostjo v celoti. 41,8 odstotkov oz. 100 teh je označilo stroške mobilnosti povprečno na 

mesec v višini več kot 400 EUR. 25,5 odstotkov oz. 61 anketiranih je označilo, da niso imeli 

stroškov mobilnosti. 45,3 odstotkov oz. 110 anketiranih študentov je označilo, da so njihovi 

stroški namestitve v času mobilnosti znašali od 300 do več kot 400 EUR povprečno na mesec 

(skupaj 56,8 odstotkov oz. 138 anketiranih). 0,8 odstotka oz. 2 anketirana študenta nista imela 

stroškov namestitve. 20,6 odstotkov oz. 49 anketiranih ni prejelo nobene dotacije za 

mobilnost, torej so si mobilnost v celoti financirali sami. 38,7 odstotkov oz. 92 anketiranih je 

prejelo dotacije za mobilnost v višini več kot 300 EUR povprečno na mesec. Zanimalo nas je 

tudi, ali so imeli anketirani študentje v času mobilnosti večjo porabo, kot bi jo imeli doma. 

Rezultati so pokazali, da 11 odstotkov oz. 25 anketiranih študentov v času mobilnosti ni imelo 

večje porabe, kot bi jo imeli doma. 59,6 odstotkov oz. 136 anketiranih študentov je označila 

večjo porabo v višini od 100 do 300 EUR povprečno na mesec. 

V drugem, zadnjem vprašanju tega sklopa (vprašanje 5.2), smo anketirane spraševali po 

drugih finančnih virih, ki so omogočili mobilnost. Izbirali so lahko med: štipendija 

(republiška, Zoisova, kadrovska), bančno posojilo, prispevek staršev, lastni prihranki, delo v 

času mobilnosti ali drugo, pri slednjem smo jih prosili za opredelitev. Spodnja slika (Slika 12) 

prikazuje analizo odgovorov. 

 

Slika 12: Finančni viri 

Iz zgornje slike je razvidno, da so si anketirani študentje v večini financirali mobilnost iz 

lastnih prihrankov (62,9 odstotkov) oz. tudi s pomočjo prispevka staršev (60,1). Pod drugo so 

anketirani označili tudi prispevek partnerja, starih staršev, univerzitetne štipendije itd. 
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5.2.6 Osebni vtis mobilnosti  

Zadnji sklop vprašanj anketnega vprašalnika zajema osebne vtise mobilnosti anketiranih 

študentov. 

Vprašanje 6.1 se glasi: »Prosim ocenite vaše zadovoljstvo, pri čemer pomeni 5  zelo 

zadovoljen …, 1  zelo nezadovoljen.« Anketirani so ocenjevali stopnjo zadovoljstva z 

naslednjimi dejavniki: študijem na instituciji gostiteljici, informacijami med mobilnostjo, 

nastanitvijo v času mobilnosti, podporo institucije gostiteljice, podporo domače institucije oz. 

mobilnostjo v celoti.  

Preglednica 13: Zadovoljstvo 

Dejavnik AS SO n Minimum Maksimum 

Študij na instituciji gostiteljici 4,20 0.90 251 1 5 

Informacije med mobilnostjo 4,32 0.85 251 1 5 

Nastanitev v času mobilnosti 4,20 0.97 250 1 5 

Podpora institucije gostiteljice 4,42 0.81 250 1 5 

Podpora domače institucije 3,20 1,30 245 1 5 

Mobilnost v celoti 4,50 0.72 250 1 5 

Opomba: AS  Aritmetična sredina na lestvici od 1 do 5, SO  standardni odklon, n = veljavni. 

Zgornja preglednica prikazuje analizo zadovoljstva anketiranih. S podporo domače institucije 

so bili v povprečju anketirani študentje najmanj zadovoljni (aritmetična sredina znaša 3,20). 

Trdimo lahko, da anketirani študentje v povprečju niso niti zadovoljni niti niso nezadovoljni s 

podporo domače institucije v času mobilnosti. Z vsemi ostalimi dejavniki pa so bili v 

povprečju anketirani študentje zadovoljni (aritmetična sredina znaša od 4,20 do 4,50). 

Standardni odkloni so nizki, iz česar lahko sklepamo, da so si bili anketirani precej enotni pri 

ocenjevanju dejavnikov zadovoljstva. 

Z drugim vprašanjem tega sklopa (vprašanje 6.2) smo anketirane spraševali, če so se njihova 

pričakovanja razlikovala od dejanske izvedbe mobilnosti. Na vprašanje so lahko odgovorili z 

ne oz. da. Pri slednjem smo jih prosili za opredelitev. 

Preglednica 14: Pričakovanja ter dejanska izvedba mobilnosti 

Odgovori n Odstotek 

Ne 164 65.6 

Da 86 34.4 

65,6 odstotkov oz. 164 anketiranih študentov je odgovorilo z ne, 34,4 odstotkov pa z da. Pri 

pojasnjevanju svojega odgovora so predvsem napisali, da so pričakovali manj stika z 

lokalnimi prebivalci, manj zabav in dogodkov, ki jih je organizirala institucija gostiteljice, 
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nekateri so pričakovali laţji študij na instituciji gostiteljici, drugi so zapisali, da je bila 

mobilnost bolj mednarodna od pričakovane …, velika večina pa je zapisala, da je bila 

mobilnost boljša od pričakovane. 

Z vprašanjem 6.3 smo anketirane spraševali, če so se srečali s kakšnimi posebnimi problemi v 

času izmenjave ali potem. Tudi tu sta bila moţna dva odgovora, ne oz. da. Če so odgovorili z 

da, smo jih prosili za opredelitev.  

Preglednica 15: Posebni problemi v času mobilnosti oz potem 

Odgovori n Odstotek 

Ne 192 78.0 

Da 54 22.0 

78 odstotkov oz. 192 anketiranih je odgovorilo z ne, ostali z da. Najpogosteje so kot teţave 

navedli uveljavitev ocen oz. ECTC na domači instituciji po vrnitvi iz mobilnosti, t. i. kulturni 

šok, nastanitev, izolacija in teţave s tujim jezikom. 

Z zadnjim vprašanjem (vprašanje 6.4) smo anketirane študente spraševali: »Ali je verjetnost, 

da bi iskali zaposlitev v drugi drţavi zaradi vaše mobilnosti kaj večja?« Odgovorili so lahko z 

da ali ne.  

Preglednica 16: Verjetnost zaposlitve v tujini zaradi mobilnosti  

Odgovori n Odstotek 

Ne 64 25,8 

Da 184 74,2 

Kar 74,2 odstotkov oz. 184 anketiranih študentov je odgovorilo pritrdilno na naše zadnje 

vprašanje. Torej lahko trdimo, da je zaradi mobilnosti verjetnost iskanja zaposlitve v tujini za 

anketirane študente večja. 

5.3 Uporabljene statistične metode 

Po opisu vzorca in osnovni opisni statistiki (frekvenčne porazdelitve in povprečne oz. 

odstotne vrednosti odgovorov) smo nadaljevali s preverjanjem zastavljenih hipotez. V ta 

namen so uporabljeni t-test, Pearsonov korelacijski koeficient ter analiza variance (test 

ANOVA). S t-testom smo ugotavljali razlike med spoloma za spremenljivko dolţino obdobja 

študentske mobilnosti oz. vpliv spola na dolţino obdobja študentske mobilnosti. Pri 

analiziranju podatkov smo za ugotavljanje razlik med motivacijskimi dejavniki glede na 

različne izbrane študijske destinacije uporabili analizo variance (test ANOVA). Ali res 

pomeni daljše obdobje mobilnosti večje zadovoljstvo pa smo preverjali s Pearsonovim 

korelacijskim koeficientom. 
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6 MOBILNOST ANKETIRANIH ŠTUDENTOV 

V tem poglavju bomo predstavili mobilnost študentov z vidika motivacije, zadovoljstva, 

dolţine mobilnosti in izbrane destinacije. 

6.1 Izbrana destinacija 

Za potrebe magistrske naloge smo pri nadaljnji statistični analizi upoštevali tri skupine drţav 

gostujočih institucij, in sicer Norveško, Nemčijo in Slovenijo, saj smo v teh drţavah, s 

pomočjo mednarodnih pisarn anketirali študente, ki so opravljali program mobilnosti na 

izbranih institucijah v teh treh drţavah.  

6.2 Zadovoljstvo anketiranih študentov z izborom destinacije  

Zadovoljstvo anketiranih študentov smo merili z vprašanjem 6.1: »Prosim ocenite vaše 

zadovoljstvo, pri čemer pomeni 5  zelo zadovoljen …, 1  zelo nezadovoljen.« Pri tem so 

anketirani lahko odgovarjali s petstopenjsko Likertovo lestvico. Anketirani so ocenjevali 

naslednje dejavnike: zadovoljstvo s študijem na instituciji gostiteljici, z informacijami med 

mobilnostjo, z nastanitvijo v času mobilnosti, s podporo institucije gostiteljice, s podporo 

domače institucije in zadovoljstvo z vašo mobilnostjo v celoti.  

6.3 Motivacija anketiranih študentov z izborom destinacije 

Motivacijske dejavnike, ki so vplivali na izbor destinacije smo razdelili na tri vprašanja, in 

sicer so to vprašanja 2.3, 2.4 in 3.2 v anketnem vprašalniku. Slednje vprašanje smo vključili v 

tretji sklop ankete (informacije in pomoč), saj so to hkrati motivacijski dejavniki ter dejavniki 

informacij in pomoči pred samo mobilnostjo. 

V prvem sklopu smo anketirane vprašali v kolikšni meri so naslednji dejavniki: jezik, 

podnebje, priporočila prijateljev, status univerze ter standard drţave, vplivali na njihovo 

izbiro drţave gostiteljice. 

V drugem sklopu motivacijskih vprašanj smo anketirane vprašali v kolikšni meri so dejavniki 

akademski razlogi, izboljšanje znanja tujega jezika, nova poznanstva, karierna pot (CV) ter 

mednarodna izkušnja vplivali na njihovo odločitev za mobilnost.  

V tretjem sklopu motivacijskih vprašanj pa smo anketirane vprašali v kolikšni meri so 

dejavniki profesorji matične institucije, starši, koordinatorji za mobilnost, prijatelji ter nihče 

vplivali na njihovo odločitev o udeleţbi v mobilnosti. 
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S spodnjo preglednico (Preglednica 17) bomo prikazali vrednosti posameznih povprečnih 

ocen motivacijskih dejavnikov, in sicer ločeno za posamezne drţave gostiteljice. Iz analize 

povprečnih vrednosti motivacijskih dejavnikov bo razvidna pomembnost posameznih 

dejavnikov po posameznih destinacijah. 

Preglednica 17: Povprečne vrednosti motivacijskih dejavnikov 

 Norveška Slovenija Nemčija 

AS N SO AS N SO AS N SO 

Jezik 3,58 177 1,409 3,24 25 1,589 3,43 35 1,539 

Podnebje 3,12 177 1,52 3,12 25 1,364 2,89 35 1,549 

Priporočila prijateljev 2,53 173 1,383 2,52 25 1,503 2,77 35 1,61 

Status univerze 3,21 176 1,268 3,64 25 1,469 3,06 35 1,327 

Standard drţave 3,76 177 1,212 3,92 25 1,187 3,71 35 1,202 

Akademski razlogi 3,83 178 1,234 3,8 25 1,354 3,8 35 1,302 

Izboljšanje znanja tujega 

jezika 

3,85 178 1,363 3,8 25 1,5 3,8 35 1,451 

Nova poznanstva 3,47 177 1,257 3,72 25 1,308 3,34 35 1,392 

Karierna pot (CV) 3,69 178 1,311 3,56 25 1,417 3,71 35 1,447 

Mednar. izkušnja 4,72 178 0,629 4,64 25 0,49 4,14 35 1,264 

Profesorji matične 

institucije 

2,39 166 1,369 2,82 22 1,68 2,47 34 1,562 

Starši 2,41 168 1,364 2,64 22 1,217 2,18 34 1,359 

Koor. za mobilnost 2,49 168 1,389 2,59 22 1,221 2,09 33 1,071 

Prijatelji 2,94 167 1,413 2,86 22 1,39 3,09 33 1,355 

Nihče 2,33 100 1,747 2,15 13 1,676 1,93 15 1,486 

Opomba: AS  Aritmetična sredina, SO  Standardni odklon, n  veljavni odgovori. 

Kot je razvidno iz zgornje preglednice povprečnih vrednosti motivacijskih faktorjev, je za 

anketirane študente za izbor drţave Norveške oz. institucije gostiteljice na Norveškem v 

povprečju najpomembnejši dejavnik mednarodna izkušnja (aritmetična sredina znaša 4,72). 

Pomembni motivacijski faktorji oz. dejavniki, ki so v povprečju prav tako vplivali na izbor 

drţave gostiteljice Norveške so izboljšanje znanja tujega jezika, akademski razlogi, standard 

drţave ter jezik. Kot za Norveško tako tudi za destinacijo Slovenijo, so v povprečju anketirani 

študentje označili kot dejavnik, ki je imel zelo velik vpliv, dejavnik mednarodne izkušnje 

(aritmetična sredina znaša 4,64). Pomemben vpliv na izbor institucije gostiteljice v Sloveniji 

so za anketirane študente v povprečju imeli naslednji motivacijski dejavniki: akademski 

razlogi, standard drţave, izboljšanje znanja tujega jezika, karierna pot (CV) ter status 

univerze. Da so anketirani študentje izbrali mobilnost v Nemčiji, so v povprečju vplivali ti 

motivacijski dejavniki: mednarodna izkušnja, izboljšanje znanja tujega jezika, akademski 

razlogi, standard drţave ter karierna pot (CV). 
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7 PREVERJANJE HIPOTEZ 

7.1 Vpliv različnih motivacijskih dejavnikov na izbor destinacije 

Prva hipoteza magistrskega dela se glasi: »H1: Motivacijski dejavniki študentov se glede na 

izbrano destinacijo razlikujejo.« Preverjali smo naslednje motivacijske dejavnike: jezik, 

podnebje, priporočila prijateljev, status univerze, standard drţave, akademski razlogi, 

izboljšanje znanja tujega jezika, nova poznanstva, karierna pot (CV), mednarodna izkušnja, 

profesorji matične institucije, starši, koordinatorji za mobilnost, prijatelji ter nihče.  

Domnevo o raznolikosti motivacijskih dejavnikov študentov glede na izbrano destinacijo smo 

preizkušali s statističnim testom imenovanim analiza variance oz. enostavna (one-way) 

ANOVA (Preglednica 18). Tehnika se imenuje analiza variance, ker se varianca deli glede na 

izvedbo na dva dela; varianco, ki nastane glede na razlike med enotami znotraj skupin, in 

varianco, ki se nanaša na razlike med skupinami. Za tem ta dva tipa variance primerjamo 

(Kneţević 2004, 195). Analiza variance je namenjena preizkušanju razlik med aritmetičnimi 

sredinami za več neodvisnih vzorcev – skupin. Zanima nas, ali se mnenja različnih skupin 

anketiranih ločijo med seboj oz. ali za posamezen motivacijski dejavnik obstajajo razlike med 

drţavami. 

Preglednica 18: Raznolikost motivacijskih dejavnikov študentov glede na izbrano 

destinacijo (ANOVA) 

  Vsota 

kvadratnih 

vrednosti 

Prostostne 

stopnje 

(df) 

Povprečje 

kvadratnih 

vrednosti 

F Stopnja 

značilnosti 

Jezik Med skupinami 2,813 2 1,406 0,671 0,512 

Znotraj skupine 490,352 234 2,096     

Skupaj 493,165 236       

Podnebje Med skupinami 1,621 2 0,81 0,356 0,701 

Znotraj skupine 532,691 234 2,276     

Skupaj 534,312 236       

Priporočila prijateljev Med skupinami 1,803 2 0,902 0,44 0,645 

Znotraj skupine 471,544 230 2,05     

Skupaj 473,348 232       

Status univerze Med skupinami 5,315 2 2,657 1,576 0,209 

Znotraj skupine 392,867 233 1,686     

Skupaj 398,182 235       

Standard drţave Med skupinami 0,7 2 0,35 0,24 0,787 

Znotraj skupine 341,537 234 1,46     

Skupaj 342,236 236       

Akademski razlogi Med skupinami 0,03 2 0,015 0,009 0,991 

Znotraj skupine 371,201 235 1,58     

Skupaj 371,231 237       
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  Vsota 

kvadratnih 

vrednosti 

Prostostne 

stopnje 

(df) 

Povprečje 

kvadratnih 

vrednosti 

F Stopnja 

značilnosti 

Izboljšanje znanja 

tujega jezika 

Med skupinami 0,105 2 0,052 0,027 0,973 

Znotraj skupine 454,504 235 1,934     

Skupaj 454,609 237       

Nova poznanstva Med skupinami 2,103 2 1,052 0,639 0,529 

Znotraj skupine 385,061 234 1,646     

Skupaj 387,165 236       

Karierna pot (CV) Med skupinami 0,403 2 0,202 0,112 0,894 

Znotraj skupine 423,685 235 1,803     

Skupaj 424,088 237       

Mednarodna izkušnja Med skupinami 9,718 2 4,859 8,783 0,000 

Znotraj skupine 130,001 235 0,553     

Skupaj 139,718 237       

Profesorji na domači 

instituciji 

Med skupinami 3,67 2 1,835 0,895 0,410 

Znotraj skupine 449,069 219 2,051     

Skupaj 452,739 221       

Starši Med skupinami 2,946 2 1,473 0,808 0,447 

Znotraj skupine 402,693 221 1,822     

Skupaj 405,638 223       

Koordinatorji za 

mobilnost 

Med skupinami 4,911 2 2,456 1,385 0,252 

Znotraj skupine 390,022 220 1,773     

Skupaj 394,933 222       

Prijatelji Med skupinami 0,83 2 0,415 0,211 0,810 

Znotraj skupine 430,719 219 1,967     

Skupaj 431,55 221       

Nihče Med skupinami 2,233 2 1,117 0,381 0,684 

Znotraj skupine 366,736 125 2,934     

Skupaj 368,969 127       

Ideja analize variance je v naslednjem: dokazati je potrebno, da je variabilnost med skupinami 

večja, kot je variabilnost znotraj skupin. Tako dokaţemo, da so naše skupine zares tiste, ki ne 

pripadajo isti populaciji, ali pa pripadajo različnim populacijam, ki imajo isto aritmetično 

sredino (Kneţević 2004, 195198). 

Odločimo se za stopnjo tveganja 0,05, ki je hkrati tudi v druţbenih raziskavah največkrat 

določena. Ugotovimo, da je statistično značilen motivacijski dejavnik s stopnjo značilnosti 

niţjo od 5 odstotkov mednarodna izkušnja. Kot trdi Cramer (2000, 212) nam v okviru analize 

variance izračunan F test pokaţe zgolj, ali obstajajo statistično pomembne razlike med 

preučevanimi spremenljivkami, ne pa tudi kje te razlike dejansko so.  

V drugi stopnji testiranja s testom ANOVA lahko uporabimo različne t. i. post-hoc teste. 

Uporabimo  Bonferronijev test, ki je zelo pogosto uporabljena post-hoc metoda v okviru 
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analize variance in pokaţe natančne razlike med posameznimi razredi (v našem primeru 

destinacijami).   

Preglednica 19: Preverjanje razlik med destinacijami (Bonferronijev test) 

Motivacijski 

dejavnik 

(I) Drţava 

gostiteljica 

(J) Drţava 

gostiteljica 

 95 % interval 

zaupanja 

Povprečna 

razlika       

(IJ) 

SO Sig. Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Mednarodna 

izkušnja 

Norveška Slovenija 0,079 0,159 1 0,3 0,46 

Nemčija ,576
*
 0,138 0 0,24 0,91 

Slovenija Norveška 0,079 0,159 1 0,46 0,3 

Nemčija ,497
*
 0,195 0,034 0,03 0,97 

Nemčija Norveška ,576
*
 0,138 0 0,91 0,24 

Slovenija ,497
*
 0,195 0,034 0,97 0,03 

Opomba: *Razlika aritmetičnih sredin je statistično značilna s stopnjo značilnosti niţjo od 5 

odstotkov. 

Dejavnik mednarodna izkušnja se je kot motivacijski faktor pokazal kot statistično značilen s 

stopnjo značilnosti niţjo od 5 odstotkov glede na drţavo institucije gostiteljice (Preglednica 

19). Test je pokazal statistično značilno razliko za dejavnik mednarodna izkušnja, in sicer je 

za anketirane študente, ki so odšli v Nemčijo, ta dejavnik igral pomembnejšo vlogo pri 

odločitvi o izboru destinacije mobilnosti, kot pa za študente, ki so odšli na Norveško oz. v 

Slovenijo. 

Glede na izračune in razlage rezultatov, povezanih z dvema spremenljivkama, ugotovimo, da 

se po mnenju anketiranih študentov motivacijski dejavnik mednarodna izkušnja anketiranih 

študentov glede na izbrano destinacijo statistično razlikuje. Hipotezo lahko delno potrdimo, 

torej lahko trdimo, da se motivacijski dejavnik mednarodna izkušnja glede na izbrano 

destinacijo statistično razlikuje. Pri ostalih motivacijskih dejavnikih nismo zaznali statistično 

značilnega vpliva glede na izbrano destinacijo. 

7.2 Daljše obdobje mobilnosti pomeni večje zadovoljstvo 

Druga hipoteza se glasi: »H2: Zadovoljstvo in dolţina mobilnosti sta korelirani spremenljivki, 

in sicer pomeni daljše obdobje mobilnosti večje zadovoljstvo.« Povezavo med zadovoljstvom 

in dolţino mobilnosti smo preverjali s Pearsonovim korelacijskim koeficientom (Preglednica 

20), in sicer smo preverjali korelacijo med dolţino mobilnosti in zadovoljstvom z vsakim 

dejavnikom (študij na instituciji gostiteljici, informacije med mobilnostjo, nastanitev v času 

mobilnosti, podpora institucije gostiteljice, podpora domače institucije in mobilnostjo v 

celoti) za katerega smo merili zadovoljstvo. Spremenljivko obdobje mobilnosti smo 
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spremenili v lestvico od 1 do 5, pri čemer pomeni 1  do 3 mesece, 2  od 3 do 6 mesecev, 3 

 od 6 do 9 mesecev, 4  od 9 do 12 mesecev ter 5  več kot leto. 

Preglednica 20: Preverjanje povezave med zadovoljstvom in dolţino mobilnosti  

    Obdobje 

mobilnosti 

Študij na 

instituciji 

gostiteljici 

Informacije 

med 

mobilnostjo 

Nastanitev 

v času 

mobilnosti 

Podpora 

institucije 

gostiteljice 

Podpora 

domače 

institucije 

Mobilnost 

v celoti 

Obdobje 

mobilnosti 

Pearsonova 

korelacija 

1 0,108 0,073 0,102 0,002 ,192** 0,123 

  Sig. (2-

tailed) 

  0,09 0,249 0,108 0,978 0,003 0,052 

  N 258 249 249 248 248 243 248 

Opomba: Sig. (2-tailed)  Stopnja značilnosti (dvostranski test). 

Pearsonov koeficient korelacije meri korelacijsko (stohastično) linearno povezanost med 

dvema spremenljivkama ter lahko zavzema vrednosti v intervalu [1, 1]. Koeficient nam 

pokaţe stopnjo povezanosti, ki pa ima različno intenziteto, in sicer bolj ko se pribliţuje 

vrednosti 0, manj sta spremenljivki povezani, bolj ko se pribliţuje vrednosti 1, bolj sta 

povezani. Poznamo negativno in pozitivno stopnjo povezanosti; +1: pozitivna povezanost (z 

večanjem vrednosti ene spremenljivke, se veča tudi vrednost druge) in 1: negativna 

povezanost (z večanjem vrednosti prve spremenljivke, se manjša vrednost druge). 

Pri čemer jakost oz. moč povezanosti običajno pomeni: 

 0: med spremenljivkama ni povezanosti, 

 [00,2]: neznatna povezanost, 

 [0,20,4]: nizka (šibka) povezanost, 

 [0,40,7]: srednja (zmerna) povezanost, 

 [0,70,9]: visoka povezanost, 

 [0,91]: zelo visoka povezanost, 

 1: popolna (funkcijska) povezanost. 

V nadaljevanju opisujemo le tiste povezave med pari indikatorjev oz. spremenljivk, ki so 

statistično značilne s stopnjo značilnosti niţjo od 5 odstotkov. 

S Pearsonovim korelacijskim koeficientom (Preglednica 20) ugotovimo, da je med dolţino 

mobilnosti in dejavnikom zadovoljstva podpora domače institucije, mogoče zaslediti 

statistično značilno povezavo s stopnjo značilnosti niţjo od 5 odstotkov. Pearsonov 

korelacijski koeficient znaša 0,192. Statistično značilna povezava je negativna, kar pomeni, 

da so anketirani študentje, ki so bili dlje časa na mobilnosti manj zadovoljni s podporo 

domače institucije. Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,192, zato je ta povezava 

negativna in neznatna (Brvar 2007, 261). Zatorej druge hipoteze ne moremo sprejeti. Ne 
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moremo trditi, da sta zadovoljstvo in dolţina mobilnosti korelirani spremenljivki oz. da 

pomeni daljše obdobje mobilnosti večje zadovoljstvo. 

7.3 Spol ter dolţina obdobja mobilnosti 

Tretja hipoteza trdi: »H3: Obstajajo razlike v dolţini obdobja študentske mobilnosti glede na 

spol študenta.«  

Ker ţelimo raziskati, ali obstajajo razlike med aritmetičnima sredinama, ki sta ju v neki 

aritmetični spremenljivki dosegli dve različni skupini, ki sta medsebojno neodvisni, 

uporabimo zelo priljubljeni t-test za neodvisne vzorce. S pomočjo t-testa smo preverjali 

domnevo o razliki med spoloma v obdobju mobilnosti (Preglednica 21). Spremenljivko 

dolţina mobilnosti smo preslikali v lestvico, in sicer od 1 do 5, pri čemer pomeni 1  do 3 

mesece, 2  od 3 do 6 mesecev, 3  od 6 do 9 mesecev, 4  od 9 do 12 mesecev ter 5  več 

kot leto.  

Preglednica 21: Analiza razlik med spoloma v obdobju študentske mobilnosti (t-test) 

  Spol 

(M ali Ţ): 

N Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

za aritmetično 

sredino 

Obdobje 

mobilnosti 

Moški 89 3,08 1,227 0,13 

Ţenske 170 2,74 1,285 0,099 

    Levenov Test  t-test  

   F Stopnja 

značilnosti 

t Prostostne 

stopnje (df) 

Stopnja značilnosti 

Obdobje 

mobilnosti 

Enaki varianci 0,036 0,849 2,074 257 0,039 

Neenaki varianci     2,104 186,151 0,037 

Ugotovili smo, da so bili moški (aritmetična sredina znaša 3,08) v povprečju na izmenjavi dlje 

od ţensk (aritmetična sredina znaša 2,74). 

Pri preverjanju razlike med spoloma pri obdobju študentske mobilnosti smo s pomočjo t-testa 

ugotovili, da obstajajo statistično značilne razlike s stopnjo značilnosti niţjo od 5 odstotkov. 

To nam dovoljuje zaključek, da tretjo hipotezo potrdimo in tako lahko trdimo, da obstajajo 

statistično značilne razlike med moškimi in ţenskami v obdobju študentske mobilnosti. 
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8 ZAKLJUČEK 

Na osnovi naše raziskave, tako teoretičnega kot empiričnega dela, ugotavljamo, da je 

mednarodna mobilnost študentov v visokem šolstvu v dobrem stanju in da ima dober 

potencial za nadaljnjo rast. Vendar pa obstajajo tudi razlogi za previdnost, in sicer kje in kdaj 

se bo ta rast širila. Takšna rast se bo verjetno razvijala na način, ki prinaša korenite 

spremembe v strukturi ponudbe in povpraševanja, na trţni deleţ trenutnih glavnih 

ponudnikov, in spremembe v izobraţevanju, ki ga ponujajo mednarodnim študentom. 

Pri analizi podatkov smo ugotovili, da je največji odstotek anketiranih študentov ţenskega 

spola. Večina anketiranih študentov je bila na izmenjavi v obdobju med 3 do 6 mesecev in 

večina jih tudi trdi, da je bilo obdobje izobraţevanja v tujini ustrezno.  Zanimiv je podatek, da 

velika večina anketiranih študentov prihaja na izbrane izobraţevalne institucije iz Nemčije, 

Rusije, Poljske, Francije itd., torej iz Evrope in ne Azije. Večina anketiranih študentov je bila 

na izmenjavi na Norveškem, in sicer kar 69,3 odstotkov. Obstaja moţnost, da je večina 

študentov, ki so opravljali mobilnost na Norveškem izpolnilo naš anketni vprašalnik ravno 

zaradi visoke stopnje zadovoljstva in so zato z veseljem odgovarjali na vprašanja ter se hkrati 

spominjali izkušnje. Seveda pa je to le domneva na podlagi lastne izkušnje.  

Kot najbolj pomemben vir informacij, ki vpliva na odločitev o mobilnosti so anketirani 

študentje označili internet. Glede na to, da danes na internetu dobimo skoraj vse informacije, 

da so ţelene informacije le en klik stran in da se tudi vedno več ponudnikov zaveda, da je 

prisotnost na internetu danes zelo pomembna, nad rezultatom nismo presenečeni.  

Anketirani študentje so označili, da je bila v povprečju velika večina deleţna vsaj 

informativnega sestanka ob prihodu na program mobilnosti. Velik odstotek jih je bil deleţen 

vsaj sprejema, pa tudi informativnega tedna oz. vodenega ogleda institucije. Le majhen 

odstotek (1,7) jih ni bil deleţen ničesar. Velika večina (86,8 odstotkov) anketiranih študentov 

je imela v času mobilnosti na razpolago več organiziranih dejavnosti, od zabav, izletov, 

kulturnih prireditev, športnih dogodkov, do ogledov muzejev in drugih znamenitosti gostujoče 

drţave itd. Mogoče je tudi to eden izmed razlogov, da so se v povprečju anketirani študentje 

počutili integrirano v lokalno okolje drţave gostiteljice v času opravljanja mobilnosti. 

Visok odstotek (79,1) anketiranih študentov je v času opravljanja mobilnosti domovalo v 

študentskih domovih. Tudi sami smo bivali v času mobilnosti na Norveškem in v Nemčiji v 

študentskih domovih in bi tako storili ponovno, saj je to najcenejše domovanje v času 

mobilnosti, hkrati pa je interakcija z ostalimi študenti večja. Višino stroškov namestitve v 

času mobilnosti je večji del anketiranih študentov označilo od 300 EUR in več. Večji del 

anketiranih študentov je označilo, da so prejeli dotacije za mobilnost (20,6 jih ni), vendar je 

več kot polovica anketirancev označilo kot pomemben dodatni vir dohodka starševski dodatek 

ali lastne prihranke. 
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V povprečju so anketirani študentje označili, da so bili zelo zadovoljni z dostopom do 

interneta ter do računalnikov, knjiţnice, študentskega materiala. V času izmenjave na 

Norveškem in v Nemčiji smo to spoznali tudi sami. Na Norveškem so knjiţnice odprte 24 ur 

na dan, papir, kopiranje, spenjanje itd. je brezplačno. Knjiţnice imajo urejene posebne 

prostore t. i. bralnice, ki so na voljo študentom kadarkoli. Tu se študentje zadrţujejo večino 

časa med izpitnimi obdobji. Internet je brezplačen tako na kampusu (brezţičen) kot v 

študentskih domovih. Tudi v Nemčiji je internet dostopen in brezplačen tako v študentskih 

domovih kot na univerzi oz. fakultetah. Za kopiranje smo prejeli kartico z vrednostjo 

osemdesetih evrov za brezplačno kopiranje študijskega materiala. Cene študijskega materiala 

v obliki knjig, delovnih zvezkov itd. so na obeh institucijah študentu ugodne in dosegljive.   

Pri analizi pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da so anketirani študentje v povprečju s 

študijem na instituciji gostiteljici v večini zadovoljni. Zadovoljni so tudi s podporo gostujoče 

institucije ter s samim programom mobilnosti v celoti. Velika večina niti ni imela posebnih 

problemov v času programa mobilnosti. Zatorej je logičen tudi izid, da se veliki večini 

realnost mobilnosti ni razlikovala od pričakovanj oz. jih je celo presegla. Glede na to, da se 

večini anketiranih študentov pričakovanja niso razlikovala od realne mobilnosti, mogoče 

lahko sklepamo, da so imeli zelo dobre informacije pred začetkom mobilnosti ter so tako bila 

njihova pričakovanja realna. 

Na zadnje vprašanje, ali obstaja zaradi udeleţbe v programu mobilnosti večja moţnost za 

iskanje zaposlitve v tujini, je velika večina (kar 74,2 odstotka) anketiranih študentov 

odgovorilo pritrdilno.  

Prva zastavljena hipoteza magistrskega dela trdi, da se motivacijski dejavniki študentov glede 

na izbrano destinacijo razlikujejo. Domnevo smo preizkušali s statističnim testom analiza 

variance (ANOVA). Določili smo stopnjo tveganja 0,05 ter ugotovili, da je statistično 

značilen motivacijski dejavnik s stopnjo značilnosti niţjo od 5 odstotkov mednarodna 

izkušnja. Ker pa nam v okviru analize variance izračunan F test pokaţe zgolj, ali obstajajo 

statistično pomembne razlike med preučevanimi spremenljivkami, ne pa tudi kje te razlike 

dejansko so, smo izvedli še Bonferronijev test, ki pokaţe natančne razlike med posameznimi 

razredi (v našem primeru destinacijami). Dejavnik mednarodna izkušnja se je kot motivacijski 

faktor pokazal kot statistično značilen s stopnjo značilnosti niţjo od 5 odstotkov glede na 

drţavo institucije gostiteljice. Test je pokazal statistično značilno razliko za dejavnik 

mednarodna izkušnja, in sicer je za anketirane študente, ki so odšli v Nemčijo ta dejavnik 

igral pomembnejšo vlogo pri odločitvi o izboru destinacije mobilnosti, kot pa za študente, ki 

so odšli na Norveško oz. v Slovenijo. Z analizo smo ugotovili, da se po mnenju anketiranih 

študentov motivacijski dejavnik mednarodna izkušnja anketiranih študentov glede na izbrano 

destinacijo statistično razlikuje. Hipotezo smo lahko delno potrdili, torej lahko trdimo, da se 

motivacijski dejavnik mednarodne izkušnje študentov glede na izbrano destinacijo statistično 
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razlikuje. Pri ostalih motivacijskih dejavnikih nismo zaznali statistično značilnega vpliva 

glede na izbrano destinacijo. 

Druga hipoteza trdi, da sta zadovoljstvo in dolţina mobilnosti korelirani spremenljivki, in 

sicer da pomeni daljše obdobje mobilnosti večje zadovoljstvo. Povezavo smo preverjali s 

Pearsonovim korelacijskim koeficientom ter opisali le tiste povezave med pari indikatorjev 

oz. spremenljivk, ki so tudi statistično značilne. Našli smo statistično značilno povezavo s 

stopnjo značilnosti niţjo od 5 odstotkov med dolţino mobilnosti in dejavnikom zadovoljstva 

podpora domače institucije. Ker Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,192 je ta 

povezava negativna in neznatna. Zatorej druge hipoteze nismo mogli potrditi. Ne moremo 

trditi, da sta zadovoljstvo in dolţina mobilnosti korelirani spremenljivki oz. da pomeni daljše 

obdobje mobilnosti večje zadovoljstvo. 

Tretja hipoteza trdi, da obstajajo razlike v dolţini obdobja študentske mobilnosti glede na spol 

študenta. Hipotezo smo preverjali s t-testom ter prišli do ugotovitve, da je moč trditi, da 

obstajajo razlike med moškimi in ţenskami pri ocenjevanju dolţine trajanja mobilnosti, saj so 

anketirani študentje moškega spola v povprečju opravljali program mobilnosti dlje. Torej smo 

hipotezo potrdili. Trdimo lahko, da obstajajo razlike v dolţini obdobja študentske mobilnosti 

glede na spol študenta. 

V nadaljnjih raziskavah priporočamo ţe v samem postopku snovanja anketnega vprašalnika 

oblikovanje še več vprašanj zaprtega tipa oz. z moţnostjo odgovorov numerične narave. Pri 

spolu bi bila npr. boljša rešitev moţnost izbire med 1  moški, 2  ţenski. Izboljšava bi 

olajšala in skrajšala čas analize oz. interpretacije podatkov pridobljenih z anketnim 

vprašalnikom, saj tako pri vnosu podatkov v SPSS program ne bi bilo potrebno dodatno 

urejanje podatkov. Moţnost obstaja, da bi krajši anketni vprašalnik izpolnilo večje število 

študentov, zato bi bilo priporočljivo izvzeti nekaj vprašanj, kot so npr. leto študija, starost, viri 

financiranja programa mobilnosti ipd., seveda samo vprašanja, ki niso bistvenega pomena za 

raziskovanje. Ta vprašanja oz. njihovi odgovori pa so po drugi strani moţnost za nadaljnjo oz. 

kasnejše raziskovanje.  
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9 SKLEP 

Skozi stoletja so se tako študentje kot učitelji in znanstveniki selili iz enega kraja v drugega. 

Tovrstno selitev je povzročalo iskanje novih idej ali širitev filozofije, verskih prepričanj, 

političnih stališč, kulturnih vrednosti, boljših pogojev za znanstveno in raziskovalno delo, 

boljše izobraţevanje, ki bi jih povzdignilo na višje poloţaje v druţbi ter jim omogočilo bolje 

plačano in cenjeno delovno mesto, beg pred diskriminacijo in preganjanjem. Izobraţevalne 

institucije so privabljale oz. pošiljale študente in učitelje zaradi stimulacije lokalnega 

gospodarstva, izboljšanja kakovosti lokalne delovne sile ter podobnih dejavnikov. Danes je 

situacija precej podobna, vendar pa so se, s preoblikovanjem iz industrijske v druţbo znanja 

ter pojavom globalne ekonomije znanja, pojavili novi gonilniki mednarodne akademske 

mobilnosti. Mobilni študentje po končani izobraţevalni izkušnji skoraj vedno vzamejo s sabo 

obliko univerze, strukturo, učno gradivo, tradicijo ter druge vrednote in stvari pridobljene na 

izobraţevanju v tujini. In ravno to je skozi različna zgodovinska obdobja povzročalo širjenje 

univerz ter drugih izobraţevalnih institucij oz. njihovih modelov najprej po Evropi, nato v 

Ameriko in dalje. Mednarodna akademska mobilnost je prispevala k razvoju znanosti, 

formuliranju svetovnega trga itd. Študentje in učitelji so z gibanjem preko meja prenašali 

ideje, ideologije ter z njima kulturne vrednote, ki so povzročile nastanek mednarodnih 

skupnih vrednot, vključno z demokracijo, spoštovanjem človekovih pravic, svobodo izraţanja 

ter svobodo podjetij. Te skupne vrednote so danes sestavni del globalne civilizacije. 

Bolonjska reforma je pomembna deklaracija, ki je tako v preteklosti kot tudi danes s svojimi 

cilji pomembno vplivala na mednarodno mobilnost študentov v visokem šolstvu. Njen glavni 

cilj zgraditi odprt in konkurenčen EVP, ki bo evropskim študentom in diplomantom omogočal 

prosto gibanje, obenem pa bo privlačen tudi za neevropske študente, se počasi uresničuje.  

Ena od poglavitnejših zamisli je bila tudi, da bi z dosego ciljev deklaracije, evropske univerze 

po moči in sposobnosti prehitele ameriške. Ta cilj se ni uresničil in s tega stališča bolonjska 

reforma ni uspela, kot tudi ne cilj o zaposljivosti študentov z bolonjsko diplomo. Evropa mora 

usposobiti svoj univerzitetni znanstveni prostor ter še bolj poudariti kvaliteto študija, da bo 

lahko tekmoval in postal boljši od ameriškega ter prihajajočih Kitajcev in Indijcev. Bolonjska 

reforma ima mnogo pozitivnih vplivov na visoko šolstvo, med drugimi se je izboljšal sistem 

študija, kakovost visokega šolstva, kjer je poudarek predvsem na praktičnem in sprotnem delu 

v manjših skupinah, boljša pa je tudi mobilnost tako študentov kot profesorjev.  

To delo predstavlja le enega od moţnih načinov preučevanja programa mobilnosti študentov v 

visokem šolstvu. Več kot 3 milijone mobilnih študentov letno, trend naraščanja števila 

študentov kot tudi drţav oz. institucij gostiteljic mobilnosti,  kaţeta na pomembnost študentke 

mobilnosti v današnjem visoko konkurenčnem globalnem okolju. Zanimivo bi bilo 

opazovanje sprememb v prihodnosti. Iz raziskave je razvidno, da za velik odstotek anketiranih 

študentov obstaja po opravljeni mobilnosti večja moţnost iskanja zaposlitve v tujini; kar 74,2 
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odstotka je odgovorilo pritrdilno. Zaradi navedenega, bi bilo v prihodnosti zanimivo preučiti 

stopnje zaposljivosti mobilnih študentov tako doma kot v tujini. 

Program študentske mobilnosti pridobiva vse večji pomen v svetovnem visokošolskem 

izobraţevanju povsod po svetu. Program mobilnosti vključuje vsako leto več izobraţevalnih 

institucij po vsem svetu, ki sprejemajo vedno več študentov iz vseh delov sveta. Mobilni 

študentje s svojimi na novo pridobljenimi tako akademskimi kot ţivljenjskimi vrednotami po 

opravljeni mobilnosti predstavljajo vse pomembnejši faktor tudi na trgu dela oz. pri 

delodajalcu. Zato ţelimo zaključiti naše raziskovanje s spodbudno mislijo za vse študente, ki 

še oklevajo: »Torej, če ţeliš v svoj ţivljenjepis dodati samostojnost, vsestranskost, 

iznajdljivost, komunikativnost ter prejeti nepopisno znanje in nove prijatelje, ne oklevaj, 

ampak čim prej izpolni in pošlji prijavo!« (Slatinšek 2010, 23) 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik v slovenskem jeziku 

Priloga 2 Anketni vprašalnik v angleškem jeziku 
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Spoštovani! 

Moje ime je Anja Slatinšek in sem podiplomska študentka na UP Fakulteti za management 

Koper. Pripravljam magistrsko nalogo o Mobilnosti študentov v visokem šolstvu in 

vprašalnik, ki je pred vami, je del mojega magistrskega dela. Z nalogo ţelim predstaviti 

mednarodni program mobilnosti študentov ter prispevati k ozaveščanju pomembnosti 

programa, in pri tem potrebujem vašo pomoč. Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč pri 

mojem delu, zato se vam ţe vnaprej zahvaljujem za informacije, ki mi jih boste posredovali. 

Za zagotavljanje uspešnosti in zanesljivosti raziskave prosim, če lahko to storite čim prej. 

Hvala!  

1. Podatki o študentu 

Matična drţava: 

Drţava institucije gostiteljice: 

Letnik študija: 

Spol: 

Starost: 

2. Obdobje mobilnosti in motivacija 

2.1 V tujini sem bil/a:  

 do 3 od 3 do 6 od 6 do 9 od 9 do 12 več kot leto dni 

Obdobje mobilnosti  

(v mesecih) 

     

2.2 Dolţina obdobja mobilnosti je bila: 

 Prekratka 

 Ustrezna 

 Predolga 

2.3 Prosim, ocenite v kolikšni meri je posamezni dejavnik vplival na vašo izbiro drţave 

gostiteljice, pri čemer pomeni 5  zelo je vplival na odločitev …, 1  nikakor ni vplival 

na odločitev. 

 5 4 3 2 1 

Jezik       

Podnebje      

Priporočilo prijateljev      

Status univerze      

Standard drţave      
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2.4 Prosim, ocenite motivacijske dejavnike, ki so vplivali na vašo odločitev za mobilnost, pri 

čemer pomeni 5  zelo pomemben faktor …, 1  zelo nepomemben faktor. 

 5 4 3 2 1 

Akademski razlogi      

Izboljšanje znanja tujega             

jezika 

     

Nova poznanstva      

Karierna pot (CV)      

Mednarodna izkušnja      

3. Informacije in pomoč 

3.1 Prosim, ocenite pomembnost informacije za moţnost mobilnosti, pri čemer pomeni 5  

zelo pomembna informacija …, 1  zelo nepomembna informacija. 

 5 4 3 2 1 

Internet      

Brošure      

Fakulteta/Univerza      

Prijatelji      

Drugo      

3.2 Prosim, ocenite dejavnike, ki so vplivali na odločitev glede udeleţbe v mobilnosti, pri 

čemer pomeni 5  dejavnik je imel zelo velik vpliv …, 1  dejavnik ni imel vpliva. 

 5 4 3 2 1 

Profesorji matične 

institucije 

     

Starši      

Koordinatorji za 

mobilnost 

     

Prijatelji      

Nihče      

3.3 Ob prihodu v tujino je bil organiziran (lahko izberete več odgovorov): 

 Sprejem 

 Informativni sestanek 

 Organizacijski teden 

 Voden ogled institucije 

 Nič  
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3.4 So bili v času izmenjave za vas organizirani kakšni posebni dogodki? 

 Ne 

 Da, in sicer: __________________________________________________________ 

3.5 Prosim, ocenite vašo integriranost v lokalno okolje institucije gostiteljice, pri čemer 

pomeni 5  popolnoma sem se integriral v lokalno okolje …, 1  sploh se nisem počutil 

integrirano, ves čas sem se počutil tuje. 

 5 4 3 2 1 

Integriranost v lokalno okolje 

institucije gostiteljice 

     

4. Namestitev in infrastruktura 

4.1 Tip namestitve v tujini: 

 Študentski dom 

 Najet apartma z drugimi študenti 

 Samostojen najem privat stanovanja 

 Drugo (prosim, opredelite): __________________________ 

4.2 Prosim, opredelite dostop do naslednje študijske infrastrukture v času mobilnosti, pri 

čemer pomeni 5  zelo dober dostop …, 1  ga ni bilo. 

 5 4 3 2 1 

Knjiţnice      

Računalnika      

Študijskega materiala      

Interneta      

5. Stroški 

5.1 Prosim, opredelite (zneski so v €): 

 0 100200 200300 300400 Več kot 400 

Višina stroškov 

mobilnosti 

     

Stroški namestitve      

Dotacija za mobilnost      

Večja poraba kot bi bila 

doma 

     

(povprečno na mesec v €) 
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5.2 Drugi finančni viri, ki so omogočili izmenjavo: 

 Štipendija ( __ republiška, __ Zoisova, __ kadrovska) 

 Bančno posojilo 

 Prispevek staršev 

 Lastni prihranki 

 Delo v času mobilnosti 

 Drugo (prosim, opredelite): _________________________________________ 

6. Osebni vtis mobilnosti 

6.1 Prosim, ocenite vaše zadovoljstvo, pri čemer pomeni 5  zelo zadovoljen …, 1  zelo 

nezadovoljen:  

 5 4 3 2 1 

S študijem na instituciji gostiteljici      

Z informacijami med mobilnostjo       

Z nastanitvijo v času mobilnosti      

S podporo institucije gostiteljice      

S podporo domače institucije      

Z vašo mobilnostjo v celoti      

6.2 So se vaša pričakovanja razlikovala od dejanske izvedbe mobilnosti? 

 Ne 

 Da, in sicer (prosim opredelite): 

__________________________________________________________________ 

6.3 Ste se srečali s kakšnimi posebnimi problemi v času izmenjave ali potem? 

 Ne 

 Da, in sicer (prosim opredelite): 

__________________________________________________________________ 

6.4 Ali je verjetnost, da bi iskali zaposlitev v drugi drţavi, zaradi vaše mobilnosti kaj večja? 

 Da 

 Ne 

 

Hvala za sodelovanje!  
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Student exchanges in higher education 

 

Kratko ime ankete: Student exchanges in higher education  

Število vprašanj: 22  

Aktivna od 20. 9. 2011 do 20. 11. 2011  

Avtor: Anja Slatinšek   

Dear! My name is Anja Slatinšek and I am a postgraduate student at the UP Faculty for 

management in Koper, Slovenia. I am preparing my Master's Thesis on Student exchanges in 

higher education, and the questionnaire before you is part of my thesis. The task is to present 

International student mobility and contribute to raising awareness of the importance of the 

program, and I need your help. Your answers will help me a lot with my work, therefore I am 

thanking you in advance for the information you provide to me. For ensuring the 

successfulness and reliability of the research, please could you do it as soon as possible.  

Thank you! 

Please take a few moments and complete this survey by clicking on Next page. 

1. Student data 

Home country: 

  

Gender (M or F):   

  

Year of study:   
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Country of host institution: 

  

Age:  

  

2. Period of exchange and motivation 

2.1 I was in a foreign country:  

 to 3 from 3 

to 6 

from 6 

to 9 

from 9 

to 12 

over a 

year 

Mobility 

period (in 

months) 
     

2.2 The period of exchange was: 

 Too short 

 Appropriate  

 Too long  

2.3 Please evaluate the extent to which each factor influenced on your choice of the host 

country, with a 5  very influenced on the decision ..., 1  in no way affected the 

decision.  

 

 5 4 3 2 1 

Language      
Climate      
Friends' 

recommendati

ons 
     

University 

Status      

Country 

Standard      
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2.4 Please evaluate the motivational factors that influenced your decision to participate in the 

exchange, with a 5  being a very important factor ..., to 1  a very insignificant factor. 

 

 5 4 3 2 1 

Academic 

reasons      

Improving 

foreign 

language skills 
     

New 

friendships      

Career path 

(CV)      

International 

experience      

3. Information and assistance 

3.1 Please rate the importance of these sources of information on your decision to participate 

in an exchange, with a 5  being a very important source ..., to 1  a very unimportant 

source. 

 

 5 4 3 2 1 

Internet      
Brochures      
Faculty / 

University       

Friends      
Other:      

3.2 Please evaluate the factors that influenced your decision to participate in an exchange, 

with a 5  factor had a tremendous impact ..., 1  factor had no impact at all.   

 

 5 4 3 2 1 

Professors of 

the home 

institution 
     

Parents      
Mobility 

Coordinators       

Friends      
None      
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3.3 Upon arrival in foreign country, what was organized (you can choose multiple answers)? 

 Reception 

 Informational meeting  

 Organizational week 

 Guided tour of the institution 

 Nothing 

3.4 Were there any special events organized at the time of your exchange? 

 No 

  Yes (please specify):  

3.5 Please rate your integration into the local environment of the host institution, with a 5 – I 

felt absolutely integrated into the local environment ..., 1  I feel I have not integrated, all 

the time I felt like a stranger. 

 

 5 4 3 2 1 

Integration 

into the local 

environment of 

the host 

institution 

     

4. Accommodation and infrastructure 

4.1 Accommodation abroad:  

 Student hostel  

 Hired apartment with other students  

 Independent Private rental housing  

 Other (please specify):   

4.2 Please specify the following access to study infrastructure at the time of the exchange, 

with a 5  very good access ..., 1  there wasn’t any.   

 

 5 4 3 2 1 

Libraries      
Computers      
Student 

material      

Internet      
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5. Costs 

5.1 Please specify:  

 

 1 100200 200300 300400 over 400 

The amount of 

the exchange 

costs 
     

Accommodati

on costs      

Exchange 

grants       

Higher 

consumption 

than if I were 

at home 

     

5.2 Other sources of finance that made the exchange possible:   

 Scholarship (Republican, Zois’s, Personnel)  

 Bank loan 

 Parental contribution  

 Own savings  

 Work within time of the exchange 

 Other (please specify):   

6. Personal impression of the exchange 

6.1 Please evaluate your satisfaction, with a 5  Very satisfied ..., 1  Very dissatisfied:  

 

 5 4 3    2 1 

With studies at the host 

institution      

With information during 

the exchange      

With accommodation at 

the time of the exchange      

With the support of the 

host institution      

With the support of your 

home institution      

With your exchange 

overall      

6.2 Were your expectations different from the reality of the exchange? 

 No  

 Yes (please specify):  
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6.3 Did you have any special problems during or after the exchange?  

 No 

 Yes (please specify): 

6.4 Is it more likely that you would search for employment within the other state because of 

your exchange? 

 No 

 Yes  

Thank you for your cooperation!  

 


