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POVZETEK
Razvoj novih tehnologij (predvsem IKT) ima pomemben vpliv tudi na izobraževanje, zato
si danes težko zamislimo študij na daljavo brez uporabe vsaj nekaterih oblik in tehnologij
e-izobraževanja. Razvoj v tej smeri je prišel do točke, ko je potrebno tradicionalno delitev
na klasično izobraževanje in izobraževanju na daljavo preoblikovati v delitev na klasično
in odprto izobraževanje, kjer v kontekstu slednjega e-izobraževanje postaja njegova glavna
komponenta.
Velik pomen e-izobraževanja so jasno zaznale številne javne in zasebne inštitucije, ki
delujejo na področju univerzitetnega izobraževanja, o čemer pričajo številni raziskovalni in
razvojni projekti v zadnjih dveh desetletjih, katerih pomembna značilnost je velika
internacionalizacija projektnih skupin, kar jasno kaže na globalne dimenzije in potenciale
e-izobraževanja. Izsledki teh raziskav in tudi izkušnje z že apliciranimi oblikami eizobraževanjem na različnih stopnjah univerzitetnega študija, so zelo jasno pokazali ne
samo zelo kompleksen nabor problemov, temveč tudi, da gre v veliki meri za kvalitativno
nove oziroma konceptualno drugačne izobraževalne prijeme, ki ne morejo predstavljati
enostavnega nadomestila oziroma tehnološke modernizacije klasičnega izobraževanja, saj
bi s tem potencial e-izobraževanja ostal v veliki meri neizkoriščen. V tej zvezi bi omenili
tudi relativno majhno pozornost, ki jo e-izobraževanju namenjajo temeljni dokumenti
bolonjske reforme.
Pregled stanja e-izobraževanje na doktorskem študiju v tujini (ZDA in Evropa), je
pokazatelj, da je to v primerjavi z e-izobraževanjem na nižjih univerzitetnih ravneh še
vedno precej redko. Razlogi za to so verjetno večplastni in jih v naši nalogi nismo posebej
raziskovali. Domnevamo pa lahko, da je razloge za to potrebno iskati v veliko bolj
individualiziranem študiju v primerjavi s študijem večjih skupin na dodiplomskih
programih in posledično velike heterogenosti raziskovalnih (doktorskih) tem, večjih
stroškov (per capita) za organizacijo in vzdrževanje sistema e-izobraževanja za manjšo
populacijo študentov, v primerjalno večjem znanju računalniških tehnologij pri doktorskih
študentih, ki tako pogosto razvijajo bolj »spontane« rešitve v komunikaciji s profesorji in
med seboj...
E-izobraževanje v Sloveniji, vsaj v obliki uradnih akreditiranih programov, še ni prisotno
na slovenskih univerzah. Te sicer že poznajo in ponekod tudi prakticirajo e-izobraževanje
na nekaterih dodiplomskih programih, toda tudi po našem mnenju tu še ni bil dosežen tisti
razvojni prag, ki bi zahteval nadaljnje korake.
Na primeru Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani smo v našem delu poskušali
premisliti možnosti e-izobraževanja na doktorskem študiju. Glede na obstoječe pogoje in
situacijo, pri kateri smo upoštevali strukturo in temeljna pravila doktorskega programa
Humanistika in družboslovje, število doktorskih študentov v zadnjih treh letih, kadrovsko
infrastrukturo (učitelje in administrativno podporo študiju) in aktualne tehnologije, ki jih
FF UL ima za administrativno podporo študiju na dodiplomskih in podiplomskih ravneh,
smo predvideli dva možna scenarija e-izobraževanja, ki smo ju poimenovali delno hibridno
in hibridno e-izobraževanje. Temeljna tehnološka (in posledično tudi konceptna) razlika
med njima je v platformi, ki omogoča različne oblike e-izobraževanja. Pri delno hibridnem
scenariju je to VIS (Visokošolski informacijski sistem), platforma, ki je predvsem
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namenjena oziroma se jo danes uporablja za administrativno vodenje študijskega procesa,
pri čemer omogoča nekatere oblike e-izobraževanja, medtem ko je pri hibridnem scenariju
glavno vlogo odprtokodna platforma Moodle, ki naj bi se uporabljala izključno za procese
in rešitve v samem izobraževanju (poučevanju), administrativna podpora bi bila še vedno
domena VIS. Za vsakega od obeh scenarijev smo preiskali prednosti oziroma slabosti.
Ključne besede
e-izobraževanje, doktorski študij, Moodle, kombinirano e-izobraževanje, Filozofska
fakulteta Univerze v Ljubljani, delno hibridno e-izobraževanje, hibridno e-izobraževanje.

ABSTRACT
Development of new technologies (ICT in particular) exhibits strong influence on
education. Today, it is difficult to imagine any kind of distant learning without at least
some forms and technologies of e-learning. The development in this direction reached the
point where traditional division between conventional and distant learning needs to be
changed into conventional and open learning. And in the context of the latter, e-learning is
becoming its major component.
Great significance of e-learning has beed clearly recognized by numerous public and
private institutions acting in the field of university education what is also mirrored in
numerous research and developmental projects in the last two decades. One of the major
characteristics of these projects is great internationalisation of the project teams which
clearly points to global dimensions and potentials of e-learning. The results of these
projects not only demonstrated high complexity of this issue, but the fact that e-learning
introduces new qualitative and conceptual educational espects which can not be treated as
a simple substitution or technological modernization of the conventional education leaving
so the potentials of e-learning greatly unexplited. In this context we would like to note
rather little attention given to e-learning in the principle documents of the Bologna reform.
Survey of e-learning programs on doctoral studies in the USA and Europe revealed that
such programs are still rather rare compared to undergraduate levels. The reasons for this
are manifold and are beyond the focus of our thesis. However, we assume that they should
be looked for in greater individualisation of study programs (compared to much greater
groups of students on undergraduate levels) and hence heterogeneity of research (doctoral)
themes, larger costs (per capita) needed for organizing and maintaininge-learning system
for comparatively small population of students, in comparatively more developed
computing skills of doctoral students who can frequently develop more 'spontaneous'
solutions in communications with teachers and with peers...
E-learning based doctoral programs, at least officially acredited, is stil not present at the
Slovene universities. They, indeed, are familiar with e-learning and some undergraduate
programs are actually organized as e-learning based curricula, but, according to our
opinion, the developmental threshold which would require further steps is still not reached.
In our thesis we have focused on possibilities of implementing e-learning in the doctoral
program on the Faculty of Arts, University of Ljubljana. Taking into account present
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conditions and situation (structure and principle requirements of the Humanities and Social
Sciences Program, number of doctoral students in the last three years, teaching and
administrative staff available, and actual technologies for administrative support of the
teaching at undergraduate and graduate levels) two possible scenarios were envisaged –
part-hybrid and hybrid. The principal technological and, consequentkly also conceptual,
difference between them is in platform aimed for providing different forms of e-learning.
In the case of the part-hybrid scenario this platform is VIS (Visokošolski informacijski
sistem/Highschool Information System) which is today aimed and used primarily for the
administrative support of the teaching process, but which allows some possibilities of elearning. While in the case of hybrid scenario such platform is open source Moddle which
is exclusively aimed for teaching, and VIS for the administrative support. For both
scenarios their advantages and disadvantages were considered.

Key words
e-learning, doctoral level, Moodle, blended learning, Faculty of Arts of the University of
Ljubljana, part-hybrid e-learning, hybrid e-learning.
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1
1.1

UVOD
Opredelitev področja in opis problema

V primerjavi s prvo in drugo stopnjo bolonjskih univerzitetnih programov (oz. tudi pred
bolonjskih programov), doktorski študij po svoji naravi zahteva precej manj kontaktnih ur
učiteljev s študenti. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF UL), kjer je bil
doktorski študij možen na 20 oddelkih pred uvedbo aktualnega bolonjskega programa
oziroma na 62 področjih po njegovi uvedbi (2009/10), in kjer so bile v obeh programih
doktorske teme zelo heterogene, imajo, t.i. konzultacijske oblike pouka (individualne
konzultacije s profesorji, ki sodelujejo v individualnem študijskem programu doktorskega
študenta), že dolgo tradicijo.
Prednosti takih oblik izvajanja doktorskega študija so bile v manjših stroških za samega
študenta, saj so bila potrebna le občasna srečanja z mentorji, somentorji in drugimi
profesorji, študenti so lahko ves čas svojega doktorskega študija ostajali v svojem kraju
bivanja, takšen način dela je posledično lahko zajel širši (geografski) krog študentov (npr.
iz držav nekdanje Jugoslavije), možno je bilo bolj fokusirano razpravljanje o različnih
vidikih in poteku doktorske raziskave, fleksibilen urnik konzultacij (sprotno dogovarjanje)
ipd.
V tem smislu je lahko uvedba e-izobraževanja povsem normalen razvojni korak, ki lahko
še dodatno okrepi večino omenjenih prednosti, toda, prednosti e-izobraževanja ne bi smeli
gledati samo skozi znižanje neposrednih in posrednih stroškov1 doktorskega študija,
temveč predvsem v perspektivi novih možnosti, tako tehnoloških kot konceptualnih, ki jih
e-izobraževanje omogoča in lahko v marsičem nadgradi obstoječe oblike poučevanja in
interakcijo med profesorji in študenti. Menimo da celo do te mere, da se lahko načrtujejo
oblike in subjekti poučevanja, ki se jih do sedaj realno ni moglo upoštevati.
Zaradi svoje izjemne heterogenosti, ki se danes izrazito kaže v 62 področjih doktorskega
študija, je FF UL velika izjema v Sloveniji, pa tudi širše. To dejstvo je v zadnjih desetletjih
privedlo do izrazite fragmentiranosti in individualizacije doktorskega študija, kar je v
določenih vidikih sicer omogočalo globljo specializacijo in podrobnejše fokusiranje na
samo raziskovalno temo, toda po drugi strani je tak študij s seboj prinašal tudi vrsto
slabosti, zlasti vezanost kandidatov na zelo ozek krog profesorjev ali skoraj izključno na
samega mentorja, slabše poznavanje raziskovalnih problemov drugih doktorskih študentov
in drugih širših vidikov discipline, v kateri študent namerava doktorirati.
V magistrskem delu bomo izhajali iz opredelitev teorij e-izobraževanja z navedbo njegovih
prednosti in pri tem raziskati predvsem, katere nove možnosti, tako na konceptnem kot
izvajalskem planu, lahko ponudi ustrezno oblikovan doktorski študij s pomočjo eizobraževanja oziroma pomaga preseči omejitve »konvencionalnega« študija.

1

Neposredni stroški so tisti, ki jih lahko neposredno povežemo z rezultati neke dejavnosti, modula, programa
ali s stroškovnim mestom ali s sistemom, ki ga opazujemo. Posredni stroški so pa tisti, ki jih povzroči
določena dejavnosti oz. aktivnost, modul, program, stroškovno mesto ali sistemi skupaj z drugimi
aktivnostmi, moduli, programi, stroškovnimi mesti ali sistemi in kjer ti stroški ne morejo biti ustrezno točno
določeni (Bregar et al. 2010, 56)
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1.2

Namen in cilji dela

Namen raziskave je ugotoviti in raziskati morebitne prednosti, ki jih za bolonjski program
doktorskega študija na FF UL omogočajo različne oblike e-izobraževanja. Morebitne
prednosti bomo opazovali na več različnih nivojih, na nivoju organizacije in izvedbe
doktorskega študija, na nivoju konceptnih izboljšav oziroma dopolnilnih možnosti, na
koncu pa bomo skušali opredeliti tudi nivo stroškov za izvajalca oz. uporabnika
doktorskega študija na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

1.3

Metodologija raziskovanja

Poznavajoč trenutno stanje na področju organizacije in izvajanja doktorskega študija na FF
UL, njegovo izvajanje v zadnjih desetih letih, deloma pa tudi strukturo in naravo
posameznih doktorskih študijskih področij, smo za izhodišče naše raziskave postavili
glavno hipotezo, okrog katere smo oblikovali tudi raziskovalno metodologijo in potek
raziskave:
Naša hipoteza je, da je e-izobraževanje na primeru doktorskega študija na FF UL lahko
zelo učinkovita dopolnilna oblika izobraževanja, nikakor pa ne more v celoti nadomestiti
sedanjih oblik poučevanja. Z »dopolnilno obliko« mislimo na več možnosti oz. delovnih
hipotez, ki jih bomo natančneje raziskali v našem delu:
a) E-izobraževanje lahko dopolni oz. nadomesti nekatere izbrane oblike ali dele
programa doktorskega študija oz. njegovega izvajanja.
b) E-izobraževanje lahko izboljša možnost manjšim oz. zelo specifičnim skupinam
doktorskih študentov (npr. tujci iz bolj oddaljenih krajev, telesno hendikepirane
osebe, zaposleni kandidati).
c) E-izobraževanje lahko vključi večji nabor profesorjev (doma in iz tujine) v
poučevanje oz. komuniciranje z doktorskimi študenti.
d) E- izobraževanje lahko veliko hitreje (in bolj spontano) ustvarja tematsko veliko
bolj specifična študijska gradiva oz. zapiske diskusij, ki so lahko na voljo večjemu
številu študentov.

Raziskava je bila načrtovana v naslednjih korakih:
1. Pregled in analiza domače in tuje strokovne literature v zvezi z razvojem in
uporabo konceptov in tehnologij e-izobraževanja. Tu nameravamo z metodami
deskripcije, kompilacije in primerjave jasno predstaviti različne vidike eizobraževanja na splošno.
2. Posebej smo se osredotočili na možnosti e-izobraževanja v doktorskem študiju. Ker
danes poznamo zelo različne oblike in koncepte doktorskega študija (tako v navezi
z e-izobraževanjem kot brez), bomo skušali natančneje pregledati glavne oz.
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najpogostejše organizacijske oblike, posebej pa bomo izpostavili tiste oblike, ki bi
bile lahko primerljive s pogoji in organizacijo doktorskega študija na FF UL.
3. V naslednjem koraku smo predstavili in analizirali trenutno stanje na področju eizobraževanja na FF UL. Predstavljena je bila infrastruktura in obstoječe delujoče
oblike. Ta analiza nam je služila kot podlaga oz. izhodišče (tehnološko, konceptno,
organizacijsko) za preverjanje možnosti za prehod na intenzivnejšo aplikacijo eizobraževanja v doktorskem študiju.
4. V zadnjem delu smo predlagali možne aplikacije e-izobraževanja na doktorskem
študiju na FF UL in, predvsem z metodo scenarijev, teoretično preizkusili njihove
možnosti na različnih vidikih organizacije doktorskega študija.
V naši raziskavi smo uporabili predvsem štiri glavne metode:
a) deskriptivno metodo - za predstavitev glavnih vidikov e-izobraževanja (organizacija,
tehnologija...), za predstavitev oz. opis stanja in razvoja e-izobraževanja na splošno in
na FF UL, za predstavitev doktorskega študija na FF UL in programa Humanistika in
družboslovje;
b) metodo kompilacije - za predstavitev glavnih vidikov e-izobraževanja (organizacija,
tehnologija), za predstavitev različnih oblik oz. rešitev na področju e-izobraževanja na
doktorskem študiju;
c) komparativno metodo - za primerjavo različnih oblik in rešitev na področju eizobraževanja na doktorskem študiju, primerjava z drugimi aktivnimi modeli eizobraževanja doma in v tujini;
d) metodo modeliranja - izdelava teoretičnih modelov za organizacijo e-izobraževanja
na doktorskem študiju FF UL (na podlagi rezultatov primerjalne analize) in scenarijev,
preverjanje možnih scenarijev pri uvajanju sprememb (elementov e-izobraževanja) na
doktorskem študiju FF UL.

1.4

Predpostavke in omejitve raziskave

Glavna predpostavka je navedena že z glavno hipotezo, namreč da je e-izobraževanje
lahko zelo dobro dopolnilo (ne pa nadomestilo) obstoječemu programu in njegovim
oblikam izvajanja. Druga pomembna predpostavka (trenutno je to dejstvo) da je doktorski
študij samoplačniški oziroma ločen od študija na 1. in 2. stopnji in tudi s stališča
profesorjev ne sodi med njihove delovne norme, temveč se razume kot posebej honorirano
delo.
Pri tem seveda nastopa vrsta omejitev, ki pomembno determinirajo manevrski prostor naše
magistrske naloge. Raziskava o možnostih doktorskega študija na Filozofski fakulteti v
Ljubljani je na prvem mestu morala upoštevati vrsto aktov, ki določajo temeljne vidike
organizacije in izvedbe tovrstnega študija (relevantne zakone in vladne uredbe, ki se tičejo
izvajanja doktorskega študija, Statut Univerze v Ljubljani, Pravilnik o organizaciji in
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izvajanju interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in
družboslovje Filozofske fakultete v Ljubljani in trenutno veljavni oz. akreditirani
Interdisciplinarni doktorski program Humanistika in družboslovje, ki ga vodi Filozofska
fakulteta v Ljubljani).
Glavne omejitve za našo raziskavo, če jo želimo vezati na obstoječe pogoje delovanja
Filozofske fakultete v Ljubljani, pa so predstavljali obstoječi informativni sistem (VIS), ki
predstavlja tehnološko-administrativno podporo študijskim programom in procesom na FF
UL, deloma pa tudi računovodski sistem vodenja doktorskega študija oziroma spremljanja
stroškov, povezanih s posameznim študentom.2

1.5

Sestava magistrskega dela

Skupaj z uvodnim in sklepnim poglavjem nalogo sestavlja 5 poglavij. V uvodnem poglavju
je v skrajšani obliki povzeto besedilo dispozicije magistrskega dela. V drugem poglavju je
natančneje opredeljen pojem e-izobraževanja in njegovi glavni vidiki, zlasti tisti, ki so
relevantni za našo nalogo. V tretjem poglavju so predstavljene in primerjane oblike in
rešitve e-izobraževanja za doktorski študij. Ker teh pri nas praktično ni, smo se naslonili
predvsem na tuje primere in izkušnje. V četrtem poglavju so predstavljene analize in
posledično tudi možnosti za izboljšave ali dopolnitve doktorskega študija na FF UL z
uvajanjem različnih elementov e-izobraževanja. V petem poglavju smo predstavili dva
možna scenarija e-izobraževanja na FF UL: delno hibridno in hibridno e-izobraževanje.
Magistrsko delo zaključuje sklepno poglavje, v katerem so povzete glavne ugotovitve v
zvezi z e-izobraževanjem na doktorskem študiju na FF UL in možnosti za izboljšave stanja
na različnih področjih (pedagoškem, organizacijskem, stroškovnem).

2

Ker imam na delovnem mestu v Referatu za doktorski študij na Filozofski fakulteti dostop do vrste
podatkov, za katere velja pravilo tajnosti, tovrstnih podatkov ne bom navajala v magistrskem delu.
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2

E-IZOBRAŽEVANJE

Z razvojem računalniških omrežij in interneta v devetdesetih letih se je začel tudi razvoj
različnih oblik elektronskega poslovanja, kamor štejemo dejavnosti, kot so elektronsko
bančništvo, elektronsko trženje, elektronsko trgovanje, spletne trgovine, svetovanje na
daljavo, elektronsko zavarovalništvo..., pa tudi izobraževanje na daljavo. Vsem tem
dejavnostim je skupni imenovalec izmenjava podatkov preko računalniških omrežij ter
posledično spreminjanje številnih vidikov poslovanja in, ne nazadnje, tudi življenjskih
navad. Kmalu je postalo očitno, kako močno današnja (informacijska) družba temelji na
takojšnji in množični izmenjavi informacij in dostopu do njih. Internet je povzročil številne
družbene spremembe, s tem ko je povečal učinkovitost, znižal stroške znanja in
komuniciranja ter pri tem omogočil nove načine delovanja predvsem na globalnem nivoju
(Jerman-Blažič et al. 2001, 11-15).
Razvoj novih tehnologij in posledično spremenjen način poslovanja ter način življenja je
botroval nastanku elektronskega trga za blago, storitve, znanje, informacije, kamor sodi
tudi e-izobraževanje. E-izobraževanje je pravzaprav le eden od načinov izobraževanja na
daljavo, saj gre za izobraževalni proces, kjer je učenec/študent prostorsko in/ali časovno
ločen od učitelja. To omogoča posebno oblikovano, prilagojeno učno vsebino in
komunikacijo (Gerlič 2000, 266). Razvoj na tem področju je bil zelo hiter in danes si
izobraževanja na daljavo ne moremo predstavljati brez podpore IKT.
V globalni družbi, za katero so značilne hitre spremembe, je odvisnost od znanja zelo
visoka, ker znanje postaja eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti pri številnih vidikih
družbenega in ekonomskega življenja. In ker se znanje vse bolj pospešeno razvija, je
postalo bistveno razviti in razširiti oblike pridobivanja znanja tudi na življenjska obdobja
po koncu formalnega izobraževanja. Zato razvite države vse bolj posvečajo pozornost
vseživljenjskemu izobraževanju, ki je namenjeno predvsem zaposlenim, da si ti nabirajo
potrebna znanja za čim bolj učinkovito opravljanje svojega dela oziroma njegovo
izboljševanje.
Eden glavnih načinov izobraževanja za vseživljenjsko učenje v zadnjem obdobju postaja
prav e-izobraževanje, ki se mu napoveduje nagla rast. Tako je tudi Slovenija zaradi potrebe
po sledenju razvojnim trendom razvitejših držav sprejela Nacionalno strategijo eizobraževanja 2006-2010, v kateri so jasno določene bistvene značilnosti, oblike in potrebe
po tovrstnem izobraževanju (Nacionalna strategija e-izobraževanja 2006-2010. 2006, 1).
Marsikaj od naštetega je vsekakor relevantno tudi za področje višje izobrazbe, kjer eizobraževanje postaja danes vse bolj pomembno. V tujini (npr. ZDA) poznajo različne
oblike e-izobraževanja na praktično vseh univerzah, pri čemer se količina tako
posredovanih vsebin (npr. predavanj, demonstracij...) močno povečuje. E-izobraževanje, ki
je bilo še do pred kratkim sinonim za učenje/izobraževanje na daljavo, sedaj ne vključuje
samo predavanj, pač pa prek spleta ponuja celo paleto dopolnilnih oblik tradicionalnim
oblikam učenja in poučevanja. Raziskave kažejo, da kar 70% ustanov v ZDA nudi
elektronsko izobraževanje na daljavo, 80% šol pa nudi hibridno različico (Grobovšek
2004, 1).
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Prve oblike e-izobraževanja, kot ga poznamo danes, so se pojavile v Združenih državah
Amerike, ki so še danes vodilna država na tem področju. EU ima sicer manjši, vendar kljub
temu pomemben delež e-izobraževanja med ostalimi izobraževalnimi praksami. Razlog
temu je predvsem v nekoliko poznejšem in šibkejšem razvoju informacijskih tehnologij v
Evropi, kar pa EU skuša z različnimi sredstvi popraviti. V t.i. Lizbonski strategiji je
posebno poglavje posvečeno t.i. e-vsebinam, ki med drugim vključujejo tudi program eučenja, ki naj bi povezoval evropske dejavnosti na področju izobraževanja v informacijski
družbi (Pilko 2005, 23).
Kar precej truda v razvoju e-izobraževanja je opaziti tudi pri nas. V izobraževalni sistem
je bilo v zadnjem desetletju investirano precej znanja in sredstev na področju uvajanja IKT
(informacijsko komunikacijske tehnologije) in e-izobraževanja v izobraževalne prakse
(npr. program RO, Računalniško opismenjevanje Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
ter Zavoda RS za šolstvo). Rezultat takih aktivnosti je videti v močno povečanem številu epodprtih učnih gradiv, v usposabljanju učiteljev za uporabo IKT in izdelavo ustreznih evsebin, v množičnem opremljanju izobraževalnih ustanov s tehnologijami IKT in tudi v
povečanju informacijske pismenosti učencev, dijakov in študentov (Prosenik et al. 2004,
2). Pri tem vsekakor ne smemo zanemariti tudi precej velikih investicij v osnovno
komunikacijsko infrastrukturo (v samo omrežje, njegova vozlišča in tehnologijo), kjer ima
najpomembnejšo vlogo Javni zavod Arnes, katerega najpomembnejša naloga je
zagotavljanje omrežnih storitev organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in
kulture (glej www.arnes.si).
Toda začetnim uspehom na tem področju je kmalu sledilo spoznanje o precej stihijskem
oz. premalo koordiniranem in nepovezanem razvoju oziroma neusklajeni uporabi tovrstnih
vsebin in tehnologij, kar je verjetno bila posledica ne dovolj ustrezne organizacije in
pomanjkanje sistematičnega uvajanja dobrih rešitev v širše okolje. Tako je bil v zadnjih
letih opažen določen razkorak med številom projektov e-izobraževanja in zmanjšano
intenzivnostjo njihove širše uporabe. Pa vendarle kljub začetnim težavam obstaja kar
veliko projektov, ki predstavljajo učno snov s pomočjo IKT z multimedijskimi sredstvi in
pristopi na zelo nazoren in uporabnikom razumljiv način (Prosenik et al. 2004, 1).

2.1

Študij na daljavo kot predhodnik e-izobraževanja

Značilnost izobraževanja na daljavo (in tudi e-izobraževanja) je posreden stik med
učencem in učiteljem, ki sta fizično, lahko pa tudi časovno ločena. Učno gradivo pri
izobraževanju na daljavo je možno posredovati s pomočjo različnih medijev v tiskani ali
elektronski obliki, kar omogoča udeležencem, da se učijo v domačem ali drugem okolju
oz. v času, ki jim najbolj ustreza. Zaradi tega je ta oblika izobraževanja še posebej prisotna
oz. priljubljena pri nadaljnjem izobraževanju, ko je formalno izobraževanje že zaključeno,
in obstaja realna potreba po novem znanju za učinkoviteje opravljanje del in nalog na
delovnem mestu. Druga pomembna značilnost izobraževanja na daljavo je ta, da je lahko
namenjena vsem starostnim skupinam in ga odlikuje velika prilagodljivost, ki hkrati
omogoča tudi večjo stopnjo anonimnosti v izobraževalnem procesu, kar zna biti
pomemben element v vseživljenjskem izobraževanju (Gerlič 2003, 43).
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Prve oblike izobraževanja na daljavo sežejo kar nekaj stoletij v preteklost. Že v 18. stoletju
z razvojem poštnih storitev in tiskanih gradiv, ki je omogočal v oddaljenih krajih Severne
Amerike samostojno izobraževanje brez fizične prisotnosti udeležencev v oddaljenih ali
težje dosegljivih izobraževalnih ustanovah. Z ustrezno administrativno in evalvacijsko
podporo je na ta način pridobljeno znanje kmalu postalo tudi formalno veljavno. V drugi
polovici 19. stoletja se je tovrstno izobraževanje na daljavo razvilo v večjem obsegu v
ZDA, Kanadi, Avstraliji, Švedski, Nemčiji in Veliki Britaniji, ko je začel delovati t. i.
sistem dopisnega izobraževanja.
Metode dopisnega izobraževanja so bile odvisne od stopnje razvoja ostalega izobraževanja
in vzgoje, še posebej pa je nanje vplival razvoj tehnologij prenosa podatkov, kjer je prav
razvoj in širjenje množičnih medijev močno vplivalo na kanale prenosa znanja in
informacij (Gerlič 2003, 43). Razvoj tehnologij za prenos informacij se zelo dobro odraža
tudi v razvojnih etapah izobraževanja na daljavo. Taylor (povzeto po Gerlič 2003, 44-45)
govori o štirih glavnih generacijah (obdobjih), za katere so značilni specifične oblike
didaktičnih modelov:


Prva generacija – dopisni didaktični modeli; najpogosteje v obliki tekstov, v
dvosmerni pisni komunikaciji oz. medsebojnem dopisovanju med učiteljem in
udeležencem v izobraževanju – učencem (klasični didaktični trikotnik – slika 1).



Druga generacija – multimedijalni didaktični modeli; ponujeni so novi mediji za
posredovanje znanja oz. študijskega gradiva, ki nadomeščajo ali dopolnjujejo
tiskano gradivo (avdiokasete, videokasete, interaktivni video, gradiva za
računalniško podprto učenje, itd). Pisni zapisi so le eden od virov, ki pa izgubljajo
pomen, kot so ga imeli v predhodnem, dopisnem modelu (korigirani didaktični
trikotnik- slika 1).



Tretja generacija – model izobraževanja na daljavo v pravem pomenu besede; na
voljo je več virov znanja (radio, televizija, audiokonference, videokonference
ipd.), ki omogočajo prenos znanja na daljavo z vse višjo stopnjo zunanje in
notranje interaktivnosti (didaktični četverokotnik – slika 1).



Četrta generacija – model fleksibilnega učenja, sloni na sistemih interaktivnih
multimedijev oz. na sistemih interaktivne večpredstavnosti, računalniško
podprtega komuniciranja s pomočjo intraneta in interneta ter novejših
informacijsko – komunikacijskih tehnologij (IKT). To obdobje zaznava bistveno
višjo stopnjo individualne interakcije, predvsem z uporabo najrazličnejših
multimedijskih in medmrežnih izobraževalnih pripomočkov, ki so oblikovani in
zasnovani tako, da omogočajo udeležencem – učencem večjo samostojnost,
fleksibilnost ter najvišjo stopnjo zunanje in notranje interaktivnosti v didaktičnem
in komunikološkem smislu (didaktični mnogokotnik – slika 1).
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Gerlič (Gerlič et. al. 2001, str. 10) opredeljuje še peto generacijo, ki nudi poleg
fleksibilnega učenja še avtomatsko prilagodljiv odziv na potrebe iz zahteve študentov
(slika 2).
Slika 1: Didaktični modeli štirih generacij izobraževanja na daljavo

Vir: Gerlič 2003, 44-45
Slika 2: Modeli izobraževanja na daljavo po Taylorju

Vir: Gerlič et al. 2001, 9
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Predstavljene generacije lahko ocenimo glede njihove stopnje fleksibilnosti na osnovi časa,
prostora, tempa ter glede na njihove stopnje interaktivnosti po individualnem ali socialnem
nivoju. Četrta in peta, ki sta prilagodljivi generaciji, ponujata množico prilagodljivih in
interaktivnih možnosti, kjer je prav razvoj IKT omogočil višjo stopnjo zunanje in notranje
interaktivnosti v didaktičnem in komunikološkem smislu (Gerlič et al. 2001, 9)

Razlike med izobraževanjem na daljavo in e-izobraževanjem
Izobraževanje na daljavo od samega začetka izhaja zlasti iz potreb odraslih ter iz njihovega
specifičnega položaja, ki ga zavzemajo v procesu izobraževanja. Izobraževanje na daljavo
pomeni drugačno organizacijsko in izvedbeno zasnovo, ki izhaja iz drugačnega položaja
odraslih v izobraževanju in temelji na posredni učno-vzgojni komunikaciji kot npr.
samostojno učenje iz gradiv, mentorsko delo, organizacija izobraževanja, ki omogoča kar
največjo fleksibilnost pri študiju. Pri e-izobraževanju pa je izobraževalni proces bistveno
podprt z internetom, ki omogoča drugačno, bolj fleksibilno in predvsem interaktivno
zasnovo študijskih gradiv. Istočasno odpira nove možnosti in dimenzije za komunikacijo
med skupinami udeležencev, vstopanje v virtualni učni prostor na vseh lokacijah z
dostopom do interneta (Dobnik 2003, 61).
Pri e-izobraževanju gre torej v prvi vrsti za razmejitev med izobraževanjem, ki poteka s
pomočjo klasičnih oblik komunikacije (predavanje, video in avdio posnetki, tiskani
učbeniki, tiskani testi, telefonske konzultacije ipd.) ter med načinom izvedbe
izobraževanja, ki je podprt s spletno tehnologijo (kot so npr. spletni učbeniki, forumi,
klepetalnice, testi znanja na internetu ipd.). Vključen je lahko v redni študij mladih, kot
tudi v izobraževanje odraslih (npr. izredni študij ali študij na daljavo) in podprt s spletno
tehnologijo ali pa tudi ne. Vendar obe obliki, tako izobraževanje na daljavo kot eizobraževanje, zahtevata drugačno zasnovo in organizacijo izobraževalnega procesa, pri
čemer e-izobraževanje zahteva od vseh udeležencev (študentov, mentorjev, administracije,
avtorjev gradiv) tudi ustrezno stopnjo informacijske pismenosti in ustrezno opremo
(Dobnik 2003, 61-62).
Če se je v preteklosti govorilo o klasičnem izobraževanju in izobraževanju na daljavo,
lahko rečemo, da se danes govori o klasičnem in odprtem izobraževanju, pri čemer eizobraževanje razumemo kot konvergenco klasičnega in izobraževanja na daljavo, ki z
uporabo informacijske tehnologije in novih didaktičnih ter organizacijskih metod postane
odprto izobraževanje. Pojem odprto izobraževanje ima nekakšen krovni pomen za vse
izobraževalne sisteme, ki sistematično odstranjujejo različne ovire pri izobraževanju kot je
npr. čas, prostor, starost, spol, tehnologija (Dinevski in Ojstrešek 2003, 182-183). Tako
programi e-izobraževanja lahko potekajo v celoti preko spleta, v večjem delu preko spleta
(neposredne klasične oblike poučevanja se pojavljajo kot dopolnilne) ali v kombinaciji s
tradicionalnimi oblikami izobraževanja (t.i. blended learning) (Zagmajster 2006, 4).
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2.2

Opredelitev e-izobraževanja

Termin e-izobraževanje se je pričel prvič pojavljati po letu 1999 v kontekstu stalnega in
intenzivnega globalnega razvoja tehnološko podprtega izobraževanja (Dinevski in
Ojsteršek 2003, 182). E-izobraževanje omogoča učenje preko elektronskih medijev, preko
omrežja, ki lahko temelji na lokalni ali globalni mreži, kot je npr. internet. Vsebine so
lahko ponujene v različnih oblikah: od besedila, slike, zvoka, animacij ali virtualnega
okolja. Tako učenje omogoča, da si uporabnik sam določi hitrost učenja oz. učnega
napredovanja. Ponudniki so lahko univerze, druge izobraževalne ustanove ali komercialne
organizacije (Grobovšek 2004, 1-2).
Neenotnost v razumevanju pojma e-izobraževanje nam kaže pestra raba izrazov, ki
opredeljuje e-izobraževanje v tuji strokovni literaturi (v angleškem jeziku) in sicer kot: elearning, e-education, on-line learning, web-based learning, internet-based learning,
flexible learning, open and distance learning, virtual education ipd. E-izobraževanje je
ravno tako kot študij na daljavo generičen pojem, saj v praksi obstaja mnogo različnih
izvedbenih inačic, ki se razlikujejo tako po uporabi medijev za predstavitev vsebin, kot
tudi po pedagoški in administrativno-tehnični podpori ter organizacijskih oblikah
(Zagmajster 2006, str. 4).
Obstaja več definicij e-izobraževanja oz. e-učenja. Spodnjo definicijo navajamo po
Grobovšku (2004, str. 1):


Učenje, vaje ali izobrazba pridobljena s pomočjo elektronskih naprav. Eizobraževanje vključuje uporabo računalnika ali kakršnekoli elektronske naprave, s
pomočjo katere dostopamo do materiala za učenje, se izobražujemo ali vadimo
snov.



E-izobraževanje lahko vključuje raznovrstno drugo opremo, ni le izobraževanje
prek spleta (uporaba interneta ali intraneta), saj je lahko učna snov na zgoščenkah
ali DVD-jih.



Študij na daljavo je osnova razvoja e-izobraževanja. Elektronsko izobraževanje je
lahko »na zahtevo«, pri čemer se izognemo težavam pri potovanju, prisotnosti ob
določenem času ter točnosti.

V Grobovškovih navedbah se prepletata pojma e-izobraževanje in e-učenje, zato se nam
zdi smiselno da ju pogledamo tudi s stališča Nacionalne strategije e-izobraževanja 20062010 (2006, 2):


"E-izobraževanje" predstavlja učenje in poučevanje z uporabo sodobnih
informacijsko-komunikacijskih tehnologij. O e-izobraževanju govorimo vedno,
kadar je v proces učenja in poučevanja vključena IKT, ne glede na način in obseg
vključevanja.



"E-učenje" predstavlja vrsto učenja, ki se v tujini opredeljuje z izrazom "elearning" in je samo ena od oblik "e-izobraževanja". "E-učenje" pomeni predvsem
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učenje na daljavo prek interneta ter drugih informacijsko-komunikacijskih
tehnologij.
V nadaljevanju najdemo dodatne opredelitve oziroma pojasnitve (Nacionalna strategija eizobraževanja 2006-2010. 2006, 1):


E-izobraževanje ne pomeni samo »elektronsko«, temveč tudi bolj »ekonomično«,
bolj »efektivno« oziroma »izboljšano« in »izpopolnjeno« izobraževanje. Eizobraževanje so ljudje, ki uporabljajo tehnologijo v izobraževalne namene in brez
katerih tehnologija sploh ne bi delovala. E-izobraževanje torej predstavlja tako
učenje kot poučevanje z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske
tehnologije.



E-izobraževanje na enostaven način v središče učnega procesa postavlja
izobraževanca ter tako sledi temeljnim izhodiščem in pravilom učinkovitega
izobraževanja. Prav tako e-izobraževanje omogoča prilagajanje učnega procesa
potrebam, ciljem in željam posameznega izobraževanca ter mu hkrati omogoča
dostop do znanja v času, na kraju in na način glede na njegove potrebe.



E-izobraževanje uporablja sodobno IKT za izboljšanje učinkovitosti klasičnega
učenja in poučevanja, v obliki »e-učenja« pa za nadomestilo oziroma alternativo
obstoječim načinom izobraževanja.



Najširša opredelitev pojma e-izobraževanje je ta, da e-izobraževanje zajema
celovito informacijsko podporo izobraževalnemu procesu. Torej na splošno eizobraževanje označuje pridobivanje znanja, kjer informacijsko-komunikacijska
tehnologija delno ali v celoti nastopa kot posrednik med akterji izobraževanja
oziroma izobraževalno institucijo, izobraževalcem in izobraževancem.

Bregar et al. (2010, str. 4) menijo, da je pri opredeljevanju e-izobraževanja smiselno
razlikovati dve ravni:


V širšem pomenu pojmujemo e-izobraževanje kot uporabo sodobne IKT
(informacijske in telekomunikacijske tehnologije), ki je namenjena dopolnitvi ali
obogatitvi tradicionalnega izobraževanja, njegovi konceptualni temelji pa pri tem
ostajajo nespremenjeni (Zagmajster 2006, str. 3). Imenujemo ga tudi delno
tehnološko podprto izobraževanje, pri katerem se uporablja tehnologija le kot ena
od dopolnilnih sestavin učnega procesa, doktrina tradicionalno zasnovanega učnega
procesa pa ostaja nespremenjena.



V ožjem pomenu oz. celostno e-izobraževanje pa zajema temelje tradicionalnega
študija na daljavo. Njegova vpeljava v prakso zahteva kompleksne aktivnosti in
spremembe in vključuje organizacijske, finančne in kadrovske vidike, pa tudi
opuščanje tradicionalnih pedagoških modelov.
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2.2.1 Vrste in oblike e-izobraževanja
Vrste e-izobraževanja so najpogosteje opredeljene glede na njihov namen oz. funkcijo ter
pri tem upošteva potrebe ter zahteve uporabnikov. Po drugi strani pa so oblike eizobraževanja opredeljene glede na naravo učnega vodenja in pomoči učencu/študentu ter
se jih običajno označuje kot nivoje e-izobraževanja.
Pri upoštevanju potreb in zahtev uporabnika obstaja klasifikacija e-izobraževanja glede na
skupine uporabnikov oz. njihove potrebe. Gre za vrsto izobraževanja in takšno
klasifikacijo so izvedli Arh, Kovačič in Jerman-Blažič (2006, 4-5), ki so identificirali 5 vrst
okolij oz. skupin uporabnikov:


Osnovnošolska in srednješolska okolja. Osnovnošolska in srednješolska populacija
sta najbolj dovzetni za IKT. To so okolja, kjer nastajajo velike navidezne šole in
omogočajo učencem in učiteljem npr. dostop do knjižnice zunanjih gradiv, imajo lahko
prilagojen način dela za boljše in slabše učence ter uvedene nove pristope k
samostojnemu učenju.



Univerzitetna okolja. Akademske institucije so bile prve, kjer se je pojavilo eizobraževanje. Univerze in fakultete po svetu so se uvajanja e-izobraževanja lotile na
več načinov. Pogosto so se združevale v konzorcije, ki so lahko za lastne potrebe in
potrebe drugih uporabnikov ponujali skupne programe e-izobraževanja, kjer so si
razdelile organizacijske in tehnološke rešitve. Takšno združevanje je omogočalo večji
vpis študentov v študijske programe in lažje posodabljanje oz. razširjanje učnih gradiv.
E-izobraževalno okolje običajno nudi informacije o predmetih, urnikih, pedagoškem
osebju, omogočen je dostop do elektronskih učnih gradiv in ostalih vsebin, možno je
dodajati komentarje in zaznamke posameznim vsebinam, sprejemati vaje, seminarske
in druge naloge, jih ocenjevati... Pomemben vidik je tudi sledljivost študentov.
Tovrstna okolja so dobrodošla predvsem tistim študentom, ki se zaradi krajevne
oddaljenosti od kraja študija, finančnega stanja in časovne stiske ne morejo udeleževati
klasičnih predavanj.



Vseživljenjsko izobraževanje. Z nadgradnjo obstoječega znanja in pridobivanjem
novega znanja je možno bistveno izboljšati možnosti napredovanja oz. pridobivanja
boljših zaposlitev, večjih finančnih prihodkov in boljše kvalitete življenja. Znanstveni
in tehnološki razvoj, spreminjanje proizvodnih procesov zaradi vse večje konkurence
stalno povečujejo zahtevo po konstantnem izobraževanju in usposabljanju ter tako
posameznikom omogočajo obnavljanje in osveževanje znanja oz. njegovo nadgradnjo.



Ljudje s posebnimi potrebami. Npr. osebe s težavami s sluhom, vidom, motorično ali
tudi kako drugače ovirane osebe vsekakor potrebujejo prilagojeno podporo pri
izobraževanju. Poleg nekaterih tehnoloških rešitev (npr. prilagojene računalniške
opreme) sodijo med prilagojene oblike e-izobraževanja za take skupine predvsem
spletno podprta video oz. zvočna predavanja na zahtevo. To je ciljna skupina, ki jim je
nova tehnologija omogočila dostop do novih znanj oziroma so marsikdaj edina realna
in cenovno dostopna oblika izobraževanja za takšne osebe. Tu vsekakor ne smemo
zanemariti potenciala, ki ga omogoča medsebojno komuniciranje takih oseb, ki si z
izmenjevanjem izkušenj in pomoči lahko zelo pomagajo v osvajanju novih znanj.
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Poslovna okolja se vse bolj zavedajo pomembnosti e-izobraževanja, tako za poslovne
organizacije kot za zaposlene. Ta okolja spodbujajo vseživljenjsko izobraževanje in s
tem posledično osebni in profesionalni razvoj. Intenziven razvoj IKT spreminja
organiziranost in delovanje organizacij ter posledično tudi vrsto znanj za opravljanje
del in nalog. E-izobraževanje se v organizaciji uvaja predvsem z namenom zniževanja
stroškov izobraževanja ter zaradi časovne in krajevne fleksibilnosti.

Glede na naravo učnega vodenja učencev oziroma pomoči so oblike e-izobraževanja
razdeljene v štiri skupine, od enostavnejših do bolj zahtevnih (Grobovšek 2004, 2-5) :
Baze znanja (knowledge databases) – najbolj enostavna oblika, ki jo mnogi pravzaprav
niti ne uvrščajo med prave oblike e-izobraževanja. Baze znanja pogosto nastopajo v obliki
enciklopedij, navodil oz. priročnikov (npr. kako uporabljati določeno strojno ali
programsko opremo). Med baze znanja sodijo tudi spletni iskalniki, s katerimi lahko preko
določenih gesel pridemo do iskanih vsebin. Takšne elektronske baze znanja (običajno
predstavljene na spletnih straneh) so zmerno interaktivne, kjer uporabnik mora s pomočjo
ključnih besed ali abecednih ali kako drugače urejenih indeksov poiskati določene vsebine.
Podpora preko spleta (online support) – oblika elektronskega učenja, ki deluje podobno
kot baze znanja. Sem sodijo pogovorne sobe, forumi, oglasne deske, e-pošta, pomoč v živo
preko neposrednih sporočil. Uporaba teh sredstev omogoča hitrejše iskanje rešitev za
specifična vprašanja oz. komuniciranje z osebami s podobnimi potrebami.
Asinhrono učenje (asynchronous training) – tradicionalna oblika elektronskega učenja,
kjer sam uporabnik določa hitrost napredovanja. Učne vsebine so lahko na zgoščenkah,
lokalnem omrežju ali internetu. Takšno učenje lahko vključuje komunikacijo z
inštruktorjem prek oglasnih desk na spletu, e-pošte in podobnih tehnologij. Možno je tudi
individualno raziskovanje oziroma iskanje povezav do relevantnih gradiv in vsebin, ki se
jih preučuje brez inštruktorja. Pri asinhronem učenju običajno ni komuniciranja z drugimi
udeleženci v izobraževalnem procesu ali pa je to zelo omejeno. Prednost asinhronega
učenja je predvsem v fleksibilni uporabi časa in tudi kraja učenja, predavanja se lahko
večkrat konzultirajo, prav tako tudi zapisane diskusije (glej sliko 3).
Slika 3: Asinhrono učenje
Asinhrono učenje
Oblike
 Dokumenti in spletne
strani
 Učenje prek
spleta(WBT)
 Optični mediji (CD,
DVD)
 Testi, raziskave
 Simulacije
 Raznorazni posnetki

Prednosti:
 Učite se lahko kadar vam ustreza
 Sami lahko izberete kaj se boste učili
 S snovjo nadaljujete tako hitro kot vam ustreza
Slabosti:
 Ni neposredne možnosti za vprašanja (ne morete
spraševati med učenjem snovi)
 Vsebina je relativno statična
 Ni ustrezno za vse vrste učenja

Vir: Grobovšek 2004, 4
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Sinhrono učenje (Synchronous training) – je najbolj primerljivo s klasičnim
izobraževanjem; izvaja se v realnem času z učiteljem, ki vodi pouk v živo. Udeleženci se
prijavljajo ob dogovorjenem času in lahko neposredno komunicirajo z inštruktorjem ter
med seboj. Lahko celo »dvignete kibernetično roko« in vidite »kibernetično tablo«. Takšna
oblika omogoča postavljanje vprašanj v realnem času. Predavanja trajajo različno dolgo –
od enega samega predavanja, tja do več predavanj, ki trajajo več tednov ali mesecev. Ta
način učenja se izvaja po navadi preko internetnih strani, avdio ali video konferenc,
pogovornih sob, internetne telefonije ali celo obojestranske video konference s študenti
(glej sliko 4).
Slika 4: Sinhrono učenje
Sinhrono učenje
Oblike:
 Virtualne učilnice
 Virtualna predavanja vodena s
strani inštruktorja
 Aktivno sodelovanje pri vajah
 Izleti
 E-srečanja
 Spletni seminarji in oddaje

Prednosti:
 Takojšen odziv od inštruktorjev
 Razredni model je znan in nudi okolje, ki
vzpodbuja zanimanje za učenje
Slabosti:
 Zahtevna strojna oprema in logistična
podpora
 Učenje poteka ob določenem času
 Ustvarjalec tečaja določa hitrost predavanja

Vir: Grobovšek 2004, 5
Poleg navedenih oblik lahko navedemo tudi neodvisno e-izobraževanje (Independent ELearning), kjer učeči ni del razreda z ostalimi učečimi in pogosto nima tutorja. (Sajovic
2006, 28). To obliko najpogosteje ponujajo komercialni ponudniki. Ob pomanjkanju
znanja lahko učeči poišče na internetu ustrezne tečaje in se jih udeleži. Pri tem mu ni
potrebno upoštevati časovnih okvirov, ki jih ponudnik narekuje, saj so gradiva modulirana
in prilagojena posamezniku.

2.2.2 Interaktivnost e-izobraževanja in njegove sestavine
E-izobraževanje je organizirano s pomočjo IKT za potrebe izobraževanja oz. učnega
procesa in za potrebe vodenja administrativnega oz. poslovnega dela. Glavna udeleženca v
e-izobraževanju za potrebe učnega procesa sta učitelj in učenec. Učitelj prek gradiv in
dejavnosti učenca organizira, spodbuja in izvaja proces učenja, zato govorimo o treh
pomembnih sestavinah e-izobraževanja: učitelju, učencu in gradivih (Suličič 2008, 48).
Interakcije med udeleženci e-izobraževanja so ključnega pomena za kakovosten proces
izobraževanja, pri čemer niso pomembne le interakcije med posameznimi vključenimi
skupnim kot npr. med učitelji in učenci oz. študenti temveč so pomembne tudi interakcije
znotraj posameznih skupin kot so npr. interakcije med študenti. Interakcije s podporo IKT
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omogočajo manjšo ali večjo prilagodljivost časa in prostora kot prikazuje slika 5 (Suličič
2008, 48-49).
Slika 5: Sestavine e-izobraževanja

Vir: Suličič 2008, 48

V sklopu e-izobraževanja nastopa več različnih interakcij (Suličič 2008, 49-50, v
Anderson):


Interakcija študent-študent, ki jo poudarjajo predvsem t.i. konstruktivisti in je
pomembna zaradi med vrstniškega povezovanja. Sodelovalno delo med študenti
omogočajo razvoj kritičnega mišljenja ter omogoča ustvarjenje učnih skupnosti, s
pomočjo katerih lahko študenti razvijajo medosebne spretnosti.



Interakcija učitelj-študent omogoča komunikacijo, ki je lahko sinhrona (video, avdio)
ali asinhrona (forumi).



Interakcija študent-gradivo je prisotna v klasičnem in e-izobraževanju. Spletno podprto
izobraževanje omogoča poleg pisnih gradiv tudi dostop do drugih multimedijskih
gradiv. Med gradiva, ki so zelo zanimiva so tista, ki omogočajo takojšnjo povratno
informacijo kot npr. o pravilnosti oz. nepravilnosti rešene naloge.



Interakcija učitelj-učitelj omogoča sodelovanje med njimi ter izmenjavo izkušenj in
primerov dobre prakse.



Interakcija gradivo-gradivo. Gradiva so lahko vir tudi drugih številnih informacij, ki se
lahko samodejno dopolnjujejo, spreminjajo, posodabljajo.
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2.2.3 Prednosti in slabosti e-izobraževanja
V primerjavi s klasičnim oblikami izobraževanja in izobraževanja na daljavo ima eizobraževanje lahko celo vrsto prednosti, ki naj bi v temeljih spremenile tradicionalne
metode izobraževanja (Bregar et al. 2010, 17). Prednosti se kažejo tako v sami naravi
izobraževanja oz. v pogojih, ki jih omogočajo tovrstne oblike in prakse kot tudi specifične
prednosti s stališča uporabnika in izvajalca (učitelja oz. organizatorja e-izobraževanja).
Dinevski in Ojsteršek (v Zorko 2007, 9) sta med najpomembnejše prednosti eizobraževanja navedla neodvisnost od prostora učenja, prosto izbiro hitrosti in časa učenja,
hitro distribucijo novih informacij mnogim posameznikom in prilagodljivost:


Geografska oddaljenost ima pri e-izobraževanju zelo majhno težo. Dejansko je
ključni element predvsem ustrezno hitra internetna povezava in ustrezna strojna in
programska oprema.



Prav tako ima precej manjšo težo tudi sam čas. Razen pri sinhronem učenju in
komuniciranju z drugimi udeleženci v realnem času, lahko vsak posamezen učenec
(pa tudi učitelj) sam izbira najbolj primeren čas za učenje. S slednjim v zvezi je tudi
hitrost oz. intenzivnost učenja oz. sodelovanja v e-izobraževanju.



Kot pomembna prednost e-izobraževanja se vsekakor kaže možnost zelo hitre
distribucije novih vsebin. Takšne vsebine (tudi večje količine) je s pomočjo
internetnih tehnologij in storitev možno distribuirati v zelo kratkem času zelo
velikemu številu uporabnikov in to v različnih oblikah (besedila, slikovno gradivo,
zvočni zapisi, baze znanja, ipd.).



Prilagodljivost e-izobraževanja pa se ne kaže samo v fleksibilni izrabi časa,
geografski neodvisnosti, pač pa tudi v možnosti individualiziranja vsebin (in oblik
posredovanih informacij) za posamezne manjše ciljne skupine oziroma tudi za
posameznike, s čimer se lahko močno poveča učinkovitost učenja.

Poleg naštetih prednosti e-izobraževanja se s stališča posameznega udeleženca kažejo še
dodatne prednosti. Bregar, Zagmajster in Radovan (2010, 17) poleg že omenjene prožnosti
v času, kraju in intenzivnosti omenjajo še večjo interaktivnost in hitrejši dostop do znanja
iz različnih virov (sinhrone in asinhrone komunikacije, spletni viri), možnost prilagajanja
učnih pristopov posameznikovim potrebam, transparentnost pogojev izobraževanja,
možnosti prilagajanja učnih pristopov posameznim potrebam in razvoj novega znanja in
kompetenc.
Bregar, Zagmajster, Radovan (2010, 17) posebej opredelijo tudi prednosti e-izobraževanja
s stališča izobraževalne organizacije:


zmanjševanje nekaterih stroškovnih kategorij (stroški učnega osebja, stroški
najemnin in drugi stroški, ki so povezani s prostori);



možnost bolj kakovostih storitev;
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preglednost in dokumentiranost izvedbe programov in konsistentnost izvedbe;



možnost večje objektivizacije ocenjevanja;



dostopnost do kakovostnih virov;



vpeljevanje sodobnih pedagoških modelov in inoviranje pedagoškega procesa;



boljše možnosti trženja izobraževalnih programov in internacionalizacije.

Ne smemo pa zanemariti tudi morebitnih slabosti ali pomanjkljivosti takih procesov in
praks. Dinevski in Ojsteršek (v Zorko 2007, 10) med največje slabosti štejeta :


Pomanjkanje osebnega kontakta z mentorjem in ostalimi učenci, posledično
demotiviranost učencev, odsotnost fizične skupnosti, ki lahko učinkovito
medsebojno spodbuja učence pri doseganju ciljev.



Visoki stroški kakovostnega e-izobraževanja, saj je izdelava kvalitetnih
izobraževalnih e-vsebin in portala lahko zelo draga v primeru, ko organizacija ne
izkorišča ekonomije obsega. Drugi velik problem je podpora mentorjem za
učinkovito in kakovostno e-izobraževanje, prav tako tudi skupina na posameznega
mentorja ne sme presegati 15 učencev/študentov. Izobraževalne organizacije si
pogosto ne morejo privoščiti tako veliko število mentorjev, saj število učencev
lahko niha, prav tako bi vključevanje dodatnih mentorjev lahko bistveno podražilo
e-izobraževanje. Zato je pomembno izkoristiti ekonomijo obsega, saj le-ta poceni eizobraževanje, čeprav obstaja možnost, da pri tem izgubimo nekaj na kakovosti.



Večji osip kot pri klasičnem izobraževanju. Osip pri izobraževanju na daljavo, (tudi
e-izobraževanja) je od 10 do 20 odstotkov višji kot pri klasičnem izobraževanju.
Razlogov za večji odstotek osipa pri izobraževanju na daljavo je več, eden od njih
je tudi pomanjkanje osebnega kontakta, pogost primer pa so tudi odrasli ali drugi
učenci, ki se vključujejo v izobraževalni proces, da pridobijo nova znanja, in jim
formalna potrdila niso potrebna.

Določene slabosti so povezane tudi s specifičnimi oblikami e-izobraževanja. Tako npr. pri
različnih asinhronih oblikah učenja obstaja nevarnost, da se bo učni proces lahko
prekomerno podaljšal, zaradi česar lahko pade motiviranost učencev. Podobno se lahko
zgodi, če je takšen učni proces preveč epizoden (fragmentiran) oz. izven ritma.

2.2.4 Tehnologija e-izobraževanja
E-izobraževanje temelji na IKT tehnologijah in za učinkovito e-izobraževanje niso več
dovolj vsakodnevne internetne storitve, temveč je zanj potrebno t.i. integrirano programsko
okolje. Tu gre za smiselno povezan nabor - lahko bi rekli paket - različnih storitev za
elektronsko izmenjavo informacij oz. vsebin. Pogosto se za takšno integrirano okolje
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uporablja izraz školjka (shell) oz. platforma za e-izobraževanje, v zadnjem času pa se vse
bolj uveljavlja tudi izraz portal.
Definicija portala e-izobraževanja je: »Portal je tisto spletišče, ki ponuja učencu ali
organizaciji robusten in strukturiran dostop do učnih virov.« Portal za e-izobraževanje nudi
celovito informacijsko podporo izobraževalnemu procesu ter je iz funkcionalnega vidika
ponudba e-izobraževanja sestavljena iz treh ključnih elementov (Dinevski in Ojsteršek
2003, 182-190): vsebine, tehnologije in storitev.
Vsebine lahko opredelimo kot učno gradivo oz. kot korpus znanja, ki se ga želi podati
učencem, in je organiziran v obliki učnih gradiv. Poleg klasičnih učnih gradiv se pojavljajo
tudi t.i. sprotno generirane vsebine e-izobraževanja (različni dogodki, povezave, napotki,
multimedijski in interaktivni viri), ki vedno bolj pridobivajo na pomenu. Ključen dejavnik
za učinkovito rabo učnih gradiv so storitve, ki omogočajo indeksiranje, razvrščanje,
kombiniranje in dopolnjevanje vsebin, njihovo prenašanje na različne medije in ne
nazadnje tudi njihovo varovanje.
Storitve predstavljajo načine, kako se organizirajo in podajajo učne vsebine (npr.
svetovanje in pomoč pri oblikovanju e-izobraževanja, pomoč pri uvajanju e-izobraževanja,
izbiri tehnologije in infrastrukture, upravljanja, vrednotenja in konkretna tehnična pomoč,
storitve oblikovanja in objavljanja učnih vsebin za posamezne učne predmete, pretvorba
med različnimi formati, oblikovanje za posamezno platformo ali orodje, integracija
različnih aplikacij...).
Tehnologija pa pomeni temeljno infrastrukturo za delovanje in upravljanje s sistemom eizobraževanja (npr. internet, intranet in hibridne platforme, uporabniški vmesniki, sistemi
za upravljanje izobraževalnih vsebin (learning content management systems), sistemi za
upravljanje e-izobraževanja (learning managemet systems, npr. rešitve za načrtovanje,
dobavo in upravljanje učnih dogodkov, sistemi za vodenje učencev in sledenje njihovemu
napredku, možnosti integracij različnih virov in sistemov ipd.), tehnologije učenja in
poučevanja (npr. klepetalnice, forumi, vodene diskusije, seminarji, virtualne učilnice ipd.).
Vsako učinkovito integrirano okolje za e-izobraževanje mora združevati vrsto
funkcionalnosti, ki omogočajo nemoteno in uporabniku prijazno aktivno udeležbo v
procesu izobraževanja. Po drugi strani pa tudi funkcionalnosti, ki organizatorju eizobraževanje omogočajo ustrezno vodenje celotnega procesa. Takšne funkcionalnosti
običajno morajo vključevati:
-

administrativno podporo študentom in učiteljem;

-

podporo za osebno in skupinsko komunikacijo med udeleženci;

-

podporo za upravljanje z učnimi vsebinami;

-

podporo za upravljanje z izvajanjem pouka (predmeta).
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Za vsako od naštetih področij funkcionalnosti (podsistemi) obstajajo še natančneje
razdelana orodja in rešitve. Npr. za področje administracije je potrebno vključiti različne
funkcionalnosti za avtentifikacijo, registracijo, avtorizacijo, možnosti vpogleda v
administrativne dokumente ipd. Pri podpori za osebno oz. skupinsko komuniciranje pa
možnosti forumov, izmenjave podatkov, klepetalnice ipd. Znotraj posameznih podsistemov
obstaja zelo veliko možnosti in organizacijskih oblik, ki pa so predvsem odvisne od ciljne
populacije, vrste vsebin, ki se podajajo, oblike učenja itd., in jih na tem mestu ne bi
natančneje predstavljati (o tem glej več v Dinevski in Ojsteršek 2003, 186-196).

3.2.5 Teorije učenja in e-izobraževanje
Bistvena prednost učenja v e-izobraževanju je uporaba simulacij, ki omogočajo učenje na
izkušnji, kar je daleč najučinkovitejša oblika učenja. Računalnik pri učenju ni odločilen kot
vir informacij pač pa kot orodje za točno ponazarjanje izkustvenega sveta. Če eizobraževanje te razsežnosti ne izkorišča, je e-učenje obsojeno na neuspeh. Pivec (2003,
33) to ilustrira z analogijo, da je prenos tiska (besedila) na računalniški monitor slabše od
branja dejanske tiskovine in enako velja za prenos predavanj iz klasične učilnice v eučilnico. E-izobraževanje resda temelji na IKT oz. je tehnologija njegov materialni pogoj,
toda sama tehnologija nima bistvenega vpliva na učinkovitost e-izobraževanja. Številni
drugi dejavniki imajo veliko večjo težo pri uspešnosti e-izobraževanja. Med glavnimi
vsekakor poznavanje in upoštevanje različnih teorij znanja in njihovih aplikacij v eizobraževanju. V naslednjem besedilu bomo na kratko povzeli glavne teorije učenja, ki so
vplivale na konceptualiziranje e-izobraževanja.
Behavioristična teorija učenja in e-izobraževanje
Začetki računalniško podprtega učenja so temeljili predvsem na Skinnerjevi behavioristični
teoriji učenja (Sulčič 2008, 43). Po tej teoriji je učenje opredeljeno kot razmeroma trajna
sprememba v vedenju, ki je vodena z ustvarjanjem zvez med dražljaji in odzivi nanje. Gre
za povezavo med vedenjem, ki ga želimo doseči oz. preprečiti in podkrepitvami, ki
spodbujajo (pozitivne podkrepitve) ali zavračajo tako vedenje (negativne podkrepitve).
Sodobna oblika takega instrumentalnega oz. operativnega pogojevanja v izobraževanju je
dajanje povratnih informacij učencu o pravilni oz. nepravilni opravljeni nalogi. Povratna
informacija naj bi bila takojšnja in praviloma pozitivna (Sulčič 2008, 43; povzeto po
Marentič Požarnik 2000, 15).
Po tej teoriji je znanje organizirana zbirka asociativnih in spretnostnih sestavin, ki jih je
učenec zbral z učenjem (opravljanjem svoje dejavnosti) in vnovičnim utrjevanjem. Z
upoštevanjem te teorije v računalniško podprto izobraževanje oz. učenje učno snov
razdelimo na manjše dele, ki se jih zaključuje z vprašanji ali nalogami. Vsak odgovor oz.
rešitev naloge je v nadaljnjem procesu podprt z povratno informacijo o pravilnosti rešitve,
ki deluje kot instrument podkrepitve (Suličič 2008, str. 43).
Kognitivna teorija učenja in e-izobraževanje
Kognitivna teorija učenja zanika predpostavko, da je človek nepopisan list (tabula rasa) pri
katerem se vedenje oblikuje le na osnovi dražljajev in podkrepitev. Ta teorija poudarja
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predvsem pomen notranjih (spoznavnih) procesov v človeških možganih, na osnovi katerih
se obstoječe znanje (kognitivne strukture) nadgrajujejo in dopolnjujejo (Suličič 2008, 44,
povzeto po Marentič Požarnik 2000, 16-17). Kognitivna teorija učenja poudarja motivacijo
in razmišljanje ter miselne sposobnosti in napore učenca.
Vsak posameznik (učenec) je v učnem procesu aktiven udeleženec, ki nadgrajuje obstoječe
zanje tako, da sprejete podatke in informacije predeluje in obdeluje. Ally (po Sulčič 2008,
44) poudarja, da pri tem učenec uporablja kratkotrajen in dolgotrajen spomin. Pri
sprejemanju podatkov in informacij iz okolja posameznik shrani le-te v kratkotrajni
spomin. V primeru, da je podatkov preveč, ali pa so za posameznika nerazumljivi oz.
nepomembni (brez semantične in pragmatične razsežnosti)3, se le-ti izgubijo. Kratkotrajni
spomin podatke in informacije obdela in ti se približno v dvajsetih sekundah prenesejo v
dolgotrajni spomin. Neuspešna oz. neučinkovita predelava podatkov in informacij v
kratkotrajnem oz. delovnem spominu povzroči izgubo podatkov in informacij, saj se te ne
prenesejo v trajni spomin. V dolgotrajnem spominu se podatki in informacije hranijo v
obliki mrež oz. vozlišč, med katerimi obstajajo določene povezave. Pridobljeno znanje po
kognitivni teoriji učenja je interakcija med novimi izkušnjami posameznika in strukturo
razumevanja, ki jo ustvarimo pred tem (Suličič 2008, 44).
Spoznanja kognitivne teorije učenja in njihovo vključevanje v e-izobraževanje se kažejo v
tem, da so gradiva oblikovana tako, da pritegnejo pozornost posameznika ter pri tem
poskrbijo za hiter prenos podatkov in informacij v kratkotrajni (delovni) spomin. Potrebno
je poudariti, da so zmogljivosti kratkotrajnega spomina omejene in odvisne od starosti,
izobrazbe, učnih navad, motiviranosti in drugih parametrov posameznika, ki jih kognitivna
teorija učenja prepoznava ter poudarja. Pri učnem procesu potrebno upoštevati različne
učne stile, ki vplivajo na sprejem, obdelavo in posredovanje podatkov in informacij (Sulčič
2008, 44).
Konstruktivistična teorija učenja in e-izobraževanje
Konstruktivistična teorija učenja zagovarja, da vsak posameznik na osnovi lastne miselne
dejavnosti znanje izgrajuje sam in ga ni moč prenesti npr. od učitelja do učenca oz.
posameznika. Vsak posameznik v učnem procesu sam interpretira podatke in informacije
na podlagi osebne izkušnje in jih po obdelavi in interpretaciji oblikuje v znanje. Dejavnost
posameznika v procesu učenja se razširi tudi na njegovo interakcijo z okoljem, kjer je
poudarjen pomen skupinskega sodelovanja v procesu nastajanja (konstruiranja) znanja
(Sulčič 2008, 45).
Pri e-izobraževanju lahko na podlagi zastavljenih ciljev in spoznanj omenjenih treh teorij
pri načrtovanju izobraževanja dejavnosti usmerimo na učenca (študenta), na znanje, na
ocenjevanje in na skupnost (Sulčič 2008, 45-47):


K učencu usmerjen učni proces oz. k učenju usmerjen proces. Ta proces upošteva tudi
potrebe učitelja, institucije in širše skupnosti ter posameznikom zagotavlja podporo.
Predhodno se opredeli posameznikovo (učenčevo) predznanje, na osnovi katerega gradi

3

Informacija je podatek, ki je sintaktično pravilen ter ima za uporabnika sporočilno (semantično) in
uporabno (pragmatično) vrednost (Sulčič 2008, str. 44)
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novo znanje. Ob tem se upoštevajo tudi druge značilnosti, kot so jezikovne in kulturne
značilnosti ter se temu prilagodi učni proces. Ta pristop je še posebno pomemben,
kadar v e-izobraževanje vstopa več posameznikov oz. udeležencev iz različnih
kulturnih in jezikovnih okolij.


K znanju usmerjen učni proces. Proces temelji na pridobivanju znanja, da bi se
oblikovalo kritično mišljenje, ki brez znanja ni možno. Pri obeh, klasičnem in z IKT
podprtem učnem procesu se pridobivanje znanja bistveno ne razlikuje. Uporaba
interneta v učnem procesu omogoča možnost rabe številnih virov, pri čemer se lahko
pojavlja tudi prevelika količina informacij, zato mora učitelj postaviti ogrodje vsebin,
na podlagi katerega posamezniki oz. študenti gradijo svoje novo znanje.



K ocenjevanju usmerjen učni proces. Proces poudarja preverjanje znanja, ki motivira in
informira študente in učitelja. Smiselno je vključiti možnosti, ki jih e-izobraževanje
ponuja, kot npr. e-testiranje z različnimi vrstami vprašanj, samoocenjevanje in
kolegionalno ocenjevanje, ki kot alternativna načina preverjanja znanja postajata vse
bolj cenjena.



K oblikovanju skupnosti usmerjen učni proces. Proces vključuje tudi kritične družbene
sestavine učenja. Spletna tehnologija omogoča tako sinhrono kot asinhrono
sodelovanje. Sodelovalno delo pa lahko omejuje prilagodljivost časa, saj se morajo
študenti večkrat oglašati v spletnem oz. virtualnem okolju in pri tem prilagoditi svoj
čas, kar je sicer ena izmed prednosti e-izobraževanja.

Izbira strategije poučevanja je odvisna od udeležencev, ravni izobraževanja, vsebin,
namena izobraževanja in teoretskih osnov, ki jim institucija oz. učitelj daje prednost
(Suličič 2008, 47).
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3

E-IZOBRAŽEVANJE NA VISOKOŠOLSKIH NIVOJIH

Čeprav v načelu veljajo za e-izobraževanje na visokošolskih nivojih vsa splošna načela in
koncepti, je vendarle potrebno pri zamišljanju e-izobraževanja v visokošolskem študiju (na
vseh ravneh) upoštevati vrsto specifik, značilnih za visokošolsko izobraževanje, ki izhajajo
iz same narave znanja, ki ga takšno izobraževanje nudi, organizacijskih vidikov in tudi
praks.
Možnosti in oblik (in delujočih praks) e-izobraževanja na visokošolskih ravneh je danes
precej in varirajo od različnih hibridnih oblik pa vse do celovitega e-izobraževanja. Pri tem
pa je potrebno upoštevati, da le-te niso samo odvisne od tehnoloških in organizacijskih
možnosti in okoliščin, v katerih se e-izobraževanje izvaja, temveč morajo biti prilagojene
tudi ravnem (in naravi) oz. stopnjam študija.
Če se ozremo na vse bolj uveljavljen sistem treh bolonjskih univerzitetnih stopenj, so
študijski programi največkrat (ne pa nujno) zamišljeni v hierarhičnem zaporedju. Prva
stopnja naj bi ponujala splošna uvodna in metodološka znanja skupaj s temeljnimi pojmi in
spoznanji vede ter njenim kategorijskim aparatom. Druga stopnja običajno predstavlja
nadgradnjo prve stopnje s povečanim deležem v raziskovalne razmisleke usmerjenega
dela, kjer naj bi študent pokazal obvladovanje znanstvenih orodij. Tretja stopnja, ki naj bi
bila izrazito raziskovalno usmerjena in naj bi pokazala študentovo sposobnost in znanje
samostojnega reševanja kompleksnih znanstvenih problemov. Očitno je, da je v tako
stopnjevanem študiju, poleg seveda spreminjanja vsebin in njihovih zahtevnosti, potrebno
za učinkovito e-izobraževanje predvideti oz. načrtovati ustrezne oblike in modele za vsako
stopnjo posebej.
Tega so se zavedali številni načrtovalci e-izobraževanja po svetu, ko so razvijali možnosti
t.i. virtualnih univerz. Lahko bi celo rekli, da se je pravzaprav na tem nivoju razprl
problem e-izobraževanja v vsej svoji kompleksnosti in dokaj hitro je postalo jasno, da ne
obstaja enostaven recept, ki bi se ga dalo uporabiti v večini primerov. Različnih
spremenljivk, ki so vplivale na uvajanja, razvoj in kvaliteto visokošolskega izobraževanja
je bilo enostavno preveč in bile so preveč raznolike.

3.1

Kompleksnost e-izobraževanja na visokošolskem nivoju

V. Suličič (2008, 31) zelo dobro ilustrira to problematiko oziroma kompleksnost virtualnih
univerz z rezultati UNESCOVE raziskave o virtualnih univerzah, ki je pokazala, da se
pomembne razlike med njimi pojavljajo že na ravni izhodišč oziroma motivov za njihovo
oblikovanje. Že tu so se nahajale razlike, ki niso dovoljevale poenostavljenega pristopa.
Enostavno ni bilo isto, če je bilo e-izobraževanje zamišljeno samo kot nadgradnja
obstoječih oblik študija na daljavo, kjer se namensko ni razvijalo ambicioznejših oblik
učenja na daljavo, za razliko od precej bolj ambicioznih primerov, kjer so se oblikovali
konzorciji univerz, ki so sinergijsko omogočali nove vrednosti na vseh področjih
(tehnološkem, konceptnem in vsebinskem). Prav tako ni bilo enoznačnega odgovora glede
nadaljnje usode oziroma uspeha takšnih virtualnih univerz. Ponekod so takšni projekti po
začetnih uspehih pričeli usihati in nekateri so celo prenehali, spet drugi, mogoče manj
ambiciozni na samem začetku, pa so, prav zaradi relativne enostavnosti, preživeli in se

30

lahko razvijali v smeri ambicioznejših projektov. Kot ključnega pomena za uspešnost takih
projektov pa se je izkazala predvsem ustrezna sistemska podpora na državni in lokalni (oz.
univerzitetni) ravni. Univerze so načeloma lahko bolj ali manj samostojno pričenjale
pilotske projekte na področju e-izobraževanja, toda brez ustrezne zunanje podpore (zlasti
nacionalnih ali regionalnih izobraževalnih agencij) so bili takšni pilotski projekti pogosto
obsojeni na propad ali stagniranje (o tem glej več v Suličič 2008, 34).
Še bolj ilustrativna je raziskava, ki jo je za Evropsko komisijo v letih 2002 in 2003
opravilo podjetje PLS Ramboll Mangement (povzeto po Suličič 2008, 34-38 in po Dondi
in Moretti 2007), ki je vključevala 398 univerz v 14 evropskih državah. Rezultati so
pokazali zelo različne razvojne dosežke in usmeritve na področju »virtualnih« univerz (i.e.
univerz, ki uporabljajo IKT za podporo v administrativnih in izobraževalnih dejavnostih) v
evropskem prostoru. Čeprav je bila v času te raziskave internetna tehnologija prisotna šele
slabo desetletje (še zlasti pa storitev WWW) se vendarle zdi presenetljivo, da je raziskava
identificirala eno samo univerzo, ki je v popolnosti izvajala mrežno izobraževanje. Druge
univerze so prakticirale različno stopnjo vključenosti e-izobraževanja in so bile temu
ustrezno razvrščene v 4 kategorije (vodilne univerze 16%, sodelovalne 33%, samozadostne
35% in skeptične 16%). Bolj kot same številke se nam zdijo pomembne ugotovitve o
dejavnikih, ki so vplivali na intenzivnost uporabe IKT na univerzah v evropskem prostoru.
Kot prvi dejavnik (in verjetno najpomembnejši) je navedena stopnja podpore uvajanju IKT
na vseh ravneh (od EU, preko nacionalne, do lokalne ravni). Med ostalimi ključnimi
ovirami za hitrejši razvoj in razširjanje e-izobraževanja na univerzah pa so bili še (povzeto
po Dondi in Moretti 2007, 16):
- odsotnost koherentnega in celovitega managementa v integraciji IKT,
- konservativen pristop (odpor do sprememb),
- pomanjkanje ustreznega znanja,
- pomanjkanje kvalitetnih vsebin, prilagojenih IKT ter
- pomanjkanje tendence v sledenju razvoja e-izobraževanja v Združenih državah
Amerike (množična produkcija gradiv in industrializacija procesov izobraževanja).
Kot posebej pomembno področje oz. vidik za razvoj visokošolskega e-izobraževanja, kjer
bi lahko prišlo do velikih sinergijskih učinkov, je raziskava navedla kooperacijo med
različnimi deležniki. Predvsem so bili izpostavljeni trije modeli kooperacije:
- kooperacija med univerzami v nacionalnem okviru,
- transnacionalna kooperacija med univerzami in
- kooperacija med univerzami in gospodarskimi partnerji.
Medtem, ko se prva dva modela kooperacije še nekako razvijata, pa je bila kot posebej
šibka izpostavljena kooperacija univerz z gospodarskimi partnerji, kjer naj bi za univerze
bil značilen precej konservativen pristop in precejšnja zaprtost v komuniciranju in iskanju
gospodarskih partnerjev. Do slednjega se je raziskava opredelila tudi v zaključku, ko je
navedla, da so potrebni novi mehanizmi za doseganje začrtanih ciljev pri povečanju
mednarodne konkurenčnosti (povzeto po Dondi in Moretti 2007, 17).
V zadnjem desetletju je EU s pomočjo različnih mehanizmov veliko vlagala v raziskave in
razvoj e-izobraževanja v visokem šolstvu. Tovrstnih raziskav je bilo precej in jih je že zelo
težko natančneje navesti na enem mestu. Dober pregled tovrstnih dejavnosti omogoča
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projekt UNIQUE, ki ga je sofinaciral program SOCRATES4. Dondi in Moretti (2007, 10 –
23) v svojem poročilu glede navedenega projekta navajata številne dosedanje iniciative in
projekte, ki so raziskovali možnosti in razvojne priložnosti IKT/e-izobraževanja. Sam
seznam tovrstnih projektov in komentarji niso toliko bistveni, temveč odražajo
intenzivnost raziskav na tem področju. Za nas so veliko bolj pomenljiva tematska področja,
ki zelo dobro ilustrirajo širino in kompleksnost problematike. Prav zaradi slednjega smo se
odločili na kratko povzeti njun izbor projektov.
Med glavnimi projekti pri uvajanju IKT in razvoju e-izobraževanja na visokošolskem
področju navaja poročilo projekta UNIQUE naslednje projekte in inicijative (Dondi in
Moretti, 2007, 10 – 23):
1. HUMANITIES (1994 – 1999); namen projekta je bil razviti in prispevati evropske
dimenzije obstoječim oblikam visokošolskega poučevanja. Čeprav je bil projekt
HUMANITIES organiziran v začetnih letih razvoja IKT, je že takrat zaznal velik potencial
novih tehnologij za podporo novim oblikam učenja. Projekt je imel namen razviti in
stabilizirati osnove za virtualno mobilnost med evropskimi univerzami. V ta namen je
promoviral hibridni model poučevanja, s postopnim uvajanjem novih tehnoloških in
konceptnih rešitev v konvencionalno univerzitetno poučevanje. Hkrati pa je projekt
raziskoval učinke uvajanja novih metod in praks ter njihove nadaljnje razvojne možnosti.
Za temo našega magistrskega dela je ta projekt še posebej zanimiv, ker je vključeval
predvsem fakultete s humanističnimi in družboslovnimi programi (t.i. skupina Coimbra).
2. Tematska mreža IVETTE (IMPLEMENTATION OF VIRTUAL ENVIRONMENTS IN
TRAINING AND EDUCATION), financirana v okviru TSER programov (Targeted Socioeconomic Researc) v 4. Okvirnem programu (1998 – 2000). Glavni cilj IVETTE je bil
raziskati koncepte okolij virtualnega učenja (VLE – virtual learning environments) in
posledice uvajanja tovrstnih okolij v konvencionalno izobraževanje. Pri tem je projekt
predvsem želel identificirati glavne institucionalne, učne in medkulturne dejavnike, ki
delujejo na uvajanje VLE, in izdelati priporočila za deležnike v razvoju strategij uvajanja
e-izobraževanja. Rezultati projekta so predstavljali zelo pomembno osnovo za razvoj
politik EU na visokošolskem področju.
V IVETTE5 so bili identificirani 4 temeljni modeli uvajanja in delovanja VLE – virtual
learning environments (po Dondi in Moretti 2007, 13):
1) Model nestrukturirane implementacije VLE; ta je običajno predstavljal prvi korak v
procesu spreminjanja visokošolskih organizacij; model značilen za univerze, ki so v
fazi pilotskih projektov in so običajno financirani iz zunanjih virov (vladni skladi ali
skladi EU).
2) Model vzporednih VLE in tradicionalnih struktur; model predstavlja nadaljnji korak v
razvoju in aplikaciji VLE; običajno je podlaga določen strateški načrt, ki promovira
4

In je nastal v sodelovanju EFMD (The Management Development Network), MENON (European
Innovation and Research Network), EUROPACE (European Association of Universities, Educational
Organisations and their Networks) in EFQUEL (European Foundation for Quality in eLearning).
5
Za končno poročilo IVETTE glej
http://www.ub.edu/euelearning/ivette/multimedia/IVETTE_final_report.PDF.
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integracijo e-izobraževanja v obstoječe modele izobraževanja; kot glavni način
implementacije se kaže vključevanje posameznih vsebin in oblik (e-courses) v redne
vsebine in oblike predmetnikov.
3) Mešani model; zanj je značilno eksperimentiranje oz. uvajanje sprememb v
organizaciji samih izobraževalnih inštitucij, le-te prehajajo iz enojnega načina (singlemode) v dvojni način (dual-mode) organizacije poučevanja; univerze oblikujejo
neodvisne e-learning strukture, ki sedaj lahko nastopajo kot ponudniki izobraževanja
na nacionalnih in mednarodnih trgih.
4) Model virtualnih univerz; tradicionalne inštitucije učenja na daljavo so bolj ali manj v
celoti preoblikovane v programe e-izobraževanja, nastanek virtualnih kampusov.
3. HECTIC (HIGHER EDUCATION CONSULTATION IN TECHNOLOGIES OF
INFORMATION AND COMMUNICATION), projekt, financiran iz sredstev programa
SOCRATES, je imel za namen izdelati premostitvene strategije za povezovanje evropskih
politik in strategij univerz. Iniciativa, ki se je kmalu razvila v projekt, je nastala na
delavnici skupine rektorjev in strokovnjakov za IKT in ODL (Open distance learning) EU,
ki je bila organizirana 16-18 septembra 2001. Namen je bil prediskutirati aktualno situacijo
na področju uvajanja IKT na evropskih univerzah in oceniti dotedanji razvoj na tem
področju ter izdelati priporočila, kako naj se univerze pripravijo oziroma ustrezno razvijajo
v skladu z načrti razvoja evropskih politik. Sklepi in priporočila diskusije so bili poslani
150-200 vodilnim upraviteljem na univerzah in strokovnjakom za IKT/ODL in na podlagi
njihovih odgovorov je bilo izdelano končno poročilo.
Ugotovitve v poročilu so bile dokaj pesimistične, saj je bila večina evropskih univerz
precej daleč od uveljavljanja IKT v svojem poučevanju in delovanju. Kot pomembno oviro
implementaciji IKT in drugih strategij v e-izobraževanju je bilo ugotovljeno dejstvo, da
razvoj in implementacije teh strategij zahtevata več časa, običajno več kot je trajanje
mandata rektorjev oz. glavnih izvršilnih teles na univerzah, kar oteži kontinuiteto v
razvoju.
4. NETCAMPUS (IMPROVING OPEN AND DISTANCE LEARNING IN A NETWORK),
prav tako financiran s sredstvi programa SOCRATES (2000-2003) je bil namenjen
natančnejšem identificiranju vseh kritičnih dejavnikov mrežnega e-izobraževanja, prav
tako pa tudi promociji in razumevanju potencialnih koristi mreženja med univerzami.
Projekt je tudi želel identificirati in razviti rešitve za odpravljanje tako praktičnih ovir kot
tudi ovir, ki so izhajale iz načelnih stališč glede mrežnega e-izobraževanja. V tem projektu
je sodelovala tudi Univerza v Ljubljani v sodelovanju z Inštitutom za izobraževanje
odraslih. Med praktičnimi ovirami je projekt izpostavil naslednje (po Dondi in Moretti
2007, 15; glej tudi na http://www.elearningeuropa.info/sl/node/40776):
-

potrebo po novih pedagoških modelih in optimizacijo obstoječih modelov;

-

nedostopnost oz. težja dostopnost ter nezdružljivost tehnične infrastrukture;

-

problem avtorskih pravic;
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-

jezikovne ovire;

-

kontrola kvalitete;

-

problem prenosa kreditnih točk.

Med ovirami, ki so bile pogosto kot izgovor posameznikov za prikrivanje drugih ovir in
ovirami, ki so izhajale iz odpora do mrežnega izobraževanja pa je raziskava identificirala:
-

odpor do sprememb;

-

strah pred izgubo avtonomije in moči (možnosti) odločanja o zadevah
predmetnikov;

-

nepoznavanje potenciala metod, ki temeljijo na IKT;

-

predsodki do ODL (open distance learning) kot alternative običajnemu (face-toface) izobraževanju;

-

odpor do spremenjene vloge učiteljev v izobraževalnem procesu.

Čeprav so slednje ovire težje izmerljive in opisljive, pa vendarle predstavljajo resno težavo
za nadaljnje uspešno uvajanje univerzitetnih mrež, ki temeljijo na IKT, in na IKT podprto
izobraževanje na splošno (več o tem glej Improving Open and Distance Learning in a
Network, 2002).
5. SETT (STRATEGY FOR EDUCATION TECHNOLOGIES AND TRAINING FOR
TEACHERS), prav tako financiran s sredstvi programa SOCRATES (2000-2002); projekt
se je fokusiral na implementacijo VLE (virtual learning environments) v strateških načrtih
univerz. Namen projekta je bil predvsem nuditi pomoč pri integraciji novih tehnologij in
tudi ugotoviti, zakaj potencial, ki so jih omogočale nove tehnologije, ni bil uspešno
izkoriščen. Glavni sklep v tej zvezi je bil, da morajo biti univerze vnaprej dobro
pripravljene, da bi lahko vstopile v proces velikih transformacij. V nasprotnem primeru se
lahko za nove tehnologije neuspešno zapravi veliko denarja.
6. EUNITE (EUROPEAN UNIVERSITIES NETWORK FOR INFORMATION
TECHNOLOGY IN EDUCATION); projekt je raziskoval možnost oblikovanja EU
univerzitetne mreže oz. evropskega virtualnega kampusa, v njem je sodelovalo 8 univerz
(iz 8 držav), ki so ustanovile t.i. strateško alianso, ki je omogočala izmenjavo učnih gradiv
in predmetov skozi kanale učenja na daljavo, s čimer so se oblikovali zametki virtualnega
multiuniverzitetnega kampusa (o tem več glej v EUNITE, 2000). S takim kampusom so
poleg običajnih ciljev v razvoju e-izobraževanja želeli doseči tudi večjo
internacionalizacijo učnih programov (izmenjava predmetov, deljenje obstoječih
predmetov, skupen razvoj novih predmetov).
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7. CEVU (THE COLLABORATIVE EUROPEAN VIRTUAL UNIVERSITY) projekt, ki je
združil 5 mednarodnih univerzitetnih mrež6 za potrebe servisiranja CEVU. Podobno kot
EUNITE je tudi ta projekt imel namen razvoj evropskega virtualnega kampusa, oz.
natančneje Evropske virtualne univerze (EUROPEAN virtual UNIVERSITY). Predvsem
so se fokusirali na tri področja sodelovanja (po Dondi in Moretti 2007, 19):
-

oblikovanje skupnih delovnih praks, modelov in politik za učenje na daljavo in eizobraževanja;

-

razvoj predavateljskih in učnih storitev; izgrajevanje tehnične infrastrukture za
kampus CEVU;

-

razvoj validacije novih inovativnih online okolij in gradiv.

Ta projekt ima pomembno mesto, ker je bil med prvimi, ker je odprl novo in pomembno
temo – validacijo 7.
8. Posebno pozornost zasluži projekt SPOT-PLUS (STUDENTS’ PERSPECTIVE ON
TECHNOLOGY IN TEACHING AND LEARNING), ki ga je prav tako financiral program
SOCRATES (2001-2003). Za razliko od drugih projektov je ta projekt raziskoval koncepte
in razvojne možnosti univerzitetnega e-izobraževanja iz perspektive študentov. Fokusiral
se je predvsem na 4 vidike za potencialno motivacijo študentov v tem procesu (po Dondi in
Moretti 2007, 20-21):
-

IKT kot sredstvo za razvoj določenih transverzalnih veščin (npr. socialnih,
komunikacijskih in organizacijskih veščin), ki so ključne za življenje in delo v
informacijski družbi;

-

IKT kot orodje za razvoj kolaborativnih pristopov učenju in stimulaciji za bolj
avtonomno, na učečega se centriran in demokratičen način učenja;

-

IKT kot orodje za zmanjšanje ovir pri dostopu do visoke izobrazbe za tiste
segmente študentske populacije, ki živijo v manj ugodnih družbenih, ekonomskih
organizacijskih in drugih fizičnih pogojih;

-

IKT kot orodje za dodajanje mednarodne komponente k študijski izkušnji.

6

EuroPACE, EUNITE, ECIU (European Consortium of Innovative Universities), skupino Coimbra, EUA
(European University Association) in eno podjetje EPYC (Spin off podjetje EuroPACE, Katoliške univerze v
Leuvenu in Gemma Frisus fondacije).
7 Validacija je dokumentiran postopek preizkušanja in potrjevanja, da katerikoli material, proces, postopek,
aktivnost, sistem, oprema ali mehanizem – uporabljen pri razvoju, proizvodnji, kontroli in distribuciji lahko dosega, dosega in bo dosegal predpisane rezultate.
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3.2

Potreba po novih vizijah e-izobraževanja na univerzah

V prejšnjem poglavju predstavljeni projekti oz. njihovi izsledki lahko razberemo predvsem
različne vrste problemov ob katere so trčili številni poskusi uvajanja e-izobraževanja na
univerzah v Evropi, predvsem v njihovih začetnih stadijih. Pri tem se nam bolj, kot
tehnični problemi, zdijo pomembnejši konceptni problemi, ki so bili povezani s
prevladujočo konzervativno držo na univerzah (glej npr. projekt NETCAMPUS) in ti
konceptni problemi so še bolj poudarjali okoliščine neenakega razvoja in statusa univerz v
Evropi.
Takšno stanje je zaznal že omenjeni projekt UNIQUE, ki je predlagal novo vizijo eizobraževanja na univerzah. V ta namen sta avtorja Delrio in Fisher poročila HELIOS
vključila nekaj novih orodij, s katerimi se lahko drugače deluje v procesu uvajanja IKT/eizobraževanja v terciarni izobrazbi. Eno takšnih orodij je t.i. koncept konzorcija HELIOS,
ki opredeljuje teritorije e-izobraževanja ter služi za analizo prednosti uvajanja IKT. S tem
konceptom sta se avtorja skušala izogniti preveč poenostavljenim pogledom glede razlik v
e-izobraževanju (Delrio in Fisher 2007, 3-7).
Učni teritoriji so, glede na njihovo razvojno stopnjo, razvrščeni v dve fazi:
- v fazo pojavljanja in
- v fazo konsolidacije.
Učni teritoriji se dodatno razvrščajo oz. grupirajo glede na njihov namen, drugi pa glede na
izobrazbeni sektor (oz. transverzalno razvrščanje) (povzeto po Dondi in Moretti 2007, 2426). Primer kombiniranja učnih teritorijev na univerzah:
Slika 6 : Učni teritoriji e-izobraževanja

Vir: Dondi in Meretti 2007, 26; Delrio and Fischer 2007, 4
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Informal learning = neformalno izobraževanje
Formal learning = formalno izobraževanje
Intramuros = znotraj ustanove (univerze)
Extended learning context = razširjeni kontekst izobraževanja
e-Learning at the workplace = e-izobraževanje na delovnem mestu
Individual develpment through e-learning = osebni razvoj skozi e-izobraževanje
Non-professional e-learning communities = neprofesionalne skupnosti v e-izobraževanju
Communities generating e-Learning as a side effect = e-izobraževanje kot stranski učinek, ki ga razvijajo
skupnosti
Virtual Professional networks = virtualno profesionalno omrežje
ICT for learning purposes within schools = IKT za izobraževalne namene v šolah
ICT for learning purposes in VET institutions = IKT za izobraževalne namene v VET inštitucijah
ICT fo learninig purposes within tertiary education = IKT za izobraževalne namene v terciarnem
izobraževanju
Evolved distance education = razvito učenje na daljavo
Training of teachers and trainers on (and through) e-Learning = usposabljanje učiteljev o e-izobraževanju
(in s pomočjo e-izobraževanja)
Inter-organisational development through e-Learning = medorganizacijski razvoj s pomočjo e-izobraževanja
ICT for virtual mobility of learners = IKT za virtualno mobilnost učečih

Tradicionalen teritorij univerz je IKT za e-izobraževanje v terciarni izobrazbi. Eizobraževanje se tu lahko pojavlja v različnih oblikah: od online predavanj posameznih
učiteljev, mešanih oblik poučevanja do popolnoma online oblik šolanja.
Transverzalno se na IKT/e-izobraževanje v terciarni izobrazbi lahko tesno veže tudi IKT
za virtualno mobilnost učečih, s čimer se lahko poveča internacionalizacija učenja oziroma
izobrazbe, kar je vsekakor pomemben cilj sodobnega univerzitetnega procesa.
Naslednji učni teritorij je šolanje učiteljev o (in s pomočjo) e-izobraževanju, ki lahko
tesno sodeluje z naslednjim teritorijem virtualnih profesionalnih mrež. Možnosti
dodajanja novih teritorijev so odprte in z njihovim dodajanjem oz. poglabljanjem se močno
povečuje konsolidacija teritorijev.
Nova vizija e-izobraževanja, ki ga predlaga projekt UNIQUE (Dondi in Moretti 2007, 2728) naj ne bi več temeljila na ideji zamenjave ali dopolnjevanja konvencionalnih oblik
učenja in poučevanja, temveč na jasno identificiranih izobraževalnih ciljih in prioritetah,
sodelovanju, izgradnji skupnosti (ustanova, učitelji, učeči), partnerskih odnosih in na
inovativni usmerjenosti v splošnem kontekstu bolonjskega procesa.
Predlogi o novi viziji so izhajali predvsem iz spoznanj, da marsikateri cilji, ki so jih
uvajalci IKT/e-izobraževanja na univerzah zamislili niso bili doseženi. Virtualni kampus v
Evropi je še vedno v povojih (Dondi in Moretti 2007, 29), diferenciacija v tehnoloških in
izobraževalnih vidikih je med evropskimi univerzami še vedno zelo velika in se ne
zmanjšuje. Univerze se nahajajo na številnih različnih stopnjah uvajanja IKT/eizobraževanja, številne univerze še niso celovito integrirale tehnologije z novimi oblikami
gospodarske “performativnosti” oz. resneje prestrukturirale organizacijo dela v smeri
modela nudenja storitev.
V ta namen projekt UNIQUE navaja prednosti IKT/e-izobraževanja, ki jih mora upoštevati
pri promoviranju nove vizije (Dondi in Moretti 2007, 27-28):
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-

3.3

-

raba IKT olajša dialog in komunikacijo med učitelji in študenti in med študenti
samimi; to naj bi bila še posebej prednost pri vse večjih množicah študentov na
univerzah;

-

e-izobraževanje omogoča “razširjeni kontekst učenja” (extended learning context),
več virov, več učiteljev, več kolegov študentov za vse študente, predvsem pa za
tiste iz oddaljenih krajev, ki ne morejo koristiti vseh virov prestižnih univerz;

-

e-izobraževanje prinaša določeno prožnost v kraju in času učenja, individualizacijo
in tudi občutek oblasti (ownership) nad učenjem, kar dodatno motivira študente za
aktivno sodelovanje;

-

e-izobraževanje podpira mednarodno virtualno mobilnost, mednarodna partnerstva
med univerzami, omogoča mednarodno izkušnjo, oblikovanje skupnih diplom…;

-

e-izobraževanje prinaša investicijsko logiko v ponudbi visoke izobrazbe, s katero je
mogoče kapitalizirati obstoječe znanje in znanje, ki presega raven znanja
posameznih učiteljev, temveč veliko širše;

-

e-izobraževanje podkrepi učinek, da imajo študentje “last” nad znanjem oz.
procesom učenja, pri tem lahko integrirajo različne formalne, neformalne in
individualne učne dosežke v t.i. e-portfolio;

-

e-izobraževanje temelji na konceptu reševanja problemov, sodelovanju z ostalimi
učečimi in drugimi aktivnimi udeleženci v procesu;

-

e-izobraževanje se nikoli ne dogaja izolirano od drugih oblik učenja in poučevanja,
med najboljšimi praksami so mešane oblike učenja:

-

e-izobraževanje temelji na komunikaciji, izmenjavi in sodelovanju in manj na
individualnem študiju, s tem se ne povečujejo samo veščine IKT, temveč tudi druge
socialne, in komunikacijske veščine, ki povečujejo možnosti zaposlitve;

-

e-izobraževanje, kot vsak strukturiran proces zahteva določene standarde kvalitete
in postopke;
e-izobraževanje kot vsako drugo izobraževanje na daljavo lahko reši številne
probleme pri dostopu do znanja in pri zahtevah po zelo hitri distribuciji določenih
vsebin.

Zagotavljanje kvalitete e-izobraževanja na univerzah

V zadnjem obdobju, ko so določene tehnološke rešitve, povezane z e-izobraževanjem,
postale že bolj vsakdanje na številnih univerzah, in ko se dvomi o uvajanju e-izobraževanja
vse bolj umikajo pred primeri dobrih praks, prihaja v ospredje vprašanje zagotavljanja
kvalitete e-izobraževanja.
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Čeprav je bilo zagotavljanje kvalitete do sedaj relativno šibko (Dondi in Moretti 2007, 37),
pa je vse večji pomen tega vprašanja znak dozorevanja procesa uvajanja IKT oz. eizobraževanja na univerzah. Poleg tega pa je vprašanje zagotavljanja kvalitete
univerzitetnega izobraževanja ena od pomembnih tem bolonjske reforme, tako da gre pri
kvaliteti e-izobraževanja za dvojni pritisk – iz notranjega razvoja in iz bolonjske reforme.
Običajno se pri zagotavljanju kvalitete misli predvsem na kvaliteto pedagoškega procesa,
toda gre za veliko širše področje, ki vključuje vse dejavnosti univerz (poslovno, finančno,
raziskovalno…). IKT/e-izobraževanje v ta seznam prispeva še nekaj svojih področij, kjer
je potrebno zagotavljati ustrezno kvaliteto. Projekt UNIQUE ocenjuje, da zagotavljanje
kvalitete še vedno močno varira med posameznimi ustanovami na področju IKT/eizobraževanja in da še vedno manjka skupni koncept zagotavljanja oz. izboljševanja
kvalitete (Dondi in Moretti 2007, 37).
Vsekakor pa je bilo tudi na tem področju nekaj pomembnih pobud v preteklosti. Zgodnje
pobude so običajno temeljile na dveh pristopih, značilnih za podobne dejavnosti v
industriji:


na modelu življenjskega cikla proizvoda, kjer se spremlja vsako fazo v njegovem
nastajanju in vrednoti kvaliteto po zadanih merilih,



na funkcionalnem modelu, s katerim se je ocenjevalo delovanje posameznih
funkcionalnih področij v izobraževanju.

Poročilo UNIQUE na področju zagotavljanja kvalitete posebej izpostavlja projekt EExcellence, ki je zasnovan kot spletno orodje in je rezultat dvoletnega dela 13 partnerjev
(coordinator EADTU8) iz več evropskih držav. Kot glavni izdelek tega projekta je bil
oblikovan priročnik, ki vsebuje različne točke merjenja in preverjanja kvalitete oz. njene
indikatorje (benchmarks) za pet glavnih področij delovanja IKT/e-izobraževanja:
a) strateški management,
b) oblikovanje predmetnikov,
c) oblikovanje predmetov,
d) podpora učnemu osebju,
e) podpora študentom.
Projekt je bil pravzaprav zamišljen še bolj ambiciozno, kot orodje za ocenjevanje oz.
vrednotenje, kot orodje za izboljševanje stanja in ne nazadnje tudi kot orodje za
akreditacijo. (EADTU. Dostopno na: http://www.eadtu.nl/e-xcellence/background.asp).

8
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Projekt je v prvem koraku razvijal merila za odličnost e-izobraževanja, v naslednjem
koraku pa so različni deležniki (študentje, izobraževalno osebje, drugi poslovni deležniki)
ocenjevali predložena merila in predloge za zunanjo validacijo. Na podlagi tako filtriranih
rezultatov je bil izdelan končni seznam meril, navodil in validacijskih metod.
Eden od jasnih sklepov poročila UNIQUE je, pravzaprav pričakovano, zahteva po
strateškem managementu, kot pogoju za uspešno trajno aplikacijo e-izobraževanja, zlasti
na visokošolskem nivoju. Kot nujno izhodišče takega managementa postavljajo ustrezno
razumevanje politike in strategije e-izobraževanja in njihovo integracijo v splošno razvojno
strategijo inštitucij, tako v smislu infrastrukturnega kot tudi kadrovskega razvoja. Takšni
strateški razmisleki morajo tako vsebovati vse vidike pri tehnološki prenovi (strojna in
programska oprema, drugi materialni pogoji), rekrutiranje ustreznega osebja oz. šolanje
obstoječega osebja in strategije preoblikovanja gradiv in praks njihovega podajanja.
Strateški management mora vsekakor jasno določiti odgovornosti in naloge posameznih
skupin (pa tudi posameznikov), ki so udeleženi v tem procesu.
Pri strateškem nanagementu poročilo UNIQUE posebej izpostavlja naslednja teme s
področja organizacije e-izobraževanja 9:
a) Oblikovanje predmetnikov. E-predmetniki morajo ustrezati vsem oz. enakim
merilom akreditacije oz. kvalifikacije, oz. merilom, ki urejajo prakse na tem
področju; enako kot velja za predmetnike, ki ne poznajo e-izobraževanja. Pri tem
naj se e-predmetniki organizirajo tako, da omogočajo čim večjo fleksibilnost v času
in prostoru, obenem pa omogočajo ustrezno raven učnih izidov, ki so primerljivi
oz. jih je možno integrirati v učne izide predmetnikov brez e-izobraževanja. Pri
mešanih predmetnikih mora biti zelo jasen prispevek e-izobraževanja.
b) Oblikovanje predmetov. Vsak predmet mora vsebovati zelo jasno določene učne
izide, tako v smislu doseženega znanja kot tudi veščin. Pri tem mora biti jasno
definiran način, kako se te učne izide doseže z e-izobraževanjem oz. kako in s čim
se za dosego predpisanih učnih izidov kombinira (dopolnjuje, nadgrajuje) eizobraževanje z drugimi oblikami učenja. Pri mešanih oblikah poučevanja morajo
biti učni izidi tisti, ki določajo sredstva poučevanja oz. vrste tehnologije oziroma
tehnološke pomoči. V tem smislu naj bi dobro načrtovani predmeti poudarjali
aktivno učenje študentov, olajšali individualni študij in razvijanje študijskih veščin,
podpirali interakcije med učnimi skupinami, omogočali študentom čim večjo
možnost nadzora nad časom, prostorom in intenzivnostjo učenja, omogočali
diverzifikacijo med študenti in na ta način dopuščali nekoliko bolj individualiziran
proces učenja (npr. tudi za osebe s posebnimi potrebami). Pri tem ima pomembno
težo tudi ustrezna oziroma učinkovita organizacija komunikacije med učitelji in
učenci, ki jo omogočajo različne tehnologije. Pomembno je tudi predvideti ustrezne
načine za refleksijo znanja in njegovo preverjanje, ki omogoča dobro povratno
informacijo o uspešnosti procesa učenja oz. poučevanja.

9

Več o vidiku zagotavljanja in preverjanja kvalitete e-izobraževanja na visokošolskem študiju glej na
http://www.eadtu.nl/e-xcellenceqs.
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c) Podpora učnemu osebju. Na tem mestu je najprej potrebno navesti mnenje poročila
UNIQUE, ki pravi, da je v zvezi z učnim osebjem ključno zagotoviti, da ima eizobraževanje oz. e-poučevanje enako ustrezno visok status med učnimi praksami
(skupaj s korektno ocenjenimi količinami dela, potrebnega za različne vidike in
oblike e-poučevanja), če se želi zagotoviti primerno kvaliteto. V ta namen je
potrebno zagotoviti ustrezno šolanje učnega osebja, da lahko učinkovito uporablja
tehnologije, ki so na voljo in da tem tehnologijam in praksam e-izobraževanja
pripravlja ustrezne oblike in vsebine gradiv. Ker v veliki večini primerov učno
osebje ne sodi med tehnološke eksperte, je potrebno zagotoviti ustrezno podporo, ki
omogoča nemoteno delovanje tehnoloških sredstev.
d) Podporo študentom. Študentom mora biti zelo jasno predstavljeno, kaj se od njih
zahteva, na kakšen način bo posredovano znanje, katera tehnološka znanja oz.
veščine so potrebne za učinkovito sodelovanje v e-izobraževanju in katera sredstva
(npr, knjižnice, on-line tečaji, indeksi in baze podatkov, kontakti z učitelji oz.
tutorji ipd.) so jim na voljo oz. v pomoč v tem procesu.

3.4

Bolonjski proces in e-izobraževanje

V sklopu našega magistrskega dela nas je tudi zanimalo, kako je bilo e-izobraževanje na
visokošolskih nivojih vključeno v bolonjsko reformo. Glede na to, da je bila ta reforma
zamišljena velikopotezno in da je bil med drugim njen namen ponuditi bolj učinkovite in
današnjemu trgu zaposlovanja bolj primerne oblike in rezultate izobraževanja, bi
pričakovali, da so tvorci bolonjske reforme upoštevali tudi možnosti in prednosti eizobraževanja. Pa temu vendarle ni bilo tako.
Temeljni dokumenti bolonjskega procesa vsebujejo zelo malo referenc glede eizobraževanja ali IKT. Prvič so bile te vsebine vključene v t.i. praškem komunikeju iz 2001
in še to samo v poglavju o vseživljenjskem učenju, kjer se navaja potreba po uporabi novih
tehnologij (Towards the European Higher Education Area 2001, 2). Še manj je o IKT/eizobraževanju govora v berlinskem komunikeju iz leta 2003. Šele na t.i. follow up
seminarju v Gentu (4.-5. 6. 2004) je bila problematika e-izobraževanja v bolonjskem
kontekstu eksplicitno obravnavana, kjer je bilo podanih nekaj priporočil za integriranje
IKT/e-izobraževanja (Report on the International Seminar Bologna…, 2004). Glavno
priporočilo se tiče potrebe po razširitvi zagotavljanja kvalitete, akreditacij in
kvalifikacijskih ogrodij tudi na izobrazbo doseženo z e-izobraževanjem.
Prav tako je zelo malo oz. skoraj nič eksplicitno povedanega o IKT/e-izobraževanju v
poročilih projekta TRENDS V: UNIVERSITIES SHAPING THE EUROPEAN HIGHER
EDUCATION AREAS, ki je bil eden od največjih projektov EUA10, namenjen evalvaciji
dotedanjega uvajanja bolonjskih reform po Evropi (v njem je sodelovalo več kot 900
evropskih univerz). V poročilu projekta (Crosier et al. 2007) je zelo izčrpno in natančno
predstavljen »state of art« bolonjske reforme do leta 2007, skupaj s poročilom iz leta 2010
(Sursock et al. 2010) in predstavlja najbolj izčrpen tekst in bazo podatkov o aktualnem

10

EUA – European University Association
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stanju v evropskem visokem šolstvu ter je ključen dokument za vse deležnike v sodobnem
evropskem univerzitetnem procesu.
O IKT oz. o e-izobraževanju ni skoraj nič povedanega v obeh poročilih, eksplicitne
navedbe najdemo samo na dveh mestih poročila TREND V pa še tu gre bolj za lapidarne
omembe, ko je govora o možnostih za povečano internacionalizacijo doktorskih
programov (Crosier 2007, 29) in o vseživljenjskem učenju (Crosier 2007, 66). In prav tako
velja za poročilo Trend 2010. Pa vendarle, kar je bistveno iz obeh poročil in se tiče eizobraževanja nasploh, je po eni strani obseg bolonjske reforme v evropskem merilu,
predvsem pa dejstvo, da so ob uvajanju bolonjskih reform bile reflektirane številne
sestavine univerzitetnega koncepta in procesa poučevanja in da so sedaj univerze, po nekaj
letih izkušenj z novimi koncepti reforme, vsaj konceptno bolje pripravljene na uvajanje oz.
nadgrajevanje e-izobraževanja oziroma razvoja v smeri vse večje virtualizacije pedagoških
in poslovnih procesov.

3.5

Slovenski primeri : Model univerzitetnega e-izobraževanja z e-učilnicami

Slovenske univerze pravzaprav niso bistveno zamujale z uvajanjem e-izobraževanja. Na
začetku, zlasti v devetdesetih letih, so bili ključni dejavniki razvoja na tem področju bolj
povezani z izgrajevanjem ustrezne tehnološke infrastrukture v nacionalnem merilu in
širjenjem oz. dostopnostjo do interneta.
V naslednji fazi, ko je bila omenjena infrastruktura postavljena in operativna, so univerze
(UL, UM, PU) in posamezne visoke šole oziroma tudi posamezne fakultete na omenjenih
univerzah pričele bolj ali manj samostojno razvijati oz. aplicirati različne elemente in
oblike e-izobraževanja. Takrat neke širše koordinacije ni bilo. Na splošno bi lahko rekli, da
je v prvem koraku to pomenilo predvsem spremembe oziroma uvajanje elementov
elektronskega poslovanja v administrativni podpori rednemu študijskem procesu
(elektronski vpisi, elektronski indeksi, obveščanje študentov po elektronski pošti, seznami
gradiv za izpite na web straneh fakultet...). Šele pred kakimi desetimi leti se je pričelo tudi
bolj načrtno uvajanje oblik e-izobraževanja, s katerimi se je skušalo nadgraditi obstoječe
konvencionalne oblike poučevanja oziroma ponuditi nove oblike.
Prva raziskava stanja na področju e-izobraževanja v Sloveniji je iz leta 2004. Ta raziskava
je ugotovila naslednje oblike oziroma prakse e-izobraževanja v visokošolskem slovenskem
prostoru, prisotne od konca devetdesetih let do prvih let po letu 2000 (Suličič et al. 2004,
4):
1. podpora s spletnimi stranmi za izvedbo posameznih predmetov;
2. uporaba spletnih portalov za celoten študijski program, pri čemer ločimo različne
ravni:
- portal opravlja le informacijsko funkcijo;
-

portal je namenjen tudi za podporo izobraževalnega procesa in je namenjen
za posredovanje študijskih gradiv med učiteljem (oz. institucijo) in študenti;

42

-

portal nudi možnosti dvosmerne komunikacije med študenti ter med
študenti in učitelji;

3. uporaba virtualne učilnice (e-učilnice):
- kjer študentje prejmejo vse napotke za študij in študijska gradiva;
-

študentom je omogočena dvosmerna komunikacija prek forumov;

-

študente pri delu spremlja mentor;

-

možno je slediti obiskom in aktivnostim študentom v e-učilnici.

Med univerzami, ki so načrtno razvijale e-izobraževanje je vsekakor na začetku izstopala
PU oz. njena Fakulteta za management. Model e-izobraževanja, ki so ga zasnovali in
razvijali na tej fakulteti temelji na predpostavki, da študij poteka delno oz. v celoti znotraj
e-učilnice s podporo mentorja, ki skrbi za dodeljevanje dela študentom, spremljanje
opravljenega dela študentov, preverjanje in ocenjevanje znanja ter vodenje diskusije prek
forumov in seveda zelo pomembno, motivacijo študentov. Predlagan model je primeren
predvsem za visokošolske institucije, ki bi e-izobraževanje razvijale kot dopolnitev
klasičnega izobraževanja (Suličič et al. 2004, 5-6)
E-učilnica omogoča uporabo različnih medijev, zato pogosto govorimo o multimedijskih
študijskih gradivih, ki z vidika različnih učnih stilov študentov ugodno vplivajo na učne
rezultate. Tako npr. audio učnim stilom ustrezajo zvočni posnetki, vizualnim učnim stilom
shematični prikazi, miselni vzorci itn. Upoštevajoč ekonomske razloge so se v modelu eizobraževanja omejili na tehnološko manj zahtevna študijska gradiva: pisna gradiva v PDF
formatu, predstavitve v PPS ali PPT formatu ter povezave do že obstoječih internetnih
povezav. Pri snovanju modela e-izobraževanja so upoštevali konstruktivistično teorijo
učenja, kjer študent/učenec z izvajanjem različnih aktivnosti gradi novo znanje. Aktivnost
študentov v virtualni učilnici je možna tudi z uporabo številnih obstoječih gradiv na
svetovnem spletu. Seveda to velja predvsem v angleško govorečem in pišočem prostoru,
kjer tovrstnih gradiv ne manjka. V slovenskem izobraževalnem prostoru pa je prosto
dostopnih gradiv v slovenščini neprimerno manj (Suličič et. al. 2004, 6).
Na sliki 7 je prikazan model e-izobraževanja z e-učilnico. Učitelj pripravi izvedbo
predmeta s pomočjo Načrta izvedbe predmeta, v katerem predvidi način izvedbe in
študijska gradiva, potrebne aktivnosti študentov ter načine preverjanja in ocenjevanja
znanja, s katerimi kasneje, ko je predmet izveden, preveri doseganje rezultatov in
uresničevanje ciljev izobraževanja. V kolikor ugotovljeni rezultati odstopajo od
zastavljenih ciljev, učitelj popravi – prilagodi načrt izvedbe. Prilagoditve so lahko sprotne,
saj nam ravno podpora z IKT omogoča podrobno spremljanje vseh aktivnosti študentov v
e-učilnici ali pa se vključujejo v prihodnje izvedbe. S pomočjo IKT je spremljanje
doseganja zastavljenih ciljev enostavnejše in bolj pregledno, kot pri klasičnih izvedbi
izobraževalnega procesa. Doseganje ciljev poteka skozi intenzivno komunikacijo med
študenti ter med študenti in učiteljem/mentorjem. V interakciji študentje pridobivajo nova
znanja, spretnosti in veščine, načrtovane v učnih ciljih predmeta (Suličič et. al. 2004, 6).
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Slika 7: Model e-izobraževanja z virtualno učilnico

Vir: Suličič et al. 2004, 6
Na UM in UL je so bile prve izvedbe e-izobraževanja nekoliko poznejše od PU, in so se
pojavile šele v zadnjih petih letih, pri čemer se običajno ni razvijalo lastnih orodij oz.
programskih rešitev, temveč se je skušalo aplicirati že razvita (zlasti odprtokodna)
računalniška orodja za podporo e-izobraževanju, predvsem Moodle, kot elektronsko učno
okolje.
Med temi je mogoče najbolj izstopala Fakulteta za organizacijske vede Univerze v
Mariboru. V študijskem letu 2007/2008 se je na tej fakulteti začel projekt uvajanja eizobraževanja pri rednem študiju. Časovni potek projekta je predvideval, da se bo v
študijskem letu 2008/2009 začela pilotna faza, v kateri bodo uporabljene metode in tehnike
e-izobraževanja pri izbranih predmetih, do začetka študijskega leta 2010/2011 pa bi uvedli
e-izobraževanje v obliki kombiniranega načina pri ostalih predmetih. Cilj je bil, da bi 50
odstotkov izobraževalnega procesa potekalo v klasičnih predavalnicah, 50 odstotkov pa v
e-predavalnicah. Vzporedno bi potekalo uvajanje e-izobraževanja tudi na programih
izrednega študija.
E-izobraževanje na FF UL
Zaradi velike heterogenosti in velikosti Univerze v Ljubljani in relativne samostojnosti
posameznih fakultet pri uvajanju e-izobraževanja, bi pregled načinov njegovega uvajanja
zahteval precej obsežno raziskavo, ki bi vsekakor presegala namene našega magistrskega
dela. Zato smo se odločili, da bomo natančneje predstavili uvajanje e-izobraževanja na
Filozofski fakulteti UL.
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Resnejši poskusi uvajanja e-izobraževanja na FF UL so se pojavili leta 2006 predvsem kot
notranja pobuda nekaterih zaposlenih.11 Pred tem časom so na FF UL obstajali v glavnem
samo posamezni primeri, ko so učitelji s FF sodelovali kot gostje na strežnikih za eizobraževanje v Sloveniji in v tujini. Leta 2006 je bila prvič predstavljena možnost tega
načina izobraževanja vodstvu fakultete in predstojnikom oddelkov na pobudo Marka
Krevsa (Oddelek za geografijo) za organizirano uvajanje e-izobraževanja na FF UL.
Predstavitev je imela velik odmev in je precej pospešila vzpostavljanje fakultetnega eizobraževalnega portala (slika 8). Predlagan je bil postopen (»mehak«) pristop k
uveljavljanju e-izobraževanja, s katerim se je želelo najprej predstaviti možnosti oz.
prednosti in pomanjkljivosti tovrstnega izobraževanja. Predlagano je bilo, da se učitelji
prostovoljno odločajo o vključevanju različnih oblik e-izobraževanja v svoje delo. Za t.i.
»trši« (celovitejši) pristop je bilo ocenjeno, da fakulteta še ni ustrezno tehnološko in
poslovno pripravljena (Krevs 2008a, str. 165).
Slika 8: Naraščanje števila uporabnikov

Postopen prenos eučilnic z drugih
strežnikov, uvajalne
delavnice za
zaposlene

10/2006: začetek prvega
študijskega leta po
vzpostavitvi eizobraževalnega portala

Vir: Krevs 2007, str. 5
FF UL je za potrebe e-izobraževanja pripravila poseben strežnik, na katerega je postavila
e-izobraževalni portal, ki je temeljil na takrat že dokaj uveljavljeni odprtokodni programski
opremi Moodle, s katero so imeli posamezniki, ki so uvajali e-izobraževanje na FF UL
največ izkušenj. Moodle je odprtokodna LMS12 tehnologija za potrebe vzpostavitve in
upravljanja izobraževalnih informacijskih sistemov. Izvajalcem e-izobraževanja omogoča
gradnjo priložnostnih e-učnih vsebin, spremljanje dejavnosti učencev, komunikacijo z
učenci, upravljanje z e-učnimi vsebinami, učenci in e-učnimi procesi, prav tako pa
vključuje celo vrsto dodatnih e-učnih orodij. Je preveden tudi v slovenščino.
11

Razvoj e-izobraževanja na FF UL smo povzeli po Kratka zgodovina e-izobraževanja na FF UL (do jeseni
2007). Zadnji vnos spremembe je 10. 9. 2007 in je dostopno na spletni strani FF UL (http://e-ucenje.ff.unilj.si).
12

LMS - Learning Management System
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Moodle s svojo organizacijo v e-učilnice omogoča različne dejavnosti (module), ki jih
lahko izvajalci uporabljajo za sestavo raznih vrst predmetov in oblik dela v njih13:
Ankete (anketna orodja za vrednotenje in spodbujanje učenja v spletnih okoljih, za
zbiranje podatkov o udeležencih, njihovih mnenjih…).
Books (seznam študijske literature).
Delavnica (različne vrste vrednotenje nalog, projektov sodelujočih, drugih projektov,
koordinira zbiranje in razdeljevanje različnih vrednotenj).
Forumi (asinhrono komuniciranje med udeleženci; forumi so lahko strukturirani na
različne načine, običajno pa tematsko; lahko vključujejo medsebojno ocenjevanje).
Klepeti (sinhrono komuniciranje v realnem času; učinkovit način za spoznavanje med
udeleženci in izmenjavo mišljenj o temah).
Kvizi (oblikovanje in podajanje preizkusov znanja z različnimi oblikami kvizov in
vrednotenja rezultatov).
Lekcija (plasiranje gradiva; to je lahko različno strukturirano od enostavne statične
oblike pa vse do različnih stopenj, med katerimi se napreduje, če udeleženci pravilno rešijo
vmesne naloge. Navigacija preko lekcij je lahko preprosta ali kompleksna, odvisno od
strukture predstavljenega gradiva).
Možnosti (postavljanje vprašanj z več možnimi odgovori; hitra glasovanja).
Naloge (distribuiranje nalog študentom, npr. seminarskih nalog, projektov, poročil…, ki
jih ti oddajo z nalaganjem na strežnik).
Oznake (vstavljanje besedila in grafičnih elementov za dodatno označevanje dejavnosti
na strani posameznega predmeta).
Podatkovna zbirka (gradnjo, prikaz in iskanje po zalogi vpisanih vrednosti na
določeno temo, vnosi lahko vključujejo alfanumerične zapise, slike, datoteke, URL).
Paketi SCORM/AICC (zbirke spletnih vsebin v standardu za izobraževalne objekte
SCORM ali AICC, paketi lahko vsebujejo spletne strani, grafiko, programe JavaScript,
predstavitve Flash ali karkoli drugega, kar lahko deluje v spletnih brskalnikih; modul
omogoča nalaganje poljubnega standardnega paketa SCORM ali AICC in vključevanje v
predmet).
Slovar (ustvarjanje in vzdrževanje seznama definicij, pojmov ipd., prenose iz enega
slovarja v drugega, ustvarjanje povezav med slovarji…).
Viri (nalaganje različnih vsebin, običajno vnaprej pripravljenih datotek, na strežnik
predmeta).
Wiki (skupinsko urejanje dokumentov s preprostim jezikom označevanja prek
spletnega brskalnika).

13

Povzeto na spletni strani [online]. Dostopno na: http://estudij.fl.uni-mb.si/help.php?file=mods.html
[15.4.2011].
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Na FF UL je bila ustanovljena delovna skupina, ki je prevzela koordinacijo in večinoma
tudi izvedbo prvih korakov, kjer sta bila v e-izobraževanje vključena dva projekta "Bolonja
3" in "Partnerstvo fakultet in šol", za podporo pa je bila omogočena tudi začasna zaposlitev
strokovnega sodelavca za e-izobraževanje.
V študijskem letu 2006/2007 je bilo organiziranih več delavnic in tečajev za učitelje in
asistente in tudi "pilotni projekt" enajst poskusnih e-učilnic za izbrane predmete (Didaktika
geografije, Metode analize glasbe (Obča muzikologija III), Bibliometrija, Informatika in
računalništvo za psihologe, Računalništvo za filologe, Prevajanje v slovenščino (lektorske
vaje), Izbrane metode andragoškega dela, Stara ruska književnost, Latinsko zgodovinsko
glasoslovje in oblikoslovje, Angleška fonetika 2, Filozofija kognitivnih znanosti I).
Projekt je pokazal izredno zanimanje za e-izobraževanje med učitelji in študenti, tako da je
ob koncu naslednjega leta (2007) bilo organiziranih več kot 140 učilnic za posamezne
predmete, zabeleženih pa je bilo 2500 uporabnikov (predvsem študentov) izobraževalnega
portala (slika 9).
Slika 9: Naraščanje števila e-učilnic

delavnica za
bibliotekarje

delavnica za angliste

10/2006: začetek prvega
študijskega leta po
vzpostavitvi eizobraževalnega portala

Vir: Krevs 2007, str. 6
Značilnosti e-učilnic na FF UL je predstavila Sešek (2007, 2) kot »od zunanjega sveta
ločen/zavarovan prostor: stene fizične učilnice v e-svetu nadomešča ključ oz. šifra (učitelj
določi šifro in jo pove samo svojim učencem)« in » v e-učilnici so jasno razmejene vloge:
učitelj, učenec, ravnatelj, gost… - kdo sedi, kdo razlaga, kdo odgovarja, kdo lahko
prisostvuje pouku... V procesu e-izobraževanja vsak udeleženec dobi določeno vlogo ob
prvi prijavi v sistem. Ta strogo zamejuje, kaj lahko v sistemu kdo počne in česa ne. Kot na
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primer učitelj lahko ustvari novo učilnico, nastavlja gradiva itd., učenec pa lahko le
sodeluje v diskusijah in oddaja naloge.«
E-učilnice so razlikovale tri skupine uporabnikov: študente v vlogi učečih se v e-učilnici,
učitelje in mentorje, ki skrbijo za vsebine predmetov in administratorje, ki skrbijo za
vzdrževanje učnega okolja, odpiranje predmetov, vključevanje uporabnikov ipd.
Celoten spletni portal e-izobraževanja (www.e-ucenje.ff.uni-lj.si) je bil organiziran v obliki
»drevesa«. V portal (»avlo in hodnike«) je lahko vstopil vsak, v posamezne učilnice pa le
registriran uporabnik (glej sliko 10) (Sešek 2007, 3).
Slika 10: Zgradba spletnih učilnic na FF UL

Vir: Sešek 2007, 3
Tudi posamezna učilnica je bila podobno strukturirana. Učne vsebine (snovi) so razdeljene
po tednih oz. temah in dodatno razdeljene na statične podenote (učna gradiva: predavanja,
gradiva, viri…) in dinamične podenote (vaje). Uporabniki so precej hitro prešli od
preprostejših funkcionalnosti Moddla in z dodajanjem novih dejavnosti (16) začeli različno
uporabljati e-učilnice na FF (Krevs 2008b, 10) (glej sliko 11):






“Običajne e-učilnice” = predmeti (courses);
Podpora mednarodnemu terenskemu delu;
Podiplomski študij;
Podpora raziskovalnim in strokovnim projektom;
Podpora dogovarjanju in prevzemanju študentskih nalog (seminarskih, doktorskih);
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Splošni “tečaji” za naše študente – zlasti za nove vsebine/veščine;
Izvedba predmetov v tujini;
Gostje iz tujine – e-izobraževanje kot področje sodelovanja;
Podpora Erasmus Intenzivnemu programu (IP).

Slika 11: Različnost e-učilnic

Vir: Krevs 2008b, str. 10
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Po nekaj letnih izkušnjah z e-izobraževanjem na FF UL so uvajalci lahko ocenili prve
rezultate. Dosedanja izvedba e-izobraževalnega portala na FF UL z vidika tehnične opreme
ni bila zelo zahtevna in ni vključevala kompleksnejših administrativnih dejavnosti (zlasti
tistih, ki jih je opravljal VIS14) oz. Referati za posamezne ravni študija in tajništva
oddelkov. Izbor programskega orodja Moodle in testiranje njegovih zmožnosti je bil
namenjen predvsem preverjanju delovanja samega podajanja učnih vsebin in
komuniciranju med učitelji in študenti.
Med ugodne dejavnike, ki so pospešile vzpostavljanje e-izobraževanja na FF UL so bili
izpostavljeni predvsem (po Krevs 2008a, str. 165-167):


izkušnje pretežnega dela pedagoških delavcev z uporabo IKT, vsaj v zvezi z
objavljanjem študijskih gradiv na svetovnem spletu ter študijskim sistemom;



obstoječe, sicer med seboj nepovezane e-izobraževalne izkušnje posameznikov;



hitro naraščajoče mednarodno sodelovanje, tudi na področju e-izobraževanja;



čas bolonjske prenove študijskih programov je obenem za mnoge čas razmisleka o
spremembah načinov pedagoškega dela;



razmeroma sodobna obstoječa informacijsko-komunikacijska infrastruktura, žal le
za zaposlene;



vključitev vzpostavitve e-izobraževanja med dejavnosti projekta bolonjske prenove
študijskih programov, kar je omogočalo med drugim tudi finančno podporo za
zaposlitev tehničnega sodelavca ter izvedbo internega projekta večjega števila
pilotnih e-učilnic;



finančna pomoč fakultete, povezana z nakupom strežnika in delno kritje zaposlitve
tehničnega sodelavca;



ustanovitev in delovanje delovne skupine FF UL za e-izobraževanje.

Med neugodne dejavnike, ki ovirajo vzpostavljanje e-izobraževanja pa so bili navedeni (po
Krevs 2008a, str. 167):

14



začasnost, negotovost zaposlitve tehničnega sodelavca e-izobraževanja;



preobremenjenost pedagoških delavcev z bolonjsko prenovo študijskih programov;



preskromen »računalniški center« glede velikosti ustanove (omejene kadrovske
možnosti za podporo izbranemu pristopu e-izobraževanja);

VIS – Visokošolski informacijski sistem (glej več v poglavju 5.1.1)
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izvajalcem usposabljanj sodelavcev e-izobraževanja je postala dodatna naloga in z
vidika meril uspešnosti njihovega dela je ta dejavnost »nesmotrno zapravljen čas«,
za katerega niso ustrezno finančno nagrajeni;



delovna skupina za e-izobraževanje v danih okoliščinah ni usposobljena in zmožna
ustrezno zagotoviti različnim strokam prilagojenih pristopov k usposabljanju;



zanimanje zelo majhnega deleža predstavnikov pedagoške stroke in specialnih
(predmetno specifičnih) didaktikov za e-izobraževanje.

Očitno je tudi postalo, da je začetnemu zagonu in velikemu interesu za e-izobraževanje
sledila določena stagnacija. Od leta 2008 dalje na tem področju ni bilo storjenih novih
razvojnih korakov. Glavni razlog lahko poiščemo že v nekaterih ocenah ki jih je podal
Krevs (glej zgoraj), predvsem v dejstvu, da nadaljnja gradnja e-izobraževanja oz. sistemska
ustalitev presega možnosti delovne skupine, ki je zagnala projekt e-izobraževanja na FF
UL. K temu lahko dodamo še nekaj naših pomislekov, zlasti pa odsotnost strateškega
načrtovanja. Relativno velik uspeh pilotnega projekta e-izobraževanja je sicer pokazal
velik interes in v danih tehnoloških pogojih tudi velike potenciale, toda za nov korak so
potrebne kar velike in korenite spremembe, ki morajo vključevati tudi vrsto pomembnih
poslovnih, organizacijskih in kadrovskih rešitev, predvsem pa ustrezno finančno podporo.
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4

E-IZOBRAŽEVANJE NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU FILOZOFSKE
FAKULTETE, UNIVERZE V LJUBLJANI: MOŽNOSTI IN PREDLOGI

4.1

Formalni in vsebinski okvir doktorskega programa Humanistika in
družboslovje

Da bi lahko v tem poglavju predstavili oz. predlagali možnosti za e-izobraževanje je nujno
vsaj v grobih črtah predstaviti glavne vidike obstoječega doktorskega študija na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani, predvsem tiste, kjer bi uvedba e-izobraževanja prinesla
pomembne spremembe.
Doktorski študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se izvaja v skladu z
Interdisciplinarnim doktorskim študijskim programom Humanistika in družboslovje, ki je
skupni program več fakultet Univerze v Ljubljani. Glavni prijaviteljici sta Filozofska
fakulteta (FF) in Fakulteta za družbene vede (FDV), v programu pa na določenih področjih
sodelujejo še Akademija za glasbo (AG), Fakulteta za informatiko in računalništvo (FRI),
Fakulteta za matematiko in fiziko (FMF) ter Teološka fakulteta (TeoF). Program je bil v
sklopu bolonjske prenove pripravljen v letih 2008 in 2009 ter pridobil soglasje Senata za
akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo na 17. seji z dne 22. 4. 200915.
Formalno je program Humanistika in družboslovje enoten program z enotno organizacijsko
strukturo, merili za prehode in drugimi formalnimi pogoji za vpis, napredovanjem v višje
letnike ipd. Vsebinsko pa je ta program izredno kompleksen, saj je sestavljen iz
posameznih področij, kjer ta predstavljajo organizacijsko zaokrožene znanstvene oziroma
tematske celote. Področja bi pravzaprav lahko označili tudi kot posamezne
kurikule/predmetnike, katerih formalna organizacija je enotna, vsebinsko pa se razlikujejo.
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk. Študijske obveznosti programa so
ovrednotene po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ETCS – European Credit
Transfer System) in je v tem smislu primerljiv z drugimi evropskimi doktorskimi
študijskimi programi.

15

Podatki o programu Humanistika in družboslovje so povzeti po:
 Vloga za pridobitev soglasja k interdisciplinarnemu doktorskemu študijskemu programu Humanistika in
družboslovje Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (akreditacija
programa), Ljubljana, oktober 2008 – interno gradivo;
 Pametni vpišejo interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje. 2010. Ljubljana:
Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2. natis;
 Pravilnik o organizaciji in izvajanju Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika
in družboslovje. 2010. [online]. Dostopno na: http://www.ff.uni-lj.si/ [15.9.2011];
 Interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje. 2009. Predstavitveni zbornik [online].
Dostopno
na:
http://www.ff.unilj.si/fakulteta/Studij/BolonjskiProgrami/TretjaStopnja/HumanistikaInDruzboslovje/predstavitveni%20zbo
rnik%20(predstavitveni%20zbornik)_1.pdf [15.7.2011] in
 Statut Univerze v Ljubljani, zadnja sprememba 4.5.2011. [online]. Dostopno na: http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/statut_univerze_v_ljubljani.aspx [15.9.2011].
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V primerjavi z dosedanjim doktorskim študijem, ki je temeljil skoraj izključno na
individualnem študiju oz. na pripravi doktorske disertacije pod vodstvom mentorja, je novi
doktorski študij po vsebini in načinu dela raznovrstnejši in fleksibilnejši. Osrednji
poudarek je na raziskovalnem delu, okrepljeni sta mednarodna mobilnost in
interdisciplinarnost, pomembno novost pa predstavlja tudi uvajanje organiziranih oblik
izobraževanja (predavanja in seminarji) za vse študente, ki študirajo na posameznem
področju.
Vseh področij, ki tvorijo program Humanistika in družboslovje je 62, FF jih koordinira 25
(glej krepki tisk), v sodelovanju s FDV koordinira 9 področij (podčrtano), področje
Religiologije koordinira skupaj s FDV in TeoF(*), medtem ko področje Teoretske in
aplikativne logike poleg FF koordinirajo še FRI in FMF. Preostala področja koordinirata
FDV (24) in AG (2; Glasbena pedagogika, Kompozicija in glasbena teorija***).
Preglednica 1: Področja doktorskega študija v programu Humanistika in
družboslovje
Ameriški študiji
Antični študiji
Azijske in afriške študije
Diplomacija
Eksperimentalna
psihologija
Etnologija, kulturna in
socialna antropologija
Geografija
Heritologija
Jezikoslovje
Kulturologija
Mednarodni odnosi
Obramboslovje
Organizacijsko kadrovske
študije
Politologija
Psihologija osebnosti
Religiologija*,
Socialna in politična
antropologija
Sociologija kulture
Študiji spolov
Teoretska in aplikativna
logika**
Umetnostna zgodovina
Vojaške družboslovne študije

Analiza politik
Aplikativne psihološke študije
Balkanski študiji
Družboslovna informatika
Epistemologija humanistike in
družboslovja
Evropske študije

Andragogika
Arheologija
Didaktika tujih jezikov
Družboslovna metodologija
Etnični in migracijski študiji

Glasbena pedagogika***
Informacijske vede
Komunikologija
Literarne vede
Muzikologija
Odnosi z javnostmi
Pedagogika

Globalizacijski študiji
Javna uprava
Kompozicija in glasbena teorija***
Medijski študiji
Novinarske študije
Okoljske in prostorske študije
Politična psihologija

Prevodoslovje
Razvojnopsihološke študije
Slavistični študiji,
Socialna in politična psihologija

Psihologija komuniciranja
Regionalne in razvojne študije
Slovenistika
Sociologija

Sociologija religije
Študije vsakdanjega življenja
Teoretska psihoanaliza

Svetovne študije
Študije življenjskih potekov
Tržno komuniciranje

Upravljanje in razvoj organizacij
Zgodovina

Varnostne študije

Filozofija

Vir: Lasten vir

4.1.1 Formalna struktura programa po letnikih
Struktura izvedbe programa po letnikih je enaka za vsa področja, ki tvorijo program
Humanistika in družboslovje. V 1. in delno 2. letniku je večji poudarek na organiziranih
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oblikah pouka, kasneje pa na individualnem raziskovalnem delu, pripravi doktorske
disertacije in objavi izvirnega znanstvenega prispevka oz. članka. Študent v 1. letniku
mora poslušati in opraviti obveznosti pri dveh temeljnih predmetih v obsegu 20 ECTS in
enem doktorskem seminarju (usmeritveni izbirni seminar področja študija oziroma
doktorske teme v obsegu 10 ECTS). Tako naj bi dobil poglobljen vpogled v metodologijo
in teorijo raziskovanja, hkrati pa tudi že del specifičnih znanj izbranega področja, kar mu
bo pomagalo pri delu na doktorski disertaciji. Individualno raziskovalno delo v 1. letniku
je posvečeno predvsem pripravi dispozicije doktorske disertacije, ki jo mora študent javno
predstaviti, kar je pogoj za vpis v 2. letnik.
Preglednica 2: Struktura programa HD













Predmet oz. študijska oblika
Temeljni predmet I
Temeljni predmet II
Doktorski seminar I
Doktorski seminar II
Zunanji izbirni predmet
Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela komisiji z
zagovorom doktorske disertacije
Druge učne enote
Izdelava dispozicije doktorske naloge
Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavite
Individualno raziskovalno delo – raziskovalno delo v
skupini/projektu in delo na doktorski disertaciji
Priprava znanstvenega članka za objavo

ECTS
10
10
10
10
10

št. ur
300
300
300
300
300

10

300

15
15

450
450

50

1500

40

1200

Vir: Interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje 2009, 7
V 2. letniku je na programu izbirni doktorski seminar v obsegu 10 ECTS, ki je usklajen s
temo doktorske disertacije, in zunanji izbirni predmet (eden ali več) v obsegu 10 ECTS.
Študent lahko pri zunanjih izbirnih predmetih izbira samo tiste predmete, ki so akreditirani
v doktorskih študijskih programih doma ali v tujini. Preostali del letnika je v celoti
zamišljen kot individualno raziskovalno delo, posvečeno pripravi doktorske disertacije in
izvirnega znanstvenega prispevka. V 2. letniku prav tako teče postopek za odobritev teme
na Univerzi v Ljubljani; soglasje Komisije za doktorski študij Univerze v Ljubljani je
namreč pogoj za vpis v 3. letnik.
Študijski proces je v 3. letniku v celoti posvečen individualnemu raziskovalnemu delu, ki
se zaključi s predstavitvijo rezultatov ob koncu letnika in z izdelavo izvirnega
znanstvenega prispevka, ki mora biti pred razpisom zagovora disertacije objavljen ali
sprejet v objavo v eni od ustrezno ovrednotenih znanstvenih revij.
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Preglednica 3: Struktura programa HD po letnikih
I. LETNIK: 60 ECTS (ORGANIZIRANE OBLIKE POUKA 30 ECTS)
Temeljni predmet I (za vsako področje posebej določen)
Temeljni predmet II (za vsako področje posebej določen)
Doktorski seminar I
Raziskovalno delo (delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku)
II. LETNIK: 60 ECTS (ORGANIZIRANE OBLIKE POUKA 20 ECTS)
Doktorski seminar II
Zunanji izbirni predmet (akreditiran na doktorskem študiju na UL,
na drugih slovenskih univerzah ali v tujini)
Raziskovalno delo (delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku )
III. LETNIK: 60 ECTS
Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Javna predstavitev z zagovorom pred komisijo

10 ECTS
10 ECTS
10 ECTS
30 ECTS
10 ECTS
10 ECTS
40 ECTS
50 ECTS
10 ECTS

Vir: Interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje 2009, 6

4.1.2 Kratka predstavitev učnih enot
Temeljni predmeti so temeljni metodološki in teoretski predmeti, obvezni za vse študente,
ki vpišejo študij na določenem področju programa. Predmeti se izvajajo v organizirani
obliki študija, aktualna oblika izvajanja pa je prilagojena številu kandidatov.
Doktorski seminarji omogočajo ožjo usmeritev v izbrano smer študija, ki jo določa izbor
teme doktorske disertacije. Izvajajo se kot doktorski seminarji za majhne skupine
študentov iste usmeritve ali kot individualno delo s študenti.
Zunanji izbirni predmeti so izbirni predmeti, ki zagotavljajo medinstitucionalno in
mednarodno mobilnost.

4.1.3 Kratek opis formalnega poteka študija
Takoj po vpisu na doktorski študij ustrezen organ članice (npr. Senat FF) na predlog
področnega koordinatorja (ki upošteva želje študenta in mora biti usklajen s predlogom
pedagoškega kolegija oddelka oz. katedre, ki pokriva področje študija) imenuje
študentovega (študijskega)16 mentorja in po potrebi tudi somentorja. Za določitev mentorja
sta ključna izbrano področje študija in tema doktorske disertacije.
Mentor vodi študenta pri izbiri organiziranih oblik študija in pri pripravi dispozicije
doktorske disertacije. Študent mora oddati dispozicijo doktorske disertacije ter jo v prvem
16

Ker je mentor uradno imenovan šele po sklepu Komisije za doktorski študij UL, kar se zgodi šele po
odobritvi doktorske teme (načeloma tekom 2. letnika), mentor, ki ga imenuje Senat FF na začetku študija, še
nima takega statusa. Do uradne potrditve nastopa pod oznako »študijski mentor«, ki sicer opravlja vse
funkcije mentorja pred uradno potrditvijo na UL. Ker razločevanje med »mentorjem« in »študijskim
mentorjem« ni bistveno za naše delo, bomo v nadaljnjem besedilu za obe funkciji uporabljali izraz »mentor«.
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letniku javno predstaviti pred komisijo za oceno dispozicije. Opravljenih 30 ECTS
organiziranih študijskih oblik, prijavljena dispozicija doktorske disertacije in javna
predstavitev dispozicije (15 ETCS) so namreč pogoji za nadaljevanje doktorskega študija
in vpis v drugi letnik. V drugem letniku mora biti dispozicija ocenjena pozitivno s strani
komisije za oceno dispozicije. Soglasje k temi doktorske disertacije na Univerzi v
Ljubljani je pogoj za vpis v tretji letnik.
Ob vpisu v tretji letnik Senat FF imenuje člane komisije za oceno in zagovor doktorske
disertacije. Študent je v tretjem letniku dolžan članom komisije predstaviti svoje delo in
rezultate, člani komisije pa so dolžni študentovo delo oceniti ter podati svoje pripombe in
predloge. Ko mentor oceni, da je disertacija primerna za oddajo, kandidat predloži vezane
izvode disertacije. Člani komisije pripravijo poročila in jih posredujejo senatu članice.
Sprejetim pozitivnim ocenam, ki jih potrdi senat FF, sledi zagovor. Po uspešnem zagovoru
fakulteta pripravi dokumentacijo za promocijo na Univerzi v Ljubljani.
Minimalni pogoji za napredovanje po programu in dokončanje študija so predstavljeni na
spodnji preglednici17:
Preglednica 4: Pogoji za napredovanje po programu HD
I. letnik ----------------> II. letnik
Temeljni predmet I (10 ECTS)
Temeljni predmet II (10 ECTS)
Doktorski seminar I (10 ECTS)
Prijava doktorske teme z javno predstavitvijo dispozicije (15 ETCS)
II. letnik ----------------> III. letnik
Doktorski seminar II (10 ECTS)
Zunanji izbirni predmet (10 ECTS)
Soglasje UL k temi disertacije (15 ECTS)
III. letnik ----------------> ZAKLJUČEK ŠTUDIJA
Izvirni znanstveni članek
Javna predstavitev disertacije z zagovorom pred komisijo

Vir: Interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje 2009, 6

4.2

Administrativna in poslovna organizacija doktorskega študija na FF

Za razmislek o možnostih uvajanja e-izobraževanja na doktorskem študiju na FF je
vsekakor pomembno predstaviti tudi administrativno podporo obstoječemu programu HD
kot tudi nekaj osnovnih potez poslovne organizacije, kajti ta dva vidika prav tako
pomembno prispevata k vodenju celotnega programa in njegovi kvalitetni izvedbi.
Že na samem začetku je potrebno navesti, da je doktorski študij na FF (in tudi na celi
Univerzi v Ljubljani) plačljiv18 oziroma je organiziran kot izredni študij. Iz individualnih
17

Doktorski program HD omogoča tudi priznavanje določenih obveznosti, npr. študentom z opravljenim
znanstvenim (predbolonjskim) magisterijem ali pa obveznosti, opravljene na drugih akreditiranih
podiplomskih programih. Ti primeri se običajno obravnavajo individualno, zaradi česar jih tudi nismo
vključili na naše delo.
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šolnin se v celoti financirajo vse pedagoške in administrativne dejavnosti, povezane s
posameznim študentom. Tudi za izvajalce (učitelje) na doktorskem študiju FF predstavlja
poučevanje na doktorskem študiju dodatno dejavnost, ki se je ne upošteva pri predpisanih
normativih za obseg dela za določeno delovno mesto, in se delo učiteljev na doktorskem
študiju plačuje z dodatnimi pogodbami (podjemnimi in avtorskimi).
Osnovna organizacijska enota, ki nudi celovito podporo doktorskemu študiju na FF je
Referat za doktorski študij19 (odslej Referat). Referat lahko najbolje opišemo kot glavno
vozlišče, preko katerega poteka vodenje in koordinacija celotnega doktorskega študija,
tako v smislu administrativne podpore pri pedagoškem procesu kot tudi v poslovnem
smislu (glej spodnjo sliko 12). Referat koordinira izvajanje doktorskega programa in v tem
delu komunicira oziroma sodeluje z naslednjimi »strankami« oziroma skupinami
udeležencev (slika 12):
-

organi fakultete, ki po statutu UL in fakultetnih pravilnikih sodelujejo v različnih
postopkih izvajanja programa (npr. Komisija za doktorski študij FF, Senat FF,
drugi relevantni organi UL);

-

posameznimi oddelki na FF, kjer poteka izvajanje doktorskega programa;

-

koordinatorji na interdisciplinarnih in medoddelčnih področjih;

-

učitelji na doktorskem programu;

-

študenti;

-

drugimi administrativnimi enotami na FF oziroma na drugih fakultetah, ki
sodelujejo v doktorskem programu Humanistika in družboslovje (npr.
računovodstvo, upravni odbor, kadrovska služba,...) na finančno-poslovnem
področju oziroma drugimi referati za doktorski študij.

Pri vsaki od naštetih skupin udeležencev v procesu doktorskega študija gre za nabor
različnih del in nalog, od katerih so nekatere stalne, druge pa se pojavljajo v redkejših
časovnih intervalih.
Temeljna naloga Referata v razmerju do študentov je spremljanje poteka njihovega študija
v vseh fazah od prijave, vpisa, preko evidentiranja opravljenih obveznosti do končne
promocije. Pravzaprav bi lahko rekli, da je po poslovnem modelu vodenja doktorskega
študija na FF, posamezen študent osnovna oziroma izhodiščna enota, na katero so vezana
vsa druga organizacijska dela in postopki, ki se vodijo. Od trenutka, ko se študent vpiše
(vstopi v sistem) se na njega »pripnejo« vse druge dejavnosti: izbor učiteljev (mentorjev in
drugih), ki sodelujejo v procesu študija, določi se (oz. potrdi) predmetnik individualnega
študijskega programa, vodi se evidenca njegovih študijskih obveznosti, dosežene korake v
napredovanju v študiju potrjujejo relevantna telesa FF in UL, vodi se evidenca stroškov, ki
izhajajo iz njegovega šolanja, imenujejo se ustrezne komisije za preverjanje njegovih
dosežkov, promocija...
18
19

Za naše delo ni bistveno ali študentje v celoti plačajo šolnino ali pa je ta tako ali drugače subvencionirana.
Uradni naziv: Referat za doktorski študij (3. stopnja)
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Slika 12: Glavne dejavnosti Referata za doktorski študij

Vir: lasten vir
Pri poslovanju z učitelji (notranjimi, zunanjimi, tujci), ki sodelujejo v doktorskem študiju,
Referat vodi evidence njihovih obveznosti, na podlagi katerih tudi pripravljajo pogodbe za
njihovo honoriranje. Mimo tega obstaja sicer še vrsta drugih del, ki so sicer pomembna za
učinkovito izvajanje programa, vendar pa ne zahtevajo tolikšne delovne obveznosti (npr.
priprava razpisov, promocijskih gradiv, spremljanje in koordiniranje potencialnih
sprememb študijskega programa, poročanju o vpisu, zaključku študija UL itd.). V izvajanje
doktorskega študija na FF so vključene tudi druge organizacijske enote, ki pa opravljajo
samo specifična dela, največkrat v koordinaciji Referata (npr. knjižnice, računovodstvo,
kadrovska služba, računalniški center, oddelčna tajništva...).
Kot pomembno orodje za spremljanje in evidentiranje opravljenih študijskih obveznosti
Referat uporablja programsko orodje VIS (Visokošolski informacijski sistem, ki se
uporablja za iste naloge tudi na 1. in 2. stopnji študija (o VIS glej na https://vis.ff.uni-lj.si/).
Za delo v VIS-u obstajajo jasno strukturirana pravila. Dostop do določenih podatkov imajo
štiri skupine uporabnikov, če odmislimo računalniški servis, ki VIS tehnološko vzdržuje:
a) študent (možen je samo vpogled v obstoječe podatke, spreminjanje ni možno);
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b) učitelj – mentor (dopuščena je le omejena možnost spreminjanja in vnašanja
podatkov, predvsem pri oblikovanju individualnega študijskega programa za
posameznega študenta);
c) oddelki oz. njihova tajništva - (dopuščena je le omejena možnost spreminjanja in
vnašanja podatkov, oblikovanja raznih poizvedb ipd.);
d) Referat (ta ima polne pravice gledanja in spreminjanja oz. vnašanja podatkov,
izdelavo poizvedb za različne potrebe ipd.).
V najširšem smislu besede bi lahko VIS razumeli že kot eno od orodij e-izobraževanja,
predvsem na področjih vodenja evidenc in komuniciranja med študentom, učiteljem,
posameznimi oddelki (teh je na FF UL 21) in Referatom. Elektronski indeks je samo ena
od njegovih funkcionalnosti. VIS omogoča tudi sprotno obveščanje študentov, omogoča
učiteljem, da vanj vstavljajo različna učna gradiva v digitalni obliki, učitelji sami lahko
kreirajo različne skupine študentov, ki jih potem skupinsko obveščajo. Obveščanje v VIS
največkrat poteka preko elektronske pošte, načeloma pa lahko tudi preko repozitorijev
učnega gradiva. Potencialne funkcionalnosti VIS še zdaleč niso izrabljene, vendar se
trenutno uporabljajo v glavnem zgoraj naštete. Razlogov za to je več, na tem mestu bi
omenili samo enega, ki se precej tiče teme našega dela – relativno skromno znanje
uporabnikov (zlasti učiteljev) in vztrajanje na starih oblikah poučevanja.

Stanje vpisa študentov na tretji stopnji FF UL (2009/2010 in 2010/2011)
Pri stanju vpisa na na doktorski študij se bomo omejili le na FF UL, saj pri drugih članicah
razpolagamo le skupnem številu vpisanih. Stanje vpisa zajema 2 študijski leti (doktorski
program je bil prvič razpisan za študijsko leto 2009/2010). Vpis prikazujeta preglednici v
prilogah. Prva tabela prikazuje vpis po posameznih oddelkih, druga tabela pa vpis po
področjih. Vsako področje monodisciplinarno, interdisciplinarno ali medoddelčno je
vezano na posamezni oddelek, npr. področje Jezikoslovje zajema jezikovne oddelke ipd.
Vezanost na oddelke ima tudi funkcionalen pomen, saj se iz naslova šolnin na posamezni
oddelek vežejo materialni stroški za izvedbo doktorskega programa.
Za našo raziskavo je predvsem pomembna druga preglednica, kjer je predstavljen vpis po
področjih in iz katere je jasno razvidna precejšnja vsebinska heterogenost študijskega
programa. Pri 234 vpisanih študentih le 3 področja niso imela nobenega doktorskega
študenta, na 12 področjih je bilo vpisanih manj kot 5 študentov20, na 21 področjih je bilo
vpisanih pet ali več študentov.
Če to preglednico drugače preberemo, pomeni, da je bilo 234 imenovanj študijskih
mentorjev (nekateri pri več študentih) oziroma da je vsaj podobno, če ne večje število
učiteljev bilo prisotnih pri izvajanjih temeljnih predmetov oziroma bilo prisotnih pri javnih
predstavitvah tem oziroma pri pisanju ocen o ustreznosti teme. Glede na število
univerzitetnih učiteljev na FF UL (docentov, izrednih in rednih profesorjev) lahko na hitro
20

Razmejitev vpisa po področjih glede števila vpisanih študentov je pomemembno, saj se organizirane oblike
študija lahko izvajajo individualno, če je na področju vpisanih manj kot pet študentov.
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ocenimo, da je doktorski študij neposredno in posredno vključil skoraj vse razpoložljive
kadre, kar jasno ilustrira kako obsežno spremembo, tako v organizaciji, kot tudi v obsegu
dela je prinesel nov študijski program.
Pri tem je potrebno številke iz prvega vpisnega leta tretjestopenjskega študija na FF UL
oziroma v programu Humanistika in družboslovje jemati z določeno rezervo. Namreč,
interes in posledično tudi vpis na doktorski študij je bil večji kot do tedaj. Razlogov za to
na tem mestu ne bi navajali, vsekakor pa so imele finančne vspodbude (subvencionirane
šolnine) pomembno težo. To se je zelo dobro pokazalo v naslednjem študijskem letu, ko je
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo prenehalo s starim programom
subvencioniranja šolnin oziroma je s precejšnjo zamudo (skoraj enega leta) pričelo z
izvajanjem drugačnega programa subvencioniranja šolnin doktorskega študija. V tem letu
je vpis na doktorski študij FF UL močno upadel. Tak trend se je pokazal tudi ob zvišanju
šolnin v študijskem letu 2011/12, saj je bilo vpisanih v 1. letnik 96 študentov, kar je v
primerjavi s študijskim letom 2009/2010, 58% manj vpisanih.
Vpis v študijskem letu 2010/2011 je bil tako za 45 % manjši (127 študentov). Takrat je bilo
že 6 področij, na katera se ni nihče vpisal (leto poprej 3), manj kot 5 vpisanih študentov je
imelo 19 področjih (leto poprej 12). Prehodnost iz prvega v drugi letnik je bila 61,97 %. 21
Če obseg dela, povezanega z izvajanjem doktorskega programa, predstavimo še z
nekaterimi drugimi številkami:
a) V študijskem letu 2009/10 je bilo izvedenih 142 javnih predstavitev doktorskih tem,
velika večina v času med 1.6. in 30.9.2010. Na teh predstavitvah so običajno bile prisotne
3-članske komisije učiteljev, ki so bili tudi podpisniki ocen o primernosti teme. Po grobi
oceni je na teh komisijah sodelovalo v treh mesecih vsaj 200 različnih učiteljev s FF UL.
b) Število izdanih pogodb za učitelje
Za izvajanje posameznih predmetov 1. letnika je bilo v študijskem letu 2009/10 izdanih
257 avtorskih pogodb, medtem ko je bilo za mentorstvo izdanih 166 avtorskih pogob in
enako število, torej 166, podjemnih pogodb.
V študijskem letu 2010/2011 je bilo izdanih 321 pogodb učiteljem za izvajanje predmetov
na 3. stopnji 1. in 2. letnika. Za mentorstva v 2. letniku je bilo izdanih 34 avtorskih in 34
podjemnih pogodb. Zaradi dinamike izplačil pogodb za mentorstva 1. letnika še ni bilo
izstavljenih pogodb, vendar pričajumo, da jih bo nekaj manj, saj je bilo tudi manj vpisanih
študentov.
Imenovanim komisijam za pregled listin doktorskih tem je bilo izstavljenih v drugem
letniku študijskega leta 2010/2011 53 avtorskih pogodb. Komisijam za oceno in zagovor
pa 4 pogodbe.

21

Dejstvo, da je kar 40% študentov opustilo doktorski študij po prvem letniku kaže na »nenormalen« vpis v
prvem letu izvajanja novega programa, ki je omogočil vpis z dokončano univerzitetno diplomo in dejansko
brez kakršnih koli drugih meril in znanj. Predpostavljamo, da del študentov ni bil pripravljen na doktorski
študij, pa tudi težave s subvencioniranjem šolnin so vsekakor imele precejšen vpliv na tako nizko prehodnost.
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c) Število odpravljenih sklepov (študentom, drugim...)
Po podatkih o vpisanih študentih lahko kaj hitro ocenimo, da je bilo v študijskem letu
2009/10 na 3. stopnji prijavljenih 142 doktorskih tem, ter posledično izdanih 142 sklepov o
imenovanju komisij o primernosti doktrske teme. Komisija o primernosti doktorske teme je
najmanj tričlanska, torej je so bili sklepi o imenovanju posredovani najmanj 426 učiteljem
s prijavnimi listinami študendov.
d) Število materialov poslanih na KDRŠ FF in Senat FF ter Univerzi v Ljubljani v enem
letu
Če se omejimo le na študij 3. stopnje, lahko hitro zaključimo, da je v študijskem letu
2009/2010 Komisija za doktorski študij potrdila 234 in v študijskem letu 2010/2011 127
individualnih študijskih programov posameznega študenta ter imenovala 142 komisij o
primernosti doktorske teme. Glede na to, da je v tretji letnik študijskega leta 2011/2012
vpisanih 121 študentov je Senat FF predlagal 121 doktorskih tem in imenovanje mentorjev
ter vso potrebno dokumentacijo posredoval na Univerzo v Ljubljano v potrditev.

4.3

Primerjava “online” doktorskega študija v tujini

Namen tega dela raziskave je primerjati nekatere glavne oblike in prakse izvajanja
doktorskega študija s pomočjo e-izobraževanja v tujini. Pri tem je seveda potrebno nekaj
uvodnih pojasnil. Danes skorajda ni ustanove, ki omogoča doktorski študij, ki ne bi vsaj
del administrativnega, pedagoškega ali pa informativno-komunikacijskega dela s študenti
oz. učitelji izvajala s pomočjo IKT sredstev. To seveda še ne pomeni, da gre v vseh teh
primerih za (vsaj enostavne oz. začetne) oblike e-izobraževanja. Za potrebe našega
pregleda stanja drugod smo kot e-izobraževanje (e-doktorate) opredelili tiste programe oz.
oblike študija, kjer je v prvi vrsti pedagoški proces tisti (in ne samo administracija ali
komunikacija), ki pozna oz. prakticira različne oblike e-izobraževanja.
Takšna zožitev fokusa je bila nujna, če smo si želeli ustvariti nekoliko bolj jasno podobo
stanja na tem področju. Hkrati pa smo s tem, ko smo se fokusirali predvsem na pedagoški
proces oz. na ugotavljanje, ali ta bolj ali manj sistemsko vključuje oblike e-izobraževanja,
tudi omogočili bolj jasno predstavo pri t.i. mešanih oblikah e-izobraževanja. Tovrstne
mešane prakse v zadnjem času sicer vse bolj naraščajo, vendar marsikdaj bolj spontano v
komunikaciji med učitelji in študenti oziroma za lajšanje in hitrejše izmenjevanje učnih
vsebin, komentarjev in drugih informacij, niso pa sistemsko organizirane kot del
akreditiranih programov.
Če povzamemo, pri pregledu smo se, zaradi ravnokar povedanega, omejili na akreditirane
oz. kako drugače uradno certificirane programe na doktorskem študiju, ki so formalno oz.
eksplicitno vsebovali v celoti ali v bistvenem delu oblike e-izobraževanja.
Glavno orodje in hkrati baza podatkov, kjer smo iskali tovrstne informacije, je bil vsekakor
svetovni splet. Na njem je danes že precej informacij in spletnih strani o e-doktoratih
(online doktoratih). Samo kot ilustracijo lahko navedemo, da je bilo 390.000 zadetkov na
iskalniku Google pri geslu »online doctorate«. Toda naše iskanje ustreznih informacij se je
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velikokrat izkazalo za precej bolj težavno, kot se je to zdelo na samem začetku. Različnih
portalov za e-izobraževanje je sicer precej, toda hitro smo spoznali, da je večina
informacij, potem ko smo aplicirali ustrezne filtre v Googlu, predvsem promocijske
narave. Zaradi Googlovega načina trženja informacij in oglaševanja s ključnimi besedami,
ki postavljajo plačnike takšnih oglasov zelo visoko na sezname zadetkov, so prav
promocijske in oglaševalske informacije oz. spletne strani izrazito prevladovale med
zadetki oziroma bile zelo visoko v hierarhiji prikazanih strani in bolj ali manj enako je bilo
tudi na omenjenih portalih.
Zaradi tega ni bilo enostavno sestaviti bolj realne podobe stanja na področju online
doktoratov in smo morali pregledati kar veliko portalov22 pa tudi spletnih strani
posameznih ustanov, ki so se na takih portalih največkrat pojavljale kot ponudniki online
doktoratov. Tudi v zvezi s slednjimi se je marsikdaj pokazalo, da je njihovo pojavljanje na
tovrstnih portalih velikokrat ena od marketinških strategij. S tem v zvezi je vsekakor
potrebno omeniti tudi pogosta opozorila na »resnih« portalih o številnih lažnih in
zavajajočih ponudbah in možnostih za online doktorate. Mnoge med njimi ni lahko
prepoznati, največkrat pa gre za ne akreditirane oziroma omejeno akreditirane programe (o
problemu akreditacij nekoliko pozneje).
Ko smo si nekako vendarle ustvarili podobo stanja na trgu online doktoratov (predvsem v
ZDA, za evropske univerze portalov, ki bi nudili podobne informacije pravzaprav nismo
našli)23 se je pojavila naslednja precejšnja težava, namreč imeli smo le omejeno možnost
dostopa do informacij. Informacije, ki smo jih običajno lahko videli, so bile bolj splošnega
značaja, če pa bi hoteli natančneje proučiti oz. ovrednotiti ali celo primerjati programe, bi
se morali že registrirati kot zainteresirani študentje in stopiti v kontakt s t.i. enrollment
officers (uradniki za novačenje študentov). Ker je večina portalov, ki smo jih konzultirali
(glej opombo 22) nudila zelo podobne informacije in največkrat navajala iste univerze
oziroma ustanove (zelo verjetno so črpali podatke iz istih podatkovnih baz), smo se v naši
analizi fokusirali na nekaj glavnih portalov:24
- ABOUT E-LEARNING (portal se nahaja na spletnem naslovu http://www.aboutelearning.com/online-education-phd.html), konzultirati je potrebno podstrani o
doktorskem študiju (http://www.about-elearning.com/doctorate-degree-online.html).
V mnogočem je portal namenjen predvsem študentom v ZDA, vendar pa prinaša tudi
nekaj informacij o evropskih ustanovah in njihovih doktorskih programih. Pravega
merila za izbor evropskih ustanov ni moč razbrati; mogoče gre tudi tu za
oglaševanje.
- DISTANCE LEARNING (spletni naslov http://www.distancelearningnet.com/), s
pomočjo podatkov oziroma povezav, ki nam jih je nudil ta portal, smo lahko izvedli
22

Med njimi so se za najbolj informativne izkazali: http://www.universities.com, http://www.elearners.com/,
http://www.onlinephdprograms.com/, http://www.usnewsuniversitydirectory.com/,
http://onlinedoctoratedegree.org/, http://www.onlinephdprograms.net/, http://www.online-education.net/,
http://www.onlinedegrees.com/, http://www.myonlinebachelordegree.net/, http://www.about-elearning.com/,
http://www.distancelearningu.com/
23

Izjema so seveda posamezne organizirane mreže online šol (npr. Laureate, ki vključuje tudi evropske
univerze) oziroma mreže virtualnih šol v nacionalnih okvirih (npr. Virtuelle Hochschule Bayern).
24
Spletne portale smo pregledovali v obdobju med 2.8. in 10.8.2011.
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sortiranje različnih študijskih programov od BA do PhD za primerjavo med
različnimi stopnjami online programov.
- Kot izhodišče za informacije o e-doktoratih v Evropi smo vzeli spletne strani mreže
Laureate (Laureate International Universities), ki združuje 58 univerz in inštitutov z
20 držav z vseh celin. Evropa je v tej mreži zelo dobro zastopana s 17 univerzami iz
8 držav: Cipra (1), Francija (3), Nemčija (1), Italija (2), Nizozemska/V. Britanija (1),
Španija (5), Švica (3), Turčija (1).25
Prva ugotovitev, do katere smo prišli, je relativno majhno število online doktoratov v
primerjavi z drugimi stopnjami online študija. Tako smo npr. na Distance Learning od
2064 ponujenih online programov na 97 univerzah in drugih visokošolskih ustanovah
(pretežno v ZDA), uspeli najti samo 66 doktorskih programov (preglednica 5). Da se ne
moremo v celoti zanašati na te podatke, nam kažejo rezultati iz portala ABOUT ELEARNING, kjer smo našteli 118 doktorskih programov na 9 ameriških univerzah,
označenih kot vodilni na področju e-learninga.
Preglednica 5: Količine različnih programov e-izobraževanja po stopnjah

Stopnja programa
Master
Bachelor
MBA
Associate
Certificate
Graduate Certificate
Doctorate
Diploma
Countinuous Education

število
programov
741
624
222
211
105
66
66
15
14

% delež
programov
35,9
30,2
10,7
10,2
5,1
3,2
3,2
0,7
0,7

Vir: Portal Distance Learning
Iz podatkov smo lahko razbrali tudi število doktorskih programov po posameznih
študijskih področjih (preglednica 6).26

25

Razen mogoče Univerze v Liverpoolu, med temi univerzami ni večjih javnih univerz iz omenjenih držav;
poleg tega pa nekako prevladujejo ustanove, ki nudijo različne vrste ekonomskih, poslovnih, management
programov.
26
Takšno neskladje med različnimi portali je prej pravilo kot slučaj in dokaj jasno kaže na nezanesljivost oz.
bolje rečeno ne reprezentančnost podatkovnih baz oziroma njihovo podvrženost trženjskim dejavnostim
ponudnikov online izobraževanja.
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Preglednica 6: Količine in deleži področij doktorskega študija
Področje
Izobraževanje (širše)
Poslovanje, management, organizacija
Zdravstvo (širše)
Uprava, administracija
Psihologija (širše)
Tehnologija
Druga področja

število
programov
41
29
16
11
8
5
8

% delež
programov
34,7
24,6
13,6
9,3
6,8
4,2
6,8

Vir: portal ABOUT E-LEARNING
Naslednja ugotovitev je bila, da so med ponudniki online doktoratov v glavnem manj
znane univerze, kar velja tako za ZDA kot Evropo. Da bi si v zvezi s tem ustvarili boljšo
sliko, smo natančneje preverili možnosti online študija (in tudi doktoratov) na 30
univerzah, najbolje uvrščenih po t.i. Šanghajski lestvici (10 najvišje uvrščenih iz ZDA, 10
iz V. Britanije in 10 iz preostalih evropskih dežel).27
Ugotovili smo, da skoraj nobena od vrhunskih univerz iz ZDA ni imela uradnega programa
online študija na nobeni od treh stopenj na matični univerzi.28 Edina izjema je bil master
program Computing in Education na Univerzi Columbia, ZDA. Vse univerze so pa že dlje
časa prakticirale različne formalne in manj formalne oblike e-izobraževanja. Pri tem sta
najbolj izstopali področji vseživljenjskega učenja in izobraževanja lastnih zaposlenih
sodelavcev (notranje izobraževanje).
Univerze v ZDA, zlasti večje in tudi bolj znamenite, poznajo sistem podružnic oziroma
podružničnih visokošolskih ustanov. In prav na takih ustanovah smo našli največ oblik eizobraževanja, med katerimi so bile najpogostejše različne oblike online certificiranih
kurzov/predmetov. 29
Nekoliko presenetljivo dobro, vsaj v primerjavi z ameriškimi univerzami, so se pokazale
univerze iz Velike Britanije. Pri slednjih smo največkrat že na vstopnih straneh našli
povezave na strani, posvečene e-izobraževanju, izobraževanju na daljavo oz.
vseživljenjskemu učenju. Med britanskimi univerzami so glede na certificirane oz.
27

ZDA: Harvard, Stanford, MIT, Berkeley, Caltech, Princeton, Columbia, University of Chicago, Yale,
UCLA; V. BRITANIJA: Cambridge, Oxford, University College of London, Imperial College, Manchester,
Edinburgh, Kings Vollege, Bristol, Nottingham, Sheffield; CELINSKA EVROPA: Tehnični inšitut Zurich,
Paris 11, Paris 6, Kopenhagen, Karolinsta Institutet Stockholm, Tehnična univerza Munchen, Utreccht,
Univerza v Munchnu, Univerza v Zurichu, Heidelberg.
28
Nekatere univerze so imele BA in MA stopnje online študija na podružničnih ustanovah (t.i »extensions«
ali »affiliates«, npr. Harvard Extension School, Berkeley Extension school, Columbia Affiliates...).
29
Kot precej simptomatičen pokazatelj statusa e-izobraževanja na opazovanih ameriških univerzah se nam
zdi že dejstvo, da smo se morali precej namučiti, da smo na njihovih spletnih straneh našli povezave do
informacij o online izobraževanju. Največkrat smo morali uporabiti notranje iskalnike po univerzitetnih
spletnih straneh.
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akreditirane online programe izstopala univerze v Edinburghu, Cambridgu, Sheffieldu in
Univerza King's College, med katerimi je edinburška univerza imela največ MA in LLM
(pravnih) programov, medtem ko je Univerza v Cambridgu imela samo enoletne
Cerificates in Diplomas. Vse britanske univerze so pa imele relativno bogate nabore
različnih kurzov (predmetov), ki so imeli različen formalen status (od uradno akreditiranih
kurzov/predmetov do dopolnilnih vsebin pri drugih predmetih). Univerza v Sheffieldu je
bila na področju online študija vključena v mrežo ameriških univerz iz države Illinois.
Tudi najuspešnejše univerze iz „celinskega“ dela Evrope so pokazale boljšo sliko od
ameriških in so bile nekje na podobni ravni kot britanske univerze. Najdlje na področju
uvajanja e-izobraževanja na MA ravni sta univerzi Pariz 11 (formation a distance,
formation en ligne), kjer je na voljo relativno veliko programov, pri čemer je ta univerza
tudi povezana v mrežo MA (en ligne) študijev z drugimi pariškimi univerzami. Druga
univerza, ki je izstopala po razvitosti oziroma ponudbi e-izobraževanja je Tehniška
Univerza iz Münchna, ki je tudi članica Virtuelle Hochschule Bayern, preko katere je
ponujen izredno velik nabor različnih predmetov in tečajev, ki pa niso še del akreditiranih
programov za dokončanje MA ali PhD na sami münchenski tehniški univerzi.
Ta naš, relativno enostaven in dokaj površinski pregled stanja na področju e-izobraževanja
oz. možnostih e-doktorskega študija, je dal rezultate, ki so dokaj odstopali od prvega vtisa,
ki ga dobimo, ko na internetu iščemo informacije o takih oblikah študija. Zgoraj omenjena
portala (About E-Learning in Distance Learning) sta sicer polna informacij o e-doktorskih
programih, vendar je te informacije potrebno jemati previdno. Med ameriškimi
univerzami, ki jih ti portali navajajo kot glavne, „top online“ ipd.30, ni niti ene, ki bi bila
uvrščena na Shanghajski lestvici 500 svetovnih univerz, in tudi na drugih lestvicah, kjer so
rangirane ameriške univerze, niso prav visoko. Slednjega sicer ne smemo jemati kot glavno
merilo za ocenjevanje kvalitete online študija oziroma online doktoratov, toda previdnost
je vsekakor na mestu. Bolj problematično se zdi, da je zelo težavno razbrati akreditacijski
status različnih online programov. Kar precej truda je potrebno, da se na spletnih straneh
ponudnikov takšnega izobraževanja dobi podatke o akreditacijah. V marsikaterem primeru
teh podatkov ni moč najti. Pri tem je potrebno vedeti, katera so akreditacijska telesa ali
organi, ki potrjujejo študijske programe, tudi doktorske. Ponekod so to državne ustanove,
drugje pa celo same univerze. Na primer v ZDA je akreditacija študijskih programov stvar
posameznih zveznih držav, pri čemer ima vsaka zvezna država svoj sistem in merila
akreditacije, ki ni v celoti primerljiv na nacionalni ravni, kot tudi ne z evropskimi
akreditacijskimi sistemi.
Nasploh lahko rečemo, da še ni pravih orodij na internetu, s katerimi bi lahko poiskali zelo
zanesljive informacije o kvaliteti in akreditacijskem statusu online doktoratov, kar velja
tako za ZDA kot za Evropo. Vsekakor je potrebno stopiti v tesnejši stik s posamezno
ustanovo in od njih dobiti vse potrebne informacije.
Med bolj znanimi evropskimi univerzami so mogoče najdlje, glede možnosti online
doktoratov, šle univerze v mreži Laureate, med katerimi najbolj izstopa Univerza v
Liverpoolu, ki ponuja 2 online doktorska programa (Bussines Administration, Doctor of
30

University of Phoenix, Unversity of Rockies, Capella University, Walden University, Grand Canyon
University, Jones International University, Liberty University,...
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education – Higher Education). Ta univerza je tudi najvišje uvrščena na Šanghajski
lestvici (102-150) med vsemi univerzami, ki smo jih našli na različnih portalih in so
ponujale online doktorate oziroma e-izobraževanja nasploh. V mreži Laureate, ki se zdi
najbolje mednarodno organizirana mreža online izobraževanja v Evropi, so med
evropskimi partnerji predvsem manjše univerze in specializirane visokošolske ustanove, ki
običajno ne omogočajo doktorskega študija.
Kaj lahko rečemo v zaključku te naše hitre primerjalne analize:
1. Na splošno je ponudba online doktoratov precej večja v ZDA kot v Evropi.
2. Etablirane univerze v ZDA in Evropi še nimajo online doktoratov.
3. Online doktorati so še vedno nišna ponudba manj znanih in manjših (ter novejših)
univerz na tržišču.
4. Izjemno težko je dobiti podatke o akreditacijskih statusih študijskih programov
(velja predvsem za ZDA).
5. Obstaja še vedno dokaj omejen nabor ved, kjer so možni online doktorati. Med temi
izstopajo predvsem vede kot so pedagogika, zdravstvene vede, administrativnoupravne vede in management.
6. Zaradi težje dostopnih informacij, ki dejansko prikažejo vse pomembne vidike
online doktorskih programov je njihova medsebojna primerjava zelo težka.
Največkrat je bila potrebna registracija oziroma osebno kontaktiranje relevantnih
univerzitetnih služb.
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5

MOŽNOSTI E-IZOBRAŽEVANJA NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU NA
FILOZOFSKI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI. PREDLOGI IN
SCENARIJI

V predhodnih treh poglavjih smo predstavili osnovne koncepte e-izobraževanja, pogoje
oziroma okoliščine v sedanjem visokošolskem prostoru v Sloveniji, kot tudi pogoje in
okoliščine, v katerih trenutno poteka doktorski študij na FF UL. S pregledom možnosti za
online doktorate v tujini, smo želeli ponuditi tudi nek primerjalni okvir oziroma morebitne
modele za aplikacijo oziroma scenarije e-doktorata na FF UL.
Za izdelavo scenarijev e-izobraževanja imamo naslednje izhodiščne okvire in podatke, ki
smo jih že predstavili v našem tekstu
a) formalna in vsebinska struktura programa Humanistika in družboslovje;
b) administrativna podpora izvajanju doktorskega študija;
c) podatke o vpisu v letih 2009/10, 2010/11, 2011/12;
d) podatke o obstoječih praksah izvajanja študija;
e) tehnološka podlaga Moodle (že preizkušena);
f) rezultati poskusnega projekta uvajanja e-izobraževanja na FF UL.
K temu dodajmo še nekaj pomembnih dejstev, ki dodatno določajo oziroma definirajo
možnosti za bolj realistične scenarije:
a) FF UL ima že dlje časa razvito administrativno podporo pri vodenju doktorskega
študija, tako iz perspektive študenta, kot tudi s strani učiteljev in ustanove same, ki
vključuje določene elemente (še zdaleč pa ne v celoti) e-poslovanja.
b) Zaposleni v fakultetni administraciji, učitelji in študentje se v glavnem zavedajo
stanja (razvojnega in infrastrukturnega) na tem področju (različne oblike e-poslovanja)
in so načeloma pripravljeni k njegovem izboljšanju (Krevs 2008a, 165-166).
b) FF UL ima izkušnje s poslovnim vodenjem doktorskega študija, večjih količin
študentov v različnih letnikih in na različnih področjih študija, kjer prav tako sodeluje
večje število učiteljev (s FF UL in drugih domačih ali tujih univerz).
c) Doktorski program Humanistika in družboslovje je izjemno kompleksen in precej
heterogen, saj ga sestavlja 62 področij, ki jih izvaja 6 članic UL. Glede na rezultate
vpisa v zadnjih treh letih se pojavljajo vse bolj realistične tendence po zmanjšanju
(združevanju) števila doktorskih področij v samem programu.
d) Dosedanji vpis na doktorski študij oziroma na njegovih 36 področij, ki jih
koordinira FF, kaže na veliko razdrobljenost študentov; ni velikih skupin na
posameznih področjih, ni veliko skupnih predmetov za večje skupine študentov. Delo
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v majhnih skupinah je načeloma kvalitetnejše, še zlasti na bolj specializiranih
področjih, toda ostaja problem temeljnih predmetov na vsakem posameznem
doktorskem področju, kjer zelo majhne skupine narekujejo večjo racionalizacijo oz.
konzultacijske oblike podajanja snovi teh predmetov.
e) Obstaja bolj ali manj ustrezna tehnološka podlaga (Moodle), ki je bila preverjena v
praksi in deluje tudi sedaj. Zanjo obstaja naraščajoče zanimanje na vseh treh straneh:
študentje, učitelji, fakulteta. Obstajajo kadri, ki lahko uporabo te tehnološke platforme
hitro plasirajo med učitelje in študente.
f) Celoten program (za vsa področja) je akreditiran v Sloveniji. V učnih načrtih
posameznih predmetov so navedene tudi oblike izvajanja (predavanja, seminarji,
individualno raziskovalno delo...), ki vsaj formalno ne vključujejo možnosti eizobraževanja (e-predavanja, e-učilnice ipd.). Morebitne težave v zvezi z
akreditacijskim postopkom lahko nastopijo tudi v primerih morebitnih joint degrees.
g) Izvajanje doktorskega študija v skladu z akreditiranim programom in Pravilnikom
o organizaciji in izvajanju Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa
Humanistika in družboslovje dejansko mobilizira skoraj vse univerzitetne učitelje na
FF UL na različnih stopnjah oziroma pri različnih postopkih procesa (mentorstvo,
sodelovanje v različnih komisijah, pisanje ocen...).
h) V skladu s točko g in načinom poslovnega izvajanja doktorskega študijskega
programa kot izrednega študija, njegovo izvajanje generira količinsko zelo obsežne
administrativne postopke (priprava ustreznih pogodb za vsakega učitelja, posamezen
študent je osnovno »stroškovno mesto« za katero se vodijo stroški, povezani z
izvajanje doktorskega študija za konkretnega študenta, priprava materialov za komisije
fakultete in univerze...).
Pri načrtovanju scenarijev smo izločili nekatere vidike, za katere ocenjujemo, da so v tem
trenutku manj realistični oziroma so izven moči fakultete oziroma univerze. Tu je na
prvem mestu predvsem status doktorskega študija kot izrednega študija iz perspektive
fakultet. Učiteljske obveznosti (in deloma tudi druge obveznosti povezane z
administriranjem študija) niso del redne delovne obveznosti učiteljev, zaposlenih na FF
UL. Sem sodijo tudi nekateri drugi, predvsem finančni, vidiki, kot so višine šolnin in
drugih prihodkov za izvajanje doktorskega študija, stroški vzdrževanja oz. nadgrajevanja
tehnologij e-izobraževanja in obračunavanje honoriranja učiteljev.
Že večkrat smo v delu omenili, da na FF UL obstajajo določene oblike in prakse eposlovanja, ki jih lahko razumemo tudi kot podporo ali del e-izobraževanja. Tu mislimo
predvsem na administrativno podporo študiju. Če torej vključimo te vidike, postane meja
med »ne-e-izobraževanjem« in e-izobraževanjem zelo nejasna. Zato smo si kot »spodnji«
prag, s katerim ločujemo e-izobraževanje od drugih oblik, postavili stopnjo oziroma učne
prakse, kjer so različne oblike e-izobraževanja načrtno organizirane in izvajane. Na ta
način smo izključili nekatere »spontane« oblike komuniciranja (npr. komuniciranje preko
elektronske pošte, postavljanje gradiva na splet ipd.), do katerih so prišli sami študentje
oziroma učitelji ali pa administracija. Take in podobne oblike so sicer prisotne v e-
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izobraževanju, toda tu nastopajo organizirano in so jasno strukturirane v elektronskem
izobraževalnem okolju.
Glede na zgoraj predstavljene mejnike, s katerimi smo zarisali manevrski prostor in v
katerem lahko predvidimo e-izobraževanje na doktorskem študiju na FF UL oziroma v
programu Humanistika in družboslovje, smo se odločili za scenarije, ki so po našem
mnenju realistični oziroma imajo perspektivo, da se jih razvije v bližnji bodočnosti. Tako
smo si zamislili predvsem 2 hibridna scenarija: delno hibridnega in hibridnega. Program
doktorskega študija, ki bi se v celoti izvajal z e-izobraževanjem se nam v tem trenutku
enostavno ne zdi realističen, zato tudi tega scenarija nismo predvideli.
Delno hibridni scenarij smo zamislili bolj kot prehodno možnost, ki skuša povezati
obstoječe, bolj ali manj »razpršene« oblike in prakse e-izobraževanja, ki se v zadnjih letih
pojavljajo oziroma prakticirajo na FF UL (tudi na doktorskem študiju), v celovitejši in bolj
koordiniran sistem. Po tem scenariju ne predvidevamo kake bistvene transformacije načina
izvajanja predmetov v smeri avtentičnih e-gradiv in e-kurzov/e-predmetov, temveč
predvem organizacijsko uskladitev obstoječih praks. Kot tehnološko podlago za ta scenarij
smo predvideli VIS (Visokošolski informacijski sistem) – orodje, ki je že nekaj let v
uporabi na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Hibridni scenarij pomeni korak naprej v primerjavi z delno hibridnim scenarijem. Njegova
glavna značilnost je uvajanje pravih e-izobraževalnih oblik z namenom dopolnjevanja oz.
nadgradnje obstoječih oblik izobraževanja oz. doktorskega študija pri vseh vidikih procesa
doktorskega študija, predvsem pa v izobraževalnem procesu. Pri tem seveda ne gre
zanemariti tudi možnosti, ki jih tak scenarij omogoča za administrativno vodenje tega
procesa. Kot tehnološko podlago za ta scenarij smo predvideli Moodle. Tudi ta ima že
določeno tradicijo na Filozofski fakulteti, vendar še ni v resnejši sistemski uporabi.
Pri razmisleku o možnih scenarijih je potrebno opomniti še na naslednje možnosti:


oba scenarija nista nujno veljavna za celoten program Družboslovje in humanistika,
temveč lahko le za posamezna področja programa oziroma za določene vidike vodenja
programa, ki so skupni vsem področjem,



e-doktorat (predvsem hibridni) se lahko organizira vzporedno z obstoječim
poučevanjem (2 ločena programa: običajni in e-program) ali pa se obstoječe oblike
izvajanja doktorskega študija sistemsko dopolnijo z elementi e-izobraževanja.

Namen našega dela ni svetovati ali predlagati enega od scenarijev kot razvojno možnost za
doktorski študij na FF UL. Odločitve o možnih razvojnih poteh morajo vsekakor
upoštevati še vrsto drugih dejavnikov, ki jih v našem delu nismo posebej raziskovali ali
obravnavali. Bolj kot to, smo v našem delu želeli raziskati možnosti, ki jih različni
scenariji ponujajo za razmislek.
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5.1

Delno hibridni scenarij

Delno hibridni scenarij izhaja iz predpostavke, da je možno že na sedaj obstoječi
tehnološki in poslovno-organizacijski podlagi za izvajanje doktorskega študija na
Filozofski fakulteti z ustrezno koordinacijo dobiti primerne sinergijske učinke, ki bi
pomenili oziroma ustvarili možnosti za neke vrste začeten nivo e-izobraževanja na
doktorskem študiju.
Delno hibridni scenarij ne predvideva uvajanja kakih posebnih tehnoloških novosti
oziroma oblik, temveč skuša iz obstoječih tehnologij in praks vodenja procesa doktorskega
študija z izboljšano organizacijo priti do višjega organizacijske stopnje v smeri eizobraževanja.

5.1.1 VIS - Tehnološka podlaga za delno hibridni scenarij
Tehnološko podlago za tak scenarij predstavlja VIS.31 Gre za program, ki v celoti temelji
na Microsoftovih strežniških rešitvah (na strežniku za podatkovne baze in na internetnem
strežniku). Njegov operacijski sistem je Windows 2003 Server (ali novejši), podatkovni
strežnik pa temelji na programu Microsoft SQL 2003 (ali novejši). VIS deluje preko
interneta na način komunikacije med strežnikom (Microsoft Internet Information Server) in
terminali (Windows Terminal Server).
Programsko je VIS razdeljen na dva glavna dela - na t.i. osnovni paket, ki je standarden v
vseh oblikah VIS, in na pakete z dodatnimi funkcionalnostmi, ki predstavljajo specifične
nadgradnje sistema, s čimer je možno za posamezne uporabnike ali skupine izdelati
dodatne prilagoditve.

5.1.2 Možnosti VIS za informacijsko podporo e-doktoratu
Administrativna podpora
Osnovni paket VIS omogoča naslednja administrativna temeljna opravila v podporo
izobraževalnemu procesu:





evidence o študijskih programih, predmetih in drugih študijskih obveznostih
študentov;
evidence o drugih strokovnih izobraževanjih in dosežkih študentov;
evidence o materialnih pogoji fakultete: predavalnice, laboratoriji, raziskovalna in
druga oprema;
evidence o študentih (študijski programi, mobilnost, vpisni listi, sklepi komisij v
zvezi z njihovim študijem...);

31

VIS je izdelek podjetja Talpas s sedežem v Izoli, ki ga je to podjetje razvilo kot produkt skupaj z Visoko
šolo za management v Kopru (sedaj Fakulteto za management v Kopru). VIS je sčasoma postal eden najbolj
razširjenih informacijskih sistemov v Sloveniji za podporo visokošolskim ustanovam, saj ga trenutno
uporablja več kot 20 različnih fakultet Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem.
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evidence o finančnem poslovanju s študenti: vpisnine, šolnine, ceniki storitev,
izdana potrdila, plačilo prošenj...;
evidence o učiteljih (naslovi, habilitacija, delovno mesto, vloga v pedagoškem
procesu);
evidence o finančnem poslovanju z učitelji: pogodbe, izplačila...;
evidence o poslovnih partnerjev in zunanjih sodelavcih fakultete;
evidence za potrebe izdelave diplomske listine, tisk obrazcev, potrdil ter drugih
morebitnih prilog.

Za delo v osnovnem paketu VIS obstajajo 4 skupine uporabnikov; študenti, učitelji,
oddelčna tajništva in Referat za doktorski študij, od katerih ima vsaka jasno določena
pravila oziroma možnosti dostopa do različnih funkcionalnosti. Kot že omenjeno, vse štiri
skupine dostopajo do podatkovnih baz VIS-a preko interneta oziroma omrežja.
Študentje tako v VIS-u lahko:
 pregledujejo osebne podatke in jih po potrebi urejajo,
 lahko se prijavljajo oz. odjavljajo od izpitov in drugih podobnih obveznosti,
 pregledujejo rezultate izpitov in drugih podobnih obveznosti,
 imajo vpogled v lasten virtualni indeks,
 imajo pregled nad svojimi finančnimi obveznostmi, povezanimi s študijem,
 naročajo določene dokumente oziroma potrdila,
 opravljajo vpis v posamezne letnike študija,
 imajo na voljo nekaj osnovnih podatkov o učiteljih.
Baze oziroma funkcionalnosti, do katerih dostopajo učitelji so omejene na:
 pregled osebnih podatkov ter njihovo urejanje,
 določanje in pregled rokov in prijav za izpite in druge podobne obveznosti,
 vnašajo rezultate izpitov in drugih podobnih obveznosti,
 imajo pregled nad seznami skupin študentov, do katerih imajo pedagoške
obveznosti (npr. študenti, ki imajo po programu obveznosti pri določenem
profesorju, seznam študentov po letnikih...),
 vpogled v vpisne podatke o študentu ter iskanje študenta.
Oddelčna tajništva delujejo kot neke vrste posrednik med učitelji in študenti na eni strani in
Referatom na drugi. Takšna vloga oddelčnih tajništev je zelo pomembna na 1. in 2. stopnji
študija, kjer je veliko več »posredniškega« dela, je pa potrebna tudi na 3. stopnji. Tajništva
imajo načeloma polno pravico vpogleda in spreminjanja vseh podatkov, ki jih v VIS
vnašajo študentje ali učitelji, razen finančnih. Prav tako ne morejo oddelčna tajništva
spreminjati podatkov v zvezi s sklepi, ki so jih sprejela različna telesa FF UL v zvezi s
študijem in obveznostmi posameznega študenta ali učitelja (npr. imenovanja komisij ipd.).
Referat predstavlja uporabnika VIS-a, ki ima največje pravice vpogleda in spreminjanja
podatkov v tem sistemu. Na tem mestu ne bi naštevali vse možnosti, dovolj bo, če rečemo,
da Referat v VIS-u lahko počne vsa opravila, ki jih omogoča t.i. osnovni paket. V tem
smislu lahko Referat spreminja vse podatke, ki jih v VIS vnašajo študenti, učitelji ali
oddelčna tajništva in dodaja svoje podatke na področjih, kjer prve tri skupine nimajo
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dostopa (zlasti področje poslovanja). Edini podatki, ki jih Referat ne more spreminjati so
podatki o zaposlenih, ki jih črpa iz podatkovne baze, ki jo vodi Kadrovska služba FF UL.
VIS je na FF UL v uporabi že od leta 2005 in se je že dodobra uveljavil kot podpora
študijskemu procesu na 1. in 2. stopnji (oz. na univerzitetni dodiplomski stopnji pred
uvedbo bolonjskih programov). Predvsem tri skupine uporabnikov precej dobro izrabljajo
možnosti, ki jih trenutno omogoča VIS (študentje, oddelčna tajništva in referati za različne
stopnje študija). Za učiteljsko skupino tega še ne moremo potrditi. Pri določenem delu
učiteljev so še vedno težave s pravilnim in pravočasnim opravljanjem nalog preko VIS-a.32
Sklep 1 za delno hibridni scenarij:
Tehnološka infrastruktura (strojna in programska oprema, internetna infrastruktura)
omogoča ustrezno podporo temeljnim administrativnim opravilom za podporo e-doktorata.

Dodatne informacijske možnosti VIS s stališča Referata oziroma drugih služb FF UL
Poleg izrazito administrativnih opravil VIS omogoča še vrsto drugih informacijskih
opravil, ki lahko znatno okrepijo informacijsko okolje za e-doktorat. Ker VIS temelji na
Microsoftovih strežniških programih, se zaradi dobre kompatibilnosti svetuje uporaba
Microsoftovih pisarniških programskih paketov.
VIS torej omogoča še dodatne možnosti na področju informiranja, komuniciranja in
konvertiranja podatkov z neposredno uporabo v Microsoftovih pisarniških paketih. Tako
npr. Referat lahko uporablja naslednje možnosti.







internetno oglasno desko, ki se samodejno osvežuje ob vsakokratnem vnosu
obvestila,
avtomatsko spletno objavo obvestil o zagovorih diplom, doktoratov...
obveščanje študentov, učiteljev in drugih zaposlenih neposredno iz aplikacije VIS
za uporabo elektronske pošte ali SMS sporočil,
generiranje poročil in izvoza vseh potrebnih podatkov za potrebe poročanja
različnim organom in telesom,
uvažanje podatkov univerzitetne Vpisno-prijavne službe o sprejetih študentih in
izvoz podatkov za potrebe vpisa študentov v knjižnični sistem COBISS,
povezavo z orodji MS Office (vsi izpisi so oblikovani kot predloge v MS Wordu
oz. MS Excellu).

Med precej obetavnimi funkcionalnostmi VIS, ki jih Filozofska fakulteta še vedno izrablja
v zelo skromni meri je tudi KIS (Kadrovski podsistem VIS), ki omogoča vrsto različnih del
s kadrovskimi podatki in evidencami, potrebnimi za visokošolsko poslovanje in vodenje
32

Na tem mestu ne nameravamo natančneje raziskovati razlogov za takšno stanje. Te bi lahko poiskali na
obeh straneh, tako pri učiteljih, ki nekoliko težje spreminjajo svoje navade pri poučevanju in vodenju evidenc
obveznosti, kot tudi pri samem VIS-u, kjer je še veliko možnosti za prilagajanje v smeri poenostavitve in bolj
intuitivnega dela z VIS-om.
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izobraževalnega procesa: npr. ažurne evidence o vseh zaposlenih, njihovih osnovnih
podatkih, habilitacijskem statusu, osebne mape posameznih zaposlenih, evidence
družinskih članov (npr. za potrebe sporočanja informacij Davčni upravi, za vabila na
proslave in druge družabne dogodke...), za pripravljanje različnih avtorskih in podjemnih
pogodb. KIS prav tako omogoča evidence o vseh razpisih, prijavljenih kandidatih ipd., in o
kadrovskih podatkih različnih teles fakultete, mandatih, funkcijah, članstvih v različnih
delovnih skupinah itn. Prav tako se lahko vodi evidenca bolniških odsotnosti, dopustov,
študijskih odsotnosti, službenih potovanj itd.
V zvezi z izkoriščenostjo dodatnih informacijskih opravil, ki jih omogoča VIS, lahko
rečemo, da to področje ni v tolikšni meri izkoriščeno, kot je to primer pri administrativnem
vodenju študijskega procesa. Se pa v zadnjem času stanje na tem področju vendarle
izboljšuje in vse več uporabnikov izkorišča te možnosti. Slednje je vsekakor povezano s
postopnim uvajanjem novih storitev, ki so v marsičem izboljšale oz. olajšale delo
uporabnikom (npr. individualno elektronsko evidentiranje prisotnosti na delu, rezervacije
različnih prostorov in opreme na FF UL, urniki...), s čimer je VIS tudi na teh področjih
dobil več uporabnikov.
Sklep 2 za delno hibridni scenarij:
VIS omogoča vrsto dodatnih informacijskih možnosti, ki lahko močno povečajo možnosti
za e-doktorat. Prakse na tem področju še ne dosegajo možnosti VIS, se pa v zadnjem času
izboljšuje stanje na tem področju. Predvsem vse več uporabnikov posega po dodatnih
informacijskih možnostih VIS, najbolj skupne službe FF UL.

Dodatne informacijske možnosti VIS s stališča učiteljev
Poleg osnovnih administrativnih opravil v zvezi z izvajanjem njihovih predmetov oziroma
programa (npr. evidence študentov, njihovih obveznosti, ustvarjanje individualnih
študijskih programov na doktorskem študiju ipd.) ponuja VIS še vrsto dodatnih možnosti
za komuniciranje s študenti oz. v podporo izobraževalnim dejavnostim.
Slika 13: Vstopni ekran na VIS za učitelja (Vir: dostopno na: https://vis.ff.uni-lj.si/)
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Med možnostmi, ki jih na tem mestu ponuja VIS za učitelja izpostavljamo naslednje:
a) Možnost obveščanja študentov. Če učitelj želi osebno pošiljati informacije določeni
skupini študentov ima to možnost z opcijo »OBVESTILA« na meniju na vstopnem ekranu
v VIS. Postopek zahteva, da učitelj najprej ustvari skupino študentov, ki jih želi obveščati.
To naredi tako, da najprej poimenuje tako skupino, nato pa v njo iz baze študentov na FF
vstavi konkretne študente. V naslednjem koraku lahko pošlje sporočilo po elektronski pošti
vsem članom skupine. Pri tem nima možnosti dodajanja priponk. Možno je ustvariti več
skupin in arhivirati obvestila.
Slika 14: Ustvarjanje in obveščanje skupin študentov

Vir: dostopno na: https://vis.ff.uni-lj.si/
b) Možnost dodajanja gradiv na splet. Učitelj lahko na splet postavi tudi različno gradivo
(besedila, preglednice, prezentacije, druge oblike datotek). Gradivo se postavlja za
konkretne predmete, ki jih vodi učitelj. Učitelj lahko izbira samo med predmeti, kjer je
naveden kot izvajalec.
Slika 15: Možnost dodajanja gradiva na splet (Vir: dostopno na: https://vis.ff.uni-lj.si/)
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Ti dve opciji lahko precej olajšata komuniciranje s študenti in sta pravzaprav že standardni
obliki, ki jih poznamo iz e-izobraževanja. V praksi študentje in učitelji relativno veliko
komunicirajo preko elektronske pošte in si tudi pošiljajo različna gradiva, vendar gre za
dokaj nesistematično opravilo, največkrat precej individualizirano in fragmentirano.
Sklep 3 za delno hibridni scenarij:
Vis omogoča še določene komunikacijske storitve od učitelja k študentu (skupinsko
obveščanje študentov, postavljanje gradiv na splet).

5.1.3 Možnosti delno hibridnega scenarija
Če torej povzamemo glavne sklepe v zvezi z možnostmi VIS-a in dosedanjo prakso za
podporo e-izobraževanju na doktorskem študiju FF UL lahko rečemo:
1. Obstajajo ustrezne in v praksi preizkušene možnosti za administrativno podporo
doktorskemu študiju na način delno-hibridnega scenarija.
2. Obstaja nekaj dodatnih informacijskih možnosti in storitev, ki jih omogoča VIS, in
se jih lahko vključi v organiziran sistem e-izobraževanja po delno hibridnem
scenariju.
3. Obstaja možnost dodatnega komuniciranja od učitelja do študentov. VIS ne
predvideva podobnega komuniciranja v obratni smeri.
4. VIS ne omogoča komuniciranja med študenti.
5. VIS ne omogoča interaktivnega komuniciranja ali komuniciranja v realnem času.
6. VIS ni posebej prilagojen (fokusiran) za izvajanje doktorskega študija, temveč je
njegovo težišče na študiju 1. in 2. stopnje.
7. VIS ne omogoča izdelave skupnih (več avtorskih ali kako drugače sinhroniziranih)
besedil, preglednic ipd., ki bi jih ustvarjali učitelji ali študentje.
Iz zgoraj naštetega in tudi iz same narave VIS je jasno, da ni bil zamišljen kot programsko
orodje za kompletno vodenje e-izobraževanja, temveč je njegov poudarek predvsem na
administrativni plati podpore študijskemu procesu. Njegove funkcionalnosti, ki presegajo
osnovno administriranje so trenutno omejene zgolj na asinhrono komuniciranje od učitelja
do študenta oziroma od Referata ali oddelčnega tajništva do študenta.
Toda, čeprav VIS, tak kot je sedaj, še ne more zadostiti zahtevam, ki jih postavlja eizobraževanje, menimo, da je vendarle imel (in še vedno ima) pomembno vlogo v
vzpostavljanju novih standardov in praks na tem področju na FF UL.
Doktorski program Humanistika in družboslovje ima z VIS sicer relativno ustrezno
administrativno podporo, kljub temu, da ni posebej pisan za doktorski študij; na tem mestu
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je kar precej možnosti za njegovo nadgradnjo v tej smeri. Doktorski študij je veliko bolj
individualiziran, tako na samem izobraževalnem in raziskovalnem področju, kot tudi na
področju vodenja samega študijskega procesa, kar bi vsekakor prilagoditev VIS-a za
doktorski študij morala upoštevati.
Na samem področju poučevanja pa so njegove možnosti, čeprav še vedno ne izkoriščene,
vendarle precej manjše. VIS bi tako lahko ponudil predvsem asinhrono podajanje gradiv
učiteljev in njihovo komuniciranje s študenti po elektronski pošti in SMS. O samih
komunikacijskih možnostih in sredstvih, ki jih VIS ponuja, ne bi na tem mestu posebej
razpravljali, saj gre za zelo elementarne oblike, ki se že sedaj množično prakticirajo preko
elektronske pošte ali SMS.
Glede na strukturo in prakse učnih načrtov v programu Humanistika in družboslovje bi to
lahko pomenilo korak v smeri e-kurzov za temeljne predmete. Ti so načeloma z bolj fiksno
vsebino in namenjeni vsem študentom 1. letnika doktorskega študija na posameznem
področju. Podajanje različnih gradiv na VIS ni nujno omejeno samo na študente
konkretnega predmeta ali področja, lahko so ta gradiva dostopna tudi drugim študentom,
kar bi lahko npr. olajšalo njihovo izbiro pri zunanjih predmetih.
Toda bolj kot omenjene možnosti VIS za e-izobraževanje, so za naš delno hibridni scenarij
bistvene navade uporabnikov oziroma, posledično, slaba izkoriščenost možnosti VIS.
Dejansko se te možnosti še vedno ne uporabljajo v optimalni meri. Zakaj je temu tako,
lahko delno odgovorimo z rezultati ankete ob uvajanju pilotskega projekta e-izobraževanja
na FF UL. Ti so sicer pokazali, da obstaja velika pripravljenost preizkusiti tovrstne
možnosti, v praksi pa je to precej slabše zastopano, zlasti zaradi težav pri uvajanju novih
tehnologij in dela, ki bi ga bilo potrebno opraviti, da bi se lahko ustrezno pripravljalo egradiva in z njimi poučevalo.
V tem trenutku se zdi, v zvezi z delno hibridnim scenarijem, ključno predvsem dvigniti
raven uporabe VIS. V ta namen pa je potrebno narediti nekaj pomembnih korakov:
1. Vztrajati pri uporabi VIS pri vseh vidikih vodenja e-izobraževanja, najbolj pomembno je
to pri učiteljih. Ti so zelo heterogena skupina (glede na starost, disciplinarno različnost,
različne delovne navade v poučevanju ipd.). To se zlasti vidi pri zelo raznoliki uporabi
računalnikov. Na tem področju bi verjetno bilo potrebno vztrajati na izobraževanju
učiteljev.
2. Prilagoditi VIS naravi in potrebam doktorskega študija in programa Humanistika in
družboslovje; narediti delo v njem bolj intuitivno in pregledno. Na tem mestu je vsekakor
še veliko manevrskega prostora pri vizualni podobi VIS-a, pri predstavljanju podatkov in
delu z njimi. V marsičem je VIS precej okoren in marsikdaj je potrebno pregledovati
precej velike baze podatkov brez hitrih načinov filtriranja podatkov.
3. Povezati VIS z drugimi podobnimi orodji oziroma spletnimi storitvami FF UL. Na ta
način bi se npr. izognili večkratnim vnašanjem istih podatkov, ponavljanju opravil ipd.
4. Vztrajati na izdelavi standardiziranih učnih načrtov (syllabusov) posameznega predmeta
in njihovemu postavljanju na VIS med gradiva ali med učne načrte. Če bi to postala
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praksa, bi se tudi delež uporabe VIS-a povečal in s tem tudi prilagoditev na e-oblike
izobraževanja.
Predlagani koraki v delno hibridnem scenariju vsekakor ne bi bili namenjeni temu, da bi
VIS in okrog njega organizirano izobraževanje postalo končni cilj. Smisel delno hibridnega
scenarija vidimo predvsem v prilagajanju oziroma odpiranju bolj realističnih možnosti za
pravi hibridni scenarij.

5.2

Hibridni scenarij

Na zunaj je glavna novost, ki jo prinaša hibridni scenarij uporaba pravih orodij oziroma
platform za e-izobraževanje. V našem primeru je to Moodle, ki je bil preizkušen tudi na
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Že iz napisanega o delno hibridnem scenariju in o
preizkusu Moodla na FF UL lahko rečemo, da dejansko obstajajo realne možnosti za
njegovo aplikacijo tudi na doktorskem študiju. Pri tem lahko rečemo, da so te možnosti
različne glede na posamezna doktorska področja, kar je odvisno od vrste dejavnikov
(razvitosti dosedanjih praks e-izobraževanja na posameznih oddelkih, narave posameznih
ved, ki se poučujejo na doktorskem študiju, pripravljenosti in usklajenosti učiteljev za
korak v tej smeri...).
Brez dvoma bo VIS, v takšni obliki, kot ga uporablja FF UL, ostal še vedno glavno
informacijsko orodje, predvsem za administrativno in poslovno podporo študijskemu
procesu. V tem smislu ne vidimo ovir za implementacijo Moodla, saj gre za povsem
drugačno orodje, ki s svojimi funkcionalnostmi podpira predvsem e-poučevanje. Zato
bomo tudi naš hibridni scenarij posvetili predvsem vidikom e-poučevanja na doktorskem
študiju, ne pa njegovemu administriranju, kar je domena VIS.

5.2.1 Možnosti hibridnega scenarija
Glede na predmetnik programa Humanistika in družboslovje imamo opraviti s 6 različnimi
oblikami izvajanja predmetov:
1. Predavanja pri temeljnih (obveznih) predmetih v 1. letniku in največkrat tudi pri t.i.
zunanjih izbirnih predmetih. Ti se lahko izberejo na domači fakulteti oz. univerzi
ali pa tudi na tujih univerzah. Pri zunanjih izbirnih predmetih je potrebno
zadovoljiti dva pogoja: da so ustrezno akreditirani za doktorski študij in da imajo
zadostno število kreditnih točk (10 ali več). Predavanja pri temeljnih predmetih so
splošna za celotno področje, načeloma so predstavljeni naprednejši vidiki temeljnih
metodoloških, epistemoloških in konceptnih vsebin za posamezna doktorska oz.
raziskovalna področja (npr. Raziskovalna metodologija v psihologiji, Arheološka
spoznavna teorija in raziskovalna metodologija, Metodologija in epistemologija
družbenih ved...). Glavne vsebine temeljnih predmetov se načeloma ne spreminjajo.
2. Seminarsko delo (doktorski seminarji v 1. in 2. letniku). Tu so vsebine že bolj
fokusirane na raziskovalno (doktorsko temo) študentov. Pri doktorskih seminarjih
se pričakuje aktivnejše delo študentov skupaj z mentorji (seminarske naloge,

77

seminarski projekti...). Teme seminarjev se sproti oblikujejo glede na teme
doktorskih raziskav.
3. Javne predstavitve oz. zagovori pred komisijami (javna predstavitev doktorske
teme v 1. letniku; javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela z zagovorom
disertacije v 3. letniku ali kasneje, možne javne predstavitve na znanstvenih
srečanjih).
4. Izdelava besedil oz. predstavitev (priprava dispozicije doktorske teme, priprava
doktorske disertacije, priprava znanstvenega članka tekom doktorskega študija,
priprava referatov za znanstvena srečanja). Pri vseh gre za samostojno študentovo
delo, kjer se običajno konzultira mentor (lahko pa tudi drugi učitelji in
strokovnjaki).
5. Individualno raziskovalno delo (kabinetno, laboratorijsko, terensko, drugo).
Študent samostojno (lahko pa tudi v skupini) izvaja raziskave, ključne za njegovo
doktorsko temo in v njej predvidene raziskovalne cilje. Raziskave izvaja pod
vodstvom mentorja, ki ga usmerja, s katerim diskutira dobljene rezultate, načrtuje
nadaljnje korake v raziskavi...
6. Komunikacija z mentorjem in drugimi učitelji ali strokovnjaki, komunikacija s
kolegi. Ta oblika izvajanja študija je prisotna pri vseh zgoraj naštetih oblikah. Kot
samostojno smo jo navedli predvsem zato, ker ni posebej formalizirana oziroma je
do sedaj nastopala pod oznako »konzultacije«. Slednje so se izvajale na več
načinov: kot posebej dogovorjeni sestanki z mentorjem, kot pisno komuniciranje (v
običajni ali elektronski obliki), kot udeležba študenta na drugih raziskovalnih
projektih mentorja ipd.
Že na prvi pogled je jasno, da določene oblike oziroma prakse izvajanja pouka niso
ustrezne oziroma se jih zaradi različnih razlogov (največkrat uradnih pravil, ki urejajo to
področje) ne more izvajati na daljavo oz. v obliki e-izobraževanja. Sem sodijo predvsem
oblike naštete pod točko 3, ki predvidevajo javne zagovore in zagovore pred komisijami).
Naslednja skupina oblik, za katere bi težko postavili jasen in bolj ali manj enovit sistem eizobraževanja so oblike, kjer je bistveno individualno delo samega študenta. To so
predvsem oblike iz točk 4 in 5. Pri tem seveda ne mislimo, da take oblike ne morejo
vsebovati elementov e-izobraževanja, vendar pa je le-te težko vnaprej določiti in izvajati za
vse študente v tako kompleksnem in heterogenem programu, kot je HD.
Kot oblike, kjer je brez večjih in radikalnejših posegov v strukturo, vsebino in prakse
delovanja možno vzpostaviti e-izobraževanje so oblike iz točke 1 (predavanja) in točke 2
(seminarsko delo) ter seveda še iz točke 6 (komunikacija), kjer pa je uporaba oblik ekomuniciranja že povsem uveljavljena in se pojavlja v različnih oblikah, ki pa niso
sistematizirane oz. ne potekajo v okviru iste ali enotne platforme (od e-pošte do različnih
družabnih omrežij).
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5.2.2 E- predavanja in e-seminarsko delo
Pri predavanjih in seminarskem delu imamo na voljo več možnosti e-izobraževanja. V
našem scenariju smo natančneje razdelali tiste, ki se nam zdijo najbolj možne oziroma
ustrezne, glede na naravo študija oz. vsebine predmetov, ki se v programu HD predavajo
kot temeljni predmeti.
a) e-predavanja
Gre za najbolj preprosto prakso v e-učenju, ki jo lahko zasledimo na FF UL. E-predavanja
si zamišljamo kot nadomestilo za vsa ali del predavanj, ki se izvajajo pri temeljnih
predmetih. Načeloma že sedaj poznamo nekaj primerov, ko so učitelji pripravili gradivo v
elektronski obliki (besedila, powerpoint ali podobne predstavitve, video tutoriali ipd.), ki
so jih na različen način posredovali ciljnim študentom (preko elektronske pošte, preko
strežnikov, s katerih so si študentje nalagali tovrstna gradiva, preko spletnih strani...).
Prakse na tem področju so bile zelo različne in bolj ali manj ne sistematizirane, to
največkrat ni šlo preko znanih e-izobraževalnih platform, komunikacija je bila v glavnem
enosmerna (od učitelja k študentom) in ni bila interaktivna. Ko je učitelj predavanja,
predstavitve ali učbenike omogočil študentom v elektronski obliki, so ti po svoji volji ta
gradiva konzultirali.
V skupino e-predavanj bi lahko uvrstili tudi različne oblike konzultacije predavanj drugih
avtorjev preko elektronskih medijev (ne nujno samo učiteljev na doktorskem študiju na
domači univerzi). Kot zelo primere tu lahko navedemo Opencoursware Univerze MIT
(http://ocw.mit.edu/index.htm), kjer trenutno obstaja zbirka z več kot 1600 predavanji z
različnih znanstvenih področij. Ker gre za odprt in javno dostopen sistem, so lahko ta
predavanja (ob ustreznem upoštevanju avtorskih pravic) dobro dopolnilo predavanjem na
določenih področjih. Drugi tak sistem je Slideshare (http://www.slideshare.net/), ki prav
tako omogoča dostop in uporabe zelo velikega števila predavanj in predvsem prezentacij
(powerpoint, pdf). Seveda je takih in podobnih servisov na internetu precej in obstajajo
tudi za specializirana znanstvena in strokovna področja, kar se lahko s pridom uporabi tudi
v določenih primerih pri e-predavanjih v doktorskem programu HD. Pri tem je seveda
ključna vloga učitelja, ki ovrednoti ustreznost in kvaliteto takih predavanj, in jih temu
primerno umesti v svoj program. Možnosti uporabe so različne, od enostavne usmeritve na
link, kjer se ta predavanja nahajajo pa do dejanske vključitve nekaterih vsebin teh
predavanj v lastna predavanja (seveda ob spoštovanju pravil uporabe).
b) e-kurzi
Glavno razliko med e-predavanji in e-kurzi vidimo v tem, da so slednji veliko bolj
celovito in zaključeno organizirani. Če gre pri e-predavanjih načelno samo za nadomestilo
običajnih ex-katedra predavanj s predavanji, podani v elektronski obliki in preko
elektronskega medija, pa so e-kurzi veliko kompletnejša oblika. E-kurzi bi morali
vsebovati precej bolj jasen fokus na konkretno temo (predavanja so lahko tematsko
nekoliko bolj svobodna, npr. Izbrana poglavja iz...) in prav tako tudi točke oz. mejnike za
ocenjevanje oziroma vrednotenje pridobljenega znanja (npr. teste/kvize ipd.), kot tudi
nastavke za dodatno poglabljanje snovi. Za razliko od e-predavanj, kjer je uporaba skupnih
e-izobraževalnih platform (npr. Moodle) zaželena, ni pa nujna, je pri e-kurzih to že skoraj
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nemogoče kvalitetno izpeljati brez takih platform. Seveda če program vsebuje tako e-kurze
kot tudi e-predavanja, je povsem logično, da bodo oboji na isti platformi.
Z uvedbo e-kurzov, kot smo si jih zamislili v zgornjem odstavku (predavanja + mejniki za
vrednotenje + dodatno gradivo, kot so npr. priročniki ali poglobljene vsebine) se je že
spremenila sama narava predavanj kot si jih zamišljamo na klasičen način. Z vključitvijo
občasnega ali delnega preverjanja znanja se je močneje aktivirala vloga učitelja. Če je pri
e-predavanjih njegovo delo »zaključeno« s tem, ko je vsebine tako ali drugače elektronsko
podal študentom, je pri e-kurzih potrebno aktivnejše spremljanje študentov. Preverjanje
vsekakor zahteva aktivnejši pristop učitelja. Pri tem je seveda potrebno natančno opredeliti
vlogo in težo (pa tudi obliko) preverjanja. Če gre za enostavno iskanje odziva študentov na
predavano snov in pregleda nad njihovim razumevanjem in predvidenim znanjem, je
takšno preverjanje lahko dokaj preprosto, npr. preko krajših pisnih izdelkov (esejev) ali
celo samopreverjanja s kvizi, drugače pa je seveda, če gre za pravo ocenjevanje. V tem
primeru je potrebno stvari jasno organizirati in formalizirati.
Druga pomembna razlika od e-predavanj, ki jo uvajajo e-kurzi, je sprememba v času in
ritmu poučevanja in učenja. Če je konzultiranje e-predavanj možno kadarkoli v nekem
dogovorjenem času (npr. tekom enega semestra ali letnika), je pri e-kurzih vendarle
potrebno imeti natančneje dogovorjene roke in pravila za sledenje kurzu in opravljanje
nalog, ki jih ta zahteva ali predvideva.
c) e-učilnice
Že z e-kurzi smo pravzaprav že stopili na področje, kjer je potrebno razmišljati o eučilnicah. Slednje razumemo predvsem kot višjo obliko organizacije e-izobraževanja, ki na
sistematično organiziran način ponuja oz. bolje rečeno, združuje različne oblike in prakse
e-izobraževanja (od e-predavanj, e-kurzov ... dalje). Načeloma lahko e-učilnica vsebuje na
enem mestu zbran nabor e-predavanj, toda s tem še zdaleč ni izkoriščen potencial, ki ga eučilnice omogočajo. Pri tem mislimo na potencial na več področjih: poenotena (skupna)
tehnološka osnova, nabor več orodij za organizacijo in izvedbo e-izobraževanja,
zaokroženo virtualno okolje, ustvarjanje skupnosti učečih, ista tehnološka in
komunikacijska platforma za več predmetov oziroma za različne predmete, ki jih morajo
absolvirati študentje (ni se potrebo učiti različnih delovnih okolij), sistematično arhiviranje
učnega gradiva in drugih materialov...
Že pri e-kurzih, še bolj pa pri e-učilnicah je že neizogibna uporaba sistemskih platform in
njihovega vzdrževanja, pa tudi izobraževanja vseh deležnikov za učinkovito delo v eučilnicah.
E-učilnice seveda lahko zaobjamejo večino, če že ne vse oblike poučevanja na programu
HD, kjer ne gre za javne nastope študentov pred komisijami. Kot tehnološko platformo, bi
seveda vzeli Moodle, s katerim ima FF že nekaj izkušenj in tudi osebja, ki bi lahko tak
sistem vzdrževalo.
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5.2.3 Prednosti predlaganih oblik e-izobraževanja v doktorskem programu HD
V primerjavi z dosedanjimi oblikami študija v doktorskem programu HD ima hibridni
sistem e-izobraževanja kar nekaj potencialov, ki se lahko izkažejo kot prednost.
Glede na količine vpisanih doktorskih študentov na posameznih področjih (le redko več
kot 10 v enem letniku), precejšnjo heterogenost področij in tudi veliko heterogenost
različnih doktorskih tem, imajo obstoječe prakse izvajanja doktorskega študija kar nekaj
težav, ki bi se jim lahko izognili ali pa bi jih zmanjšali z uvedbo določenih oblik eizobraževanja.
Glede na trenutno prakso oziroma organizacijo poučevanja temeljnih predmetov v 1.
letniku, je prevladujoča praksa, da pri predavanjih iz teh predmetov sodeluje več
predavateljev, ki skupno pokrijejo načrtovano tematsko področje. Predavanja pri teh
predmetih tudi niso redno tedensko fiksirana v urnikih za cel semester, temveč se jih
največkrat organizira v blokih, ki se izvajajo npr. ob vikendih oz. terminih, ki se zdijo
najbolj ustrezni za večino študentov in učiteljev. Veliko študentov namreč v času
doktorskega študija ne prebiva v Ljubljani in se samo občasno vozijo na predavanja. Poleg
tega je del doktorskih študentov že zaposlenih in imajo velike težave prisostvovati
predavanjem v »standardnih« šolskih terminih. Vsekakor pa ne smemo pozabiti tudi na
študente iz tujine; ti v nekaterih programih dosegajo že kar velik delež (čez 30%).
Predavanja, organizirana v blokih so logična rešitev (vsaj delna) omenjenih težav. Pa tudi
tu ne gre brez problemov. Izvajanje predavanj v obsegu 60 ur, kot je predvideno v učnih
načrtih temeljnih predmetov, pri izvajanju, denimo, 8 ur na dan, pomeni 7-8 dni (npr.
sobot) za en sam predmet. V programu sta zastopana dva taka predmeta, vsak v svojem
semestru, kar pomeni nekje med 12 in 15 dni med vikendi letno. Če pri tem upoštevamo še
precej majhne skupine potencialnih slušateljev (od 5 do 10) in zelo veliko različnih
temeljnih predmetov, se jasno pokaže vprašanje racionalne organizacije oz. učinkovitosti
take prakse. Namreč samo na nivoju FF je potrebno zagotoviti približno med 50 in 60
predavanj temeljnih predmetov letno (odvisno od razpisa za posamezna študijska leta), kar
pomeni vsaj 20-25 predavalnic celodnevno zasedenih za vikende (npr. ob sobotah) in
angažma nekje med 100 in 150 učiteljev. To seveda zahteva precejšnje koordinacijske
napore za precej majhne skupine študentov. Sicer FF, prav zaradi racionalizacije dopušča,
da se predavanja pri skupinah manjših od 5 študentov lahko izvajajo v obliki konzultacij,
toda učinkovitost take rešitve je lahko nekoliko vprašljiva, saj ne gre za individualne teme,
kar je pogosto pri mentorskih konzultacijah, še posebej pa so konzultacije težavne v praksi,
ko vsebino predavanj pokriva več učiteljev. Poleg tega se je v praksi pokazalo, da kljub
skupinam nad 5 študentov, niso vsi prisotni na predavanjih, tako da je dejansko število
slušateljev lahko zelo majhno.
Razlogov za omenjene težave oziroma problematičnost izvajanja predavanj v omenjenih
okoliščinah, je več in jih na tem mestu ne bi posebej obdelovali. Vsekakor gre velik del
težav pripisati začetni oz. uvajalni fazi nove oblike doktorskega študija pa tudi dejstvu, da
program HD, tako kot je formalno zasnovan, ni nujno najbolj ustrezen za doktorski študij
na vseh področjih oziroma je njegova učinkovitost lahko precej različna.

81

Z načrtnim uvajanjem določenih oblik e-izobraževanja (npr. e-predavanja) bi vsekakor del
omenjenih težav precej omilili in naredili študij prijaznejši za vse udeležene strani (poleg
študentov in učiteljev ne smemo pozabiti na administrativno podporo doktorskemu
študiju).
Kot primer možnih izboljšav oz. za njihovo ilustracijo lahko vzamemo področje
Arheologija.33 To področje lahko ocenimo kot dokaj tipično: gre za samostojno področje
(predmetnik predvideva samo »arheološke« temeljne predmete), glede na količino vpisanih
študentov (5-7 letno), učno osebje (9 potencialnih učiteljev oz. mentorjev). Na to področje
(tudi na »starem« programu) se je vpisovalo nekje med 20 in 30% študentov iz tujine.
Tako kot pri vseh drugih področjih, tudi na tem področju obstajata dva temeljna predmeta:
Arheološka spoznavna teorija in metodologija in Arheološka interpretacija. Pri obeh
temeljnih predmetih je navedeno večje število izvajalcev (predavateljev). Učni načrt za
vsakega od obeh predmetov predvideva 60 ur pouka (40 ur predavanj in 20 ur seminarja).
Oba predmeta sta zamišljena tako, da več predavateljev predstavi določeno snov, ki
tematsko sodi v okvir predmeta (40 ur), v krajšem seminarju, pa naj bi študentje pod
vodstvom predavateljev aktivneje analizirali oz. elaborirali probleme svojih doktorskih
tem, ki se neposredno tičejo vidikov, ki jih predstavljajo predavanja v temeljnih predmetih.
Poleg predavanj sodita med organizirane oblike pouka tudi oba Doktorska seminarja (I in
II, v 1. oz. 2. letniku), kjer naj bi študentje pod vodstvom mentorjev aktivno delali na
problemih, povezanih z njihovimi doktorskimi temami, izdelana seminarska naloga pa je
pomenila opravljeno obveznost pri teh predmetih.
Izvajalci doktorskega študija na področju Arheologija kot glavni problem pri izvajanju
programa, kot ga predvideva program HD, na prvem mestu navajajo zelo veliko tematsko
raznolikost doktorskih tem, pri čemer imajo velike težave, kako ponuditi za vse študente
ustrezne skupne vsebine v temeljnih predmetih. S tem v zvezi je vsekakor tudi problem
majhnih skupin, saj se je do sedaj posameznih predavanj udeleževalo manj kot 5 študentov.
Iz teh razlogov so se temeljni predmeti izvajali kot kombinacija klasičnih predavanj (v
obsegu 20 ur), preostali del pa so bile individualne konzultacije s študenti 1. letnika, za
katere so bili ti predmeti obvezni.
Predavanja so se izvajali v blokih, običajno ob sobotah, v nekaterih primerih tudi ob
drugih dnevih, od novembra do aprila. Predavanj se je udeleževalo običajno manj kot 5
študentov (včasih tudi samo 2), pa tudi konzultacije so bile redkeje opravljene, predvsem
zaradi še ne povsem razdelanih skupnih vsebin, ponujenih v temeljnih predmetih, zaradi
česar tudi seminarsko delo pri obeh predmetih še ni povsem zaživelo in izvajalci poskušajo
takšno stanje popraviti. Podobno velja tudi za oba doktorska seminarja. Prav zaradi zelo
majhnih skupin in hkrati tudi velike raznolikosti doktorskih tem, se je delo v obeh
seminarjih dejansko spremenilo v individualne konzultacije študentov z njihovimi
mentorji.
Možnosti, kako s sistematičnim uvajanjem oblik e-izobraževanja omogočiti boljše
izvajanje pouka na doktorskem programu HD (pa tudi konkretno na področju Arheologija
oz. področjih s podobnimi težavami), se zdijo naslednje.
33

Študij arheologije in delovanje oddelka za arheologijo bolje poznam, ker sem več let bila na tem oddelku
zaposlena kot knjižničarka.
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V prvem koraku bi bilo potrebno predavanja (vsaj večji del) pripraviti v obliki e-predavanj.
To bi sicer zahtevalo večji začetni vložek predavateljev, vendar bi se zelo hitro pokazale
prednosti takega načina. Pri tem se kot veliko boljša zdi možnost, ko ne bi samo postavili
enostavnih besedil in slikovnega gradiva predavanj na internet, temveč bi bilo veliko
učinkoviteje organizirati pouk v obliki e-kurzov, ki bi vsebovali večino elementov eizobraževanja, del (npr. predstavitev rezultatov seminarskih nalog) pa bi lahko ohranili v
konvencionalni obliki. Pri e-predavanjih oz. e-kurzih bi seveda lahko izkoristili prednosti,
ki jih omogočajo HTML jezik, multimedialne oblike ter vsekakor tudi baze predavanj oz.
gradiva drugih avtorjev (npr. Opencourseware z MIT).
O sami stopnji interaktivnosti takih kurzov bi bil potreben razmislek. Glede na vrsto
začetnih težav in še ne dovolj velike informiranosti o možnostih e-izobraževanja in
tehnologijah, bi bilo verjetno preveč ambiciozno pričakovati komuniciranje med učitelji in
študenti v realnem času. Bolj verjetno se nam zdi komuniciranje z določenim časovnim
zadržkom, ko naj bi študentje odgovarjali na vprašanja učiteljev z nekaj dnevi zamika.

5.2.4 Model hibridnega scenarija s platformo Moodle
Hibridni scenarij, kot smo ga predstavili v zgornjem besedilu bomo tu poskušali predstaviti
na bolj nazoren način – kot ga lahko predstavimo z funkcionalnostmi MOODLA. Pri tem
se bomo omejili izključno na poučevalne vidike, administracijske pa samo v najnujnejši
meri. Organizacijsko shemo hibridnega scenarija po letnikih oziroma učnih enotah
predstavljamo v spodnji preglednici 7, kjer je jasno razvidno, da so možnosti za eizobraževanje največje pri t.i. organiziranih oblikah pouka (temeljni predmeti, doktorski
seminarji). Druge oblike pouka se veliko bolj individualizirane, zato je pri teh po našem
mnenju možen le neke vrste dodatek z nekaterimi oblikami e-izobraževanja, ki predvsem
dopolnjujejo ne pa zamenjujejo običajne oblike poučevanja oziroma študija.
1. Najlažje in najbolj učinkovito se nam zdi uvedba e-izobraževanja pri temeljnih
predmetih. Načeloma je pri teh predmetih možno kompletno nadomestiti običajni
učni način z e-izobraževanjem. V to kategorijo sodi tudi zunanji izbirni predmet,
kjer lahko imajo študentje, prav zaradi e-izobraževanja, na voljo večjo izbiro.
2. Pri doktorskih seminarjih (I in II) predpostavljamo, da je trenutno najbolj optimalna
možnost kombiniranje običajnega in e-izobraževanja. Razlog temu je predvsem
individualizirano delo študenta z učiteljem. Podobno velja tudi za drugi dve učni enoti:
izdelavo dispozicije doktorske naloge in individualno raziskovalno delo.
3. Učne enote, kjer pravih oblik e-izobraževanja ni mogoče aplicirati: prijava doktorske
teme in njena predstavitev ter priprava znanstvenega članka za objavo. Tu se sicer
uporabljajo elektronsko-informacijske oblike dela, toda ne v »od zgoraj« vodeni
koordinaciji. Tu gre pravzaprav bolj za koordinacijo med študenti, učitelji in Referatom
glede rokov, dokumentov in izvajanih dogodkov.
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Preglednica 7: Možne oblike izvajanja študijskega procesa
Možnosti e-izvajanja študijskega procesa
ECTS

št.
ur

semester

Temeljni predmet I

10

300

1

Temeljni predmet II

10

300

2

Doktorski seminar I

10

300

1-2

Doktorski seminar II

10

300

3-4

300

3-4

10

300

2

Izdelava dispozicije doktorske
naloge

15

450

4

Prijava teme doktorske
disertacije in javna predstavitev

15

450

2

Individualno raziskovalno delo –
raziskovalno delo v
skupini/projektu in delo na
doktorski disertaciji

50

1500

3-6

40

1200

Predmet oz. študijska oblika

Zunanji izbirni predmet
Javna predstavitev rezultatov
raziskovalnega dela komisiji z
zagovorom doktorske disertacije

10

običajno

kombinirano

elektronsko

Druge učne enote

Priprava znanstvenega članka za
objavo

6

Vir: lasten vir

Organizacija e-učilnic
Osnovna ideja Moodla (in številnih drugih e-izobraževanih platform) je organizacija eučilnic. To vsekakor velja tudi za naš hibridni scenarij. Glede na predmetnik doktorskega
programa, naravo in možnosti izvajanja posameznih učnih enot smo organizacijsko shemo
e-učilnic predstavili v preglednici 8.
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Preglednica 8: Organizacijska shema e-učilnic po Moodlu in predlaganih modulov

predmet
Temeljni
predmet I

moduli

e-učilnice

e-učilnice
Lekcija
e-učilnica
1

Books
Viri
Lekcija

Temeljni
predmet II

e-učilnica
2

Zunanji
izbirni
predmet

e-učilnica
3

Books
Viri
Lekcija
Books
Viri
drugo
Lekcija
Books

Doktorski
seminar I

e-učilnica
4

Viri
Naloge
Delavnica
Forumi
Lekcija
Books

Doktorski
seminar II

opombe

e-učilnica
4

Viri
Naloge
Delavnica
Forumi

nalaganje gradiva, predavanj na strežnik
elektronski seznami študijske literature
elektronski seznami virov
nalaganje gradiva, predavanj na strežnik
elektronski seznami študijske literature
elektronski seznami virov
nalaganje gradiva, predavanj na strežnik
elektronski seznami študijske literature
elektronski seznami virov
ker gre za izbiro študenta težje napovedati druge module
nalaganje gradiva, predavanj na strežnik
elektronski seznami študijske literature
elektronski seznami virov
distribuiranje nalog študentom, oddaja prek strežnika
različne vrste vrednotenje nalog, projektov sodelujočih
asinhrono komuniciranje med udeleženci
nalaganje gradiva, predavanj na strežnik
elektronski seznami študijske literature
elektronski seznami virov
distribuiranje nalog študentom, oddaja prek strežnika
različne vrste vrednotenje nalog, projektov sodelujočih
asinhrono komuniciranje med udeleženci

Vir: lasten vir
Temeljni predmet I in II
Gre za dva predmeta, ki sta vsebinsko sicer različna, toda formalno enaka glede obsega,
strukture in ECTS točk. Oba predmeta sta obvezna za vse študente vpisane v 1. letnik
doktorskega študija. Namen obeh predmetov je študentom dati temeljna metodološka
oziroma teoretska načela za samostojno raziskovalno delo na doktorskem nivoju.
Vsebinsko se temeljni predmeti različni za vsako doktorsko področje programa
Humanistika in družboslovje. Tudi njihovo aktualno izvajanje se razlikuje po posameznih
področjih. Ponekod predmet predava en sam učitelj, na nekaterih drugih področjih pa je
več učiteljev (tudi več kot pet). Različne so tudi obveznosti študentov pri temeljnih
predmetih. Ponekod je to klasični izpit iz celotne predavane snovi, drugje pa so to različna
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seminarska in projektna dela študentov. Npr. na področju arheologije, ki ima v temeljnem
predmetu predvidenih 40 ur predavanj in 20 ur seminarskega dela, in kjer ta predmet izvaja
več učiteljev, študent predmet zaključi s pisnim seminarskim delom pri enem od učiteljev.
Preglednica 9: Predlagani moduli Moodla za e-predavanja

Temeljni
predmet

Lekcija
e-učilnica

Books
Viri

nalaganje gradiva, predavanj na strežnik
elektronski seznami študijske literature
elektronski seznami virov

Vir: lasten vir
Glede na zgoraj navedene oblike izvajanja temeljnih predmetov in njihove vsebine ter
oblike opravljanja obveznosti, smo za te predmete predvideli tri glavne oblike eizobraževanja, ki jih omogoča Moodle:
a) Glede na to, da je večina snovi podana v obliki predavanj, je povsem logičen izbor
modula Lekcija. Pri tem je možno predavanja podati tako v pisni kot tudi audiovizualni
obliki. Pisna oblika bi verjetno morala ponuditi več kot samo preglednice, ki si jih je v
oporo izdelal učitelj, da bi bilo tako pripravljeno predavanje razumljivo in vsebinsko
zaokroženo.
Pisna oblika predavanja omogoča še eno dodatno možnost – zapis v formatu HTML, s
čimer se enostavni tekst močno obogati (dopolni) s povezavami na različna spletna mesta
ali dokumente v spletu, relevantne za predavanje. Prednost takega predavanja je tudi v
precej manjši porabi prostora na strežniku (v primerjavi z audiovizualnimi predavanji),
lahko se ga natisne in kasneje prebere.
Predavanja v audiovizualni obliki so vsekakor zahtevnejša za učitelja, saj zahtevajo več
priprave in tudi ustrezno tehnično kvaliteto snemanja, da so dovolj jasna oz. jih je moč
gledati ali poslušati. Takšna, dobro pripravljena predavanja so lahko zelo privlačna, podana
snov je lahko predstavljena z ustreznimi poudarki učitelja. Glede na vse hitrejši razvoj
novih funkcionalnosti mobilne telefonije in tabličnih računalnikov, lahko taka predavanja
(seveda tudi tista napisana) poslušamo tudi v situacijah, ko nimamo na voljo računalnika.
Predvsem pa so lahko predavanja v audiovizualni obliki zelo primerna za prikaz določenih
demonstracij, ki jih je težko ali preveč nerodno predstaviti v obliki besedila (oziroma so v
besedilu samo povezave na audio/video zapise na spletu.
Audiovizualna predavanja so lahko tudi interaktivna, česar ne moremo reči za pisna
predavanja. Že kar nekaj uspešnih primerov predavanj s pomočjo servisa Skype (ali
podobnih servisov) je bilo na Filozofski fakulteti, kjer so študentje lahko v realnem času
poslušali predavatelja in z njim komunicirali. V tem smislu predavanja lahko uporabijo še
enega od modulov Moodla – Klepetalnico. Če slednja tehnično dopušča predvajanje
audiovuizualnih zapisov, se lahko to dogaja v celoti znotraj Moodla, če pa ne, se lahko
organizira klepetalnico vzporedno s predvajanjem.
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Tudi asinhrona audiovizualna predavanja imajo določene prednosti pred predavanji v
obliki teksta. Če se je do sedaj največkrat pomislilo na možnosti, kjer študentje na različnih
lokacijah izven same fakultete lahko konzultirajo e-predavanja, ponujajo audiovizualna
predavanja še eno možnost – odsotnost učitelja v predavalnici. Študentje tako lahko
poslušajo v ustrezno opremljeni predavalnici predavatelja (v realnem času ali pa posneto
predavanje), ki se lahko nahaja na neki drugi univerzi oziroma je bilo predavanje posneto
ob neki drugi priložnosti. Ob takem predavanju je lahko organizirana diskusija ipd. To je
sicer nekoliko težje izvesti v skladu s programom Humanistika in družboslovje, ki
predvideva samo uradno navedene učitelje.
b) druga dva modula, ki smo jih predvideli za temeljne predmete – Books in Viri – sta
namenjena predvsem v podporo predavanjem. S pomočjo teh modulov imajo študentje na
voljo dodatno literaturo in/ali vire, ki lahko razširjajo oziroma poglabljajo vsebine, podane
v predavanjih. Tudi tu je več možnosti, od preprostih seznamov literature in virov, pa vse
do elektronskih besedil (knjig, člankov ipd.), povezav do različnih gradiv v spletu
(besedilnih, audiovizualnih....).
Doktorski seminarji
Preglednica 10: Predlagani moduli Moodla za e-doktorske seminarje
Lekcija
Books
Doktorski
seminar I

e-učilnica
4

Viri
Naloge
Delavnica
Forumi

nalaganje gradiva, predavanj na strežnik
elektronski seznami študijske literature
elektronski seznami virov
distribuiranje nalog študentom, oddaja prek strežnika
različne vrste vrednotenje nalog, projektov sodelujočih
asinhrono komuniciranje med udeleženci

Vir: lasten vir
V programu Humanistika in družboslovje so doktorski seminarji zamišljeni kot aktivna
oblika poučevanja, ki je tematsko že bolj fokusirana na konkretne doktorske teme oziroma
raziskave študentov. Doktorske seminarje naj bi načeloma vodili mentorji študentov.
Doktorski seminar je v 1. letniku namenjen še eni konkretni nalogi – izdelavi čim bolj
kvalitetne doktorske dispozicije.
Na tem mestu je vsekakor potrebno povedati, da so takšni seminarji zelo različni. Precej
redki so primeri, ko več študentov sodeluje na enem seminarju pri istem mentorju in ko so
njihove doktorske teme dovolj podobne, da imajo lahko skupni seminar. Veliko pogostejši
so primeri, ko ima en mentor enega ali dva študenta v istem letniku, kar je deloma
posledica velike heterogenosti doktorskih tem na Filozofski fakulteti v Ljubljani, pa tudi
pravila UL, ki omejuje število možnih študentov na posameznega mentorja (največ pet v
vseh letnikih doktorskega študija). Zaradi teh razlogov so doktorski seminarji dejansko
postali veliko bolj podobni neki starejši obliki poučevanja na doktorskem študiju na FF UL
– individualnem delu mentorja in študenta(ov).
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Uporaba različnih modulov Moodla je vsekakor lahko v veliko pomoč v takšnih
okoliščinah. Za module Lekcija, Viri in Books smo možnosti navedli že pri temeljnih
predmetih in se njihova uporaba v doktorskih seminarjih ne razlikuje. Tu vidimo težavo
predvsem v vsebinski pripravi seminarskega dela za študente z različnimi temami oz. z
različnimi mentorji. Individualne konzultacije študentov z mentorji so že tako ali tako
prisotne pri nekem drugem predmetu – Individualno raziskovalno delo, kjer je
osredotočenost na konkretno nalogo največja in kjer mentor najbolj tesno spremlja
študenta v njegovi raziskavi in pisanju disertacije.
Individualne konzultacije (osebno, po elektronski pošti, ali s pomočjo nekaterih modulov
Moodla) so dejansko možne pri vseh predmetih doktorskega študija in s tega stališča ne
pomenijo kake oblike, ki bi jo lahko dodatno izrabili doktorski seminarji. Težava pri
doktorskih seminarjih, ki izhaja iz precejšnje raznolikosti doktorskih tem študentov, je tudi
v šibkejšem komuniciranju med samimi študenti, saj le stežka najdejo skupna problemska
področja, da bi lahko aktivno sodelovali na doktorskih seminarjih.
Na tem mestu je vsekakor potreben razmislek o takih skupnih temah, kjer bi lahko
izboljšali samo vsebino doktorskih seminarjev oziroma predlagali ustrezne oblike in prakse
e-izobraževanja. V stikih z različnimi izvajalci oziroma načrtovalci doktorskih seminarjev
se je kot takšna izboljšava pokazala možnost, da so doktorski seminarji, kljub zelo
različnim temam, vendarle lahko organizirani na način, ki bi bil skupen vsem udeležencem
– doktorski seminar bi lahko bil zamišljen kot delo na pripravi prijave raziskovalnega
projekta na nekem razpisu. Primer oziroma vzorec razpisa bi lahko bil prevzet iz
nacionalnih agencij ali pa tudi izmed relevantnih EU razpisov. Študentje bi se tako že zelo
zgodaj v svojem doktorskem študiju srečali s to, zelo pomembno prakso, hkrati pa bi tako
zamišljen seminar ponudil vrsto skupnih tem, kjer bi lahko študentje morali, s še tako
raznovrstnimi doktorskimi temami, reševati precej skupnih problemov. S tem bi se lahko
močno povečala komunikacijska potreba med študenti samimi, kot tudi z različnimi učitelji
in ne samo z mentorji. Po drugi strani pa bi mentor lahko najbolje ocenil vsebinsko
(znanstveno) plat takšnih »prijav«.
V tako zamišljenem doktorskem seminarju bi seveda lahko povečali nabor uporabljenih
modulov Moodla: Delavnica, Forum, Naloge, ki vsi predstavljajo aktivnejšo udeležbo
študentov in omogočajo večjo interaktivnost med vsemi udeleženci.
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6

SKLEP

V skladu z namenom naše raziskave – ugotoviti in raziskati morebitne prednosti, ki jih za
bolonjski program doktorskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
omogočajo različne oblike e-izobraževanja – smo na podlagi predhodnega poznavanja
organizacije in narave doktorskega študija na FF UL in bistvenih lastnosti in možnosti eizobraževanja oblikovali glavno hipotezo, namreč, da je e-izobraževanje lahko zelo
učinkovita dopolnilna oblika izobraževanja, nikakor pa ne more v celoti nadomestiti
sedanjih oblik poučevanja.
Da bi lahko to hipotezo ustrezno podprli in preverili njene možnosti v dveh scenarijih, smo
posebno pozornost usmerili na naslednje štiri možnosti e-izobraževanja za potrebe
doktorskega programa na FF UL:
a) E-izobraževanje lahko dopolni oz. nadomesti nekatere izbrane oblike ali dele
programa doktorskega študija oz. njegovega izvajanja.
b) E-izobraževanje izboljša možnost manjšim oz. zelo specifičnim skupinam doktorskih
študentov (npr. tujci iz bolj oddaljenih krajev, telesno hendikepirane osebe,
zaposleni kandidati).
c) E-izobraževanje vključi večji nabor profesorjev (doma in iz tujine) v poučevanje oz.
komuniciranje z doktorskimi študenti.
d) E- izobraževanje veliko hitreje (in bolj spontano) ustvarja tematsko veliko bolj
specifična študijska gradiva oz. zapiske diskusij, ki so lahko na voljo večjemu številu
študentov.
Za potrebe izdelave scenarijev smo morali predhodno predstaviti nekatere glavne
dejavnike, ki po našem mnenju vplivajo na možnosti uporabe teh scenarijev v praksi. Na
eni strani je bila to predvsem struktura programa Humanistika in družboslovje in prakse
njegovega izvajanja, na drugi strani pa možnosti, ki jih ponujajo aktualne računalniške
platforme, ki podpirajo e-izobraževanje oziroma dosedanje oblike rabe teh platform. V
našem primeru je to bil Moodle in nekatere že obstoječe oblike rabe Moodla na FF UL.
Poleg že omenjenega pa smo pri pripravi scenarijev upoštevali tudi stanje na tem področju
(e-doktorati) v tujini.
Natančneje smo predelali dva scenarija, ki smo ju označili kot šibko-hibridnega in
hibridnega. Bistvena razlika med njima je v odsotnosti platforme Moodle pri šibkohibridnem scenariju oziroma organizacija določenih oblik e-izobraževanja s pomočjo VIS
(Visokošolskega informacijskega sistema), ki je trenutno glavno tehnološko orodje za
administrativno podporo izobraževanju na vseh treh stopnjah študija na FF UL.
Čeprav VIS ni bil zamišljen kot orodje za e-izobraževanje pa vendarle omogoča določene
njegove funkcionalnosti – poleg same administrativne podpore je tu še podpora za
postavljanje gradiv na splet, seznamov literature, elektronsko dopisovanje s študenti ipd.
Čeprav gre za relativno šibko podporo e-izobraževanju in ne zahteva večjega poznavanja
delovanja elektronskih medijev, pa je VIS še vedno v določeni meri neizkoriščen. To še
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posebej velja za učitelje, kjer je v procesu uvajanja tega informacijskega sistema prihajalo
do največjih zamud in težav. Prav takšne izkušnje z VIS-om so bile važna podlaga za
hipotezo o e-izobraževanju (e-doktoratu) kot dopolnilni obliki obstoječim praksam.
Enostavno, prehod na celovito e-izobraževanje na doktorskem študiju pa tudi na hibridno
izobraževanje, ki bi v veliko večji meri temeljilo na e-izobraževalnih platformah (npr. na
Moodlu) se nam v tem trenutku še ne zdi realistično, še zlasti ne za vsa področja
doktorskega študija na FF UL. Zato smo t.i. šibko-hibridni scenarij zamislili bolj kot
prehodno fazo do pravega hibridnega scenarija. Tudi zato, ker VIS ne omogoča vseh
možnosti (a-d; glej zgoraj).
Te možnosti veliko bolje podpira hibridni scenarij, ki smo si ga zamislili na platformi
Moodle:
a) e-izobraževanje dejansko lahko dopolni oz. nadomesti nekatere izbrane oblike ali
dele programa doktorskega študija oz. njegovega izvajanja;
b) e-izobraževanje dejansko lahko omogoči boljši dostop do študija manjšim oz. zelo
specifičnim skupinam doktorskih študentov;
c) e-izobraževanje lahko dejansko vključi večji nabor profesorjev (doma in iz tujine) v
poučevanje oz. komuniciranje z doktorskimi študenti in
d) e- izobraževanje veliko hitreje (in bolj spontano) ustvarja tematsko veliko bolj
specifična študijska gradiva oz. zapiske diskusij, ki so lahko na voljo večjemu
številu študentov.
Vsako od teh možnosti smo ilustrirali s primeri, ki ne samo da so povsem realistični,
temveč nekateri od njih že obstajajo, sicer na drugih stopnjah študija, so pa brez težav
prenosljivi tudi na 3. stopnjo.
Kolikšne so dejanske možnosti aplikacije e-izobraževanja na FF UL, ki bi bila podobna
našemu hibridnemu scenariju? Za odgovor na to vprašanje bi bila potrebna veliko bolj
aplikativno načrtovana raziskava. Naša raziskava ostaja v glavnem na teoretskem področju
in se omejuje predvsem na razmislek o konceptnih in organizacijskih oblikah eizobraževanja in še to predvsem v segmentu e-poučevanja. Drugi vidiki, kot so
administriranje takega izobraževanja, prilagajanje vseh deležnikov na tehnologije eizobraževanja in izrabo možnosti, ki jih le –te nudijo, ne nazadnje pa tudi stroškovna plat
izvajanja e-izobraževanja, presegajo namen in domet naše raziskave.
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Priloga 1. Število vpisanih študentov v štuijskem letu 2009/10 in 2010/11 na doktorski
študij HD
2009/10
Oddelek

2010/11

1.
2.
3.
1.
2.
3.
skupaj
letnik letnik letnik
letnik letnik letnik

skupaj

Oddelek za afriške in azijske študije
6

0

0

6

1

9

0

10

11

0

0

11

7

14

0

21

8

0

0

8

6

4

2

12

7

0

0

7

3

1

1

5

13

0

0

13

12

7

0

19

17

0

0

17

13

12

0

25

7

0

0

7

8

7

0

15

11

0

0

11

5

6

0

11

2

0

0

2

2

1

0

3

4

0

0

4

9

3

0

12

14

0

0

14

3

3

0

6

12

0

0

12

2

9

0

11

8

0

0

8

0

4

0

4

8

0

0

8

4

3

0

7

36

0

0

36

13

17

0

30

8

0

0

8

4

4

0

8

5

0

0

5

3

7

0

10

14

0

0

14

12

12

0

24

21

0

0

21

12

5

0

17

15

0

0

15

4

10

0

14

7

0

0

7

4

4

0

8

234

0

0

234

127

142

3

272

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Oddelek za arheologijo
Oddelek za bibliotekarstvo/informac.znanost
/knjigarstvo
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Oddelek za filozofijo
Oddelek za geografijo
Oddelek za
germanistiko/nederlandistiko/skandinavistiko
Oddelek za klasično filologijo
Oddelek za muzikologijo
Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Oddelek za prevajalstvo in tolmačenje
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Oddelek za primerjalno književnost in literarno
teorijo
Oddelek za psihologijo
Oddelek za romanske jezike in književnosti
Oddelek za slavistiko
Oddelek za slovenistiko
Oddelek za sociologijo
Oddelek za umetnostno zgodovino
Oddelek za zgodovino
skupaj

96

Priloga 2. Vpis na doktorski študij Humanistika in družboslovje v študijskem letu 2009/10

Področje

1.
letnik

2009/10
2.
3.
letnik letnik

skupaj

1.
letnik

2010/11
2.
3.
letnik letnik

skupaj

Ameriški študiji

3

0

0

3

3

3

0

6

Andragogika

6

0

0

6

1

0

0

1

Antični študiji

2

0

0

2

0

1

0

1

Aplikativne psihološke študije

16

0

0

16

7

9

0

16

Arheologija

6

0

0

6

5

3

2

10

Azijske in afriške študije

4

0

0

4

1

3

0

4

Balkanski študiji

3

0

0

3

1

3

0

4

Didaktika tujih jezikov

11

0

0

11

0

11

0

11

Družboslovna metodologija

0

0

0

0

1

0

0

1

Eksperimentalna psihologija

3

0

0

3

2

2

0

4

Epistemologija humanistike in družboslovja

0

0

0

0

0

0

0

0

Etnični in migracijski študiji

4

0

0

4

0

4

0

4

Etnologija, kulturna in socialna antropologija

9

0

0

9

11

3

0

14

Evropske študije

2

0

0

2

1

1

0

2

Filozofija

10

0

0

10

8

7

0

15

Geografija

6

0

0

6

8

3

0

11

Globalizacijski študiji

0

0

0

0

1

0

0

1

Heritologija

7

0

0

7

3

2

0

5

Informacijske vede

7

0

0

7

3

1

1

5

Jezikoslovje

16

0

0

16

9

13

0

22

Literarne vede

16

0

0

16

11

13

0

24

Medijski študiji

5

0

0

5

0

0

0

0

Muzikologija

4

0

0

4

9

3

0

12

Pedagogika

8

0

0

8

2

3

0

5

Prevodoslovje

12

0

0

12

2

9

0

11

Psihologija osebnosti

8

0

0

8

2

1

0

3

Razvojnopsihološke študije

9

0

0

9

1

5

0

6

Religiologija

2

0

0

2

2

0

0

2

Slavistični študiji

4

0

0

4

2

4

0

6

Slovenistika

14

0

0

14

12

12

0

24

Sociologija kulture

9

0

0

9

6

4

0

10

Študiji spola

2

0

0

2

2

1

0

3

Teoretska in aplikativna logika

1

0

0

1

0

0

0

0

Teoretska psihoanaliza

7

0

0

7

5

5

0

10

Umetnostna zgodovina

11

0

0

11

2

9

0

11

Zgodovina

7

0

0

7

4

4

0

8

234

0

0

234

127

142

3

272

skupaj
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Priloga 3. Vpis na doktorski študij Humanistika in družboslovje v študijskem letu 2009/10

Oddelek
Oddelek za afriške in azijske študije
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Oddelek za arheologijo
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Oddelek za filozofijo
Oddelek za geografijo
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Oddelek za klasično filologijo
Oddelek za muzikologijo
Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Oddelek za prevajalstvo in tolmačenje
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Oddelek za psihologijo
Oddelek za romanske jezike in književnosti
Oddelek za slavistiko
Oddelek za slovenistiko
Oddelek za sociologijo
Oddelek za umetnostno zgodovino
Oddelek za zgodovino
skupaj
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2009/10
3.
letnik
0
0
0

1.
letnik
6
11
8

2.
letnik
0
0
0

7
13
17
7
11
2
4

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

7
13
17
7
11
2
4

14
12
8
8
36
8
5
14
21
15
7
234

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
12
8
8
36
8
5
14
21
15
7
234

skupaj
6
11
8

Priloga 4. Vpis na doktorski študij Humanistika in družboslovje v študijskem letu 2011/12

Področje
Ameriški študiji
Andragogika
Antični študiji
Aplikativne psihološke študije
Arheologija
Azijske in afriške študije
Balkanski študiji
Didaktika tujih jezikov
Družboslovna metodologija
Eksperimentalna psihologija
Epistemologija humanistike in družboslovja
Etnični in migracijski študiji
Etnologija, kulturna in socialna antropologija
Evropske študije
Filozofija
Geografija
Globalizacijski študiji
Heritologija
Informacijske vede
Jezikoslovje
Literarne vede
Medijski študiji
Muzikologija
Pedagogika
Prevodoslovje
Psihologija osebnosti
Razvojnopsihološke študije
Religiologija
Slavistični študiji
Slovenistika
Sociologija kulture
Študiji spola
Teoretska in aplikativna logika
Teoretska psihoanaliza
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
skupaj

1. letnik
3
6
2
16
6
4
3
11
0
3
0
4
9
2
10
6
0
7
7
16
16
5
4
8
12
8
9
2
4
14
9
2
1
7
11
7
234
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2009/10
2. letnik
3. letnik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skupaj
3
6
2
16
6
4
3
11
0
3
0
4
9
2
10
6
0
7
7
16
16
5
4
8
12
8
9
2
4
14
9
2
1
7
11
7
234

Vpis na doktorski študij Humanistika in družboslovje v študijskem letu 2010/11

Oddelek
Oddelek za afriške in azijske študije
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Oddelek za arheologijo
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Oddelek za filozofijo
Oddelek za geografijo
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Oddelek za klasično filologijo
Oddelek za muzikologijo
Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Oddelek za prevajalstvo in tolmačenje
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Oddelek za psihologijo
Oddelek za romanske jezike in književnosti
Oddelek za slavistiko
Oddelek za slovenistiko
Oddelek za sociologijo
Oddelek za umetnostno zgodovino
Oddelek za zgodovino
skupaj
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1. letnik
1
7
6

2010/11
2. letnik
3. letnik
9
0
14
0
4
2

skupaj
10
21
12

3
12
13
8
5
2
9

1
7
12
7
6
1
3

1
0
0
0
0
0
0

5
19
25
15
11
3
12

3
2
0
4
13
4
3
12
12
4
4
127

3
9
4
3
17
4
7
12
5
10
4
142

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

6
11
4
7
30
8
10
24
17
14
8
272

Področje

1. letnik
3
1
0
7
5
1
1
0
1
2
0
0
11
1
8
8
1
3
3
9
11
0
9
2
2
2
1
2
2
12
6
2
0
5
2
4
127

Ameriški študiji
Andragogika
Antični študiji
Aplikativne psihološke študije
Arheologija
Azijske in afriške študije
Balkanski študiji
Didaktika tujih jezikov
Družboslovna metodologija
Eksperimentalna psihologija
Epistemologija humanistike in družboslovja
Etnični in migracijski študiji
Etnologija, kulturna in socialna antropologija
Evropske študije
Filozofija
Geografija
Globalizacijski študiji
Heritologija
Informacijske vede
Jezikoslovje
Literarne vede
Medijski študiji
Muzikologija
Pedagogika
Prevodoslovje
Psihologija osebnosti
Razvojnopsihološke študije
Religiologija
Slavistični študiji
Slovenistika
Sociologija kulture
Študiji spola
Teoretska in aplikativna logika
Teoretska psihoanaliza
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
skupaj

101

2010/11
2. letnik
3. letnik
3
0
0
0
1
0
9
0
3
2
3
0
3
0
11
0
0
0
2
0
0
0
4
0
3
0
1
0
7
0
3
0
0
0
2
0
1
1
13
0
13
0
0
0
3
0
3
0
9
0
1
0
5
0
0
0
4
0
12
0
4
0
1
0
0
0
5
0
9
0
4
0
142
3

skupaj
6
1
1
16
10
4
4
11
1
4
0
4
14
2
15
11
1
5
5
22
24
0
12
5
11
3
6
2
6
24
10
3
0
10
11
8
272

Vpis na doktorski študij Humanistika in družboslovje v študijskem letu 2011/12

Oddelek
Oddelek za afriške in azijske študije
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Oddelek za arheologijo
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Oddelek za filozofijo
Oddelek za geografijo
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Oddelek za klasično filologijo
Oddelek za muzikologijo
Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Oddelek za prevajalstvo in tolmačenje
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Oddelek za psihologijo
Oddelek za romanske jezike in književnosti
Oddelek za slavistiko
Oddelek za slovenistiko
Oddelek za sociologijo
Oddelek za umetnostno zgodovino
Oddelek za zgodovino
skupaj

102

2011/12
1. letnik 2. letnik 3. letnik absv. skupaj
0
0
4
4
8
6
10
24
7
6
4
1
18
2
9
7
6
1
0
4

4
10
11
7
5
1
8

1
5
12
4
7
1
2

7
24
30
17
13
2
14

6
4
1
4
12
2
1
8
1
6
7
96

2
1
1
4
10
5
3
10
7
4
4
109

3
10
6
5
14
5
4
8
5
8
3
121

11
15
8
13
36
12
8
26
13
18
14
327

1

Področje
Ameriški študiji
Andragogika
Antični študiji
Aplikativne psihološke študije
Arheologija
Azijske in afriške študije
Balkanski študiji
Didaktika tujih jezikov
Družboslovna metodologija
Eksperimentalna psihologija
Epistemologija humanistike in družboslovja
Etnični in migracijski študiji
Etnologija, kulturna in socialna antropologija
Evropske študije
Filozofija
Geografija
Globalizacijski študiji
Heritologija
Informacijske vede
Jezikoslovje
Literarne vede
Medijski študiji
Muzikologija
Pedagogika
Prevodoslovje
Psihologija osebnosti
Razvojnopsihološke študije
Religiologija
Slavistični študiji
Slovenistika
Sociologija kulture
Študiji spola
Teoretska in aplikativna logika
Teoretska psihoanaliza
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
skupaj

1. letnik
3
3
0
4
6
0
1
0
0
2
0
0
8
0
7
6
0
3
2
3
10
0
4
3
4
2
4
0
1
8
0
1
0
0
4
7
96
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2. letnik 3. letnik absv. skupaj
2
3
8
1
0
4
0
1
1
3
8
15
5
3
1
15
0
3
3
1
2
4
0
8
8
1
0
1
3
2
7
0
0
0
0
3
3
9
3
20
1
1
2
7
7
21
7
3
16
0
0
0
4
2
9
4
1
7
10
11
24
11
12
33
0
0
0
8
2
14
1
3
7
1
10
15
2
0
4
1
4
9
2
0
2
2
3
6
10
8
26
4
2
6
0
1
2
0
0
0
4
5
9
1
7
12
4
3
14
109
121
1
327

