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Vse slovenske fakultete bodo čez 
dobro leto dni v prvih letnikih do-
diplomskih in magistrskih študijev 
prvič ponudile izključno nove, tako 
imenovane bolonjske študijske pro-
grame. Na dosedanji, znanstveni 
magistrski študij se ne bo več mo-
goče vpisati. »Stare« študijske pro-
grame pa bodo fakultete izvajale le 
še v višjih letnikih.
Pred nami so torej velike novosti, a 
Slovenija pri uvajanju bolonjskih 
študijskih programov zaostaja za 
povprečjem EU. Na visokošolskem 
ministrstvu sicer natančnih podat-
kov o tem, kako daleč smo že s pre-
novo, nimajo, saj ta ne poteka tako, 
da bi vsak star program nadomesti-
li z enim samim novim. Vseeno pa 
ocenjujejo, da naj bi bila trenutno 
prenovljena dobra polovica progra-
mov. Zamudo pojasnjujejo s tem, 
da se pri zavodih, katerih področja 
so raznolika ali pa vsebinsko zah-
tevna, pojavljajo težave pri uvajanju 
novih programov. »O konkretnih te-
žavah težko govorimo, menimo pa, 
da so vezane na določitev obsega ur 
predmetov (kreditno ovrednotenje), iz-
birnosti, ustrezanje predpisom reguli-
ranih poklicev in pa zagotavljanje 
ustreznega kadra (zaposlenost učite-
ljev),« dodajajo na ministrstvu.
Do zamud ne prihaja le zaradi viso-
košolskih inštitucij. Čeprav je bila 
bolonjska deklaracija podpisana že 
leta 1999 in se je o spremembah 
razpravljalo več let, je bil visokošol-
ski zakon spremenjen šele leta 2004, 
pa še takrat, menijo kritiki, v nagli-
ci, nedomišljeno in necelovito. Na-
daljnje rešitve so težave še poglobile.

Počasen Prehod
Najmanj težav pri prenovi so imele 
manjše visokošolske ustanove, ki ima-
jo malo študijskih programov in so 
pogosto lahko programe že ob njiho-
vem snovanju podredile bolonjski re-
formi. Med prvimi se je v prenovo 
vključila tudi najmanjša javna univer-
za, Univerza na Primorskem, ki je na-
stala leta 2003: »Razlog za to je deloma 

v dejstvu, da smo imeli ob ustanovitvi 
majhno število programov. Tako pro-
gramov nismo le prenavljali, pač pa 
predvsem oblikovali veliko novih študij-
skih programov.« Primorska univerza 
doslej ni preoblikovala le še štirih 
programov Pedagoške fakultete ter 
doktorskih študijev Fakultete za ma-
nagement in Fakultete za humani-
stične študije.
Največji in najstarejši univerzi bo-
sta imeli nekoliko več dela. Na ma-
riborski univerzi imajo za zdaj 
akreditiranih 84 novih študijskih 
programov, od tega 58 dodiplom-
skih, 20 magistrskih in šest doktor-
skih. Nekaj jih še čaka na odobritev 
sveta za visoko šolstvo, še več naj bi 

jih v postopek akreditacije poslali 
jeseni. Na Univerzi v Ljubljani je 
medtem trenutno akreditiranih 
163 novih študijskih programov, 
od tega 66 dodiplomskih, 94 bo-
lonjskih in trije doktorski. V Mari-
boru se trenutno pripravljajo na 
prenovo doktorskih študijskih pro-
gramov, v Ljubljani pa se ukvarjajo 
z magistrsko stopnjo, zatem se bo-
do lotili še doktorske.
V Ljubljani pri uvajanju bolonjske 
reforme močno izstopajo zlasti tri 
sosede: Fakulteta za družbene vede 
(FDV), Ekonomska fakulteta in Fa-
kulteta za upravo, saj so nove štu-
dijske programe uvedle že v študij-
skem letu 2005/06. Ekonomska in 

upravna fakulteta sta prav zdaj, po 
treh letih, že dobili prve bolonjske 
diplomante, jeseni pa se bodo ne-
kateri izmed njih vpisali tudi v pr-
vo generacijo dvoletnih bolonjskih 
magisterijev. Na FDV, kjer se niso 
odločili za študij po načelu 3 + 2, 
temveč za 4 + 1, bodo morali med-
tem na prve bolonjske diplomante 
počakati še eno leto. V Ljubljani so 
kot zadnje študijske programe pre-
navljale umetniške akademije, ra-
zlog pa tiči v specifiki njihovih štu-
dijskih programov, ki zahtevajo iz-
redno veliko individualnega in 
praktičnega dela študentov.
Največje zamude sicer nastajajo pri 
uvajanju tretje, doktorske bolonjske 

Vanja Pirc

Po sledeh uvajanja bolonjskega procesa v Sloveniji

RefoRma 
usodnih meRil
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čeprav naj bi bolonjska reforma skrajšala 
študijsko dobo, bo potrebno po novem zaradi 
manevra nekdanjega visokošolskega ministra 
dr. Jureta Zupana za pridobitev iste stopnje 
izobrazbe namesto štiri leta študirati pet let
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stopnje. Na ljubljanski univerzi tudi 
zato, ker želijo številne obstoječe 
študije strniti v peščico, ki pa bi bili 
izrazito interdisciplinarni. Trenutno 
sicer izvajajo tri tovrstne študije, 
eden od njih je tudi že bolonjsko re-
formiran, in sicer doktorski študij 
biomedicine, pri katerem sodeluje 
pet fakultet. Ob zaostankih na veli-
kih univerzah ne preseneča, da situ-
acijo v svoj prid izkoriščajo zasebne 
šole, denimo Fakulteta za uporabne 
in družbene študije (FUDŠ), ki jeseni 
štarta s prvim reformiranim druž-
boslovnim doktorskim študijem. 
Gre za doktorski študij sociologije, 
na katerega se je vpisalo 10 kandi-
datov. Dekan dr. Matevž Tomšič 
pravi, da je bistvena razlika v tem, 
da ne gre za izključno raziskovalni 
študij, pa tudi v tem, da bodo v izva-
janje študija vključeni pretežno tuji 
profesorji. »V okviru starih univerz je 
bilo tovrstno sodelovanje sicer dovolje-
no, v praksi pa dokaj oteženo. Po-
membna vsebinska razlika pa je, da 
gre za edini doktorski študij s področja 
sociologije; doktorski študij v tej disci-
plini do sedaj v bistvu ni obstajal, saj 
je šlo za doktorski študij družboslovja, 
z navezavo na posamezne discipline.«
Medtem ko visokošolsko ministrstvo 
odgovornost za zamudo vali na 
univerze, mu te vračajo žogico in s 
prstom kažejo tudi na druge inšti-
tucije. Denimo na Svet za visoko 
šolstvo, ki mora odobriti vse nove 
študijske programe, vendar naj bi 
pri tem prihajalo do večmesečnih 
zastojev. »Različne blokade so po na-
šem mnenju v prvi vrsti posledica ak-
tivnosti nekaterih dobro znanih akter-
jev, ki še vedno dajejo prednost la-
stnim interesom v škodo bolonjske 
prenove,« menijo na mariborski uni-
verzi. Za zamude na pedagoških 
fakultetah, ki imajo največje težave 
in omejitve pri uvajanju bolonjske-
ga procesa, naj bi bila odgovorna 
tako visokošolska ministrica Mojca 
Kucler Dolinar kot šolski minister 
dr. Milan Zver. Poklic učitelja je 
namreč nacionalno reguliran, kar 
pomeni, da lahko način njihovega 
izobraževanja predpiše le država, 
ta pa vse do letos ni storila ničesar. 
Kot pravijo na mariborski univerzi, 
tudi novi zakon ni rešil situacije, saj 
»še vedno ne določa enotnega modela 
študija v Sloveniji, kar je popolnoma 
onemogočalo pripravo pedagoških 
programov in pripeljalo do tega, da 
bodo modeli izobraževanja učiteljev 
na različnih visokošolskih zavodih v 
Sloveniji različni«.
Na državni ravni poleg umetniških 
akademij in fakultet, ki izobražuje-
jo bodoče učitelje, pri prenovi naj-
bolj zamujajo še zavodi na podro-
čju sociale, zdravstva ter naravo-
slovja in računalništva.

neJasni PredPisi
Zamude so še sicer najmanj proble-
matični vidik uvajanja bolonjske 

reforme v Sloveniji. Nekdanji rek-
tor ljubljanske univerze dr. Jože 
Mencinger denimo opozarja, da se 
je uvedba reforme mnogokrat skr-
čila na izpolnjevanje obrazcev in 
preračunavanje ur predavanj v ne-
kakšne kreditne točke. »Te naj bi 
kazale obremenjenost študentov s po-
sameznimi predmeti in omogočale 
seštevanje obremenjenosti, kar je po-
poln nesmisel,« je prepričan Men-
cinger. Po njegovi oceni je reforma, 
vsaj v družboslovju, prinesla tudi 
drobitve predmetov, še več podva-
janj in nadomeščanje trdnih vsebin 
z »meglo«,« zato naj bi na fakulte-
tah, na katerih so z reformo najbolj 
hiteli, zdaj že začeli tiho protirefor-
mo.

Fakultetam in univerzam velike 
preglavice povzroča tudi neustre-
zno financiranje, predvsem na ma-
gistrski stopnji. Očitki letijo tudi na 
številne nejasne predpise. Primer: 
merila za prehode med posame-
znimi študijskimi stopnjami so ta-
ko nedefinirana, da so diplomanti 
prve stopnje visokošolskih strokov-
nih in univerzitetnih študijev kljub 
različnim kompetencam, znanju in 
spretnostim pri vpisu na bolonjski 
magisterij praktično izenačeni. Ker 
se bo velik delež študentov najver-
jetneje vpisal na bolonjski magiste-
rij, se mnogi sprašujejo, zakaj smo 
sploh obdržali dualni sistem izo-
braževanja na dodiplomski stopnji.
Nejasni predpisi so zakrivili tudi 
zmešnjavo z absolventskim stažem. 
Študentom »starih« dodiplomskih 
programov je doslej po štirih letih 
študija pripadlo leto absolventske-
ga staža, v katerem so lahko v miru 
pripravili diplomsko nalogo. Bo-
lonjska reforma pa absolventskega 
staža kljub nekaterim pomislekom 
ne predvideva več. To v večini pri-
merov pomeni, da naj bi študentje 
v treh letih študija opravili vse izpi-
te in tudi napisali diplomo. Nena-
vadno pa je, da slovenski visokošol-
ski zakon še vedno omogoča tudi 
absolventski staž. Ta je v zakonu 
najverjetneje ostal zaradi študen-
tov, ki še študirajo po »starih« pro-
gramih, a ker zakonska dikcija ni 
natančna, si zakon zdaj vsak razla-
ga po svoje. Visokošolska ministri-
ca trdi, da v bolonjski reformi ab-
solventski staž ni potreben. Tudi 
mariborska univerza je sprejela sta-
lišče, da absolventski staž ni prime-
ren za bolonjske študijske progra-
me, ljubljanska pa je študentom po 

drugi strani - vsaj začasno - prizna-
la eno leto absolventskega staža, ki 
ga lahko izberejo po končani prvi 
ali drugi bolonjski študijski stopnji. 
Predstavniki univerz so se na rek-
torski konferenci sicer zavzeli za 
zakonske rešitve, ki bi finančno 
podprle študente v njihovem pre-
hodu z univerze v zaposlitev in ta-
ko nadomestile absolventski staž, 
ki bi ga po tej poti opustili.
Vse dokler bo zakon predvideval 
absolventski staž, pa se mu študen-
tje seveda ne bodo kar tako odpo-
vedali. Še več, če bi sedanjo zakon-
sko dikcijo poslali v ustavno preso-
jo, ni izključeno, da ne bi na koncu 
pridobili kar dveh absolventskih 
stažev: enega po dodiplomski sto-

pnji in drugega po magistrski. Ka-
korkoli že, z absolventskim stažem 
se študijska doba ne krajša, temveč 
podaljšuje za eno ali dve leti. To pa 
slovensko bolonjsko reformo posta-
vlja v skrajno nenavadno luč.

degradirana bolonJska 
reforma
Če bi zgornje zaplete lahko rešili 
že z bolj temeljitimi predpisi, bo 
ostal naslednji, za katerega je leta 
2006 poskrbel takratni visokošolski 
minister dr. Jure Zupan, najverje-
tneje za vedno vklesan v slovenski 
visokošolski prostor. Zupan je na-
mreč s spremembo zakona o stro-
kovnih in znanstvenih nazivih sto-
pnjo izobrazbe, ki jo bodo pridobili 
bolonjski magistri, izenačil s sto-
pnjo izobrazbe, ki so jo pridobili 
diplomanti dosedanjih univerzite-
tnih programov. To še ni vse: sto-
pnjo izobrazbe, ki jo bodo pridobili 
bolonjski diplomanti, je izenačil s 
stopnjo izobrazbe, ki so jo pridobili 
študentje dosedanjih visokošolskih 
strokovnih programov.
Če poenostavimo: za naziv, ki ga je 
bilo možno v preteklosti dobiti v 
štirih letih univerzitetnega študija 
(plus absolventski staž), je zdaj tre-
ba študirati pet let. Namesto diplo-
me pa je treba po novem spisati 
diplomsko in magistrsko delo.
Če še bolj poenostavimo: zaradi Zu-
panovega »odloka« smo vsem drža-
vljanom Slovenije s staro univerzite-
tno izobrazbo enostavno zvišali na-
ziv, hkrati pa smo degradirali vse 
mlade, ki naj bi jim bolonjski pro-
grami ponujali boljšo izobrazbo. 
Bolonjski študentje so tako po di-
plomi dobesedno prisiljeni vpisati 
tudi magistrski študij. »Stari« diplo-

manti pa so ostali skoraj brez študij-
skih izzivov, s čimer je pod vprašaj 
postavljena še ena bolonjska ideja, 
namreč vseživljenjsko izobraževa-
nje. Ker Slovenija z naslednjim okt-
obrom opravlja znanstveni magi-
sterij, se lahko namreč »stari« diplo-
manti vpišejo le še na doktorski 
študij, za tega pa se praviloma od-
loči le manjši delež posamezne ge-
neracije, ki se potem običajno zapo-
sli v znanstveni sferi. Podobno na-
pako so sicer naredili tudi na Hrva-
škem, vendar so naknadno uvedli t. 
i. znanstveno specializacijo. Tako 
da lahko »stari« diplomanti ali štu-
dentje, ki so končali bolonjski ma-
gisterij, študirajo še dodatno leto 
dni in si pridobijo naziv magistra 

znanosti.
Kot meni dr. Mencinger, sta zmedi 
z nazivi in absolventskim stažem 
razumljivi in se jima pravzaprav ni 
bilo moč izogniti. »A to je zanemar-
ljivo v primerjavi s povzročeno škodo 
zaradi razkroja programov. Študen-
tov po prvi stopnji, ki naj bi jih zahte-
val trg 'delovne sile', razen natakaric 
in težakov, zaposlenih prek študent-
skih servisov, nihče ne rabi. Študij, ki 
naj bi se z reformo skrajšal, se bo po-
daljšal, čemur sam ne nasprotujem, 
saj gre največkrat za prikrito zmanj-
ševanje brezposelnosti in reševanje 
socialnih problemov. Znanje študen-
tov pa se s podaljševanjem in dodaja-
njem naslovov ne bo povečalo. Prej 
narobe. To je morda imel v mislih tu-
di minister Zupan, ko je oziroma če je 
zdajšnjega diplomanta izenačil z bo-
dočim magistrom.«
Mnogi delodajalci o novih bolonj-
skih diplomantih za zdaj res še ne 
vedo veliko, so pa vseeno precej 
skeptični do napovedi, da bodo no-
vi programi dali več praktičnega 
znanja od dosedanjih. Na fakulte-
tah, ki so že uvedle nove študijske 
programe, medtem zagotavljajo, 
da so ti dobro premišljeni, kar naj-
verjetneje tudi drži. Prav gotovo pa 
reformi ne morejo biti v spodbudo 
podatki Eurobarometrove raziska-
ve iz leta 2007, v kateri je kar 52 
odstotkov profesorjev, ki poučujejo 
na slovenskih fakultetah, menilo, 
da tristopenjski bolonjski študij ne 
bo izboljšal kakovosti izobraževa-
nja. Bolj pesimistični od njih so bili 
le še nemški, estonski in italijanski 
profesorji. A

Na visokošolskem ministrstvu natančnih podatkov o 
tem, kako daleč smo v Sloveniji z bolonjsko reformo, 
nimajo. Ocenjujejo pa, da naj bi bila trenutno 
prenovljena dobra polovica študijskih programov.
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Brez 
fakultetnih in 
državnih meja
Ena temeljnih zapovedi pri obliko-
vanju študijskih programov po bo-
lonjski reformi je medfakultetno 
sodelovanje. Ta omogoča študen-
tu, da del svojih obveznosti izbere 
na drugem visokošolskem zavodu 
v lastni državi ali v tujini. Eden ta-
kih domačih študijev je interdisci-
plinarni magistrski študij bioinfor-

matike, znanosti, ki temelji na 
zdravstvu, računalništvu in nara-
voslovju. Mariborska univerza ga 
načrtuje v sodelovanju s Fakulteto 
za zdravstvene vede, Fakulteto za 
elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko in Pedagoško fakulte-
to.
Okrepilo naj bi se tudi sodelovanje 
s tujimi fakultetami. Fakulteta za 
upravo namerava recimo v študij-
skem letu 2008/09 na magistrski 
stopnji v sodelovanju s Fakulteto 
za finance in računovodstvo v Pra-
gi, Poslovno fakulteto v Rotterda-
mu in Ekonomsko fakulteto v Ban-

ski Bystrici razpisati skupni magi-
strski program Finance in računo-
vodstvo v EU. Ljubljanska ekonom-
ska fakulteta medtem trenutno kot 
edina na področju ekonomije in 
poslovnih ved ponuja priložnost 
pridobitve dvojne (double-degree) 
magistrske diplome, in sicer v so-
delovanju z Univerzo Amsterdam, 
BI Šolo managementa Oslo in Uni-
verzo Pompeu Fabra iz Barcelone. 
Dvojno magistrsko diplomo je mo-
goče pridobiti na podipomskih 
smereh Ekonomija, Denar in finan-
ce ter Bančni in finančni manage-
ment, študij pa poteka tako, da lah-

ko študentje eno leto študirajo na 
Ekonomski fakulteti, drugo leto na 
eni izmed partnerskih šol, na kon-
cu pa pridobijo magistrski naziv 
obeh. Kaj prinaša takšen študij? 
»Prvič, sodelovanje Ekonomske fakul-
tete z najboljšimi evropskimi šolami 
zagotavlja najvišjo kvaliteto študij-
skih programov, ki so primerljivi z 
najboljšimi v Evropi. Drugič, del štu-
dija na tuji partnerski šoli omogoča 
pridobitev mednarodnih izkušenj, 
poglobitev znanja in vključitev v 
mednarodno mrežo magistrov vr-
hunskih šol,« odgovarjajo na Eko-
nomski fakulteti. A

»Del študija na tuji partnerski šoli 
omogoča pridobitev mednarodnih 
izkušenj, poglobitev znanja in 
vključitev v mednarodno mrežo 
magistrov vrhunskih šol.«
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Kaj je bolonjski proces  
in kakšne novosti 
prinaša v študijski 
proces?
Italijansko mesto Bologna ne slovi le po testeninah in 
nekdanjem smučarskem šampionu Albertu Tombi, 
temveč tudi po tamkajšnji univerzi, na kateri so med 
drugim študirali Dante, Petrarka in Kopernik ter ki z 
več kot 900-letno tradicijo velja za uradno najstarejšo 
univerzo v Evropi. Ni naključje, da je 29 evropskih mini-
strov, pristojnih za visoko šolstvo, leta 1999 prav v tem 
mestu podpisalo Bolonjsko deklaracijo, dokument, ki je 
začrtal smeri razvoja evropskega visokega šolstva do le-
ta 2010. Listino, ki ima le dve strani, prinesla pa naj bi 
večjo primerljivost in poenotenje množice sistemov vi-
sokošolskega izobraževanja, je takrat podpisala tudi Slo-
venija. Sledil je proces, ki se je potem razširil na več kot 
40 držav in zdaj poteka že približno desetletje. Njegov 
zaključek je pred vrati: po pričakovanjih naj bi »bolonj-
ske« države od prihodnjega oktobra študente prvih le-
tnikov vpisovale samo še na bolonjske študijske progra-
me. Do študijskega leta 2015/16 pa naj bi dokončno 
prenehale izvajati še zadnje letnike »starih« progra-
mov.

Bolonja 
od a do Ž

Vanja Pirc
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Bolonjske 
novosti
Osnovni cilj bolonjske reforme 
naj bi bila večja preglednost in 
primerljivost prej vsebinsko in 
strukturno zelo različnih evrop-
skih visokošolskih sistemov. Ti so 
študentom doslej pogosto pov-
zročali preglavice, denimo ko so 
skušali v domači državi nostrifici-
rati diplomo ali magisterij, ki so 
ga pridobili v tujini. Priznavanje 
v tujini opravljenih študijskih ob-
veznosti in diplom naj bi bilo po-
slej cenejše, krajše in enostavnej-
še, možnosti za študij v tujini in 
študijske izmenjave pa večje. Po-
večale naj bi se tudi možnosti za 
vzporedni študij na dveh fakulte-
tah, lahko tudi na različnih kon-
cih Evrope, po katerem bi dobili 
eno, skupno diplomo (t. i. joint-
degree) ali diplomo obeh fakul-
tet (t. i. double-degree).
K temu naj bi med drugim pripo-
mogla poenotena vpeljava treh 
enotnih študijskih stopenj, do-
diplomske, magistrske in doktor-
ske, ki naj bi poslej trajale 3 + 2 + 
3 leta ali pa 4 + 1 + 3 leta. Izbira 

je sicer prepuščena posameznim 
fakultetam, da bi se izognili zme-
di, pa je pomembno, da dodi-
plomski in magistrski študij ne 
glede na to, koliko letnikov ima-
ta, skupno trajata pet let. In da 
študent v teh petih letih zbere 
skupno 300 kreditnih točk (ime-
novanih tudi ECTS). Te so še ena 
novost, ki naj bi pripomogla k po-
enotenju študijskih programov v 

Evropi, pa tudi k lažjemu preha-
janju s fakultete na fakulteto in 
priznavanju v tujini opravljenih 
študijskih obveznosti. S kreditni-
mi točkami je ovrednoten vsak 
izpit, pri čemer mora študent 
vsako študijsko leto zbrati 60 kre-
ditnih točk. Na visokošolskem 
strokovnem in univerzitetnem 
študiju je tako mogoče zbrati od 
180 do 240 kreditnih točk, na 

magistrskem študiju od 60 do 
120 točk, na doktorskem študiju 
pa 180 točk.
Prej omenjena vpeljava treh eno-
tnih bolonjskih študijskih stopenj 
sicer ne velja čisto za vse študije. 
Izjema so tisti poklici, ki so reguli-
rani z direktivami EU, od veteri-
narjev do arhitektov; njihov študij 
namreč traja pet let, nato pa avto-
matično dobijo strokovni naziv 

magister. Še ena izjema so zdrav-
niki. Študij medicine bo še naprej 
v večini evropskih držav trajal šest 
let, diplomanti pa bodo po študi-
ju še vedno dobili (strokovni in ne 
znanstveni) naziv doktor medici-
ne. Vsi študentje ne glede na 
smer študija pa bodo ob podelitvi 
diplome prejeli Prilogo k diplo-
mi, ki naj bi prav tako pripomogla 
k lažji primerljivosti evropskih 

študijskih procesov. V prilogi, pri 
nas izdani v slovenščini in enem 
od uradnih jezikov EU, bodo zbra-
ne informacije o naravi, stopnji, 
vsebini in statusu študijskega pro-
grama.
Zlasti prva bolonjska stopnja, ki 
pri nas še vedno loči med visoko-
šolskimi strokovnimi in univerzi-
tetnimi programi, naj bi z mno-
žičnim skrajšanjem študija s šti-

rih na tri leta tudi poskrbela za 
hitrejše dokončanje študija. S 
krajšimi študijskimi programi naj 
bi odpadlo nepotrebno podvaja-
nje študijske snovi, kritiki pa sva-
rijo pred tem, da ne bi zaradi bolj 
konkretnih in praktičnih preda-
vanj odpadlo tudi preveč za aka-
demski študij potrebne teoretične 
snovi. A

Priznavanje v tujini opravljenih študijskih 
obveznosti in diplom naj bi bilo poslej cenejše, 
krajše in enostavnejše, možnosti za študij v tujini in 
študijske izmenjave pa večje.

Bolonja in 
»falirani« 
študentje
Bolonjska reforma prinaša nekaj 
novosti tudi za tiste, ki so pred le-
ti začeli študij po »starih« študij-
skih programih, a ga potem zara-
di različnih razlogov niso dokon-
čali, zdaj pa bi radi nadaljevali 
študij in pridobili diplomo.
Če je vaša »stara« študijska smer 
še na voljo, lahko študij nadalju-
jete približno tam, kjer ste ga 
prekinili. Na fakulteti bodo na 
podlagi tega, koliko obveznosti 
ste že opravili in kako dolgo je 
trajala prekinitev študija, najprej 

ugotovili, koliko obveznosti je še 
pred vami. Časa sicer ni več na 
pretek. Če boste študij nadaljevali 
na »starih« študijskih programih, 
ga boste morali namreč končati 
najpozneje čez sedem let, saj fa-
kultete po študijskem letu 2015/16 
ne bodo smele več izvajati dose-
danjih programov.
Če »stari« študijski program ne 
obstaja več, boste morali študij 
dokončati na bolonjskem študij-
skem programu. Ker je ta pravilo-
ma krajši od »starega« programa, 

študija ne boste nujno nadaljeva-
li v letniku, v katerem ste začeli 
pavzirati. Fakulteta vam bo, upo-
števajoč vsebino, obseg in zahtev-
nost znanja, ki ga zahteva novi 
študijski program, sicer priznala 
določen del obveznosti, hkrati pa 
vam bo določila manjkajoče ob-
veznosti, ki jih zahteva novi štu-
dijski program. Za sorodne študij-
ske programe iste fakultete je 
priznavanje posameznih obve-
znosti sicer definirano vnaprej.

In če ravno med uvajanjem bo-
lonjske reforme ponavljate le-
tnik? Če bo ob nadaljevanju štu-
dija še na voljo »stari« program, 
ga boste nemoteno nadaljevali. 
Tisti, ki so se na študij vpisali 
pred bolonjsko reformo in zaradi 
postopnega uvajanja novih štu-
dijskih programov ne morejo po-
navljati letnika na »starih« pro-
gramih, pa lahko študij nadalju-
jete in končate na novih študij-
skih programih. A

Ker je bolonjski študijski program praviloma krajši 
od »starega« programa, študija ne boste nujno 
nadaljevali v letniku, v katerem ste začeli pavzirati.
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Bolonjski 
pomisleki
Bolonjski proces v evropski viso-
košolski sistem pravzaprav uvaja 
anglosaški sistem visokošolskega 
izobraževanja, kakršen je že prej 
obstajal v Angliji, na Nizozem-
skem in deloma tudi v Belgiji, s 
čimer naj bi evropski sistem viso-
kega šolstva postal konkurenčen 
ameriškemu visokošolskemu sis-
temu. Od akademskih ustanov ne 
zahteva le krajšega in bolj učin-
kovitega študija, temveč tudi ve-
čjo kakovost in bolj prilagojeno 
ponudbo programov potrebam 
družbe.
Bolonjska reforma kljub visokole-
tečim ciljem odpira vrsto vpra-
šanj. Eno izmed njih je povezano 
z avtonomijo univerz in držav-
nim nevmešavanjem v njihovo 
delovanje. Ker so si reformo za-
mislili politiki in ne same univer-
ze, pomeni po mnenju sociologa 
dr. Rastka Močnika celoten bo-
lonjski proces najhujši napad na 
avtonomijo univerze v zgodovini, 

s katerim so si politični oblastniki 
tudi prvič v zgodovini upali jasno 
povedati, da univerzo podrejajo 
trgu dela, torej kapitalu.
Podobno stališče zagovarja nek-
danji rektor ljubljanske univerze 
dr. Jože Mencinger, a hkrati do-
daja, da so bile pri tem tudi same 
univerze zelo poniglave: »Tako so 
se v privatnih pogovorih rektorji 
mnogih evropskih univerz največ-
krat strinjali z mojimi pomisleki o 
sestavi študija, njegovem 'skrajševa-
nju', 'potrebah' trga delovne sile ali 
ECT-jih, ali pa so bili celo še bolj kri-
tični, na govorniškem odru pa so 
ponavljali vsakokrat nove reform-
ske fraze.« Mencinger je sicer pre-
pričan, da bolonjska reforma 

združuje v celoto tisto, kar smo 
pri nas pred mnogimi leti že po-
skusili: stopenjski študij, usmerje-
no izobraževanje in skupna jedra. 
Razlika naj bi bila le v tem, da naj 
bi takratne propadle poskuse na-
rekovale »družbene potrebe«, bo-
lonjsko reformo pa naj bi zdaj 
zahteval trg dela. »Zato univerze, 
katerih smisel je ustvarjati sposob-
nost razumevanja in kritičnega raz-
mišljanja, reforma spreminja v pod-
jetja za proizvodnjo 'človeškega ka-
pitala' s 'povsod' veljavnimi certifi-
kati, ki naj bi delodajalcem zmanj-
ševali tveganja na trgu 'delovne si-
le',« meni Mencinger.
A vprašanje je, koliko se je bo-
lonjska reforma doslej v resnici 

prilagodila povpraševanju na tr-
gu dela. V Eurobarometrovi razi-
skavi iz leta 2007 je le 49 odstot-
kov vprašanih profesorjev z 
evropskih univerz menilo, da bo-
do tisti študentje, ki bodo končali 
prvo bolonjsko stopnjo, našli pri-
merno službo. Kar 47 odstotkov 
jih je rešitev videlo v tem, da bi 
študentje po diplomi takoj nada-
ljevali magistrski študij in si služ-
be iskali šele kakšno leto kasneje. 
Vprašanje je torej, koliko bolonj-
skih načel bo na koncu ostalo le 
na papirju in koliko jih bo dejan-
sko zaživelo v praksi. A

»Reforma spreminja univerze v podjetja za 
proizvodnjo 'človeškega kapitala' s 'povsod' 
veljavnimi certifikati, ki naj bi delodajalcem 
zmanjševali tveganja na trgu 'delovne sile'.«  
– dr. Jože Mencinger





10

Pričakovanje, da bo bolonjska re-
forma pocenila visoko šolstvo, je 
iluzija. Bolonjski način študija terja 
več neposrednega stika s študenti, 
manjše skupine študentov na pro-
fesorja, več seminarskih in projek-
tnih oblik dela, skratka več indivi-
dualne obravnave študentov. A 
študij bo podražilo določilo, spreje-
to v mandatu bivšega ministra za 
visoko šolstvo, znanost in tehnolo-
gijo Jureta Zupana, s katerim se je 
druga bolonjska oziroma magistr-
ska stopnja izenačila s sedanjo uni-
verzitetno izobrazbo. Za pridobitev 
enakega naziva bo po novem treba 
študirati vsaj pol leta do leto dni 
več, kar bo nedvomno imelo fi-
nančne posledice.
Za koliko bo bolonjski študij dražji 
od sedanjega študija, je težko oce-
niti, saj je cena odvisna od poseb-
nosti posameznega študijskega po-
dročja ali celo programa. Grobe 
analize pa kažejo, da naj bi se stro-
ški na naravoslovno-tehniških fa-
kultetah, kjer je bil način študija že 
zdaj v veliki meri zastavljen tako, 
kot predvideva bolonjska reforma, 
povišali za približno deset do pet-

najst odstotkov, stroški na družbo-
slovnih fakultetah pa naj bi se povi-
šali za kar štirideset odstotkov. Ta-
kšna podražitev seveda ne bi bila 
problematična, če bi vlada bolonj-
ski reformi zagotovila dodatna pro-
računska sredstva.
A tega ni storila. Nasprotno. Vlada 
je po eni strani obljubila brezpla-
čen študij tako na prvi kot na drugi 
bolonjski stopnji, hkrati pa v prora-
čunu za reformo ni zagotovila niti 
evra dodatnih sredstev. Če ne prej, 
bodo posledice vladne politike vi-
dne, ko bodo magistrski bolonjski 
študij uvedle vse visokošolske insti-
tucije v državi. Toda tu se seznam 
napak še ne konča. Po uredbi o fi-
nanciranju visokega šolstva, ki je 
bila sprejeta leta 2004, naj bi se 
sredstva za študijsko dejavnost po-
večevala v skladu s povečanjem 
bruto domačega proizvoda oziro-
ma realno za najmanj 2,5 odstotka 
BDP. Tako bi delež izdatkov za štu-
dijsko dejavnost v BDP ohranili vsaj 
na isti ravni kot do zdaj. Sedanja 
vlada je to uredbo spremenila ta-
ko, da je povečala sredstva za infra-
strukturo in hkrati bistveno zmanj-

šala sredstva za študijsko dejavnost. 
Namesto da bi torej povečala sku-
pni obseg sredstev za visoko šolstvo 
in tako zagotovila tudi denar za ka-
kovostno izvedbo reforme, je pove-
čala samo sredstva za infrastruktu-
ro, pa še to na račun sredstev za 
študijsko dejavnost.
Statistični podatki razkrivajo, da se 
proračunska sredstva za študijsko 
dejavnost že tretje leto zapored re-
alno zmanjšujejo. V letu 2005 je 
delež sredstev za dejavnost znašal 
0,66 odstotka BDP, v letošnjem letu 
znaša 0,60 odstotka BDP, medtem 
ko naj bi se v letu 2009 znižal na 
0,58 odstotka BDP. Če to pretvori-
mo v zneske, ugotovimo, da so se 
proračunska sredstva za študijsko 
dejavnost v mandatu te vlade vsa-
ko leto v povprečju skrčila za skoraj 
osem milijonov evrov. V finančno 
tako podhranjenem sistemu seveda 
ni mogoče računati na kakovostno 
prenovo visokega šolstva. Ali kot 
pravi prof. dr. Ivan Svetlik, prorek-
tor Univerze v Ljubljani: »Višje kako-
vosti ni mogoče doseči z manj denar-
ja. O pocenitvi študija torej ni mogoče 
govoriti, kar je zagotovo ena od slabo-

sti bolonjske reforme.« Po mnenju 
mag. Helene Kamnar, prorektori-
ce Univerze v Ljubljani, bo »na rav-
ni države samo za izvajanje petega 
letnika bolonjskega študija potrebnih 
dodatnih 50 milijonov evrov. Če torej 
v proračunu za leto 2009 in naprej 
ne bo prišlo do resnih popravkov, bo 
izvedba bolonjske reforme ogrožena.«
Fakultete so pri bolonjski prenovi 
izhajale iz mednarodne primerlji-
vosti tako pri vsebinah, obsegu iz-
birnosti kot pri načinih izvedbe 
študija, kar se je že doslej v mnogih 
primerih izkazalo za finančno pre-
zahtevno glede na višino proračun-
sko zagotovljenih sredstev. »Univer-
ze so svoj prispevek k bolonjski preno-
vi dale, vendar sistem financiranja 
preprosto ne upošteva, da je bolonjski 
način poučevanja povezan z večjimi 
stroški. Država bolonjske reforme ne 
podpira s prepotrebnimi dodatnimi 
vlaganji, na primer v zmanjšanje šte-
vila študentov na profesorja ter pove-
čevanje raziskovalnih ur pedagogom 
in zmanjšanje pedagoških ur,« pravi 
prof. dr. Rado Bohinc, rektor Uni-
verze na Primorskem. »Ker država 
za vse študijske programe namenja 
enak znesek na študenta, ne glede na 
zahtevnost študija, nekatere fakultete, 
ki sicer že imajo akreditirane študij-
ske programe, teh programov doslej 
še niso razpisale,« navaja Vanja Bo-
rovac, svetovalka v kabinetu rek-
torja Univerze v Mariboru. Med 
članicami mariborske univerze, ki 
imajo največ težav, so tehniške fa-
kultete in Fakulteta za naravoslovje 
in matematiko, saj jih je nov sistem 
financiranja, ne glede na deklara-
tivno nacionalno prioriteto, pripe-
ljal do velikih finančnih težav in si 
zaradi tega enostavno ne morejo 
'privoščiti' priprave novih progra-

PodhRanjeno 
financiRanje

Urša Marn

Kako bodo slovenski visokošolski zavodi finančno preživeli zadnjo reformo?

Od leta 2003 do 2006 je delež javnih sredstev, ki jih 
Slovenija namenja visokemu šolstvu, upadel z 1,16 
na 1,06 odstotka BDP. V istem obdobju se je število 
študentov povečalo za 13 odstotkov.
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mov z izbirnostjo in načini dela, 
kot jih imajo na primerljivih fakul-
tetah v tujini. Tudi sicer so fakulte-
te prisiljene ves čas prenove imeti v 
mislih obseg sredstev, ki jim jih bo 
za določen študij namenila država, 
saj ta pri financiranju izobraževal-
ne dejavnosti upošteva le število 
študentov in diplomantov, ne zani-
ma pa je vsebina študija in posle-
dično kakovost diplomantov. Dej-
stvo je, da pomanjkanje denarja 
pod vprašaj resno postavlja kako-
vost bolonjske prenove. »Reforma 
študija na FDV poskuša zmanjšati šte-
vilo ur predavanj in povečati število 
ur dela v skupinah in individualnega 
dela s študenti. Za študente in učitelje 
je ta način dela bolj zahteven, hkrati 
pa pelje v boljšo kakovost. Težava je v 
tem, da splošni konsenz ne podpira 
tovrstne usmeritve, kar se najbolj ka-
že v izostanku povečanja sredstev. Fa-
kulteta bi za tovrsten zastavljen dvig 
kakovosti študija morala zaposliti ve-
liko več učiteljev in asistentov. Tako 
ostaja reforma na pol poti: fakulteta 
je razvila nove metode, za zdaj na ra-
čun večje obremenjenosti učiteljev, 
kar pa bo imelo dolgoročne posledice. 
Vse bolj namreč zmanjkuje časa za 
izpopolnjevanje učiteljev in za poglo-
bljeno raziskovalno delo, ki je osnova 
kakovostne univerze in kakovostnega 
pedagoškega dela,« meni dr. Igor 
Lukšič, profesor na Fakulteti za 
družbene vede v Ljubljani.

oblJube in realnost
»Temeljni cilj bolonjske reforme je, da 
evropski sistem visokega šolstva po-
stane konkurenčen ameriškemu siste-
mu, se pravi, da se spremeni način 
prenosa znanja, kar je mogoče samo 
tako, da dobiš najboljše profesorje in 
da imaš relativno malo študentov na 

posameznega profesorja. Tega pa ni 
mogoče izvesti brez dodatnega denar-
ja,« opozarja prof. dr. Dušan Mra-
mor, dekan Ekonomske fakultete v 
Ljubljani. Celoten sistem financira-

nja visokega šolstva v Sloveniji se 
mu zdi popolnoma nevzdržen: »V 
resolucijo o razvoju visokega šolstva 
do leta 2010 smo zapisali, da se bodo 
javna sredstva za financiranje visoke-
ga šolstva povečala na 1,3 odstotka 
BDP. Namesto da bi se temu cilju pri-
bliževali, se od njega oddaljujemo. Od 
leta 2003 do 2006 je delež javnih 
sredstev, ki jih Slovenija namenja vi-
sokemu šolstvu, upadel z 1,16 na 1,06 
odstotka BDP, in to kljub dejstvu, da 
se je v istem obdobju število študen-
tov povečalo za 13 odstotkov. Znotraj 
tega še posebej zaostajajo temeljna 
sredstva za študijsko dejavnost javnih 
visokošolskih zavodov, saj jih je seda-
nja vlada z novelo uredbe o financi-
ranju visokega šolstva delno preusme-
rila v investicije ter v ustanovitev in 
dejavnost novih, tudi zasebnih viso-
košolskih zavodov.« Zaradi vsega te-
ga so se posamezne fakultete in 
zavodi po Mramorjevem mnenju 
znašli v tako težkih finančnih raz-
merah, da njihove nasilne prilago-
ditve bistveno posegajo v kakovost 
študijskega procesa in celo ogroža-
jo njihov obstoj. »Ob politični odloči-
tvi, da bo visoko šolstvo v veliki meri 
javna dobrina, je z najbolj razvitimi 
državami mogoče tekmovati samo s 

povečanjem sredstev za visoko šolstvo 
po vzoru skandinavskih držav. To pa 
pomeni, da bi morali sredstva za viso-
ko šolstvo povečati na okoli 1,7 od-
stotka BDP brez socialnih transferjev.« 

Mramor za zgled navaja Finsko. 
»Finska se je na nizki stopnji razvoja 
in v težki krizi v začetku 90. let prej-
šnjega stoletja neverjetno pogumno 
odločila, da bo izjemno povečala pro-
računska sredstva za visoko šolstvo 
ter raziskave in razvoj. Hkrati se je 
odločila za razvoj visoko kakovostne-
ga sistema visokega šolstva, ki skoraj 
v celoti temelji na državnem financi-
ranju. To jo je privedlo do tako zavi-
dljivega stanja razvitosti družbe, da 
jo vsi proučujemo in v veliko elemen-
tih posnemamo. Nasprotno sem za 
Slovenijo prišel do sklepa, da se visoko 
šolstvo bistveno premalo razume kot 
eden najpomembnejših dejavnikov 
dolgoročnega razvoja družbe.« V Slo-
veniji so sredstva na študenta kar 
za tretjino nižja od povprečja EU, 
kar je milo rečeno skrb zbujajoče. 
»Najnovejše raziskave kažejo, da drža-
ve na relativno nizki stopnji izobraz-
be najvišjo donosnost dosegajo z vla-
ganjem v osnovno šolstvo. Ko država 
v svojem bruto domačem proizvodu 
na prebivalca raste, postaja čedalje 
donosnejše srednje šolstvo. Ko pa en-
krat doseže raven petnajst najbolj raz-
vitih držav EU, postanejo z vidika 
gospodarske rasti in manjše brezpo-
selnosti najbolj donosne investicije v 

visoko šolstvo. Žal Slovenija tej logiki 
ne sledi. V primerjavi z drugimi drža-
vami EU izobraževanju sicer name-
nja nadpovprečen delež BDP, vendar 
je hkrati edina država EU, ki po pri-

merljivih podatkih Eurostata na štu-
denta namenja približno toliko sred-
stev kot na osnovnošolca. Povprečje 
EU je približno dvakrat toliko sredstev 
na študenta kot na osnovnošolca, v 
ZDA pa celo trikrat toliko,« še navaja 
Mramor.
Ljubljanska Ekonomska fakulteta je 
k bolonjski reformi pristopila med 
prvimi v državi, saj je bil to eden 
od pogojev za pridobitev prestižne 
mednarodne akreditacije. Toda za 
izvedbo reforme je plačala visoko 
ceno. Vodstvo fakultete je bilo za-
radi pomanjkanja finančnih sred-
stev prisiljeno zmanjšati plače in 
povečati delovno obremenitev pro-
fesorjev. Takšno stanje na dolgi rok 
ni vzdržno. Najboljši kadri bodo 
prej ali slej pobegnili na tuje fakul-
tete, kjer jim obljubljajo boljše pla-
čilo za vsaj 30 do 40 odstotkov 
manjšo delovno obremenitev. Tu-
jim fakultetam takšnih obljub ni 
težko dati, če vemo, da na primer 
letni proračun prestižne London 
School of Economics znaša pribli-
žno 180 milijonov evrov, letni pro-
račun ljubljanske Ekonomske fakul-
tete pa ob enakem številu študen-
tov znaša le 15 milijonov evrov ozi-
roma kar dvanajstkrat manj. A

Mariborska univerza nekaterih že akreditiranih 
programov letos zaradi svoje finančne 
podhranjenosti ni razpisala.

m
at

e
j 

l
e

s
k

o
v

š
e

k



12

kako daleč smo pri uvedbi bolonj-
skega sistema? se strinjate z dr. du-
šanom mramorjem, ki pravi, da slo-
venija krepko zaostaja za drugimi 
evropskimi državami?
Se. Glede na mednarodne obvezno-
sti, ki smo jih sprejeli, nam ne bi 
bilo treba čakati na zadnje roke. V 
študijskem letu 2009/10 naj bi bili 
prenovljeni vsi programi na prvi 
bolonjski stopnji, to pa je tudi za-
dnji rok za uvedbo prve stopnje. 
Magistrske programe uvajamo po-
stopoma, doktorski pa so večinoma 
šele v pripravi. Pri bolonjski refor-
mi se navadno gleda na formalni 
vidik prenove, torej predvsem na 
prenovo sistema in programov, 
manj pa na prenovo vsebine, ki je 
ključna. V državah, kjer so reformo 
v vseh visokošolskih institucijah 
uvedli z dekretom - tak primer je 
Italija, pa tudi Hrvaška -, se sicer 
lahko pohvalijo z velikim formal-
nim uspehom, vprašanje pa je, kaj 
je z vsebino. Žal na razpolago ni 
dobrih evalvacij, ki bi ovrednotile 
kakovost prenove. Druga težava je, 
da najboljše evropske univerze re-
formo ignorirajo, ker menijo, da je 
ne potrebujejo. Univerza v Maastri-
chtu na Nizozemskem na primer 
še naprej razpisuje znanstvene ma-
gisterije, čeprav to ni v skladu z re-
formo. Ker je reforma krojena po 
anglosaksonskem modelu visoko-
šolskega izobraževanja, v teh drža-
vah ne čutijo potrebe po prenovi.
V čem so prednosti bolonjskega štu-
dija v primerjavi s starim študijem?
Ena od ključnih prednosti je osre-
dotočenost na študenta. Reforma 
gre v smer bolj individualnega na-

čina, manjših skupin, upošteva se 
obremenitev študentov in to, kaj 
bodo študentje v času študija de-
jansko dobili. Druga pomembna 
novost je prenova vsebine. Tradici-
onalno informacijsko učenje v smi-
slu predavanj ex cathedra z veliko 
memoriranja in reproduciranja se 
dopolnjuje z novejšimi metodami. 
Poudarek je na problemskem uče-
nju, to pomeni, da učenje poteka 
skozi obravnavo primerov. Tako naj 
bi prišli do manj abstraktnega zna-
nja in do uporabnejših diploman-
tov. Tretja novost je navezava na 
delodajalce. Bolonjski študij naj bi 
dal več praktičnega, aplikativnega 
znanja. Ta sprememba je logična 
glede na to, da se hitro povečuje 
delež tistih, ki se odločajo za študij. 
V Sloveniji je ta delež že blizu dveh 
tretjin generacije. Ob tako množič-
nem študiju je treba zagotoviti raz-
mere, v katerih bodo diplomanti 
laže zaposljivi. Država namreč tež-
ko shaja z dvema tretjinama gene-
racije svobodnih intelektualcev.
kaj pa slabosti? kritiki trdijo, da gre 
za eksperiment, kakršnega smo doži-
veli že z usmerjenim izobraževanjem 
in zaradi katerega nas bo še resno 
bolela glava ...
Ena od slabosti, ki se že kažejo v 
praksi, je večja obremenitev peda-
goškega osebja. Ustaljeni način de-
la s predavanji in z govorilnimi 
urami je mimo. Veliko več je inte-
rakcije s študenti, zaradi česar je 
delo pedagoškega osebja intenziv-
nejše. S tem sicer ni nič narobe, če 
bi bilo pedagoško osebje ustrezno 
nagrajeno. Žal ni. Po ugotovitvah 
sindikata so se plače visokošolskih 

učiteljev v zadnjih nekaj letih zni-
žale kar za dvajset odstotkov. Pre-
cej resno se mi zdi tudi opozorilo, 
da zato, ker je študij bolj praktično 
usmerjen, zmanjkuje časa za razvoj 
kritičnega mišljenja. Če se preveč 
poudarja pomen zaposlovanja in 
učinkovitosti, študij sam po sebi 
začne izgubljati vrednost. S preho-
dom k bolj problemskemu pristopu 
ne gre pretiravati. Nekatere evalva-
cijske raziskave namreč kažejo, da 
problemsko učenje ne more v celo-
ti nadomestiti klasičnega učenja. 
Smisel študija je, da se razmeroma 
razpršeno znanje sistematizira, ab-
strahira in se v zgoščeni obliki po-
sreduje študentom. Problemsko 
učenje pa tega ne stori v zado-
stnem obsegu. Je namreč bolj eks-
tenzivno, zanj je potrebnega več 
časa in je po svoje tudi manj učin-
kovito. Če bi z opuščanjem klasič-
nih metod pretiravali in bi se odlo-
čili samo za nove metode, bi ne 
dosegli želenih ciljev. Še več. Tve-
gali bi znižanje kakovosti znanja. 
To pa ne pomeni, da lahko še na-
prej vztrajamo zgolj pri klasičnih 
metodah. Treba je najti optimalno 
kombinacijo starega in novega.
bolonjska reforma naj bi študij po-
cenila. Je to pri individualnejšem de-
lu sploh mogoče?
Vse spremembe naj bi prispevale k 
višji kakovosti. Višje kakovosti pa ni 
mogoče doseči z manj denarja. O 
pocenitvi študija torej ni mogoče 
govoriti, to je zagotovo ena od sla-
bosti reforme.
Za koliko je bolonjski študij dražji 
od starega študija? ali držijo ocene, 
da je dražji kar za 40 odstotkov?

Takšne ocene so zgolj približne. Ti-
sto, kar lahko rečemo s precejšnjo 
zanesljivostjo, je, da so fakultete, ki 
so v bolonjske programe vstopile 
med prvimi, v nekaj letih izčrpale 
vse finančne rezerve. Ekonomska 
fakulteta zato že predlaga reformo 
programov. Zadeva finančno ni 
vzdržna, ker ta vlada bolonjski re-
formi ni namenila nobenih doda-
tnih sredstev. Če hočemo narediti 
premik v smeri kakovosti, bo študij 
dražji. Koliko dražji, je odvisno od 
tega, za koliko nameravamo zvišati 
kakovost. Če 300 študentov razdeli-
mo v skupine po 20, je zadeva 
dražja, kot če jih razdelimo v skupi-
ne po 60 študentov. Za več skupin 
je potrebnega več osebja, potreb-
nih je več prostorov, s tem pa tudi 
več denarja.
koliko dodatnih sredstev bi sploh 
potrebovali, da bi bila reforma uspe-
šna?
Odvisno od tega, kakšen standard 
si želimo. Če želimo doseči bistven 
premik v kakovosti, potrebujemo 
vsaj polovico več sredstev, kot jih 
namenjamo danes. Pri tem je treba 
vedeti, da se bolonjska reforma za 
zdaj financira s sredstvi, ki bi jih fa-
kultete tako ali tako dobile iz prora-
čuna, in da vlada bolonjski prenovi 
ni namenila skoraj nič dodatnega 
denarja. Ves dodatni denar, ki so ga 
fakultete dobile, je prišel iz evrop-
ske blagajne in je namenjen izključ-
no prenovi programov, pa še ta 
sredstva so bila dokaj skromna.
Vlada je v novelo zakona o visokem 
šolstvu zapisala, da bo tudi magistr-
ska bolonjska stopnja financirana iz 
javnih sredstev, v proračunu pa ni 

dR. ivan svetlik
Urša Marn, Foto Miha Fras
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V Sloveniji imamo velik 
delež študentov, a hkrati 
zelo majhen delež tistih 
z več kot srednješolsko 
izobrazbo. Ker je izplen 
tako slab, je zelo 
pomembno, da študij 
naredimo učinkovitejši.

predvidela dodatnih sredstev. ka-
kšne bodo posledice, če v proraču-
nih za prihodnja leta ne bo naredila 
resnih popravkov?
Vlada je obljubila brezplačen štu-
dij v prvem in drugem ciklu, hkra-
ti pa ni povedala, ali misli študij v 
drugem ciklu plačati vsem, ki bo-
do to želeli. Računamo, da bo veli-
ka večina po prvem ciklu nadalje-
vala študij. Za zdaj se iz javnih 
sredstev sicer financirajo vsi novi 
magistrski bolonjski programi, res 
pa je, da je teh programov malo. 
Ključno je torej vprašanje, kaj se 
bo zgodilo, ko bodo magistrske 
programe uvedle vse visokošolske 
institucije v državi. Eden od mo-
žnih scenarijev je, da bo vlada 
omejila vpis v drugi cikel, to po-
meni, da bi se stroški magistrskega 
študija z javnimi sredstvi krili sa-
mo delu populacije.
Je manjkajoča sredstva mogoče do-
biti s prerazporeditvijo znotraj izo-
braževalnega sistema? dekan ef dr. 
dušan mramor je pred časom zapi-
sal, da je slovenija edina država v 
eu, ki za študenta namenja pribli-
žno toliko sredstev kot za osnovno-
šolca, povprečje v eu pa je približno 
dvakrat toliko sredstev, v Zda celo 
trikrat toliko ...
Če primerjamo delež sredstev v 
BDP, ki ga Slovenija namenja posa-
meznim segmentom izobraževa-
nja, smo primerljivi na osnovno-
šolski in na srednješolski stopnji. 
Rezerve v osnovnem šolstvu so mo-
goče zgolj zaradi demografskih 
gibanj. Dopuščam možnost, da je 
mreža osnovnega šolstva preobse-
žna. Vendar se je treba zavedati, 

da kakovostno visoko šolstvo lahko 
temelji samo na kakovostnem 
osnovnem in srednjem šolstvu. Po-
trebujemo odlične maturante, da 
imamo lahko odlične študente. Če 
je input slab, zaostanka ni mogoče 
nadomestiti.
se lahko zgodi, da bi zaradi slabih 
finančnih razmer vendarle uvedli 
šolnine?
To je eden od možnih scenarijev. 
Javne univerze o uvedbi šolnin za 

zdaj niso razmišljale, ker ta ni v 
njihovi pristojnosti, pač pa v pri-
stojnosti politike. Če želimo biti 
družba znanja, moramo v visoko 
šolstvo investirati bistveno več jav-
nih sredstev. Kakršni koli prispevki 
študentov so lahko namenjeni 
zgolj povečevanju odgovornosti za 
študij, ne morejo pa igrati vloge 
samofinanciranja študija. Visoke-
ga šolstva nikakor ne bi smeli pre-
pustiti zasebnemu financiranju, še 
posebej ne, če si resno želimo po-
večati sposobnost človeškega po-
tenciala, saj na tem področju bi-
stveno zaostajamo za razvitimi dr-
žavami. Delež ljudi z več kot sre-
dnješolsko izobrazbo je pri nas 

20-odstoten, v najrazvitejših drža-
vah, na primer v ZDA, Kanadi, Ja-
ponski, Koreji, Irski in skandina-
vskih državah, pa je okrog 40 od-
stotkov. V Sloveniji imamo sicer 
velik delež študentov, a hkrati zelo 
majhen delež tistih z več kot sre-
dnješolsko izobrazbo. Ker je izplen 
tako slab, je zelo pomembno, da 
študij naredimo učinkovitejši. Zao-
stanek za najrazvitejšimi državami 
bo namreč težko nadomestiti, še 

zlasti, ker tudi druge države ne ča-
kajo, ampak se razvijajo naprej.
bi morala država financirati tudi 
vseživljenjsko izobraževanje?
Zagotovo bi lahko razmislili o mo-
žnosti brezplačnega oziroma viso-
ko sofinanciranega študija do ma-
gisterija za vse državljane, ne gle-
de na starost. S tem bi pospešili 
pridobivanje višjih stopenj izobraz-
be in tako popravili izobrazbeno 
strukturo v državi. Drugo vpraša-
nje pa je, ali naj se na formalni 
ravni prizna tudi znanje, ki ga dr-
žavljani pridobijo z učenjem skozi 
delo, na različnih tečajih in semi-
narjih ali s samoučenjem iz medi-
jev in s spleta. Ocenjevanje in pri-

znavanje neformalnega znanja je 
ena od velikih tem sodobne Evro-
pe. Irci in Angleži so ta sistem že v 
precejšnji meri vpeljali, centralna 
evropska scena pa bolj stavi na for-
malno izobraževanje. V Sloveniji 
imamo že od leta 2000 zakon, ki 
omogoča priznavanje znanja, pri-
dobljenega po neformalnih poteh, 
a ga žal prakticiramo le na sre-
dnješolski stopnji.
se strinjate s kritiko dr. rastka 

močnika, da bolonjska reforma z dr-
žavnim nasiljem podreja univerzo 
interesom kapitala?
Nobenega dvoma ni, da je v ozad-
ju tudi interes kapitala. A hkrati je 
tudi interes posameznika, da v čim 
krajšem času pride do izobrazbe, 
ki mu bo omogočala ustrezen za-
služek. Ali je reforma tudi v intere-
su akademskih institucij? Morda 
še najmanj. Sodobni množični štu-
dij ne more biti enak klasičnemu 
študiju, ko je intelektualna elita 
študirala zaradi študija samega 
oziroma zaradi radovednosti. Ven-
dar to ne pomeni, da se akadem-
ska sfera strinja s popolnim pra-
gmatizmom. Večina bolonjskih 

Nobenega dvoma ni, da je v ozadju tudi interes 
kapitala. A hkrati je tudi interes posameznika, da 
v čim krajšem času pride do izobrazbe, ki mu bo 
omogočala ustrezen zaslužek. Ali je reforma tudi v 
interesu akademskih institucij? Morda še najmanj.
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programov še vedno ohranja veli-
ko temeljnega znanja. Poleg tega 
tudi delodajalci niso naivni. Zave-
dajo se, da zaposlovanje ozko 
usmerjenih delavcev dolgoročno 
ni najboljša rešitev, ker jih pojutri-
šnjem morda ne bodo več potrebo-
vali. Večina podjetij pri kadrova-
nju daje prednost kandidatom z 
dobrim splošnim znanjem, saj jim 
specifično znanje lahko dodajo sa-
mi. Delodajalcev ne bi podcenje-
val. Naj povem primer. Pred leti 
smo uvedli možnost, da srednje 
poklicne šole del programa napol-
nijo skupaj z delodajalci v regiji. 
Vsi so pričakovali, da bodo deloda-
jalci vztrajali pri praktični vsebini, 
a se je zgodilo prav nasprotno. Do-
govorili so se za več temeljnih pred-
metov, od jezikov do umetnosti.
statistični podatki kažejo, da delež 
sredstev, ki jih slovenija namenja 
visokemu šolstvu, že leta ostaja na 
približno enaki ravni. Je na podlagi 
tega mogoče reči, da smo družba 
znanja?
Slovenija za celotno izobraževanje 
namenja 6,3 odstotka BDP. To je 
razmeroma veliko in presega pov-
prečje držav OECD. Seveda so tudi 
države, ki namenjajo več, pa tudi 
države, ki namenjajo manj. Zelo 
podoben je položaj v visokem šol-
stvu, kjer delež Slovenije v BDP 
znaša 1,5 odstotka, s čimer se uvr-
ščamo v sredino. Vendar je to bolj 
slaba tolažba. Tehnološko napre-
dnejše države, kot je na primer 
Finska, dokazujejo, da dvig izo-
brazbene ravni spodbuja večji teh-
nološki napredek, to pa posledič-
no vpliva na odprtje novih delov-
nih mest za tiste, ki študirajo. Če 

namerava Slovenija svojo razvojno 
strategijo dejansko graditi na ra-
zvoju človeških virov, mora delež 
sredstev za visoko šolstvo bistveno 
povečati.
Za koliko?
Kriterij EU je tri odstotke BDP. Da bi 
lahko prišli do te številke, bi morali 
v visoko šolstvo vložiti ogromna fi-
nančna sredstva, hkrati pa korenito 
spremeniti proračunske prioritete.
leta 2004 je bila sprejeta uredba o 
financiranju visokega šolstva, po 
kateri naj bi se sredstva za študij-
sko dejavnost povečevala v skladu s 
povečevanjem bdP oziroma realno 
za najmanj 2,5 odstotka bdP. s tem 
bi delež izdatkov za študijsko dejav-
nost v bdP ohranili vsaj na isti rav-
ni kot do zdaj. sedanja vlada je 
uredbo spremenila tako, da je pove-
čala delež sredstev za infrastruktu-
ro, hkrati pa bistveno zmanjšala 
sredstva za študijsko dejavnost. ka-
ko se bo to v praksi poznalo univer-
zam in njihovim članicam?
To pomeni, da bomo investirali 
predvsem v zidove, ne pa v opre-
mo, kadre, raziskovanje oziroma 
pridobivanje novega znanja, ki je 
podlaga za kakovostni študij, stori-
tve za študente in podobno. Seve-
da so potrebni tudi prostori, saj na 
primer nekatere članice ljubljan-
ske univerze, kot so filozofska fa-
kulteta in umetniške akademije, 
ne vedo, kdaj bodo zares lahko iz-
boljšale zelo neprimerne prostor-
ske razmere za delo. Vse skupaj pa 
je povezano s tem, da smo name-
sto zagotavljanja 2,5 odstotka BDP 
zdrsnili proti 1,5 odstotka.
razvoj visokega šolstva v sloveniji 
gre v smer čim številnejših univerz 

in fakultet v javni in zasebni lasti. 
tak razvoj se zagovarja z argumen-
tom, da je treba vzpostaviti konku-
renco sedanjim univerzam. bo slo-
venija želeno kakovost res dosegla s 
konkurenco?
Slovenski prostor je absolutno pre-
majhen, da bi lahko vzpostavil do-
volj dobrih igralcev, ki bi z medse-
bojno konkurenco zviševali kako-
vost. Za dobro univerzo potrebuje-
te veliko koncentracijo študentov 
in raziskovalcev, vrhunsko osebje, 
veliko sredstev in opreme za razi-
skovanje, intenzivne mednarodne 
povezave v smislu izmenjave štu-
dentov in učiteljev, skupnih razi-
skovalnih in izobraževalnih pro-
gramov in podobno. Šele pod temi 
pogoji se lahko ustvari kakovostno 
okolje za izobraževanje in razisko-
vanje. V Sloveniji so možnosti za 
koncentracijo vseh omenjenih vi-
rov na več različnih lokacijah zelo 
omejene. To je fizikalno dejstvo, ki 
ga je ta vlada ignorirala. Politika 
prejšnjega ministra Zupana je bila 
usmerjena v razbitje ljubljanske 
univerze, s čimer naj bi povečali 
pluralnost in medsebojno konku-
renco. To je tako, kot če bi iz sim-
foničnega orkestra naredili več 
komornih zasedb. Dobili bi morda 
več dobrih komornih zasedb, a 
ostali bi brez simfoničnega orke-
stra!
V nacionalnem programu visokega 
šolstva je ministrstvo za visoko šol-
stvo omenilo nastanek desetih uni-
verz. Je to smiselno?
Razvoj v najrazvitejših državah ni 
usmerjen v razpršitev, pač pa v 
koncentracijo intelektualnih in 
raziskovalnih zmogljivosti, ker ve-

like visokošolske institucije lažje 
konkurirajo v mednarodnem pro-
storu. Na Švedskem, kjer imajo 39 
univerz, pravijo, da bi jih morali 
združiti v pet večjih, Belgijci, Dan-
ci in Finci pa so združevanje že 
začeli.
torej se ne strinjate z nekdanjim 
ministrom Zupanom, ki je poudarjal, 
da je ljubljanska univerza s polovico 
vseh slovenskih študentov preveli-
ka?
Ljubljanska univerza je res med ve-
čjimi v Evropi. Vendar je po številu 
študentov povsem primerljiva z 
univerzami v Rimu, Münchnu ali 
Krakovu, ki na mednarodnih le-
stvicah kakovosti kotirajo visoko. 
Velikost torej nikakor ni ovira za 
kakovost. Poleg tega ljubljanska 
univerza po vseh mednarodnih 
merilih spada med štiri odstotke 
najboljših univerz na svetu. Praksa 
v drugih državah kaže, da je za do-
bre institucije ključna koncentraci-
ja študentov, kadra, opreme in 
sredstev. Sinergijskih učinkov ni 
mogoče dosegati skozi specializi-
rane majhne institucije, ki so povr-
hu še obremenjene s provincialno-
stjo. Nič nimam proti ustanavlja-
nju novih znanstvenih središč, 
morali bi jih celo izdatno podpira-
ti. Predvsem bi morali podpirati 
nove raziskovalne in razvojne cen-
tre, ki nastajajo v sodelovanju z 
industrijo in tako postopno obliku-
jejo možnosti tudi za kakovosten 
študij. Zagotovo pa ta podpora ne 
sme iti na škodo že delujočih usta-
nov, ker bi tako onesposabljali ce-
loten visokošolski prostor v Slove-
niji. A

Politika prejšnjega 
ministra Zupana je bila 
usmerjena v razbitje 
ljubljanske univerze, 
s čimer naj bi povečali 
pluralnost in medsebojno 
konkurenco. To je tako, 
kot če bi iz simfoničnega 
orkestra naredili več 
komornih zasedb. Dobili 
bi morda več dobrih 
komornih zasedb, a ostali 
bi brez simfoničnega 
orkestra!
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