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1217 - Nacionalna agencija RS za kakovost v
visokem šolstvu
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Agencija skrbi za primerljivost in mednarodno prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora ter se zavzema za nenehno
izboljševanje njegove kakovosti. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno, strokovno in neodvisno ter svetovalno do vseh
deležnikov v terciarnem izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja.

Obrazložitev predloga rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2019
Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in
politik:
19 - IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
1905 - Višje in visokošolsko izobraževanje
190503 - Spodbujanje kakovosti v visokem šolstvu
Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:
1217 - Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki

1217 - Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu
Oris proračunskega uporabnika
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je pravna oseba javnega prava in je neposredni nevladni proračunski
uporabnik v skladu s predpisi s področja javnih financ. Agencija opravlja strokovne in razvojne naloge v visokem šolstvu in regulatorne naloge za
zunanje zagotavljanje kakovosti visokega šolstva. Zunanje zagotavljanje kakovosti vključuje akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih
programov, vključno z zunanjo evalvacijo. Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu, da bo zagotovila trajno, strokovno in
neodvisno pomoč pri zagotavljanju in razvoju kakovosti v visokem šolstvu.

Agencija opravlja predvsem naslednje naloge:
– skrbi za delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu in višjem strokovnem izobraževanju;
– izvaja akreditacije in zunanje evalvacije visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalvacije višjih strokovnih šol;
– vodi javno dostopno evidenco akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov;
– sodeluje z visokošolskimi zavodi in višjimi strokovnimi šolami ter jim svetuje pri vzpostavitvi notranjega sistema kakovosti ter;
– sodeluje z mednarodnimi institucijami ali organi za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva;
– opravlja analitično in razvojno delo v skladu z evropskimi standardi.

19 - IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
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1905 - Višje in visokošolsko izobraževanje
190503 - Spodbujanje kakovosti v visokem šolstvu

Opis podprograma
Temeljni namen delovanja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je preverjanje kakovosti v visokem šolstvu in
višjem strokovnem izobraževanju in razmer, v katerih se izvaja študijski proces. S skrbjo za kakovost terciarnega izobraževanja se krepi zaupanje vanj
ter oblikuje in razvija kultura kakovosti. Čeprav so v središču izobraževalnega procesa študenti, so za njegov razvoj odgovorni vsi vključeni
deležniki.

Stalno presojanje kakovosti v terciarnem izobraževanju ter njena primerjava z nacionalnimi in evropskimi standardi omogoča in zagotavlja
študentom in pedagoškim delavcem enakovredno mobilnost v evropskem izobraževalnem prostoru ter priznavanje izobraževanja oziroma diplom.

V skrbi za zagotavljanje kakovosti je tudi agencija sama del teh procesov, v katere se vključuje z vzpostavljanjem in razvojem svojega notranjega
sistema kakovosti, in sicer:
— z upoštevanjem in uvajanjem nacionalnih in evropskih standardov kakovosti;
— s sodelovanjem z deležniki v visokem šolstvu in višjem strokovnem izobraževanju pri razvijanju meril za vzpostavljanje in izvajanje kakovosti;
— s sodelovanjem in izmenjavo izkušenj s tujimi agencijami za zagotavljanje kakovosti, z izmenjavo dobrih praks in vključevanjem v kakovostna
mednarodna združenja.

Z doseganjem evropskih standardov kakovosti pa se ustvarjajo tudi pogoji za svetovanje ter s tem učinkovito spodbujanje razvoja kulture
kakovosti in krepitev zaupanja v cilje in delovanje deležnikov na področju terciarnega izobraževanja.

1217-11-0001 - Nacionalna agencija RS za kakovost v VŠ
Opis ukrepa
Nemoteno delovanje Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu ter za razvojno in svetovalno delo na področju, za katerega je agencija ustanovljena, je treba ohraniti
ustrezno strokovno in administrativno podporo. Izračuni za potrebna sredstva za plače temeljijo na veljavnih predpisih, ki urejajo sistem plač v
javnem sektorju, sistemizaciji delovnih mest v agenciji ter kadrovskem načrtu agencije. Izračun predvidenih materialnih stroškov temelji na izkazanih
potrebah agencije za njeno nemoteno delovanje in opravljanje osnovne dejavnosti.

Neposredni učinki
C4240 - Kakovostno opravljanje nalog
Prispeva k rezultatu: C1455 - Stalno preverjanje kakovosti visokega šolstva, ki bo po standardih in izvedbah postopkov mednarodno primerljivo;
Mednarodno primerljivo, transparentno, strokovno, nemoteno, učinkovito oziroma kakovostno delovanje agencije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04806

Število izvedenih postopkov akreditacije

VIR ME
Število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO Dos. VREDNOST

2010

175,00

2011

218,00

Cil. VREDNOST

2012

251,00

175,00

2013

204,00

175,00

2014

204,00

175,00

2015

172,00

175,00

2016

283,00

175,00

2017

151,00

175,00

2018

0,00

120,00

2019

0,00

113,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04806 - Število izvedenih postopkov akreditacije
Glede števila postopkov ne bo bistvenih sprememb. Nadaljuje se 47 postopkov, ki so se začeli leta 2018, k temu številu moramo prišteti še
obveznosti v letu 2019 - mednje spadajo po zakonu obvezne vzorčne evalvacije študijskih programov (zakonska novost v sistemu zagotavljanja
kakovosti, 20 jih bo), evalvacije šol (7), podaljšanje akreditacije 12 visokošolskih zavodov - ter predvidene vloge za nove študijske programe (v
povprečju jih je 20 na leto) in nove visokošolske zavode (predvidoma 7). Načrtujemo, da bo ob upoštevanju zakonsko predpisanega trajanja
postopkov in dejstva, da bodo številne vloge v skladu s časovnico vložene na začetku leta 2019, do konca tega leta končanih 40 postopkov iz
obveznosti v letu 2019; skupaj z obveznostmi iz leta 2018 jih bo 87, kar je skoraj dvakrat toliko, kot v letu 2018.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04806 - Število izvedenih postopkov akreditacije
Predvsem zaradi vpeljave novega načina akreditacij in evalvacij visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in študijskih programov po ZViS-K in
novih merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo ter s tem povezane potrebe po vzpostavitvi celovitejšega in kompleksnejšega informacijskega
sistema eNakvis je bilo v letu 2018 namesto načrtovanih 120 postopkov opravljenih ali natančneje končanih 48 postopkov. Večina se je presojala še
po starih merilih, zato delovanje prenovljenega informacijskega sistema za vodenje postopkov ni bilo pogoj. Preostali postopki so se v letu 2018
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sicer začeli; praviloma jeseni, ko jim je bil prilagojen tudi eNakvis. Ob upoštevanju zakonskih rokov glede trajanja akreditacijskih in evalvacijskih
postopkov (od 9 do 15 mesecev) se bodo končali v letu 2019, kar pomeni, da bo takrat nastala tudi obveznost izplačil neodvisnim skupinam
strokovnjakom agencije, katerih imenovanje je po zakonu obvezno v vseh postopkih. Drugi vzrok za manjše število postopkov je v manjšem številu
oddanih vlog za prvo akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, kot je bilo načrtovano. Predvidevamo, da je razlika nastala
predvsem zaradi zapletenega vzpostavljanja prenovljenega eNakvis oziroma zato, ker vlagatelji v prvi polovici leta 2018 niso mogli oddajati vlog.
Zaposleni opravljajo strokovne, organizacijske, administrativne in tehnične naloge, povezane z akreditacijskimi in evalvacijami v visokem šolstvu in
višjem strokovnem izobraževanju, ter razvojno-analitične naloge (tudi v skladu z evropskimi standardi). Zaposleni opravljajo še naloge, povezane s
sodelovanjem v mednarodnih agencijah in združenjih za kakovost v visokem šolstvu, strokovne, organizacijske, administrativne in tehnične naloge
za agencijo ter številne druge naloge, potrebne za nemoteno delovanje agencije.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I04806 Število izvedenih postopkov akreditacije Število izvedenih postopkov akreditacije (za podelitev ponovne akreditacije je potrebna zunanja evalvacija)

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2019

20,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVis

Zakon o visokem šolstvu (ZVis)

1217-11-0002 - Delovanje sistema v visokem šolstvu
Opis ukrepa
Učinkovito delovanje visokošolskega sistema (akreditacije in evalvacije v visokem šolstvu ter evalvacije v višjem šolstvu). Z akreditacijami
postanejo študijski programi oz. diplome javno veljavni.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Predvideni stroški za plačilo članov sveta agencije, pritožbene komisije ter skupin strokovnjakov temeljijo na načrtovanih akreditacijah oziroma
evalvacijah visokošolskih zavodov in študijskih programov ter višjih strokovnih šol, ki jih bo agencija opravila v letu 2019.

Neposredni učinki
C4238 - Učinkovito delovanje sistema
Prispeva k rezultatu: C1455 - Stalno preverjanje kakovosti visokega šolstva, ki bo po standardih in izvedbah postopkov mednarodno primerljivo;
Učinkovito delovanje sistema v visokem šolstvu in sistema za evalvacijo višjega in visokega šolstva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05352 Število javnoveljavnih študijskih programov z izvedeno zunanjo evalvacijo
oziroma akreditacijo

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2010

IZH.
VREDNOST

LETO

Dos.
Cil.
VREDNOST VREDNOST

0,00

2011

218,00

2012 251,00

175,00

2013 204,00

175,00

2014 154,00

175,00

2015 172,00

175,00

2016 283,00

175,00

2017 151,00

175,00

2018 0,00

120,00

2019 0,00

113,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05352 - Število javnoveljavnih študijskih programov z izvedeno
zunanjo evalvacijo oziroma akreditacijo
Glede števila postopkov ne bo bistvenih sprememb. Nadaljuje se 47 postopkov, ki so se začeli leta 2018, k temu številu moramo prišteti še
obveznosti v letu 2019 - mednje spadajo po zakonu obvezne vzorčne evalvacije študijskih programov (zakonska novost v sistemu zagotavljanja
kakovosti, 20 jih bo), evalvacije šol (7), podaljšanje akreditacije 12 visokošolskih zavodov - ter predvidene vloge za nove študijske programe (v
povprečju jih je 20 na leto) in nove visokošolske zavode (predvidoma 7). Načrtujemo, da bo ob upoštevanju zakonsko predpisanega trajanja
postopkov in dejstva, da bodo številne vloge v skladu s časovnico vložene na začetku leta 2019, do konca tega leta končanih 40 postopkov iz
obveznosti v letu 2019; skupaj z obveznostmi iz leta 2018 jih bo 87, kar je skoraj dvakrat toliko, kot v letu 2018.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05352 - Število javnoveljavnih študijskih programov z izvedeno
zunanjo evalvacijo oziroma akreditacijo
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Agencija ne more delovati brez Sveta agencije, ki po zakonu sprejema vse odločitve, povezane z akreditacijami in evalvacijami v visokem in višjem
šolstvu ter transnacionalnim izobraževanjem. Zaradi vpeljave novega načina akreditacij in evalvacij visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in
študijskih programov po novih merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo ter s tem povezanega vzpostavljanja celovitega informacijskega sistema
eNakvis, je bilo v letu 2018 opravljeno 48 postopkov. Poleg sveta deluje v okviru agencije tudi pritožbena komisija, ki odloča o pritožbah zoper
odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov, med katere spadajo tudi mednarodni skupni
študijski programi, v postopkih o izpolnjevanju pogojev za vpis visokošolskega transnacionalnega izobraževanja v javno evidenco, ter priglasitvah
v tujini akreditiranih mednarodnih skupnih študijskih programov ter študijskih programov mednarodne zveze univerz . V letu 2018 je pritožbena
komisija odločila o šestih pritožbah, ki so bile vložene zoper odločitve sveta agencije.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Število javnoveljavnih študijskih programov z izvedeno zunanjo evalvacijo oziroma
I05352
akreditacijo

Število evalviranih oziroma akreditiranih študijsih
programov.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVis

Zakon o visokem šolstvu (ZVis)

1217-11-S002 - Tehnična infrastruktura NAKVIS
Opis skupine projektov
Projekt je namenjen zagotavljanju najnujnejših investicij, ki jih Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu potrebuje za
nemoteno delovanje ter vzdrževanje in posodabljanje informacijskega sistema agencije (eNakvis).

Neposredni učinki
C4241 - Zagotovitev ustrezne opreme in opreme IKT
Prispeva k rezultatu: C1455 - Stalno preverjanje kakovosti visokega šolstva, ki bo po standardih in izvedbah postopkov mednarodno primerljivo;
Sredstva so namenjena zagotavljanju najnujnejše infrastrukture, ki jo agencija potrebuje za nemoteno delovanje (nakup računalniške in pisarniške
opreme, nabava licenčne opreme in vzdrževanje že obstoječe opreme.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07348

Nakup opreme IKT

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

%

2010

0,00

2013

0,00

50,00

2014

100,00

50,00

2015

100,00

100,00

2016

100,00

100,00

2017

100,00

100,00

2018

100,00

0,00

2019

100,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07348 - Nakup opreme IKT
V letu 2018 smo nadgradili vse delovne postaje, ki so bile potrebne nujne prenove bodisi zaradi okvare, bodisi zaradi zastarelih tehničnih
specifikacij. Najslabšo opremo smo odpisali ter kupili novo. Prav tako smo prenovili posamezne dele strežnika, zaradi okvare ter izvajanja
varnostnega kopiranja na oddaljeni lokaciji. Za te namene je bila kupljena ustrezna licenčna oprema. Tudi v prihodnje je potrebno zagotoviti 100%
delovanje najnujnejše infrastrukture.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I07348

Nakup opreme IKT

Nakup računalniške, strojne in programske opreme.

C7143 - Vzpostavitev in vzdrževanje eNakvis
Prispeva k rezultatu: C1455 - Stalno preverjanje kakovosti visokega šolstva, ki bo po standardih in izvedbah postopkov mednarodno primerljivo;
Vzdrževanje in posodobitve informacijskega sistema agencije (eNakvis).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

Stran 4 od 5

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2019
I09141

Delujoč informacijski sistem eNakvis

1

2017

93.390,00

2017

1,00

1,00

2018

1,00

0,00

2019

1,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09141 - Delujoč informacijski sistem eNakvis
Vrednost je bila dosežena. Sistem je nameščen na produkcijskem okolju Ministrstva za javno upravo in je na voljo uporabnikom.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I09141

Delujoč informacijski sistem eNakvis

Vzdrževanje in posodobitve informacijskega sistema eNakvis.
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