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Na podlagi predloga Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki ga je potrdila tudi Komisija 

za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta, je programski odbor nacionalne konference 

‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’  sprejel sklep, da se Priznanje za najboljše doktorsko 

delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2017 podeli dr. Klemnu 

Miklaviču. 
 

Dr. Klemen Miklavič je doktorski študij zaključil na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani 

leta 2015. Doktorsko disertacijo z naslovom Higher Education in Europe: Europeanisation, 

Ideas and Functions je opravil pod mentorstvom prof. dr. Pavleta Zgage ter prof. dr. Ase 

Gornitzke iz Univerze v Oslu na Norveškem. V času doktorskega študija je bil vključen v 

raziskovalni projekt ‘Diferenciacija, enakost, produktivnost: socialne in ekonomske konsek-

vence razširjenih in diferenciranih visokošolskih sistemov z vidikov internacionalizacije’, ki je 

bil oblikovan v okviru pobude Evropske znanstvene funacije in ga je financiral ARRS. Poleg 

tega je dr. Mikavič v času študija pridobil štipendijo norveškega Sveta za raziskovanje, kar mu 

je omogočilo štirimesečno raziskovalno delo na Univerzi v Oslu pri prof. Gornitzki.  
 

V svojem raziskovalnem delu se je posvetil temeljnim konceptualnim vprašanjem o 

preobrazbah, novih vlogah in značaju visokega šolstva v sodobnih družbah. V svojem delu 

izhaja iz heterogenosti konceptualizacij visokega šolstva, ki v veliki meri izhaja iz dejstva, da 

so se visokošolske institucije v preteklosti razvijale v okviru nacionalnih držav, ta proces pa 

konfrontira s sodobnimi procesi internacionalizacije in globalizacije ter evropeizacije, ki visoko 

šolstvo postavlja pred nove preizkušnje, dileme in probleme. Njegovo raziskovalno delo se v 

času doktorskega študija ni omejilo samo na ožje področje disertacije, saj je med študijem 

objavil tudi 2 članka v znanstvenih revijah ter 6 člankov v monografijah. Bil je tudi soavtor ene 

znanstvene monografije in tudi urednik druge znanstvene monografije. 
 

Merila za podelitev priznanja za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in 

izobraževanja na podlagi katerih je komisija sprejela odločitev, da se Priznanje za najboljše 

doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2017 podeli dr. 

Klemnu Miklaviču so bila naslednja: 
 

 je opravil/-a zagovor doktorskega dela na temo vzgoje in izobraževanja v obdobju 

zadnjih dveh let (2015–2016); 
 

 je v času doktorskega študija objavil/-av vsaj en znanstveni ali strokovni prispevek 

(dokumentiran v sistemu Cobiss/Sicris), ki je povezan s temo doktorskega dela;  
 

 izkazuje mednarodno sodelovanje na širšem vsebinskem področju raziskovanja vzgoje 

in izobraževanja. 

 

 


