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Uvod 

Zakaj se osredotočiti na družbeno odgovornost univerz? Zakaj je to učno gradivo 

pomembno? 

V zadnjih letih so univerze doživele kar nekaj reform, ki so del načrta EU za spodbujanje 

sodelovanja univerz s ciljnimi in zainteresiranimi skupinami v njihovem mestu ali regiji. Zraven 

raziskovalnega dela in poučevanja se profil univerz ponovno preusmerja iz ‘’skupnosti 

šolarjev’’ v ‘’skupnost praktikov’’, ki izpolnjujejo družbeno pogodbo, z odlično dejavnostjo v 

znanosti in z vplivom na družbo.  

 

S tem usposabljanjem želimo podpreti osebje univerz v: 

 razumevanju koncepta družbene odgovornosti v visokem šolstvu 

 spoznavanju praktičnih projektov o družbeni odgovornosti 

 vzpostavljanju strategije in akcijskega plana kako prenašati rezultate raziskav v lokalni 

kontekst njihovih univerz 

 krepitvi institucionalnega profila 

 

To bo prispevalo k: 

 povečanju vpliva vaše univerze znotraj družbe 

 povečanju javnega razumevanja vase raziskave 

 povečanju sodelovanja in k sklenitvam pogodb z industrijo in javnimi organi 

 vodenju projektov, ki vplivajo na družbeno in kulturno življenje v vaši skupnosti 

 spodbujanju vašega sodelovanja pri oblikovanju politike 

 

Komu je namenjeno učno gradivo? 

Učnih gradiv o družbeni odgovornosti univerz je malo, saj je ta tema precej nova na univerzah. 

Projektni partnerji projekta UNIBILITY so razvili učno gradivo za usposabljanje z namenom 

prenosa na druge univerze in države, ki bi prav tako želele delovati družbeno odgovorno. 

Razvito je bilo za člane osebja univerz iz uprave, raziskovanja in trženja, prav tako za 

uslužbence, ki delajo na področju organizacijskega razvoja, na oddelku za družbeno 

odgovornost ali na oddelku za razvoj kadrov.  

To učno gradivo je mogoče prilagoditi za individualno uporabo, odvisno od časa in predznanja 

o družbeni odgovornosti univerz, vendar je bilo razvito, pripravljeno za 5 –dnevno 

usposabljanje. 

 

O UNIBILITY 

Projekt UNIBILITy (2015-2017) bi rad razvil strategijo, kako naj univerze aktivno povečajo  

družbeno odgovornost njihovih študentov in raziskovalcev. V okviru projekta, raziskovalci 

razvijajo praktične projekte učne storitve skupaj s študenti, v korist lokalne skupnosti. 

UNIBILITY projekt "Univerza se sreča z družbeno odgovornostjo " koordinira dunajska 

univerza in poteka v sodelovanju s petimi univerzami in evropsko mrežo EUCEN: Univerza na 

Dunaju (Avstrija), Univerza Politehnica v Bukarešti (Romunija), Ljudska univerza Ptuj 

(Slovenija), Univerza v Portu (Portugalska), Univerza v Barceloni (Španija) in Dublin City 

University (Irska). 
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Urnik usposabljanja - pregled 

1. dan usposabljanja: Pričakovanja in predstavitev družbene odgovornosti 

1.1 Uradna dobrodošlica 

1.2 Predstavitveni krog vseh udeležencev: od kod prihajajo, kaj jih motivira, strokovno 

znanje in izkušnje 

1.3 Zbiranje nabora pričakovanj za usposabljanje 

1.4 Predstavitev literature in člankov o družbeni odgovornosti in  razprava 

1.5 [Upravna seja] 

2. dan usposabljanja: Koncept družbene odgovornosti in njene prakse  

1.6 Uvod v družbeno odgovornost univerz: pogoji, utemeljitev, ustreznost   

1.7 Pridobivanje znanja iz drugih projektov o družbeni odgovornosti 

1.8 Družbena odgovornost univerz- prakse: predstavitev praktičnih primerov  

1.9 Vzporedna delavnica in razprava 

3. dan usposabljanja: Akcijski plan družbene odgovornosti univerz 

1.10 Bistven del ''Kazalniki za merjenje družbene odgovornosti'' 

1.11 Govorni del: Udeleženci predstavijo praktični primeri družbene odgovornosti 

univerz:  Forum za izmenjavo praks 

1.12 Akcijski plan za družbeno odgovornost univerz – orodja, vprašanja, predloge  

1.13 Vzporedna delavnica za akcijski načrt 

4. dan usposabljanja: Dokumentiranje in poročanje o družbeni odgovornosti univerz in 

ekskurzije 

1.14 Bistveni del ‘’ Kako poročati in dokumentirati družbeno odgovornost na univerzah’’ 

1.15 Predstavitev vseh skupin iz delavnic za pripravo akcijskih načrtov iz prejšnjega dne 

1.16 Ekskurzija 

5. dan usposabljanja: Plenarna razprava, mreženje in vrednotenje 

1.17 Končna plenarna razprava 

1.18 Vrednotenje in predlogi (feedback) 

1.19 Uradni zaključek 
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DAN 1 Pričakovanja in predstavitev družbene odgovornosti 

Lekcija 1 Uradna dobrodošlica  

1 Učni izidi/cilji  Uradni pričetek usposabljanja 

 Predstavitev širših ciljev usposabljanja 

2 Kako voditi lekcijo Moderator predstavi govornike in pove nekaj besed 

dobrodošlice vsem udeležencem usposabljanja s poudarkom na 

družbeni odgovornosti znotraj univerz. 

 Kratka dobrodošlica gostitelja 10 minut 

 Kratka dobrodošlica organizatorja 10 minut 

 Kratka dobrodošlica uradne osebe (rektorja ali vodje  

3 Viri Širši učni cilji: 

• Prispevanje k zavezanosti univerz za njihovo družbeno 

odgovornost 

• Razpravljanje o strategijah in primerih dobrih praks, 

kako lahko univerze povečajo družbeno odgovornost 

• Vzpostaviti mrežo aktivnega sodelovanja med 

univerzami za družbeno odgovornost 

Specifični učni cilji: 

• Poglobljeno znanje o razliki med družbeno 

odgovornostjo podjetij in družbeno odgovornostjo 

univerz 

• Povečana stopnja razumevanja družbene odgovornosti 

univerz 

• Pobude in ideje iz spoznavanja primerov dobrih praks iz 

drugih univerz 

• Okrepiti sodelovanje med univerzami in interesnimi 

skupinami 

• Spodbujati in ohranjati izmenjavo znanja med 

različnimi državami 

• Akcijski plan za družbeno odgovornost univerz 

Učni pristop usposabljanja: 

• Vzporedne delavnice 

• Ekskurzije 

• Ključni govori in opombe 

• Skupine za razpravo 

• Praktične vaje (izročki) 

4 Kaj je potrebno 

upoštevati 

Na kratko spregovorite z govorci dobrodošlice preden jih 

povabite in jih seznanite z namenom usposabljanja; 
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5 Vprašanja za razpravo Jih ni 

 

Lekcija  2 Predstavitveni krog vseh udeležencev: od kod 

prihajajo, kaj jih motivira, prejšnje izkušnje in 

znanja 

1 Učni izidi/cilji  Udeleženci se med seboj spoznajo 

 Udeleženci ocenijo svoje predhodno znanje in izkušnje o 

družbeni odgovornosti univerz na lestvici od 1-10 in le-to 

ponovno ocenijo po koncu usposabljanja 

 

2 Kako voditi lekcijo Spodbujajte, da se bodo udeleženci spoznali med seboj v 

skupinah po 2-3 ljudi; postavljajte naslednja vprašanja, ki naj 

jih v teh majhnih skupinah odgovorijo; 

3 Viri  Ime 

 Ime univerze in vase delovno mesto 

o Kaj delate na vaši univerzi? Katero je vase glavno 

delovno področje? 

o Kako dolgo ste že zaposleni na univerzi? 

o Kakšna je vaša povezava z družbeno odgovornostjo 

na vaši univerzi? 

 Motivacija za sodelovanje na usposabljanju 

o Kaj vas je motiviralo, da ste se udeležili tega 

usposabljanja? 

 

Izračunajte povprečno stopnjo svojega znanja na temo tega 

tedna "Družbena odgovornost univerz" na lestvici od 1 do 

10. 

( 1 = ne vem ničesar o tem , 10 = sem strokovnjak za 

družbeno odgovornost univerz.  Kje mislite je vaša pozicija 

in zakaj? 

 

4 Kaj je potrebno 

upoštevati 

Po približno 30. minutah pokličite vse udeležence nazaj na 

plenarno zasedanje. 

5 Vprašanja za razpravo Moderator udeležence vpraša kako so ocenili njihovo znanje o 

družbeni odgovornosti univerz: 

 Kdo je ocenil svoje znanje na lestvici od 1-3? Zakaj? 

 Kdo je ocenil svoje znanje na lestvici od 4-6? Zakaj? 

 Kdo je ocenil svoje znanje na lestvici od 7-10? Zakaj? 

 

 

Lekcija 3 Nabor pričakovanj za usposabljanje 

1 Učni izidi/cilji  razumevanje pričakovanj vsakega udeleženca za 

usposabljanje in vpogled v njegovo obstoječe znanje o 

družbeni odgovornosti univerze 

 pomagajo oblikovati nadaljnje dejavnosti usposabljanja, saj 

bodo vsi udeleženci seznanjeni z obstoječim znanjem drug 

drugega 



UNIBILITY – University Meets Social Responsibility 
2015-2017 
Grant Agreement No.: 2015-1-AT01_K203-005033  

 

 razpravljajo odgovore na vprašanja spodaj v skupini in tako 

pomagajo pri postavitvi realnih pričakovanj in rezultatov 

usposabljanja 

2 Kako voditi lekcijo Vodite plenarno razpravo o sledečih temah/vprašanjih in 

zapišite rezultate na prekrivanko (flipchart) 

3 Viri  Kaj tebi pomeni družbena odgovornost univerze? 

 Kakšna so tvoja pričakovanja za to usposabljanje? 

 Kaj pričakuješ, da se boš naučil tekom usposabljanja? 

 Kakšna so vaša pričakovanja glede mreženja z drugimi 

ljudmi? 

 Če bi s seboj lahko odnesli eno stvar po zaključku zadnje 

seje, kaj bi to bilo? (ideja, tema, kontakt, spominek, papir, 

strategijo, opombo,…) 

4 Kaj je potrebno 

upoštevati 

V naprej pripravite prekrivanko (flipcharts) in jo shranite; 

ponovno jo uporabite med zadnjo sejo in pomagajte 

udeležencem da ponovno ocenijo, kaj so se naučili. 

5 Vprašanja za razpravo Jih ni 

 

Lekcija 4 Predstavitev literature 

1 Učni izidi/cilji  

2 Kako voditi lekcijo približno 30 minut dela 

3 Viri Glej ANEKS 1 

4 Kaj je potrebno 

upoštevati 

 

5 Vprašanja za razpravo  

 

Lekcija  5 Lekcija iz administrativnih del 

1 Učni izidi/cilji  Pojasnite upravna in organizacijska vprašanja usposabljanja 

in poskrbite, da vsi udeleženci vedo o okvirnih pogojih 

usposabljanja 

2 Kako voditi lekcijo 15 minutna razlaga o upravnih zadevah v programu 

usposabljanja, ki jo vodi moderator 

3 Viri Vprašanja, ki jih lahko zastavite in na njih odgovorite v tej seji 

so: 

• Povračilo stroškov potovanja in namestitve 

• Material uporabljen tekom usposabljanja → kako bo 

dostopen po usposabljanju? (npr. Prenos datoteke, 

distribucija preko elektronske pošte) 

• Podpisna lista/seznam udeležencev 

• Fotografije za dokumentacijo usposabljanja (s 

privolitvijo udeležencev) 

• Ekskurzije in večerni program potrebujeta potrditev-

registracijo, da se uredijo rezervacije sedežev 

• Uporaba mobilnih telefonov in brezžične povezave med 

usposabljanjem 
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4 Kaj je potrebno 

upoštevat 

ni 

5 Vprašanja za razpravo odvisno od vprašanj skupine 
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DAN 2 Koncept družbene odgovornosti univerz in prakse  

Lekcija 6 Predstavitev družbene odgovornosti univerz 

(USR): pogoji, utemeljivte in ustreznost    

1 Učni izidi/cilji  

2 Kako voditi lekcijo približno 30-45 minut dela 

3 Viri Glej ANEKS 1 

4 Kaj je potrebno 

upoštevat 

 

5 Vprašanja za razpravo  

 
Lekcija 7 Učenje s pomočjo prejšnjih projektov o družbeni 

odgovornosti univerze 

1 Učni izidi/cilji  Učenje s pomočjo izkušenj iz prejšnjih projektov 

financiranih iz EU sredstev ali nacionalnega proračuna, da 

bi pridobili vtis o tem, kaj se na  področju družbene 

odgovornosti univerz dogaja trenutno. 

 Pregled ciljev, metod in rezultatov prejšnjih projektov 

2 Kako voditi lekcijo Približno 60 minut dela 

Govornik daje prispevek o predhodnih projektih, ki se ukvarjajo 

z družbeno odgovornostjo iz vidika univerze ali poslovnega 

vidika, glede na govorčevo poznavanje tematike. Priporočamo, 

da govorimo vsaj o naslednjih projektih: 

3 Viri  Corporate Social Responsibility for SME’s 

 Družbena odgovornost podjetij za MSP (Mala in 

srednje velika podjetja) 

Spletna stan: http://www.csr-smes.eu/ 

 

Povzetek: 

V MSP se morajo soočiti z družbeno odgovornostjo podjetih 

(DOP) in potrebno je izobraževati lastnike in upravljalce v zvezi 

s tem. Še zmeraj je premalo specifičnih konceptov v SME o 

dojemanju družbene odgovornosti. Na podlagi obstoječih 

rezultatov je celovit trening družbene odgovornosti podjetij  in 

svetovalni program zasnovan posebej za mala in srednja podjetja  

preizkušen v praksi dveh projektnih partnerjev in sicer v Nemčiji 

in na Poljskem. Po ustreznem pregledu, so te koncepte prenesli 

na 45 zbornic in 15 šol v 9 baltskih državah, in se tam tudi 

izvajajo; trenerji bodo usposobljeni in zagotovljena bo trajna 

izvedba za mala in srednja podjetja s širokim učinkom. 

 European Indicators and Ranking Methodology for 

University Third Mission 

 Evropski kazalniki in razvrstitvena metodologija za 

univerzo tretje misije  

Spletna stan: http://www.e3mproject.eu/ 

 

Povzetek: 

http://www.csr-smes.eu/
http://www.e3mproject.eu/
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Po vsem svetu je vloga univerz, ki jo imajo pri gospodarski rasti 

in socialnem razvoju v tej moderni ‘’družbi znanja’’, vedno bolj 

priznana kot je to predstavljeno že v Lizbonski strategiji. 

Aktivnosti univerz so tradicionalno razdeljene na dve misiji: 

poučevanje in raziskovanje. Vendar so v zadnjem času 

oblikovalci politike navdušeni in radi spodbujajo vpliv univerz 

na  družbo tudi na drugih področjih, njihovo tretjo nalogo. 

Medtem ko obstaja kar nekaj razvrstitvenih sistemov za prvo in 

drugo misijo, je tretja misija brez kohezijske metodologije. E3M 

bo obravnaval to potrebo. 

Najprej bo treba razviti in validirati nabor standardnih 

kazalnikov za tri dimenzije tretje misije, za katerega verjamemo 

da bo pomemben za celotno tretjo misijo. Te dimenzije so 

Nadaljnje izobraževanje, Prenos tehnologij in inovacij ter 

socialno udejstvovanje. Kot drugo bo ustvarjena razvrstitvena 

metodologija za oceno delovanja evropskih ponudnikov Tretje 

misije (Third Mission), primerjalna analiza odličnih praks in 

pomoč pri oblikovanju skupnega evropskega področja 

visokošolskih zavodov. Ta orodja bodo vgrajene v spletno 

platformo za zagotavljanje dostopa za zainteresirane strani 

projekta, skupaj z vrsto študij primerov odličnih izvajalcev. 

Projekt bo omogočil ponudnikom Tretje Misije (Third Mission)  

oceno lastne uspešnosti, izmenjavo najboljših praks in gradil 

odnose z drugimi evropskimi ponudniki tretje misije. To bo 

privedlo do bolj uspešnih in učinkovitih storitev za družbo in 

industrijo, saj si institucije prizadevajo izboljšati svoje 

standarde,  kakovost njihovega zagotavljanja vseživljenjskega 

učenja in drugih storitev. Organom financiranja bodo na voljo 

orodja za razumevanje delovanja Tretje misije (Third Mission), 

nagrajevanje odličnosti in popravljanje nižjih standardov. 

 

 ENGAGE Europe Engage – Developing a Culture of 

Civic Engagement through Service-Learning within 

Higher Education in Europe 

 ENGAGE Vključena Evropa  - razvoj kulture 

udejstvovanja državljanov preko Zavoda za 

izobraževanje v visokem šolstvu v Evropi 

 

Spletna stran: https://europeengage.org/ 

 

Povzetek:  

ENGAGE je triletni projekt financiran iz EU (Erasmus + 

program), z namenom prepoznavanja obstoječih storitev učnih 

praks, spodbujanje storitev učenja kot pedagoškega pristopa in 

ustvarjanje mreže v regijah, kjer je na področju državljanskega 

udejstvovanja in storitvah učenja potrebno še veliko narediti. 

Splošni cilj "Evropa Engage" (Evropa vključi se) bo  

spodbujanje storitev učenja (service-learning) kot pedagoškega 

https://europeengage.org/
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pristopa, ki se omejuje in razvija državljansko udejstvovanje v 

visokem šolstvu, študentov, zaposlenih in širše skupnosti . 

 EU-USR 

 EU- Družbena odgovornost univerz 

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

 

Povzetek:  

Projekt EU–USR (Družbena odgovornost univerz) je namenjen 

oblikovanju evropskega okvira za družbeno odgovornost. 

Projekt je tako razvil: 

• Pregled definicij univerz o družbeni odgovornosti 

•Identifikacija in analiza zanimivih praks družbene odgovornosti 

univerz v Evropi 

•Odprt sistem primerjalne analize družbene odgovornosti 

univerz 

•Oblikovanje manifesta za družbeno odgovornost univerz v 

Evropi 

•opredelitev  meril za družbeno odgovornost univerz v Evropi 

 

4 Kaj je potrebno 

upoštevati 

Govorec lahko po lastni presoji listi zgoraj doda še kakšen drug 

opis projekta, če to želi. 

5 Vprašanja za razpravo Odvisno od odziva na plenarnem zasedanju.  

 
Lekcija 8 Družbena odgovornost univerz – praksa: 

Predstavitev praktičnih primerov 

1 Učni izidi/cilji  Predstavitev UNIBILITY Toolkit (učnega orodja - 

priročnika) s svojimi  praksami družbene odgovornosti 

univerz 

 Obveščanje o vsebini priročnika, procesa dobave in 

oblikovanja 

 Spoznavanje praks iz družbene odgovornosti univez iz vse 

Evrope 

2 Kako voditi lekcijo Približno 60 minut dela 

3 Viri Metodologija izdelave priročnika: 

• zbiranje podatkov: 30 polstrukturiranih intervjujev 

izvedenih znotraj univerz (fakultete, oddelki, pisarne) za 

pridobitev vpogleda v obstoječe prakse družbene 

odgovornosti univerz 

• analiza: pregled rezultatov, zbranih in razvrščenih po petih 

vnaprej določenih kriterijih družbene odgovornosti univerz 

• pregled in popravki: revizija in ponovno branje 

• prevodi priročnika: priročnik bo preveden v pet jezikov 

• urejanje , postavitev in spletna različica : dodajanje 

interaktivnega gradiva za priročnik in oblikovanje 

priročnika 

• diseminacija priročnika: širjenje priročnika na različne 

načine: www.postgraduatecenter.at/unibility 

http://www.eu-usr.eu/
http://www.postgraduatecenter.at/unibility


UNIBILITY – University Meets Social Responsibility 
2015-2017 
Grant Agreement No.: 2015-1-AT01_K203-005033  

 

Prakse družbene odgovornosti univerz lahko zbiramo v skladu s 

petimi kriteriji: 

Definicija petih kriterijev 

• Raziskava, poučevanje, pomoč pri učenju: "Temeljne 

akademske dejavnosti institucije temeljijo na vrednotah in 

načelih družbene odgovornosti . " 

• Državljanska vključenost: "Institucija cilja na sodelovanje 

z organizacijami javne ali civilne družbe in oblikovalci 

politik ter spodbujanje medsebojne dejavnosti." 

• Upravljanje: " Načela družbene odgovornosti so spoštujejo 

v celotni institucionalni politiki, strategijah, postopkih in 

procesih. Prežemajo vse ravni, kot sestavni del 

odgovornosti upravljanja in vključevanja deležnikov. " 

• Okoljska in družbena trajnost: ‘’Institucija se je zavezala 

okoljski trajnosti in biodiverziteti v vseh vidikih svojega 

delovanja, vključno z njeno uporabo blaga, storitev in dela 

ter pri vrednotenju odločitev. " 

• Pravične prakse: ‘’Institucija zagotavlja enakopravnost in 

pravičnost za zaposlene, študente in ostale kot je primerno 

in njena politika in postopki so namenjeni preprečevanju 

diskriminacije in neenakosti.’’ 

4 Kaj je potrebno 

upoštevati 

Natisnite priročnik za vse udeležence s te povezave: 

www.postgraduatecenter.at/unibility (Download Section) 

5 Vprašanja za razpravo - 

 

Lekcija 9 Vporedne delavnice in razprave 

1 Učni izidi/cilji  Razmišljanje o delu drugega dne usposabljanja 

 Razpravljanje o posledicah, nasprotovanju ali kontra 

argumentih  glede družbene odgovornosti univerz 

 Razpravljanje o določenih obstoječih znanjih držav 

2 Kako voditi lekcijo Razpravljanje v majhnih skupinah (5-8 ljudi); približno 60-90 

minut 

3 Viri 1. Kakšno je vaše razumevanje družbene odgovornosti univerz 

po predavanju to jutro? 

2. Kakšne so razlike v konceptu družbene odgovornosti univerz 

po vašem mnenju? Kaj naredi družbeno odgvornost univerz 

tako težko razumljivo? 

a. Razlike v terminologiji? 

b. Razlike v praksah? 

c. Razlike v pomembnosti? 

d. … 

3. Kakšen je status izvajanja družbene odgovornosti v vaši 

univerzi? 

a. Oddelek za družbeno odgvornost univerze? 

b. Poročanje o družbeni odgovornosti univerze? 

c. Različne prakse fakultet in oddelkov? 

http://www.postgraduatecenter.at/unibility
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d. Primeri? 

e. … 

4. Kaj si mislite o različnih kriterijih družbene odgovornosti 

univerz, ki smo jih obravnavali danes zjutraj? 

5. Kakšeno je vaše posebno zanimanje za vsebino družbene 

odgovornosti na splošno? 

a. Raziskave, Poučevanje, Učenje 

b. Okoljska in družbena trajnost 

c. Upravljanje 

d. Državljanska vključenost 

e. Pravične prakse 

4 Kaj je potrebno 

upoštevat 

Vse majhne skupine morajo imeti povezovalca- moderatorja, ki 

jih vodi skozi razpravo; vsi moderatorji morajo zastavljati 

enaka vprašanja in imeti enak način dokumentiranja rezultatov 

razprave; 

5 Vprašanja za razpravo Poglej zgoraj 
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DAN 3 Akcijski plan družbene odgovornosti univerz 

Lekcija 10 Uvodna lekcija “Indikatorji za merjenje družbene 

odgovornosti” 

1 Učni izidi/cilji  

2 Kako voditi lekcijo približno 60 minut dela 

3 Viri Glej  ANEKS 1 

4 Kaj je potrebno 

upoštevati 

 

5 Vprašanja za razpravo  

 
Lekcija 11 Govorna lekcija: Praktični primeri družbene 

odgovornosti univerz predstavljeni s strani 

udeležencev: Forum za izmenjavo praks 

1 Učni izidi/cilji  Izmenjava informacij in praktičnih izkušenj o družbeni 

odgovornosti univerz med udeleženci 

 Prostor za  spodbujanje svobodnega odprtega izražanja  

interesov, motivov in vprašanj med udeleženci  

2 Kako voditi lekcijo Moderator prosi udeležence, da delijo primere družbene 

odgovornosti z njihovih matičnih univerz. Za ta namen je 

prostor pripravljen za svobodno odprto izražanje udeležencev, 

ki se lahko prosto gibljejo po prostoru, brez stolov in miz. 

Udeleženci s praktični primeri družbene odgovornosti univerz 

podajo ime njihove prakse moderatorju. Moderator zapiše vse 

naslove dobrih praks na prekrivanko (flipchart) – maksimalno 

15 praks, odvisno od velikosti skupine. Potem moderator dodeli 

prostor/ kotiček v sobi /mizo vsakemu predstavitelju prakse. 

V naslednji uri in pol se lahko udeleženci prosto sprehajajo po 

prostoru od ene prakse do druge in ogovarjajo predstavnike 

projektov -praks ter jim zastavljajo individualna vprašanja. 

3 Viri Vsi, ki predstavljajo prakso morajo imeti pripravljen material – 

izročke, letake, mape, videe itd., da lahko pokažejo 

udeležencem kaj vsebuje njihova praksa. 

4 Kaj je potrebno 

upoštevati 

Udeležence je pred pričetkom usposabljanja potrebno obvestiti 

preko elektronske pošte, da lahko za to lekcijo nekaj pripravijo 

in prinesejo material. 

5 Vprašanja za razpravo Posamično v prijetnem ambientu. 

 
Lekcija 12 Akcijsko planiranje za družbeno odgovornost 

univerz- orodja, vprašanja, predloge 

1 Učni izidi/cilji  Udeležencem se predstavi praktično akcijsko planiranje 

odvisno od različnega stadija v katerem so univerze 

glede družbene odgovornosti (začetek – izvedba – 

napredno). 

 Ogled dveh videov posnetkov bolj izkušenih 

strokovnjakov na področju družbene odgovornosti 

univerz o njihovem pogledu in akcijskem načrtovanju. 
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2 Kako voditi lekcijo  Predavanje približno 20 minut 

3 Viri Pričnite s predstavitvijo nekaj praktičnih primerov ali 

izzivov s katerimi se spopadajo univerze glede 

akcijskega načrtovanja družbene odgovornosti univerz. 

Takšni izzivi so lahko: 

 Glavne dejavnosti univerze: raziskovanje in poučevanje 

 → ni časa za nič drugega, drugi indikatorji uspešnosti: 

objave… 

 Dvoumnost med “ to ni nič novega’’ in “ali je to nekaj 

novega”? 

 Tveganje, da je družbena odgovornost univerz 

strategizirana (kot včasih je/ je bila z družbeno 

odgovornostjo podjetij) 

 Strah pred vključitvijo deležnikov v akademske procese 

 Na začetku je zmeraj velika predanost – a se kasneje v 

vsakdanjem življenju lahko stvari hitro vrnejo v 

normalno stanje 

 Raziskovalcev vsekakor ne moremo prisiliti, da se 

prostovoljno angažirajo za družbeno odgovornost 

univerze, je pa pomembno ustvariti kulturo vpletenosti 

vključno s spodbudami 

 Nadaljujte z predajo izročkov (glej ANEKS 2) za 

pomoč pri razlagi treh faz akcijskega načrtovanja: 

 Faza načrtovanja 

 Faza izvedbe 

 Faza vrednotenja 

 Razložite, da mora obstajati odbor za načrtovanje, ki naj 

bo sestavljen iz posameznikov znotraj univerze, ki jih ta 

problem zadeva ter tistih, ki so na položaju, da ga 

obravnavajo. Povabite člane upravljanja, raziskovalce in 

administrativne delavce v skupno načrtovanje. 

Opredelite dodatne interesne skupine iz skupnosti in jih 

povabite v svoj proces strateškega načrtovanja. 

 V fazi načrtovanja analizirajte trenutno situacijo na vaši 

domači univerzi in delajte na skupni definiciji družbene 

odgovornosti univerz znotraj vaše univerze.  Prav tako 

prepoznajte prednosti, ki jih vaša univerza ima in 

potrebe zainteresiranih skupin v vaši skupnosti. 

 Potem pokažite udeležencem dva video posnetka, v 

katerih govorita dva intervjuvana profesorja o 

akcijskem načrtovanju družbene odgovornosti univerze. 

 Intervjuvan profesor Pinhero iz Norveške o Tretji misiji 

(Third Mission) 

https://www.youtube.com/watch?v=hxhqs-d8qrA 7:51 

minut 

 Strateško načrtovanje: John L. Davies iz Anglia Ruskin 

Univerzitete, Velika Britanija 

https://www.youtube.com/watch?v=hxhqs-d8qrA
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https://www.youtube.com/watch?v=P1CSQHF9ez8 

4:18 minut 

 Takoj za tem udeležence usmerite v vzporedne 

skupinske delavnice (glej lekcija 13 spodaj)   

4 Kaj je potrebno 

upoštevat 

Izročki morajo biti natisnjeni za vsakega udeleženca. Videi in 

kvaliteta zvoka posnetka morajo biti kvalitetni in testirani v 

plenarni sejni sobi pred pričetkom.  

5 Vprašanja za razpravo Lahko se zgodi, da boste morali izročke (glej ANEKS 2) 

razložiti, saj se lahko pojavijo vprašanja glede določenih delov 

procesa akcijskega načrtovanja. 

 

Lekcija 13 Vporedna delavnica akcijskega načrtovanja 

1 Učni izidi/cilji Delavnica 1: Vizija družbene odgovornosti univerz (glej 

ANEKS 3)  

 Opišite bistvo poslanstva ''kaj'' univerze za družbeno 

odgovornost s pregledom njegovih ključnih funkcij in 

trenutne možnosti za raziskave in inovacije 

 Razložite bistvene ''zakaj'' poslanstva univerz za družbeno 

odgovornost 

 V enem stavku poskušajte okviriti poslanstvo univerze 

glede družbene odgovornosti s skupnim namenom (kaj in 

zakaj).  

 

Delavnica 2: Potrebe zainteresiranih skupin/deležnikov 

(glej ANEKS 4) 

 Pogovorite se o podobnih in različnih interesnih skupinah 

med udeleženci 

 Z nevihto možganov naštejte glavne zainteresirane 

skupine/deležnike in komunikacijo z njimi 

 

Delavnica 3: Srečanje z izzivi: ovire (glej ANEKS 5) 

 Navedite glavne ovire za izvedbo družbene odgovornosti 

univerz 

 

Delavnica 4:  Srečanje z izzivi: argumenti/ proti argumenti 

(glej ANEKS 6) 

Zberite argumente, na katere ste naleteli pri svojem delu v 

praksi, proti družbeni odgovornosti univerz. 

 Zberite dobre protiargumente za družbeno odgovornost 

univerz kot odgovor na zbrane odgovore zgoraj 

 Naredite seznam in ga predstavite v četrtek zjutraj na 

plenarnem zasedanju 

https://www.youtube.com/watch?v=P1CSQHF9ez8
https://www.youtube.com/watch?v=P1CSQHF9ez8
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Delavnica 5: Izvajanje družbene odgovornosti univerz in 

merila (glej ANEKS 7)  

Collect driving forces for USR 

Zberite gonilne sile za družbeno odgovornost univerz 

 Razpravljajte o kriterijih za družbeno odgovornost univerz, 

ki smo jih navedli v UNIBILITY projektu kot tudi tistih, ki 

so na voljo izven tega projekta 

 

Delavnica 6: Poročanje (glej ANEKS 8) 

 Razpravljajte o praksah univerz, o katerih so poročali 

udeleženci 

 Zberite glavne smernice za poročilo o družbeni 

odgovornosti univerz za univerze, ki na tem področju 

nimajo veliko izkušenj 

 

2 Kako voditi lekcijo Moderator razloži namen šestih vzporednih delavnic in 

predstavi predavatelje – izvajalce. 

Udeleženci se nato razdelijo v majhne skupine – vsako vodi en 

moderator. Skupno je možnih 6 delavniških skupin, ki temeljijo 

na interesu načrtovalnega procesa posamezne družbeno 

odgovorne akcije univerz (glej zgoraj). 

Vsaka paralelna delavnica naj bi trajala 1,5 ure. 

Po enem krogu delavnic ostanejo moderatorji v svoji učilnici 

(razredu, prostoru), medtem ko se zamenjajo udeleženci, pač 

glede na interes. To lahko ponovimo tolikokrat, kolikor nam 

dopušča čas. Priporočamo 2 kroga (1,5 ure + 1,5 ure = skupaj 3 

ure), da se lahko udeleženci udeležijo vsaj dveh delavnic. 

 

3 Viri  • Delavnica 1: Vizija DOU 

• Delavnica 2: Potrebe deležnikov 

• Delavnica 3: Premagovanje izzivov - ovir 

• Delavnica 4: Delavnični izzivalec: argumenti - 

protiargumenti 

• Delavnica 5: DOU – implementacija in kriteriji 

• Delavnica 6: DOU poročanje 

4 Kaj je potrebno 

upoštevati? 

Potrebno je zagotoviti dovolj prostora za paralelno izvedbo 6 

delavnic.  

5 Vprašanja za razpravo Glej posamezne delavnice 
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DAY 4 Documenting and reporting on USR & Field Trips  

DAN 4 Dokumentiranje in poročanje o DOU ter učne ekskurzije 

Lekcija 14 Uvodna lekcija “Kako poročati in dokumentirati 

družbeno odgovornost na univerzah” 

1 Učni izidi/cilji  

2 Kako voditi lekcijo Predavanje 60 minut  

3 Viri Glej ANEKS 1 

4 Kaj je potrebno 

upoštevati 

 

5 Vprašanja za razpravo  

 

Lekcija 15 Predstavitve vseh delavnic akcijskega načrtovanja 

s tretjega dne 

 

1 Učni izidi / Cilji  Pregled vseh korakov akcijskega načrtovanja DOU po vseh 

predstavitvah. 

2 Kako voditi lekcijo Moderator poprosi vse moderatorje posamičnih delavnic z 

dneva 3, da predstavijo glavne točke posameznih razprav v 

delavnicah. To lahko storijo s pomočjo flipchartov, izročkov ali 

katerega drugega vizualnega materiala za predstavitev 

rezultatov. 

Moderator povabi vsakega posameznega moderatorja delavnic, 

da v približno 15 minutah predstavi rezultate razprave ter 

zaključke, nato pa vpraša za komentarje, mnenja in pripombe 

sodelujoče poslušalce. 

Trajanje predstavitev je predvidoma 2 – 2,5 ure, odvisno pa je 

tudi od dolžine razprave po posamičnih predstavitvah.  

3 Viri  • Delavnica 1: Vizija DOU 

• Delavnica 2: Potrebe deležnikov 

• Delavnica 3: Premagovanje izzivov - ovir 

• Delavnica 4: Delavnični izzivalec: argumenti - 

protiargumenti 

• Delavnica 5: DOU – implementacija in kriteriji 

• Delavnica 6: DOU poročanje 

4 Kaj je potrebno 

upoštevati? 

Ni 

5 Vprašanja za razpravo Ni 

 

Lekcija 16 Študijske ekskurzije / študijski obiski  

1 Učni izidi/cilji  
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2 Kako voditi lekcijo  

3 Viri  

4 Kaj je potrebno 

upoštevati 

 

5 Vprašanja za razpravo  
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DAN 5 Plenarna razprava, mreženje in vrednotenje 

Lekcija 17 Zaključna plenarna razprava 

1 Učni izidi/cilji  Povzemite zaključke o DOU in njenih bistvenih elementih z 

vsemi udeleženci 

 Ozrite se na študijske obiske/ekskurzije z dneva 4 in 

povzemite zaključke  

2 Kako voditi lekcijo Moderator zbere udeležence za zaključno plenarno razpravo, ki 

naj predvidoma traja 60 minut. Vprašanja naj bodo pripravljena 

in zaključki naj bodo vezani na aktivnosti iz usposabljanja. 

3 Viri Moderator naj zastavi naslednja vprašanja: 

• Kje boste nadaljevali z delom na področju DOU, ko se 

vrnete v svoje okolje? 

• Kako in v kolikšni meri so se izpolnila vasa 

pričakovanja? 

• Kako ste doživeli študijske obiske / ekskurzije? 

• Katera priporočila imate za nadaljnja usposabljanja s 

tega področja? 

• Kako bi želeli uporabljati ta izobraževalna gradiva v 

prihodnje ter s kom? 

4 Kaj je potrebno 

upoštevati 

Ta lekcija naj se ne prekriva z lekcijo 18 (vrednotenje), ampak 

naj se moderator osredotoči le na vsebine DOU. 

5 Vprašanja za razpravo Glej zgoraj 

 

Lekcija 18 Vrednotenje in povratne informacije 

1 Učni izidi/cilji  Zberite povratne informacije udeležencev usposabljanja 

 Izmerite stopnjo zadovoljstva in učnih dosežkov med 

udeleženci 

 Vrednotenje izkušenj udeležencev za prepoznanje gradiv in 

postopkov, ki so delovali posebej dobro ter tistih, pri katerih 

je možna nadgradnja 

 Pripravite pisno poročilo po usposabljanju ter ga delite z 

udeleženci 

2 Kako voditi lekcijo Moderirajte razpravo v skupini o naslednjih temah (glej 

spodaj). To lahko opravimo tako, da omogočimo vsakemu 

udeležencu nekaj minut za razmislek (20 minut) in potem 

namenimo še 30-40 minut za razpravo v plenarnem delu. Ta 

vprašanja se lahko tudi razdelijo kot vprašalniki ali so 

distribuirana kot spletna anketa, namenjena anonimnemu 

izpolnjevanju. 
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3 Viri  Prosimo, da v splošnem ocenite vsebino usposabljanja na 

lestvici od 1 do 5 (od nižje do višje vrednosti).Utemeljite 

svojo izbiro. 

 Na lestvici od 1 do 5 (1=sploh ne, 5=gotovo) ocenite, v 

kolikšni meri so bila izpolnjena vasa pričakovanja. 

 Na lestvici od 1 do 5 (1=slabo, 5=odlično) ocenite delovno 

atmosfero v delavnicah usposabljanja. 

 Katero znanje ste pridobili v vzporednih delavnicah? 

 Katero znanje ste pridobili s predavanji gostujočih 

profesorjev / ekspertov? 

 Ob koncu usposabljanja navedite, česa ste se v splošnem 

najbolj naučili. 

 Imate kakršnakoli napotila / priporočila za izboljšave ob 

organizaciji prihodnjih usposabljanj? 

 Kateri element usposabljanja je po vašem mnenju deloval 

najbolje? 

 Kako nameravate diseminirati dosežke in rezultate ob vrnitvi 

na vašo institucijo? 

 Prosimo, opišite nova poznanstva / kontakte / mreženje, ki 

ste jih pridobili na usposabljanju. 

 

Ocenite: 

 Lokacijo izvedbe 

 Bivanje 

 Informacije in podpora, ki ste jo dobili pred usposabljanjem 

 Informacije in podpora, ki ste je bili deležni med 

usposabljanjem 

 Družabne aktivnosti 

  

4 Kaj je potrebno 

upoštevati 

Možne oblike (glej Annex 9): 

 Vprašalnik 

 E-anketiranje 

 Diskusija v plenarnem delu  

5 Vprašanja za razpravo Odvisna od odgovorov skupine  

 

Lekcija 19 Uradni zaključek 

1 Učni izidi/cilji  

2 Kako voditi lekcijo  

3 Viri  

4 Kaj je potrebno 

upoštevati 

 

5 Vprašanja za razpravo  
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ANEKSI 
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ANEKS 1 

Seznam virov in Power Point predstavitev  

Viri lekcije 4 
Viri lekcije 6 
Viri lekcije 10 
Viri lekcije 14 
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ANEKS 2 

DOU – akcijsko načrtovanje – handout  
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ANEKS 3 

Razvoj DUO misije - izročki  

Glavni cilji delavnice: 

 Opisati bistveni “kaj” za misijo univerz za vpeljavo DOU z revizijo njenih osnovnih 
funkcij in trenutnega raziskovalnega in inovativnega potenciala 

 Razložiti bistveni “zakaj” za misijo univerz za vpeljavo DOU 

 Pripraviti okvir za izjavo misije v enostavčni povedi, ki zajame skupni namen (kaj 
in zakaj) 

 

1 DEL: 

Pričnite razpravo v manjši skupini s postavljanjem enega, več ali vseh navedenih vprašanj (30 
minut plenarnega dela v manjši skupini):  

a. Kakšna je DOU “vizija/misija” vase univerze? 
b. Kakšne spremembe bi želeli v smislu družbene vključenosti univerze? 
c. Kakšno vrsto univerze želimo vzpostaviti? Kdo nas bo podprl v the prizadevanjih? 
d. Kaj vidite kot osrednjo moč in sposobnost vaše univerze (v raziskovalnih aktivnostih)? 
e. Kako naj bo videti uspešna vpeljava DOU? 

2 DEL: 

Misija (izjava) (15 minut – individualna aktivnost): 

Vzemite si nekaj časa in poskusite zapisati misijo (izjavo) za DOU z vaše perspektive. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3 DEL: 

Razpravljajte o izjavah v manjših skupinah v plenarnem delu (15 minut) glede na skupne 

točke ali glede na razlike z upoštevanjem spodnjih kriterijev. 

Preverite izjavo misije: 

 Preverite izjavo vaše misije, da se prepričate, da je: 
o jasna v smislu, kaj je potrebno storiti in zakaj 
o precizna (pogosto le v obliki enega stavka) 
o usmerjena proti rezultatom 
o robustna, a odprta za morebitne dopolnitve ali spremembe 
o inkluzivna, izraža glasove vseh vključenih 

 
4 DEL:  

Preglejte izjavo misije Univerze v Manchestru kot primer (glej dodatek) in razpravljajte o 

njeni vrednosti in besedilu. (30 minut)   



UNIBILITY – University Meets Social Responsibility 
2015-2017 
Grant Agreement No.: 2015-1-AT01_K203-005033  

 

ANEKS 4 

Vključenost deležnikov - izroček 

1 DEL: 30 minut 

V manjši skupini pričnite delo tako, da izrišete mapo deležnikov in vprašate: 

 Premislite, kateri so vaši glavni deležniki (vaše univerze ali fakultete ali oddelka). 
a. Kako pomembni so ti deležniki za vas? 
b. Zakaj? Razložite svoj izbor.   

 

 

 

 

 

 

 

 Razpravljajte o podobnih in različnih skupinah deležnikov. Razlikujte med internimi in 
eksternimi deležniki. (15 minut) 

a. Kako dobro poznate omenjene deležnike? 
b. Kako dobro poznate njihove potrebe? 
c. Kako ste vzpostavili kontakt z deležniki? 

 Razpravljajte o tem, kakšna pričakovanja imajo vaši deležniki do univerze. (15 minut) 

 Razpravljajte o načinih dolgoročnega sodelovanja ter njihovem promoviranju in 
širjenju. (15 minut) 
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ANEKS 5 

Ključne ovire pri implementaciji DOU - izročki 

Glavni cilji delavnice: 

 Nabor ključnih over za DOU implementacijo 

 Razprava o možnostih sprememb za DOU  
 

1 DEL: Ovire za DOU 

Naslednje ovire so bile identificirane v pregledu literature o DOU. Skupaj z udeleženci preglejte 
seznam. 30 minut 

 

1. Pravno okolje univerze kot ovira 

2. Nejasne vloge posameznih služb znotraj univerze 

3. Prehodna vrzel: Vrzel med industrijo in univerzami je pogosto sprejeta kot dejstvo. 
Znanje ni preneseno v zadovoljivem smislu, enako velja za tehnologijo. 

4. Razširjanje informacij – premalo srečanj: pogosto tiči problem v dejstvu, da se 
potencialni partnerji ne sestajajo. Diseminacija ni organizirana in zainteresirane strani 
niso združene. Z vpeljavo uradov za prenose naj bi se to spremenilo. Prav tako se dogaja, 
da se vpletene strani sicer sestanejo, nimajo pa vsi enake stopnje interesa za sodelovanje.  

5. Druge gonilne sile: včasih so bile gonilne sile tiste s politično konotacijo, oziroma 
raziskovalci sami s svojimi idejami za sodelovanje, a potrebe gospodarskih partnerjev so 
bile le redko prepoznane kot gonilne sile za zagon novih projektov sodelovanja. Regionalna 
industrija ni javno izražala svojih potreb ali pa jih univerza ni bila sposobna prepoznati. 
Najpogosteje so bile gonilne sile tiste s političnimi točkami. Uradi za prehode so torej 
naleteli na ovire in pomanjkanje podpore.  

6. Izziv institucionalnim organizacijam kot ovira: Institucije, ki ponujajo prenosne 
aktivnosti, se ne soočijo zmeraj z močno zavezo ali entuziazmom, kar se tiče DOU. Skupno 
razumevanje o tem, kaj pomeni biti univerza, lahko izpljemo iz izobraževalnih in 
raziskovalnih procesov (ne-utilitarni pristop). The institutions offering transfer activities 
did not always face strong commitment or enthusiasm by the third academic mission. The 
shared understanding across universities about what it means to be a university can be 
answered by teaching and research (non-utilitarian approach). Poskusi, da bi preusmerili 
identiteto univerz proti močnejši podpori praktičnemu znanju in sodelovanju z lokalnimi 
poslovnimi partnerji, bi pomenili degradacijo glede na tradicionalno pojmovanje vloge in 
identitete univerze. Tisto, kar pričenjamo s tako imenovano “tretjo misijo”, je post-moderni 
mozaik identitet univerz, precej daleč torej od regionalnih ali organizacijskih potreb, a 
vendarle blizu “akademskosti”. 

7. Pomanjkanje zaupanja kot ovira: Raziskave kažejo, da so sebni načini prenosa z 
visoko stopnjo zaupanja najboljša pot do uspeha. Kljub temu se zdi, da obstaja kulturna 
vrzel med univerzami in gospodarstvom, saj gospodarski subjekti ne zaupajo ali vsaj niso 
prepričani o sposobnostih raziskovalcev ter načinu, kako premagati institucionalne razlike.  

8. Nizka stopnja profesionalizacije v uradih za prenose kot ovira: Institucionalne 
ovire za DOU so lahko tudi nejasne structure uradov za prenose, začenši s poklicnimi 
usposabljanji, svetovanjem za patentiranje, asistenci startupom in odnosih z javnostmi. 
Prav tako imajo uradi za prenose nizek status znotraj univerze in potrebujejo profesionalno 
infrastrukturo. Interdisciplinarni projekti so nujni za iniciacijo povezav in spodbujanje 
podjetništva. Prav tako se uradi za prenose največkrat ukvarjajo z lokalnimi in regionalnimi 
podjetniki. Uradi za prenose morajo torej jasno in profesionalno definirati svoje osnovne 
funkcije ter profesionalno upravljati s kontakti v gospodarstvu. Prav tako naj imajo 
zaposleni kompetence za podjetništvo ter izkušnje pri tem. 
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Razpravljate o naslednjih ovirah. 

 

Del 2:) Dopolnite in dokončajte seznam ovir (30 minut) 

Ovire Podrobnosti/ komentarji… 

Pravno okolje, politični razlogi  

Nejasna vloga transfernih pisarn  

Identiteta universe kot ovira  

Pomanjkanje zaupanja  

Nizka stopnja profesionalizacije   

Prenostne vrzeli  

Premalo druženja  

  

 

Del 2: Dejavniki sprememb v DOU (30 minut)  

Kot smo videli v prvem delu je veliko institucionalnih ovir za DOU. Tranferne 
pisarne ali drugi oddelki ne morejo delovati kot dejavniki sprememb,pomeni, da 
bi promovirali institucionalne spremembe v univerzah brez da bi se spreminjale 
identitete samih univerz.  

Katere dejavnike sprememb pa lahko vi identificirate v vaši univerzi? Zakaj? (10 minut) 

 
Dejavniki sprememb Podrobnosti/ komentarji… 

Transferne pisarne  

rektorat  

…  

 

 
Plenarna razprava o vaših rezultatih – 15 minut 
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ANEKS 6 

Dobri argumenti za družbeno odgovornost univerz  

Glavni cilji delavnice: 

 Zbirka argumentov proti družbeni odgovornosti univerz 

 Zbirka protiargumentov, kot odgovor na zgornje argumente. Za družbeno odgovornost  
univerz. 

 Naredite seznam in ga predložite v četrtek zjutraj na plenarnem zasedanju  
 

DEL1: 20 minut 

Zberite se v manjšo skupino in pričnite s vprašanji: 

Pomislite na dogodek, ko je oseba nasprotovala družbeni odgovornosti univerz. Kaj je rekla? 

a. Na primer: “Mi smo univerza, osredotočiti se moramo na raziskave, ne pa 
sodelovanje v družbi”.  
 

Zberite se v manjši skupini in naredite seznam z najmanj desetimi argumenti proti družbeni 

odgovorosti univerz.  

DEL2: 30 MINUT: 

 

Kako bi argumentirali te trditve proti družbeni odgovornosti univerz?  

Poskusite najti argumente za družbeno odgovornost univerz ter utemeljiti njeno pomembnost 

in pomen. 

 

b. Na primer: “Raziskava je financirana s strani javnosti, zato ima javnost pravico 
izvedeti, kakšne so ugotovitve raziskovalcev.” 
 

Zberite se v manjši skupini in naredite seznam z najmanj desetimi argumenti za družbeno 

odgovornost univerz. 

DEL 3: 40 minut  

Predstavljajte si situacijo v dvigalu, ki vas pelje v 86. nadstropje. V dvigalo 

vstopite z županom vašega mesta, ki vas vpraša: “Kaj je to družbena 

odgovornost univerz in zakaj je pomembna? “Imate dve minuti, da mu 

odgovorite. Kaj bi odgovorili? 

 

5 minut: čas za individualno pripravo 

35 minut: 2 minutna predstavitev odgovora vsakega udeleženca 

Zaključna razprava: kateri argument najbolje zagovarjajo družbeno odgovornost univerz? 
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ANEKS 7 

Implementacija DOU in DOU kriteriji - izročki  

Glavni cilji delavnice: 

 Pripraviti nabor praks za DOU 

 Razprava o DOU kriterijih, ki smo jih uporabljali v UNIBILITY, pa tudi o tistih, ki so 
na voljo izven tega projekta 

 

1 DEL: 30 minut 

Delo v manjši skupini pričnite z vprašanji: 

 Kako daleč je vaša univerza z vpeljavo DOU? (med 1 in 10) 
a. 1 = nizko, 10 = visoko 
b. Zakaj? Razložite svoj izbor.  

 Ko razmišljate o DOU, kaj je najbolj pomembna stvar pri uspešni implementaciji? 
Poimenujte eno. 

 Katere izmed naštetih faktorjev bi v smislu pomembnosti implementacije ocenili kot 
pomembne za uspešno vpeljavo DOU in zakaj? 

a. Osebne lastnosti vključenih ljudi: znanje, prepričanja, spretnosti, izobrazba in 
usposabljanje, izkušnje, kulturne vrednote in prakse, socialni status, kognitivne 
ali fizične sposobnosti, spol, starost… 

b. Okoljski faktorji na univerzi: socialna podpora, razpoložljivi viri in storitve, 
ovire (vključno s finančnimi, fizičnimi in komunikacijskimi), socialno 
primernost, politike, okoljski hazardi, življenjski pogoji, revščina…) 

 

Zapišite osebne in okoljske faktorje na tablo. Poskusite zapisati, kar govorijo udeleženci. 

Gonilne sile: 

Osebne lastnosti vključenih ljudi Okoljski faktorji na univerzi 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 
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2 DEL: 40-45 minut 

 DOU razumemo bolje, če uporabimo kriterije za specificiranje DOU v posamične akcije. 
Želeli bi se pogovoriti o naslednjih kriterijih.  

 
DOU kriteriji: Razložite naslednje kategorije udeležencem. 10 minut 
 

Interni indikatorji: Visokošolska 
institucija odlično pozna lastno raziskovanje 
in učne kompetence ter vodi procese na 
odgovoren način: 

Zunanji indikatorji: Visokošolski zavodi 
poznajo akterje, deležnike zunaj 
visokošolskega zavoda, njihove potrebe in 
interese na področju raziskav in inovacij, da 
bi lahko vstopili v dialog o skupnih 
potrebah: 
 
  

1. Raziskovanje, izobraževanje in 

podpora učenju 

2. Upravljanje 

3. Okoljska in družbena vzdržnost 

4. Dobre prakse 

5. Intelektualna lastnina 

 

6. Vključevanje javnosti / Sodelovanje 

z javnimi in privatnimi socialnimi 

organizacijami  

7. Sodelovanje z industrijo in 

gospodarstvom 

8. Sodelovanje v kulturnih in socialnih 

projektih  

9. Prenosi znanj in prenosi tehnologij  

10. Svetovanje in nasveti ter podpora 

različnim politikam 

11. Doprinosi javnemu razumevanju 

znanosti / raziskovanja v družbi  

 

Razpravljajte o naslednjih vprašanjih: 30 minut 

 Kateri izmed navedenih kriterijev so za vas relevantni? 

 Kako lahko razdružimo omenjene kriterije? Na katerih mestih se prekrivajo? 

 Katere kriterije bi dodali in zakaj? 

 V katero kategorijo bi razvrstili vaše primere dobrih praks? Navedite primer. 
 
Pripravite se na predstavitev rezultatov z novimi/starimi kriteriji oziroma glavnimi točkami 
razprave v četrtek na plenarnem delu.  



UNIBILITY – University Meets Social Responsibility 
2015-2017 
Grant Agreement No.: 2015-1-AT01_K203-005033  

 

ANNEX 8 

DOU poročanje - izroček 

Glavni cilji te delavnice: 

 Razprava o praksah poročanja z univerz vključenih udeležencev  

 Nabor glavnih priporočil za DOU poročanje za univerze z malo izkušnjami z 
omenjenega področja 

 
1 DEL: 15 minut plenarne razprave v manjši skupini  
Sprožite razpravo s postavljanjem naslednjih vprašanj: 

1. Kakšne izkušnje imate na vaši univerzi z DOU poročanjem? 
2. Kaj deluje dobro? Kaj ne deluje? Kaj bi spremenili? 

 
2 DEL: 50 minut 

Če bi morali ovrednotiti vase izkušnje s poročanjem do sedaj, kako bi odgovorili na naslednja 
vprašanja? 20 minut – individualna vaja 

 Celovitost – Ali so vse nameravane DOU aktivnosti vključene v vaš načrt in 
poročilo? Kako širok oziroma ozek je vaš pristop? 

 Jasnost – Kako transparentna in jasna je vasa dokumentacijska strategija? 
Kdo bo naredil kaj, kdaj in s čim?  

 Zadostnost –Če bi dosegli vse kar je bilo predlagano, bi to zagotovilo cilje in 
misijo DOU? Če ne, katere dodatne spremembe bi morali planirati in izvesti? 

 Kateri  viri (finančni/zaposleni) so potrebni in/ali na voljo? 

 Fleksibilnost – Ali je poročilo po opravljenem prvem ali drugem poročanju 
dovolj fleksibilno za odziv na nove priložnosti, ovire ali spremembe v DOU 
praksah? Kako lahko zagotovimo fleksibilnost? 

Razpravljajte o rezultatih samoevalvacije in vrednotenja v manjši skupini. (30 minut) 

 

3 DEL: 25 minut 

Razdelite se v pare. Predstavljajte si, da ena oseba dela na univerzi, ki še ne pripravlja poročil o DOU. 

Pripravite nabor treh glavnih priporočil za to osebo za potrebe prvega poročanja. 

 

a. Prvo priporočilo: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b. Drugo priporočilo: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

c. Tretje priporočilo:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Zberite priporočila na tablo.  
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ANNEX 9 

Evalvacijski vprašalnik 

1. Prosimo vas, da podate splošno oceno usposabljanja na lestvici od 1 do 5 (od nižje do višje)  

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4☐ 5 ☐ Obrazložitev! 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Na lestvici od 1 do 5 (1 – sploh ne, 5 – definitivno) označite, v kolikšni meri so bila izpolnjena 
vaša pričakovanja? 

1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

3. Na lestvici od 1 do 5 (1-slabo, 5 – odlično) ocenite delovno vzdušje v izobraževanju! 

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4☐ 5 ☐ 

4 Spoznanja 

4.1. Katera so glavna spoznanja, do katerih ste prišli pri posameznih delavnicah? 

4.2. Katera glavna spoznanja ste pridobili s strani glavnih govornikov? 

4.3. Katera so glavna spoznanja, ki ste jih pridobili ob zaključku usposabljanja? 

5. Ali imate kakšne predloge v primeru izvajanja podobnih usposabljanja v prihodnosti? 

6. Kateri elementi tega usposabljanja bodo za vas najbolj uporabni? 

7. Kako nameravate širiti rezultate po zaključenem usposabljanju? 

8. Ali ste tekom usposabljanja navezali kakšne stike/kontakte? 

9. Delovno mesto, ki ga zasedate  

10. Ime 

11. Država 

Organizacija usposabljanja. Prosim, ocenite od 1 do 5 na lestvici. 

1. Mesto/kraj srečanja 

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4☐ 5 ☐ 

2. Ureditev nastanitve 

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4☐ 5 ☐ 

3. Podpora in informacije pred začetkom usposabljanja 

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4☐ 5 ☐ 

 
4. Podpora in informacije med usposabljanjem 

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4☐ 5 ☐ 
5. Socialne aktivnosti 

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4☐ 5 ☐ 
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