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Vpetost visokega šolstva v družbo

Cilji celotne družbej
znanstveni, gospodarski, kulturni in splošni razvoj družbe 

Temeljno poslanstvo VŠZ
raziskovanje, izobraževanje in družbena angažiranost

Temelj VŠS sistema
k d k b d t ij i d t VŠZakademska svoboda, avtonomija in odgovornost VŠZ 

Uskladiti je potrebno
ič k j d žb l ij i k š l k i t i t ijpričakovanja družbe, regulacijo visokošolskega sistema in avtonomijo 

visokošolskih zavodov.
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Avtonomija VŠZ in regulacija sistema

Na visokošolskem področju je eden od glavnih izzivov države kako najti ravnovesje medNa visokošolskem področju je eden od glavnih izzivov države, kako najti ravnovesje med 
potrebno regulacijo visokošolskega sistema in avtonomijo VŠZ. Pri tem morajo države 
vzpostaviti mehanizme za zagotavljanje:

 enakih možnosti dostopa do visokošolskega izobraževanja enakih možnosti dostopa do visokošolskega izobraževanja,
 ustreznega obsega sredstev za visoko šolstvo ter njihovo razdelitev med VŠZ in 

posameznike ter
 odgovornosti VŠZ za namensko in učinkovito porabo sredstev ter kakovost g p

izobraževanja..
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Trendi spremljanja visokošolskih sistemov

Cilj t lj L k k ik j 2009Cilj postavljen na Leuvenskem komunikeju, 2009: 
»Izboljšane in povečane podatkovne zbirke bodo pomagale pri 
spremljanju napredka, doseženega glede na cilje, ki so bili opredeljeni v 
načrtih povezanih s socialno razsežnostjo zaposljivostjo in mobilnostjonačrtih, povezanih s socialno razsežnostjo, zaposljivostjo in mobilnostjo, 
pa tudi na področju drugih politik, in bodo služile kot osnova tako za 
bilance dosežkov kot tudi za njihovo primerjalno testiranje.«

OECD Zaključki delavnice na temo informacijskih sistemov v 
izobraževanju za izboljšanje inovacij (Educational Information Systems 
for Innovation and Improvement), ki je 14. in 15. oktobra 2010 potekala v 
New Yorku
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Vloga eVŠ

 vhodni podatki za potrebe načrtovanja politike in spremljanja 
delovanja visokega šolstvadelovanja visokega šolstva, 

 spremljanja mreže visokošolskih zavodov in študijskih programov,
 obveščanja javnosti, 
 ugotavljanja upravičenosti pravic študentov do študija in drugih pravic g j j p p j g p

v breme javnih sredstev 
 za raziskovalne, analitične in statistične namene  
 za izvajanje statističnih, socialno-ekonomskih in drugih raziskovanj s 

področja visokega šolstva

(81.c člen Zakona o visokem šolstvu).
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Vloga eVŠ
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Vloga eVŠ



Vloga eVŠ
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Evidence

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu eVŠ sestavljajo: 

evidenca VŠZ, 
evidenca študijskih programov, 

evidenca študentov in diplomantov, 
evidenca prijavljenih za vpis, 

evidenca prijavljenih za subvencionirano bivanje študentov, 
evidenca izvajalcev visokošolske dejavnosti in

evidenca zasebnih visokošolskih učiteljevevidenca zasebnih visokošolskih učiteljev. 
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Evidence
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in postopki

eVŠ vključuje tudi elektronsko vlogo in podporo izbirnemu postopku za:eVŠ vključuje tudi elektronsko vlogo in podporo izbirnemu postopku za: 

prijavo za vpis na študijske programe iz eVŠ in 
prošnjo za subvencionirano bivanje študentovp j j

modul izbirni postopek za subvencionirano bivanje (eVŠ-MSB). 
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in postopki

Z UPORABNIŠKIM IMENOM

12



in postopki

S KVALIFICIRANIM DIGITALNIM POTRDILOM
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Status študenta in eVŠ - viri podatkov in njihovi uporabnikiVloga eVŠ pri določanju pravic iz javnih sredstev
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Skupni gradniki

V sodelovanju z MNZJU so bile pri razvoju eVŠ uporabljene posamezneV sodelovanju z MNZJU so bile pri razvoju eVŠ uporabljene posamezne 
centralne aplikativne rešitve, kar je vplivalo na nižje stroške razvoja in 
povečalo interoperabilnost informacijskega sistema:
• informacijska podpora projektnemu vodenju, portal projektov e-j p p p j j , p p j

poslovanja - Sistem za podporo projektnemu vodenju;
• varnostna shema - centralni modul za vodenje uporabniških pooblastil 

(izveden na podlagi RPAS sistema) s porazdeljenim upravljanjem;
• centralna storitev digitalnega podpisa;
• sistem za upravljanje sprememb informacijskih sistemov (SVN)
• storitve Enotnega kontaktnega centra državne uprave (EKC), ki za 

eVŠ izvaja tudi prvi nivo svetovanja uporabnikom pri izpolnjevanjueVŠ izvaja tudi prvi nivo svetovanja uporabnikom pri izpolnjevanju 
elektronskih vlog prošnje za subvencionirano bivanje in v prihodnje 
tudi prijave za vpis.  
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Hvala za vašo pozornost !

V š j ?Vprašanja?

Pripombe?Pripombe?

Predlogi?g
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