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Uvod
Ti napotki so namenjeni v pomoč visokošolskim strokovnjakom, ki v svoji ustanovi obravnavajo
prijave za vpis, podane s strani beguncev ali migrantov v beguncem podobnem položaju, ki bi radi
začeli ali nadaljevali z visokošolskim študijem.
V tem delu napotkov smo zbrali vprašanja o visokošolskem izobraževanju v Evropi, ki jih pogosto
postavljajo migranti, in pripravili odgovore nanja. Ta pogosta vprašanja so razdeljena v tri kategorije:




Splošne informacije o visokošolskem izobraževanju v Evropi
Pravila za vpis in financiranje študija
Informacije o študentskem življenju

V nekaterih primerih se odgovori nanašajo na visokošolsko izobraževanje v Evropi kot celoti in so
relevantni za vse evropske visokošolske strokovnjake. Pri drugih vprašanjih pa so odgovori odvisni od
države in/ali ustanove, v kateri dela visokošolski strokovnjak. Odgovori na vsa vprašanja so podani v
obliki okvirnega pregleda, dodane pa so še povezave na spletne strani s podrobnejšimi informacijami
in viri. Visokošolski strokovnjak lahko uporabi ta vprašanja in odgovore kot se mu zdi ustrezno,
odgovore pa lahko po potrebi tudi prilagodi za svojo državo/ustanovo.
Na koncu teh napotkov lahko najdete tudi seznam povezav na spletne strani in dokumente, ki smo jih
uporabili pri pripravi napotkov in ki bi bili lahko uporabni kot referenca.
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Splošne informacije o visokošolskem
izobraževanju v Evrop
V: Kako deluje evropski visokošolski izobraževalni sistem?
O: Tradicionalno so študenti v Evropi začeli s študijem pri starosti okoli 18 let, potem, ko so
zaključili osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje. Za sprejem na visokošolske
izobraževalne ustanove in s tem v visokošolsko izobraževanje, imenovano tudi terciarno
izobraževanje, so morali študenti opraviti izpite. Tako ti izpiti, kot tudi prijavno-sprejemni
postopki, so se od države do države razlikovali in se do neke mere razlikujejo še danes. Tudi
sistemi visokošolskega izobraževanja so se med državami razlikovali, pri čemer so študijske
stopnje, dolžina študija, vrste študijskih programov, akademski nazivi in drugo temeljili na
zgodovinskih tradicijah.
V preteklih letih je prišlo do dveh velikih sprememb, ki sta vplivali na visokošolski izobraževalni
sistem v Evropi:
1) Bolonjski proces
Tako imenovani Bolonjski proces je bil uveden, da bi uskladili visokošolsko izobraževanje po
celotni Evropi in da bi naredili vsebino in strukturo diplom bolj transparentno. To omogoča
lažjo primerjavo diplom, pridobljenih v različnih državah, kar ljudem olajša preselitev iz ene
države v drugo z namenom dela ali študija. Ta proces je poimenovan po Univerzi v Bologni v
Italiji, kjer je bila s strani ministrov, odgovornih za izobraževanje, iz 29 evropskih držav, leta
1999 podpisana Bolonjska deklaracija.
V okviru Bolonjskega procesa je visokošolsko izobraževanje v večini evropskih držav razdeljeno
v tri stopnje:
Prvo, najnižjo stopnjo, predstavlja dodiplomski študij, ki ponavadi traja tri do štiri leta.
Drugo stopnjo predstavlja magistrski študij, ki ponavadi traja eno do dve leti.
Najvišjo stopnjo predstavlja doktorat (PhD), ki je ponavadi precej specializiran, doktorski študij
pa lahko traja od dve do pet let.
Naziv izobrazbe, npr. diplomirani fizik (skrajšano dipl. fiz.) ali magister fizike (skrajšano mag.
fiz.), se piše za priimkom. Osebo z doktoratom se ponavadi naslavlja kot "Dr.".
Bolonjski sistem je utemeljen na dveh ključnih konceptih.
1. Kreditne točke (krediti). Kreditne točke predstavljajo mero za delovno obremenitev
študentov, kar vključuje tako delo s predavateljem v predavalnici, kot delo opravljeno
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samostojno ali na drugih lokacijah (kot je npr. delovna praksa). V Evropskem sistemu
prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS) predstavlja ena kreditna točka približno 25
ur delovne obremenitve, akademskemu letu pa ustreza 60 kreditnih točk, kar ponavadi
pomeni 1500 do 1800 ur dela za eno leto rednega študija.
2. Učni izidi. Vsi študijski programi vsebujejo izjavo o učnih izidih: kaj bo študent razumel,
vedel in bil sposoben narediti po zaključku programa. Z uporabo učnih izidov je
mogoče preprosteje pokazati, da je v dveh študijskih programih, katerih vsebina sicer
ni povsem enaka, ob koncu študijskega obdobja učenje, ki ga je študent opravil in
znanje, ki ga je pridobil, primerljivo po stopnji in kompleksnosti.
Za implementacijo teh dveh ključnih elementov so potrebni skupni okviri za ocenjevanje
dela študentov pri različnih predmetih.
Prednosti Bolonjskega sistema so, da je sedaj lažje:






uporabiti kvalifikacije, pridobljene v eni evropski državi, za prijavo na prosto delovno
mesto ali prijavo na nadaljnji študij v drugi evropski državi
ponuditi bolj fleksibilno ureditev in na primer omogočiti kombiniranje kreditov,
pridobljenih v različnih državah ali kreditov, pridobljenih v okviru prakse na delovnem
mestu
ponuditi krajša izobraževanja, z manjšim številom kreditnih točk
validirati (vrednotiti in priznavati) različne vrste učenja (glej napotke za validacijo)

Hkrati bodo Bolonjske reforme pripomogle k temu, da bodo evropske univerze in druge
visokošolske izobraževalne ustanove postale bolj konkurenčne in zanimive tudi za študente iz
drugih delov sveta.
Nekatere univerze v Evropi Bolonjskega procesa še niso v celoti implementirale, zato se njihovi
sistemi nekoliko razlikujejo od Bolonjskega sistema, vendar pa lahko večina teh univerz
vzpostavi povezavo med svojim in Bolonjskim sistemom.
Več informacij o Bolonjskem sistemu lahko najdete na tej povezavi.

2) Vseživljenjsko učenje
Dandanašnji je splošno sprejeto, da učenje ni le stvar izobraževanja mladih ljudi v
izobraževalnih ustanovah, temveč se lahko uči vsakdo, v vseh življenjskih obdobjih, učenje pa
ne poteka samo v okviru tradicionalnih izobraževalnih ustanov. Tako danes v visokošolsko
izobraževanje v Evropi, ki ga podpira Evropska unija, niso vključeni samo mladi ljudje, ki so
opravili sprejemne izpite, temveč lahko na evropskih visokošolskih ustanovah študirajo tudi
drugi. Trenutni trendi, ki so vidni v visokošolskem izobraževanju, so, da se vedno več študentov
odloči za študij, ko so že nekoliko starejši, da je vedno več povpraševanja po izrednem študiju,
da se vedno več študentov vpiše v študij, ne da bi opravili izpite, ki so tradicionalno
predstavljali pogoj za vpis v visokošolski študij in da se pri študiju uporabljajo vedno bolj
raznolike metode poučevanja in učenja.
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Več informacij o vseživljenjskem učenju v EU lahko najdete na tej povezavi.
Upoštevati je potrebno, da, čeprav se je v preteklih letih v visokošolskem izobraževanju v
Evropi zgodilo veliko sprememb, ki so opisane zgoraj, obstajajo med državami še vedno
razlike, spremembe pa še vedno potekajo. Vsaka država implementira te nove principe na
nekoliko drugačen način, zato je potrebno, da bi ugotovili, kakšna je situacija v posamezni
državi, vedno preveriti tudi nacionalne predpise.

V: Kateri so različni tipi visokošolskih izobraževalnih ustanov v Evropi?
Ali so vsi navedeni tipi ustanov uradno priznani?
O: V Evropi se pojavljajo štirje glavni tipi visokošolskih ustanov:
1) univerze (javne in zasebne) - nekatere ponujajo veliko različnih programov, nekatere
pa so lahko specializirane (npr. za področje medicine, prava, gospodarstva, itd.)
2) univerze za uporabne znanosti (javne in zasebne; te ustanove ponavadi ponujajo bolj
praktično usmerjene programe kot klasične univerze)
3) akademije za učitelje
4) akademije in visoke šole, specializirane za določeno področje
Da bi preverili, ali je določena ustanova uradno priznana, vam predlagamo, da se najprej
obrnete na ministrstvo, zadolženo za izobraževanje v državi, v kateri je ustanova locirana. EnicNaric, skupna iniciativa Evropske komisije, Sveta Evrope in UNESC(O)a, katere delo vključuje
zagotavljanje informacij o priznavanju akademskih in strokovnih kvalifikacij, ponuja več
informacij o tem in tudi podatke za posamezne države - kliknite tu.
Evropski register terciarnega izobraževanja (ETER) je podatkovna zbirka visokošolskih
izobraževalnih ustanov v Evropi. Register je dostopen na tej povezavi.
Evropsko združenje univerz (EUA) je predstavniška organizacija univerz in nacionalnih
rektorskih konferenc iz 47 evropskih držav. EUA igra ključno vlogo v Bolonjskem procesu in
vpliva na politike EU na področju visokošolskega izobraževanja, raziskav in inovacij. Združenje
aktivno podpira študente in akademike, ki so begunci.

V: Kakšna je primerjava med kvalifikacijami iz držav, iz katerih prihajajo
migranti in evropskimi kvalifikacijami?
O: Sistem visokošolskega izobraževanja v Evropi je v grobem

podoben sistemoma v Siriji in
Iraku. V vseh teh državah traja dodiplomski študij tri do štiri leta, magistrski študij pa eno do
dve leti, odvisno od področja študija.
V spodnji tabeli je prikazana kratka primerjava med stopnjami akademskih kvalifikacij v
različnih državah, pripravljena na podlagi podatkov, ki jih je pripravila nemška Konferenca
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ministrov za izobraževanje in kulturo in so dostopni na spletni strani Kultusministerkonferenz
– Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen:
Evropa

Sirija

izpiti ob zaključku Bakaloria
srednje šole
diplomant
dodiplomskega
študija

إجازة, اإلج ازة

Afganistan

Irak

Baccalauria

Baccalaureate
Ilmiya;
Baccalaureate Adabiya

Bachelor

ال ب كال وری وس
(al-bakâlûriyyûs)

(Ejaza jameia/
Idjaza)

magister

ال ماج س ت یر

Master

(Majesteer/Madjistir)
doktor

ال دك توراه
(Doctorah/Dukturah)

ال ماج س ت یر
(al-mâjistîr)

Doctor

دك توراه
(duktûra)

* Naziv za izpite ob zaključku srednje šole in/ali za izpit za vpis na univerzo se v Evropi razlikuje
od države do države. Na primer, učenci v Veliki Britaniji opravljajo “A" levels; v Franciji morajo
učenci, ki se želijo vpisati na univerzo, opraviti Baccalauréat, v Nemčiji Abitur, v Avstriji je
potrebna Matura, ...
Več informacij o visokošolskem izobraževanju v Siriji lahko najdete na tej povezavi.
Več informacij o visokošolskem izobraževanju v Afganistanu, lahko najdete na tej povezavi.
Več informacij o visokošolskem izobraževanju v Iraku, lahko najdete na tej povezavi.

Več informacij o visokošolskem izobraževanju v Nigeriji, lahko najdete na tej povezavi.
Več informacij o visokošolskem izobraževanju v Sudanu, lahko najdete na tej povezavi.
Več informacij o visokošolskem izobraževanju v Iranu, lahko najdete na tej povezavi.

Nuffic je nizozemska organizacija za internacionalizacijo v izobraževanju in ponuja celovite
informacije (v angleščini in nizozemščini) o kvalifikacijah v različnih državah, kakor tudi
primerjavo z nizozemskim sistemom. Med drugim so na voljo informacije za Sirijo (december
2015), Afganistan (november 2015), Irak (januar 2015), Nigerijo (maj 2017) in Iran (avgust
2015). Dokumenti vključujejo tudi primere certifikatov in diplom.
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V:

Kako je v Evropi organiziran šolski sistem, ki vodi do terciarne
izobrazbe?

O:

V večini evropskih držav se začne obvezno izobraževanje med četrtim in šestim letom
starosti in traja do starosti od 15 do 19 let. Obvezno izobraževanje regulira vsaka država
samostojno.
Vsaka država ima svoj lastni sistem srednješolskega izobraževanja in sama določa pogoje za
vpis v visokošolsko izobraževanje. Vsaka država lahko sama določi stopnjo srednješolske
izobrazbe, ki jo potrebujejo bodoči študenti, da bi se lahko vpisali v visokošolski študij. Kdor se
želi vpisati v visokošolski študij naj za več informacij o vpisu preveri predpise, ki uravnavajo
postopek vpisa v posamezni državi in/ali pravila, ki jih določijo posamezne ustanove.
Pregledne informacije o vpisu v visokošolsko izobraževanje v državah članicah EU, ki so na voljo
na spletnih straneh EU, lahko najdete na tej povezavi. Tudi Enic-Naric ponuja informacije o
vpisu v visokošolsko izobraževanje za posamezne države (kliknite ime države v desnem
stolpcu).
Tudi Wikipedija ponuja pregledne članke o izobraževanju v različnih državah - kliknite tu.
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Pravila za vpis in financiranje
V: Kakšni so splošni postopki za vpis v visokošolsko izobraževanje?
O: Postopki za vpis v visokošolsko izobraževanje se ne razlikujejo le med različnimi državami,
temveč celo med ustanovami iz iste države. Nekatere države, kot je Velika Britanija, imajo
centraliziran sistem za prijavo na univerze, medtem ko morajo v drugih, na primer v Avstriji,
kandidati oddati prijavo na vsako ustanovo posebej, pri čemer lahko ustanove kandidate
izberejo na podlagi pisnih izpitov, razgovorov ali kandidatovih predhodnih kvalifikacij.
Dobra začetna točka pri iskanju informacij pred vpisom v študij je spletna stran "Study in
Europe" - kliknite tu - na kateri lahko najdete splošen pregled programov, informacije o tem,
kako se prijaviti, in informacije o šolninah. Tudi Wikipedija ponuja pregledne članke o
izobraževanju v posameznih državah - kliknite tu.
V zadnjih letih je veliko Evropskih držav poskušalo z različnimi ukrepi spodbuditi več zrelih
odraslih, da bi se odločili za študij, čeprav nimajo uradnega spričevala o zaključeni srednji šoli.
Več o tem lahko najdete v napotkih "Dobrodošli v validaciji".

V: Ali obstajajo še kakšne druge omejitve za vpis v visokošolsko
izobraževanje?
O:

Tradicionalno so visokošolske izobraževalne ustanove za vpis v študij zahtevale uradno
spričevalo o zaključku šolanja. Čeprav izpiti ob zaključku srednje šole, ki jih učenci ponavadi
opravljajo v starosti od 17 do 19 let, odrasli pa jih lahko opravljajo v centrih za izobraževanje
odraslih, še vedno predstavljajo vstopnico za visokošolsko izobraževanje, pa postajajo
visokošolske ustanove vedno bolj prožne in pri vpisu pogosto omogočajo upoštevanje tako
neformalno kot formalno pridobljenega znanja. Tudi predhodno učenje - bodisi formalno
bodisi neformalno - se lahko upošteva pri vpisu.
Za vpis v visokošolsko izobraževanje ni nobenih diskriminatornih omejitev, kot so takšne, ki bi
se nanašale na vero, politična prepričanja, spol, spolno orientacijo, itd. Vendar pa bodo
študenti iz držav izven EU, če se bodo želeli vpisati na študij, morda morali pridobiti vizo. Več o
tem lahko najdete v ločenem vprašanju v teh napotkih.
Visokošolske ustanove za študente z oviranostmi ponavadi omogočijo posebne prilagoditve,
vendar se je glede tega potrebno posvetovati neposredno z visokošolsko ustanovo.
V nekaterih državah (npr. v Nemčiji, Veliki Britaniji) se je vzpostavil sistem "elitnih" univerz, pri
čemer morajo kandidati za vpis na nekatere univerze doseči ustrezno visoke ocene.
Nadaljnjo oviro za študij lahko predstavlja financiranje študija. Več o tem lahko najdete v
odgovoru na vprašanje "kakšen je sistem za plačilo študija/šolnin".
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V: Ali je mogoče dobiti študentsko vizo?
O:

Študenti, ki nimajo evropskega potnega lista, morajo zaprositi za tako imenovano
schengensko vizo. Beseda "Schengen" označuje območje v Evropi, ki ga sestavlja 22 držav
članic EU in 4 države, ki niso članice EU. Države znotraj schengenskega območja so ukinile
nadzor medsebojnih meja in preverjanje potnih listov na mejah z drugimi državami tega
območja. Splošne informacije o vizah za schengensko območje lahko najdete na tej povezavi.
Če potrebujete informacije o vizah za državo, ki ni vključena v Schengensko območje, se
obrnite na odgovorno ministrstvo v tej državi.

V: Katera študijska področja so na voljo?
O:

To je odvisno od države in od visokošolske ustanove same. Začetne informacije lahko
najdete na spletni strani “Study in Europe” ali “StudyLink”. Uporabna vira sta tudi spletni strani
“Top Universities” in “The Times Higher Education”.

V: Kako lahko dosežem,
priznane/veljavne?

da

bodo

moje

kvalifikacije

uradno

O: Splošni izraz za to je "validacija". S kratico "VNIL" (Validation of Non-formal and Informal
Learning) označujemo validacijo neformalnega in priložnostnega učenja, s kratico "VPL"
(Validation of Prior Learning) pa validacijo predhodnega učenja. Validacija omogoča, da se pri
vpisu v visokošolski študij ne upoštevajo le formalne kvalifikacije, temveč tudi znanja,
pridobljena v drugačnih okoliščinah.
V Evropi je mogoče zaprositi za uradno priznanje oziroma validacijo visokošolskh kvalifikacij iz
neevropskih držav. Vendar, čeprav obstaja v povezavi s temi postopki več evropskih iniciativ, ki
jih podpirata tako Evropska unija kot Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD),
se postopki validacije še vedno razlikujejo od države do države. Nadaljnje informacije o tem
lahko najdete v napotkih "Dobrodošli v validaciji".
Splošne informacije o postopkih za priznavanje visokošolskih diplom, kot tudi informacije za
posamezne države, zagotavlja organizacija Enic-Naric. Mrežo ENIC (Evropska mreža
nacionalnih informacijskih centrov za priznavanje visokošolskih diplom in mobilnost) sta
ustanovila Svet Evrope in UNESCO. Mreža ENIC tesno sodeluje z mrežo NARIC, ki jo je
ustanovila Evropska unija. Do informacij o postopkih za priznavanje visokošolskih diplom, ki jih
zagotavljata ti mreži, lahko dostopate tu.
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V: Kateri dokumenti so potrebni za vpis v visokošolsko izobraževanje?
O: To je odvisno od države in ustanove, v katero se želite vpisati, in lahko vključuje dokazila o
formalnih kvalifikacijah, rojstni list, dokazilo o registraciji v državi, kopijo potnega lista/vize,
zdravniško spričevalo.
Enic-naric ponuja informacije za vsako državo posebej. Informacije za posamezne države so
dostopne na tej povezavi.

V: Kakšne so možnosti, če zahtevani dokumenti niso na voljo?
O: V povezavi s tem ni nobenega splošnega pravila, ki bi veljalo za vse evropske države, vendar
bodo v večini držav upoštevali, da se v določenih okoliščinah (npr. beg iz države) lahko zgodi,
da dokumenti niso na voljo. 7. člen Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v
evropski regiji, ki jo je sprejel Svet Evrope v Lisboni leta 1979, pravi: "Vsaka pogodbenica ob
upoštevanju svojega izobraževalnega sistema in ustavnih, zakonskih ter podzakonskih določb,
oblikuje take postopke, da lahko kar se da pravično in hitro oceni, ali begunci, osebe v
beguncem podobnem položaju in razseljene osebe izpolnjujejo ustrezne pogoje za sprejem ali
nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu ali za zaposlitev, tudi če kvalifikacij, pridobljenih v
eni od pogodbenic, ni mogoče dokazati z dokumenti." Več informacij o konvenciji lahko najdete
tu.
Večina držav/ustanov omogoča neko obliko validacijskega postopka, v okviru katerega se
preveri/prizna predhodno učenje. Več informacij o validaciji lahko najdete v napotkih
"Dobrodošli v validaciji".
Enic-naric ponuja nasvete ustanovam, na katere se želijo vpisati begunci, ki nimajo ustrezne
dokumentacije. Ti nasveti vključujejo napotke za vzpostavitev postopka, ki bo zagotovil, da
bodo begunci obravnavani pravično. Več podrobnosti o tem lahko najdete tu.

V: Kakšen je sistem za plačilo študija/šolnin?
O:

Evropski visokošolski izobraževalni sistem v veliki meri temelji na javnem financiranju,
šolnine pa so pogosto razmeroma nizke (v primerjavi z ZDA), ali pa jih sploh ni. V nekaterih
državah so pravila glede šolnin različna za študente, ki so državljani držav članic EU, in tiste, ki
prihajajo iz držav izven EU. V Avstriji in Nemčiji na državnih univerzah trenutno ni šolnin,
univerze za uporabne znanosti v posameznih zveznih državah pa lahko zaračunavajo šolnine.
Po drugi strani pa znaša šolnina v Veliki Britaniji za študente iz držav članic EU običajno okoli
9.000 funtov letno. Kdor se želi vpisati v visokošolski študij, naj se za vprašanja o šolninah
obrne neposredno na ustanovo, na katero se želi prijaviti. Upoštevati je potrebno, da je poleg
šolnin med študijem potrebno plačati tudi stroške za nastanitev in bivanje, knjige, skripte,
stroške prevoza, itd.
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Agencija Združenih narodov za begunce – UNHCR (Visoki komisariat Združenih narodov za
begunce) spodbuja visokošolsko izobraževanje za begunce. V preteklih 25 letih je več kot 2500
beguncem z zagotovitvijo štipendij finančno pomagal, da so lahko študirali na visokošolskih
ustanovah. To omogoča program "DAFI".
Beguncem, ki študirajo in živijo v Nemčiji, Nemška služba za akademsko izmenjavo (DAAD,
Deutscher Akademischer Austauschdienst) zagotavlja informacije glede manjkajoče
dokumentacije, financiranja študija, sprejema na nemške univerze in glede drugih zadev.
Nekatere visokošolske izobraževalne ustanove ponujajo posebne, ugodnejše finančne pogoje
za begunce, ki študirajo pri njih. Več o tem lahko najdete v odgovoru na vprašanje "Ali
obstajajo v Evropi visokošolske ustanove, ki specifično podpirajo begunce?".

V: Ali obstajajo v Evropi visokošolske ustanove, ki specifično podpirajo
begunce?
O: Da. Nekatere visokošolske ustanove v Evropi so vzpostavile posebne ureditve za podporo
beguncem, ki bi radi začeli ali nadaljevali z visokošolskim izobraževanjem. Ta podpora lahko
vključuje zagotavljanje inštrukcij, svetovanja, posebne premostitvene programe, podporo pri
učenju jezika, omogočanje beguncem, da se udeležujejo nekaterih predavanj, štipendiranje,
oprostitev plačila šolnine, itd. Nekateri primeri so:
















Ludwig-Maximilianova univerza v Münchnu zagotavlja informacije o študiju za
begunce in prosilce za azil, vključno z odgovori na pogosto postavljana vprašanja.
Univerza v Barceloni je vzpostavila program za podporo beguncem, ki vključuje
nekatere ukrepe za pomoč ljudem ki so zbežali pred državljansko vojno v Siriji.
Visoka šola Magdeburg (Hochschule Magdeburg): Ta ustanova zagotavlja posebne
usluge za begunce, vključno s svetovanjem, jezikovnimi tečaji in ponudbami za
integracijo.
Svobodna univerza v Berlinu (Freie Universität Berlin) je razvila program “Dobrodošli
na Svobodni univerzi v Berlinu”, v okviru katerega omogočajo bodočim študentom,
kvalificiranim za študij, ki so morali zapustiti svojo domovino, da se udeležujejo
določenih predavanj in brezplačno sodelujejo v izbranih dodatnih aktivnostih in se
tako pripravijo na začetek študija.
Stiftung Universität Hildesheim
Univerza v Gröningenu
Univerza v Bologni
Univerza za uporabne znanosti Emden/Leer
Univerza Duisburg/Essen
ICLON, Leiden
TU Tehnična univerza v Dortmundu
Univerza v Strasbourgu
Université Paris 1, Panthéon Sorbonne
Université Bordeaux Montaigne
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Ta seznam ne zajema vseh visokošolskih ustanov s programi za podporo beguncem.
Tudi naslednje organizacije nudijo podporo za begunce, ki se želijo vpisati v visokošolsko
izobraževanje:














Evropska unija podpira več projektov, katerih cilj je pomagati beguncem pri vstopu v
visokošolsko izobraževanje, med katerimi je tudi projekt VINCE. Še en projekt,
sofinanciran s strani EU, je projekt inHERE, katerega cilj je krepitev izmenjave znanja,
vzajemne podpore in akademskega partnerstva, da bi olajšali integracijo in dostop
beguncev do evropskih visokošolskih izobraževalnih ustanov.
Evropska komisija podpira integracijo migrantov in beguncev v visokošolskem
izobraževanju. Komisija financira projekte in razširja dobre prakse na tem področju. Za
te skupine ljudi so jezikovne spretnosti in priznavanje kvalifikacij ključnega pomena.
Komisija je pripravila seznam primerov dobrih praks, kjer visokošolske ustanove
pomagajo beguncem vstopiti v visokošolsko izobraževanje. Ta seznam temelji na
odgovorih na evropsko anketo med univerzami in študentskimi organizacijami, ki jo je
Evropska komisija začela izvajati 24. septembra 2015. Seznam je bil nato nadalje
dopolnjen po delavnici, organizirani 6. oktobra 2015, na kateri je sodelovalo 25
predstavnikov nacionalnih agencij za program Erasmus+, univerz in študenstkih
organizacij. Ta seznam ni izčrpen pregled dobrih praks, temveč je njegov cilj izmenjava
nekaterih primerov praks iz različnih delov EU. Ta seznam lahko najdete tu.
Kiron je socialno zagonsko podjetje, ki želi beguncem brezplačno pomagati pri dostopu
do visokošolskega izobraževanja. Kiron želi beguncem ali prosilcem za azil ponuditi
most za nadaljevanje ali začetek študija na univerzitetni ravni. Delovanje Kirona temelji
na ideji, da bi študenti začeli študirati takoj, z udeležbo na spletnih predavanjih,
kasneje pa nadaljevali s študijem na eni izmed njihovih partnerskih univerz in tam
pridobili diplomo.
Agencija Združenih narodov za begunce – UNHCR – spodbuja visokošolsko
izobraževanje za begunce.
Evropska zveza univerz (EUA) se zavzema za to, da bi beguncem omogočili študij v
visokošolskih ustanovah po celotni Evropi. Njeno izjavo, v kateri pojasnjuje svojo
politiko glede beguncev, lahko najdete tu. Decembra 2015 je zveza sprožila kampanjo
Refugees Welcome Map (Zemljevid dobrodošlice za begunce). V okviru te akcije je
zbrala skoraj 250 iniciativ visokošolskih izobraževalnih ustanov in povezanih organizacij
iz 31 držav. S klikom na interaktivni zemljevid lahko izveste podrobnosti o iniciativah
različnih ustanov iz celega sveta.
Evropska študentska organizacija je objavila poročilo o iniciativah na področju
visokošolskega izobraževanja za begunce v izbranih evropskih državah.
V Nemčiji DAAD, Nemška služba za akademsko izmenjavo (Deutscher Akademischer
Austauschdienst), nudi podporo beguncem, ki si želijo vstopiti v visokošolsko
izobraževanje.
Na Nizozemskem UAF pomaga beguncem, ki želijo začeti z visokošolskim
izobraževanjem. Nuffic, nizozemska organizacija za internacionalizacijo v
izobraževanju, tudi ponuja nasvete za begunce, ki se želijo vpisati v visokošolsko
izobraževanje.
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Na Danskem obstaja, v sodelovanju med "Dansko narodno študentsko organizacijo" in
iniciativo "Študenti podpiramo begunce", iniciativo "Družbene vede preko meja" in
"Študentsko hišo Kobenhavn", iniciativa za pomoč beguncem pri dostopu do
visokošolskega izobraževanja.
V Franciji obstaja mreža RESOME. To ni niti vladna ustanova niti univerza, temveč
skupina, v kateri so združeni študenti, učitelji in ljudje, ki podpirajo migrante in
begunce. Vsi ti sodelujejo s ciljem, da bi vsakomur omogočili dostop do tečajev
francoščine in možnost za nadaljevanje študija v Franciji. Še ena mreža v Franciji se
imenuje MEnS (Vključevanje migrantov v visokošolsko izobraževanje), njen koordinator
pa je Mathieu Schneider, prorektor za kulturo, znanosti in družbo na Univerzi v
Strasbourgu. Cilj te mreže je nuditi celostno podporo migrantom, ki želijo dostopati do
visokošolskega izobraževanja v Franciji. V njej sodelujejo francoske univerze, ki so
vključene v različne delovne skupine:
o tečaji francoščine kot tujega jezika
o priznavanje predhodnega učenja, priznavanje diplom in izdajanje potrdil o
enakovrednosti
o financiranje specifičnih programov za podporo beguncev
Nujno sprejemanje znanstvenikov v izgnanstvu zagotavlja informacije (kako
študirati v Franciji, kako se registrirati na univerzi, učenje francoščine, specifična
podpora) beguncem in prosilcem za azil, ki bi želeli začeti ali nadaljevati s študijem.

V: Kakšni so pogoji za nadaljevanje študija v državi, iz katere migrant
izhaja, če se želi kasneje vrniti tja?
O:

Če študent začne z visokošolskim izobraževanjem v Evropi in se kasneje vrne v svojo
matično državo, je to, ali bo študij, ki ga je opravil v Evropi, priznan v njegovi matični državi
odvisno od te države. Za informacije o tem se je potrebno obrniti na Ministrstvo za
izobraževanje v tej državi.
Sirija: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo Evropske unije
(EACEA) je v študiji "Aktualno stanje Bolonjskega procesa v državah partnericah v programu
Tempus", pripravljeni v okviru programa Tempus v aprilu 2012, navedla naslednje informacije
o priznavanju tujih kvalifikacij v Siriji:

ratifikacija Lizbonske konvencije o ne
priznavanju visokošolskih kvalifikacij
priznavanje tujih kvalifikacij za namen za priznavanje tujih kvalifikacij za namen
akademskega študija
akademskega študija so odgovorni organi
državnih ali regionalnih oblasti
priznavanje tujih kvalifikacij za namen za priznavanje tujih kvalifikacij za namen
zaposlitve na strokovnem področju
zaposlitve so odgovorni organi državnih ali
regionalnih oblasti
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*http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/documents/bologna2012_mapping_country_12050
8_v02.pdf; str. 53 (Opozorilo: Ta informacija je bila objavljena leta 2012 in v prihodnosti
morda ne bo več veljavna).
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Informacije o študentskem življenju
V: Do kakšne podpore glede prevoza, zdravstvenega varstva in
financiranja študija so študenti upravičeni?
O: Glede tega ni nobenega splošnega pravila, ki bi veljalo za vse evropske države. V nekaterih
univerzitetnih mestih lahko študenti javni prevoz uporabljajo brezplačno ali vsaj po znižani
ceni. Več informacij o tem lahko dobite na visokošolski ustanovi ali pri študentski organizaciji.
Zdravstveno zavarovanje je v Evropi v splošnem obvezno, vendar ima vsaka država svoj sistem
zdravstvenega varstva. Državljani, ki so zdravstveno zavarovani v določeni državi, imajo povsod
v Evropi enake pravice iz zavarovanja, kot v državi, v kateri so zavarovani. Več informacij o
evropski kartici zdravstvenega zavarovanja lahko najdete tu. Upravičenost migrantov do
zdravstvene nege je odvisna od njihovega položaja in od države, v kateri so prijavljeni.
Nekatere države ali ustanove lahko beguncem zagotavljajo financiranje študija. V nekaterih
državah/ustanovah so za financiranje študija morda na voljo štipendije ali posojila. Več o tem
lahko najdete v odgovoru na vprašanje o financiranju študija.

V: Ali obstaja študentska zveza organizacija in kakšno podporo/storitve
ponuja?
O: Študentska organizacija je organizacija študentov, ki deluje v velikem številu visokošolskih
izobraževalnih ustanov v Evropi. Ponavadi izvolijo predstavnike v študentsko organizacijo
študentje sami. V večjih ustanovah ima lahko študentska organizacija tudi svojo lastno
pisarno. Študentska organizacija je zastopnica študentov in jim nudi tudi socialne aktivnosti in
akademsko podporo. Na primer, če študent meni, da s strani visokošolske ustanove ni deležen
pravične obravnave, mu lahko študentska organizacija svetuje, kako lahko ukrepa. Ponavadi je
članstvo v študentski zvezi za študente obvezno, za včlanitev pa je potrebno plačati manjšo
članarino.
Evropska študentska organizacija (ESU) je krovna organizacija 45 nacionalnih študentskih
organizacij iz 38 držav. Cilj ESU je zastopati in promovirati interese študentov na področju
izobraževanja, sociale, ekonomije in kulture na evropski ravni, v odnosu z vsemi relevantnimi
telesi, zlasti v odnosu z Evropsko unijo, Skupino za spremljanje bolonjske reforme (BFUG Bologna Follow-up Group), Svetom Evrope in UNESCO-m. Skozi svoje članice zastopa ESU okoli
15 milijonov študentov v Evropi. Seznam organizacij članic ESU, s kontaktnimi podatki, lahko
najdete na tej povezavi.

V: Ali visokošolske
nastanitev?

ustanove

študentom

ponujajo

možnost

za
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O:

Zelo pogosto so za študente na voljo študentski domovi. Ponavadi je v visokošolskih
ustanovah tudi tabla s ponudbami zasebnikov za nastanitev študentov. Nekatere večje
ustanove imajo tudi pisarno ali centraliziran sistem za pomoč študentom pri iskanju možnosti
za nastanitev. Za več informacij glede nastanitve se obrnite na visokošolsko ustanovo.

V: Kdo lahko pomaga študentom, če naletijo na težave?
O: Študentska organizacija je dobra začetna točka, kamor se lahko obrnete, če potrebujete
nasvet. V odgovoru na vprašanje o podpori in storitvah, ki jih nudijo študentske organizacije,
lahko najdete povezavo na seznam študentskih organizacij v evropskih državah.
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Spletne strani in dokumenti, uporabljeni pri
pripravi teh napotkov
 Council of Europe, Treaty Office; Convention on the Recognition of Qualifications
concerning Higher Education in the European Region / Treaty no. 165:
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165
 Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)/German Academic Exchange Service:
https://www.daad.de/en/
 enic-naric (a joint initiative of the European Commission, the Council of Europe and
UNESCO providing information on recognising academic and professional qualifications):
http://enic-naric.net/
 enic-naric; Recognised HEIs:
http://www.enic-naric.net/recognised-heis.aspx
 eric-naric; Academic Recognition Procedures:
http://www.enic-naric.net/academic-recognition-procedures.aspx
 eric-naric; Country Pages:
http://www.enic-naric.net/country-pages.aspx
 eric-naric; Documents required for recognition procedures:
http://www.enic-naric.net/documents-required-for-recognition-procedures.aspx
 eric-naric; Recognise qualifications held by refugees – guide for credential evaluators:
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx
 European Commission:
http://ec.europa.eu/
 European Commission; Employment, Social Affairs and Inclusion:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=en
 European Commission; Inspiring practices: Higher Education helping newly arrived refugees
- Recognition of skills, access to HE and Integration of Researchers;
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/highereducation/doc/inspiring-practices-refugees-skills-recognition_en.pdf
 European Commission; Lifelong Learning Programme (updated 2017):
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme_en
 European Commission; Schengen Area:
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
 European Commission; The Bologna Process and the European Higher Education Area
(updated 2017):
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_en
 European Commission; Visa Policy:
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en
 European Students’ Union:
https://www.esu-online.org/
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 European Students’ Union; Full Member Directory:
https://www.esu-online.org/about/full-member-directory/
 European Students’ Union; Report: Refugees Welcome? Recognition of Qualifications held
by Refugees and their Access to Higher Education in Europe – Country Analyses (April
2017):
https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2017/05/ESU-Are-Refugees-Welcome_WEBSITE-1.compressed-1.pdf
 European Tertiary Education Register (ETER) (a database of higher education institutions in
Europe):
https://www.eter-project.com/
 European Union:
https://europa.eu/
 European Union; Higher Education in Syria (updated 2012):
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/overview/syria_tempus_countr
y_fiche_final.pdf
 European Union’s Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency (EACEA):
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
 European Union’s Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency (EACEA); Tempus
study of the “State of Play of the Bologna Process in the Tempus Partner Countries” (April
2012):
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/documents/bologna2012_mapping_country_120
508_v02.pdf
 European University Association (EUA):
http://www.eua.be/
 European University Association (EUA); European Universities’ Response to the Refugee
Crisis (October 2015):
http://www.eua.be/Libraries/press/european-universities-response-to-the-refugeecrisis.pdf?sfvrsn=8
 European University Association (EUA); Refugee’s Welcome Map (February 2017):
http://refugeeswelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/48
 European University Association (EUA); Refugee’s Welcome Map Campaign (February
2017):
http://www.eua.be/activities-services/news/newsitem/2017/02/06/newly-updated-euarefugees-welcome-map-one-year-of-support-for-refugee-students-and-researchers
 Freie Universität Berlin; Welcome to Freie Universität Berlin:
http://www.fu-berlin.de/en/sites/welcome/index.html
 Hochschule Magdeburg; Integration of Political Refugees with Academic Backgrounds or
Ambitions:
https://www.hs-magdeburg.de/en/the-university/international/routes-to-theuniversity/studying-for-refugees.html
 ICLON, Leiden:
https://www.universiteitleiden.nl/en/iclon
 inHERE – Higher Education supporting Refugees in Europe:
https://www.inhereproject.eu/
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 Kiron:
https://kiron.ngo/kiron-navigator/the-kiron-idea/
 Kultusministerkonferenz – Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen:
http://anabin.kmk.org/anabin.html
 Ludwig-Maximilians-University Munich; Information on studying for refugees and asylumseekers:
http://www.en.unimuenchen.de/students/degree/admission_info/informationen_fluechtlinge/index.html
 National Agency for Higher Education (NORRIC), Sweden (2003); Higher Education in Iraq:
http://norric.org/files/education-systems/Iraq%202003
 Nuffic; The Dutch organization ofr internationalization in education:
https://www.nuffic.nl/en
 Nuffic; The Afghan education system described and compared with the Dutch system
(November 2015):
https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-systemafghanistan.pdf
 Nuffic: The Iraqi education system described and compared with the Dutch system (January
2015):
https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-iraq.pdf
 Nuffic: The Syrian education system described and compared with the Dutch system
(December 2015):
https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-syria.pdf
 Nuffic: Refugees in the Netherlands:
https://www.nuffic.nl/en/news/news-topics/refugees/refugees
 Project Student Refugees, Denmark:
http://www.studentrefugees.dk/
 Stiftung Universität Hildesheim; Refugees:
https://www.uni-hildesheim.de/en/io/refugees/
 Study in Europe:
https://www.studyineurope.eu/
 Study in Germany; Information for Refugees:
https://www.study-in.de/landingpage/refugees/information-for-refugees-inenglish_39092.php
 StudyLink:
https://studylink.com/study-in-europe/
 The Times Higher Education
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universitieseurope
 Top Universities
https://www.topuniversities.com/where-to-study/region/europe/guide
 TU Technical University Dortmund; Offers for Refugees:
http://www.aaa.tu-dortmund.de/cms/en/International_Students/Offers-forrefugees/index.html
 UAF, The Netherlands; Foundation for Refugee Students UAF:
https://www.uaf.nl/home/english
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UNESCO World data on Education/Iran:
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdfversions/Islamic_Republic_of_Iran.pdf
UNESCO World data on Education/Nigeria:
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdfversions/Nigeria.pdf
UNESCO World data on Education/Sudan:
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdfversions/Sudan.pdf
UNHCR; DAFI Scholarships:
http://www.unhcr.org/dafi-scholarships.html
United Nations Refugee Agency (UNHCR):
http://www.unhcr.org/
Université Bordeaux Montaigne
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/en/index.html
Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne
https://www.univ-paris1.fr/en/international/refugee-students-reception/
University of Applied Sciences Emden/Leer; Flüchtlinge als Ergänzungshörer:
http://www.hs-emden-leer.de/en/research-transfer/projects/research-and-counsellingcentre-for-refugees/fluechtlinge-als-ergaenzungshoerer.html
University of Barcelona; Refugee Support Programme:
http://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2015/09/028.html
University of Bologna; Unibo for Refugees:
University of Bologna
http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-andsubsidies/exemptions-and-incentives/unibo-for-refugees
University of Duisburg/Essen; Offers for Refugees:
https://www.uni-due.de/en/refugees.php
University of Groningen; Refugees who qualify for higher education:
http://www.rug.nl/education/hoger-opgeleide-vluchtelingen?lang=en
University of Strasbourg
http://www.en.unistra.fr/index.php?id=21579&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11613&L=0&c
Hash=56e911c6b7aaf5d7a929585167aa59a9

 VINCE – Validation for Inclusion of New Citizens in Europe:
http://vince.eucen.eu/
 Wikipedia: Higher Education in Afghanistan:
https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_education_in_Afghanistan
 Wikipedia: List of Education Articles per Country:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_education_articles_by_country
Opozorilo: Ti napotki so bili pripravljeni na podlagi različic spletnih strani in dokumentov, ki so
bile veljavne v juliju 2017.
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Ta dokument je prirejen po originalnem dokumentu v angleškem jeziku. Navedek:
Kalaschek, A. on behalf of the VINCE consortium (Ed.) (2018): Guidelines - Welcome to Higher Education.
Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
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