
SAMOOCENA USPOSOBLJENOSTI 
IN STALIŠČA VISOKOŠOLSKIH 

UČITELJEV IN SODELAVCEV DO 
POUČEVANJA ŠTUDENTOV S 

POSEBNIMI POTREBAMI





Inkluzija v visokošolskem prostoru

■ Dostop do visokega šolstva  globalna zahteva

■ Inkluzija =/= dostopnost  Večja dostopnost ne pomeni tudi večje vključenosti!

■ Dostopnost  (1) dostop do visokošolskih institucij in (2) podpora na visokošolski

instituciji



Množičnost visokošolskega
izobraževanja

Št. študentov z zdravstvenimi

težavami in drugimi primanjkljaji

v Sloveniji

Zdravstvene težave in primanjkljaji Brez PP
https://www.eurostudent.eu/download_files/documents/EVROSTUDENT_VI_Porocilo_SLO.pdf



Vidni in nevidni primanjkljaji



Dostopnost visokega šolstva za ŠPP

■ Bistvena sestavina dostopnosti = podpora

44

34

12

10

Zadovoljstvo študentov s PP s podporo države oz. 

izobraževalne institucije med študijem

Nezadostna podpora/je sploh ni Podpore ne potrebujejo/želijo

S podporo deljo zadovoljeni S podporo popolnoma zadovoljeni

EVROŠTUDENT VI: https://www.pei.si/wp-content/uploads/2019/07/EvrostudentVI_porocilo.pdf



Ovire, s katerimi se srečujejo ŠPP

■ finančne ovire, zlasti pomanjkanje stalnih virov financiranja stroškov študija;

■ ovire pri odnosih odločevalcev in drugih vpletenih do PP in do študentov s PP; 

■ ovire pri tranziciji s sekundarne na terciarno raven izobraževanja; 

■ primanjkljaji na področju prilagajanja študijskega procesa potrebam študentom s 

PP; 

■ fizična nedostopnost (arhitekturne ovire); 

■ neusklajenosti med cilji in vsebinami študijskega programa in individualnimi 

izobraževalnimi potrebami študentov; 

■ nerazumevanje izzivov študentov s PP v interakcijah z okoljem; 

■ pomanjkanje zanesljivih podatkov in informacij o pravicah in dolžnostih na 

visokošolski ustanovi.

OECD,2003



Prilagoditve, ki ŠPP omogočajo uspeh
■ podpora pri tranziciji s sekundarnega na terciarno izobraževanje; 

■ arhitekturno dostopni prostori; 

■ parkirna mesta za invalide; 

■ boljše povezave javnega prevoza do institucije; 

■ prilagoditve študijskega procesa (npr. opravljanje izpita v posebnem prostoru, podaljšan 
čas pisanja, pomoč pri pisanju zapiskov, zagotovitev IKT tehnologije); 

■ izobraževanje pedagoških delavcev; 

■ večja dostopnost do informacij na spletu; 

■ zagotavljanje dodatnih storitev za študente s PP (npr. karierno svetovanje, podpora pri 
iskanju štipendij, pomoč pri uporabi IKT tehnologije);

■ kampanje ozaveščanja o dostopnosti, proti stigmi itd. 



Pedagoški delavci v visokem šolstvu

Stališča
Občutek

usposobljenosti



Raziskovalna vprašanja

■ RV 1: Kakšna so stališča visokošolskih učiteljev in sodelavcev do 

študentov PP po posameznih skupinah PP in po združenih skupinah 

glede na primanjkljaj (vidni in nevidni primanjkljaji)?

■ RV 2: Kakšna so stališča visokošolskih učiteljev in sodelavcev do 

prilagajanja študijskega procesa za študente PP po posameznih 

skupinah PP in po združenih skupinah glede na primanjkljaj (vidni in 

nevidni primanjkljaji)?

■ RV 3: Kako visokošolski učitelji in sodelavci ocenjujejo svojo 

usposobljenost za poučevanje študentov PP po posameznih skupinah 

PP in po združenih skupinah glede na primanjkljaj (vidni in nevidni 

primanjkljaji)?

■ RV 4: Kakšno podporo bi visokošolski učitelji in sodelavci potrebovali 

pri poučevanju študentov PP?



Univerza v Ljubljani - študenti

■ 37.874 študentov

■ 453 študento s statusom študenta s PP

Števio študentov s statusom študenta s PP v 

študijskem letu 2018/2019 na UL

Delež študentov s statusom študenta s PP glede na 

aktivnost članice UL in na UL, študijsko leto 2018/19



Univerza v Ljubljani - zaposleni

■ Skupaj zaposlenih 6170

■ Pedagoški delavci: 2555

■ Ostali sodelavci: 3615

■ V anketo vključenih 323 pedagoških delavcev in ostalih zaposlenih – 5,2 % 

populacije

Delež anektiranih glede na delovno mesto, 

ki ga zasedajo.

Frekvenčna in strukturna porazdelitev 

anketiranih glede na usmerjeno aktivnost 

članice, iz katere prihajajo.



Izkušnje anketiranih s poučevanjem
ŠPP

Frekvenčna porazdelitev izkušenj anketiranih s 

poučevanjem študentov s PP



Kratica Trditve

RV1: Stališča glede študentov s PP

T1 Študenti lahko aktivno sodelujejo in uspešno opravljajo študijske obveznosti (seminarji, vaje, izpiti itd.).

T5 Prav je, da lahko študenti pridobijo status študenta s PP.

T6 Študenti lahko dosegajo kompetence študijskega programa kot vsi ostali študenti brez PP.

T7 Študenti naj se vpisujejo na visokošolsko (terciarno) izobraževanje, če to želijo.

T8 Študenti lahko obogatijo študijski proces in pomenijo dodano vrednost za visokošolsko ustanovo.

RV2: Stališča glede prilagoditev študijskega procesa

T2 Študenti so upravičeni do prilagoditev študijskega procesa in to ni privilegij.

T4 Pripravljen sem poučevati in nuditi podporo študentom pri vključevanju v študijski proces.

T9 Prilagoditve študijskega procesa so za študente potuha.

T10 Študenti bi lahko opravili vse obveznosti brez prilagoditev, če bi se malo bolj potrudili.

T11 Z izvajanjem prilagoditev študentom s PP smo diskriminatorni do drugih študentov brez PP.

T12
Poznam možne prilagoditve študijskega procesa, s katerimi lahko zmanjšam vpliv primanjkljaja študenta na njegovo študijsko 

uspešnost. 

RV3: Občutek usposobljenosti

T3 Počutim se usposobljenega za prilagajanje študijskega procesa študentom. 

T13 Poznam podporne storitve na članici, univerzi in v širšem okolju (organizacije, društva, podporne skupine …) za študente.

T14 Vem, kje poiskati informacije in podporo na članici ali univerzi za prilagajanje študijskega procesa za študente.

Kratica RV2: Trditve o prilagoditvah študijskega procesa

T15 Poznam osnovne izobraževalne potrebe študentov s PP.

T16 Poznam različne prilagoditve študijskega procesa, ki jih lahko nudim študentom s PP. 

T17
Nudenje prilagoditev študijskega procesa in upoštevanje izobraževalnih potreb študentov spada v sklop mojih delovnih 

obveznosti.

T18 Prilagoditve študijskega procesa so pomemben način odstranjevanja ovir, ki študentom omogočijo uspešen študij.

T19 Prilagoditve študijskega procesa lahko koristijo vsem študentom, ne samo študentom s PP.

1 – Močno se ne strinjam; 2 – Se ne strinjam; 3 – Niti se ne strinjam niti strinjam; 4 – Se strinjam; 5 – Močno se strinjam



Študenti s posebnimi potrebami

Študenti z vidnimi 

primanjkljaji

Študenti z nevidnimi 

primanjkljaji

Gibalno ovirani 

študenti

Študenti s PPPU

Dolgotrajno bolni 

študenti

Študenti z govorno 

jezikovnimi motnjami

Slepi in slabovidni

študenti

Študenti s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami

Gluhi in naglušni 

študenti

Študenti z motnjami 

avtističnega spektra

Humanistično 

usmerjene 

članice UL

Družboslovno in umetniško 

usmerjene članice UL

Naravoslovno in tehniško 

usmerjene članice UL

 Filozofska 

fakulteta

 Teološka 

fakulteta

 Akademija za glasbo

 Akademija za gledališče, 

radio, film in televizijo

 Akademija za likovno 

umetnost in oblikovanje

 Ekonomska fakulteta

 Fakulteta za arhitekturo

 Fakulteta za družbene vede

 Fakulteta za socialno delo

 Fakulteta za šport

 Fakulteta za upravo

 Pedagoška fakulteta

 Pravna fakulteta

 Biotehniška fakulteta

 Fakulteta za elektrotehniko

 Fakulteta za farmacijo

 Fakulteta za gradbeništvo in 

geodezijo

 Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo

 Fakulteta za matematiko in 

fiziko

 Fakulteta za pomorstvo in 

promet

 Fakulteta za računalništvo in 

informatiko

 Fakulteta za strojništvo

 Medicinska fakulteta

 Naravoslovnotehniška 

fakulteta

 Veterinarska fakulteta

 Zdravstvena fakulteta



RV1: Kakšna so stališča visokošolskih učiteljev in sodelavcev do 
študentov PP po posameznih skupinah PP in po združenih skupinah 
glede na primanjkljaj (vidni in nevidni primanjkljaji)? (1/2)

T1 - Študenti lahko aktivno sodelujejo in uspešno 

opravljajo študijske obveznosti (seminarji, vaje, izpiti 

itd.).

T6 – Študenti lahko dosegajo kompetence

študijskega programa kot vsi ostali študenti

brez PP.



RV1: Kakšna so stališča visokošolskih učiteljev in sodelavcev do 
študentov PP po posameznih skupinah PP in po združenih skupinah 
glede na primanjkljaj (vidni in nevidni primanjkljaji)? (2/2)



RV2: Kakšna so stališča visokošolskih učiteljev in sodelavcev do 
prilagajanja študijskega procesa za študente PP po posameznih 
skupinah PP in po združenih skupinah glede na primanjkljaj (vidni in 
nevidni primanjkljaji)? (1/2)

T2 - Študenti so upravičeni do prilagoditev študijskega 

procesa in to ni privilegij.

T4 – Pripravljen sem poučevati in nuditi podporo

študenom pri vključevanju v študijski proces.



RV2: Kakšna so stališča visokošolskih učiteljev in sodelavcev do 
prilagajanja študijskega procesa za študente PP po posameznih 
skupinah PP in po združenih skupinah glede na primanjkljaj (vidni in 
nevidni primanjkljaji)? (2/2)

Trditve, ki pojasnjujejo stališča
Vrsta 

primanj.
N R p

T2 Študenti so upravičeni do prilagoditev 

študijskega procesa in to ni privilegij.
vidni 323 339,28

0,006
nevidni 317 301,37

T9 Prilagoditve študijskega procesa so za študente 

potuha.
vidni 309 288,08

0,005
nevidni 304 326,23

T10 Študenti bi lahko opravili vse obveznosti brez 

prilagoditev, če bi se malo bolj potrudili.
vidni 309 282,51

< 0,001
nevidni 304 331,89

T11 Z izvajanjem prilagoditev študentom s PP smo 

diskriminatorni do drugih študentov brez PP.
vidni 309 291,10

0,018
nevidni 304 323,16

Mann-Whitney test stališč 

anketiranih do prilagajanja

študijskega procesa po 

vrstah primanjkljajev.



RV3: Kako visokošolski učitelji in sodelavci ocenjujejo svojo 
usposobljenost za poučevanje študentov PP po posameznih skupinah PP 
in po združenih skupinah glede na primanjkljaj (vidni in nevidni 
primanjkljaji)? (1/2)

T3 - Počutim se usposobljenega za prilagajanje študijskega procesa študentom.



RV3: Kako visokošolski učitelji in sodelavci ocenjujejo svojo 
usposobljenost za poučevanje študentov PP po posameznih skupinah PP 
in po združenih skupinah glede na primanjkljaj (vidni in nevidni 
primanjkljaji)? (2/2)

T15 – Poznam osnovne izobraževalne potrebe študentov s PP. 

T16 – Poznam različne prilagoditve študijskega procesa, ki jih lahko 

nudim študentom s PP.

T12 – Poznam možne prilagoditve študijskega 

procesa, s katerimi lahko zmanjšam vpliv 

primanjkljaja na njegovo študijsko uspešnost. 



RV4: Kakšno podporo bi visokošolski učitelji in sodelavci potrebovali pri 
poučevanju študentov PP?

■ 80 % - (občasna) podora pri poučevanju študentov s PP

• Več informacij: izobraževanja, usposabljanja, delavnice, priročniki …

• Strokovna popdora in kadrovska okrepitev: interdisciplinarno sodelovanje 

strokovnjakov in drugih podpornih služb, dodatni sodelovci za pomoč 

študentom s PP …

• Sistemski pristop: jasne politike o delu s študeni s PP; materialna in IKT 

popdora, dostopnost izobraževalnega okolja, finančna podpora …



Druge ugotovitve

■ Vpliv usmerjenost članice UL, na 

kateri anketirani poučuje na 

stališča o študentih z vidnimi in 

nevidnimi primanjkljaji

■ Vpliv dolžine delovne dobe na 

stališča anketiranih do študentov z 

vidnimi in nevidnimi primanjkljaji



»Na Univerzi v Ljubljani že dlje časa zaznavamo izrazito 
podcenjenost pedagoškega dela, predvsem v razmerju do 
raziskovanja. Ta trend narekuje tudi način vrednotenja dela 
visokošolskih učiteljev, ki je močno podvržen merjenju 
raziskovalnih dosežkov, zelo malo pa upošteva kakovostno delo v 
predavalnici in trud, ki je vložen v pripravo študijskega procesa ter 
študijskih gradiv in ostalih pripomočkov.« 

(Kazalnik pedagoške odličnosti, 2019, str. 1)


