3. POSVET – posvet s študenti
Strategija razvoja višjega strokovnega šolstva 2018 – 2026
Poročilo
Delovna skupina Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je v okviru priprave Strategije razvoja
višjega strokovnega šolstva 2018 – 2026 v sredo, 9. maja 2018, organizirala 3. posvet – posvet s
študenti. Posvet je potekal v prostorih Študentske organizacije Slovenije. Namen vseh posvetov je
skupno usklajevanje nadaljnjega razvoja višjega strokovnega šolstva.

Na izvedenem posvetu je bilo prisotnih 29 udeležencev: 19 študentov in 10 drugih deležnikov.
Vabljeni so bili študentje, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah ali so zaključili višješolski študij,
so vključeni oz. delajo v podpornem okolju za višješolske študente.

Program so sooblikovali: g. Jaka Triler, ki je na kratko predstavil aktivnosti Študentske organizacije
Slovenije; g. Boštjan Rozman Zgonc, ki je kot vodja delovne skupine predstavil namen strategije,
pričakovanja in dosedanjo delo delovne skupine; ga. Jasmina Poličnik je v imenu Skupnosti VSŠ povzela
stanje na trgu dela ter aktivnosti za spremljanje zaposljivosti višješolskih študentov.

Predstavitvam je sledila razprava udeležencev, kjer je bilo izpostavljeno:

1. Udeleženi študentje so se strinjali, da je praktično izobraževanje prednost višjih strokovnih
šol, čeprav je prepoznavnost programov/šol pri delodajalcih odvisna tudi od posameznega
strokovnega področja in promocijski proaktivnosti samih šol. Prednost vidijo tudi v
predavateljih, ki prihajajo iz gospodarstva.
2. Odprlo se je vprašanje avtonomije višjih strokovnih šol do delodajalcev pri zagotavljanju
ustreznih pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja – zakonsko so za verifikacijo
odgovorne pristojne zbornice/združenja delodajalcev, vendar teh nalog pogosto ne izvajajo.
Mnenje in sodelovanje študentov bi pri oceni delodajalca moralo imeti težo.
3. Študenti so opozorili na določene zakonske nejasnosti/neustreznosti in ovire: zavarovanje za
praktično izobraževanje študentov katerih starši so zaposleni v tujini; študentje v 1-2 letih ne
zmorejo dovolj spoznati delovanja višjih strokovnih šol za konstruktivno sodelovanje v

strateškem svetu; pravice do ugodnosti glede bivanja višješolskih študentov bi morale biti
enako urejene kot za visokošolske študente; izbirnost modulov onemogoča znanje vseh
modulov.
4. Udeleženci so se strinjali, da širjenje mreže šol in študijskih programov ne prispeva nujno h
kvaliteti višjega šolstva. Šole bi morale nuditi temeljno znanje, ki ga delodajalci preko
praktičnega izobraževanja poglobijo s specialističnim.
5. Prehodnost je zakonsko urejena (omogočena), visoke šole/fakultete določajo pogoje prehoda
posamično (glede na posamezen primer študenta). Višje strokovne šole so prvenstveno
namenjene zaposlovanju.

Posvet se je zaključil ob 13.00.
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