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1. Uvod

Z dejavnostmi na področju visokošolskega 
izobraževanja in raziskovalnim delom univerze vse 
bolj stremijo h krepitvi javne zavezanosti mestu, 
v katerem se nahajajo, lokalnemu gospodarstvu 
in širši družbi, z namenom, da bi lahko dejansko 
vplivale na razmere v lokalnih skupnostih in 
tako poudarile pomembnost visokošolskega 
izobraževanja v družbi.
Poslanstvo partnerstva UNIBILITY (University 
Meets Social Responsibility) je promocija 
družbene odgovornosti univerze (v nadaljevanju: 
DOU) med evropskimi univerzitetnimi in drugimi 
visokošolskimi institucijami, ki stremijo k integraciji 
družbene odgovornosti v svojo 1) notranjo 
politiko in vodstvene strukture, kakor tudi v 2) 
svoje zunanje dejavnosti, ki vključujejo delovanje 
lokalnih deležnikov in ciljnih skupin.  
Verjamemo, da univerze predstavljajo gonilno 
silo, odgovorne akterje, ki delujejo v smeri obče 
družbene dobrobiti, rasti in inovativnosti, kar 
dosegajo z odličnostjo svojega raziskovalnega in 
izobraževalnega dela. DOU zahteva angažiranost 
in predanost znotraj univerz, kakor tudi 
poznavanje zunanjih deležnikov (poslovnih 
partnerjev, regionalnih neprofitnih organizacij, 
društev, lokalne politike itd.).
Pred vami je UNIBILITY – Vodnik po dobrih 
praksah, v katerem boste našli zbirko praktičnih 

primerov, ki prikazujejo, kako implementirati 
idejo družbene odgovornosti na vaši univerzi, 
pri čemer se primeri navezujejo tako na notranjo 
politiko družbeno odgovornega delovanja, kakor 
tudi na zunanje prakse v povezavi z angažiranjem 
javnosti, na prakse s področja transfera znanja ter 
na sodelovanje z lokalnimi deležniki. Izmenjava 
izkušenj ter inovativnih in dobrih praks med 
univerzami prispeva k boljšemu razumevanju med 
visokošolskimi institucijami, hkrati pa zagotavlja 
pomemben vpogled v načrtovanje ukrepov na 
področju družbeno odgovornih dejavnosti.  
Z Vodnikom želimo vodstvom univerz, ključnim 
raziskovalcem, tržnim oddelkom, študentom, 
svetovalcem in drugim prikazati praktičen pogled 
na možne, uspešne ter preizkušene primere praks 
DOU, ki lahko služijo kot ustvarjalni navdih in 
pripomorejo k transferu praks v druge države oz. 
univerze po vsej Evropi.
»Vodnik po dobrih praksah« sestavlja 20 primerov 
praks DOU, zbranih iz šestih evropskih držav in 
razporejenih po načelu petih osnovnih kriterijev:

1) Raziskovanje, poučevanje, podpora učenju
2) Vključevanje javnosti
3) Upravljanje
4) Okoljska in družbena trajnostna naravnanost
5) Poštene prakse

Vsi primeri DOU praks so vizualno podprti z 
interaktivnimi materiali, fotografijami in video 
posnetki, s katerimi želimo dodatno spodbuditi 
ustvarjalno razmišljanje v okviru specifične prakse 
DOU. Prakse lahko na svojo univerzo prenesete 
neposredno – če je zagotovljeno ustrezno okolje 
oz. so izpolnjeni predpogoji za njihovo izvedbo – 
ali jih preoblikujete in prilagodite kontekstu vaše 
univerze tako, da uvedete manjše spremembe 
glede na specifične potrebe, s katerimi se srečujete.  

Projekt UNBILITY (2015-2017), katerega 
koordinator je Univerza na Dunaju (Avstrija), je 
eden pionirksih projektov v Evropi za aktivno 
družbeno odgovornost univerz. Projekt 
sofinancira program Erasmus+ (Strateška 
partnerstva, Ključni ukrep 2).
Iskreno upamo, da bo projekt UNIBILITY uspešno 
nagovoril univerze in druge visokošolske 
institucije po Evropi, kakor tudi nosilce interesov 
iz javnih, zasebnih, vladnih, nevladnih, poslovnih 
in industrijskih krogov ter jih prepričal o 
pomembnosti aktivnega iskanja možnosti 
sodelovanja med njimi.
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Vsaka univerza, pa naj gre za zasebno ali javno 
institucijo, ima možnost raziskovati in preučiti 
celoten nabor namenov svojega delovanja 
na področju visokošolskega izobraževanja ter 
splošnih vplivov, ki jih to delovanje prinaša 
za širšo družbo. Praksa kaže, da se večina 
evropskih univerz, vsaj do določene mere, 
zaveda pomembnosti svoje (notranje in 
zunanje usmerjene) družbene odgovornosti. 
Številne izmed njih zato sprejemajo ukrepe, s 
katerimi bo takšno delovanje postalo njihova 
prednostna naloga, ne samo v smislu splošne 
politike, temveč tudi na nivoju vsakodnevne 
prakse. Če univerze dojemamo kot organizacije 
znotraj družbenega sistema, lahko rečemo, da 
zanje veljajo načela Družbene odgovornosti 
podjetij (à DOP) v smislu (à DOU). 

Družbena odgovornost univerze (DOU) 
je pojem, ki ga v evropskih visokošolskih 

izobraževalnih institucijah srečujemo pod 
različnimi nazivi, kot so družbena odgovornost, 
družbena razsežnost, tretje poslanstvo, 
sodelovanje med univerzo in podjetji, civilno 
udejstvovanje, povezovanje z družbeno-
ekonomskim okoljem in številni drugi. 

V tem priročniku za vse tovrstne prakse 
uporabljamo termin DOU, znotraj katerega 
operiramo s petimi kriteriji:

1) Raziskovanje, poučevanje, 
  podpora učenju, 
2)  Vključevanje javnosti, 
3)  Upravljanje, 
4)  Okoljska in družbena trajnostna   
  naravnanost ter 
5)  Poštene prakse.

2. Kaj je DOU in kako jo izboljšati?
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Teh pet kriterijev je bilo opredeljenih na podlagi 
Projekta EU-USR (2011-2013), ki je služil kot 
izhodišče za nastanek projekta UNIBILITY (2015-
2017), po načelu nadgradnje predhodnega 
pristopa. Za več informacij prosimo obiščite 
spletno stran: http://www.eu-usr.eu/.

http://www.eu-usr.eu/


3. Izboljševanje DOU po petih kriterijih
Verjamemo, da je v kontekstu praks DOU smiselno uvesti 
sistematično kategorizacijo, s pomočjo katere lahko 
koncept DOU razčlenimo na posamezne praktične korake in 
oblikujemo smernice za nosilce oz. izvajalce teh praks.



“Ključne akademske dejavnosti institucije temeljijo na 
vrednotah in principih družbene odgovornosti” *

Da se zagotovi upoštevanje tega 
načela, institucija: *
 
1  Zagotavlja akademsko svobodo   
  zaposlenim in uporabnikom (študentom).
2  Širi in razveja dostop do izobraževanja 
  v okviru zavezanosti vseživljenjskemu 
  učenju.
3  Obravnava prijave študentov na 
  transparenten in pravičen način, 
  pri čemer s podanimi izrecnimi 
  merili pojasnjuje odločitve glede izbora, 
  neuspešnim kandidatom pa zagotovi 
  formativno povratno informacijo.  
4  Zagotavlja, da so javna sredstva, 
  namenjena podpori poučevanja in 
  šolninam, v resnici porabljena 
  s tem namenom. 

5  Zahteva, da se učni načrti ravnajo po 
  načelih družbeno odgovornega, 
  etičnega raziskovalnega dela ter 
  da lastnosti uspešnih diplomantov 
  vključujejo z dejstvi podprto 
  razmišljanje oz. sposobnost odločanja, 
  aktivno državljanstvo in zaposljivost.    
6  Uresničuje k učencu usmerjen pristop 
  k poučevanju in podpori študentom ter 
  zagotavlja, da se ocenjevanje in 
  povratne informacije uporabljajo z 
  namenom spodbujanja učenja. 
7  Omogoča sodelovalno in samostojno 
  učenje, ki sega preko meja učilnic in se 
  nadaljuje znotraj skupnosti.   

3.1 Raziskovanje, poučevanje, podpora učenju

4

8  Omogoča mednarodno sodelovanje 
  in podpira čeznacionalno mobilnost 
  študentov in osebja.
9  Uveljavlja etične protokole pri 
  raziskovalnih, učnih in drugih 
  sorodnih dejavnostih.

*  From: Martin, Brian, University Social responsibility: A Common European Reference Framework, p. 11, www.eu-usr.eu.



Institucija cilja na sodelovanje z javnimi organizacijami 
ali organizacijami civilne družbe in oblikovalci politik 
ter spodbuja izvajanje vzajemnih dejavnosti.

Institucija:

1  Omogočanje dialoga med 
  raziskovalno skupnostjo, javnostjo 
  in načrtovalci politike, z namenom 
  povezovanja raziskovalnega dela s 
  problemi ‘resničnega sveta’. *  
2  Boljši prispevek k družbi s pomočjo 
  prostega dostopa do rezultatov 
  raziskovalnega dela in do dejavnosti, 
  povezanimi z vključevanjem javnosti. *
3  Spodbujanje sodelovanj med 
  univerzami in javnimi ali civilnimi 
  organizacijami na področju 
  družabnega življenja, kulture, 
  gledališča, glasbe in športa.

3. 2 Vključevanje javnosti
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4  Spodbujanje na raziskavah 
  temelječih sodelovanj med 
  univerzami in poslovnimi ter 
  industrijskimi partnerji. 
5  Omogočanje sodelovanj med 
  raziskovalci in načrtovalci politik, tj. 
  raziskave političnih znanosti, 
  politično svetovanje, podpora 
  pri oblikovanju osnutkov in uvajanju 
  zakonov, strokovne delovne skupine.

*  From: Martin, Brian, University Social responsibility: A Common European Reference Framework, p. 11, www.eu-usr.eu.



“Načela družbene odgovornosti se spoštujejo v vseh 
oblikah institucionalne politike, strategije, postopkov 
in procesov. Prevevajo vse nivoje delovanja in 
predstavljajo sestavni del vodstvene odgovornosti in 
vključevanja deležnikov.” *

Institucija:  *

1  Spodbuja kulturo družbene 
  odgovornosti z visokimi etičnimi 
  in strokovnimi standardi ter jasno 
  vzpostavljenimi protokoli za izogibanje 
  navzkrižju interesov.    
2  Uradno priznava sindikate zaposlenih 
  in študentov, jih vključuje kot partnerje 
  v postopkih upravljanja in sprejemanja 
  odločitev ter zagotavlja njihovo 
  ustrezno zastopanost v nadzornem 
  svetu (ali drugem enakovrednem 
  telesu) in na njegovih 
  svetovalnih odborih.    
3  Zagotavlja, da nadzorni svet in 
  višje vodstvo družbeno odgovornost 
  obravnavata kot temeljno zavezo ter 
  da se učinkovitost institucije na 
  področju družbene odgovornosti 
  nahaja v središču vsakoletnih 
  ocenjevalnih poročil.  

4  Izvaja dolžnost skrbnega ravnanja tako, 
  da poda oceno tveganja in učinkov za 
  vse dejavnosti; zagotavlja skladnost z 
  zakoni, ustreznimi standardi in normami.
5  Izvaja etično in družbeno odgovorne 
  naložbe in javna naročila, ter zagotavlja 
  celovita javna poročila o kriterijih 
  in odločitvah.
6  Je odgovoren sosed, ki omogoča dialog 
  in delovanje partnerstev tako, da 
  sodeluje z in vlaga v lokalno skupnost.
7  Prepoznava družbeno odgovorne pobude 
  svojih zaposlenih in študentov s pomočjo 
  sistema nagrajevanja.

3. 3  Upravljanje
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8  Aktivno sodeluje v relevantnih omrežjih 
  na področju družbene odgovornosti. 
9  Poroča o svojem napredku v smeri jasnih 
  in neodvisno preverjenih ciljev na 
  področju družbene odgovornosti in 
  trajnostne naravnanosti.
10 Objavlja rezultate notranjih in zunanjih 
  revizij, pritožb, akademskih presoj ter 
  poroča o izvoru in porabi vseh 
  finančnih sredstev.

*  From: Martin, Brian, University Social responsibility: A Common European Reference Framework, p. 11-12, www.eu-usr.eu. 

http://www.eu-usr.eu


“Institucija je zavezana okoljski trajnosti in biodiverziteti  
v vseh vidikih svojega delovanja, kar vključuje tudi 
porabo blaga, storitev in del ter vrednotenje odločitev.” *

3. 4 Okoljska in družbena trajnostna naravnanost

7

Izvaja ustrezna dejanja, s katerimi 
zagotavlja izpolnitev svojih zavez in:  *

1  Zagotavlja, da njena politika in praksa 
  zmanjšujeta negativne vplive na okolje, 
  ki izhajajo iz lastnih dejavnosti ali 
  dobavne verige.
2  Spodbuja trajnostni razvoj.
3  Predloži program stalnega izboljševanja, 
  ki stremi k javnim naročilom, ki naj 
  bodo čim bolj zelena, trajnostna, 
  ekološko učinkovita, z viri gospodarna, 
  brez odpadkov ter vključujejo 
  etično delovanje.  
4  Objavlja redna poročila o okoljski 
  trajnosti, ki zajemajo ocene tveganja 
  in delovanja na področjih okoljskega in 
  družbenega tveganja ter tveganja v 
  procesu dobavnih verig. 

5  Spodbuja uporabo okolju prijaznih 
  tehnologij ter energetsko učinkovitih, 
  večkratno uporabnih in 
  biorazgradljivih materialov.
6  Izvaja družbeno odgovorna in trajnostna 
  javna naročila, objavi kodeks etičnega 
  ravnanja za postopke odločanja o javnih 
  naročilih, ki vključuje pravice delavcev 
  in pincipe poštenih praks ter promovira 
  družbeno odgovornost in trajnostno 
  naravnanost na vseh postajah v dobavni 
  verigi, na katere ima vpliv.
7  Zagotavlja spoštovanje in delovanje 
  v skladu z mednarodno priznanimi 
  človekovimi pravicami, pravno državo 
  ter nacionalnimi in mednarodnimi 
  protikorupcijskimi zahtevami.   

8  Zagotavlja, da vse njene mednarodne 
  dejavnosti spodbujajo človeški in obče 
  družbeni razvoj in se, kjer je to mogoče, 
  zavzemajo za vprašanja revščine, 
  kakovosti življenja, vzpostavitve miru ter 
  promovirajo reševanje sporov.

*  From: Martin, Brian, University Social responsibility: A Common European Reference Framework, p. 12, www.eu-usr.eu. 

http://www.eu-usr.eu


“Institucija zagotavlja enakovrednost in poštenost 
za svoje zaposlene, študente ter ostale, kakor je 
primerno, njena politika in postopki pa so zasnovani 
tako, da preprečujejo diskriminacijo ali neenakost.” *

3. 5 Poštene prakse
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Institucija: *

1  Spodbuja in slavi pluralizem in 
  raznolikost ter zagotavlja enakost ne 
  glede na starost, kulturo, narodnost, spol 
  ali spolno usmerjenost.
2  Izvaja odprto, transparentno, pošteno 
  in nepristransko zaposlovanje osebja, 
  z uporabo pritrdilnih dejanj kjer je 
  to potrebno, s čimer zagotavlja celovit 
  razvoj zaposlenih, ki vključuje 
  družbeno odgovornost.
3  Prek pogajanj s sindikati zaposlenih 
  oblikuje celovito komunikacijo, 
  posvetovanje in protokole pogajanj med 
  zaposlenimi ter jih izvaja.
4  Spodbuja zdravstveno, varnostno, fizično, 
  družbeno in mentalno dobrobit 
  zaposlenih in študentov onkraj 
  minimalnih zakonskih zahtev.

5  Spodbuja enake možnosti, zagotavlja 
  enako, pošteno in pravično plačilo ter 
  pravične pogoje in proaktivno 
  preprečuje neenakost s pomočjo 
  fleksibilnih možnosti razvoja poklicne 
  poti in priložnosti za napredovanje.
6  Zagotavlja, da so delovni pogoji skladni 
  vsaj z relevantnimi nacionalnimi zakoni, 
  kolektivnimi pogodbami ter ustreznimi 
  standardi Mednarodne organizacije 
  dela in si prizadeva preprečiti 
  priložnostno zaposlovanje delavcev.
7  Zagotavlja svobodo združevanja ter 
  spoštuje kolektivna pogajanja.
8  Omogoča transparentne, poštene in 
  nepristranske disciplinske postopke in 
  postopke pritoževanja ter jih razrešuje 
  hitro in pošteno.

9  Objavlja morebitne sankcije za 
  dokazane primere kršitev etičnih 
  ali sorodnih zahtev ter ščiti 
  prijavitelje nepravilnosti.
10  Zagotavlja strokovno pomoč za 
  študente in osebje s specifičnimi 
  dodatnimi potrebami, ki izhajajo, na 
  primer, iz invalidnosti.
11  Obvešča dobavitelje o principih svoje 
  politike naročanja ter odločitve o 
  naročilih sprejema na podlagi raziskav.

*  From: Martin, Brian, University Social responsibility: A Common European Reference Framework, p. 13, www.eu-usr.eu. 

http://www.eu-usr.eu


4. Priročnik praks DOU



4.1 Raziskovanje, poučevanje, 
  podpora učenju
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UNIVERZA:  
University of Porto

KONTAKTNA OSEBA: 
 Vítor Silva (koordinator)

SPLETNA POVEZAVA:
http://universidadejunior.up.pt/
paginas/english/home

KRITERIJI DOU 

1 Raziskovanje, poučevanje, podpora učenju
☒  Dostop do vseživljenjskega izobraževanja
☒   Vključevanje in razvoj skupnosti
☒   Informativno in usmeritveno svetovanje
☒  Udeležba na sejmih, lokalnih dogodkih

ELEMENTI DOBRE PRAKSE 

☒  Vpliv (lokalni/nacionalni/EU)
☒  Nacionalna/mednarodna prepoznavnost
☒  Prenosljivost
☒  Zagotavljanje kakovosti
☒  Neplačljivost (brezplačnost)
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KRATEK OPIS

Junior University (Universidade Júnior – U.Jr.) je poletna šola, ki jo izvaja Univerza v Portu 
(Portugalska). Temelji na promociji znanja na področjih znanosti, tehnologije, umetnosti, 
humanistike in športa in je namenjena dijakom oz. študentom (v starosti od 11 do 17 let). Vsako 
leto predavatelji oblikujejo več učnih programov ter manjših raziskovalnih projektov, ki jih 
nato pod nadzorom izvajajo v glavnem dodiplomski in podiplomski študentje (t. i. »študentje 
nadzorniki«). U.Jr. se posveča raznovrstnim vprašanjem, kot so poklicna usmerjenost, seznanitev 
s specifičnimi področji ali tematikami, promocija visokošolskega izobraževanja in razvoj kariere, 
temlječe na znanju. Udeležencem zagotavlja vpogled v vsakodnevno dogajanje na univerzi, 
saj imajo možnost spoznati vseh 14 fakultet ter številna raziskovalna središča Univerze v Portu.   
Poleg tega je sodelovanje v programu omogočeno tudi učencem z nižjim socialno-ekonomskim 
statusom, prek vključevanja skupnosti in mreženja med občinami.

http://universidadejunior.up.pt/paginas/english/home
http://universidadejunior.up.pt/paginas/english/home


DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

U.Jr. je bil od svoje zasnove v letu 2005 
oblikovan kot izredno širok program, ki 
vsako poletje sprejme več kot 5.000 mladih z 
različnimi socialnimi in ekonomskimi ozadji. 
Program je zasnoval prodekan Univerze v 
Portu leta 2005. Leta 2007 se je izoblikovala 
ekipa, ki vključuje prodekana, znanstveni 
odbor (s predstavniki vsake izmed fakultet), 
koordinacijska ekipa in ekipa za stike z mediji. 
Letni proračun v višini pol milijona evrov 
zagotavlja Univerza v Portu.

UČINKI PRAKSE

Od svoje zasnove v letu 2005 je program 
U.Jr. sprejel več kot 50.000 dijakov, tj. vsako 
poletje preko 5.000 mladih iz zelo različnih 
socialnih in ekonomskih ozadij. Univerza 
skuša takšen nivo udeležbe ohraniti, s tem 
namenom se vzpostavljajo sodelovalni 
protokoli z občinami in dodeljujejo štipendije 
lokalnim dijakom ali ponujajo nižje cene 
tečajev za skupine.  Skupno je program 
v letu 2010 vključeval sodelovanje 44 
občin, pri čemer je Univerza zagotovila 40 
brezplačnih udeležb in še 50 štipendij, ki so 
bile dodeljene po vsej državi. Opravljena 
je bila tudi evalvacija programa – rezultati 
kažejo, da je v programu sodeloval 1 izmed 
5 študentov Univerze v Portu; sodelujoči v 
programu (iz različnih koncev države) pa 
so se kasneje tudi odločili, da na Univerzi 
v Portu nadaljujejo svoje izobraževanje. 
Trenutno se ta trend nadaljuje.    
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PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

U.Jr. je bil od svoje zasnove v letu 2005 
oblikovan kot izredno širok program, 
ki vsako poletje sprejme več kot 5.000 
mladih z različnimi socialnimi in ekonomskimi 
ozadji. Je prvi in največji tovrsten program na 
Portugalskem in eden največjih v Evropi. 
U.Jr. je članica mreže evropskih otroških 
univerz European Children’s Universities 
Network – EUCU.NET 
http://eucu.net

%28http://eucu.net/%29.
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MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

CILJNA SKUPINA

Dijaki oz. študentje v starosti
od 11 do 17 let. 

PDF:
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/
dokumenti/paper_the_experience_of_
university_of_Porto.pdf

PDF:
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/
dokumenti/PDF_brochure_Junior_
University.pdf

PDF:
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/
dokumenti/Poster EUCUNET - VNG2.pdf

PDF:
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/
dokumenti/Poster EUCUNET.pdf

PDF:
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/
dokumenti/Universidade_Junior_dossier_
de_apresentacao-copia.pdf

METODE IZVAJANJA

Program Junior University je organiziran po tedenskih sklopih aktivnosti. Vključuje splošni 
program (starost dijakov 10 – 17 let) ter začetne raziskovalne šole (za višje letnike). Splošni 
program se izvaja v 4 podprogramih: a) Try it in the Summer / Poletno eksperimentiranje 
(10 – 12 let); b) Summer Workshop / Poletne delavnice (12 – 14 let) s terenskimi 
dejavnostmi (študijski obiski, terensko delo, šport…); c) Summer Project / Poletni projekt 
(14 – 17 let) s specifičnimi tematskimi sklopi (medicina, biologija, farmacija, geologija, 
psihologija in izobraževanje, inženiring, ekonomija, pravo, zgodovina, filozofija, literatura, 
umetnost, arhitektura, šport); d) Language School / Jezikovna šola – (10 – 17 let) – 
angleščina, francoščina, španščina, nemščina, italijanščina in ruščina.

Ena najboljših lastnosti programa Junior University je sposobnost vključevanja tako 
univerzitetnih študentov, kot predavateljev/raziskovalcev. Načrti za razvoj vseh dejavnosti 
prihajajo v obliki prostovoljnih predlogov akademskega osebja, kar ima za posledico zelo 
raznovrsten nabor tematik. Ta proces se začne s t. i. »pozivom k idejam«, ki velja za vse 
člane akademskega osebja, nato se oblikuje končni program, ki je dijakom predstavljen 
na spletni strani. Dijaki lahko izbirajo med številnimi temami. Program Junior University 
se izvaja v juniju (splošni program) ali septembru (začetne raziskovalne šole). Številne 
dejavnosti se dogajajo izven lokacije same univerze. Program vključuje tudi aktivnosti, ki 
so jih neodvisno razvile druge institucije ali sodeluje v obliki partnerstev s posameznimi 
univerzitetnimi oddelki. Primeri tega so House of Music / Hiša glasbe (program učenja 
glasbe, ki sicer ni del rednega učnega načrta univerze), Polytechnic Institute / Politehnični 
inštitut (fotografija, video, multimedijske tehnologije), Visionarium Science Centre / 
Znanstveni center Visionarium (geo-ekologija, forenzična geologija, biogoriva), Atractor 
Association / Združenje Attractor (matematika) in CICCOPN – Center za strokovno 
usposabljanje na področju gradbeništva in javnih gradenj (geologija in GIS – geografski 
informacijski sistem). Poleg tega številne dejavnosti vključujejo terensko delo, ki se lahko 
izvaja tudi na lokacijah izven Porta, kar občasno zahteva tudi, da dijaki tam prenočijo. 
Za dijake iz tujine ali tiste, ki živijo na večji oddaljenosti od mesta, ima U.Jr. urejeno 
partnerstvo z Ministrstvom za obrambo, ki jim zagotavlja nastanitev po nižjih cenah.
V letu 2010 je bilo skupno število »študentov nadzornikov« v programu Junior University 
okrog 300, medtem ko je predloge za dejavnosti oddalo 110 predavateljev. Praviloma 
program predvideva enega »študenta nadzornika«, ki odgovarja za skupino sedmih 
dijakov, kar je ugodno razmerje, ki omogoča zelo tesno spremljanje napredka pri dijakih – 
udeležencih programa.

http://www.lu-ptuj.si/images/stories/dokumenti/paper_the_experience_of_university_of_Porto.pdf
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/dokumenti/paper_the_experience_of_university_of_Porto.pdf
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/dokumenti/PDF_brochure_Junior_University.pdf%20
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/dokumenti/Poster%20EUCUNET%20-%20VNG2.pdf
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/dokumenti/Poster%20EUCUNET%20-%20VNG2.pdf


UNIVERZA:  
Univerza na Dunaju

KONTAKTNA OSEBA: 
Karoline Iber, generalna direktorica in 
ustanoviteljica Službe za varstvo otrok

SPLETNA POVEZAVA:
http://kinder.univie.ac.at/de/1.html

KRITERIJI DOU

1 Raziskovanje, poučevanje, podpora učenju 
☒  Vključevanje in razvoj skupnosti
☒  Izobraževanje »na daljavo« in prost dostop 
  do rezultatov

ELEMENTI DOBRE PRAKSE

☒  Nacionalna/mednarodna prepoznavnost
☒  Prenosljivost
☒   Inovativna praksa
☒   Prepoznavnost (subvencije, donacije)
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4. 1. 2  

KRATEK OPIS

Služba za varstvo otrok je platforma za raznovrstne ideje in projekte na presečišču znanosti in 
družbe. Otrokom iz različnih ozadij želi omogočiti, da pridobijo izkušnje iz sveta znanosti in 
raziskovanja. Služba za varstvo otrok izvaja projekte na naslednjih tematskih področjih:

•  “Raziskovanje in komunikacija”: Služba za varstvo otrok realizira projekte na področju 
 znanosti in komunikacije za otroke, mlade, družine in pedagoške ustanove v sodelovanju z 
 raziskovalnimi delavci iz vseh disciplin (npr. Vienna Children’s University / Otroška univerza na 
 Dunaju, Children’s University On Tour / Otroška univerza na poti, Children’s University 
 Research Journal / Raziskovalni časopis otroške univerze, UniClubPlus itd.)

•  “Varstvo otrok”: Služba za varstvo otrok organizira 5 skupin varstva za otroke (vrtec) za 
 člane Univerze na Dunaju (znanstveni in ne-znanstveni kader ter študentje) in ponuja različne 
 oblike varstva za otroke (npr. varstvo v času posebnih dogodkov ali praznikov). Poleg tega 
 organizira vse potrebne strukture za varstvo otrok tudi za specifične potrebe drugih podjetij 
 ali organizacij.

•  “Združljivost in raznolikost«“: svetovanje in praktična podpora staršem in organizacijam 
 (znotraj ali zunaj kroga univerz) na področju združljivosti starševstva in poklicnega življenja. 

Služba za varstvo otrok želi poenostaviti vstopne procese na univerzah ter podpreti idejo o 
združljivosti starševstva in poklicnega življenja. Takšne prakse so nujno potrebne, če želimo 
doseči višjo stopnjo raznolikosti in socialne vključenosti med ljudmi. V tem smislu imajo v 
okviru programa prednost otroci, ki imajo sicer slabše možnosti za dostop do univerz. Inovativni 
projekti odpirajo nove prostore, kjer se lahko otroci spoznavajo z znanostjo prek osebnega stika 
z raziskovalci – znanstveniki.    
Služba za varstvo otrok je do sedaj sodelovala pri izvedbi velikega števila projektov in operira 
na področju številnih kriterijev DOU, denimo na področju svetovalnih centrov in mobilnega 
izobraževanja (gl. »Otroška univerza na poti«). Poleg tega spodbuja institucije in organizacije, 
da delujejo na bolj družinam prijazen način tudi na nivoju upravljanja oz. vodenja. Z namenom 
oblikovanja učinkovitega sistema mrež z univerzami in ne-univerzitetnimi organizacijami, 
Služba za varstvo otrok sodeluje s številnimi lokalnimi organizacijami in podjetji, nevladnimi 
organizacijami in občinami.  

V največji meri pa Služba za varstvo otrok vendarle deluje na področju enega specifičnega 
sklopa kriterijev DOU (Kriterij 1: Raziskovanje, poučevanje, podpora učenju ter Vključevanje 
javnosti), saj projekt:
 - Širi in diverzificira dostop do visokošolskega izobraževanja
 - Uresničuje učni načrt univerze (soodvisnost med angažiranostjo raziskovalcev/študentov 
  za otroke in njihovo lastno dejavnostjo raziskovanja/poučevanja/izobraževanja)
 - Omogoča sodelovalno učenje za otroke in najstnike iz izobraževanju nenaklonjenih okolij
 - Omogoča dialog med raziskovalno skupnostjo in javnostjo

http://kinder.univie.ac.at/de/1.html


DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

Na podlagi cilja, da se ljudem omogoči 
uskladitev raziskovalne kariere in skrbi za 
otroke, je bila junija 2001 na Univerzi na Dunaju 
lansirana kontaktna točka z nazivom »Služba 
za varstvo otrok«, projekt takratne prorektorice 
prof. dr. Gabriele Moser. Leto kasneje je Služba 
za varstvo otrok pridobila širšo podlago 
za delovanje, saj so ji bila, kot triletnemu 
med-univerzitetnemu projektu dodeljena 
finančna sredstva s strani ESS (Evropski socialni 
sklad), takratnega zveznega Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in kulturo ter Univerze 
na Dunaju. Od leta 2006 Služba za varstvo 
otrok deluje kot neodvisna institucija v obliki 
neprofitne družbe z omejeno odgovornostjo, 
ki je hčerinsko podjetje Središča za inovacije 
Univerze na Dunaju (Innovationszentrum 
Universität Wien GmbH).
Dunajska Otroška univerza, prvi projekt Službe 
za varstvo otrok, je bil izvorno zasnovan 
kot projekt počitniškega varstva za otroke, 
namenjenega članom univerze. Toda že v 
prvem letu delovanja se je izkazalo, da je 
interes javnosti presenetljivo velik, zato so se 
pobudniki projekta odločili, da vrata univerze 
odprejo vsem. Odtlej se Otroška univerza in 
Služba za varstvo otrok širita z vsakim letom ter 
uresničujeta vedno nove projekte na presečišču 
znanosti in družbe.

Služba za varstvo otrok v tem času deluje 
kot oddeljeno (spin-off) podjetje Univerze 
na Dunaju, v obliki neodvisne, neprofitne 
družbe z omejeno odgovornostjo. Ima 47 
zaposlenih in se v glavnem financira sama, s 
pomočjo poslovnih prihodkov in projektnega 
financiranja (na regionalni, nacionalni in 
mednarodni ravni). Univerza na Dunaju podpira 
Službo za varstvo otrok z zagotavljanjem osebja 
(položaj generalnega direktorja) in delno 
finančno podporo (namenjeno vrtcu).

UČINKI PRAKSE

Otroška univerza deluje na Dunaju že več kot 
desetletje. Letno program dosega okrog 4.000 
otrok in vključuje delovanje približno 5.000 
raziskovalnih delavcev. Otroška Univerza na 
Dunaju je prva in najbolj celostno zasnovana 
otroška univerza v Avstriji. Koncept njenega 
delovanja je bil podlaga in pomoč pri 
ustanovitvi številnih drugih otroških univerz, 
v Avstriji in drugod. Služba za varstvo otrok 
sodeluje v mreži evropskih otroških univerz 
(European Children´s Universities Network – 
EUCU.NET) s strateškim ciljem omogočanja 
sodelovanja in izmenjave znanja med 
obstoječimi in novimi otroškmi univerzami. 
Trenutno se aktivnosti, podobne delovanju 
Otroške univerze na Dunaju izvajajo v več 
kot 40 državah po vsem svetu. Vsako leto 
se otroških univerz in podobnih programov 
udeležuje 530.000 otrok in 
14.000 znanstvenikov.

Delovanje Otroške univerze na Dunaju zaenkrat 
še ni bilo ovrednoteno.

Vsak teden približno 60 mladoletnih beguncev 
sodeluje pri projekti UniClubPlus. Za doseganje 
ciljnih skupin Služba za varstvo otrok sodeluje 
z begunskimi organizacijami. Poleg tega 
številni člani UniClubPlus na tedenska srečanja 
pripeljejo svoje znance ali prijatelje.
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PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

Dejavnosti Službe za varstvo otrok so zbrane v 
»Razvojnem načrtu Univerze na Dunaju 2020« 
(vseuniverzitetni strateški načrt, ki dokumentira 
cilje univerze ter nakazuje izzive, s katerimi 
se bo srečevala v prihodnosti). To je vsekakor 
prepričljivo dejstvo, ki kaže na to, da Univerza 
ceni in podpira delovanje Službe za varstvo 
otrok, kakor tudi njihov prispevek k bogatenju 
raznolikosti in doseganju večje socialne 
vključenosti. Raziskovalni delavci z veseljem 
prispevajo k projektu.  

Izkušnje, ki smo jih pridobili:

· Predavatelji Službe za varstvo otrok 
 so postavljeni pred izziv, da premislijo o 
 svojem poučevanju in s pridom izkoristijo 
 kritično oceno svojih didaktičnih konceptov. 
 Raziskovalni delavci priznavajo, da je izziv 
 prevesti svoje specifično področje 
 raziskovanja in ga izpostaviti kritičnemu 
 mišljenju otrok, velika obogatitev njihovega 
 dela. Mnogi izmed njih se poslužujejo 
 delavnice mentorstva v okviru pripravljalnih 
 dejavnosti Otroške univerze na Dunaju, ki jo 
 oragnizira in izvaja Služba za varstvo otrok.
· Eden izmed strateških ciljev Službe za 
 varstvo otrok, kot meduniverzitetnega 
 akterja, je širjenje in lajšanje vstopnih 
 procesov za dostop do univerz. Projekti, 
 kakršna sta Otroška univerza na Dunaju 
 ali Otroška univerza na poti (projekt, ki 
 spodbuja otroke k interakciji z znanostjo 
 in humanističnimi vedami v njihovem 
 neposrednem okolju, npr. v mestnih parkih 
 ali v mladinskih centrih) so odličen primer, 
 kako so lahko primerni vstopni procesi zelo 
 učinkoviti. Oba projekta namreč pomembno 
 prispevata k strateškemu cilju (ki si ga deli 
 večina univerz) zagotavljanja bolj raznolike 
 študentske populacije v prihodnje.  



MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

TARGET GROUP

Služba za varstvo otrok želi znanost približati 
ljudem – vse dejavnosti so na voljo vsem. Kljub 
temu pa Služba za varstvo otrok izmed vseh 
ciljnih skupin najbolj stremi k doseganju otrok 
in najstnikov iz izobraževanju nenaklonjenih 
okolij in tistih, ki imajo morda težave pri 
dostopanju do univerz in raziskovalnega dela. 
S tem namenom Služba za varstvo otrok izvaja 
najrazličnejše aktivnosti v sodelovanju z zelo 
raznoliko mrežo partnerjev, npr. razna dela na 
mestnih ulicah, nadzorovanje mestnega parka, 
centri za mlade. Vzpostavitev sodelovanja z 
raziskovalnimi institucijami, organizacijami in 
podjetji, je ena ključnih nalog ekipe Službe za 
varstvo otrok.

METODE  IZVAJANJA

Služba za varstvo otrok izvaja številne 
projekte znotraj in zunaj univerze, z namenom 
doseganja ciljnih skupin. Kot reprezentativen 
vzorec podprojektov, ki so del širokega sklopa 
naših dejavnosti, omenjamo dva:
V času trajanja Otroške univerze na Dunaju 
(Vienna Children´s University), se vrata 
dunajske univerze za dva tedna odprejo 4000 
otrokom v starosti med 7 in 12 let. Na več kot 
400 predavanjih in delavnicah otroci dobijo prvi 
vpogled v različna področja študija. Omogočen 
jim je osebni stik z raziskovalci, pri čemer 
izkusijo vse vidike študija na univerzi: spoznajo 
področja študijev, se seznanijo s študentskimi 
izkaznicami, kosijo v kantini in se udeležijo 
podelitve diplom.  

Na začetku, leta 2003, je Otroška univerza na 
Dunaju delovala samo v okviru ene ustanove 
– Univerze na Dunaju, sčasoma pa so se ji 
pridružile še druge dunajske visokošolske oz. 
univerzitetne ustanove: medicinska fakulteta, 
tehniška fakulteta, fakulteta za naravne vire 
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in biosistemske vede, fakulteta za veterino, 
fakulteta za uporabne znanosti (FH Campus 
Wien) ter dunajska ekonomsko-poslovna 
fakulteta. Vse vključene ustanove zagotavljajo 
raziskovalne delavce, kontaktno osebo ter 
nastanitev na lastne stroške. Služba za varstvo 
otrok je zadolžena za vse operativne vidike 
Otroške univerze na Dunaju. Otroška univerza 
na Dunaju pomembno prispeva k omogočanju 
širšega dostopa do univerz ter promovira 
navdušenje nad akademskim znanjem že v 
zgodnji dobi življenja. Sodelovanje je brezplačno.  

Projekt UniClubPlus, ki se je pričel oktobra 2015, 
je bil razvit kot odziv na trenutno begunsko 
krizo, osredotoča pa se na mladoletne begunce. 
Otroci do starosti 15 let se integrirajo skozi 
šolske procese, medtem ko so najstniki soočeni 
z izzivom nadaljevanja svojega izobraževanja 
in vzpostavljanja družabne mreže. Pred 
odhodom iz domače države so številni med 
njimi načrtovali študij. UniClubPlus, projekt 
Službe za varstvo otrok v sodelovanju s 
Središčem za izobraževanje učiteljev Univerze 
na Dunaju, jim želi pomagati pri premostitvi 
ovir, pri čemer se osredotoča zlasti na potrebe 
mladoletnih beguncev. Dvakrat tedensko s 
tem namenom organizira t. i. 'odprti prostor' 
(LernClub), namenjen srečanjem in izmenjavi 
izkušenj. Najstniki tako dobijo priložnost za 
učenje v primernem vzdušju, za izboljšanje 
svojega znanja nemščine in za izpopolnjevanje 
na področjih, ki jih zanimajo (matematika, 
fizika itd.). Omogočena jim je tudi uporaba 
osebnih računalnikov. Poleg tega ekipa 
projekta UniClubPlus organizira delavnice 
(znanstvene, karierne delavnice, delavnice za 
opolnomočenje) in ekskurzije (znotraj in zunaj 
univerze). T. i. »StudyBuddies« (tutorji; študentje 
pedagoških smeri, ki študirajo na Univerzi na 
Dunaju) so uporabnikom na voljo za 
vsa vprašanja.

UniClubPlus se financira izključno z donacijami.

· Služba za varstvo otrok se dojema kot akterja, 
 ki deluje na stičišču univerz in zunanjega 
 sveta. Njen cilj je povezati oba področja, 
 otrokom iz neprivilegiranih ozadij pa 
 ponuditi nove perspektive. Ozaveščeno 
 sprejemanje odločitev ravno tako predstavlja 
 enega osrednjih ciljev Službe za 
 varstvo otrok.
· Središče za izobraževanje učiteljev Univerze 
 na Dunaju je v svoj učni načrt uvrstilo 
 projekt UniClubPlus. Študenti prek njega 
 dobijo priložnost za praktične izkušnje 
 z delom s specifično ciljno skupino pod 
 strokovnim nadzorom. Primer kaže, kako 
 lahko dejavnosti na področju DOU pozitivno 
 vplivajo na osrednje naloge univerz (tj. 
 raziskovanje in poučevanje).
· Projekti v okviru t. i. tretje misije odpirajo 
 vrata in spodbujajo aktivno interakcijo 
 in komunkacijo z gospodarstvom, družbo, 
 javnostjo ter načrtovalci politike. 
 Povezovanje z zunanjim svetom prinaša 
 koristi za raziskovalno delo in poučevanje.
· Projekti na področji DOU potrebujejo 
 pobudnike, ki bodo delovali na stičnih točkah 
 med univerzami in lokalnimi skupnostmi. 
 Takšni pobudniki morajo biti sposobni 
 delovati kot posredniki med različnimi 
 organizacijskimi kulturami, če se želijo 
 uspešno soočiti z izzivi, ki jih prinašajo 
 jezikovne ovire in vprašanja, povezana 
 s kadri. Projekti na presečišču znanosti in 
 družbe kažejo na pomen delovanja 
 univerz za širšo družbo. Projekte tretje misije 
 potrebujemo, če želimo okrepiti 
 pomembnost delovanja univerz za družbo.

Kinderbüro

VIDEO:
http://kinder.univie.ac.at/en/826.html

http://kinder.univie.ac.at/en/826.html


UNIVERZA:  
Univerza v Bukarešti, ROMUNIJA

KONTAKTNA OSEBA: 
Ecaterina Andronescu, vodja projekta

SPLETNA POVEZAVA:
www.learningpark.ro

KRITERIJI DOU 

1 Raziskovanje, poučevanje, podpora učenju
☒  Brezplačno poučevanje in inštruiranje
☒  Skupinsko in individualno učenje
☒ Vključevanje in razvoj skupnosti
☒ Informativno in usmeritveno svetovanje

ELEMENTI DOBRE PRAKSE

☒  Nacionalna/mednarodna prepoznavnost
☒  Prenosljivost
☒  Zagotavljanje kakovosti
☒   Neplačljivost (brezplačnost)
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4. 1. 3

KRATEK OPIS

Platforma »LearningPark« je glavni rezultat projekta »Znanstvene kompetence in praktične 
veščine za uspešno kariero«, ki ga je financiral Evropski socialni sklad, koordinator projekta pa je 
bila Univerza Politehnica iz Bukarešte.
 
»LearningPark« je on-line izobraževalni portal/središče, ki se osredotoča na pereč problem 
sodobne romunske družbe – upad visokih ocen in odstotka diplomirancev na maturi. Omenjeni 
trend kaže tudi na vprašanje kakovosti znanja študentov, ki vstopajo v sistem visokošolskega 
izobraževanja. Projekt je bil sicer zasnovan kot brezplačna storitev, namenjena uporabi s strani 
skupnosti, ob podpori relevantnih akterjev iz omenjenega področja.
 
Platforma je bila oblikovana s ciljem zagotoviti tako avdio, kot tudi video posodobljene 
izobraževalne vsebine ter on-line preizkuse znanja za izbrane predmete (matematika, fizika 
in kemija). Na voljo je tudi spletni uvodni tečaj podjetništva. Trenutno je na voljo skupno 172 
video-učilnic. Vsebina platforme sestoji iz specifičnih izobraževalnih virov, vzorčnih vaj ter 
tematik iz področij matematike, fizike in kemije. Reševanje znanstvenih problemov je podprto 
s povratnimi informacijami, ki jih zagotovijo univerzitetni profesorji. Zraven razdelkov »Učne 
ure« in »Preizkusi znanja« so na razpolago še forumi z diskusijami o znanstvenih predmetih in o 
splošnih tematikah.  
 
V smislu družbene odgovornosti je projekt zasnovan na ideji odpiranja izobraževalnega sistema 
novim medijem komunikacije, ukvarja se z vprašanji stroškov izobraževanja ter fizičnimi 
omejitvami – z drugimi besedami, gre za vprašanje omogočanja študija brez dodatnih investicij 
v inštrukcije ali potovanja. Verjamemo, da s tem napredujemo v smeri bistvenih socialnih in 
ekonomskih sprememb, saj je v Romuniji dodiplomsko izobraževanje očitno premalo razvit 
vidik v nacionalnem sistemu izobraževanja.
 
Platforma bo prispevala k boljšemu akademskemu napredku, kar velja za obstoječe ciljne 
skupine, kakor tudi za prihodnje generacije. V prihodnjih letih načrtujemo projektno 
nadgradnjo platforme še z drugimi predmeti, ki so del učnega načrta.

www.learningpark.ro


DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

Portal LearningPark je nastal v okviru 
projekta, financiranega s strani Evropskega 
socialnega sklada, ki ga je koordinirala 
Univerza Politechnica iz Bukarešte in se je 
izvajal v obdobju od aprila 2014 do oktobra 
2015. Partnerja projekta sta bila inšpektorat za 
območne šole ter zveza romunskih srednjih 
šol. Projekt je s prvimi temami na spletnem 
portalu pričel v novembru 2014 (teme iz 
področja matematike) ter se nato nadgrajeval 
do zaključka, s še dvema tematskima sklopoma 
– kemijo in fiziko ter dodatnim uvodnim 
tečajem podjetništva.

 
Razvoj portala in produkcija izobraževalnih 
materialov sta bila podprta s projektnimi 
sredstvi, pri čemer je skupni razpoložljivi 
proračun znašal približno 1,5 milijona evrov. 
Vsebino učnih ur je razvilo 10 univerzitetnih 
profesorjev: 3 za matematiko, 3 za fiziko, 3 za 
kemijo in 1 za podjetništvo. 

UČINKI PRAKSE

Spletni portal »LearningPark.ro« je dosegel 
pomemben vpliv na nacionalnem nivoju, s 
svojo interaktivnostjo, ki dijakom omogoča 
učenje in izboljševanje učnih rezultatov pri 
matematiki, fiziki in kemiji. Spletni modul 
za podjetništvo je s pomočjo izobraževalne 
platforme zaključilo več kot 1.500 udeležencev. 
Med prednostmi, ki jih prinaša znanje o 
podjetništvu, je gotovo tudi priložnost 
za mlade, da postanejo bolj kreativni in 
samozavestni tudi na vseh drugih področjih, 
s katerimi se ukvarjajo.
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V času trajanja projekta je do portala dostopalo 
4.000 dijakov iz 30 srednjih šol, ki se nahajajo 
v razvojnih regijah Bukarešta-Ilfov in Južna 
Muntenija. Primerjalna analiza med začetnimi 
in zaključnimi preizkusi znanja na vmesnem 
(nadaljevalnem) nivoju je pokazala določen 
napredek v uspehu študentov. Glede na profil 
30 vključenih srednjih šol, je bilo zaznati 
različne ravni uspešnosti učencev.
 
Po koncu projekta (oktober 2015) je bilo 
ustvarjenih še 1.500 uporabniških računov, 
s katerimi so do že pripravljenega gradiva 
dostopali učenci iz vse države ter se tako 
pripravljali na maturo ali sprejemne izpite na 
kateri izmed tehničnih visokošolskih ustanov. 
Zasluga za to gre stalni promociji portala med 
srednješolci po vsej Romuniji.
Poleg tega lahko portal uporabljajo tudi učitelji 
na srednjih šolah, kot dopolnilni izbraževalni 
vir za potrebe svojih učnih ur.
 
Do sedaj praksa še ni bila evalvirana.  

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

LearningPark je prototip bodočega načina 
izobraževanja. Razvit je bil z namenom 
zagotoviti nove smeri razvoja v pred-
univerzitetnem izobraževanju v Romuniji. 
Najpomembnejše izkušnje, ki smo jih ob 
tem pridobili:

•	 Katerakoli	storitev,	tudi	brezplačna,	mora	
 slediti istim razvojnim stopnjam in 
 zagotavljati kakovost, kot to velja za zasebne 
 (plačljive) storitve;

•		 Zelo	pomembno	je,	da	učencem	zagotovimo	
 spodbudno in k sodelovanju usmerjeno 
 okolje ter jim pomagamo, da nenehno 
 izboljšujejo svoj uspeh na področju 
 izobraževanja, svetovanje je pomemben del 
 tega procesa;

•		 Družbena	vloga	izobraževalnih	institucij	je	
 ključnega pomena za razvoj družbe kot 
 celote, posebej za razvoj človeških virov;

•		 Ne	glede	na	to,	kako	zahtevna	je	neka	
 pobuda, bo njeno izvajanje prineslo koristi 
 vsem vpletenim.
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MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

CILJNA SKUPINA

Glavno ciljno skupino predstavljajo dijaki 
zaključnega letnika srednjih šol, ki se 
pripravljajo na maturo ali na sprejemne 
izpite na tehnično usmerjenih visokošolskih 
izobraževalnih ustanovah. V času trajanja 
projekta je bilo ustvarjenih 4.000 uporabniških 
računov za dijake 30 srednjih šol. Nekateri 
izmed njih so danes študentje različnih fakultet 
Univerze v Bukarešti ali so bili sprejeti na druge 
tehnične fakultete v tujini.

METODE IZVAJANJA

Pred začetkom on-line dejavnosti, so se vsi 
dijaki iz ciljnih skupin udeležili svetovalnice z 
12 izobraževalnimi in poklicnimi svetovalci.

Po začetnih testiranjih smo, upoštevajoč njihov 
srednješolski profil ter izbiro o univerzitetnem 
izobraževanju, za vse kandidate ustvarili osebni 
račun, prek katerega so lahko začeli dostopati 
do portala. Lastni izbiri učencev je bila 
prepuščena odločitev o tem, katere predmete 
bodo izbrali in kdaj se bodo posluževali 
izobraževalnih vsebin, ki jih zanimajo. Izkazalo 
se je, da so vsi obiskovali matematično učilnico, 
nekateri pa tudi fiziko in kemijo. Lestvico 
najboljših 10 smo ustvarili na podlagi skupnega 
števila zbranih točk, s pomočjo reševanja 
različnih testov: lestvice so bile izdelane za vse 
šole ter za vse dijake.

V obdobju 18 mesecev smo izvedli tri 
evalvacijske teste in analizo splošnega 
napredka, ki je razkrila določene spremembe 
na bolje pri ocenah iz izbranih predmetov. Ob 
koncu projekta smo organizirali več obiskov 
učencev pri univerzitetnih profesorjih v živo 
(približno 30 do 40 učencev na srednjo šolo), 
ki so podali neposredne povratne informacije 
o portalu ter na ta način skušali izpopolniti 
obstoječe on-line dejavnosti.

https://drive.google.com/
folderview?id=0B3h5Op_
iFi3ja2ZQc0ktUWxCNmc&usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B_
AEXvbvNacUdG44TDJvYXFzOVU/view

https://drive.google.com/file/d/0B_
AEXvbvNacURWJxeHlRckNudzg/view

https://drive.google.com/folderview%3Fid%3D0B3h5Op_iFi3ja2ZQc0ktUWxCNmc%26usp%3Dsharing
https://drive.google.com/folderview%3Fid%3D0B3h5Op_iFi3ja2ZQc0ktUWxCNmc%26usp%3Dsharing
https://drive.google.com/folderview%3Fid%3D0B3h5Op_iFi3ja2ZQc0ktUWxCNmc%26usp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/0B_AEXvbvNacUdG44TDJvYXFzOVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_AEXvbvNacUdG44TDJvYXFzOVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_AEXvbvNacURWJxeHlRckNudzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B_AEXvbvNacURWJxeHlRckNudzg/view
https://drive.google.com/folderview%3Fid%3D0B3h5Op_iFi3ja2ZQc0ktUWxCNmc%26usp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/0B_AEXvbvNacUdG44TDJvYXFzOVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_AEXvbvNacURWJxeHlRckNudzg/view


UNIVERSITY:  
 eucen – European University Continuing 
Education Network

CONTACT PERSON: 
Carme Royo, eucen Executive Director

WEB LINK:
http://commit.eucen.eu/

USR-CRITERIA 

1 Research, Teaching and Support for Learning
☒    Access to lifelong learning education
☒   Fee-free tuition and instructions
☒  Community involvement and development
☒  Informational and Guidance counselling

ELEMENTS OF GOOD PRACTICE 

☒  Impact (local/national/EU)
☒  National visibility
☒  Transferability
☒  Quality assurance
☒  Innovative practice
☒  Non-payable (no fee)
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4. 1. 4

SHORT DESCRIPTION

The practice can be located in the 1st USR criteria, in relation to Research, Teaching, Support for 
Learning and Public Engagement. The specific objective of the COMMIT project is to support 
universities to self-assess their level of commitment to the social dimension, their strategies 
to increase attainment, and to embed the policy and practice of University Lifelong Learning 
(ULLL) in a strategy of wider social interaction.

For the COMMIT Project, the social dimension of University Lifelong Learning was defined 
as located on two dimensions: the individual and the collective. The goals on the individual 
level are to provide a socially just access, retention and success for students, lifelong learners 
and university staff. On the collective dimension the goal is to transfer relevant academic 
knowledge to society and enable groups of people inside and outside university to build and 
develop an ecologically, socially and economically sustainable society.

This self-evaluation process can be considered as a part of USR and is more and more 
needed give that universities are increasingly called to fulfill their social dimension and social 
responsibility mission.

http://commit.eucen.eu/


ROOTS OF THE PRACTICE
(and department)

COMMIT is a EU-funded project carried out 
from 2013-2016 as a result of a partnership 
between eucen – the European University 
Continuing Education Network and 12 
European Universities: Université Catholique 
de Louvain (BE), Turun Yliopisto (FI), Université 
de Bretagne Occidentale (FR), Universidade 
de Aveiro (PT), University of Stuttgart 
(DE), Dublin City University (IE), Bogaziçi 
Üniversitesi (TR), Università degli Studi di 
Genova (IT), Panepistimio Ioanninon (GR), 
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din 
Iaşi (RO), Universitat Rovira i Virgili (ES), Pécsi 
Tudományegyetem (HU).

The project builds on the work of a previous 
project coordinated by eucen – ALLUME 
– which developed three self-evaluation 
tools for universities to review their strategy 
for implementation of a comprehensive 
and coherent LLL university. The COMMIT 
partnership is composed of 13 partners from 
5 countries with a documented track record of 
attainment – BE, FI, FR, ES, IE – and 7 countries 
with more work to do in this regard – RO, DE, 
DR, HU, IT, PT and TR. Six of the 13 partners had 
already taken part in the ALLUME project, to 
provide continuity with the previous project 
experience. Since partners were at different 
stages of developing the social dimension of 
Higher Education, a valuable and stimulating 
exchange was expected to take place, with 
each partner having something to teach and to 
learn, making it an engaging combination to 
promote commitment by all.
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LESSONS LEARNED

The COMMIT project defined the social 
dimension of University Lifelong Learning as 
located on two dimensions: the individual and 
the collective. The goals on the individual level 
are to provide a socially just access, retention 
and success for students, lifelong learners and 
university staff. On the collective dimension 
the goal is to transfer relevant academic 
knowledge to society and enable groups of 
people inside and outside university to build 
and develop an ecologically, socially and 
economically sustainable society.

The innovative aspect of COMMIT lies in 
its approach based on social learning, on 
learning from experience of self and others, 
including from mistakes and failures. This 
approach required trust and confidence and 
is, at the same time, about individual learning, 
mutual, collective and team learning, and 
organisational learning.

It emerged from the COMMIT experience 
that the self-evaluation and reflection activity 
is more effective and has a bigger impact 
if the Rector or/and the Vice-Rectors feel it 
is an interesting exercise that they want to 
undertake. It is thus important that organisers 
try to wake up their interest and involvement 
in this activity.

It is advisable to distribute the Tools before 
the activity takes place, in order to allow 
participants to get familiar with them and start 
the reflection in advance.
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MATERIALS AND ADDITIONAL 
INTERACTIVE MATERIALS

TARGET GROUP

The primary target group of the project 
comprised: universities’ management teams 
(President/Rector teams), directors of ULLL, 
continuing education (CE), outreach, or/and 
social services units and faculty/department 
deans, who were directly involved in the use 
of the self-assessment tools and participated 
in the project peer-learning visits. Student 
representatives were also included in the 
primary target group. Over 14 individuals have 
been involved in each of the 12 different teams 
(each in a different institution and country), 
thus engaging a total of 172 primary target 
individuals in the process.

METHODS OF IMPLEMENTATION

The approach chosen by COMMIT was to involve different members of staff from different 
managerial levels (all connected to ULLL/Continuing Education/Outreach/Social Services) in each 
partner institution, with the aim of generating a process of organizational learning and reinforcing 
commitment towards university’s social dimension. The COMMIT project’s processes were thus 
based on a combination of individual and peer learning, collective and team learning, as well as 
organizational learning.

The COMMIT project has developed a number of documents and templates to help interested universities 
prepare and undertake the self-evaluation process about their commitment to the social dimension.
Here is a list of material that interested universities can use:
- Strategy Process tool: this tool helps institutions to initiate and deploy a strategy process regarding lifelong 
 learning and social engagement at their institution
- Strategy Content tool: this tool helps institutions to understand their own strategic content of LLL and 
 promote internal discussion about the need to focus on the social dimension of LLL in HEIs
- Benchmarking or Charter tool: this tool encourages institutions to assess the level of implementation of 
 the 10 commitments listed in the “European Universities Charter for LLL” in their institution
- Monitoring Attainment tool: this tool supports institutions to monitor attainment in HE and to integrate 
 measurement in place in HEIs management systems
- Fact Sheet: Template to help start thinking about the institution’s position in terms of Lifelong Learning 
 (LLL) and in terms of Social Dimension
- Template Agenda: to fill in when planning the activity. The activity should last at least two days. Shorter 
 processes has been proved not to be enough for carrying out a thorough process and include in this process 
 a good number of members of staff at different levels, with different perspectives
- Report Form: template to fill in at the end of the activity. It will help the organisers reflect about the data 
 and feedback collected and will help them think what to do (or what to recommend to their university to 
 do) next. The template could also be distributed to those members of staff who will participate in the 
 process Their feedback will be probably a good addition to the organisers’ perspective
- Step by Step Procedure: this document is for the organisers and for those who will be joining this activity 
 to read. It explains how the process work and the order in which the different steps take place
- Short Information: this document explains briefly the activity and is to be distributed to those who will be 
 joining this activity
- Executive Summary: this document is to be distributed to those who will be joining this activity as short 
 description of the project and its outputs
- Policy reminders: this document is to be distributed to those who will be joining this activity as short 
 description of the project and its outputs. It lists the main findings of the project and the advice that the 
 COMMIT consortium gives to policy makers and users of these materials.
 
Universities interested in using COMMIT tools or have an external support can contact eucen via the email 
address office@eucen.eu stating in the subject “COMMIT consultancy”).

PDF:
COMMIT Executive Summary 

mailto:office%40eucen.eu?subject=
http://www.cvzu-podravje.si/images/stories/dokumenti/PDFji/COMMIT_ExecutiveSummary.pdf%20%20%20%20


UNIVERZA:  
Univerza Politehnica, Bukarešta

KONTAKTNA OSEBA: 
George Darie, prorektor, odgovorna oseba za 
oddelek mednarodnih odnosov in partnerstev

SPLETNA POVEZAVA:
http://www.polifest.pub.ro/index.html

KRITERIJI DOU

1 Raziskovanje, poučevanje, podpora učenju 
☒   Vključevanje in razvoj skupnosti
☒  Informativno in usmeritveno svetovanje
☒  Udeležba na sejmih, lokalnih dogodkih

ELEMENTI DOBRE PRAKSE 

☒   Nacionalna/mednarodna prepoznavnost
☒  Prenosljivost
☒ Zagotavljanje kakovosti
☒ Neplačljivost (brezplačnost)
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4. 1. 5

KRATEK OPIS

Dogodek je organiziran vsako leto: na njem se zberejo študentje vseh fakultet Univerze 
Politehnica ter predstavniki zaposlovalcev. V okviru dogodka vse fakultete predstavijo svojo 
ponudbo izobraževanja in osrednje raziskovalne teme, ključni zaposlovalci pa predstavijo svoje 
dejavnosti, ponudbe za zaposlitve, pripravništva in delovne prakse.  

PoliFEST gosti tudi »dan odprtih vrat«, ko lahko dijaki srednjih šol, ki želijo nadaljevati študij na 
kateri izmed fakultet Univerze Politehnica, izkoristijo priložnost ter se seznanijo s študijskimi 
programi ali obiščejo posamezne fakultete na samih lokacijah.

Dogodek je pomemben dejavnik za zagotavljanje izvajanja izobraževalnih in raziskovalnih 
dejavnosti na Univerzi Politehnica v skladu s trendi družbenega in gospodarskega razvoja.

http://www.polifest.pub.ro/index.html


DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

Dogodek organizira Univerza Politehnica iz 
Bukarešte. Viri/financiranje prav tako prihaja 
s strani univerze, torej lastnih sredstev in 
sponzorstev, ki jih prispevajo podjetja, ki 
sodelujejo na dogodku. Prvo izdajo PoliFEST-a 
smo organizirali leta 2012.

UČINKI PRAKSE

PoliFEST je največji tovrstni dogodek v 
Romuniji, s katerim želimo nadaljevati 
tradicijo sodelovanja med največjo tehniško 
univerzo v Romuniji in družbeno-ekonomskim 
okoljem, ki ga zastopajo najboljši zaposlovalci. 
Na podlagi ugleda Univerze Politehnica in 
njene raznolike izobraževalne ponudbe 
ter v skladu z zahtevami obstoječega trga 
dela, se ta vsakoletni dogodek osredotoča 
na omogočanje povezav med študenti in 
družbeno-ekonomskim okoljem s ciljem 
vključiti študente v konkurenčni trg dela in 
ustvariti dolgoročno partnerstvo na področju 
raziskovalnega dela in izobraževanja.
 
Vsako leto se v treh dneh zbere množica 
sodelujočih: približno 10.000 študentov, nekaj 
tisoč srednješolskih dijakov (v spremstvu 
učiteljev) ter okrog 25 pomembnih podjetij, 
ki delujejo na trgu in so povezana s področji 
inženiringa in novih tehnologij.
 
Nacionalna ocena vpliva PoliFEST-a na 
dogodek vsako leto pripelje nove zaposlovalce 
in podjetja, ki predstavijo svoje zaposlitvene 
možnosti in ponudbe pripravništva. Interes 
za tovrstna srečanja tako prihaja z obeh 
strani, tako od študentov (univerzitetnih in 
srednješolskih), kakor tudi od zaposlovalcev. 
Letos je bila ustvarjena tudi podatkovna baza 
študentskih življenjepisov, do katere lahko 
dostopajo vsi sodelujoči zaposlovalci ter si tako 
ustvarijo bolj poglobljen vtis o potencialnih 
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zaposlenih, kot ga uspejo dobiti v treh dneh, 
kolikor traja dogodek.
 
Praksa doslej še ni bila evalvirana.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

Za mnoge študente predstavlja ta dogodek 
prvi pravi stik z družbeno-ekonomskim 
okoljem – seznanijo se s pogoji zaposlitve 
ter zahtevanih kompetencah za specifična 
delovna mesta, s strukturo velikih podjetij, s 
pričakovanji in raznolikimi možnostmi, ki jih 
imajo, da naredijo prvi pomemben korak, ki jih 
bo pripeljal do enakovredne vključenosti na k 
učinkovitosti usmerjenem trgu dela. 
Gre torej za bistveno prednost študentov 
naše univerze ter priložnost, ki jo skušajo kar 
najbolje unovčiti.  

Vsako leto skuša Univerza Politehnica 
ovrednotiti dogodek oz. izkušnjo ter izboljšati 
organizacijo PoliFEST-a. Namen univerze je 
razviti PoliFEST v univerzitetno blagovno 
znamko, ki bo pridobila sloves tako na 
nacionalni, kot tudi na mednarodni ravni.  
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MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

CILJNA SKUPINA

Glavni ciljni skupini predstavljajo univerzitetni 
študentje in zaposlovalci. Med druge ciljne 
skupine prištevamo dijake srednjih šol ter 
njihove starše, kakor tudi osrednje kulturne 
institucije, ki promovirajo tuje kulture in jezike 
(Francoski inštitut, British Council, Cervantesov 
inštitut in Goethejev inštitut).

METODE IZVAJANJA

Dogodek je organiziran v obliki sejma, kjer 
imajo udeleženci svoje stojnice: fakultete ali 
posamezni oddelki / raziskovalna središča 
v okviru fakultet, zaposlovalci (podjetja) 
in kulturne ustanove. Vzporedno potekajo 
konference in delavnice na različne tematike. 
Univerza poskrbi za vso potrebno logistiko 
za izvedbo konferenc podjetij, delavnice, 
predstavitvene govore ob otvoritvi 
projekta, praktične predstavitve in 
promocijske video materiale.

Hkrati fakultete članice univerze predstavljajo 
svojo izobraževalno ponudbo na stojnicah, s 
pomočjo študentov prostovoljcev. 
Srednješolci, ki obiskujejo dogodek, 
imajo priložnost prisostvovati na različnih 
predavanjih na univerzi.

Organizir se tudi serija delavnic na temo 
osebnostnega razvoja, oblikovanja osebnostne 
blagovne znamke (t. i. personal branding) ter 
pisanja življenjepisa.

VIDEO Polifest,
http://www.polifest.pub.ro/polifest.mp4

http://www.polifest.pub.ro/polifest.mp4
http://www.polifest.pub.ro/polifest.mp4


UNIVERZA:  
Univerza v Potru

KONTAKTNA OSEBA: 
Dr Sofia Veiga (vodja pisarne)

SPLETNA POVEZAVA:
http://info.fep.up.pt

KRITERIJI DOU

1 Raziskovanje, poučevanje, podpora učenju
☒  Dostop do vseživljenjskega izobraževanja
☒  Skupinsko in samostojno učenje
☒  Mednarodno sodelovanje ter mobilnost osebja 
  in študentov
☒  Vključevanje in razvoj skupnosti
☒  Informativno in usmeritveno svetovanje
☒ Udeležba na sejmih, lokalnih dogodkih

ELEMENTI DOBRE PRAKSE

☒   Vpliv (lokalni/nacionalni/EU)
☒ Nacionalna/mednarodna prepoznavnost
☒ Prenosljivost
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4. 1. 6

KRATEK OPIS

Pisarna SEREIA za zunanje odnose in akademsko integracijo je neposredno odvisna od 
Izvršnega sveta Ekonomske fakultete Univerze v Portu (v nadaljevanju: FEP) in stremi k 
naslednjim ciljem: (i) okrepiti odnose s poslovnimi, socialnimi, političnimi in gospodarskimi 
ustanovami, (ii) vzpostaviti partnerstva in protokole z ustanovami/podjetji, (iii) utrditi občutek 
pripadnosti in povezanosti s fakulteto FEP med različnimi generacijami njenih diplomantov, 
(iv) omogočiti profesionalno integracijo diplomantov FEP, (v) omogočiti akademsko integracijo 
študentov, (vi) spodbujati psihosocialno dobrobit študentov ter (vii) pri študentih spodbujati 
razvoj tistih osebnih in socialnih veščin, ki jim bodo pomagale postati izvrstni strokovnjaki.

Vodja pisarne SEREIA opisuje njihovo delovanje kot izredno raznoliko, z velikim številom 
promoviranih aktivnosti. Študentom pisarna nudi vseživljenjsko podporo, ki se začne v času 
srednje šole, nadaljuje tekom visokošolskega izobraževanja ter traja tudi po diplomi.  

Pisarna je razdeljena v štiri sklope: 1. Poklicno in karierno svetovanje, 2. Alumni in odnosi v 
podjetjih, 3. Perspektivni dodiplomski študentje ter 4. Akademija veščin. Delovanje posameznih 
oddelkov je opisano spodaj.  

http://info.fep.up.pt


DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

SEREIA obstaja od leta 1999. Različne osi 
delovanja so se oblikovale glede na zahteve 
nosilcev interesa. Osrednje vodilo, po besedah 
vodje pisarne, je prisluhniti potrebam 
študentov. Na žalost trenutno ne moremo 
spregledati dejstva, da delujemo ob veliekm 
pomanjkanju virov, kar je skladno s splošno 
situacijo v državi.

UČINKI PRAKSE

SEREIA beleži bogat arhiv aktivnosti, tako 
po številu dogodkov, številu udeležencev na 
dogodkih, številu diplomantov-ambasadorjev, 
številu nekdanjih študentov FEP po svetu, 
številu dolgoročnih partnerstev, protokolov 
usposabljanj, šol, ki sodelujejo na posameznih 
dogodkih itn. Kljub temu pa po učinkovitosti 
prakse niso ocenjene, kot bi si želeli, in sicer 
predvsem zaradi pomanjkanja časa. SEREIA 
pogosto ocenjuje zadovoljstvo uporabnikov, 
le-ti pa so izkazali tudi visoko stopnjo lojalnosti 
storitvam, ki jih ponuja pisarna. Poleg tega 
so vsi študenti naprošeni, da podajo oceno 
vpliva delovanja te pisarne. Skupno število 
udeležencev storitev oz. programov, ki jih 
izvaja SEREIA, je težko oceniti prav zaradi 
velikega števila samih dejavnosti ter tudi zaradi 
nihanja v številu študentov, ki je prisotno 
predvsem po uvedbi Bolonjskega procesa.    

Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji 
primera (International Case Competition) je 
primer, ki kaže nato, kako večdimenzionalen 
vpliv bi bilo mogoče doseči. Na tekmovanju 
poleg ekip z vsega sveta sodeluje tudi ekipa 
fakultete FEP. Tekmovanje dva dni poteka 
v izolaciji, nato pa preostanek tedna sledi 
družabni program, kjer skušamo prikazati 
potenciale mesta Porto. Pobuda je tako 
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izrednega pomena tako za fakulteto, kot 
za mesto samo. Po mnenju dr. Sofie Veiga, 
so projekti SEREIE vedno pobude, kjer so 
zmagovalci vsi – torej fakulteta FEP in tiste 
ustanove in osebe, s katerimi sodeluje.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

SEREIO visoko cenijo vsi: študentje, 
diplomanti, vodstvo fakultete FEP ter vsi 
učitelji, ki so v stiku z delovanjem pisarne.

Za dr. Sofio Veiga je najdragocenejša 
izkušnja transparentnost, takoj za njo 
pa namenskost. Cilji morajo biti zelo 
jasno definirani. Družbene odgovornosti 
univerze ne gre zamenjevati z idejo o tem, 
da »počnemo dobre stvari« samo zato, 
da bi to nekdo opazil. Pri tem izpostavlja 
primer pobude »prostovoljec za en dan«, ki 
je nekakšna oblika poklicnega svetovanja 
za prostovoljstvo, pri čemer študentu ni 
dovoljeno, da si izdela profil prostovoljca, 
ki bi deloval s kakršnokoli publiko.

MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

SEREIA je prisotna na številnih spletnih straneh 
(npr. FEP Alumni network, FEP Job Board) in 
družabnih omrežjih, kot sta LinkedIn
in Facebook.

CILJNA SKUPINA

V zgodovini delovanja SEREIE predstavlja 
oddelek »Perspektivnih dodiplomskih 
študentov« prvi stik pisarne s fakulteto 
FEP. Cilji oddelka so: (i) okrepiti odnose z 
osnovnimi in srednjimi šolami, (ii) sprejemati 

študente z viskoim potencialom ter (iii) 
omogočiti akademsko integracijo bodočih 
študentov. Glavne dejavnosti oddelka so: (i) 
organizacija dneva odprtih vrat, množično 
obiskanega dogodka, ki se ga udeležujejo 
različne skupine učencev iz približno 20-25 
šol. Gre za predstavitev fakultete FEP dijakom 
iz srednjih šol, pri čemer se predstavljajo tako 
izobraževalne dejavnosti, kot tudi izvenšolske, 
rekreacijske in informativne (npr. odkrivanje in 
spoznavanje fakultete preko igre). 
Pri organizaciji dogodka sodeluje 
okrog 140 prostovoljcev, ki usmerjajo 
skupine srednješolcev. Hkrati poteka srečanje 
z njihovimi učitelji, ki so tudi najpomembnejša 
pomoč mladim – z njihovo pomočjo dijaki 
razumejo pomen informativnega dneva. (ii) 
Sodelovanje na sejmih poklicnega usmerjanja, 
(iii) sprejem obiskov iz srednjih šol, (iv) obiski 
na srednje šole, kjer se FEP predstavi, (v) 
organizacija informativnih srečanj za študente, 
(vi) sodelovanje na promocijskem dogodku 
Univerze v Portu (University of Porto Show), 
poleg tega pa še promocija dveh projektov 
v okviru programa Junior University, eden 
je namenjen učencem v starosti 12 – 14 let 
(v obliki igre »iskanje skritega zaklada na 
FEP«), drugi pa 14 – 17-letnikom (znan je pod 
imenom »teden FEP«) z različnimi aktivnostmi: 
pogovori o kariernih možnostih, obiski raznih 
organizacij (bolnišnic, bank, hotelov, davčnih 
revizorjev itd.).  

Delo oddelka za »Poklicno in karierno 
svetovanje« se prične takoj, ko nekdo postane 
študent FEP. Ta svetovalna enota ima naslednje 
cilje: (i) omogočiti akademsko integracijo 
študentov, (ii) omogočiti profesionalno 
integracijo študentov / diplomantov ter 
(iii) spodbujati akademski uspeh. S tem 
namenom oddelek zagotavlja: (i) individualno 
psihološko svetovanje, (ii) podporo študentom 
s posebnimi izobraževalnimi potrebami, (iii) 
podporo akademskemu uspehu, (iv) karierni 
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menedžment / strokovno svetovanje, (v) 
mentoriranje diplomantov tistim, ki študija 
še niso zaključili ter (vi) podpora študentom 
mednarodnih programov (npr. študij 
ekonomije in menedžmenta International 
Master QTEM, ali dva magistrska programa, ki 
ju izvajamo v sodelovanju z Kedge Business 
School (Master in Management)g ter Kozminski 
University (Master in Finance)h ). Po mnenju 
dr. Sofie Veiga je glede akademske integracije 
pomembno tudi, da se na nivoju celotne 
institucije organizira srečanje dobrodošlice za 
novopečene študente, skupaj s študentskimi 
združenji (klubi) in t. i. praxe odbori (praxe je 
nekaj podobnega našemu krstu brucov, 
op. prev.).  

»Akademija veščin« je pričela delovati pred 
približno petimi leti. S klasičnimi metodami 
poučevanja in implementacijo projektov 
tipa »učenje skozi preizkušanje« se oddelek 
usmerja predvsem v razvoj mehkih veščin 
ter odnosa do državljanstva in družbene 
odgovornosti. Glavne dejavnosti »akademije 
veščin« so: (i) kratki tečaji osebnostnega in 
socialnega razvoja, ki jih pripravijo na proces 
iskanja zaposlitve ter prehod na trg dela (npr. 
delavnica pisanja življenjepisa, priprave na 
proces zaposlovanja, kako se predstaviti, kako 
izboljšati svoje znanje itd.); (ii) vodenje in 
podpora številnih študentskih klubov, združenj, 
društev, ki delujejo pod okriljem »akademije 
veščin«; (iii) svetovanje tem skupinam / 
društvom; (iv)mediacije med posameznimi 
študentskimi društvi ter (v) skrb za najbolj 
nadarjene študente FEP. V zadnjih petih letih 
se je poleg že obstoječih organizacij (AEFEP, 
AIESEC, FEP Junior Consulting, Share, Tunas 
in Choirs) oblikovalo še šest študentskih 
društev: EXUPl, FEP Finance Club, FEP First 
Connectionm, FEP International Case Teamn, 
StartUp BUZZo ter FEP Management Clubp. 
v pričujočem vodniku želimo izpostaviti 
delovanje skupine EXUP (Experience Upgrade 

Program). Društvo je bilo ustanovljeno 
leta 2003 pod imenom GEV (Grupo de 
Estudantes Voluntários – Klub študentov 
prostovoljcev). Gre za skupino študentov, ki 
jih zanima sodelovanje s fakulteto FEP pri 
nekaterih njenih najosnovnejših dejavnostih, 
namenjenih notranjim uporabnikom ali zunanji 
javnosti. Člani kluba EXUP tako sodelujejo pri 
organizaciji in izvedbi dogodkov, uradno pa se 
njihovo združenje deli na pet skupin, med njimi 
je »Civic Action«, kjer razvijajo projekte, kot so 
Consultoria a ONG’s (svetovanje nevladnim 
organizacijam), Dia do Voluntário (dan 
prostovoljstva), Feira da Saúde (sejem zdravja), 
Simple Acts (akcije solidarnosti)u, Voluntário 
por 1 dia (prostovoljec za en dan)v, Host Me 
(podpora mednarodni mobilnosti študentov)w. 
Med ostalimi študentskimi društvi velja 
omeniti še FEP Finance Club, ki med drugim 
izvaja program finančne pismenosti 
za skupnost. 

 
Cilji oddelka »Alumni in odnosi v podjetjih« y 
so naslednji: (i) krepiti odnose med zunanjimi 
entitetami in diplomanti fakultete FEP, (ii) 
vzpostavljanje partnerstev z različnimi podjetji 
in ustanovami, (iii) podpora pri selekciji 
strokovnjakov iz področja ekonomije in 
menedžmenta, (iv) omogočanje mediacije med 
zaposlovalci in diplomanti, (v) krepitev občutka 
pripadnosti fakulteti FEP pri diplomantih 
ter (vi) promocija njihovega vključevanja v 
delovanje in iniciative fakultetez . Dr. Sofia 
Veiga poudarja, da so prav diplomanti najboljši 
ambasadorji pisarne SEREIA ter tudi njeni 
najboljši partnerji, saj ji pomagajo pri procesih 
zaposlovanja, pripravništvih, partnerstvih, 
sponzorstvih, udeležbi na seminarjih, ki jih 
organizira FEP, iskanju študij primerov za 
obravnavo pri učnih urah in izvenšolskih 
dejavnostih, mentorstvu in mreženju (npr. 
finančni sestanki, FEP kariere itd).

METODE IZVAJANJA

Primeri so opisani zgoraj.



UNIVERZA:  
Univerza Dublin City (DCU)

KONTAKTNA OSEBA: 
Ms. Christine O’Kelly, koordinatorica projekta 
Age Friendly; dr. Trudy Corrigan, direktorica 
Središča za medgeneracijsko učenje

SPLETNA POVEZAVA:
https://www4.dcu.ie/agefriendly/index.shtml; 
https://www.facebook.com/DCU.ILP; 
https://intergenerationallearningdcu.
wordpress.com/

REFERENCE: 
http://eprints.teachingandlearning.ie/2062/1/
Corrigan%20et%20al%202013.pdf

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/
03601277.2013.844039

KRITERIJI DOU

1 Raziskovanje, poučevanje, podpora učenju
☒  Dostop do vseživljenjskega izobraževanja

ELEMENTI DOBRE PRAKSE

☒   Vpliv (lokalni/nacionalni/EU). 
☒  Nacionalna/mednarodna prepoznavnost
☒  Prenosljivost
☒  Zagotavljanje kakovosti
☒  Inovativna praksa
☒  Neplačljivost (brezplačnost)
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4. 1. 7

KRATEK OPIS

Program medgeneracijskega učenja (Intergenerational Learning Program - ILP) je del širše 
pobude, ki jo pod imenom Starostnikom prijazna pobuda (Age Friendly University Initiative, v 
nadaljevanju: AFU) izvaja univerza Dublin City University. V tem vodniku se vsebina programa 
navezuje na sklopa ‘Raziskovanje, poučevanje, podpora učenju’ ter ‘ Vključevanje javnosti’.

Širši dostop do izobraževanja

Univerza DCU je od nekdaj zavezana omogočanju širšega dostopa do visokošolskega 
izobraževanja, kar vključuje tudi bogatenje življenj starejših prebivalcev naše skupnosti, ki 
jim pomagamo z inovativnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi programi, razvijanjem učnih 
načrtov, spletnim izobraževanjem, aktivnostmi za zdravo življenje in dobro počutje, kulturno-
umetniškim programom in priložnostmi za državljansko udejstvovanje.

Primer inovativnega modela prakse

Program medgeneracijskega učenja ILP je inovativen model prakse, ki ga je razvila Univerza 
DCU z namenom ovrednotiti prispevek starejših občanov k visokošolskemu izobraževanju. Gre 
za pobudo, ki je zasnovana zlasti kot razvojni pripomoček pedagoški praksi medgeneracijskega 
učenja in je promovirana v smislu skupnosti učenja tako na univerzi kot na spletu.   

Cilji Programa medgeneracijskega učenja Univerze DCU

Splošni cilj je angažirati starejše ljudi iz širšega območja skupnosti, naj postanejo del 
izobraževalne, učne in raziskovalne skupnosti na univerzi DCU v sodelovanju z mlajšimi študenti 
in zaposlenimi. Model je zasnovan tako, da podpira vzajemno izmenjevo znanja, kompetenc 
in veščin med različnimi generacijami. V tem smislu je obči cilj projekta tudi obravnavati 
diskriminatoren odnos do starejših v družbi, ki je pogosto posledica pomanjkanja priložnosti za 
druženje med mladimi in starimi v formalnih in neformalnih učnih situacijah. 

https://www4.dcu.ie/agefriendly/index.shtml
https://www.facebook.com/DCU.ILP
https://intergenerationallearningdcu.wordpress.com/
https://intergenerationallearningdcu.wordpress.com/
http://eprints.teachingandlearning.ie/2062/1/Corrigan%2520et%2520al%25202013.pdf%20
http://eprints.teachingandlearning.ie/2062/1/Corrigan%2520et%2520al%25202013.pdf%20
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03601277.2013.844039
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03601277.2013.844039


DOMAČA UNIVERZA PRAKSE 
(in oddelek)

Univerza Dublin City – Starostnikom 
prijazna pobuda: Irski premier Enda Kenny 
je ob lansiranju pobude 9. novembra 2012 
dejal: »S to pobudo prevzema univerza DCU 
vodilno vlogo v pripravljanju družbe na 
večstranske izzive, s katerimi se srečujemo 
v procesu staranja prebivalstva. Njena 
vsebina aktivno nagovarja starostnike, naj 
se pridružijo visokošolskim institucijam ter 
se vključijo v sooblikovanje univerzitetnih 
programov. Starostnikom prijazne 
aktivnosti, ki jih promovirate, so času 
primerne in upravičeno usmerjene k dvigu 
kakovosti življenjskega stila naših starejših 
občanov in občank. 
Gre za resnično pionirsko iniciativo in želim 
vam vso srečo pri njenem uresničevanju v 
prihodnjih letih.«

Leta 2014 je bila na podlagi dela profesorja 
Sloweya in njegove delovne skupine 
imenovana prva »starostnikom prijazna 
koordinatorica« Christine O'Kelly, ustanovljena 
pa je bila tudi akcijska skupina za izvedbo 
starostnikom prijaznega programa, ki ji 
predseduje Trevor Holmes, podpredsednik 
Oddelka za zunanje zadeve in strateško 
načrtovanje na univerzi DCU. Skupina 
predstavlja šest stebrov univerze: Raziskave in 
inovacije; Učenje in poučevanje; Vseživljenjsko 
učenje; Medgeneracijsko učenje; Druga kariera 
in podjetništvo; Civilno udejstvovanje. Program 
medgeneracijskega učenja ILP univerze DCU je 
del Šole pedagoških študij (School of Education 
Studies), ki je pričela delovati leta 2008 z 
namenom združiti starostnike iz območja širše 
skupnosti in študente DCU pri skupnem učenju 
in poučevanju v terciranem izobraževanju. 
Začeli smo s krajšimi tečaji ob sobotah zjutraj, 
kjer so se starostnikom pridružili študentje-
prostovoljci in jim pomagali pri spoznavanju 
osnovnih IKT veščin, sčasoma pa so ta druženja 

na podlagi obojestranske vključenosti in 
dialoga tudi zelo napredovala.    

UČINKI PRAKSE

Od leta 2008 v Program medgeneracijskega 
učenja univerze DCU vstopilo več kot 3000 
starostnikov. Program jim zagotavlja priložnost, 
da se vključijo v procese poučevanja, učenja 
in raziskovalnega dela na naši univerzi, ter 
srečevanja z mlajšimi kolegi, visokošolskimi 
študenti.

Potrebe, znanja, kompetence in veščine 
študentov-starostnikov so ključnega pomena 
za učno izkušnjo v času njihovega sodelovanja 
na univerzi. Prek serije izbirnih modulov, 
na primer Uvod v zakonodajo in delovanje 
vlade, Uvod v znanost, Uvod v družabne 
medije, Uvod v pisanje o življenju itd. dobijo 
starostniki priložnost, da spoznajo zaposlene 
na univerzi, ki jim svojo snov oz. raziskovalno 
delo predstavijo ob dnevu in času, ki jim 
najbolj ustreza. Tako program ILP akademikom 
zagotavlja priložnost, da svoje raziskovalno 
delo nadgradijo s pomočjo skupnih srečanj 
in diskusij s širšo skupino starejših študentov. 
Hkrati je to tudi priložnost, da poučujejo 
starejšo skupino »učencev«. Predavanja 
običajno potekajo na način, ki poleg samega 
predavanja vključuje tudi dialog, in mnogi 
izmed zaposlenih so ocenili to izkušnjo kot 
neprecenljivo, saj so starejši »učenci« praviloma 
zelo zgovorni, črpajo iz življenjskih izkušenj, 
ki pogosto odsevajo poznavanje temeljnih 
filozofskih in teoretičnih konceptov. Študenti-
starostniki pa poudarjajo koristi od druženja 
predvsem z mladimi študenti iz tujine, kar 
jim pomaga pri širjenju pogleda na kulturno 
razumevanje in sprejemanje držav, ki jih (še) 
niso obiskali.

Izmenjava znanj in prijateljstev skupno 
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PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

Starejšim ponuditi možnost, da ostanejo 
intelektualno aktivni in se vključijo v 
sistem visokošolskega izobraževanja je ena 
najpomembnejših izkušenj, ki smo jo pridobili. 
Do danes so prav vse raziskave, opravljene s 
študenti-starostniki potrdile, da so navdušeni 
nad priložnostjo, da ostanejo intelektualno 
aktivni in vključeni tako, da postanejo študenti 
programa ILP, kar jim omogoča priložnost 
za učenje znotraj široke interdisciplinarne 
perspektive. Vključenost v program ter 
nove priložnosti za učenje so številne 
starostnike spodbudile, da ponovno razmislijo 
o prednostih, ki jih prinaša ohranjanje 
aktivnega uma. Njihovi mlajši kolegi pa so 
razmišljali o prednostih izpostavljenosti novim 
medkulturnim izkušnjam, ki so jih  prinesla 
srečanja s starejšimi študenti na univerzi.
Program je osvojil srca in prinesel ogromno 
dobre volje in pozitivne naravnanosti tako 
zaposlenim, kot študentom v širši skupnosti 
univerze DCU. Veliko profesorjev se je 
prostovoljno odpovedalo svojemu prostemu 
času, da so lahko predstavili svoje raziskovalno 
delo ali poučevali v okviru programa. Nekatere 
izmed fakultet študentom za sodelovanje v 
programu ponujajo dodatne kreditne točke 
ali ugodnosti. Kandidati za magisterij na 
Poslovni šoli imajo recimo priložnost pridobiti 
t. i. osebne priložnosti za razvoj (Personal 
Opportunities for Development Credits), 
če prostovoljno sodelujejo pri našem IKT 
modulu, kjer se preizkusijo v vrstniškem 

pripomore k rušenju predsodkov in opuščanju 
diskriminatornega odnosa do starosti ter 
obema udeleženima skupinama, mladim in 
starim, ponuja priložnost, da začnejo ceniti 
znanja, kompetence, strokovnost in veščine 
drug drugega. 
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MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

CILJNA SKUPINA

NVO-ji, starostniki iz območij širših skupnosti, 
poslovni partnerji in družine, tj. študenti naše 
univerze, ki povabijo starejše člane svojih 
družin, da postanejo »honorarni študenti« 
naših fakultet.  

METODE IZVAJANJA

Univerza DCU je v letu 2012 postala prva 
institucija terciarnega izobraževanja, ki je 
oblikovala koncept in principe delovanja 
Starostnikom prijazne univerze ter se s tem 
zavezala, da prevzame in utrdi vodilno vlogo, 
ki jo imajo univerze pri odzivanju na izzive 
in priložnosti, povezane s procesom staranja 
prebivalstva v 21. stoletju.   

Skupnost učenja kot teoretični okvir 
za medgeneracijsko vključevanje v 
visokošolskem izobraževanju

Splošni teoretični okvir, ki je služil kot podlaga 
ob vpeljavi Programa medgeneracijskega 
učenja na DCU, je predvideval oblikovanje 
'skupnosti učenja' (Mc Millan & Chavis, 1986 
in Lave & Wenger, 1991), v kateri lahko starejši 
in mlajši udeleženci pridobijo obojestranske 
koristi od procesa skupnega učenja. Teoretični 
okvir temelji na konceptu zavestnega 
oblikovanja medgeneracijske skupnosti učenja 
v visokošolskem izobraževanju.

Ob tem se zavedamo tudi izsledkov številnih 
aktualnih raziskav, ki potrjujejo, da je za 
ohranjanje dobrega zdravja in počutja poleg 
socialne vključenosti zelo pomembna tudi 
kognitivna stimulacija, če želimo v procesu 
staranja ostati aktivni in zdravi. Pa vendar 
v visokošolskih izobraževalnih sistemih 
srečamo le malo priložnosti za starostnike, 
da prenesejo svoje znanje, kompetence in 
veščine na študente v sistemu terciarnega 
izobraževanja. Program ILP je bil razvit tudi z 
namenom, da mladim zagotovi priložnost, da 
se učijo iz bogatih življenjskih izkušenj starejših 
kolegov, pa naj bo na osebni ali profesionalni 
ravni. S tem namenom smo oblikovali različne 
module, med drugim veščine digitalnega 
opismenjevanja in družabnih medijev. 
Študentje so bili povabljeni, da delijo svoja 
znanja in informacijsko-komunikacijske veščine 

s pomočjo vrstniškega učenja ter individualnih 
ur s študenti-starostniki. Obe skupini študentov 
smo spodbujali, naj se srečujejo na neformalnih 
druženjih ob kavi. Izsledki raziskav kažejo, da 
to ni le olajšalo procesa medgeneracijskega 
vključevanja, temveč spodbudilo celo 
medkulturno vključevanje, ob tem pa 
pripomoglo k opuščanju diskriminatornega 
odnosa do starostnikov in premostitvi 
medgeneracijskega prepada, ki sta bila v večji 
ali manjši meri prisotna pri obeh skupinah 
študentov, preden so dobili priložnost, da se 
srečajo in učijo drug od drugega.   

LINK:
http://dcu.ie/agefriendly/links_
resources.shtml

LINK:
https://ec.europa.eu/epale/en/
blog/intergenerational-learning-it-
happens-all-time

LINK:
https://drive.google.com/open?
id=0B2B6AvyFyRHreV96bkR2NEFTeDQ

LINK:
http://dcu.ie/agefriendly/
afu_taste.shtml

VIDEO:
https://vimeo.com/82348214

učenju skupaj s starostniki (teme IKT veščin in 
družabnih medijev). Tesno sodelujemo tudi z 
lokalnimi srednjimi šolami pri razvoju dobrih 
medgeneracijskih praks znotraj šolskega 
učnega načrta. Začli smo s konceptom, 
danes je Središče za medgeneracijsko učenje 
prepoznano kot popolnoma funkcionalen 
program. Financiramo se s pomočjo zunanjih 
deležnikov, ki cenijo prispevek in pomen 
medgeneracijskega vključevanja za dobrobit 
celotne družbe.  

http://dcu.ie/agefriendly/links_resources.shtml
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/intergenerational-learning-it-happens-all-time
https://drive.google.com/open%3F%20id%3D0B2B6AvyFyRHreV96bkR2NEFTeDQ
http://dcu.ie/agefriendly/%20afu_taste.shtml
https://vimeo.com/82348214
http://dcu.ie/agefriendly/links_resources.shtml
http://dcu.ie/agefriendly/links_resources.shtml
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/intergenerational-learning-it-happens-all-time
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/intergenerational-learning-it-happens-all-time
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/intergenerational-learning-it-happens-all-time
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B2B6AvyFyRHreV96bkR2NEFTeDQ
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B2B6AvyFyRHreV96bkR2NEFTeDQ
http://dcu.ie/agefriendly/afu_taste.shtml
http://dcu.ie/agefriendly/afu_taste.shtml
https://vimeo.com/82348214


UNIVERZA:  
 Ljudska univerza Ptuj

KONTAKTNA OSEBA: 
Mojca Volk, direktorica

SPLETNA POVEZAVA:
http://tvu.acs.si/gradivo/

KRITERIJI DOU

1 Raziskovanje, poučevanje, podpora učenju
☒  Dostop do vseživljenjskega izobraževanja
☒  Vključevanje in razvoj skupnosti
☒  Udeležba na sejmih, lokalnih dogodkih
☒  Izobraževanje »na daljavo« in prost dostop 
  do rezultatov

ELEMENTI DOBRE PRAKSE 

☒  Vpliv (lokalni/nacionalni/EU)
☒  Zagotavljanje kakovosti
☒   Neplačljivost (brezplačnost)
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KRATEK OPIS

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je promocijska kampanja na področju izobraževanja in 
učenja v Sloveniji. Projekt prirejamo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov 
po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Je vsakoletni dogodek, ki se osredotoča na promocijo 
vseživljanjskega učenja, vključevanje vseh prebivalcev iz lokalnega okolja v naše dejavnosti, 
predstavitve izobraževalnih programov in informiranje javnosti o naši izobraževalni ponudbi ter 
ponudbi drugih izobraževalnih ustanov. Poleg vsega naštetega je TVU  za številne ljudi redka 
priložnost, da predstavijo svoja ustvarjalna udejstvovanja in dosežke v lokalnem okolju.  

32

4. 1. 8

http://tvu.acs.si/gradivo/


DOMAČA UNIVERZA PRAKSE 
(in oddelek)

Prvi teden vseživljenjskega učenja smo izpeljali 
oktobra 1996 na pobudo Andragoškega centra 
Slovenije, pri čemer smo se zgledovali po 
britanskem modelu Tedna učečih se odraslih 
(Adult Learners' Week – ALW).

TVU je nastal kot odziv na pobudo 
Evropskega parlamenta in Sveta Evrope, 
ki sta leto 1996 razglasila za Evropsko leto 
vseživljenjskega učenja.

Projekt finančno omogočajo Vlada RS, 
Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, lokalne 
skupnosti in podjetja, izvajalci storitev za TVU, 
založniki in drugi.

Izvedbo projekta podpirajo sponzorji, donatorji 
in drugi viri, ki skrbijo tudi za širjenje rezultatov 
oziroma informacij o raznolikih vidikih uporabe 
projekta. Zanje je Teden vseživljenjskega učenja 
priložnost, da se zavedo pomena družbene 
odgovornosti in javnost obvestijo o družbeno 
odgovornih dejavnostih, ki jih izvajajo.

UČINKI PRAKSE

TUV vsako leto zaživi na številnih prizoriščih, 
ki so tako ali drugače povezana z učenjem, 
izobraževanjem ali ustvarjalnimi dejavnostmi. 
Število izvajalcev, dogodkov, sodelujočih in 
medijskih objav narašča iz leta v leto. V tej 
obliki prakse DOU ne zasledimo nikakršnih 
negativnih rezultatov. Leta 1996 smo začeli s 
500 dogodki, leta 2013 pa jih je bilo skupno 
že preko 9400.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

Zavedamo se pomena družbene odgovornosti 
do lokalne skupnosti in okolja, zato se 
vsako leto vključimo v vseslovenski Teden 
vseživljenjskega učenja. Promoviramo idejo 
vseživljenjskega učenja ter predstavljamo 
priložnosti in ugodne okoliščine za učenje, 
lokalne oblasti pa opozarjamo na njihovo 
odgovornost, da razvijejo spodbudno okolje za 
učenje, ki bo dostopno vsem. 
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Prvi Teden vseživljenjskega učenja smo izpeljali oktobra 1996, kar pomeni, da letos prirejamo 
21. Teden vseživljenjskega učenja.
Ta praksa DOU je bila evalvirana. Poročila kažejo na ogromen napredek pri vseh kazalnikih uspešnosti:

Število:  1996 2000 2005 2010 2011 2012 2013

izvajalcev  74 500 381 841 881 1.095 1.288
dogodkov 500 1.900 3.685 5.470 6.482 7.852 9.440
medijskih objav 163 820 1.033 1.227 1.457 1.780 2.168
obiskovalcev 10.000 40.000 44.898 134.000 149.000 153.000 159.000



MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

CILJNA SKUPINA

Teden vseživljenjskega učenja je namenjen 
vsem prebivalcem lokalnega okolja, ljudem 
vseh starosti, ne glede na izobrazbo, z 
najrazličnejšimi interesi in  potrebami. 
V času TVU so vrata odprta vsem, ki nas sicer 
ne obiščejo.

Najpomembnejši predstavniki TVU so ljudske 
in javne univerze. Poleg njih so vključene 
kulturne, podjetniške, administrativne in druge 
organizacije, univerze za tretje življenjsko 
obdobje, osnovne šole, vrtci, knjižnice, študijski 
krožki, glasbene in plesne šole, muzeji, 
kulturne organizacije, uradi in službe Zavoda 
za zaposlovanje, svetovalne službe na področju 
socialnega dela, energetike in kmetijstva, 
razvojni centri, posamezniki, podjetniki, 
sindikati, zbornice in združenja, zdravstvene 
organizacije in mnogi drugi.

METODE IZVAJANJA

V Tednu vseživljenjskega učenja izvajamo 
naslednje aktivnosti:
1. Predstavitev izobraževalnih programov:  
Univerze, ljudske univerze, klubi in društva, 
knjižnice in druge kulturne organizacije 
predstavljajo svoje izobraževalne programe 
in projekte, predavanja, praktične 
predstavitve, razstave n podobno. 
Dogajanje se izvaja v knjižnicah, knjigarnah, 
centrih za promocijo zdravja, nakupovalnih 
središčih, razstaviščih, promocijskih 
stojnicah, tržnicah ...
 
2. Dogodki, ki omogočajo aktivno 
sodelovanje obiskovalcev:
Računalniške delavnice, ustvarjalne delavnice 
za starostnike in otroke, praktični preizkusi 
znanja in testiranja veščin, konverzacija v 
tujem jeziku, vodene diskusije, okrogle mize, 
predavanja na temo zaposlovanja, samo-
zaposlitve, podjetništva; ustvarjalne delavnice 
izdelave keramike, slikanja na steklo/svilo, 
izdelovanja čipke, rezbarjenja; umetniške in 
glasbene delavnice itn.
Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna.

3. Drugi dogodki:
Slovesno odprtje Tedna vseživljenjskega 
učenja TVU, odprtje novih učnih prostorov, 
družabni in kulturni dogodki, predstavitve 
knjig/publikacij/novičnikov, literarni večeri, 
koncerti, srečanja ob besedi in glasbi, 
gledališke in filmske predstave, lutkovne 
predstave, sprejemi, podelitve nagrad, 
tiskovne konference, srečanja društev, 
pogostitve, ekskurzije, vodeni izleti, 
tekmovanja, športni dogodki, nogometne 
tekme, zaključni dogodek TVU in podobno.
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VIDEO:
https://www.youtube.com/
watch?v=YAQLVnmckV8PDF

PDF:
http://www.cvzu-podravje.si/images/
stories/dokumenti/PDFji/PROGRAM-LLW.pdf

http://www.cvzu-podravje.si/images/stories/dokumenti/PDFji/PROGRAM-LLW.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYAQLVnmckV8PDF


UNIVERZA:  
Ljudska univerza Ptuj

KONTAKTNA OSEBA: 
Mojca Volk, direktorica

SPLETNA POVEZAVA:
http://www.cvzu-podravje.si/

KRITERIJI DOU 

1 Raziskovanje, poučevanje, podpora učenju
☒  Dostop do vseživljenjskega izobraževanja
☒  Brezplačno poučevanje in inštruiranje
☒  Informativno in usmeritveno svetovanje

ELEMENTI DOBRE PRAKSE 

☒  Vpliv (lokalni/nacionalni/EU)
☒  Nacionalna/mednarodna prepoznavnost
☒  Zagotavljanje kakovosti
☒  Neplačljivost (brezplačnost)
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KRATEK OPIS

Namen projekta pod vodstvom Ljudske univerze Ptuj je bilo mrežno povezovanje organizacij, 
ki v regionalnem okolju izvajajo dejavnost informiranja, svetovanja ter različnih vrst 
vseživljenjskega učenja in organiziranega samostojnega učenja. S CVŽU Podravje (Center 
vseživljenjskega učenja Podravje) smo želeli povečati dostop do vseživljenjskega učenja s 
posredovanjem podatkov in nasvetov o različnih možnostih in priložnostih v izobraževanju ter 
poklicnem svetovanju. Namen projekta je bil vsakemu posamezniku brezplačno omogočiti in 
zagotoviti samostojno učenje z IKT podporo, dostop do novih tehnologij in informacij, kolikor je 
mogoče blizu ter ga motivirali za njegov osebni in profesionalni razvoj.

Projekt »Centri vseživljenjskega učenja Podravje« je dosegel zavidljive rezultate na področju 
pridobivanja neformalnega znanja.

Osrednji cilji projekta »CVŽU« so bili:

	 •		 vključevanje	lokalnih	prebivalcev	vse	možne	oblike	vseživljenjskega	učenja	
  in izobraževanja;
 
	 •		 povezovanje	študentov,	mentorjev,	prostovoljcev	in	učiteljev	z	lokalnimi	udeleženci	na		
  podlagi neformalnih aktivnosti vseživljenjskega učenja;
 
	 •		 povečati	zaposljivost	prebivalstva	ter	zagotoviti	dostop	do	informacij	in	svetovanja	o		
  možnostih učenja in izobraževanja širšemu krogu prebivalstva v celotni regiji;
 
	 •		 zagotoviti	dostop	in	podporo	(prostovoljci	in	študentje)	do	organiziranih	oblik		 	
  samostojnega učenja ter razvoj in zagotavljanje dostopa do inovativnih oblik učenja  
  (e-učenje);
 
	 •		 promocija	vseživljenjskega	učenja,	usklajevanje	potreb	uporabnikov	s	potrebami	trga	
  dela ter
 
	 •		 zagotaljanje	kontinuiranega	strokovnega	usposabljanja	zaposlenim	z	namenom		 	
  omogočanja kakovostne strokovne podpore ljudem v procesu vseživljenjskega učenja.35
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DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

Številne domače in tuje primerljive analize 
kažejo, da v Sloveniji še nismo dovolj uspešni 
pri zagotavljanju pogojev za udeležbo vseh 
prebivalcev v procesu vseživljenjskega 
učenja. Še zlasti socialno izključene kategorije 
prebivalcev nimajo dostopa do stalnega 
vseživljenjskega učenja in izobraževanja, 
s čimer se njihov že tako slab položaj v 
socialnem in ekonomskem življenju še slabša.

Mednarodna raziskava iz leta 1998 o 
pismenosti prebivalstva v starosti od 16 do 
65 let je pokazala, da večina (okrog 70%) 
ne dosega ravni, ki jo strokovnjaki iz OECD 
ocenjujejo kot primerno s stališča mobilnosti, 
zaposljivosti ter udeležbe posameznika v 
družbenih procesih.

Za to ciljno skupino je značilno, da imajo 
minimalne možnosti za vključitev v kakršnokoli 
obliko izobraževanja ali usposabljanja v 
primerjavi z drugimi skupinami ljudi, ki so 
zaposleni v istih podjetjih, zaradi finančnih, 
izobrazbenih, socialnih, tehnoloških ali drugih 
ovir, zato niso vključeni v nobeno izmed 
oblik vseživljenjskega učenja, ki jih ponujajo 
izobraževalne ustanove.

Projekt CVŽU se je začel leta 2008 in trajal do 
2013. Izvedbo je za obdobje petih let finančno 
omogočilo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport ob podpori Evropskega 
socialnega sklada in v tem času je bila 
našim udeležencem na voljo brezplačno 
neformalno izobraževanje.

UČINKI PRAKSE

V obdobju med 2008 in 2013 smo uspešno 
vključili prebivalce iz celotne Podravske regije 
v razne oblike neformalnega izobraževanja. 
Na naših informacijskih točkah (lokacije v 
osmih regijah) smo zabeležili preko 50400 
obiskovalcev, ki so uporabljali IKT orodja pri 
samostojnem učenju tujih jezikov, brskanju po 
internetu in pošiljanju elektronske pošte.

Praksa skupno beleži 2357 udeležencev; 
izvedenih je bilo preko 300 delavnic, tečajev in 
dogodkov, predavanj in motivacijskih delavnic. 
Projekt je obrodil izjemne rezultate ter celotni 
Podravski regiji prinesel številne posredne in 
neposredne ekonomske in ne-ekonomske 
koristi. Pozitiven vpliv se kaže v povečani 
gospodarski rasti, zaposljivosti, pozitivnih 
učinkih na kakovost življenja, socialni koheziji, 
boljših zdravstvenih pogojih, večji odgovornosti 
do okolja, zmanjšani stopnji kriminala, višji ravni 
aktivnega državljanstva, vključenosti žensk v 
aktivno življenje ter večjii socialni vključenosti. 
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PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

Projekt »Center vseživljenjskega učenja 
Podravje« je na področju pridobivanja 
neformalnega znanja dosegel izjemne rezutate. 
Vseživljenjsko učenje je danes prepoznano 
kot pomemben instrument za osebni in 
profesionalni razvoj posameznika.



CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina te prakse DOU so bili prebivalci 
Podravja v starosti od 16 do 65 let s slabše 
razvitimi veščinami ali nedokončano izobrazbo, 
osipniki, starostniki in nezaposleni. Povezali 
so se s študenti, mentorji, prostovoljci, učitelji 
in zunanjimi strokovnjaki v obliki neformalnih 
izobraževalnih programov v organizaciji 
Ljudske univerze Ptuj. Sodelujoči in študentje 
so tako lahko ponudili svoje storitve lokalnim 
prebivalcem. Projekt je ravno tako vključeval 
ranljive družbene skupine (ljudi s težavami v 
duševnem zdravju).

MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

37Center za vseživljenjsko učenje

METODE IZVAJANJA

Na sedežu Ljudske univerze Ptuj smo 
izvedli široko paleto brezplačnih tečajev, 
predavanj in motivacijskih tečajev in skupno 
zabeležili 2357 udeležencev – uporabnikov. 
Izvajali smo tudi delavnice računalništva za 
začetnike (za starostnike, nezaposlene, ljudi s 
posebnimi potrebami, ženske in upokojence), 
nadaljevalne računalniške tečaje in tečaje 
tujih jezikov (nemščina, angleščina, španščina, 
francoščina, kitajščina, arabščina). Tečaji so 
bili v glavnem namenjeni nezaposlenim, 
z namenom, da se izboljšajo njihove 
zaposlitvene možnosti, pripravili smo tudi vrsto 
brezplačnih predavanj in tečajev umetnostnih 
in rokodelskih obrti ter ustvarjalne 
delavnice (za starostnike in upokojence) 
ter motivacijske delavnice za širok nabor 
uporabnikov (obrtnike, mlade odrasle, dalj časa 
nezaposlene, osipnike, povratnike, prebivalce 
nekdanjih republik Jugoslavije). V aktivnosti 
vseživljenjskega učenja so bile vključene tudi 
družbeno ranljive skupine. Organizirali smo 
še tečaje in delavnice za ljudi s težavami v 
duševnem razvoju (računalniški tečaji in tečaji 
tujih jezikov). Projekt se je uradno zaključil 
leta 2013 in odtlej ni financiran, vendar smo 
se uspeli z vsemi partnerskimi organizacijami 
dogovoriti, da bomo tudi vnaprej vzdrževali 
delovanje Točk vseživljenjskega učenja 
(TVŽU) v obliki info-lokacij (v osmih različnih 
regijah) ter omogočali dostop do interneta 
in izobraževalnih programov samostojnega 
učenja. Na omenjenih info-točkah 
nadaljujemo z zagotavljanjem in vzdrževanjem 
računalnikov, ki omogočajo prost dostop do 
naštetih dejavnosti. V času, odkar projekt ni 
financiran, se trudimo pridobiti razne evropske 
in nacionalne projekte, ki ljudi še naprej 
spodbujajo pri udeležbi na kakršnihkoli oblikah 
neformalnega izobraževanja.

Rezultati projekta 2008-2013
AKTIVNOSTI / CILJI PROJEKTA CVŽU 
(Centri vseživljenjskega učenja)

Število dislokacij informativnih in 
svetovalnih dejavnosti v izobraževanju 
odraslih. Dislokacije: Videm, Markovci, 
Ormož, Destrnik in Kidričevo

Število oblikovanih spletnih strani – portalov:
•	 Izdelan portal CVŽU 
 (www.cvzu-podravje.si)
•	 Izdelan virtualni Portfolio (VP)
•	 Spletna podstran VEM – Vse na enem mestu

Število udeležencev samo-usmerjenega 
učenja na dislokacijah TVŽU

Število odraslih udeležencev izobraževanj 
(delavnice, tečaji, predavanja)

Število lokacij (točk) vseživljenjskega 
učenja – TVŽU:
•	 CIPS, Bistra, OOPZ Ptuj, PRJ Halo 
 Cirkulane, Knjižnica Franca Ksavra Meška 
 Ormož, Občine Videm, Kidričevo, 
 Markovci, Majšperk, Destrnik.
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Število udeležencev ISIO (Informiranje 
in svetovanje v izobraževanju odraslih)

Število ur svetovalnega dela ISIO

VIDEO:
https://youtu.be/xNzRWfQSV3w

PDF CVZU ROLLUP:
http://www.cvzu-podravje.si/

PDF:
Final report.pdf

www.cvzu-podravje.si
http://www.cvzu-podravje.si/images/stories/dokumenti/PDFji/CVZU_rollup_delavnice.pdf%20%20
http://www.cvzu-podravje.si/images/stories/dokumenti/PDFji/Final_Report_CVZU_Podravje.docx
https://youtu.be/xNzRWfQSV3w
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/dokumenti/Final_report_CVZU.pdf


4. 2 Vključevanje javnosti



UNIVERZA:  
 Univerza na Dunaju – Center za 
podiplomski študij

KONTAKTNA OSEBA: 
 dr. Nino Tomaschek in mag. Judith Fritz

SPLETNA POVEZAVA:
www.postgraduatecenter.at/unimind

KRITERIJI DOU 

2 Vključevanje javnosti
☒   Vključevanje in razvoj skupnosti

ELEMENTI DOBRE PRAKSE 

☒  Vpliv (lokalni/nacionalni/EU)
☒ Prenosljivost
☒  Inovativna praksa
☒  Neplačljivost (brezplačnost)
☒  Prepoznavnost (subvencije, donacije)
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KRATEK OPIS

Projekt »Srečanje univerze in industrije« (uniMind) zagotavlja okvir za krepitev vseživljenjskega 
učenja ter prenos znanja med raziskovalci in izvajalci. Njegov cilj je krepitev sodelovanja 
med univerzami in industrijo, lokalnimi podjetniki, civilnimi organizacijami in neprofitnimi 
organizacijami. S tem namenom prireja Univerza na Dunaju delavnice in predavanja na 
specifične vsakoletne teme za raziskovalce, diplomante, vodje in menedžerje ter zaposlene 
v podjetjih in organizacijah. Izvajalce spodbujamo, da vstopijo v dialog z raziskovalci ter 
izmenjajo poglede na aktualna znanstvena in druga praktična vprašanja.  

Praksa uniMind je nedvomno potreban, saj premik v smeri družbe znanja zahteva daljnosežno 
in kritično debato o vseživljenjskem učenju in nadaljevnaju izobraževanja. V časih omejene 
gospodarske rasti (trenutno ta temelji skoraj izključno na naravnih virih) ljudje, njihovo znanje 
in veščine pridobivajo na vrednosti. uniMind prispeva k razvoju Avstrije v smeri bolj napredne 
družbe znanja s trajnostnim gospodarskim razvojem in močno socialno kohezijo. V sodelovanju 
z lokalnimi podjetji in organizacijami želi projekt spodbuditi nov zagon, ki bi okrepil status 
Dunaja kot vrhunske poslovne in izobraževalne lokacije.

uniMind deluje v okviru prvega kriterija DOU (Raziskovanje, poučevanje, podpora učenju ter 
Vključevanje občinstva, podkategorija Vključevanje in razvoj skupnosti), saj projekt:
	 •	 Širi	in	diverzificira	dostop	do	akademskega	raziskovalnega	dela;
	 •	 Krepi	zavezanost	in	zavedanje	lokalnih	podjetij	o	pomenu	vseživljenjskega	učenja;
	 •	 Ponuja	možnost	neformalnega	izobraževanja	ljudem	brez	akademskega	ozadja;
	 •	 Omogoča	dialog	med	raziskovalci	in	javnostjo	ter	tako	viša	prepoznavnost	znanstvenih	
  izsledkov ter povezuje raziskovalno delo z izzivi, s katerimi se srečujejo izvajalci;
	 •	 Zagotavlja	trajnostno	socialno	mrežo	med	Univerzo	na	Dunaju	(raziskovalci	in	diplomanti)		
  ter poslovnimi partnerji, neprofitnimi orgainizacijami, civilnimi organizacijami in 
  oblikovalci politike.
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DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

Že dolgo časa poteka razprava o tem, kako 
premostiti vrzel med raziskovalnim delom 
in prakso za izboljšanje sodelovanja in 
vzajemnega razumevanja perečih problemov. 
Z namenom razrešitve tega problema je 
v letu 2012 Center za podiplomski študij 
Univerze na Dunaju zasnoval projekt uniMind. 
uniMind načrtuje izgradnjo trajnostne mreže 
, ki bi omogočila združevanje raziskovalcev 
in izvajalcev za potrebe inovacijskih 
procesov . Prenos znanja med raziskovalci 
in izvajalci deluje v korist obeh strani: 
menedžerji (vodstvo) in zaposleni v podjetjih 
in organizacijah prihajajo v stik z rezultati 
najnovejših raziskav in pridobijo motivacijo 
za svoje poklicno življenje. Raziskovalci 
pridobivajo nove poglede na to, kaj so dejanski 
izzivi njihovih poslovnih partnerjev, povezujejo 
svoje raziskave z »resničnim svetom«, 
povečujejo prepoznavnost uspešnosti (učinka) 
svojega dela ter iščejo partnerje za sodelovanja 
tipa univerza–podjetje. Poleg tega Univerza 
na Dunaju izpolnjuje svojo dolžnost družbene 
odgovornosti do lokalne skupnosti tako, da 
ponuja neformalni dostop do izsledkov raziskav.

Projekt vodi Center za podiplomski študij 
Univerze na Dunaju, finančno pa ga 
omogočajo dunajska gospodarska zbornica 
(2012 – 2016), Združenje avstrijske industrije 
– Dunaj (2012-2016), Zvezno ministrstvo za 
znanost, raziskovanje in gospodarstvo (2012-
2015), Zvezno ministrstvo za kmetijstvo in 
gozdarstvo, okolje in vodarstvo (2015-2016) ter 
projekt »Rast v času tranzicije« (2015-2016).

Proračun projekta pokriva materialne stroške, 
stroške zapsolenih za potrebe vodenja 
projekta ter plačilo zunanjih človeških 
virov (vodje delavnic).

UČINKI PRAKSE

uniMind gosti tri delavnice in dve predavanji 
na leto. Vsaka delavnica šteje okrog 20-50 ljudi 
in vsako predavanje okrog 80 poslušalcev. Ob 
koncu uniMind obdobja (oktober - september) 
prirejamo javno zaključno konferenco 
(z okroglo mizo ali osrednjim govorom, 
lansiranjem knjige, pregledom lanskoletnih 
dejavnosti in napovedjo prihajajočih dogodkov 
v naslednjem letu), ki se je udeleži okrog 120 
udeležencev. Od začetka projekta omrežje 
uniMind vključuje približno 700 ljudi.

 
Rezultati evalvacij: od leta 2015 je vsak uniMind 
dogodek ocenjen s pomočjo standardiziranega 
vprašalnika. Ocena kaže, da velika večina 
udeležencev ceni možnost, da so obveščeni o 
najnovejših izsledkih raziskav, da dobijo nov 
zagon za svoje poklicno življenje in da razširijo 
svojo poklicno mrežo.

uniMind

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

	 •	 Med	raziskovalci,	ki	so	že	postali	del	
  projektnih aktivnosti (vodje delavnic) je 
  projekt visoko cenjen. Za njih je uniMind 
  vez med univerzo in zunanjim svetom: 
  raziskovalci cenijo priložnost, da svoje 
  ugotovitve predstavijo javnosti ter hkrati 
  priložnost, da vzpostavijo stik z novimi 
  ciljnimi skupinami in potencialnimi 
  partnerji. Poleg tega mnogi raziskovalci 
  pripisujejo velik pomen vstopnim 
  procesom na univerzah na splošno.
 
	 •	 uniMind	je	dober	primer	pobude,	
  ki promovira izmenjave med ljudmi iz 
  različnih strokovnih področij in z različnimi 
  izobraževalnimi ozadji. Izkušnje so 
  pokazale, da je velika raznolikost 
  udeležencev na delavnicah prednost.
 
	 •	 Vstopni	procesi	univerz	so	odvisni	od	
  znanstvenikov, ki lahko prevedejo svoj   
  znanstveni jezik v »normalni« jezik ter s 
  tem približajo raziskovalno delo ljudem 
  brez akademskih izkušenj.
 
	 •	 Usmerjenost	na	praktične	izkušnje	
  v interaktivnem okolju (skupinsko delo, 
  izmenjava izkušenj itd.) in na praktično 
  uporabnost predstavljenih rezultatov 
  raziskav, ki je potrebna, če želimo doseči 
  ciljne skupine.
 
	 •	 Univerza	na	Dunaju	se	je	doslej	veliko	
  bolj osredotočala na raziskovalno delo in 
  poučevanje, kot pa na projekte tretje 
  misije; zato imajo projekti kot je uniMind 
  seveda nižji položaj znotraj univerze, kot 
  npr. nagrade za najboljše profesorje, 
  štipendije, publikacije ali drugi večji 
  raziskovalni projekti.
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MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

CILJNA SKUPINA

Projekt je odprt za vse zainteresirane: 
menedžerje (vodje) in zaposlene v podjetjih, 
neprofitnih organizacijah ali civilnih 
organizacijah, državnim uslužbencem, 
samozaposlenim osebam in podiplomskim 
študentom. Ciljna skupina izrecno vključuje 
ljudi, ki pred nsodelovanjem na delavnicah 
in predavanjih niso imeli nobenih stikov 
z univerzami. Dogodki so brezplačni in se 
predvidoma odvijajo v popoldanskih urah 
(delavnice) ali zvečer (predavanja), sledi jim 
priložnost za osebno mreženje. 41uniMind

METODE IZVAJANJA

Vsako leto uniMind prireja tri delavnice in dve 
predavanji o posebnih, vsakič drugačnih temah, 
z namenom povezovanja raziskav in prakse. 
V preteklih letih so se zvrstile naslednje teme: 
»Kultura učenja« (2012), »Samozavest« (2013), 
»Odgovornost« (2014) in »Mesto prihodnosti« 
(2015); letošnja tema je »Družba v tranziciji« 
(2016). S ciljem integracije različnih pogledov in 
v imenu interdisciplinarnega pristopa k tematiki 
delavnice in predavanja izvajajo raziskovalci iz 
različnih oddelkov in znanstvenih področij.

Na delavnicah se najbolj poudarjajo praktični 
primeri. Tako so teme in vsebine blizu izzivom, 
s katerimi se sodleujoči dejankso srečujejo. 
Udeleženci so vabljeni, da izmenjajo poglede 
na aktualne izzive svojega delovnega področja 
ali tudi iz področja raziskav.

Vsako leto se o izbrani temi pripravi tudi 
znanstveni razmislek: v ta namen vsakič 
izdamo antologijo s prispevki avstrijskih 
in mednarodnih avtorjev (raziskovalcev in 
strokovnjakov z določenega področja). 
Tako prispevamo k trajnosti prenosa znanja.

Bralno čtivo:
Resch, Katharina; Fritz, Judith (2015):  
Zwischen Bekenntnis und Umsetzung. 
Gelebte gesellschaftliche Verantwortung 
von Universitäten am Beispiel von 
University Meets Industry und University 
Meets Public. In: German Association 
for University Continuing and Distance 
Education (ed.). Hochschule und 
Weiterbildung Vol. 2 (2015), pp. 33 - 38

Bralno čtivo:
Fritz, Judith; Tomaschek, Nino (2015): Die 
Stadt der Zukunft. Aktuelle Trends und 
zukünftige Herausforderungen. Vol. 4. 
Münster: Waxmann Verlag

Bralno čtivo:
Tomaschek, Nino; Streinzer, Andreas 
(2014): Verantwortung. Über das Handeln 
in einer komplexen Welt. Vol. 3. Münster: 
Waxmann Verlag

Bralno čtivo:
Hammer, Edith; Tomaschek, Nino (2013): 
Vertrauen. Standpunkte zum sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Handeln. 
Vol. 2. Münster: Waxmann Verlag

Bralno čtivo:
Tomaschek, Nino; Hammer, Edith (2012): 
University Meets Industry. Perspektiven 
des gelebten Wissenstransfers offener 
Universitäten. Vol. 1. Münster: 
Waxmann Verlag



UNIVERZA:  
Univerza v Portu

KONTAKTNA OSEBA: 
Maria Clara Martins (koordinatorica)

SPLETNA POVEZAVA:
https://issuu.com/uporto/docs/dossier_
voluntariado_na_u.porto_201

https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.
gera_pagina?p_pagina=1014176

KRITERIJI DOU

2  Vključevanje javnosti
☒  Dostop do vseživljenjskega izobraževanja
☒  Brezplačno poučevanje in inštruiranje
☒  Etični protokoli v raziskovanju in poučevanju

ELEMENTI DOBRE PRAKSE 

☒  Vpliv (lokalni/nacionalni/EU)
☒  Nacionalna/mednarodna prepoznavnost
☒  Inovativna praksa
☒  Neplačljivost (brezplačnost)
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4. 2. 2

KRATEK OPIS

Program prostovoljnega študentskega tutorstva je ena od pobud Univerze v Portu, ki temelji na 
sicer občinskem programu »Porto prihodnosti«, namenjenem boju proti osipu in neuspehu v 
osnovnih in srednjih šolah ter promoviranju napredovanja študija. Študentje iz Univerze v Portu 
delujejo kot individualni tutorji učencem od v starosti od 10 do 18 let na petih šolah v Portu. 
Vsak učenec ima en mentorja (tutorja), ki mu pomaga pri razvoju učnih spretnosti in motivacije 
za študij ter pri odločanju v zvezi z izobraževanjem in življenjem nasploh.

https://issuu.com/uporto/docs/dossier_voluntariado_na_u.porto_201
https://issuu.com/uporto/docs/dossier_voluntariado_na_u.porto_201
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina%3Fp_pagina%3D1014176
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina%3Fp_pagina%3D1014176


DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

V letu 2007 so sodelujoči pri programu 
»Porto prihodnosti« poiskali stik z Univerzo v 
Portu, v želji, da se med ustanovama oblikuje 
partnerstvo. Predlagali so, da bi na univerzi 
poiskali prostovoljce, ki bi postali mentorji 
učencem dveh šol v Portu. Istega leta smo 
izvedli pilotni projekt, ki je trajal 3 mesece; 
v letu 2008 je bil program prostovoljnega 
dela podaljšan na vse leto. V letu 2009 smo 
na Univerzi v Portu ustanovili Komisijo za 
prostovoljstvo, ki je nadzirala vse pobude 
za prostovoljstvo s strani univerze; od 
takrat program koordinira ekipa Komisije za 
prostovoljstvo. V času trajanja programa smo 
začeli delovati na 5 šolah v Portu. Program 
vključuje več partnerjev: »Porto prihodnosti«, 
program, ki ga koordinira Oddelek za šolstvo 
mestne občine Porto, tri univerze, vključno z 
Univerzo v Portu, in pet šol.

UČINKI PRAKSE

Leta 2015 je v programu sodelovalo 61 
prostovoljcev/študentov Univerze v Portu, 
ki so nudili mentorstvo 64 učencem, skupno 
1215 ur. Število prostovoljcev (in učencev) 
se je od leta 2010 podvojilo. Vsako leto se 
izvede evalvacija programa s strani mentorjev/
tutorjev, šolskih nadzornikov in ravnateljev. 
Ocena je kvalitativna in ni sintetizirana, vendar 
v splošnem rezultati kažejo, da tudi ravnatelji 
ocenjujejo program kot zelo pozitiven in da 
ima večina učencev za posledico višje ocene.
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PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI 

Komisija za prostovoljstvo si prizadeva za 
spodbujanje programa vse od leta 2009, 
zlasti s predstavitvenimi srečanji in uporabo 
interaktivnih elementov, kot so spletne 
strani . Pravzaprav se že razvija tudi digitalna 
platforma za programe prostovoljnega dela, 
ki bo omogočila boljši pregled in vodenje 
vseh dejavnosti . Vsako leto šolski program 
prostovoljnega tutorstva ocenjujejo tutorji/
mentorji in šolskih nadzornikov, ki skupaj  
opredelijo tudi predloge za izboljšave. 
Univerza v Portu je ponosna na svoj 
program prostovoljstva in upa, da lahko z 
njim prispeva k razvoju ozaveščenega 
državljanskega udejstvovanja in 
solidarnosti med svojimi študenti.
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MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

CILJNA SKUPINA

Učenci v starosti od 10 do 18 let.

METODE IZVAJANJA

V vsaki izmed šol ravnatelj izbere učence, ki 
najbolj potrebujejo program mentorstva/
tutorstva, hkrati pa Univerza v Portu zbira 
prostovoljce in jim zagotovi usposabljanje 
(štiri srečanja). Za sodelovanje v programu se 
lahko prijavijo študentje vseh fakultet Univerze 
v Portu. Prostovoljci se srečajo z nadzornm 
učiteljem na šoli in začnejo svoje delo kot 
individualni tutorji. Enkrat ali dvakrat tedensko 
preživijo 90 minut z učenci in jim pomagajo 
pri razvijanju učnih spretnosti in motivacije 
za šolo, pri čemer delujejo kot »prijatelji«. 
Vsi prostovoljci vodijo dnevnik dela, ki so ga 
opravili z učencem. Pred koncem šolskega leta 
se vsi prostovoljci udeležijo sestanka s Komisijo 
za prostovoljstvo Univerze v Portu in z ekipo 
programa »Porto prihodnosti«, kjer delijo 
svoje izkušnje. Za sodelovanje v programu 
prostovoljcev Univerza v Portu podeljuje 
poseben certifikacijski dokument, ki lahko 
služi celo kot dopolnilo diplomski nalogi, če 
je prostovoljno delo pozitivno ovrednoteno. 
V vseh svojih programih Univerza v Portu 
zagotavlja zavarovanje za svoje prostovoljce.
 

VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?
v=ellyk1lLlgk&list=UUJA5FonY5Wbh7jnlYtRNcGQ

VIDEO:
https://www.youtube.com/
watch?v=L67WusnAQVo&feature=youtu.be

VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=hMTvC8hK9Fs&list=
PLOOCo3vCljiMUzDUTDImicMvHSu8tdiB1&index=1

https://www.youtube.com/watch%3F%20v%3Dellyk1lLlgk%26list%3DUUJA5FonY5Wbh7jnlYtRNcGQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DL67WusnAQVo%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhMTvC8hK9Fs%26list%3D%20PLOOCo3vCljiMUzDUTDImicMvHSu8tdiB1%26index%3D1
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dellyk1lLlgk%26list%3DUUJA5FonY5Wbh7jnlYtRNcGQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dellyk1lLlgk%26list%3DUUJA5FonY5Wbh7jnlYtRNcGQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhMTvC8hK9Fs%26list%3DPLOOCo3vCljiMUzDUTDImicMvHSu8tdiB1%26index%3D1
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhMTvC8hK9Fs%26list%3DPLOOCo3vCljiMUzDUTDImicMvHSu8tdiB1%26index%3D1


UNIVERZA:  
University of Barcelona

KONTAKTNA OSEBA: 
jmiret@ub.edu  
ividal@ub.edu  in Carme Panchón 
vr-administracio@ub.edu

SPLETNA POVEZAVA:
www.

KRITERIJI DOU 

2 Vključevanje javnosti
☒  Vključevanje in razvoj skupnosti

ELEMENTI DOBREGA PROGRAMA

☒  Vpliv (lokalni/nacionalni/EU)
☒  Prenosljivost
☒  Inovativna praksa
☒  Program prostovoljstva
☒  Neprofitnost
☒  Socialna vključenost
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4. 2. 3

KRATEK OPIS

Okrožje Nou Barris se nahaja v severnem območju mesta. Leta 2015 je tam živelo 165,404 
prebivalcev. Je mestno okrožje, ki ima daleč najnižji odstotek prebivalstva z univerzitetno 
izobrazbo (le 12,4%). Hkrati ima najvišji odstotek populacije, ki ne obiskuje šole (7,3 %). Nou 
Barris ima tudi najnižji dohodek na gospodinjstvo in enega najvišjih odstotkov brezposelnih. 
Zaradi vseh teh razlogov je to najrevnejše okrožje Barcelone.

Program ima dva glavna cilja. Na eni strani gre za upravljanje socialnih stanovanj, ki jih najemajo 
člani univerzitetne skupnosti, na drugi strani pa za izvajanje družabnih in izobraževalnih 
dejavnosti, ki bi lahko ugodno vplivale na življenjske razmere prebivalstva iz treh sosesk, ki 
sestavljajo severno cono okrožja Nou Barris.

mailto:jmiret%40ub.edu%20?subject=
mailto:ividal%40ub.edu?subject=
mailto:vr-administracio%40ub.edu?subject=
www.boku.ac.at/humusplattform/boku-mobil/


DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

Program je del družbeno odgovorne politike 
na UB, ki se nanaša tako na skupnost univerze, 
kot tudi na družbo v najširšem smislu. Začel se 
je, ko je mestni svet mesta Barcelone univerzi 
podaril zgradbo s 40 stanovanji v soseski Torre 
Baró, za potrebe neprofitnega oddajanja. 
Univerza v Barceloni upravljanje stavbe 
financira iz svoje Fundacije za solidarnost, 
ki izvaja tudi družabne in izobraževalne 
dejavnosti, ki jih je UB predhodno razvila 
v tem okrožju.

Stavbo trenutno upravljajo ob podpori 
odvetniške družbe in ene osebe, zaposlene 
za polvični delovni čas. Omenjeni skrbijo 
za pobiranje najemnin, vzdrževanje stavbe, 
administracijo ter odnose s sosedi in bližnjimi 
organizacijami.

Prihodki od najemnin služijo za financiranje 
dejavnosti v samem okrožju. Najemnine so od 
50 do 60% nižje od tržnih cen. Poleg tega so 
trenutno tri stanovanja namenjena beguncem 
iz Bližnjega vzhoda.

Program socialnih intervencij za severno cono 
okrožja Nou Barris se izvaja dve leti.

UČINKI PRAKSE

Severna cona okrožja Nou Barris je bila eno 
izmed redkih področij, kjer UB ni bila fizično 
prisotna. Pred začetkom našega projekta 
je bilo treba izvesti obsežno kampanjo, v 
kateri smo vzpostavili kontakt s prebivalci 
okrožja in jim razložili, kaj bo UB tam počela 
in zakaj. To se je dogajalo v času, ko so v 
soseski od mestnih oblasti zahtevali več in 
boljše stanovanjske pogoje (soseska Ciutat 

Meridiana, ki se nahaja v severni coni, beleži 
najvišje število prisilnih izselitev v Španiji). Prav 
zato je bila naša uvodna kampanja dolga in 
naporna. Trenutno je UB eden izmed socialnih 
partnerjev v okrožju, ki sodeluje z namenom 
vzpostavljanja dialoga, z raznimi organizacijami 
in lokalno administracijo. Rezultat našega dela 
je med drugim podatek, da prebivalci UB v 
splošnem dojemajo kot nevtralno ozemlje in 
prostor sodelovanja, kar pomeni, da je splošen 
vtis o prisotnosti UB pozitivno ocenjen tudi s 
strani drugih socialnih in ekonomskih akterjev 
v okrožju.  

V ekonomskem smislu se je program 
zaposlovanja, razvit na eni izmed lokacij, izkazal 
za izjemno pozitivnega, saj je zaposlitev z 
njegovo pomočjo našlo približno 50% ljudi. Že 
sama prisotnost 32 članov skupnosti univerze, 
ki živijo v stavbi, je pomembno prispevala k 
ekonomski revitalizaciji bližnje okolice.

V socialnem oz. družbenem smislu je pozitiven 
vpliv še večji. Prisotnost UB prebivalci dojemajo 
kot faktor podpore in znak izboljšav v soseski. 
S svojim delovanjem UB privablja številne 
ponudbe za socialno in izobraževalno delo 
s strani drugih institucij. V tem smislu lahko 
rečemo, da Univerza v Barceloni zagotavlja 
učinkovitost ukrepov katerekoli dejavnosti, ki se 
lansira pod njenim okriljem.  

Projekt ima tudi pomemben multiplikacijski 
učinek. Trenutno smo del še enega, širšega 
intervencijskega projekta, ki se izvaja na 
območju osi teritorija, ki se razeteza na obeh 
straneh reke Besòs. Reka v grobem označuje 
mejo med Barcelono in štirimi sosednjimi mesti 
na severu in vzhodu: Montcada i Reixac, Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs ter 
Badalona. Gre za predel z velikimi socialnimi in 
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ekonomskimi težavami. Širši projekt podpira 
že sama fizična prisotnost UB na različnih 
lokacijah, projekt pa se izvaja v okviru iste 
filozofije intervencij, ki ji sldeimo tudi v 
Programu socialnih intervencij za severno cono 
okrožja Nou Barris.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

Univerze takšne programe vedno sprejemajo 
pozitivno. Po eni strani namreč pomagajo 
tistim, ki predstavljajo najrevnejši segment 
skupnosti univerze, saj jim omogoča nastanitev 
po zelo ugodnih cenah, po drugi strani pa jasno 
demonstrira zavezanost in predanost Univerze 
v Barceloni do skupnosti.
Program podpirajo tudi lokalne organizacije, 
saj pomaga krepiti pozitivne odnose med 
skupnostjo in eno izmed pomembnih institucij 
v katalonski družbi.



MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

CILJNA SKUPINA

•	 Skupnost	univerze
•	 Ljudje,	živeči	v	treh	soseskah,	ki	sestavljajo
 severno cono okrožja Nou Barris
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METODE IZVAJANJA

Na začetku smo osem stanovanj uporabljali 
za nastanitev tujih študentov in profesorjev 
na krajših obiskih univerze (do 12 mesecev). 
Ostala stanovanja smo oddajali študentom, 
profesorjem in administrativnemu osebju 
univerze 8in njihovim družinam) z nizkim 
ekonomskim statusom. Obe lokaciji smo 
uporabljali tudi za izvajanje družabnih in 
izobraževalnih dejavnosti za lokalne prebivalce 
in organizacije.

Trenutno eno izmed lokacij uporabljamo 
kot zobozdravstveno ambulanto za ljudi z 
nizkimi dohodki, upravlja jo univerzitetni 
zobozdravstveni center. Druga lokacija gosti 
program zaposlovanja in program socialnih 
intervencij znotraj okrožja. UB prireja tudi 
aktivnosti na dugih javnih prostorih v severni 
coni okrožja Nou Barris: konference, razstave 
na socialno tematiko itd. Naj dodamo še, da se 
določen del virov Univerze v Barceloni namenja 
lokalnim organizacijam in šolam. Tako smo 
nedavno šolam, šolam za otroke s posebnimi 
potrebami in drugim organizacijam v okrožju 
zagotovili 20 osebnih računalnikov.

VIDEO:
https://youtu.be/5DjhKMsHaY8

https://youtu.be/5DjhKMsHaY8


UNIVERZA:  
Univerza Dublin City

KONTAKTNA OSEBA: 
Prof. Ronnie Munck in 
Ms. Joanna Ozarowska

SPLETNA POVEZAVA:
www.dcu.ie/community

REFERENCE: 
Munck, R. Kelly, U., Ozarowska, J. (2015): 
The Value of Civic Engagement. Dublin: DCU 
in the Community Papers No. 1 March 2015

KRITERIJI DOU 

2 Vključevanje javnosti
☒   Vključevanje in razvoj skupnosti

ELEMENTI DOBRE PRAKSE

☒    Vpliv (lokalni /natcionalni/EU)
☒  Nacionalna /mednarodna prepoznavnost
☒  Prenosljivost
☒  Zagotavljanje kakovosti
☒  Inovativna praksa
☒  Neplačljivost (brezplačnost)
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4. 2. 4

KRATEK OPIS

DCU je pisarna za ozaveščanje skupnosti v Ballymunu, območju lokalne skupnosti, kjer se 
nahaja Univerza Dublin City. Deluje kot most med univerzo – njenimi zaposlenimi, študenti 
in viri – ter lokalno in regionalno skupnostjo. Spodbuja trajnostni razvoj skupnosti in socialno 
prenovo z omogočanjem obojestransko koristnih partnerstev med DCU in skupnostjo ter 
drugimi civilnimi, poslovnimi in državnimi subjekti. Med dejavnosti civilnega udejstvovanja 
prištevamo študentsko prostovoljstvo, učenje v skupnosti in za skupnost, raziskovanje, ki 
vključuje skupnost ter promoviranje enakih možnosti dostopa do terciarnega izobraževanja, 
z namenom napredovanja razvoja lokalne skupnosti. Program »DCU v skupnosti« igra vodilno 
vlogo in hkrati predstavlja najvidnejši izraz zavezanosti DCU k civilnemu dejstvovanju. 
Program je nujen zunanji element za spodbujanje trajnostnega razvoja skupnosti v lokalnem 
in regionalnem okolju, saj povečuje sredstva za delovanje univerze (in širšega visokošolskega 
izobraževalnega sistema) in podpira socialno prenovo lokalnega okolja s pomočjo 
izobraževanja in vseživljenjskega učenja. »DCU v skupnosti« je tudi nujen notranji element 
univerze, saj DCU z njegovo pomočjo izpolnjuje svojo strateško zavezanost skupnosti in 
civilnemu udejstvovanju – tako na interni, kot na nacionalni ravni (glej: 
http://www.campusengage.ie/content/20-presidents-higher-education-sign-
charter-civic-and-community-engagement). 

Program pomaga univerzi tudi pri izpolnjevanju strateške zavezanosti širjenju dostopa in 
udeležbe med marginaliziranimi skupinami v sistemu visokošolskega izobraževanja.

www.%20dcu.ie/community
http://www.campusengage.ie/content/20-presidents-higher-education-sign-charter-civic-and-community-engagement.%20
http://www.campusengage.ie/content/20-presidents-higher-education-sign-charter-civic-and-community-engagement.%20


DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

»DCU v skupnosti« je bil ustanovljen leta 
2008 kot rezultat partnerstva med podjetjem 
Ballymun Regeneration Ltd. (podjetje, ki skrbi 
za fizično in socialno prenovo območja) in 
strategijo civilnega udejstvovanja Univerze 
Dublin City. program »DCU v skupnosti – 
Socialna prenova s pomočjo izobraževanja« je 
razvil professor Ronnie Munck. Ideja za projekt 
je nastala kot odziv na potrebo po povezovanju 
lokalne skupnosti (zlasti območja Ballymun 
v bližini univerze DCU) ter po omogočanju 
dostopa in udeležbe skupinam, ki načeloma 
nimajo možnosti, da sodelujejo v tercirnem 
izobraževanju. Popis prebivalstva na Irskem 
(2006 in 2011) kaže, da veliko število živečih 
v Ballymunu doseže največ sekundarno 
stopnjo izobraževanja (44% leta 2006 in 45% 
leta 2011). »DCU v skupnosti« se navezuje na 
delovanje širše zastavljene Pisarne za civilno 
udejstvovanje na DCU. Spekter dejavnosti 
civilnega udejstvovanja, ki ga ponuja program 
»DCU v skupnosti« se je v zadnjem času 
bistveno razširil in trenutno vključuje:

	 •		Vključevanje,	izvajanje	storitev	in	
  prostovoljstvo pod mentorstvom 
  študentov – lokalno, regionalno in prek 
  nacionalnih platform
 
	 •	 Širjenje	dostopa	in	udeležbe	v	sistemu	
  visokošolskega izobraževanja pri 
  neprivilegiranih skupinah
 
	 •	 Raziskovanje	v	skupnosti	in	za	skupnost,	
  ki omogoča boljše doseganje in 
  ozaveščanje neprivilegiranih skupnosti
 
	 •	 Na	lokaciji	za	ozaveščanje	delujejo	trije	
  zaposleni. Vsakodnevno vodenje 
  in upravljanje centra je odgovornost 
  programskega koordinatorja, ki se 
  po potrebi posvetuje z drugimi lokalnimi 
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 ponudniki izobraževalnih storitev. Nadzor 
 strateških usmeritev in dejavnosti izvaja 
 univerza DCU oz. njen svetovalni odbor 
 (združenje študentov DCU, šole in fakultet 
 DCU, lokalno vodtsvo, lokalna partnerska 
 podjetja ter prostovoljske in druge 
 organizacije v skupnosti). Svetovalni odbor 
 se sestane dvakrat letno.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

»DCU v skupnosti« je pomemben element 
Strateškega načrta DCU 2012 – 2017, ki se 
izvaja pod imenom Preobrazimo življenja in 
družbe (Transforming Lives and Societies), s 
ciljem podpiranja »aktivnega sodelovanja z 
deležniki in partnerji na lokalni, nacionalni in 
globalni ravni« ter poglabljanja »sodelovanja s 
študenti vseh starosti izven formalne univerze, 
s pomočjo novih in obstoječih pobud«. 
Omenjena strategija povzema obstoječo 
zavezanost univerze k »socialni vključenosti 
in enakopravnosti dostopa do izobraževanja«, 
kar pomembno uresničuje program »DCU 
v skupnosti«. Program sicer deluje v okviru 
Pisarne DCU za civilno udejstvovanje in 
poroča podpredsedniku Oddelka DCU za 
zunanje zadeve in strateška vprašanja. »DCU 
v skupnosti« uživa polno podporo višjega 
vodstva DCU ter še posebej podporo 
njenega predsednika. 

Zaposleni na univerzi DCU (profesorji in 
administrativno osebje) so vključeni tudi v 
nekatere učne programe, ki jih izvaja »DCU 
v skupnosti« ter se pridružujejo razvoju 
prostovoljstva in priložnosti za spoznavanje 
delovanja storitev v okviru študentskega telesa 
DCU. V svetovalnem odboru programa »DCU 
v skupnosti« so predstavniki vseh fakultet 
DCU ter posameznih oddelkov in enot. Na 
ta način ima akademsko in administrativno 
osebje prosto pot do aktivnosti vključevanja 

skupnosti, ki jih lahko izvaja redno in na 
sistematičen način. DCU tudi sofinancira 
program »DCU v skupnosti«, skupaj z mestnim 
svetom mesta Dublin. V času projekta so se 
oblikovale številne debate o vrednosti oz. 
pomembnosti vključevanja; veliko pa smo se 
pogovarjali tudi o tem, kako najbolj učinkovito 
meriti in vrednotiti učinke takšnega programa. 
S temi vprašanji se ukvarja tudi nacionalna 
irska mreža Campus Engage (»Vključi se na 
univerzo«). 

Z namenom poglabljanja diskusije o tem, kako 
prepoznati, oceniti ali izkazati vrednost, ki jo 
ustvarjajo univerze, je bila ustanovljena 
nova spletna platforma 
(http://valueoftheuniversity.org/). 

Z njo želimo spodbuditi konstruktivno debato 
in izmenjavo mnenj na temo 'vrednosti' – 
ne le vrednosti civilnega (državljanskega) 
udejstvovanja, temveč vrednosti vsega, kar 
univerza lahko naredi ali bi lahko naredila. 
Projekt smo poimenovali The Value Project. 
Ocena vrednosti, ki jo je ustvaril program »DCU 
v skupnosti« v letu 2012 znaša preko 400.000€ 
(oceno smo pridobili s pomočjo družbeno 
modificirane metodologije za ekonomsko 
vrednotenje), kar več kot dvakratno presega 
proračun (sredstva) celotnega projekta 
(Munck, Kelly, Ozarowska 2012). Podatki 
predstavljajo vrednost, ki jo ustvarja program 
»DCU v skupnosti« z izvajanjem izobraževalnih 
programov in študentskega prostovoljstva.

http://valueoftheuniversity.org
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The Value of Civic Engagement in Higher 
Education: An Irish Case Study.

Autorji: Ronnie Munck, Ursula Kelly, 
Joanna Ozarowska

 PDF:
 https://www.dcu.ie/sites/default/files/ 
 community/pdfs/Value.pdf

»Studentvolunteer.ie« je nacionalni sistem za 
upravljanje s prostovoljstvom, ki je bil razvit 
v sodelovanju s partnerji Campus Engage, 
Univerzo v Limericku, NUI Galway, IT Tallaght, 
IT Tralee, UCC in TCD. Lansiran je bil januarja 
2016. Njegov cilj je upravljanje in spodbujanje 
prispevka DCU in drugih visokošolskih 
študentov lokalni skupnosti in na nacionalni 
ravni, s pomočjo prostovoljnega dela. Za 
ogled interaktivnih elementov in vse dodatne 
informacije obiščite spletni naslov:

CILJNA SKUPINA

Ciljne skupine programa »DCU v skupnosti« 
vključujejo: študente/odrasle, ki se vračajo 
k študiju, v glavnem iz socialno-ekonomsko 
neprivilegiranih območij, prostovoljske 
organizacije ter študente in zaposlene na DCU. 
V letošnjem akademskem letu govorimo o 
naslednjih številkah:
	 •	Študenti	DCU:	pribl.	150-200.
	 •	Profesorji	in	zaposleni	na	DCU	v	tem	

  akademskem letu: pribl. 50
Skupno število članov skupnosti, ki so se 
udeležili programa v tekočem 
akademskem letu:
	 •	Študenti	iz	skupnosti/študijski	povratniki:	
  pribl. 120-130
	 •	Prostovoljske	organizacije	in	organizacije	za	
  skupnost: pribl. 15-20
	 •	Svetovalci	in	mentorji:	pribl.		40-50

METODE IZVAJANJA

1. Širjenje dostopa in udeležbe za 
marginalizirane učeče se odrasle ter 
dejavnosti za starejše študente:
	 •		Zagotavljanje	brezplačnega	
  izobraževalnega svetovanja, mentorstva 
  in študijske podpore notranjim in zunanjim 
  uporabnikom-strankam (pribl. 200 ur letno) 
  ter akreditirani pripravljalni tečaji za vstop 
  na univerzo (2 x 12 tednov letno)
	 •	Zagotavljanje	akreditiranih	in	
  neakreditiranih programov vseživljenjskega 
  učenja ter tečajev za osebnostni in poklicni 
  razvoj (3-4 letno)
	 •	Individualna	pomoč	pri	izpolnjevanju	
  raznih zahtevnih prijav, tudi vlog za 
  finančno pomoč
	 •	Delavnice	ozaveščanja	v	šolah,	
  zaposlitvenih centrih, mladinskih skupinah, 
  lokalnih partnerskih podjetjih ter različnih 
  prostovoljskih in drugih organizacijah za 
  dobrobit skupnosti

2. Študentsko prostovoljstvo in učne dejavnosti, 
povezane z zagotavljanjem storitev:
	 •	Redni	posveti	z	lokalno,	regionalno	in	
  nacionalno skupnostjo ter prostovoljskimi 
  organizacijami z namenom analize njihovih 
  potreb po prostovoljnem delu
	 •	Administracija	in	vodenje	strani
  www.studentvolunteer.ie/dcu  - spletnega 
  sistema za upravljanje s prostovoljci ter 
  redna promocija lokalnega, regionalnega 
  in nacionalnega prostovoljnega dela in 
  priložnosti za učenje v skupnosti študentom 
  DCU preko spletne strani
  www.studentvolunteer.ie, novičnikov, 
  elektronske pošte in delavnic ozaveščanja za 

  stopnejske študijske programe
	 •	Sodelovanje	z	zaposlenimi	akademiki	pri	
  koordinaciji modulov, ki vsebujejo 
  elemente učenja v skupnosti in za skupnost 
  (CBL – community-based learning), pomoč 
  pri študentskih namestitvah v skupnosti
	 •	Pomoč	pri	prirejanju	vsakoletne	prireditve	
  DCU Volunteer Expo (1,500 obiskovalcev v 
  letu 2015) ter redna usposabljanja in 
  dogodki za študente-prostovoljce

3. Raziskovalno delo v skupnosti in 
za skupnost:
	 •	Izvajanje	raziskav	na	zahtevo	skupin	in	
  organizacij znotraj skupnosti, npr. študija 
  o varnosti  v skupnosti (za lokalno policijo), 
  objave publikacij mestnega sveta in drugih 
  raziskav v skupnosti
	 •	Tesno	sodelovanje	s	programom	izmenjave	
  znanja »DCU Community Knowledge 
  Exchange« – gre za zbiranje pobud in 
  interesov, ki prihajajo s strani prostovoljskih 
  in drugih organizacij v skupnosti; pomoč pri 
  usklajevanju s študenti in raziskovalci na DCU

4.  Dejavnosti povezovanja s skupnostjo:
	 •	Razvijanje	in	vzdrževanje	partnerstev	
  z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi 
  prostovoljskimi organizacijami in drugimi 
  skupinami, ki delujejo za dobrobit skupnosti
	 •	Mreženje,	aktivno	sodelovanje	in	podpora	
  različnim lokalnim akterjem, kot so 
  Ballymun Education Group, Dublin North 
  West Area Partnership Company, Ballymun 
  Civic Alliance in drugi
	 •	Aktivno	sodelovanje	in	podpora	
  dejavnostim mreže Campus Engage 
  (»Vključi se na univerzo«) – vpliv na 
  nacionalno politiko 
  (Campus Engage Charter for Civic and 
  Community Engagement).

LINK:
http://www.studentvolunteer.ie

LINK:
https://www.facebook.com/
dcuinthecommunity/

https://www.dcu.ie/sites/default/files/community/pdfs/Value.pdf
https://www.dcu.ie/sites/default/files/community/pdfs/Value.pdf
www.studentvolunteer.ie/dcu%20
www.studentvolunteer.ie
http://www.studentvolunteer.ie
https://www.facebook.com/dcuinthecommunity/
https://www.dcu.ie/sites/default/files/community/pdfs/Value.pdf
http://www.studentvolunteer.ie
https://www.facebook.com/dcuinthecommunity/
https://www.facebook.com/dcuinthecommunity/


UNIVERZA:  
 Univerza v Mariboru

KONTAKTNA OSEBA: 
Karin Stana Kleinschek, vodja projekta

SPLETNA POVEZAVA:
http://www.um.si/univerza/iot/Documents/
IOT%20-%20Izjava%20za%20javnost.pdf 

http://www.um.si/univerza/iot/Documents/
IOT_Inovativne_odprte_tehnologije.pdf

http://www.um.si/univerza/iot/
Documents/2015_03%20IOT%20SZT.pdf

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://ec.europa.eu/growth/industry/key-
enabling-technologies/index_en.htm

KRITERIJI DOU 

2 Vključevanje javnosti
☒  Vključevanje in razvoj skupnosti

ELEMENTI DOBRE PRAKSE 

☒  Vpliv (lokalni/nacionalni/EU)
☒ Inovativna praksa
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KRATEK OPIS

Inovativne odprte tehnologije – IOT je razvojni program, ki združuje vse, ki lahko pripomorejo 
k razvojnemu dvigu slovenskih regij. Spodbuja pretok znanja, konkurenčnost in sodelovanje, 
gradi na potencialu mladih ter povezuje obstoječe tehnologije s prebojnimi. IOT je vseslovenski 
razvojni program, katerega glavni cilj je ustvariti simbiozno povezavo med univerzami oz. 
raziskovalnimi organizacijami, gospodarstvom, podpornimi organizacijami in lokalnimi 
skupnostmi skozi odprte inovacije in tehnologije. IOT je eden izmed dveh vseslovenskih 
razvojnih projektov/programov, ki ju je 27. 2. 2015 potrdila Rektorska konferenca Republike 
Slovenije. Drugi projekt je Slovensko inovacijsko stičišče. Oba projekta/programa je 31. 3. 2015 
obravnaval tudi Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

IOT sledi vsem relevantnim aktualnim evropskim smernicam in strategijam. Temelji na pametni, 
trajnostni in vključujoči strategiji in podpira evropske tehnološke usmeritve KET (»Key Enabling 
Technologies«). KET so identificirane kot ključne tehnologije za pospeševanje trajnostne 
konkurenčnosti in rasti, reševanje družbenih izzivov ter razvoj inovativnih izdelkov. Sledi 
smernicam o energijsko varčnih zgradbah in direktivi o energetski učinkovitosti.

Pod nosilstvom Univerze v Mariboru (kot največje institucije znanja v vzhodni Sloveniji) v IOT 
sodelujejo partnerji iz vrst gospodarstva, institucij znanja, podpornih institucij in lokalnih 
skupnosti. Partnerstvo je oblikovalo trden, dolgoročni program, katerega implementacija se 
začenja z miselnim premikom in izboljšanim medsebojnim sodelovanjem.  

Gospodarske partnerje projekta IOT, razvojno naravnana podjetja iz Podravja, povezujejo 
z ustanovami znanja. Želijo priti do skupnega programa, ki bi bil podlaga za sodelovanje, 
pri čemer bi šlo za javno-zasebno partnerstvo. Podjetja bi bila deležna znanja z univerze, 
raziskovalci iz akademske sfere bi poznali realne težave v gospodarstvu, študenti pa bi lahko 
delali pri projektih oziroma učnih enotah v samih podjetjih ali laboratorijih univerze. 
Ustvarjanje takšnih raziskovalno-razvojnih zmogljivosti v regiji bo pospešilo tudi razvoj 
malih in srednjih podjetij.
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DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

Projekt smo začeli pripravljati v letu 2012. Najprej z ustanovami podpornega okolja: 
inovacijsko podpornim okoljem Univerze v Mariboru (RAZ:UM, TehnoCenter UM - pisarno 
za prenos tehnologij, Tovarno podjemov - univerzitetnim inkubatorjem) ter z Mariborsko 
razvojno agencijo, Znanstvenoraziskovalnim središčem Bistra Ptuj, Štajersko gospodarsko 
zbornico in Štajerskim tehnološkim parkom. Pozneje so k projektu pristopili tudi 
gospodarski partnerji, občine in druge podporne ustanove.

Pri oblikovanju projekta IOT so njegovi snovalci sledili strategiji Evropa 2020, ki poudarja 
pametno, trajnostno in vključujočo rast, ter smernicam v dokumentih, ki iz njega izhajajo, 
denimo Obzorje 2020. V skladu s pametno specializacijo je projekt vsebinsko usmerjen v 
prioritetno področje Obzorja 2020 »Zdravje, demografske spremembe in blaginja«. Vsebuje 
tudi smernice iz kohezijske in regionalne politike EU.

Po operativnem programu za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020 je IOT primarno umeščen v tematski 
cilj 1: Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja 
in inovacij, sekundarno pa v tematski cilj 3: 
Povečanje konkurenčnosti malih in 
srednjih podjetij.

V partnerstvu si želimo, da bi vzhodnoslovenska 
regija ob pomoči IOT začela razvojno dohajati 
osrednjeslovensko regijo in dosegala 
primerljive indekse rasti. Radi bi tudi dosegli, 
da se podjetja vzhodnoslovenske regije in 
tamkajšnji raziskovalci začnejo učiti drug od 
drugega. Raziskovalcem v ustanovah znanja 
kakor tudi v podjetjih želijo olajšati prenos 
znanja, ponuditi pomoč pri zaščiti intelektualne 
lastnine pri odkritjih, ki se lahko uresničijo v 
izdelkih. Mladim podjetnikom želijo olajšati 
odpiranje novih podjetij, obenem pa 
spodbujati prodiranje podjetij na tuje trge
in privabljati vlagatelje.
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Ključni stebri programa IOT so trije: inovacijsko-podporni del, infrastrukturni del in 
raziskovalno-razvojni del.

Inovacijsko-podporni del vzpostavlja učinkovito podporno okolje po načelu »vse na 
enem mestu«. Združuje profesionalne storitve, ki jih potrebujejo podjetja in raziskovalne 
institucije: iskanje primernih partnerjev v regiji in tudi izven meja, pridobivanje evropskih 
sredstev, zaščita intelektualne lastnine, pomoč pri prodoru na tuje trge, pomoč pri 
vpeljevanju novih produktnih linij ali ustanavljanju odcepljenih podjetij, privabljanje 
vlagateljev itd. Za zagotavljanje inovacijsko-podpornih storitev so v Podravju združili moči 
in znanje: inovacijsko podporno okolje Univerze v Mariboru (RAZ:UM, TehnoCenter UM – 
pisarna za prenos tehnologij in Tovarna podjemov – univerzitetni inkubator), Mariborska 
razvojna agencija, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Štajerska gospodarska 
zbornica in Štajerski tehnološki park. Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj je 
vodja kolokacije Ptuj, enega izmed centrov IOT-a. V inovacijsko-podporni del IOT se 
vključuje tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. IOT sledi načelu policentričnega in 
komplementarnega razvoja.

Infrastrukturni del je nujen za raziskovalni in razvojni preboj – le z najsodobnejšo opremo 
in tehnologijo lahko konkuriramo razvitejšim regijam. Pri tem gre za souporabo opreme s 
podjetji in drugimi raziskovalnimi institucijami ter oblikovanje mreže kolokacij.

Raziskovalno-razvojni del je v skladu s pametno specializacijo vsebinsko usmerjen v 
prioritetno področje Obzorja 2020 »Družbeni izzivi – Zdravje, demografske spremembe in 
blaginja«, ki je še posebej aktualno v Podravju ter Sloveniji nasploh. Raziskovalno-razvojno 
delo je usmerjeno v potrebe podjetij in reševanje družbenih izzivov v regiji. 
Poleg tega ta steber podpira sodelovanje dijakov, študentov in mladih diplomantov 
pri inoviranju podjetij.



PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

The University of Maribor sees their 
cooperation with partners in this project in 
the way, that each Municipality they signed 
the contract with, sends them the enlistment 
of ideas or initiatives and they send it to their 
members, depending on the field of work 
and then the members through their regular 
pedagogic- teaching assignments, for example 
seminar papers, diplomas, master’s thesis, PhD 
thesis do the analysis through study process 53IOT

UČINKI PRAKSE

Z mednarodnimi partnerji smo projektu IOT 
dodali podonavsko dimenzijo in ga nadgradili 
v program DO-IT – Danube Open Innovative 
Technologies. Tri univerze iz Gradca (Univerza 
Karl Franzens, Medicinska univerza in Tehniška 
univerza), Univerza v Trstu in Univerza v Novem 
Sadu bodo z regionalnimi partnerji v svojem 
okolju prav tako sledile viziji IOT pri doseganju 
večje vpetosti univerz v okolje in večje 
konkurenčnosti gospodarstva ter izkoriščanju 
sinergijskih učinkov pri povezovanju 
v mednarodne mreže v Podonavju. Z 
omenjenimi univerzami in drugimi institucijami 
v njihovem okolju že sodelujemo pri pripravi 
skupnih projektov, s katerimi bomo postopoma 
in po komplementarnih sekcijah realizirali 
cilje IOT-a.  

Univerza v Mariboru in RAZ: UM temeljita 
na premišljeno oblikovanih inovacijah - 
inovacijsko-podporni del se vključuje v širšo 
mrežo Danube Transfer Centres, koordinirano 
s strani Steinbeis Europa Zentrum. Junija 
so podpisali pismo o nameri o sodleovanju. 
Delovanje v mreži Danube Transfer Centres 
daje Univerzi in celotnemu regionalnemu 
okolju dostop do novih znanj in metodologij 
ter omogoča izboljšanje storitev in učinkov 
mednarodnih povezav.

and what is essentially already connected to 
more technological aspect, this is the case then 
for the IOT project. For example traffic, urban 
design and so on.

MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

CILJNA SKUPINA

Gospodarske partnerje projekta IOT, razvojno 
naravnana podjetja iz Podravja, povezujejo z 
ustanovami znanja. Želijo priti do skupnega 
programa, ki bi bil podlaga za sodelovanje, 
pri čemer bi šlo za javno-zasebno partnerstvo. 
Podjetja bi bila deležna znanja z univerze, 
raziskovalci iz akademske sfere bi poznali 
realne težave v gospodarstvu, študenti pa bi 
lahko delali pri projektih oziroma učnih enotah 
v samih podjetjih ali laboratorijih univerze. 
Ustvarjanje takšnih raziskovalno-razvojnih 
zmogljivosti v regiji bo pospešilo tudi razvoj 
malih in srednjih podjetij.

V projekt IOT so poleg Univerze v Mariboru in 
ustanov podpornega okolja vključena razvojno 
usmerjena podjetja v regiji: Paloma, Swatycomet, 
Talum, Gorenje Surovina, Impol, Perutnina Ptuj, 
DEM, Wienerberger in P & F Jeruzalem Ormož. 

Dogovori o pristopu podjetij še potekajo, 
med njimi je tudi Henkel Maribor. Partnerstvo 
sestavljajo še Zavod poslovno-proizvodna 
cona Tezno, Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, mestni občini Maribor in Ptuj, občina 
Slovenska Bistrica, v začetnih pogovorih pa so z 
Gospodarsko zbornico Slovenije.

METODE IZVAJANJA

Trenutno prek skupnih viharjenj možganov 
med raziskovalci mariborske univerze ter 
gospodarstva ugotavljajo potrebe podjetij 
za sodelovanje z univerzo in skupaj določajo 
področja, kjer bi bilo sodelovanje zaželeno. 
Na Univerzi v Mariboru pa prenos znanja v 
gospodarstvo že teče v okviru zavoda RAZ:UM, 
ki je glavni vzvod povezovanja univerze z 
okoljem, pod njegovim okriljem pa deluje 
konzorcij podpornih institucij za podjetništvo 
in inoviranje. TehnoCenter UM, pisarna za 
prenos tehnologij, prevzema upravljanje 
intelektualne lastnine, univerzitetni inkubator 
Tovarna podjemov pa podjetne profesorje in 
študente vodi do lastnega podjetja.
V prihodnosti bi se lahko v okviru projekta IOT 
združevala podjetja, ki imajo skupno usmeritev, 
pri čemer bi združila opremo, ljudi, proizvodne 
prostore ter procese in skupaj ustvarjala 
višjo dodano vrednost. Oblikovala bi lahko 
skupno razvojno strategijo, imela bi lahko 
tudi skupne proizvodne prostore. Podjetja, ki 
imajo podobne tehnološke rešitve, že kažejo 
zanimanje za takšno sodelovanje.

PDF:
http://www.um.si/univerza/iot/Documents/
IOT_Inovativne_odprte_tehnologije.pdf

PDF:
http://www.um.si/univerza/iot/
Documents/2015_03%20IOT%20SZT.pdf

LINK:
http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/

LINK:
http://ec.europa.eu/growth/industry/
key-enabling-technologies/index_
en.html
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4. 3 Upravljanje
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UNIVERZA:  
Univerza v Barceloni

KONTAKTNA OSEBA: 
jmiret@ub.edu  
ividal@ub.edu in Maurici Romero
mromerom@ub.edu

SPLETNA POVEZAVA:
http://www.ub.edu/
responsabilitatsocial/en/index.html
(The Office for Internal Control, Risks and Corporate 
Social Responsibility website)

KRITERIJI DOU 

3 Upravljanje
☒   Vizija organizacije, ki podpira DOU

ELEMENTI DOBRE PRAKSE

☒   Vpliv (lokalni/nacionalni/EU)
☒  Nacionalna/mednarodna prepoznavnost
☒  Prenosljivost
☒  Inovativna praksa
☒  Program prostovoljstva
☒  Neprofitnost
☒  Stroške krije univerza
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4. 3. 1

KRATEK OPIS

Pred opisom glavnih značilnosti Odbora za družbeno odgovornost in Pisarne za notranji 
nadzor, tveganja in družbeno odgovornost podjetij, bi želeli deliti svoje stališče na temo 
družbene odgovornosti:

»Družbena odgovornost« se nanaša na zavedanje, da naša dejanja vplivajo na tretje osebe in da 
je lahko njihov učinek bodisi pozitiven ali negativen. V tem kontekstu korak naprej pomeni, da 
to dejstvo upoštevamo, ko sprejemamo neko odločitev, ali preprosto, zmanjšati skušamo svoj 
negativen vpliv ali celo poskrbeti, da ga sploh ni. Naslednji korak bi bil, da zagotovimo, da imajo 
naša dejanja pozitiven učinke na tretje osebe ali skupine oseb. Vrhunec evolucije pa bi bil v 
smislu družbene odgovornosti, to, da bi svoje odločitve sprejemali glede na učinek, ki ga imajo: 
na ta način bi obrnili logiko običajnega sprejemanja odločitev. Večina organizacij se pri svojem 
delu najprej odloča, kje bo do delovale in šele nato razmišljajo u učinkih svojih dejanj. Mi pa kot 
končno stopnjo evolucije v smislu družbene odgovornosti predlagamo ravno nasprotno, torej, 
da se glede na učinek našega dejanja odločimo, ali ga bomo sploh speljali ali ne.  

Odbor za družbeno odgovornost
Odbor za družbeno odgovornost je politično telo, ki so ga oblikovali pripadniki različnih 
interesnih skupin (predstavniki civilne družbe, študentje, profesorji in raziskovalci, 
administrativno osebje ter člani vodstva Univerze v Barceloni). Predseduje mu rektor 
univerze. Glavne odgovornosti odbora so oblikovanje smernic za napredno implementacijo 
integriranega modela vodenja, ki temelji na principih družbene odgovornosti, začrtanje poti, 
ki ji je potrebno slediti na področju družbene odgovornosti ter odobritev končnega Poročila o 
družbeni odgovornosti na UB, ki ga pripravi Pisarna za notranji nadzor, tveganja in družbeno 
odgovornost podjetij.  

Pisarna za notranji nadzor, tveganja in družbeno odgovornost podjetij
Poleg Odbora za družbeno odgovornost je Pisarna za notranji nadzor, tveganja in družbeno 
odgovornost podjetij druga enota UB, ki je odgovorna za zadeve v zvezi z družbeno 
odgovornostjo. Njene naloge so razdeljene v dve glavni skupini. Prvi sklop delovanja pokriva 
Notranji nadzor in tveganja in deluje kot nadzorni organ na finančnem in ekonomskem 
področju, z namenom zagotavljanja večje strogosti pri upravljanju z viri UB.

Drugi sklop se osredotoča na promoviranje vrednot družbene odgovornosti na univerzi ter 
na uspešnost katerekoli izmed nalog, ki jim jo določi Odbor za družbeno odgovornost. V tem 
smislu naj spomnimo na uvod v koncept transparentnosti ob upoštevanju rezultatov, doseženih 
na ekonomskem, socialnem in okoljskem področju. Funkcija se izvaja s pripravljanjem 
vsakoletnega poročila o družbeni odgovornosti. Pisarna odgovarja neposredno rektorju.  

mailto:jmiret%40ub.edu%20?subject=
mailto:ividal%40ub.edu?subject=
mailto:mromerom%40ub.edu?subject=
http://www.ub.edu/responsabilitatsocial/en/index.html
http://www.ub.edu/responsabilitatsocial/en/index.html


DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

Že po naravi je Univerzo v Barceloni vedno 
odlikovala posebna družbena zavest, zato je 
sprejela konkretne ukrepe za pomoč lokalni 
skupnosti in demonstrirala občutljivost 
in solidarnost do težav svojih delavcev in 
študentov. Toda ti ukrepi so temeljili na 
posameznih pobudah, zato celostna politika 
na tem področju ni bila sprejeta. To se je 
spremenilo po volitvah za kabinet rektorja 
v letu 2008. Na volitvah je bila družbena 
odgovornost osrednje načelo v sistemu 
upravljanja, ki ga je predlagal zmagovalni 
kandidat; njegov program je predlagal 
gospodarski, okoljski in socialni razvoj 
ustanove kot celote. Po volitvah je Dídac 
Ramírez (izvoljeni rektor) s svojo vodstveno 
ekipo nastopil mandat in od takrat se je kultura 
družbene odgovornosti postopoma razširila 
na celotno univerzitetno skupnost, vključno 
s študentskim telesom, upravnimi organi UB, 
profesorji, raziskovalci in administrativnim 
osebjem. V tem okviru je bil leta 2009 
ustanovljen Urad za notranji nadzor, tveganja 
in družbeno odgovornost podjetij, leta 2011 pa 
še Odbor za družbeno odgovornost.

 

UČINKI PRAKSE

Evalvacijo dela, ki ga opravlja Pisarna za 
notranji nadzor, tveganja in družbeno 
odgovornost podjetij, izvaja Odbor za 
družbeno odgovornost. Odbor se sestane vsaj 
enkrat letno, po potrebi pa tudi večkrat.

Odbor za družbeno odgovornost ni podal 
nobene specifične ocene, a zaradi same 
narave delovanja odbora lahko sklepamo, da 
deležniki UB nenehno nadzirajo njegovo delo. 
Ocena izvedenih učinkov po vpeljavi družbeno 
odgovornega modela upravljanja je težko 
izvedljiva, saj družbena odgovornost sega na 

prav vsa področja dejavnosti UB. Učinke lahko 
zagotovo zaznamo na podoročju sprejemanja 
odločitev, upravljanja s človeškimi viri ali 
organizacijske kulture. Glede na učinke, ki jih 
ima za dejavnosti, razvite v okviru Odbora za 
družbeno odgovornost in Pisarne za notranji 
nadzor, tveganja in družbeno odgovornost 
podjetij, lahko omenimo očiten vpliv, ki se 
navezuje na vključevanje t. i. socialnih klavzul 
pri zagotavljanju storitev ali nakupu blaga. 
Poudarimo lahko tudi stroškovno učinkovitost 
in transparentnost, ki ju prinaša delovanje 
enote, kakršna je Pisarna za notranji nadzor, 56Družbena odgovornost

tveganja in družbeno odgovornost podjetij. Za 
zaključek dodajmo še vajo iz transparentnosti, 
ki smo jo izvedli v primeru objave letnega 
poročila o družbeni odgovornosti.  

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

Čeprav na to temo ne obstaja nobena 
raziskava, lahko trdimo, da je obstoj Odbora za 
družbeno odgovornost in Pisarne za notranji 
nadzor, tveganja in družbeno odgovornost 
podjetij pripomogel k dvigu ozaveščenosti 
v celotni univerzitetni skupnosti. Pravzaprav 
zaradi svojega načina delovanja obe telesi v 
svoje aktivnosti vključujeta številne različne 
skupine. Pisarna za notranji nadzor, tveganja 
in družbeno odgovornost podjetij omogoča 
sodelovanje večine naših administrativnih enot, 
saj od njih pridobijo informacije, ki dopolnijo 
vsakoletno poročilo o družbeni odgovornosti. 
Odbor za družbeno odgovornost, ki ga 
sestavljajo predstavniki nosilcev interesa, 
pa zagotavlja, da se prav vsi ti deležniki 
počutijo kot soustvarjalci naše politike 
družbene odgovornosti.    



MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

CILJNA SKUPINA

• The University of Barcelona
• The university community
• The society
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METODE IZVAJANJA

Delo Pisarne za notranji nadzor, tveganja in 
družbeno odgovornost podjetij je napredovalo 
od priprave vsakoletnega poročila o 
družbeni odgovornosti do izvedbe številnih 
drugih aktivnosti. Med njimi naj omenimo 
vključevanje družbeno odgovornih pogojev 
v besedila javnih naročil, pripravo kodeksa 
družbene odgovornosti (trenutno čaka na 
odobritev s strani vodstva UB), prilagoditev 
kazalnikov Pobude za globalno poročanje 
(GRI) kontekstu visokošolske institucije 
z namenom izdelave bolj kakovostnega 
poročila o družbeni odgovornosti, prilagoditev 
Ekonomije skupne blaginje univerzi, izvršna 
različica poročila o družbeni odgovornosti, ki 
ga vsako leto dopolnjujemo in sodelovanje v 
projektu UNIBILITY. Dejstvo, da UB družbeno 
odgovornost še vedno razume kot ključno je 
razvidno tudi iz Upravnega načrta UB 2013-
2016, kjer je izrecno zapisan cilj krepitve 
družbene odgovornosti.

 

VIDEO:
Video from University of Barcelona

PDF:
http://www.ub.edu/responsabilitatsocial/
docs/en/memoria2013-14_ang.pdf

http://www.ub.edu/responsabilitatsocial/docs/en/memoria2013-14_ang.pdf
https://youtu.be/5DjhKMsHaY8
http://www.ub.edu/responsabilitatsocial/docs/en/memoria2013-14_ang.pdf
http://www.ub.edu/responsabilitatsocial/docs/en/memoria2013-14_ang.pdf


4. 4 Okoljska in družbena 
  trajnostna naravnanost



UNIVERZA:  
Univerza za naravne vire in biosistemske 
vede, Dunaj

KONTAKTNA OSEBA: 
PD Dr. Ena Smidt in Dr. Johannes Tintner

SPLETNA POVEZAVA:
www.boku.ac.at/humusplattform/
boku-mobil/

KRITERIJI DOU 

4 Environmental and Societal Sustainability
☒  Environment care and sustainable development

ELEMENTI DOBRE PRAKSE 

☒  Impact (local/national/EU)
☒  Transferability
☒  Innovative practice
☒  Non-payable (no fee)
☒  Recognition (grants, donations)
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4. 4. 1

KRATEK OPIS

Univerza za naravne vire in biosistemske vede se osredotoča na praktično raziskovanje z 
namenom promoviranja trajnostnega razvoja v širši družbi. Zato se, nemara bolj kot drugi, na 
Univerzi za naravne vire in biosistemske vede zavedamo svoje dolžnosti, da izsledke raziskav 
javno objavimo. V ruralnih območjih je dostop do znanstvenih dognanj omejen. Leta 2012 je 
univerza zato lansirala projekt Boku-mobil, s katerim želi akademsko znanje približati ljudem 
na podeželju. Boku-mobil ponuja različne aktivnosti, s  pomočjo katerih širšo javnost obvešča o 
izsledkih raziskav na temo prsti (zemlje) in sorodnih tem kot oblike preživetja.  

Projekt deluje v okviru DOU kriterija 3 (okoljska in družbena trajnostna naravnanost), saj 
promovira okoljsko trajnost med deležniki iz regionalnega okolja.

Projekt je aktualen in potreben, saj imajo celo tisti ljudje, ki se z naravo ukvarjajo vsak dan 
(npr. v kmetijstvu ali gozdarstvu), pomanjkanje ustreznega, utrjenega znanja: strokovnjaki 
neuspešno interpretirajo zahtevane kmetijske podatke ali neustrezno ocenjujejo prednosti 
posameznih pomožnih materialov, ki so v uporabi. S projektom želimo premostiti vrzel med 
praktičnim in znanstvenim znanjem in ponuditi dejavnosti, ki ta transfer znanja omogočajo.  

- MOBIL

www.boku.ac.at/humusplattform/boku-mobil/
www.boku.ac.at/humusplattform/boku-mobil/


DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(and department)

“Če ljudje ne najdejo lastne poti na univerzo, 
potem mora univerza poiskati način, da doseže 
ciljne skupine, se spusti na realna tla in okrepi 
prepoznavnost in transparentnost raziskav.” 
(Ena Schmit, vodja projekta)

Na ta način univerza izpolnjuje svojo družbeno 
odgovornost do regionalnih skupnosti s 
pomočjo izobraževanja na temo običajnih 
in vsakdanjih vprašanj iz področja ekologije. 
V letu 2012 je Platforma Humus Univerze za 
naravne vire in biosistemske vede opredelila/
določila cilj obveščanja javnosti o svojih 
ugotovitvah. Ob ideološki in finančni podpori 
prorektorja za Poučevanje in mednarodne 
zadeve,  je skupina, zbrana iz vseh inštitutov 
in oddelkov, lansirala projekt Boku-mobil. 
Nenehno rastoča ekipa Boku-mobila (aktivni 
raziskovalci, upokojeni profesorji in študenti) 
se pripelje v (podeželske) kraje v Avstriji, 
kjer z udeleženci  deluje v njihovem lastnem 
lokalnem okolju. V interaktivnem okolju se 
natančno posvetijo zanimivostim na temo prsti 
(zemlje, tal) in drugim okoljskim problemom, ki 
jih obravnava območni pobudnik.
V letu 2012 je Boku-mobil prvič lansiral 
dogodek na temo prsti (zemlje) – množičnost 
odzivov jih je presenetila. Raziskovalna skupina 
se je zato odzvala na izražene potrebe in 
razširila svoj tematski profil. 
Od takrat Boku-mobil organizira do 7 
dogodkov vsako leto.
 

Boku-mobil finančno podpira Zvezno 
ministrstvo za znanost, raziskave in 
ekonomijo ter program zavarovanj proti toči 
(Österreichische Hagelversicherung); 
sodeluje z visoko šolo za agrarno in okoljsko 
pedagogiko (Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik Wien).

UČINKI PRAKSE

Boku-mobil vsako leto gosti do 7 dogodkov. 
Vsakega dogodka se udeleži med 500 in 
800 obiskovalcev.

Boku-mobil rezervira lokalni deležnik, ki 
opredeli potrebe določenega okolja ter 
skupnost obvesti o prihajajočem dogodku. 
Pobudniki regijskih dogodkov so običajno 
seznanjeni s projektom preko ustnega 
priporočila. Povpraševanje za dejavnost 
Boku-mobila je trenutno veliko večje, kot so 
možnosti projekta.

60Boku Mobil

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

•		 Na	univerzi	je	ta	interdisciplinarni	projekt	
 zelo cenjen. Rektor in prorektor odelka za 
 poučevanje in mednarodne zadeve projekt 
 podpirata finančno in ideološko ter opravičita 
 izostanek raziskovalcev, ki želijo sodelovati 
 pri projektu (nekaj dni na leto).

•	 Vodje	projekta	verjamejo,	da	raziskovalce,	ki	
 sodelujejo pri projektu žene osebna 
 predanost ter trdno prepričanje v vrednote 
 projekta. Dokler dejavnosti vseživljenjskega 
 učenja in družbene odgovornosti univerze ne 
 postanejo legitimen del akademskih 
 karier, so takšni projekti odvisni od 
 osebne motiviranosti.  

•	 Poleg	obiskovalcev	na	regionalni	ravni,	
 rektorjeva pisarna od projekta največ 
 pridobi v smislu ozaveščanja ljudi, odnosov z 
 javnostmi ter večje prepoznavnosti 
 uspešnega raziskovalnega dela. Finančne 
 dobrobiti za univerzo projekt ne prinaša.

•	 Sodelovanje	z	regionalnimi	nosilci	interesa	
 je potrebno, če želimo, da projekt doseže 
 ciljno občinstvo.

•	 Projekt	je	uspešen,	če	udeleženci	cenijo	
 nova spoznanja, ki so jih pridobili in če ob 
 tem razumejo pozitiven vpliv akademskega 
 raziskovalnega dela na vsakdanje življenje ter 
 pomen, ki ga ima za vse nas.



MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

CILJNA SKUPINA

Projekt je namenjen ljudem, ki se vsakodnevno 
srečujejo z ekološkimi vprašanji (npr. 
kmetovalci, gozdarji, okoljski uradniki) ter 
vsem zainteresiranim, ki živijo na avstrijskem 
podeželju, četudi jih tematika neposredno ne 
zadeva. Posebno pozornost namenjamo ciljni 
skupini otrok. Udeležba na dogodkih 
je brezplačna.

61Boku Mobil

METODE IZVAJANJA

Boku-mobil se pripelje v skupnost in tam 
predstavi izsledke raziskav, v interaktivnem 
okolju. Dogodki na prostem se odvijajo med 
marcem in oktobrom, med 9. in 15. uro. 
Organizira jih lokalni pobudnik, ki poskrbi za 
ustrezno infrastrukturo in je odgovoren za 
komunikacijo in doseganje ciljnega občinstva. 
V času predpriprav ekipa Boku-mobila skupaj 
z lokalnim pobudnikom analizira obstoječe 
potrebe konkretne skupnosti, opredeli 
teme, ki bodo obravnavane in ustvari profil 
lokalnega vzorca prsti (sestave tal). Glede na 
dogovorjeno, ekipa Boku-mobila pripravi do 10 
izbranih interaktivnih postaj. Udeleženci lahko 
marsikaj preizkusijo sami, kar jim omogoča 
celovito razumevanje dogajanja. Učijo se 
o odnosu med človekovo dejavnostjo in 
njenimi posledicami za okolje, pri čemer lahko 
kakršnakoil vprašanja naslovijo neposredno na 
strokovnjake iz uinverze. Posledice človeških 
dejanj za ekosistem nazorno ilustrirajo majhni 
praktični eksperimenti. Izvajalci tako pridobijo 
poglobljen vpogled v vprašanja ekologije, 
kar jim pomaga pri oblikovanju ustvarjalnih 
rešitev tudi pri drugih izzivih. Koncept temelji 
na prepričanju, da ima neposredna taktilna 
izkušnja trajne učinke.  

PDF:
Report_Boku-mobil_2016_german.pdf

http://www.lu-ptuj.si/images/stories/dokumenti/Project_report_Boku-mobil_2016_german.pdf
http://www.lu-ptuj.si/images/stories/dokumenti/Project_report_Boku-mobil_2016_german.pdf


UNIVERZA:  
 Red arhitektov, Univerza v Bukarešti, druge 
javne in zasebne ustanove, Romunija

KONTAKTNA OSEBA: 
Miruna Grigorescu, arhitektka, 
ustanovna članica

SPLETNA POVEZAVA:
http://de-a-arhitectura.ro/eng/

KRITERIJI DOU

4 Okoljska in družbena trajnostna naravnanost
☒  Skrb za okolje in trajnostni razvoj

ELEMENTI DOBRE PRAKSE

☒  Nacionalna/mednarodna prepoznavnost
☒  Prenosljivost
☒  Zagotavljanje kakovosti
☒  Inovativna praksa
☒  Neplačljivost (brezplačnost)
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4. 4. 2

KRATEK OPIS

»Arhitektura v mojem mestu« (De-a arhitectura) je kulturni program spoznavanja otrok z 
arhitekturo in urbanizmom s pomočjo neposrednega opazovanja in z ustvarjalnimi načini 
uporabe. Namen projekta je promocija univerzalnih vrednot arhitekture in grajenega okolja 
kot del osnovne izobrazbe prebivalcev v prihodnosti. Pri razvijanju odgovornega državljanstva 
so zelo pomembni dejavniki dviganja ozaveščenosti, civilnega udejstvovanja in učenja 
odgovornosti v zvezi z grajenim okoljem od zgodnjih let. Tečaj otrokom ponuja osnovno 
znanje, ki ga potrebujejo za aktivno sodelovanje v skupnostih pri reševanju vprašanj, povezanih 
z arhitekturo in grajenim okoljem. 

Cilji projekta »Arhitektura v mojem mestu« so:

	 •	 V	šolski	učni	načrt	vključiti	izobraževanje	o	arhitekturi	in	grajenem	okolju	ter	spodbujati	in	
  usmerjati učitelje, naj arhitekturo in grajeno okolje uporabljajo kot učne vire pri drugih 
  učnih področjih.

	 •	 Promovirati	izobraževanje	o	arhitekturi	in	grajenem	okolju	v	šolah,	med	učitelji	in	
  strokovnimi združenji arhitektov.  

	 •	 V	šolah	promovirati	idejo	»kakovostnega	grajenega	okolja«	v	smislu	državljanske	
  odgovornosti, z namenom povečati vključenost bodočih prebivalcev v urbanistično 
  načrtovanje in procese oblikovanja, ki bodo vplivali na njihovo lastno okolje.

	 •	 Privaditi	otroke,	ki	sodelujejo	v	programu,	na	uporabo	osnovnega	znanja	o	arhitekturi	in	
  urbanizmu, ki ga pridobijo s pomočjo neposrednega opazovanja in analize grajenega 
  okolja, v katerem živijo, s pomočjo uporabe teh konceptov v sodelovalnem ustvrajalnem 
  procesu; motivirati otroke za predstavitev in predanost rezultatom svojega dela.
 
	 •	 Preizkušati	eksperimentalne	učne	metode,	ki	izkorisščajo	otrokovo	ustvarjalnost,	
  radovednost, komunikacijske veščine in ekipni duh.

	 •	 Promovirati	vlogo	arhitektov	pri	družbenem	razvoju,	začenši	s	šolskim	okoljem	in	
  konkretnimi družinami otrok.

	 •	 Vključevati	in	usposabljati	strokovnjake	na	področju	grajenega	okolja	za	odprto	izmenjavo	
  idej in informacij; odprt dialog z javnostjo.

http://de-a-arhitectura.ro/eng/


DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

»Arhitektura v mojem mestu« je kulturni 
program Reda arhitektov iz Romunije, ki so ga 
razvili v sodelovanju z Univerzo v Bukarešti, 
Fakulteto za psihologijo in pedagogiko. Projekt 
osnovnošolce in srednješolce seznanja z 
vprašanji, povezanimi s področjem arhitekture 
in grajenega okolja, s posebnim poudarkom 
na civilnem udejstvovanju, odgovornosti in 
trajnostnem razvoju. V okviru programa želimo 
razviti izbirni modul znotraj učnega načrta za 
osnovne in srednje šole.

Prvič smo projekt izvajali v letu 2012-2013, 
trenutno učni načrt čaka na odobritev in 
potrditev pri Ministrstvu za nacionalno 
izobraževanje in znanstveno-razsikovalno delo.  

Projekt finančno omogoča Red arhitektov ter 
druge organizacije (javne in zasebne).

UČINKI PRAKSE

Vsak organiziran dogodek privabi med 15 in 
35 otrok različnih starosti. Dogodki pokrivajo 
različne tematike in se dogajajo po vsem 
mestu. Tečaj Igraj se z arhitekturo v mojem 
mestu je med letoma 2013 in 2015 vključil 
163 razredov (3. in 4. razredi osnovne šole) 
4096 učenci, 156 učitelji in 153 arhitekti. 
Skupno torej tečaji, delavnice in drugi dogodki, 
organizirani v okviru programa dosegajo na 
tisoče učencev ter na stotine učiteljev, staršev 
in arhitektov.
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Program »Arhitektura v mojem mestu« dosega 
vpliv na nacionalni ravni, saj se vse dejavnosti 
izvajajo po vsej državi. V zvezi s programom je 
tudi veliko medijskih objav ter več nacionalnih, 
a tudi mednarodnih dogodkov, kjer se program 
predstavi. Z nami pri različnih dejavnostih 
sodeluje tudi vrsta prostovoljcev.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI 

•	 Program	odpira	vrata	področju,	ki	sicer	ni	del	
 rednega učnega načrta, a je pomemben del 
 našega vsakodnevnega življenja in nanj tudi 
 izredno pomembno vpliva.

•	 Arhitekturno	in	urbano	kulturo	določene	
 družbe lahko obogatimo s pomočjo 
 izobraževanja otrok.

•	 Vrednote	arhitekture,	oblikovanja	in	
 urbanizma lahko razumejo različne vrste 
 občinstev, če so za to primerno motivirani 
 in se srečujejo v primernih, sodelovalno 
 usmerjenih ustvarjalnih okoljih.
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MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

CILJNA SKUPINA

Glavno ciljno skupino predstavljajo učenci 
osnovnih in srednjih šol, program je zasnovan 
tako, da jih spodbuja pri razvijanju določenih 
veščin, ki se v tradicionalnem izobraževalnem 
sistemu vse manj uporabljajo, npr. veščine 
interpretacije in generalizacije, reprezentacije 
in vizualnega izražanja, občutek za prostor, 
ustvarjalnost, sposobnost opazovanja, 
zaznavanja in kritičnega analiziranja 
grajenega okolja, identificiranja njegovih 
vrednot ter razvoj lastnega občutka za 
državljanstvo in odgovornosti zanj, kakor tudi 
za naravno okolje, komunikacijske veščine in 
skupinsko delo.

Program nagovarja tudi starše, ki jih želi 
na ta način približati lastnim otrokom v 
procesu njihovega odraščanja, jih spodbujati 
k iskanju novih informacij in priložnosti za 
eksperimentiranje otrok. Učitelje spodbuja 
pri razvijanju novih konceptov in kakovostnih 
učnih virov ter jim omogoča dostop do novih 
izobraževalnih strategij in človeških virov 
(arhitekti, skupnost). Nagovarja jih, naj bodo 
bolj odprti za skupnost s pomočjo novih 
komunikacijskih kanalov.

METODE IZVAJANJA

S pomočjo kulturnega projekta »Arhitektura v mojem mestu« se 
razvijajo dopolnjevalni izobraževalni programi s ciljem, da v šole 
prinesejo znanje o arhitekturi in grajenem okolju.

Od leta prve izvedbe se je v okviru projekta razvilo več 
programov, med drugim delavnice arhitekture, razna 
usposabljanja na različnih lokacijah po državi (šole, vrtci, 
fakultete za arhitekturo itd.), ekskurzije, izbirni tečaji za šolske 
otroke (v različnih oblikah in pod različnimi poimenovanji: De-a 
arhitectura in orasul meu (Igraj se z arhitekturo v mojem mestu), 
De-a arhitectura afterschool (Igraj se z arhitekturo po šoli), De-a 
arhitectura in scoala mea (Igraj se z arhitekturo na moji šoli).

Igraj se z arhitekturo v mojem mestu je izobraževalni program 
za tretje- in četrtošolce, ki ga je že odobrilo Ministrstvo za 
nacionalno izobraževanje in znanstveno.raziskovalno delo 
in je že vključen v nacionalni učni načrt. Program spodbuja 
in razvija ustvarjalnost otrok ter jih seznanja z dogajanjem v 
njihovem mestu, pomaga jim odkrivati, kako fascinantna je 
lahko arhitektura. V okviru programa obstaja pisni tečaj, učni 
načrt, delovni zvezek za učence ter številni vizualni izobraževalni 
viri. Program temelji na eksperimentalnih učnih tehnikah, 
strukturiran je v 3 enakovrednih delih: opazovanje, analiza 
stavbe in predstavitev končnih rezultatov. V prvem delu ciljamo 
na zbiranje informacij preko neposrednih izkušenj: raziskovanje 
mesta, eksperimenti, igre, vaje s sugestivnimi vizualnimi 
podobami itd., drugi del pa predpostavlja implementacijo vsega 
naučenega in organizacijo skupinskega projekta. V okviru našega 
izbirnega programa o arhitekturi in grajenem okolju vsaka 
šola ob koncu šolskega leta priredi razstavo vseh projektov, s 
katerimi so se ukvarjali otroci. Sodelujoči v programu razvijajo 
veščine opazovanja, zaznavanja in kritične analize grajenega 
okolja v svojem mestu. Razvijajo svojo ustvarjalnost, ki bogati 
njihov občutek za prostor in vizualno kulturo. Hkrati izboljšajo 
svoje sposobnosti za delo v ekipi ter splošne soelovalne in 
komunikacijske sposobnosti. Program je odličen način za 
spodbujanje občutka za civilno udejstvovanje že pri otrocih. V 
času tečaja sodelujemo tudi z arhitekti, ki se udeležujejo učnih ur 
in nadzirajo potek projekta. 

LINK:
http://de-a-arhitectura.ro/portfolio/lectiile-
de-a-arhitectura-in-orasul-meu/

LINK:
https://www.flickr.com/photos/de-a-
arhitectura/8654951038/in/photostream/

LINK:
https://www.flickr.com/photos/de-a-
arhitectura/8654952906/in/photostream/

http://de-a-arhitectura.ro/portfolio/lectiile-de-a-arhitectura-in-orasul-meu/
http://de-a-arhitectura.ro/portfolio/lectiile-de-a-arhitectura-in-orasul-meu/
http://de-a-arhitectura.ro/portfolio/lectiile-de-a-arhitectura-in-orasul-meu/
https://www.flickr.com/photos/de-a-arhitectura/8654951038/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/de-a-arhitectura/8654951038/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/de-a-arhitectura/8654951038/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/de-a-arhitectura/8654952906/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/de-a-arhitectura/8654952906/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/de-a-arhitectura/8654952906/in/photostream/


UNIVERZA:  
Univerza v Barceloni

KONTAKTNA OSEBA: 
jmiret@ub.edu  
ividal@ub.edu  in Jordi Serra
jordi.serra@ub.edu

SPLETNA POVEZAVA:
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/

KRITERIJI DOU

4 Okoljska in družbena trajnostna naravnanost
☒  Skrb za okolje in trajnostni razvoj

ELEMENTI DOBRE PRAKSE

☒   Vpliv (lokalni/nacionalni/EU)
☒  Nacionalna/mednarodna prepoznavnost
☒  Prenosljivost
☒  Inovativna praksa
☒  Voluntary programme
☒  Neprofitnost
☒  Stroške krije univerza
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4. 4. 3

KRATEK OPIS

Označili smo postavko »skrb za okolje in trajnostni razvoj«, saj se ta najbrž najbolje približa 
vsebini Trajnostnega načrta UB, čeprav ima slednji v resnici povsem holističen pristop in 
bi zato lahko označili skoraj vse postavke v razdelku (kriteriju) »okoljske in družbene 
trajnostne naravnanosti«.  

Trajnostni načrt UB je orodje za načrtovanje okoljske trajnosti na Univerzi v Barceloni. 
Ta načrt določa 10 strateških usmeritev za posamezne predmete oziroma področja dela. 
Za vsako strateško usmeritev je določen niz operativnih ciljev in vrsta posebnih ukrepov, s 
pomočjo katerih se izpolnjujejo posamezni cilji. V celoti je vzpostavljenih 128 ukrepov, poleg 
tega jih je še 16, ki niso navedeni na prvotnem seznamu in ostaja njihova vključitev odvisna od 
razpoložljivosti virov ali možnosti izvajanja.

Univerza je ustvarila omenjeni načrt v skladu s svojim ciljem večjega vključevanja okolja v 
vse dejavnosti, ki se razvijajo v okviru univerze (raziskave, poučevanje in vodstvene naloge) 
ter na vseh hierarhičnih ravneh organizacije. Hkrati je Trajnostni načrt instrument za krepitev 
učinkovitosti infrastrukture in storitev.

 

mailto:jmiret%40ub.edu%20?subject=
mailto:ividal%40ub.edu?subject=
mailto:jordi.serra%40ub.edu?subject=
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/


DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

UB se posveča vključevanju okolja v svojo 
dejavnosti vse od srečanja Earth Summit v Riu 
de Janeiru (1992), ko so države, ki sodelujejo 
na srečanju, vzpostavile temelje trajnostnega 
razvoja. Leta 2003 je bila ustanovitev Komisije 
za trajnostni razvoj vključena v statut Univerze 
v Barceloni. Ta komisija je morala pripraviti 
akcijski načrt na področju okoljevarstva. Leta 
2012 je bil Trajnostni načrt UB odobren. Načrt 
koordinira delegat rektorja za trajnost.

Program nima posebnega proračuna ali 
sredstev za spodbujanje razvoja in posledica 
tega je, da izvedba ukrepov napreduje le s 
pomočjo dela, ki ga opravi osebje oddelka 
OSSMA (oddelek, zadolžen za tehnično 
koordinacijo načrta za trajnostni razvoj) ter 
ob podpori drugih administrativnih enot, 
ki spodbujajo izvajanje ukrepov (na primer 
nadzor in vzdrževanje infrastrukture).

UČINKI PRAKSE

Za potrebe nadzorovanja razvoja Trajnostnega 
načrta UB pripravlja tudi vsakoletno Nadzorno 
poročilo o trajnostnem načrtu. Dokument 
odobri Komisija za trajnostno naravnanost, za 
tem pa je predstavljen tudi Senatu UB.

Trajnostni načrt je evalviran na različnih 
ravneh. Na začetku se izvede celostna 
ocena o stopnji izvajanja vseh ukrepov, 
vključenih Trajnostnem načrtu. Tako dobimo 
pregledno sliko celotnega stanja. V drugi fazi 
se preverijo rezultati, doseženi s pomočjo 
načrta, in sicer z vrsto zunanjih kazalnikov, 
kot je mednarodno razvrščanje Green Metric 
World University Ranking, ali sistem okoljske 
samodiagnostike, ki so ga oblikovali v skupini 
za evalvacijo trajnosti univerza v okviru 
Konference rektorjev španskih univerz (CRUE). 

V obeh sistemih vrednotenja so rezultati 
podobni rezultatom, pridobljenim s pomočjo 
notranjega ocenjevanja, opravljenega v 
sklopu Trajnostnega načrta. UB pa uporablja 
tudi razne kazalnike trajnostnega razvoja, ki 
odražajo izvajanje ukrepov, predvidenih v 
načrtu ter vpliv vseh dejavnosti UB na okolje 
(pozitiven in negativen vpliv). Primeri teh 
kazalnikov so poraba energije in vode, ravnanje 
s komunalnimi odpadki (količine, ki nastanejo, 
delež ločenega zbiranja) ali poraba papirja.

 

V zadnjih 3 letih se je Trajnostni načrt razvijal 
v pozitivnem smislu, vendar počasneje, kot 
bi si želeli. To se dogaja zato, ker, kot smo 
omenili zgoraj, so ukrepi v okviru programa 
odvisni izključno od dela, ki ga opravi osebje 
OSSME in podpore drugih administrativnih 
enot, ki pospešijo izvajanje nekaterih ukrepov 
(posebnega proračuna ni). Kljub tem omejitvam 
pa je bilo 26% vseh načrtovanih ukrepov 
končanih ali pa so v napredni fazi, 
22 % jih je v teku, 12 % pa še vedno na 
začetku. Rezultati v teh treh letih kažejo znaten 
napredek na področju strateških smernic 
mobilnosti, odpadkov ter energije in virov (v 
glavnem poraba energije in vode). Na drugem 
koncu lestvice pa imajo nižjo raven uporabe 
smernice teritorialne organizacije in trajnostne 
gradnje (nove zgradbe), okoljske kakovosti, 
komunikacije in ozaveščanja, ter smernica 
raziskav na področju okoljske trajnosti.
UB ne izvaja splošne ocene vplivov 
Trajnostnega načrta, saj lahko ta vpliva na zelo 
različna področja, zato ni mogoče analizirati 
vplivov za prav vsakega od njih. Kljub temu 
na določenih področjih opažamo obetavne 
rezultate. Na primer, med letoma 2010 in 
2014 je bilo doseženo 14%zmanjšanje porabe 
energije. Pri plinu in vodi smo dosegli za 33 % 
oz. 28 % nižjo porabo. Poleg tega je bila poraba 66Trajnostni načrt UB

papirja med letoma 2011 in 2014 zmanjšana 
za 10 %.  Vsa ta znižanja v porabi so 
posledično privedla tudi do manjše porabe 
finančnih sredstev.

Ena od prednosti Trajnostnega načrta je, 
da nam je omogočil prepoznati resnični 
pomen določenih vplivov UB. V tem smislu 
izpostavljamo primer mobilnosti. Pred uvedbo 
Trajnostnega načrta smo imeli na voljo le delne 
podatke, zdaj pa vemo, da so vsakodnevni 
prevozi celotne skupnosti univerze dejavnost, ki 
proizvaja največji vpliv na okolje, z okoli 24.500 
ton emisij CO2 na leto. Naš drugi največji vpliv 
je poraba energije, s čimer proizvedemo celih 
14.500 ton CO2 na leto. Poleg tega smo med 
letoma 2011 in 2015 količino proizvedenih 
odpadkov zmanjšali za 22%, trenutno je 
približno polovica od približno 5,5 ton 
odpadkov, ki dnevno nastanejo, 
ločenih odpadkov.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

Prakso v skupnosti univerze dojemajo zelo 
pozitivno, saj ima očiten ugoden vpliv na 
izboljšave, ki smo jih dosegli na številnih 
področjih, povezanih z okoljem. Ena izmed 
dragocenih izkušenj, ki smo jih pridobili, je, da 
ja mogoče tudi brez posebenega proračuna 
doseči bistvene spremembe na bolje, če le 
organizacija sledi pravim smernicam.  



MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

Trajnostni načrt določa vrsto nadzorovalnih 
kazalnikov, ki so vsako leto posodobljeni. 
Zadnja različica je objavljena v poročilu 
Monitoring Report 2014 (v katalonščini), ki 
vsebuje podatke za akademsko leto 2013-2014.

CILJNA SKUPINA

Družba kot celota.
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METODE IZVAJANJA

Kot omenjamo zgoraj, Trajnostni načrt UB 
vzpostavlja 10 strateških usmeritev in 
128 ukrepov.

VIDEO:
https://youtu.be/5DjhKMsHaY8

PDF:
http://www.ub.edu/ossma/wp-content/
uploads/2016/03/memoria-pds-2015.pdf

http://www.ub.edu/ossma/wp-content/uploads/2016/03/memoria-pds-2015.pdf
https://youtu.be/5DjhKMsHaY8


4. 5 Poštene prakse



UNIVERZA  
Univerza v Barceloni

KONTAKTNA OSEBA: 
jmiret@ub.edu  
ividal@ub.edu in Manel Viader
vr-pdocent@ub.edu

SPLETNA POVEZAVA:
http://www.ub.edu/bkub/
(v katalonščini)

KRITERIJI DOU

5 Poštene prakse
☒  Načela, povezana z idejo enakopravnosti

ELEMENTi DOBRE PRAKSE 

☒   Vpliv (lokalni/nacionalni/EU)
☒  Prenosljivost
☒  Inovativna praksa
☒  Prostovoljni program
☒  Neprofitnost
☒  Stroške krije univerza
☒  Socialna vključenost
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4. 5. 1

KRATEK OPIS

V skladu z določili Statuta Univerze v Barceloni in zavez, ki jih sprejema vodstvo, prorektor za 
poučevanje in jezikovno politiko objavi razpis za prijave za finančno pomoč v okviru posebnega 
programa bkUB. Cilj vseh dejavnosti programa bkUB je podpreti študente in s tem zagotoviti, 
da finančne težave nikomur ne preprečujejo študija na UB.

Sredstva za program bkUB so v višini 600.000 € na leto. Vsem vrstam prošenj v okviru programa 
se dodeli znesek, ki se lahko kasneje še poveča, odvisno od skupnih rezultatov razpisov.

mailto:jmiret%40ub.edu%20?subject=
mailto:ividal%40ub.edu?subject=
mailto:vr-pdocent%40ub.edu?subject=
http://www.ub.edu/bkub/


DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

Program bkUB je plod razprav s študentskimi 
združenji, predvsem s Katalonskim društvom 
študentov v študijskem letu 2011/12. V tem 
letu je prišlo do znatnega povečanja šolnin za 
številne magistrske programe, kar je posebj 
prizadelo študente, ki so že zaključili prvo 
leto dvoletnega magistrskega študija, en 
letnik pa jih je še čakal. Da bi omilili posledice 
višjih šolnin, ob upoštevanju možnosti, da se 
bodo šolnine v prihodnjih letih še bistveno 
povečevale (na diplomskih in magistrskih 
študijskih programih), je bila sprejeta odločitev, 
da se vzpostavi okvir za zagotavljanje podpore 
študentom in izvajajo ukrepi in programi, 
namenjeni reševanju neugodnih situacij, ki bi 
ob tem lahko nastale.

Ta prvotni namen je bil konkretno oblikovan 
v študijskem letu 2012/13, ko so postala 
nepovratna sredstva na voljo študentom, ki so 
ponavljali predmete, in novim študentom. V 
študijskem letu 2013/14 smo prvič omogočili 
štipendije študentom, ki so jih prizadele 
nepričakovane spremembe osebnih okoliščin, 
leto 2014/15 pa je bilo prvo leto, ko so postala 
nepovratna sredstva na voljo za učenje tujih 
jezikov in certificiranje znanja jezikov, v skladu 
z uradno zahtevo katalonske vlade.

Proračun namenjen izvajanju programa bkUB 
znaša 600.000€ letno.

70BkUB

UČINKI PRAKSE

Ob koncu vsakega študijskega leta prejme 
prorektor, odgovoren za program, poročila o 
rezultatih postopkov. Ti podatki se analizirajo in 
uporabijo za podrobnejšo opredelitev meril in 
financiranja za vsako vrsto štipendije. Pregled 
se izvaja v sodelovanju z vsemi enotami in 
vključuje skupno oceno rektorjeve pisarne in 
pisarne direktorja UB.

Število prejetih prijav in dodeljenih štipendij 
v okviru programa bkUB se je postopoma 
povečalo. Rezultati so se spreminjali iz leta v 
leto, glede na vrsto štipendije. V študijskem letu 
2015/16 izvajamo četrto izdajo programa. V 
zadnji zaključeni izdaji (2014/15) je bilo prejetih 
skupno 664 vlog.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

S pomočjo tega ekonomskega ukrepa želi 
Univerza v Barceloni zagotoviti, da nobenemu 
študentu ne bi bilo treba opustiti študija zaradi 
finančno neugodnih razmer. Na Univerzi v 
Barceloni se zavedamo, da so vsi študenti 
izpostavljeni zelo različnim osebnim in 
ekonomskim situacijam, zato želimo ponuditi 
možnost vsem ter tako poskrbeti za veliko 
boljšo in bolj pošteno organiziranost.

MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

CILJNA SKUPINA

Študenti.

VIDEO:
https://youtu.be/5DjhKMsHaY8

https://youtu.be/5DjhKMsHaY8
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METODE IZVAJANJA

V študijskem letu 2015/16 so na voljo 
naslednja nepovratna sredstva:
•	 Študentom,	ki	izpolnjujejo	določene	
 specifične pogoje, so za prvo ponavljanje 
 predmetov namenjena nepovratna sredstva 
 za omilitev posledic višjih šolnin;
•	 Nepovratna	sredstva	za	nove	študente,	ki	
 zaradi sprememb akademskih pogojev ne 
 ustrezajo zahtevam za javne štipendije;
•	 Nepovratna	sredstva	za	študente,	ki	so	se	jim	
 finančne ali osebne okoliščine spremenile po 
 pretečenem roku za prijavo za javne 
 štipendije – to so štipendije za študente, 
 ki so jih prizadele nepričakovane 
 spremembe okoliščin;
•	 Štipendije	za	opravljanje	tečajev	na	jezikovni	
 šoli UB (School of Modern Languages) z 
 namenom pridobitve certifikata stopnje CEFR 
 A2 ali B1, ali podstopnje B2.1 ali B2.2.

Prijave za dodelitev štipendij so narejene po 
vzorcu spletnega obrazca, ki ga je potrebno 
predložiti registru UB. Proces vključuje prenos 
podatkov do baze podatkov, ki jo ureja osebje, 
odgovorno za dodelitev štipendij prvega in 
drugega kroga ter pridobitev in vključitev 
akademskih in vpisnih podatkov. V primeru 
nepričakovanih sprememb osebnih okoliščin, 
so prizadeti študenti običajno povabljeni na 
razgovor. Prav tako jim zagotovimo informacije 
o raznih alternativah in storitvah, ki so jim 
lahko v pomoč (drugi programi financiranja, 
podpora socialnega delavca UB itd.). 
Dodelitev nepovratnih sredstev je določena s 
strani ustreznega ocenjevalnega odbora, pri 
čemer ti odbori vključujejo tudi študente.

Poleg štirih vrst štipendiranja, ki smo jih že 
omenili, so bili sprejeti tudi drugi ukrepi za 
podporo študentov v okviru programa. Več 
informacij je na voljo na spletni strani bkUB: 
http://www.ub.edu/bkub/. 

Glavni ukrepi so naslednji:

•	 Omogočiti	plačilo	šolnine	v	več	obrokih		
 (glede na višjo ceno vseh kreditnih točk);

•	 Pomoč/usmerjanje	študentov	v	zvezi	s		
 prijavami za javne štipendije, prijavami za 
 sredstva, vezana na osebne prejemke in 
 prijavami za overitev finančnega stanja;

•	 Pogojni	vpis	študentov,	ki	se	prijavljajo	za	
 javne štipendije in ki so prejeli potrdilo, ki 
 potrjuje njihovo upravičenost do finančnih 
 sredstev glede na njihovo finančno stanje, ali 
 tistih, ki so prejela javno štipendijo v 
 preteklem študijskem letu.

 

http://www.ub.edu/bkub/


UNIVERZA:  
Univerza Dublin City

KONTAKTNA OSEBA: 
Dr. Deiric Ó Broin, predsednik foruma za 
civilno udejstvovanje DCU

SPLETNA POVEZAVA:
https://www.dcu.ie/president/presidents-
annual-awards.shtml

KRITERIJI DOU

5 Poštene prakse
☒   Promocija poštenih in enakopravnih postopkov 
  in naročil

ELEMENTI DOBRE PRAKSE 

☒   Vpliv (lokalni/nacionalni/EU)
☒  Nacionalna /mednarodna prepoznavnost
☒  Prenosljivost
☒  Zagotavljanje kakovosti
☒  Inovativna praksa
☒  Neplačljivost (brezplačnost)
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KRATEK OPIS

Predsednikova nagrada za vključevanje je namenjena prepoznavanju angažiranosti vseh 
zaposlenih in študentov za življenje širše skupnosti in podelitvi nagrade najboljšim v kategoriji 
osebja in študentov. Nagrada prepoznava izjemne prispevke osebja in študentov v okviru misije 
vključevanja in angažiranosti univerze DCU. Pri tem je pojem ' vključevanje' opredeljen precej 
široko in zajema civilno (državljansko) udejstvovanje, javno vključevanje, vključevanje podjetij, 
vključevanje trajnosti in vključevanje študentov. Kandidati za nagrado lahko tako prihajajo 
iz različnih področij vključevanja oz. angažiranosti. Predsednikova nagrada za vključevanje 
nagrajuje, slavi in promovira številne načine, preko katerih se zaposleni in študenti DCU 
vključujejo v družbo in jo s tem spreminjajo na bolje, pri čemer se promovirajo tudi državljanske 
vrednote kot ključne vrednote univerzitetnih dejavnosti. Nagrada je potrebna, ker kaže na 
vključevanje in vodilni značaj univerze DCU na lokalni, regionalni in globalni ravni; zajema 
civilne, javne in sodelovalne sfere ter krepi zavezanost DCU k podjetnosti, inovacijam 
in preobrazbi.
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DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

Forum za civilno udejstvovanje DCU je 
vzpostavil omenjeno prakso DOU. Ideja 
se je na DCU razvila na podlagi delovanja 
Foruma za civilno udejstvovanje DCU, ki 
vključuje predstavnike vseh šol, fakultet, 
administrativnih enot in študentov na 
univerzi DCU. Prve Predsednikove nagrade 
za vključevanje so bile podeljene v letu 2010. 
Od takrat se je ozaveščenost o dogodku in 
njegovem pomenu povečala in leta 2015 je 
prišlo do rekordnih 40 nominacij, ki so jih 
podelili na svečani prireditvi s skupno več kot 
120 udeleženci. Nagrade same se financirajo 
s strani Predsednikove pisarne DCU, toda čas 
za pripravo slovesnega dogodka prostovoljno 
prispevajo tako člani Foruma za civilno 
udejstvovanje DCU, kot člani komisije za 
ocenjevanje in izbiro kandidatov. Trenutno je 
opredeljenih pet glavnih področij vključevanja, 
na katerih se udejstvujejo študentje in osebje, 
če želijo priti v poštev za nagrado.

Civilno udejstvovanje
Gre za pobude, ki vključujejo partnerje iz 
skupnosti, ki so zavezani socialni prenovi in 
opolnomočenju skupnosti. Pomemben je vpliv 
na skupnost ter neposredno vključevanje šol in 
enot DCU. 

Javno vključevanje
Z vključevanjem javnosti, bodisi preko medijev 
ali drugih kanalov, igra osebje DCU aktivno 
vlogo v širših družbenih debatah o prihodnosti 
mesta in naroda. Ključnega pomena sta ideji 
'pustiti pečat' in 'doseči spremembo'. 

Vključevanje podjetij
Obstajajo jasne povezave med civilnim 
(državljanskim) udejstvovanjem in 
vključevanjem podjetij, ki jih prepoznavajo 
tudi strategije visokošolskega izobraževanja. 

Nagrada izpostavlja socialno podjetje, 
ki spodbuja socialno prenovo in lokalni 
gospodarski razvoj.

Vključevanje trajnosti
To področje prepoznava potrebo po 
uravnoteženju gospodarskih, okoljskih in 
socialnih dejavnikov na vseh področjih naših 
aktivnosti, poučevanja in učenja, raziskav in 
inovacij, lastnih dejavnosti univerze ter našega 
vključevanja podjetij in skupnosti, z namenom 
ustvariti trajnostno prihodnost za vse.

Vključevanje študentov
V kategorijo spadajo dobrodelne dejavnosti, 
prostovoljstvo, socialna podjetja ali katerakoli 
druga dejavnost, v katero so na neprofiten 
način poleg lokalne oz. regionalne skupnosti 
vključeni tudi študenti DCU.

UČINKI PRAKSE

Vsako leto žirija izbere štiri izjemne projekte. 
To je vrhunec strogega izbirnega postopka in 
širokega interesa osebja DCU, študentov DCU 
in sodelujočih šol. Lani je bilo tako na primer 
skupno 40 nominacij. Vsi projekti so za 
svoj notranji in zunanji vpliv ocenjeni po 
sledečih načelih:

Notranji vpliv - vpliv na širšo DCU skupnost
 
•	 Osebni	vpliv	na	študente	ali	osebje:	
  prispevek k razvoju tipičnih lastnosti 
  diplomantov  t. i. Generacije 21
	 •	 Osebna	in	strokovna	preobrazba:	
  spreminjanje osebnih stališč in 
  naravnanosti, spodbujanje osebnostne 
  rasti in razvoj novih veščin, 
  spodbujanje refleksije
	 •	 Prispevek	h	kakovosti	»učne	izkušnje«
	 •	 Spodbujanje	inovativnih	pristopov		
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  k akademskim programom, 
  ocenjevanju, inovativnim praksam  na 
  področju poučevanja in učenja

	 •	 Široko	omogočanje	uvedbe	učenja	
  in raziskovalnega dela v skupnosti in 
  za skupnost (»community-based 
  learning/research«) v smislu nove 
  metodologije učenja

	 •	 Spodbujanje	najširšega	razvoja	
  akademskih in neakademskih 
  sposobnosti in veščin za pomembno 
  prispevanje družbi kot celoti

Zunanji vpliv – Pomen za skupnost
 
•	 Preoblikovanje	skupnosti:	oprijemljiv	
  prispevek k ekonomskim, 
  izobraževalnim, socialnim iali kulturnim 
  spremembam v skupnosti
	 •	 Prispevek	v	smislu	ekonomskega	
  pospeševalca trajnostnega socialno-
  ekonomskega in okoljskega razvoja 
  širše skupnosti
	 •	 Aktivna	vloga	pri	civilnem,	družbenem		
  in kulturnem razvoju ter delovanje za 
  dobrobit širše skupnosti
	 •	 Koristi	za	širšo	skupnost	(lokalno,	
  regionalno, nacionalno)
	 •	 Obravnavanje	potreb	skupnosti
	 •	 Nadaljnji	razvoj	javne	dobrobiti	z	
  uporabo sredstev univerze
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Spodaj navajamo dva primera Predsednikove 
nagrade: prvi je v kategoriji 'najboljše osebje', 
drugi pa v kategoriji 'posebna omemba za 
pobude študentov'.

Predsednikove nagrade za vključevanje 
2015: Predsednikove nagrade za 
vključevanje – Kategorija Najboljše osebje

Ekipa ComputeTY Team – Dr. Jennifer Foster, 
Gary Conway in Christine Stears 
(School of Computing)
Že deseto leto zapored Fakulteta za 
računalništvo v okviru univerze DCU prireja 
tehnološki tečaj ComputeTY za študente 
prehodnih letnikov. Cilj predmeta je uvesti 
in spodbujati zanimanje za računalništvo 
na nivoju univerzitetnega študija šolskim 
otrokom, izmed katerih mnogi prihajajo iz 
socialno-ekonomsko neprivilegiranih območij. 
Vsako leto se programa udeleži približno 400 
študentov, teme pa vključujejo oblikovanje 
spletnih strani, programiranje in razvoj aplikacij 
za mobilne naprave. Člani žirije so pohvalil 
ekipo ComputeTY za obravnavo vprašanj 
neenakovredne zastopanosti obeh spolov v 
računalništvu in na področjih STEM (znanost, 
tehnologija, inženiring, matematika) ter za 
pomoč mladim pri sprejemanju 
bolj ozaveščenih odločitev o prihodnosti 
svojega izobraževanja.

Predsednikova nagrada za vključevanje / 
Posebna omemba študentov / Kategorija 
Invalidnost in svetovalna služba za podporo 
učenju – Študentska prostovoljska ekipa za 
program »Obravnavanje dvojnih ovir«

Program obravnava primere »dvojne ovire« 
pri srednješolcih. Poleg tega, da prihajajo iz 
socialno-ekonomsko neprivilegiranih okolij, se 
nekateri učenci srečujejo tudi z dodatno oviro 
v obliki fizične, učne ali senzorne motnje, ki 
neugodno vpliva na možnosti napredovanja 
v sistemu visokošolskega izobraževanja. 

V študijskem letu 2014/2015 je ekipa 
študentov prostovoljcev DCU (ki so tudi sami 
hendikepirani) vodila delavnice ozaveščanja 
v 20 šolah, povezanih z univerzo, pri čemer 
so se udejstvovali pri vključevanju nekaterih 
izmed najbolj ranljivih skupin mladih v naši 
družbi. Člani žirije so prepoznali pomen in 
vlogo ekipe prostovoljcev, ki jo je odigrala pri 
spodbujanju vključujočega izobraževanja in 
njihov prispevek k izpostavljanju univerze DCU 
kot univerze, ki je resnično odprta za vse.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

Predsednikova nagrada je visoko spoštovana 
pobuda za civilno udejstvovanje med študenti, 
osebjem in širšo skupnostjo univerze DCU, 
vključno z vsemi sodelujočimi omrežji, 
skupnostmi in poslovnimi partnerji. Odkar 
se organizira podelitev nagrad, so se kriteriji 
sčasoma vse bolj natančno opredelili tako, 
da upoštevajo vse večje zanimanje za civilno 
udejstvovanje na univerzi in v širši skupnosti. 
Število nominacij se od prvega leta (2010) 
vseskozi povečuje, prav tako pa tudi število 
udeležencev na vsakoletni slovesnosti. V letu 
2015 je bilo predlaganih 40 nominacij, kar kaže 
na prepoznavnost in priljubljenost nagrade.

CILJNA SKUPINA

This USR practice targets DCU and 
incorporating colleges’ staff, students and
local community groups.

MATERIALS AND ADDITIONAL
INTERACTIVE MATERIALS

METODE IZVAJANJA

Glede časovnice (postopek nominacij, 
selekcija, ocenjevanje, presojanje in datum 
podelitve nagrad) se uskladijo člani Foruma 
za civilno udejstvovanje DCU na enem izmed 
četrtletnih sestankov. Žirijo za nagrade 
predlagajo in potrdijo na Forumu za civilno 
udejstvovanje DCU, pri čemer so člani žirije 
predstavniki naslednjih teles: DCU akademsko 
osebje / člani fakultete, administrativno 
osebje in predstavniki skupnosti / nevladnih 
organizacij / prostovoljnega sektorja. Obstajajo 
štiri nagrade: Predsednikova nagrada za 
vključevanje - Kategorija 'Osebje' (€ 1000); 
Nagrada za posebne zasluge - Kategorija 
'Osebje' (€ 500); Predsednikova nagrada za 
vključevanje – Kategorija 'Študenti' (€ 1000); 
Nagrada za posebne zasluge – Kategorija 
'Študenti' (500 €). Nagrade vsako leto aprila na 
slovesnem dogodku na prizorišču DCU Helix 
predstavi predsednik DCU. Nominiranci se tudi 
spodbuja, da med slovesnostjo predstavijo 
svoje plakate (vzorce si lahko ogledate na dnu 
spletne strani: https://www.dcu.ie/community/
presidents-award-2015.shtml ). Posamezniki 
ali skupine se lahko nominirajo sami ali pa 
jih predlagajo sodelavci ali skupnost ali drugi 
zunanji predlagatelji. Dobrodošla je podpora 
članov skupnosti in poslovnih partnerjev.

Merila ocenjevanja, ki so jih razvili 
predstavniki Foruma za civilno 
udejstvovanje DCU vključujejo:: 

 1) Skladnost s strateškimi cilji na 
   področju vključevanja;  
 2) Notranji vpliv - vpliv na širšo 
   DCU skupnost;
 3) Zunanji vpliv – Pomen za skupnost in
 4) Trajnost.

LINK:
www.dcu.ie/president/presidents-
annual-awards.shtml

www.dcu.ie/president/presidents-annual-awards.shtml
https://www.dcu.ie/president/presidents-annual-awards.shtml
https://www.dcu.ie/president/presidents-annual-awards.shtml


UNIVERZA:  
Univerza v Portu

KONTAKTNA OSEBA: 
Alice Ribeiro, Filozofska fakulteta 
(koordinatorica)

SPLETNA POVEZAVA:
http://sdi.letras.up.pt/default.
aspx?pg=saedup.ascx&m=11

KRITERIJI DOU

5 Poštene prakse
☒  Organizacijsko upravljanje, ki promovira pluralizem 
  in raznolikost
☒  Načela enakopravnosti
☒  Strokovna podpora za specifične potrebe 
  študentov in zaposlenih

ELEMENTI DOBRE PRAKSE

☒   Vpliv (lokalni/nacionalni/EU)
☒  Nacionalna/mednarodna prepoznavnost
☒  Prenosljivost
☒  Inovativna praksa
☒ Neplačljivost (brezplačnost)
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KRATKI OPIS

SAEDUP je mreža strokovnjakov, ki podpira študente invalide na različnih oddelkih Univerze 
v Portu, tako da okolje naredijo bolj prilagodljivo in raznoliko ter z ozaveščanjem o vprašanju. 
Vključeni smo v širšo mrežo strokovnjakov, imenovano GTAEDES, ki je nastala leta 2007, 
oblikovale pa so jo različne portugalske univerze v sodelovanju z Nacionalnim zavodom za 
rehabilitacijo. SAEDUP, urad za podporo študentom invalidom na Univerzi v Portu, je prispeval 
k oblikovanju različnih politik in praks za spodbujanje dostopa in napredovanje študentov 
invalidov. Njegov kodeks ravnanja poudarja aktivno udeležbo študentov invalidov v postopku 
sprejemanja odločitev v zvezi z njihovimi posebnimi potrebami.

http://sdi.letras.up.pt/default.aspx%3Fpg%3Dsaedup.ascx%26m%3D11
http://sdi.letras.up.pt/default.aspx%3Fpg%3Dsaedup.ascx%26m%3D11


DOMAČA UNIVERZA PRAKSE
(in oddelek)

Leta 1995 je Študentska organizacija 
Filozofske fakultete Univerze v Portu zaradi 
pomanjkanja posebnih služb in tehničnih 
pripomočkov za slepe študente ustanovila 
Podporno pisarno za slepe študente. Leta 
2000 je tako nastal SAEDUP in s svojim 
delovanjem razširil ponudbo podpornih 
storitev za študente invalide na Univerzi v 
Portu. Ekipa za koordinacijo ima še vedno 
sedež na Filozofski fakulteti, vsaka fakulteta pa 
ima sicer predstavnika, ki je tudi član SAEDUP. 
Letni proračun v višini 50.000 evrov pokriva vse 
potrebe, ki so jih opredelili študenti invalidi, 
prihaja pa iz skupnega proračuna Univerze 
v Portu.

UČINKI PRAKSE

V 2014-2015 je Univerzo v Portu obiskovalo 
skupno 154 učencev s posebnimi potrebami.

SAEDUP je vključena v širšo mrežo 
strokovnjakov, imenovano GTAEDES, ki 
je nastala leta 2007, oblikovale pa so jo 
različne portugalske univerze v sodelovanju 
z Nacionalnim zavodom za rehabilitacijo. 
Cilj GTAEDES-a je promocija obveščenosti o 
položaju invalidnih študentov v visokošolskih 
ustanovah, spodbujanje priznavanja 
in vplivanje na zakonodajo, pri čemer 
želijo delovati kot podporna skupnost za 
strokovnjake, kot okvir za raziskave glede 
položaja invalidnih študentov po vsej državi in 
kot   zagovorniška skupina za pravice invalidnih 
študentov. Vendar se zdi, da je njihova vloga 
omejena na strokovnjake, brez vključevanja 
samih študentov invalidov kot partnerjev. Po 
drugi strani pa na delovanje SAEUDP-a močno 
vpliva vključevanje invalidnih študentov v 
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njihove prakse. SAEUDP je opredelil jasne 
usmeritve glede invalidnosti na Univerzi 
v Portu, ki služijo kot model za druge 
portugalske univerze: omogočili so opredelitev 
ukrepov vključevanja glede na individualne 
potrebe. Poleg tega v tem procesu sodeluje 
celotna akademska skupnost (osebje, razne 
službe in študentje). SAEDUP sodeluje tudi z 
organizacijo BAES | Odprta knjižnica za visoko 
šolstvo – ukvarjajo se z dostopnostjo informacij 
v sistemu visokošolskega izobraževanja. 
Vrednotenje učinkovitosti programa je bila 
oteženo zaradi pomanjkljivih podatkov in 
vprašanj anonimnosti, sama služba pa se 
trudi, da bo omenjena evalvacija vključena v 
pedagoške raziskave v prihodnosti.

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE - 
DRUGE PODROBNOSTI

Mreža SAEDUP strokovnjakov omogoča dostop 
in napredovanje študentom invalidom, pri 
čemer imajo prednost, da združujejo politiko 
in sredstva na univerzitetni ravni z lokalno 
podporo v vsaki službi (na vsakem oddelku). 
Vendar pa je nedvomno jasno tudi, da so 
k večji ozaveščenosti o pravicah invalidnih 
študentov pripomogle tudi obstoječe raziskave 
na različnih fakultetah univerze (psihologija 
in izobraževanje, šport, inženiring). V zadnjih 
letih se je tako raziskovalna skupina na 
Fakulteti za psihologijo in izobraževanje lotila 
intenzivnega delo na področju študij gluhosti 
(prim. Felizes, Coelho, Mendes & Vaz, 2012), 
kar je imelo za posledico večje priznavanje 
potreb in pravic gluhih študentov in ponudbo 
vrste usposabljanj na tem področju, ki je bila 
pozitivno sprejeta s strani skupnosti gluhih in 
je omogočila lažji dostop do takšnih študentov; 
med drugim je bil julija 2013 končan prvi 
doktorat gluhega raziskovalca na Univerzi v 
Portu. To kaže na velik potencial povezave med 
raziskavami in prakso, z namenom spodbujanja 
vključevanja invalidnih študentov na univerzi.



SAEDUP

MATERIALI IN DODATNI 
INTERAKTIVNI MATERIALI

CILJNA SKUPINA

Študenti invalidi in njihovi učitelji.

METODE IZVAJANJA

SAEDUP, urad za podporo študentom 
invalidom na Univerzi v Portu, je prispeval 
k oblikovanju različnih politik in praks za 
spodbujanje dostopa in napredovanje 
študentov invalidov, vključno z listino 
pravic in podpore za študente invalide, 
podpornimi storitvami / odgovorno osebo 
na vsakem oddelku, zgodovino podpornih 
služb za študente (npr. Braillova knjižnica in 
pretvorbene storitve), tehničnimi pripomočki 
(posebni računalniki idr.), specializiranimi 
storitvami (mentorji, osebni asistenti za 
študente, ki imajo težave z mobilnostjo, tolmači 
v razredih...). SAEDUP-ov kodeks ravnanja 
poudarja aktivno udeležbo študentov invalidov 
v postopku sprejemanja odločitev v zvezi z 
njihovimi posebnimi potrebami ter opredelitev 
sredstev, ki bi jih bilo potrebno priskrbeti 
za zagotavljanje njihovega vključevanja in 
napredovanja na univerzi. SAEDUP ponuja 
tudi usposabljanje na področju dostopnih 
informacij. Univerza v Portu je edina 
portugalska univerza, ki ponuja osebno pomoč 
za invalidne študente, na podlagi ukrepov za 
promocijo neodvisnega življenja.

LINK:
http://tv.up.pt/videos/nqnjperb
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5. Zaključek

V predstavljenem Vodniku po dobrih praksah 
DOU smo partnerji projekta UNIBILITY skušali 
predstaviti nekaj zanimivih primerov že 
vzpostavljenih praks na področju družbene 
odgovornosti univerz. Dobro se zavedamo, da 
so univerze, kot raziskovalne in izobraževalne 
ustanove odgovorne za razvoj in usposabljanje 
vključenih uporabnikov in osebja, ki bodo v 
prihodnosti predstavljali skupno intelektualno 
jedro družbe in so zato prav oni največja 
dragocenost sodobnega časa. Raven 
odgovornosti, ki raste skladno z velikostjo 
univerze, je še večja, saj izobraževalno področje 
ne pomeni zgolj odličnosti pri zagotavljanju 
znanja ali prenosa znanstvenih metodologij 
v prakso, temveč je precej bolj obsežno, in se 
nanaša na veliko širši kontekst.  

Zato so cilji projekta UNIBILITY naslednji:
	 •	Okrepiti	zavezanost	visokega	in	višjega	
  šolstva v lokalnih skupnostih;
	 •	Razvoj	strategij,	kako	lahko	univerze	
  povečajo svojo družbeno odgovornost na 
  študentski in raziskovalni ravni;
	 •	Razviti	praktične	učne	programe,	ki	vplivajo	
  na socialno okolje;
	 •	Razviti	učno	gradivo	in	usposobiti	zaposlene	
  in študente za dvig družbene odgovornosti 
  izobraževalnih zavodov;
	 •	Razviti	učne	mreže	med	univerzami	in	
  lokalnimi podjetji ter okoljskim in 
  socialnim sektorjem.

Opisani cilji so bili izbrani zaradi rastoče 
ozaveščenosti o pomembnosti izobraževanja, 
pa tudi zato, ker je bila družbena odgovornost 
univerz dolgo časa nekako spregledana. 

Univerze so nosilci in generatorji znanja in kot 
takšni sprejemajo ključno odgovornost skrbi 
za svoje zaposlene, študente in lokalno okolje, 
v katerem delujejo. V tem smislu smo partnerji 
projekta UNIBILITY skušali slediti naštetim 
ciljem, ki so bili oblikovani v sodelovanju z 
različnimi univerzami, z namenom pokrivanja 
zadevnih področij in doseganja takojšnjih 
pozitivnih učinkov.

Partnerji projekta močno upamo, da so 
primeri dobrih praks, ki so predstavljeni v tem 
vodniku, zgovoren pokazatelj, kako lahko 
univerze učinkovito poskrbijo za lokalno 
implementacijo dejavnosti na področju 
družbene odgovornosti, ter, da bi lahko služili 
kot zgled tudi v drugih evropskih državah. 
S tem namenom je naša projektna ekipa 
raziskovala in zbirala materiale v povezavi 
z družbeno odgovornostjo univerz ter jih 
povzela v t. i. DOU knjižnici (ki je prav tako 
eden izmed rezultatov projekta UNIBILITY). 

Knjižnico smo nadgradili s primeri praks 
DOU, ki so objavljene v pričujočem vodniku. 
Poleg tega smo priredili dva izobraževalna 
tečaja: enega za zaposlene na univerzah, 

namenjen je dvigu ozaveščenosti o pomenu 
družbene odgovornosti, drugega za študente 
in raziskovalce, namenjen je širjenju rezultatov 
projekta in praktični izvedbi rezultatov projekta 
v lokalnem okolju. 

Dvig ozaveščenosti o pomenu družbene 
odgovornosti za razvoj posameznih univerz, 
s tem povezani implementacijski kriteriji ter 
orodja, ki bodo omogočila uvedbo družbeno 
odgovornih praks v notranje in zunanje 
dejavnosti univerze in, kar je najpomembnejše, 
izboljšanje kakovosti življenja v lokalnih 
okoljih – vse to so cilji, ki jim sledimo v projektu 
UNIBILITY. Naš prispevek, torej tukaj zbrane 
in predstavljene metode in primeri praks, 
predstavlja majhen, a pomemben korak v smeri 
večje integriranosti družbene odgovornosti 
na evropskih univerzah ter posledično v smeri 
poenotenja dejavnosti družbene odgovornosti 
na univerzah po vsej Evropi.  


