STRATEGIJA RAZVOJA VIŠJEGA
STROKOVNEGA ŠOLSTVA V SLOVENIJI 2018 2026
Nacionalni posvet z delodajalci, 25. 5. 2015
Alojz Razpet, predsednik Skupnosti VSŠ

RAZVOJ VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL V SLOVENIJI
1994 – Sprejem Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Bele knjige in Zakona o
visokem šolstvu.
1995 – Program Phare za preobrazbo sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja v
Sloveniji.
1996 –
• Sprejet Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki je omogočil
podlago za ustanovitev višjih strokovnih šol in sprejemanje študijskih programov.
• Sprejet Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI) kot krovni zakon za
področju višjega strokovnega izobraževanja.
• Strokovni svet potrdil in minister prejel prve štiri višješolske programe: gostinstvo in
turizem, elektronika, energetika in strojništvo.
• Ustanovljenih 5 višjih strokovnih šol (4 javne + 1 zasebna)
• Vpis prvih študentov v višje strokovne programe v študijskem letu 1996/1997.

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V SLOVENIJI DANES
- 33 višješolskih študijskih programov
 izvajanje študijskih programov skupaj z delodajalci – 60/40
 praktične seminarske/projektne naloge in diplome
- 49 višjih strokovnih šol /29 javnih in 20 zasebnih
 umeščenost VSŠ v šolske centre
 mreža VSŠ - merila
- Višje strokovno izobraževanje del terciarnega izobraževanja SCHE – samostojni 1.
steber (EU – ministrska konferenca)
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, podzakonski akti
- Izhodišča za pripravo višješolskih programov
 poklicni standard
 spopolnjevanje/specializacija

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V SLOVENIJI DANES
- Akreditacijska komisija – sprejemanje programov, imenovanje predavateljev
- Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih - Sektor za višje šolstvo
in izobraževanje odraslih
- Višješolska prijavna služba
- Kakovost – NAKVIS, šolska inšpekcija
- Študenti - pravice???, mobilnost
 vpis/delež višješolcev (prvič vpisanih v 2016/17) v terciarnem izobraževanju je 24,5 %
(lani 23%)
 potrebe po kadrih
- Normativi in financiranje
- Skupnost VSŠ

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V SLOVENIJI LETA 2026
1. Ministrica je septembra 2017 imenovala 11 člansko delovno skupino + 4
dodatno za pripravo: STRATEGIJE RAZVOJA VIŠJEGA STROKOVNEGA ŠOLSTVA V
SLOVENIJI 2018 – 2026
2. Vodja delovne skupine: Boštjan Rozman Zgonc.
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Člani/ce delovne skupine za pripravo strategije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boštjan Rozman Zgonc; MIZŠ
Marjan Vidrih, sekretar v Sektorju za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, MIZŠ
Nataša Hafner Vojčić, sekretarka v Direktoratu za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, MIZŠ;
Elido Bandelj, direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje;
Helena Žnidarič, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje;
Maja Grašič, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, MDDSZEM;
Martina Gašperlin, podsekretarka v Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, MGRT;
Alojz Razpet, ravnatelj višje strokovne šole Šolskega centra Celje, predsednik Upravnega odbora Skupnosti VSŠ;
dr. Blanka Vombergar, ravnateljica višje strokovne šole Izobraževalnega centra Piramida Maribor;
mag. Nataša Makovec - direktorica in ravnateljica Centra višjih šol GEA College;
Štefan David, direktor Šolskega centra Novo mesto;
Tine Brodnjak - direktor Kompas Hoteli Bled, d.d.;
Alen Brkić, Študentska organizacija Slovenije;
Tatjana Debevec, NAKVIS;
mag. Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije;
Danijel Lamperger, Obrtna zbornica Slovenije.
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PODROČJA:
1. Analiza stanja (vpisni podatki, mreža šol, razmestitev programov, predavatelji, ocene NAKVIS, finančno stanje,
cena programov, status višjih strokovnih šol – odprta vprašanja vezana na delovanje znotraj šolskih centrov oz.
morda razvoj politehnik).
2. Vizija (kje smo, kam gremo, identiteta višjega strokovnega izobraževanja, tretji steber visokega strokovnega
izobraževanja - vrh vertikale poklicnega izobraževanja).
3. Položaj študentov višjih strokovnih šol (pravice in obveznosti, vpis, napredovanje po vertikali, priznavanje
predhodno pridobljenega znanja, položaj v času praktičnega izobraževanja – elementi dualnega sistema,
mednarodna primerjava – Evroštudent VI).
4. Socialno partnerstvo – izvajanje praktičnega izobraževanja in upravljanja VSŠ iz vidika delodajalcev (definiranje
poklicnih standardov, sodelovanje pri pripravi študijskih programov, izvajanje praktičnega izobraževanja)
5. Potrebe trga dela (strategija razvoja Slovenije, strategije razvoja gospodarskih panog, družbenih dejavnosti,
uprave, brezposelni).
6. Umeščenost višjega strokovnega izobraževanja v sistem kvalifikacij in v izobraževalni sistem (umestitev v
evropsko ogrodje V. in v slovensko ogrodje kvalifikacij VI./1, visoko strokovno in višje strokovno izobraževanje,
pregled opisnikov, primerjava opisnikov z VŠ, opredelitev specializacije).
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7. Javno in zasebno višje strokovno izobraževanje (razmeščanje javno veljavnih študijskih programov, podeljevanje
koncesij, ugotavljanje doseganje poklicnih standardov).
8. Mednarodni okvir (mednarodno sodelovanje in trendi, EURASHE).
9. Programska izhodišča (srednji menedžment, tehnolog, horizontalno nadaljevanje – specializacije, izpopolnjevanje,
usposabljanje).
10. Sistemske možnosti za pridobivanje specialnih znanj in dodatnih kvalifikacij (izhodišča za pridobitev kvalifikacij,
vloga CPI).
11. Ugotavljanje in zagotavljanje kvalitete višjega strokovnega izobraževanja kot dela visokošolskega izobraževanja.
12. Internacionalizacija, potreba po novih oblikah študija – študij na daljavo in skupni programi, fiktivni vpis v povezavi
z internacionalizacijo.
13. Financiranje (načini financiranja, dinamika financiranja, normativni del).
14. Upravljanje (samostojne višje strokovne šole, upravljanje višjih strokovnih šol, ki so organizacijske enote šolskih
centrov, upravljanje višjega strokovnega izobraževanja v ministrstvih, upravljanje višjih strokovnih šol).
15. Podpora razvoja višjega strokovnega izobraževanja (CPI, skupnost višjih strokovnih šol).
16. Nadzor nad zakonitostjo dela višjih strokovnih šol (načini nadzora, verifikacija, akreditacija, NAKVIS, akreditacijska
komisija).
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Strategija razvoja višjega strokovnega šolstva 2018–2026 mora opredeliti
razvoj višjega šolstva znotraj področja terciarnega izobraževanja v
srednjeročni časovni perspektivi, vključujoč povezovanje z gospodarstvom.
Strateški cilji v strategiji morajo biti usmerjeni v zagotavljanje:
• prepoznavnosti višjega šolstva,
• kakovosti, odličnosti delovanja višjega šolstva ter znanja/diplomantov.
• odličnega sodelovanja z gospodarstvom,
• dostopnosti in raznovrstnosti študija,
• internacionalizacijo,
• stabilno financiranje.
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V letu 2017 smo v okviru Skupnosti VSŠ pripravili Razvojni načrt Skupnosti VSŠ 2017 2020
Oblikovan je bil nabor strateških področij in projektov - operacionalizirani (imenovani
vodje projektov, oblikovani podrobnejši cilji in akcijski načrti, dodeljeni resursi …)
Strateškega področja
1. Delodajalci (sodelovanja z delodajalci, zaposljivost diplomantov, ugotavljanje potreb po
kadrih)
2. Institucionalno okolje (večja prilagodljivost in boljši pogoji delovanja)
3. Skupni standardi delovanja
4. Notranje delovanje Skupnosti VSŠ (Inoviranje modela organiziranosti in delovanja)
5. Študenti (Organiziranje dela s študenti skozi obštudijske programe)

