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I. IZHODIŠČA  
 
Vključevanje prožnih oblik učenja in poučevanja v izobraževalni proces na Univerzi na 
Primorskem sledi strateškim smernicam in ciljem sistemov izobraževanja in usposabljanja, ki 
jih opredeljujejo naslednji temeljni institucionalni, nacionalni in evropski dokumenti:  

 Strateški okvir – Izobraževanje in usposabljanje 2020: 
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_sl 

 Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20),  

 Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem 2014-2020, 

 Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti  v evropskem visokošolskem 
prostoru (ESG); standard 1.3: k študentom usmerjeno (osredinjeno) učenje, 
poučevanje in ocenjevanje.  

 
Navedeni nacionalni in institucionalni dokumenti ter smernice sledijo uresničevanju 
Strateškega okvira – Izobraževanje in usposabljanje 2020, ki določa štiri skupne cilje EU 
za reševanje izzivov v sistemih izobraževanja in usposabljanja do leta 2020, in sicer: 

- uresničevanje načela vseživljenjskega učenja in mobilnosti, 
- izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja,  
- uveljavljanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva, 
- spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno s podjetništvom, na vseh ravneh 

izobraževanja in usposabljanja.  
 
Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020, skladno s 
smernicami strateškega okvira, kot cilj določa: »Osnovni cilji slovenskega visokošolskega 
prostora v letu 2020 so kakovost in odličnost, raznovrstnost ter dostopnost s podpornimi 
instrumenti internacionalizacije, diverzifikacije, študijske strukture in financiranja visokega 
šolstva (…)«. Poudarjena je tudi socialna razsežnost visokega šolstva, z omogočanjem 
dostopa do visokega šolstva in neoviranega dokončanja študija.  
 
V Srednjeročni razvojni strategiji Univerze na Primorskem 2014-2020 se je univerza 
zavezala k zagotavljanju znanja za odgovornejšo in učečo se družbo z »zagotavljanjem 
modernega učnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost in podjetniški pristop« ter h »krepitvi 
motivacije za uspešno študijsko in življenjsko pot«. Zavezala se je tudi h krepitvi in izmenjavi 
znanja med različnimi družbenimi deležniki s »proaktivnim in intenzivnejšim sodelovanjem 
med nosilci znanja (univerza, razvojno raziskovalne in izobraževalne institucije) in 
gospodarstvom« ter »dejavnim vključevanjem poslovnega in širšega okolja pri razvoju 
izobraževanja in vseživljenjskega učenja«. V Strategiji je izpostavljen tudi razvoj človeškega 
kapitala na temelju potenciala posameznika z »zagotavljanjem študentom in zaposlenim 
prijaznega, ustvarjalnega in stimulativnega univerzitetnega okolja«.  
 
Uresničevanje ciljev na vseh ravneh pa je povezano z zagotavljanjem kakovosti ter z 
načeli in standardi, usklajenimi v mednarodnih Standardih in smernicah za 
zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (ESG), ki še posebej v 
standardu 1.3 »Na študenta osredinjeno učenje, poučevanje in ocenjevanje« izpostavlja 
načelo »spoštovanja in skrbi za raznolikost študentov in njihovih potreb, kar omogoča 
prilagodljive učne poti«, »obravnavo in uporabo različnih načinov izvedbe, kjer je to primerno« 
in »prilagodljivo uporabo različnih pedagoških metod«.  
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_sl
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/mobility-cbc_en
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism/rethinking-education_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_en
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II. OPREDELITEV POJMA PROŽNE OBLIKE UČENJA IN POUČEVANJA1  

 
V skladu z definicijo Evropske komisije, pojem prožne oblike poučevanja vsebuje učenje in 
poučevanje, ki je odzivno na učenčeve potrebe in močne strani. Fleksibilno učenje ponuja 
učencu izbiro glede načina, okolja in časa učenja, z namenom spodbujanja motivacije in 
vztrajnosti, posebno v primerih, ko je prisotnost na lokaciji izvajanja študija otežena (študentje, 
ki prihajajo iz ruralnih okolij, odrasli, ki imajo veliko drugih obveznosti in odgovornosti, ali 
študenti z zdravstvenimi težavami in drugimi posebnimi statusi- športniki, kulturniki). V teh 
primerih je običajna oblika fleksibilnega učenja IKT komunikacija med študenti in učitelji, ki pa 
lahko vsebuje tudi neposredna srečanja in kontakte.    
 
Kot prožne oblike učenja in poučevanja pojmujemo sistem poučevanja in učenja, v katerem 
imajo študenti možnost, da del študija opravijo v učnem okolju na univerzi in izven univerze. 
Prožne oblike učenja in poučevanja omogočajo prilagajanje izvedbe študijskih programov ob 
upoštevanju zahtev študijskega programa ter pričakovanih učnih izidih, opredeljenih s 
študijskim programom. Ob upoštevanju te predpostavke je potrebno pri pripravi in razvoju 
študijskih programov ustrezno prilagoditi metode poučevanja in učenja ter preverjanja oziroma 
ocenjevanja znanja. V proces učenja in poučevanja se lahko vključuje tudi druge oblike učenja, 
kot so raziskovalno in problemsko učenje, obrnjena učilnica (flipped classroom), skupinsko in 
projektno delo v različnih učnih okoljih. Temu se prilagodijo tudi načini preverjanja in 
ocenjevanja znanja (stalno sledenje napredovanja študentov s formativnimi oblikami 
ocenjevanja).  
 
Izvedba študijskega programa mora biti prilagojena raznolikosti študentov, ki vključuje vse 
dimenzije individualnosti (stile spoznavanja, multiple inteligence, potrebe, motivacijo, 
predhodno znanje in izkušnje). Načrtovanje in izvedba učenja, v katerih je v ospredju učeči se 
z razvijanjem svojih potencialov, mora biti osredinjena na razvoj študentove samoregulacije 
učenja: načrtovanje učenja, proces učenja ter refleksijo oziroma metakognicijo. Organizacija 
izvedbe študijskega procesa upošteva učne potrebe študenta tudi z diferenciacijo učnih 
vsebin, fleksibilnostjo urnika in dostopnostjo svetovalne podpore. Pri tem je  vseskozi potrebno 
slediti cilju zagotavljanja doseganja kompetenc, opredeljenih s študijskim programom. Ravno 
področje študijskega programa vpliva na vrsto prožnih oblik učenja in poučevanja ter obseg 
njihovega vključevanja v študijski proces.    
 
 
III. CILJI VKLJUČEVANJA PROŽNIH OBLIK UČENJA IN POUČEVANJA V 

IZOBRAŽEVALNI PROCES NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM  
 

1. Diferenciacija in individualizacija učenja in poučevanja  

 uvajanje in razvoj sodobnih, inovativnih, fleksibilnih učnih metod, tudi z uporabo IKT, ki 
študentom omogočajo čim bolj samostojen, samoreguliran in prilagojen 
(personaliziran) študij,  

 večja izbirnost študija (medfakultetna, nacionalna, mednacionalna), 

 pripoznavanje predhodno pridobljenega znanja in izkušenj v procesu učenja...   
 

2. Zagotavljanje enakih možnosti: 

 uporaba prožnih načinov učenja in poučevanja ter omogočanje večje dostopnosti do 
študija študentom iz socialno šibkejšega okolja in študentom s posebnimi potrebami;  

 olajšanje vključevanja in omogočanja študijske uspešnosti študentom iz oddaljenih 
okolij in študentom z različnimi obveznostmi (študent starš, športnik itd.) v študijski 
proces (možnost, da se v študijski proces vključi »na daljavo« (»distance learning«)). 

                                                           
1 Definicija na spletni strani https://www.igi-global.com/dictionary/flexible-learning/11249. 
 

https://www.igi-global.com/dictionary/flexible-learning/11249
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3. Internacionalizacija študija:  

 vključevanje tujih učiteljev in študentov v študijski proces,  

 obogatitev študijskega procesa in vsebin s kulturno raznolikostjo študentske 
populacije, 

 okrepitev interakcij med slovenskimi in tujimi študenti.  
 

4. Raziskovanje kot del izobraževalnega procesa – povezovanje raziskovanja in 
izobraževanja: 

 z aktualnostjo študijskih vsebin omogočanje priložnosti za definiranje raziskovalnih 
vprašanj in identificiranje problemskih situacij, ki vodijo v raziskovalno učenje in 
delo,   

 aktivno vključevanje študentov v raziskovalne (in druge) projekte in s tem razvoj 
raziskovalnih zmožnosti v času študija. 

 
5.     Karierna orientacija in zagotavljanje vseživljenjskega učenja: 

 razvoj profesionalnega portfolia študenta,  

 zagotavljanje podpornih dejavnosti za študente od vpisa do zaključka študija 
(mentorstvo, tutorstvo, svetovanje študentom ipd.). 

 
6. Sodelovanje z okoljem: 

 vključevanje strokovnjakov iz prakse v študijski proces (kot gostujoči profesorji, kot 
mentorji in somentorji seminarskih in zaključnih del ipd.),  

 praktično, razvojno in raziskovalno delo študentov kot del študijskega procesa v 
podjetjih in drugih profesionalnih okoljih, 

 vključevanje deležnikov iz okolja pri pripravi, evalvaciji in spreminjanju študijskih 
programov.  

 
 
IV. STRATEGIJA URESNIČEVANJA CILJEV 
 
Univerza na Primorskem bo navedene cilje uresničevala z zagotavljanjem strukturnih in 
procesnih pogojev.  
 
Strukturni (materialni) pogoji:    
 

 S sprejemom ustreznih internih pravnih aktov in dokumentov bodo vzpostavljeni 
formalni pogoji in pravila za zagotavljanje prožnih oblik učenja in poučevanja. 
 

 Ustrezni prostori z najsodobnejšo opremo bodo prilagojeni raznolikostim študentov 
in vseh deležnikov študijskega procesa.  

 

 Ustrezno razmerje študentov na učitelja (glede na študijski program in vrsto študija) 
je eden od pogojev zagotavljanja uspešnega študija. Različne oblike dela, predvsem 
delo v manjših skupinah, omogoča boljšo in lažjo interakcijo med učitelji in študenti ter 
posledično doprinese k bolj individualiziranemu študiju.   
 

 V sodobni družbi je hitra dostopnost do informacij, strokovne in znanstvene 
literature (tako za študente kot zaposlene) nujnost. To UP zagotavlja s sodobno 
opremljeno knjižnico (knjižnicami), v kateri je dostopna literatura in baze podatkov z 
odprtim dostopom.  

 

 Karierni center, kot pogoj in podpora pri razvoju karierne orientacije študentov. Z 
možnostjo vključevanja študentov v raznolike programe in oblike svetovanja in 
vseživljenjskega učenja lahko študent pridobi dodatna znanja in spretnosti, ki mu 
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omogočajo vpetost v profesionalna okolja in razvoj podjetniških kompetenc v 
sodelovanju z Univerzitetnim inkubatorjem Primorske. 
 

  Zagotavljanje kariernega razvoja zaposlenih, in sicer z:  
- rednimi strokovnimi usposabljanji visokošolskih učiteljev za uporabo 

najsodobnejših metod in načinov poučevanja ter ocenjevanja,  
- usposabljanji visokošolskih učiteljev, sodelavcev in strokovnih sodelavcev za 

delo s tujimi študenti (vključevanje in razumevanje tujih študentov in kulturnih 
razlik), študenti s posebnimi potrebami, študenti s posebnim statusom itd.; 

- kolegialnimi hospitacijami z namenom samoevalvacije in zagotavljanja 
kakovostnega procesa poučevanja. 

 

 Nadgraditev obstoječega sistema kakovosti s poudarkom na notranji 
samoevalvaciji študijskih programov bo omogočila pregled vključevanja prožnih oblik 
učenja in poučevanja v izobraževalni proces na UP, analizo stanja in načrtovanje 
predvidenih ukrepov za njihov razvoj  in nadgradnjo.  

 
 
Procesni pogoji:  
 

 Osredinjenje (osredotočenost) študijskega procesa na študenta za večjo 
diferenciranost in individualiziranost študija s pomočjo prožnih oblik učenja in 
poučevanja, in sicer z:   
- uporabo sodobnih, inovativnih, fleksibilnih metod in načinov poučevanja, učenja in  

ocenjevanja (npr. delo v manjših skupinah; e-učenje, problemsko učenje, učenje 
na daljavo, samostojno delo študenta ipd.), 

- diferenciacijo vsebin, učnih izidov in kompetenc študijskega programa glede na 
učne potrebe študentov in različne stopnje študija, 

- možnostjo večje izbirnosti študija za študenta (medfakultetna, nacionalna, 
mednacionalna), 

- povezanostjo aplikativnega in temeljnega znanja v problemskih in raziskovalnih 
oblikah učenja, 

- internacionalizacijo kurikuluma z vključevanjem tujih predavateljev in študentov,  
- konzultacijami s študenti kot okrepljen pouk (individualne in skupinske), 
- okrepljenim mentorskim in tutorskim delom, 
- skrbjo za študente in zagotavljanjem pomoči ter svetovanja študentom, ki se 

soočajo z različnimi težavami pri študiju.  
 

 Prilagojenost študijskega procesa študentom s posebnimi potrebami in študentom 
s posebnim statusom (individualiziran študijski program, ustrezne prilagoditve študija, 
spremljanje, podpora in svetovanje študentom, tutorska in druga potrebna pomoč).  
 

 Prilagojenost študijskega procesa študentom iz tujine (prepoznavanje predhodnega 
znanja, organizacija usposabljanj in drugih aktivnosti za lažjo vključitev v družbo in 
okolje, vključno s tečaji slovenskega jezika in spoznavanja slovenske kulture). Večje 
vključevanje tujih študentov v študijski proces in obštudijsko življenje ter interakcija s 
študenti iz Slovenije, bo prispevalo še večji internacionalizaciji ter k »medkulturni 
pismenosti« vseh študentov UP.   

 

 Karierna orientacija in vseživljenjsko učenje v času študija: karierno svetovanje 
daje študentu priložnost, da v kariernem centru in ob podpori tutorja učitelja začne svojo 
karierno pot načrtovati že na začetku študijske poti in se povezovati z okoljem.  

V. AKTIVNOSTI NA PODROČJU UVAJANJA PROŽNIH OBLIK UČENJA IN 
POUČEVANJA V PROCES IZOBRAŽEVANJA NA UP 
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Univerza na Primorskem posveča posebno skrb razvoju in uvajanju sodobnih oblik učenja 
in poučevanja v izobraževalni proces. Od leta 2010 Pedagoška fakulteta Univerze na 
Primorskem za visokošolske učitelje in sodelavce vseh pedagoških članic organizira cikel 
usposabljanj, ki vključuje strategije in tehnike na študenta osredinjenega poučevanja. V 
študijskem letu 2016/17 pa je bil v okviru projekta »Internacionalizacija v visokem šolstvu« 
razvit modul, ki vključuje metode in tehnike poučevanja z namenom uspešnega 
vključevanja in zagotavljanja študijske uspešnosti domačih in tujih študentov.  
 
Za spodbujanja uporabe sodobnih komunikacijskih orodij je Univerza na Primorskem 
zagotovila opremljenost članic UP z računalniško strojno, programsko opremo, dostop do 
baz podatkov in stalno računalniško podporo uporabnikom (učiteljem in študentom). 
Obenem pa je možnost vključevanja IKT v učni proces vključila tudi v Statut UP; 114. a 
daje podlago za  izvajanje pedagoškega procesa tudi prek spletnega učnega okolja, kot 
e-študij. Leta 2014 je bila izvedena raziskava o razširjenosti uporabe IKT med učitelji. 
Anketa je pokazala, da učitelji IKT uporabljajo predvsem za ponazoritev učne snovi (e-
prosojnice); poleg tega v pedagoški proces vključujejo video vsebine, ki so prosto 
dostopne na spletu ter razne spletne vire. Veliko učiteljev uporablja tudi spletne učilnice 
(Moodle) za posredovanje študijskih gradiv (večinoma prek ŠIS-a), kot so npr. gradiva v 
PDF obliki. Učitelji uporabljajo še oblačne storitve (npr. Google dokumente), spletne 
dnevnike (blogi), wiki orodja in socialna omrežja; nekateri učitelji zagotavljajo dostop do 
lastnih zvočnih ter video posnetkov. Univerza na Primorskem je bila vključena tudi v 
projekt ODUN (2013), ob zaključku katerega je bil vzpostavljen Nacionalni portal odprte 
znanosti, v katerem delujejo repozitoriji vseh štirih slovenskih univerz.  
 
Osrednjo vlogo svetovanja pri razvoju kariernih poti in profesionalne orientacije študentov 
prevzema Karierni center, in sicer z informacijsko svetovalnim postopkom, koordinacijo 
oblikovanja kariernih portfolijev, kariernimi dnevi, obiski delovnih okolij ter kariernimi 
zgodbami, v sodelovanju z Univerzitetnim inkubatorjem Primorske. 
 
Univerza na Primorskem izvaja tudi projekte, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad  (»Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v 
lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja« in »Študentski inovativni 
projekti za družbeno korist«), in ki spodbujajo sodelovanje in povezovanje visokošolskega 
sistema z okoljem. Projektne aktivnosti izvajajo študenti pod vodstvom pedagoških 
mentorjev z univerze in delovnih mentorjev iz gospodarstva oz. nevladnih organizacij. 
Pomemben cilj teh projektov je pridobivanje znanja, veščin in zmožnosti študentov za 
dejavno in aktivno vključevanje v različna družbena okolja, z možnostjo razvoja karierne 
in profesionalne orientacije.   
 
Za zagotavljanje enakih možnosti za doseganje študijske uspešnosti študentov ima UP 
razvit tutorski sistem. Študentom s posebnimi potrebami in študentom s posebnim 
statusom, ki potrebujejo prilagoditve v izobraževalnem procesu Univerza na Primorskem 
posveča posebno skrb; po postopkih dodelitve posebnega statusa oziroma statusa 
študenta s posebnimi potrebami zagotavlja študentom prilagoditve učnih pristopov na 
podlagi individualiziranih študijskih programov.  
 
V razvojnem obdobju od 2017-2020 bomo s sistematičnim vpogledom v obstoječe oblike 
izvajanja prožnih oblik učenja in poučevanja, ki izhaja iz Akcijskega načrta, zagotovili 
pregled obstoječih oblik in metod prožnih oblik učenja in poučevanja z namenom 
načrtovanja, razvoja ter uvajanja prožnih oblik učenja in poučevanja v študijski proces.  
VI. AKCIJSKI NAČRT VKLJUČEVANJA PROŽNIH OBLIK UČENJA IN 

POUČEVANJA V IZOBRAŽEVALNI PROCES 
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AKTIVNOST ROK 
 

 
Strateški dokument s cilji in strategijo 
uresničevanja ciljev 
 

 
do konca julija 2017 

 
Popis obstoječih prožnih oblik učenja in 
poučevanja na članicah UP: oblike, 
metode, pristopi 
 

 
do konca leta 2018 

 
Identifikacija priložnosti in ovir pri uvajanju 
prožnih oblik učenja in poučevanja v 
izobraževalni proces 
 

 
do konca leta 2018 

 
Razvoj in implementacija prožnih oblik 
učenja in poučevanja v izobraževalni 
proces 
 

 
do konca leta 2020 

 


