
 

Priznanje za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za 

leto 2020: 

doc. dr. Maruša Hauptman Komotar 

Alma mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij, institutum studiorum humanitatis, Ljubljana, Inštitut 

za družboslovne raziskave 

Doc. dr. Maruša Hauptman Komotar je zaposlena na AMEU – ISH, kjer deluje kot visokošolska 

sodelavka in raziskovalka na Inštitutu za družboslovne raziskave, od novembra 2019 dalje pa 

tudi kot prodekanja fakultete. V juliju 2018 je pod mentorstvom prof. dr. Pavla Zgage uspešno 

zagovarjala doktorsko delo z naslovom Internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti v 

visokem šolstvu v Sloveniji in na Nizozemskem, v kateri je svoj raziskovalni interes opredelila 

v okviru glavnega raziskovalnega vprašanja »Kako (lahko) danes, ko se Evropski visokošolski 

prostor gradi že več kot poldrugo desetletje, razumemo povezavo med internacionalizacijo in 

zagotavljanjem kakovosti visokega šolstva v Evropi nasploh in v dveh izpostavljenih državah 

posebej?« Izhodiščno vprašanje je razčlenila v luči štirih raziskovalnih vprašanj, ki 

demonstrirajo visoko stopnjo znanstvene relevantnosti raziskave in avtoričino dobro 

izhodiščno poznavanje problematike. Odgovore na raziskovalna vprašanja je pridobila s 

pomočjo kritične analize raznovrstnih pisnih virov, ki so bili nadalje utemeljeni s kvalitativnimi 

in kvantitativnimi dokazi ter s polstrukturiranimi intervjuji z različnimi visokošolskimi 

deležniki, ki delujejo na področju internacionalizacije in zagotavljanja kakovosti visokega 

šolstva v Sloveniji in na Nizozemskem, v manjši meri tudi na širši ravni EVP. 

Disertacija je na svojem znanstvenem in raziskovalnem področju inovativna. Predstavlja 

pomemben prispevek k primerjalnem raziskovanju področja visokega šolstva, saj gre za 

nazorno in sintetično znanstveno inovacijo, ki jo odlikuje kritičnost ter teoretska doslednost. 

Delo vsebuje veliko izvirnih ugotovitev in sistematičnih prikazov, zelo širok razpon zglednih in 

prepričljivih referenc, povedne citate, prognostične poudarke, pregledno faktografsko plat 

itn., njegov edinstveni prispevek pa je treba videti tudi v primerjavi, ki temelji na uporabi 

interdisciplinarnih teoretskih virov ter nabora empiričnih evidenc. Odlikuje ga tudi 

osredotočenost in narativna konsistentnost, kar pomeni, da je delo jezikovno in stilistično na 

visoki ravni. 

 

 

 

 

 

 


