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POVZETEK 

 

Študija obravnava sisteme za sprejem v visokošolsko izobraževanje v desetih državah in 

vključuje države članice Evropske unije (Francijo, Nemčijo, Italijo, Slovenijo, Švedsko in 

Združeno kraljestvo), državo kandidatko (Turčijo) ter tri države, ki se običajno navajajo v 

mednarodnih primerjavah (Avstralijo, Japonsko in ZDA). Analiza sistemov za sprejem 

temelji na treh merilih: enakih možnostih, kakovosti in mobilnosti študentov. 
 

Raziskava je zasnovana na več metodah: pregledu strokovne in politične literature, 

anketiranju zainteresiranih strani ter opisni analizi statističnih podatkovnih nizov. Ker se 

študija opira na sorazmerno nestrukturirane podatke in ker gre za preučevanje primerov na 

podlagi majhnega vzorca, so raziskovalci previdni glede možnosti posploševanja 

predstavljenih ugotovitev, zlasti glede na veliko raznolikost postopkov in zahtev, 

ugotovljenih v desetih obravnavanih državah. 
 

Z ozirom na te omejitve je študija pokazala na morebitne potrebe po nadaljnjih raziskavah, 

na primer po sistematični in poglobljeni analizi odnosa med enakimi možnostmi in 

kakovostjo v sistemih za sprejem študentov, ki bi se osredotočila na to, kako je v različnih 

sistemih opredeljen in upoštevan koncept „pravične“ obravnave ter kako najnovejši trendi v 

visokošolskem izobraževanju vplivajo na sprejemne pogoje. 

 

Študija je razdeljena na sedem poglavij. Prvo poglavje orisuje ozadje in ključne koncepte, 

uporabljene v študiji. V drugem poglavju so predstavljene uporabljene raziskovalne 

metode. V tretjem poglavju so pregledno opisani sistemi za sprejem v izbranih državah. V 

četrtem, petem in šestem poglavju so ti sistemi ocenjeni z vidika navedenih treh analitičnih 

razsežnosti: enakih možnosti (četrto poglavje), kakovosti (peto poglavje) in mobilnosti 

(šesto poglavje). V sedmem poglavju so podani sklepi in politična priporočila Evropskemu 

parlamentu in državam članicam, navedeni pa so tudi predlogi za preizkus izvedljivosti teh 

priporočil. 
 

Ta poglavja vodijo do naslednjih glavnih ugotovitev na področjih enakih možnosti, 

kakovosti in mobilnosti. 

Glavne ugotovitve na področju enakih možnosti  

 Sistemi za sprejem so pomemben dejavnik enakih možnosti pri dostopu do 

visokošolskega izobraževanja, vendar mora politika zajeti tudi postopke pred 

sprejemom in po vstopu v visokošolsko izobraževanje. 

 Sistemi za sprejem niso omejeni na vstop v visokošolsko izobraževanje in bi 

morali prispevati tudi k uspešnim poklicnim karieram študentov ter jih usmeriti k 

ustreznim študijskim predmetom.  
 Če se študentom pred vpisom zagotovi natančne informacije, se poveča 

verjetnost, da se bodo odločili za ustrezno študijsko pot, lahko pa se tudi 

zmanjša osip in zviša delež študentov, ki uspešno dokončajo študij. 

 Krepitev enakih možnosti v visokošolskem izobraževanju je zapleten proces 

in ne pomeni avtomatično prostega dostopa do visokošolskega izobraževanja. 

Poseben izziv je priznavanje in enakovrednost veščin, kompetenc in usposobljenosti 

pri netradicionalnih udeležencih izobraževanja. 
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Glavne ugotovitve na področju kakovosti 

 Sprejemanje zakonov o avtonomiji pomeni spreminjanje sistemov za 

sprejem, saj ti zakoni povzročajo, da tradicionalno centralizirane oblike upravljanja 

delujejo vzporedno s sistemi, ki univerzam dajejo večjo avtonomijo. 
 Centralizirano obravnavanje prijav se pojmuje kot pristop, ki omogoča enotne 

standarde, vendar vse pogosteje deluje vzporedno z avtonomnimi praksami univerz. 

 Specializirane mreže in agencije, ki spodbujajo izmenjavo dobrih praks, 

univerzam pomagajo razviti lastno politiko sprejemanja študentov.  

 Zagotavljanje večje avtonomije univerz pri sprejemu študentov bi lahko 

izboljšalo ujemanje med interesi študentov in študijskimi predmeti, vendar 

lahko vodi do upravnih težav, če univerze nimajo zmogljivosti za upravljanje 

postopka.  
 Opravljanje sprejemnih postopkov v zgodnejši fazi študijskega leta lahko 

prepreči negativne posledice za študente in univerze. 

 Mednarodni podatki kažejo, da so srednješolske ocene natančnejši pokazatelj 

prihodnjih dosežkov študentov kot rezultati standardiziranih testov, medtem 

ko zaključni preizkusi znanja v srednjih šolah večinoma odražajo dosežke v srednji 

šoli.  

 Z večjim številom sprejemnih pogojev in intenzivnejšim obveščanjem 

bodočih študentov se povečuje predvidljivost njihovega študijskega uspeha.  

Glavne ugotovitve glede mobilnosti1 

 Število mobilnih študentov se povečuje tako znotraj EU kot na mednarodni 

ravni. V nekaterih državah je mobilnost študentov ovirana, npr. s kvotami ali z 

različnimi ureditvami glede šolnin in finančne pomoči. 

 Čeprav je enakovrednost usposobljenosti in diplom, pridobljenih v Evropski uniji, 

sorazmerno dobro priznana, lahko pri vlaganju prijav v več državah in njihovi 

obdelavi nastanejo visoki transakcijski stroški za študente in za 

visokošolske institucije oziroma sprejemne agencije.  

 Doslej obstajajo za te transakcijske stroške samo kvalitativni dokazi. V 

evropskem merilu bi bilo treba zbrati primerljive podatke v zvezi z vzorci mobilnosti 

pri študentih, ki prvič vstopajo v visokošolsko izobraževanje. 

Politična priporočila za boljše sodelovanje pri sprejemanju študentov znotraj 

Evropske unije 

Mogoča bi bila precej obsežnejša izmenjava informacij o sprejemnih pogojih v Evropi. Z 

ukrepi, ki bi olajšali izmenjavo informacij in podprli nacionalne sprejemne agencije pri 

obravnavanju prijav mobilnih študentov, bi se transakcijski stroški znižali, povečala pa bi se 

tudi privlačnost evropskih visokošolskih sistemov za kandidate iz drugih držav. 
 

Ti predlogi ne pomenijo nujno večje usklajenosti sistemov za sprejem, kar bi bilo v 

navzkrižju z določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)2. 

 

 

 

                                                 
1  Študija se je osredotočala na mobilnost znotraj Evrope (mobilnost kandidatov iz EU znotraj držav članic EU).  
2  Člen 165 Pogodbe o Evropski uniji.  



Primerjava pogojev in preizkusov za dostop do visokošolskega izobraževanja 

____________________________________________________________________________________________ 

 5 

Tri možnosti za ukrepanje Evropske unije 

V študiji so predlagani trije načini ukrepanja, s katerimi bi izboljšali enakost možnosti in 

kakovost sistemov za sprejem študentov ter spodbudili mobilnost. Dve od navedenih 

priporočil bi zahtevali proaktivno pobudo institucij Evropske unije. 
 

 Možnost 1: ohranitev sedanje ureditve, pri čemer bi študenti informacije še 

naprej prejemali v ciljni državi ali v državi izvora. Za evropske institucije bi bil 

takšen pristop stroškovno nevtralen, vendar bi povzročil sorazmerno visoke 

transakcijske stroške, zlasti če bi študenti oddali po več prijav. 

 Možnost 2: register sprejemnih agencij za izmenjavo dobrih praks. Evropska 

unija bi lahko olajšala izmenjavo informacij v zvezi s sprejemom s pomočjo 

evropskega registra nacionalnih sprejemnih agencij. Evropski register bi zahteval 

minimalne stroške vzpostavitve, vendar bi prinesel številne koristi: izmenjava 

informacij bi pomagala spodbujati mobilnost, kakovost in enake možnosti pri 

sprejemanju študentov ter priznavanje kvalifikacij. 

 Možnost 3: podporni sistem za vlaganje prijav v več državah. Evropske 

institucije bi lahko zasnovale platformo, ki bi spodbujala nacionalne sprejemne 

agencije in mobilne študente. 
 

Možnosti 2 in 3 bi zahtevali nekaj stroškov za vzpostavitev, vendar bi zmanjšali 

transakcijske stroške za študente, administratorje in univerze v državah članicah. 

 

Študija priporoča, naj Evropski parlament razmisli o teh treh možnostih za ukrepanje in 

preizkusi njihovo izvedljivost na delavnici za zainteresirane strani. 

Priporočila za nacionalne vlade držav članic EU 

Zaradi velike raznolikosti nacionalnih sistemov za sprejem ta študija ne podaja trdnih 

priporočil nacionalnim vladam, temveč oblikuje nabor političnih možnosti, ki jih je treba 

kritično oceniti glede na specifične okoliščine posamezne države. Priporočila se nanašajo na 

tri glavne vidike analize. 
 

Na področju enakih možnosti študija priporoča, da države članice:  

 

 v skladu z nacionalno tradicijo oblikujejo sisteme za sprejem, ki bodo bodočim 

kandidatom dale čim več informacij; 

 v sprejemnih postopkih namesto golega izpolnjevanja vstopnih meril zajamejo 

zmožnost študentov, da uspešno dokončajo študij; 

 ovrednotijo sedanje prakse v zvezi z netradicionalnimi udeleženci izobraževanja in 

razmislijo o ukrepih, kot je uvedba (ali krepitev) priznavanja predhodnega učenja v 

sprejemnih postopkih. 

 

Na področju kakovosti študija priporoča, da države članice:  

 

 spodbujajo univerze, da zaposlijo zadostno število visoko usposobljenega osebja, ki 

bo skrbelo za sprejem študentov; 

 spodbujajo organe, pristojne za sprejem študentov, da kritično razmislijo o 

časovnem razporedu prijav; 

 krepijo sodelovanje med univerzami in srednjimi šolami in tako bodočim študentom 

omogočijo, da sprejmejo premišljene odločitve. 
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Na področju mobilnosti študija priporoča, da države članice: 

 

 sprejmejo zavezo za izmenjavo podatkov med državami članicami EU o prijavah in 

vpisu glede na državo izvora; 

 odpravijo ovire za mobilnost študentov na vseh stopnjah visokošolskega 

izobraževanja, vključno z vpisom v prvi letnik študija.  


