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Spoštovani, 
 
Vljudno vas vabim na mednarodno konferenco »Organizacija in upravljanje sodobne univerze«, 
ki jo organizira Rektorska konferenca RS. Cilj konference je spodbuditi vse glavne akterje visokega 
šolstva k izmenjavi znanj, izkušenj ter stališč, povezanih z vprašanjem nujne prenove visokošolske 
zakonodaje s poudarkom na Zakonu o univerzi.  
 
Slovenske univerze smo si enotne, da je sprejem novega zakona o univerzi in prenova visokošolske  
zakonodaje nuja. Veljavno zakonodajo je prerasel čas in ne odgovarja več  izzivom  sprememb 
razvojne paradigme. Zgledi Finske, Portugalske, Avstrije in številnih drugih držav po svetu so nam v 
opozorilo, da se je  potrebno odločnejše zavzeti za oblike ustvarjalnega  partnerstva med univerzo in 
oblastjo. Eden od ciljev konference je predstaviti dobre prakse s področja organizacije in upravljanja 
univerz kot sestavljenih sistemov iz držav, ki so reformo že opravile oziroma so v procesu 
preoblikovanja svojih visokošolskih sistemov. 
 
Pobuda in poglobljeno prizadevanje slovenskih univerz za sprejem zakona o univerzi je pomemben 
mejnik, saj odraža zavest, pripravljenost in  dozorelost  akademske skupnosti Slovenije za takšen 
pravni okvir, ki zagotavlja  ustvarjalne presežke avtonomne univerze, ki je partner in ne objekt 
oblasti. 
Na mednarodno konferenco so poleg slovenskih predstavnikov, ki izvajajo visokošolsko dejavnost, 
vabljeni tudi tuji ugledni predstavniki in strokovnjaki, snovalci sedanjih in bodočih politik na 
področju evropskega visokega šolstva.  
 
V upanju, da se boste povabilu odzvali, vas lepo pozdravljam, 
 
 
 
      prof. dr. Rado Bohinc 
      Predsednik Rektorske konference RS 



 

Program: 

09.00 – 10.00 Registracija in sprejem udeležencev 

10.00 – 12.00  Otvoritev konference 

Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo  
prof. dr. Rado Bohinc, predsednik Rektorske konference RS  

   
  Upravljanje sodobne univerze 

Moderator: prof. dr. Rado Pišot 

prof. dr. Michael Daxner, President emeritus, the Carl von Ossietzky 
University of Oldenburg, nekdanji predsednik Sveta Magne Karte Observatorij 
akad. prof. dr. Alojz Kralj, predsednik evalvacijskih skupin EUA-IEP  

  Razprava 

12.00 – 14.00  Odmor za kosilo 

14.00 – 16.00  Okrogla miza  
Moderator: prof. dr. Rado Pišot 

 
Na poti k sodobni univerzi – Zakon o univerzi Republike Avstrije  
prof. dr. Wolfgang Schütz, rektor Medicinske Univerze na Dunaju, Avstrijska 
Rektorska konferenca  
prof. Hubert Lengauer, prorektor za mednarodno sodelovanje Univerze v 
Celovcu 
 
Sistemska prenova visokega šolstva in Zakon o univerzi v RS 
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani 
prof. dr. Ivan Rozman, rektor Univerze v Mariboru  
prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik Univerze v Novi Gorici in podpredsednik 
Rektorske konference RS  
prof. dr. Rado Bohinc, predsednik Rektorske konference RS 
 

16.00 – 16.30  Zaključek konference 



 
Vabljeni: 

 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 

Svet RS za visoko šolstvo 

Svet za znanost in tehnologijo RS 

Svet RS za konkurenčnost 

Univerze članic Rektorske konference RS 

Delovna skupina Rektorske konference RS za pripravo predloga Zakona o univerzi 

Slovenski evalvatorji Institucionalnega evalvacijskega programa EUA 

Avstrijska rektorska konferenca 

Češka rektorska konferenca 

Švicarska rektorska konferenca 

Podonavska rektorska konferenca 

Rektorska konferenca univerz Alpe-Jadran 

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Predstavniki ŠS univerz v Ljubljani, v Mariboru, v Novi Gorici in na Primorskem  

Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – 

CMEPIUS 

Mediji 

 

 

 

 


