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Povzetek 

“XENIA: indeks vključujočnosti visokošolske ustanove”  je evropski projekt, katerega glavni cilj je 

razvoj orodja (indeksa XENIA), s katerim bodo evropske univerze lažje ocenile strategije enakosti 

in vključujočnosti, ki jih sprejemajo v svojem okolju, da bi naslovile raznolikost (zlasti na podlagi 

biološkega spola, družbenega spola in spolne usmerjenosti). 

Ta dokument je poročilo glavnih aktivnosti, ki so bile izvedene z namenom razvoja indeksa 

vključujočnosti XENIA - beta različice (Delovni paketi 2 - WP2 - projekta XENIA). 

Indeks smo opredelili na osnovi rezultatov, pridobljenih v predhodni raziskovalni fazi v okviru 

Delovnega paketa 1 (WP1), v okviru katerega smo določili specifična tematska področja in 

kazalnike, s katerimi je mogoče učinkovito meriti vključujočnost posameznih visokošolskih okolij. 

Indeks vključujočnosti XENIA sestavljajo trije ključni elementi: 

1. matrika, ki vključuje vrsto objektivnih kazalnikov, s katerimi ocenjujemo vključujočnost 

visokošolske ustanove; 

2. raziskava za študentke oz. študente in zaposlene na visokošolskih ustanovah, s katero merimo 

subjektivno dojemanje vključujočnosti visokošolske ustanove; 

3. indeks XENIA, ki je vektorski indeks in omogoča povzemanje zbranih informacij, beleženje in 

interpretacijo sprememb posameznih vrednosti postopka ocenjevanja. 

V poglavjih, ki sledijo, so predstavljene naslednje vsebine: okvir in ključni koncepti, na katerih 

temelji indeks XENIA (1. poglavje - Predstavitev); struktura indeksa XENIA (2. poglavje - Gradiva 

XENIA); uporaba indeksa (3. Poglavje - Proces XENIA). Potrjen seznam kazalnikov za matriko in 

vprašanja raziskave so navedeni na koncu dokumenta (4. poglavje - Orodja). 

http://www.xeniaindex.eu/
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1. poglavje - Predstavitev 

Indeks vključujočnosti XENIA: okvir & ključni koncepti 
 

Trenutno ne obstajajo nobena specifična orodja ali mehanizmi, ki bi se v evropskih visokošolskih 

ustanovah osredotočali na socialno in izobraževalno vključenost vseh spolnih identitet in spolnih 

usmerjenosti. Kot je Zveza evropskih raziskovalnih univerz (LERU) izpostavila v svojem 

dokumentu o stališču, ki ga je objavila leta 2019, je bilo v obravnavo institucionalnega vprašanja 

raznolikosti in vključenosti vloženega veliko truda, ki pa pri premagovanju vsakodnevnih ovir, s 

katerimi se spopadajo vse premalo zastopane skupine znotraj akademske skupnosti, vključno s 

tistimi na podlagi biološkega spola, družbenega spola in spolne identitete, žal ni bil dovolj 

sinergijski. Poleg tega so bila vsa prizadevanja osredotočena zgolj na vprašanja glede zaposlenih ali 

glede študentk oz. študentov, niso pa bila usmerjena v potrebe akademske skupnosti kot celote. Na 

podlagi teh ugotovitev je Tematska skupina za enakost, raznolikost & vključenost LERU navedla, 

da “bodo tiste univerze, ki so pripravljene opraviti poglobljeno analizo samih sebe kot akademskih 

ustanov, da bi tako odkrito prepoznale pomanjkljivosti, odločneje prisluhnile marginaliziranim 

skupinam ter na ravni celotne univerze uvedle medsebojno povezane sistemske spremembe, veliko 

lažje dosegle trajnostno enakost, raznolikost in vključenost. Posledično bodo s tem ustvarile boljšo 

in skrbnejšo akademsko skupnost za vse, ne le za premalo zastopane skupine. Tako bodo postale še 

dragocenejše.” 

V tem pogledu je indeks vključujočnosti XENIA ravno pravšnji, saj predstavlja inovativno orodje, 

ki prihaja v pravem trenutku in ki pomaga visokošolskim ustanovam i) meriti in ocenjevati 

relevantnost in učinkovitost njihovih strategij enakosti in vključevanja glede na razlike na podlagi 

biološkega spola, družbenega spola in spolne usmerjenosti, ii) prepoznavati pomanjkljivosti v 

njihovih politikah/programih/pobudah vključujočnosti, in iii) te pomanjkljivosti odpravljati z vrsto 

orodij, ki ponujajo primere in izvedljive ukrepe, s katerimi lahko visokošolske ustanove izboljšajo 

enakost, raznolikost in vključevanje. 

Enakost, podpora raznolikosti in vključevanje so ključni koncepti projekta XENIA. 

 
Enakost 

Enakost se nanaša na pravično in nepristransko obravnavo posameznikov ali skupin posameznikov, 

kar v praksi pomeni zagotavljanje enakih možnosti za vse, ne glede na njihove okoliščine.  Koncept 
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enakosti priznava, da se ljudje med seboj razlikujejo, in se osredotoča na dejstvo, da v družbi 

obstajajo določene ovire, ki jih je treba premagati, da lahko ljudem zagotovimo, da bodo lahko 

dosegli enako stopnjo izobrazbe in družbenega ter kulturnega udejstvovanja, ne glede na njihovo 

izhodišče ali osebne značilnosti. 

Pri vprašanjih spola in spolnosti so dejavnosti za spodbujanje enakosti v visokošolskih okoljih 

primarno usmerjene v odpravljanje predsodkov in diskriminacije. Te dejavnosti bi bilo mogoče 

strukturirati glede na tri primarne ravni: 

- institucionalna raven - sprejemanje ukrepov in predpisov proti diskriminaciji; 

- kulturna raven - posredovanje z namenom omejevanja širjenja kulturnih in stereotipnih 

prikazovanj, povezanih z biološkim spolom, družbenim spolom in spolno usmerjenostjo; 

- medosebna raven - ozaveščanje in posredovanje informacij o vprašanjih spola in spolne 

identitete, s čimer povečamo osebno vključenost in zavedanje, da vsak posameznik igra 

svojo vlogo pri krepitvi skupne blaginje, ki jo oblikujemo z znanjem in razbijanjem 

stereotipov. 

Podpora raznolikosti 

Podpiranje raznolikosti pomeni prepoznavanje, spoštovanje in slavljenje naših razlik, kar pripomore 

k oblikovanju opolnomočene kulture ustvarjalnosti in inovativnosti. 

 

Vključevanje 

Vključevanje predstavlja najvišjo stopnjo zavezanosti ustanove, da bo krepila socialno vključenost. 

Spodbujanje vključujočnosti v visokošolskem okolju pomeni oblikovanje družbenih norm in praks, 

ki vključujejo razlike, ki izhajajo iz spola in spolne identitete, in omogočajo, da se vsi počutijo 

sprejete in spoštovane. 

Vključujoče okolje ceni različne okoliščine posameznikov, kar demonstrira preko posameznih 

ukrepov, ki prispevajo k večji vidnosti razlik med posamezniki in ki slavijo pozitivno vrednost teh 

razlik. 
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Razsežnost indeksa vključujočnosti XENIA 
 

Na osnovi rezultatov obsežnega pregleda literature, ki smo ga opravili v okviru WP1 projekta 

XENIA (za več podrobnosti glej D2.1), smo indeks vključujočnosti XENIA strukturirali okrog petih 

temeljnih področij, pri čemer vsako ocenjuje specifične vidike, povezane z enakostjo, raznolikostjo 

in vključujočnostjo (EDI) visokošolske ustanove. Ta področja so Ustanova, Politike & programi, 

Poučevanje & načrtovanje študijskih programov, Podporne storitve in Študentsko življenje. 

 
 

 

Slika 1 Razsežnost Indeksa vključujočnosti XENIA 

 

Poleg tega je bila za vsako tematsko področje opredeljena tudi vrsta podkategorij. Končna struktura 

indeksa je prikazana spodaj: 

A. Ustanova 

Področje Ustanova obravnava vprašanja organiziranosti visokošolske ustanove, njenih 

institucionalnih okvirjev in mehanizmov za spoprijemanje z diskriminacijo na podlagi biološkega 

spola, družbenega spola in spolne usmerjenosti, ter vprašanja njene zavezanosti k enakosti, 

raznolikosti in vključenosti vseh študentk oz. študentov in zaposlenih. 

 

Podkategorije: 

Odbori se nanašajo na skupine zaposlenih in/ali študentk oz. študentov, ki organizirajo srečanja in 

se posvečajo posameznim temam, kot so enakost, raznolikost in vključenost. 

Infrastruktura se nanaša na stranišča, sanitarije, garderobe. 

Identifikacija se nanaša na mehanizme in metode razkrivanja spolne identitete osebe v 

univerzitetnih 
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evidencah. 

Priznanje se nanaša na vidike EDI (enakost, raznolikost in vključenost), po katerih je prepoznana 

visokošolska ustanova. 

Zadovoljstvo se nanaša na možnosti študentk oz. študentov in zaposlenih, da podajo oceno 

zadovoljstva z ustanovo glede vprašanj enakosti, raznolikosti in vključenosti. 

 

B. Politike & programi 

Poglavje Politike & programi zajema različne politike, ki jih implementira visokošolska ustanova in 

ki podpirajo enakost, raznolikost in vključenost, ter programe za zaposlene in študentke oz. 

študente, ki izobražujejo, spodbujajo raznolikost, enakost in vključenost, ter pomagajo pri 

pridobivanju podpornikov. 

Podkategorije: 

Politike se nanašajo na temeljne gradnike visokošolske ustanove, na podlagi katerih ustanova 

implementira svoje institucionalne okvirje. 

Usposabljanja & delavnice se nanašajo na priložnosti za izobraževanje in razvoj. 

 

 

C. Poučevanje in načrtovanje študijskih programov 

Poglavje Poučevanje in načrtovanje študijskih programov raziskuje stopnjo »vključujočnosti«, 

raznolikosti in prijaznosti študijskih predmetov, učnih načrtov, strukture poučevanja in drugih 

študijskih programov. 

Podkategorije: 

Evalvacije se nanašajo na možnosti posredovanja povratnih informacij in razvoja 

visokošolske ustanove, študijskih predmetov in/ali poučevanja. 

Načrtovanje študijskih programov se nanaša na študijske predmete in knjižnično gradivo, ki 

obravnava tematiko enakosti, raznolikosti in vključenosti (EDI). 

 

 

D. Podporne storitve 

To poglavje ocenjuje prisotnost, poglobljenost in relevantnost storitev, ki so na voljo zaposlenim in 

študentkam oz. študentom za spodbujanje njihove vključenosti in dobrega počutja. V tej kategoriji 

se obravnavajo storitve za študentke oz. študente, kot so zdravje, nastanitve, knjižnice, itd. 

Podkategorije: 
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Zdravje se nanaša na zdravstvene in psihološke storitve za študentke oz. študente in zaposlene. 

Nastanitev se nanaša na nastanitve za študentke oz. študente v kampusu ali izven njega. 

Finance se nanašajo na ekonomsko dostopnost za študentke oz. študente. 

Študij v tujini se nanaša na proces izmenjave oziroma vpisa v programe na drugi visokošolski 

ustanovi v drugi državi in za določeno časovno obdobje. 

 

E. Študentsko življenje 

Poglavje Študentsko življenje zajema vse vidike izobraževalne izkušnje, od študija do družabnega 

življenja, in sicer z vidika spolov, spolnih usmerjenosti, vključenosti in raznolikosti. To vprašanje 

se raziskuje skozi različne vidike študentskega življenja, kot so obštudijske dejavnosti, dogodki, 

kampanje, spletni prostori, itd. 

Podkategorije: 

Obštudijske dejavnosti se nanašajo na dejavnosti in družabne vidike študentskega 

življenja, kjer je udeležba neobvezna. 

Ozaveščanje in dogodki se nanašajo na priložnosti za promocijo, počastitev in zavzemanje 

za enakost, raznolikost in vključenost. 
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2. poglavje - Gradiva XENIA 

Indeks vključujočnosti XENIA je zasnovan tako, da zajema objektivne in subjektivne vidike 

enakosti, raznolikosti in vključujočnosti (EDI) visokošolskih ustanov. Takšna zasnova omogoča 

visokošolskim ustanovam, da bolje razumejo lastno stopnjo vključujočnosti, in sicer na osnovi (i) 

tega, kar dejansko počnejo za spodbujanje EDI (objektivni vidik), (ii) tega, kako njihove strategije 

za krepitev EDI (v smislu politik, praks, infrastrukture, pobud, idr.) dojema akademska skupnost 

(subjektivni vidik). 

V ta namen so bili razviti trije ključni elementi, ki so strukturirani okrog petih tematskih področij 

(Ustanova, Politike & programi, Poučevanje & načrtovanje študijskih programov, Podporne 

storitve, Študentsko življenje): 

- matrika, ki je zasnovana izrecno za zaposlene v visokošolskih ustanovah, ki se formalno in 

neformalno zavzemajo za EDI (v nadaljevanju “specializirano osebje”), in ki vsebuje vrsto 

objektivnih kazalnikov za oceno prisotnosti/odsotnosti specifičnih ukrepov, ki spodbujajo 

EDI (objektivni vidik); 

- raziskava za študentke oz. študente, visokošolske učitelje oz. učiteljice ter 

administrativno/tehnično osebje (prilagojena glede na profil), s pomočjo katere 

ovrednotimo, v kolikšni meri udeleženci svoje institucionalno okolje dojemajo kot dejansko 

vključujoče oziroma kot ustrezno usposobljeno za to, da postane vključujoče (subjektivni 

vidik); 

- indeks XENIA, ki je vektorski indeks in omogoča povzemanje zbranih informacij, beleženje 

in interpretacijo sprememb posameznih vrednosti postopka ocenjevanja. 
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Matrika XENIA 
 

Pri razvoju matrike XENIA je bilo uporabljenih 64 makro kazalnikov (+ podkazalniki), ki so bili 

opredeljeni v okviru WP1. V okviru WP2 so bile izvedene tri primarne operacije: 

- ponovna formulacija nekaterih kazalnikov in manjše spremembe pri združevanju ali 

razdelitvi nekaterih kazalnikov z namenom doseganja večje doslednosti skozi celotno 

matriko; 

- pripis specifičnih vrednosti kazalnikom za vzpostavitev hierarhije relevantnosti, 

pomembnosti in pomena posameznih kazalnikov enakosti, raznolikosti in vključenosti; 

- pripis specifičnih vrednosti kazalnikom, ki vrednotijo potencialno dostopnost informacij za 

visokošolske ustanove. 

 

Končna struktura matrike 

 

Potrjena pilotna različica matrike vsebuje 65 makro kazalnikov in 136 podkazalnikov (Slika 2). 

 

 

 

 

Tri od petih opredeljenih tematskih področij so vključevala več kazalnikov, pri katerih “ni 

podatka”, kar pomeni, da se ti kazalniki lahko uporabijo zgolj v nekaterih visokošolskih okoljih, ne 

pa v vseh. 

Slika 2 Podoba matrike 
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Slika 3 Število kazalnikov, ki se lahko na posameznem tematskem 
področju uporabljajo v celoti 

 

Nekatere visokošolske ustanove, na primer, ponujajo študentkam oz. študentom namestitev. V tem 

primeru lahko indeks vključujočnosti XENIA upošteva tudi stopnjo vključujočnosti te specifične 

infrastrukture, ki jo visokošolske ustanove ponujajo. V primerih, ko visokošolske ustanove 

študentkam oz. študentom ne nudijo namestitve, lahko uporabniki označijo polje “ni podatka”, 

zaradi česar se ta kazalnik pri izračunu indeksa ne upošteva in nima vpliva na končno oceno 

vključujočnosti. 

 

                                               Tabela 1 Seznam kazalnikov, pri katerih »ni podatka«, po posameznih tematskih področjih 
 

 

Področje 

 

Št. 

kazalnikov 

 

Kazalniki 

 

Ustanova 

 

1 
10. V kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih 

prostorih so na voljo spolno nevtralne oziroma 

vključujoče garderobe/sanitarije. 
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Podpor

ne 

storitve 

 
 
 

 
6 

44. Na voljo so spolno nevtralne namestitve. 

45a. Na voljo so namestitve, namenjene LGBQI+ študentkam oz. 

študentom. 

45. Študentke oz. študenti, ki se identificirajo kot trans* ali 

nebinarne osebe, se lahko odločijo, ali želijo biti nastanjeni 

skupaj ali ne, odvisno od njihovih potreb in želja. 

46. Zaposleni, ki se ukvarjajo s študentsko namestitvijo, so 

poučeni o spolih in spolnih identitetah ter raznolikosti. 

  47. Zaposleni, ki se ukvarjajo s študentsko namestitvijo, so 

izobraženi glede uporabe vključujočega jezika in 

komunikacije v zvezi s spoli in spolnimi usmerjenostmi. 

48. Študentska namestitev je cenovno dostopna in po potrebi 

subvencionirana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študentsko 

življenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

51. Na področju športa je vzpostavljena politika enakosti, 

raznolikosti in vključenosti. 

52. Na voljo so spolno vključujoči oziroma spolno nevtralne 

sanitarije in druga infrastruktura. 

53. Trans* in nebinarne študentke oz. študenti se imajo 

možnost udejstvovati v ekipnih športih. 

54. Trans* in nebinarne študentke oz. študenti se imajo 

možnost udejstvovati v individualnih športih. 

55. Trans* in nebinarnim študentkam oz. študentom so na 

voljo športni turnirji. 

56. Klubi/društva imajo vzpostavljeno politiko enakosti, 

raznolikosti in vključenosti. 

57. Klub/društvo ima na voljo gradiva o raznolikosti spolov. 

58. Klub/društvo ima na voljo gradiva o spolnih usmerjenostih. 
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Relevantnost kazalnikov in kvantifikacija stopnje ujemanja med partnerji 

 

Vsi partnerji v konzorciju so ocenili relevantnost vsakega opredeljenega makro kazalnika, in sicer 

na lestvici od 1 (zelo nizka relevantnost) do 5 (zelo visoka relevantnost). Podkazalniki so bili 

ocenjeni na tristopenjski lestvici (1 - 3), pri čemer višja stopnja pomeni višjo relevantnost. 

Srednje vrednosti in mediane so bile na splošno relativno visoke, kar pomeni, da ima vsak makro 

kazalnik in podkazalnik, ki se upošteva v matriki, visoko relevantnost. Standardni odkloni so bili na 

splošno nizki, kar pomeni majhno varianco okoli srednje vrednosti (glej priložen dokument). 

Odstotek popolnega ujemanja (Hintze  &  Matthews,  2004) med partnerji je bil na splošno 

adekvaten, pri čemer je bilo popolno ujemanje med ocenjevalci čez 70 % na treh tematskih 

področjih (Ustanova, Politike & programi, Študentsko življenje), medtem ko je bilo popolno 

ujemanje pri 60% pri Podpornih storitvah in 53% pri Poučevanju & načrtovanju študijskih 

programov. 

 

Tabela 2 Odstotki popolnega ujemanja med ocenjevalci glede relevantnosti kazalnikov za matriko 
 

Tematska področja Odstotki ujemanja 

Ustanova 73% 

Politike & programi 72% 

Poučevanje & načrtovanje študijskih 

programov 

53% 

Podporne storitve 60% 

Študentsko življenje 76% 
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Koeficienti korelacije znotraj razreda, ki vrednotijo ujemanje med partnerji po vseh kazalnikih in 

podkazalnikih, so bili odlični ali dobri. 

 

Tabela 3 Koeficienti korelacije znotraj razreda 
 

Koeficienti korelacije znotraj razreda (ICC) 
Interpretacija 

 Zadostnosta Absolutno ujemanjeb 

Skupna ocena .93 .93 Odlično 

Ustanova .95 .95 Odlično 

Politike & programi .88 .87 Dobro 

Poučevanje & 

načrtovanje 

študijskih 

programov 

.90 .89 Odlično/dobro 

Podporne storitve .92 .92 Odlično 

Študentsko življenje .93 .91 Odlično 

 

Opombe. aZadostnost pomeni stopnjo, do katere se lahko ocena posameznega ocenjevalca (y) enači z oceno drugega 

ocenjevalca (x) plus sistematična napaka (c) (tj. y = x + c). bAbsolutno ujemanje pomeni stopnjo, do katere je lahko 

ocena posameznega ocenjevalca (y) enaka oceni drugega ocenjevalca (x). 

 
 

Glede na ocene posameznih kazalnikov v matriki je srednja relevantnost posameznega področja 

naslednja: 

Tabela 4 Srednja relevantnost posameznega tematskega področja XENIA 
 

Ustanova (št. kazalnikov = 20) 4,61 (SD = 0,53) 

Politike & programi (št. kazalnikov = 8) 4,63 (SD = 0,32) 

Poučevanje in načrtovanje študijskih programov ( št. 

kazalnikov = 9) 

4,55 (SD = 0,28) 

Podporne storitve (št. kazalnikov = 14) 4,47 (SD = 0,35) 

Študentsko življenje (št. kazalnikov = 14) 4,58 (SD = 0,23) 
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Kot je razvidno iz Tabele 4 in Slike 4, je bila srednja ocena relevantnosti vseh tematskih področij 

nad štiri. Na splošno sta kategoriji Politike & programi ter Ustanova dobivali višjo srednjo oceno 

relevantnosti od drugih kategorij, čeprav so bile razlike med njimi majhne. 

 
 

Politike & programi 
 
 

Ustanova 
 
 

Študentsko življenje 
 
 

Poučevanje in načrtovanje študijskih programov 
 
 

Podporne storitve 
 

 
Slika 4 Hierarhija relevantnosti posameznih tematskih področij glede na njihovo povprečno oceno 

 
 
 
 

Dostopnost kazalnikov 

 

Kar zadeva dostopnost kazalnikov (kako preprosto lahko specializirano osebje visokošolske 

ustanove dostopa do informacij), so povratne informacije visokošolskih ustanov, ki sodelujejo v 

projektu, povzete v priloženem dokumentu. Dostopnost posameznega kazalnika se je ocenjevala na 

lestvici s petimi točkami od 1 (zelo slaba dostopnost) do 5 (zelo dobra dostopnost). 

Kot je razvidno iz priloženega dokumenta, so rezultati za nekatere kazalnike vzbudili posebno skrb, 

saj so v povprečju dobili oceno, ki je kazala, da niso lahko dostopni (srednja ocena pod < 3,5): 
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Tabela 5 Kazalniki s slabo ocenjeno dostopnostjo 
 

Področje Št. 

kazalnikov 

Kazalniki 

 
 
 
 
 
 

 
Ustanova 

 
 
 
 
 
 

 
4 

15. Študentke oz. študenti imajo možnost, da na obrazcih za 

sprejem ali vpis opredelijo svojo spolno usmerjenost, če to 

želijo. 

16. Študentke oz. študenti lahko na obrazcih za sprejem ali vpis 

opredelijo svoj spol ali spolni izraz ne glede na pravno 

identiteto, pri čemer možnosti niso omejene na moški/ženski 

spol. 

17. Visokošolski ustanovi so bile priznane zasluge za 

prijaznost in naklonjenost LGBTQI+ osebam, za kar je 

prejela tudi nagrade oz. uradne ocene, ter bila prepoznana kot 

ustanova z vključujočimi praksami. 

18. Visokošolski ustanovi so bile priznane zasluge za 

zavzemanje za enakost spolov, prizadevanja in uveljavljanje 

le-te, za kar je prejela tudi nagrade oz. uradne ocene, ter bila 

prepoznana kot ustanova z vključujočimi praksami. 

Podporne 

storitve 

 
1 

47. Zaposleni, ki se ukvarjajo s študentsko namestitvijo, so 

izobraženi glede uporabe vključujočega jezika in 

komunikacije v zvezi s spoli in spolnimi usmerjenostmi. 

 
 
 

 
Študentsko 

življenje 

 
 
 
 
 

5 

54. Trans* in nebinarne študentke oz. študenti se imajo možnost 

udejstvovati v individualnih športih. 

57. Klub/društvo ima na voljo gradiva o raznolikosti spolov. 

58. Klub/društvo ima na voljo gradiva o spolnih usmerjenostih. 

59. Za LGBTQI+ študentke oz. študente in zaposlene so na voljo 

stalne družabne dejavnosti. 

60. Zagotovljeni so varni prostori & dogodki za raziskovanje 

razvijajočih se spolnih usmerjenosti in spolnih identitet. 
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Da bi naslovili to problematiko, je bilo na platformi, ki gosti matriko, izvedenih nekaj prilagoditev, 

ki bodo specializiranemu osebju visokošolskih ustanov, ki bo matriko uporabljalo, omogočile lažji 

priklic informacij. Natančneje to pomeni, da se bo specializirano osebje visokošolske ustanove za 

dostop do matrike registriralo na platformi, da bi tako lahko: 

1) do matrike dostopalo več oseb, ki bi jo izpolnile na podlagi informacij, ki jih imajo na voljo; 

2) raziskavo dopolnjevali v različnih časovnih obdobjih (to bi uporabnikom omogočalo, da 

informacije prikličejo in do njih dostopajo tudi pozneje in takrat izpolnijo matriko). 

 

Tem kazalnikom bomo namenili posebno pozornost v pilotni fazi razvoja indeksa. 
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Raziskava XENIA 

Oblikovana je bila vrsta vprašanj za študentke oz. študente in zaposlene na visokošolskih ustanovah, 

ki odražajo objektivne kazalnike iz WP1 in WP2, kot so opisani v prejšnjih poglavjih. 

Natančneje to pomeni, da sta bila izdelana dva vprašalnika, pri čemer je en namenjen študentkam 

oz. študentom, drugi pa zaposlenim. Oba merita dojemanje stopnje vključujočnosti visokošolske 

ustanove in tudi dojemanje usposobljenosti in pripravljenosti visokošolske ustanove, da postane 

vključujoča. 

Merjenje subjektivnega dojemanja ljudi, ki študirajo ali delajo v posameznem visokošolskem 

okolju, bo visokošolski ustanovi pomagalo prepoznati vrzeli med tem, kar počne za krepitev 

vključujočnosti, in vplivom, ki ga njene strategije dejansko imajo na končne upravičence (študentke 

oz. študente in zaposlene). Ker je razvoj orodja, ki bo zmožno povezati in združiti objektivne in 

subjektivne informacije, zelo pomemben, smo posebno pozornost posvetili medsebojnim 

povezavam in odnosom med vprašanji v raziskavi in kazalniki za matriko. 

 

 
Opredelitev ključnih vprašanj 

 

V okviru WP1 je bilo opredeljenih več vprašanj in kazalnikov, ki odsevajo makro področje in ki so 

bili v prvi aktivnosti WP2 tudi izpopolnjeni. 

Vsi partnerji v konzorciju so za vsako vprašanje posredovali povratne informacije in morebitne 

predloge. Nastala je raziskava, ki vsebuje 27 makro kazalnikov, ki preučujejo i) ali študentke oz. 

študenti in zaposleni vedo, da so na visokošolski ravni za namene krepitve EDI na voljo posebna 

sredstva; ii) kako študentke oz. študenti in zaposleni ocenjujejo kakovost pristopa visokošolske 

ustanove do vprašanj EDI; iii) kakšna je osebna izkušnja študentk oz. študentov in zaposlenih glede 

institucionalne stopnje vključujočnosti in podpore raznolikosti. 

Število vprašanj za vsako področje je navedeno v spodnji tabeli: 
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Tabela 6 Skupno število kazalnikov raziskave 
 

 
Ustanova 

Politike 

& programi 

Poučevanje & 

načrtovanje 

študijskih 

programov 

Podporne 

storitve 

 
Študentsko 

življenje 

10 4 4 6 3 

 
 

 

Ocenjevanje v raziskavi je bilo zasnovano tako, da višje ocene odražajo višje pozitivno dojemanje 

vključujočnosti visokošolske ustanove. 

Različica raziskave, ki jo bomo pilotno izvedli in preizkusili v okviru WP3, je priložena v 4. 

poglavju tega dokumenta. 
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Indeks vključujočnosti XENIA 
 

Indeks vključujočnosti XENIA vključuje vrsto orodij za upodabljanje, ki prikazujejo enotne 

agregirane rezultate kakor tudi razčlenjene rezultate po posameznih tematskih področjih na osnovi 

algoritemskih izračunov. 

 

 

 

Slika 5 Struktura indeksa vključujočnosti XENIA 
 
 
 

Mehanizem za ocenjevanje uporablja lestvico od 0 do 100, pri čemer višja ocena pomeni višjo 

stopnjo vključujočnosti posamezne visokošolske ustanove. 

Algoritem za izračun indeksa vključujočnosti XENIA je razvilo podjetje Internet Web Solutions 

(IWS), ki je IKT-partner v konzorciju XENIA. Podjetje je prav tako razvilo celotno IKT-strukturo 

indeksa XENIA, kot je opisana v tem dokumentu, vključno z vizualnim prikazom ocen (za dodatne 

informacije obiščite www.xeniaindex.eu). 
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Slika 6 Vizualni prikaz ocen, ki izhajajo iz implementiranega algoritma 
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Indeks za matriko 

 

Ključni koncepti: 

• V preliminarni fazi projekta (glej poglavje “Relevantnost kazalnikov in kvantifikacija 

stopnje ujemanja med partnerji”) se je vsakemu kazalniku (makro kazalniku in 

podkazalniku) pripisala specifična vrednost relevantnosti. 

• Vsak makro kazalnik je bil nato utežen glede na njegovo vrednost relevantnosti in skupno 

število makro kazalnikov na ustreznem tematskem področju. 

• Podobno je bil tudi vsak podkazalnik utežen glede na njegovo vrednost relevantnosti in 

skupno število podkazalnikov, ki se nanašajo na isti makro kazalnik. 

• 

 

 Relevantnost [1-
5] 

Utež podkazalnika (0 - 1) Utež makro kazalnika (0 - 1) 

2. Visokošolska ustanova ima vzpostavljen svoj Kodeks 

ravnanja oziroma pravila ravnanja v primeru trpinčenja, 

nadlegovanja, neprimernega vedenja in neustreznega 

ravnanja do drugih. 

 
4,83 

  
0,05 

 Relevantnost [1-
3] 

  
↳Pravila ravnanja izrecno omenjajo spolno identiteto.  

 

2,83 

0,1889  
↳Pravila ravnanja izrecno omenjajo spolni izraz. 0,1889 

↳Pravila ravnanja izrecno omenjajo spolno usmerjenost. 0,1889 

↳Pravila ravnanja izrecno omenjajo enakost spolov. 0,1889 

↳Pravila ravnanja so na voljo na spletni strani visokošolske 

 ustanove. 

2,67 0,1778  

 

Slika 7 Primer makro kazalnikov in podkazalnikov z ocenami relevantnosti  in utežmi 
 
 
 

Algoritem, ki je bil razvit za matriko, temelji na Boolovi logiki. S pomočjo vprašanj, na katere je 

mogoče odgovoriti le z ‘da’ ali ‘ne’, odgovoru ‘ne’ pripisuje vrednost 0, odgovoru ‘da’ pa vrednost 

1. 

Na primer: 

“Visokošolska ustanova ima vzpostavljen svoj Kodeks ravnanja oziroma pravila ravnanja v 

primeru trpinčenja, nadlegovanja, neprimernega vedenja in neustreznega ravnanja do drugih.” 

Da = 1 / Ne = 0 

Prispevek posameznega odgovora k izračunu indeksa se preračuna glede na zgoraj navedene uteži, 

pripisane makro kazalnikom in podkazalnikom. 
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Matrika je strukturirana po glavnih tematskih področjih, opredeljenih v okviru WP1 in WP2. 

Visokošolske ustanove, ki bodo dostopale do platforme, se lahko odločijo, ali želijo ovrednotiti 

svojo stopnjo vključujočnosti na vseh področjih ali zgolj na nekaterih. Algoritem tako izračuna 

oceno posamezne visokošolske ustanove na posameznem področju, pa tudi skupno oceno, pri tem 

pa predlaga dobre prakse za krepitev oziroma izboljšanje stanja na posameznem področju in tudi 

nasploh. 

Na osnovi rezultatov pilotne in preizkusne faze projekta (WP3) bo mogoče algoritem še ustrezno 

izpopolniti. 

 

Indeks za raziskavo 

 

Raziskava vsebuje odgovore izbirnega tipa, povezane z opredeljenimi makro kazalniki in 

podkazalniki. Algoritem je zasnovan tako, da višje ocene odražajo višje pozitivno dojemanje 

vključujočnosti visokošolske ustanove. 

Na primer: 

Vprašanje: Ali sprejema vaša ustanova kakšne ukrepe proti diskriminaciji na podlagi spola in 

spolne usmerjenosti? 

□ Da = 1| ☐ Ne = 0 | ☐ Ne vem = 0,5 

Algoritem matrike pa izračuna oceno posamezne visokošolske ustanove na posameznem področju 

in nasploh, pri čemer tudi v tem primeru na koncu predlaga dobre prakse, ki bi lahko pripomogle k 

boljši socialni vključujočnosti visokošolskega okolja. 

 

Agregirani indeks vključujočnosti XENIA 

 

Če je to ustrezno, se rezultati iz matrike in raziskav na koncu združijo v agregirani indeks (gre za 

povprečje obeh ocen), ki odraža celovit pregled stopnje vključujočnosti visokošolske ustanove in ki 

je pridobljen na osnovi objektivnih in subjektivnih vidikov. 
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3. poglavje - Proces XENIA 

XENIA je natančen in postopen proces, ki pomaga visokošolskim ustanovam opredeliti in nato tudi 

izvajati prednostne naloge, s katerimi ustanove razvijajo popolnoma vključujoča okolja, ki lahko 

posledično spodbudijo zaposlene in študentke oz. študente, da tudi sami izboljšujejo kulturo. 

Ta proces vključuje podrobno samopresojo, ki črpa iz izkušenj vseh, povezanih z ustanovo, ne glede 

na njihov akademski profil. Ne gre za oceno usposobljenosti visokošolske ustanove ali 

obvladovanja tega vprašanja niti za vzpostavljanje hierarhij visokošolskih ustanov na osnovi ocene 

njihove vključujočnosti. Pravzaprav gre za iskanje načinov, kako izboljšati počutje celotne 

akademske skupnosti s pomočjo specifičnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključevanje in 

ustvarjajo bolj raznolika ter vključujoča okolja tako za študentke oz. študente kakor tudi za 

zaposlene. 

Ena največjih prednosti projekta XENIA je ta, da visokošolske ustanove ob preučevanju in 

pregledovanju svojih politik, praks in pobud zaznajo pomanjkljivosti in siva področja svojih EDI-

strategij, ki jih prej niso opazile, poleg tega pa opazijo tudi neizkoriščene priložnosti za učinkovit 

razvoj vključujočega okolja. 

Proces razvoja indeksa je sestavljen iz petih cikličnih korakov: 

 
 

 

 

Slika 8 Proces XENIA 

Uvedba 
indeksa 

vključujočnosti 
XENIA 

Pregled 
procesa razvoja 
indeksa 

Opredelitev 
stopnje 

vključujočnosti 
visokošolske 

ustanove 

Izvajanje prednostnih 

nalog 

  

Analiza dokazov in 

odločanje o 

prednostnih nalogah 
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Faza 1: Uvedba indeksa vključujočnosti XENIA 
 

Proces XENIA se prične s sodelovanjem visokošolske ustanove v projektu indeksa vključujočnosti 

XENIA. Visokošolska ustanova v tej fazi imenuje osebo ali skupino ljudi (specializirano osebje), ki 

bodo lahko skrbeli za proces XENIA, spoznali orodja XENIA in preučili, kako jih je mogoče 

uporabljati. 

 

Faza 2: Opredelitev stopnje vključujočnosti visokošolske ustanove 
 

Ko je specializirano osebje seznanjeno s projektom XENIA, lahko prične preučevati in analizirati 

stopnjo vključujočnosti svoje ustanove. Ta postopek vključuje: 

- pregled pristopa visokošolske ustanove k vprašanjem enakosti, raznolikosti in vključenosti 

(EDI), in sicer s pomočjo kazalnikov za matriko. 

Odgovore za matriko lahko podajo posamezno ali pa delo razdelijo med člane skupine (kjer 

je to ustrezno) glede na njihovo poznavanje obstoječih politik, praks in splošnih strategij 

glede EDI, ki so uveljavljene v ustanovi. Rezultat bo vseboval več ocen vključujočnosti, pri 

čemer bo vsaka odražala specifično tematsko področje, pa tudi skupno oceno, ki bo 

predstavljala povprečje posameznih ocen. 

- preučevanje poznavanja in subjektivnega dojemanja študentk oz. študentov ter zaposlenih s 

pomočjo vprašalnikov. 

Ta raziskava ni obvezna in zahteva več truda s strani visokošolske ustanove, da pritegne 

študentke oz. študente ter zaposlene v akademski skupnosti k sodelovanju, z njo pa pridobi 

vpogled v osebne izkušnje sodelujočih v svojem visokošolskem okolju.  Podatki študentk 

oz. študentov in zaposlenih se bodo zbirali anonimno in bodo visokošolski ustanovi dostopni 

v agregirani obliki. Kar zadeva matriko, bodo te informacije povzete v vrsti ocen 

vključujočnosti za posamezno tematsko področje, pa tudi v skupni oceni, ki bo predstavljala 

povprečje posameznih ocen. 

Visokošolske ustanove, ki se bodo odločile tako za matriko kot tudi za raziskavo, bodo pridobile še 

sestavljeno oceno XENIA, ki bo rezultat agregacije pridobljenih objektivnih in subjektivnih 

informacij. Ta sestavljena ocena je ključni element projekta XENIA, saj visokošolskim ustanovam 
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omogoča, da ocenijo, v kolikšni meri njihov pristop k vprašanju EDI dejansko vpliva na izkušnje 

celotne akademske skupnosti. Hkrati lahko na ta način prepoznajo “pomanjkljivosti” oziroma 

“prednosti” procesov in učinkov, ki jih ima njihov pristop k vprašanju EDI. 

 

Faza 3: Analiza dokazov in odločanje o prednostnih nalogah 
 

Glede na ocene, ki jih visokošolska ustanova prejme na posameznem tematskem področju, XENIA 

samodejno prepozna področja, ki se zdijo še posebej zaskrbljujoča in so ključna za vprašanje EDI, 

hkrati pa predlaga vrsto dobrih praks, ki bi lahko pripomogle k izboljšanju stopnje vključujočnosti 

ustanove. 

Specializirano osebje bi moralo podrobno preučiti in analizirati prednostne naloge za uvedbo 

sprememb, ki izhajajo iz indeksa vključujočnosti XENIA, pri tem pa razmisliti tudi o tem, kako bi z 

obravnavo teh prednostnih nalog lahko prispevali k razvoju vključujočnosti visokošolske ustanove. 

 

Faza 4 Izvajanje prednostnih nalog 
 

Visokošolska ustanova naj bi v tej fazi poskušala spoznanja prenesti v prakso. 

 
Faza 5: Pregled procesa razvoja indeksa 

 

Ko se enkrat uvedejo spremembe, ki bodo pripomogle k izboljšanju vključujočnosti politik in praks 

na ravni visokošolske ustanove, lahko visokošolske ustanove preučijo svoj splošni napredek in 

spremenijo svoje odgovore na kazalnike matrike ter po želji pridobijo vpogled v izkušnje študentk 

oz. študentov ter zaposlenih v visokošolskem okolju. S to možnostjo dobi visokošolska ustanova 

“realistično oceno” o tem, ali in kako so spremembe njenih politik, storitev, programov in pobud 

vplivale oz. vplivajo na zaznano vključenost vseh spolov in spolnih usmerjenosti v visokošolsko 

okolje, s tem pa lahko oblikuje nove prednostne naloge za izboljšanje svoje vključujočnosti. 
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4. poglavje - Orodja 

Matrika: Seznam kazalnikov (makro kazalniki in podkazalniki)  

Ustanova 

Visokošolska ustanova ima vzpostavljeno svojo nediskriminacijsko politiko. 

↳Politika zajema spol. 

↳Politika zajema spolni izraz. 

↳Politika zajema spolno usmerjenost. 

↳Politika zajema enakost spolov. 

 
Visokošolska ustanova ima vzpostavljen svoj Kodeks ravnanja oziroma pravila ravnanja v 
primeru trpinčenja, nadlegovanja, neprimernega vedenja in neustreznega ravnanja do drugih. 

↳Pravila ravnanja izrecno omenjajo spolno identiteto. 

↳Pravila ravnanja izrecno omenjajo spolni izraz. 

↳Pravila ravnanja izrecno omenjajo spolno usmerjenost. 

↳Pravila ravnanja izrecno omenjajo enakost spolov. 

↳Pravila ravnanja so na voljo na spletni strani visokošolske ustanove. 

 
Na ustanovi je vzpostavljeno središče oziroma podporna služba, ki nudi informacije in 
podporo, ter omogoča prijavo diskriminacije. 

↳Te informacije so objavljene v kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih prostorih. 

↳Te informacije so objavljene na spletni strani visokošolske ustanove. 
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Ustanova je vzpostavila poseben postopek za prijavo diskriminacije na podlagi spola in/ali 

spolne usmerjenosti. 

↳Informacije o načinih prijave so objavljene v kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih prostorih. 

↳Informacije o načinih prijave so objavljene na spletni strani visokošolske ustanove. 

↳Prijavo je mogoče podati preko spleta. 

↳Prijava je lahko anonimna. 

↳Pritožbo je mogoče podati neuradno. 

↳Podati je mogoče uradno pritožbo. 

↳Vse pritožbe se zabeležijo. 

 
Za institucionalno svetovanje in nadzor nad spoštovanjem enakosti, raznolikosti in vključenosti 

so odgovorni posebni institucionalni odbori, skupine in/ali osebe. 

 
Za uveljavljanje politik enakosti, raznolikosti in vključenosti so odgovorni posebni 

institucionalni odbori, skupine in/ali osebe. 

 

Obstaja ena ali več organizacij, skupin oziroma društev, ki jih priznava univerza in ki se 

zavzemajo za enakost, raznolikost in vključenost zlasti v povezavi s spolno identiteto in/ali 

spolnim izrazom ter spolno usmerjenostjo zaposlenih. 

 

Obstaja ena ali več organizacij, skupin oziroma društev, ki jih univerza priznava in ki se 

zavzemajo za enakost, raznolikost in vključenost glede na spolno identiteto in/ali spolni izraz 

ter spolno usmerjenost študentk oz. študentov. 

 

V kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih prostorih so na voljo spolno nevtralne 

sanitarije. 

 

↳Ti prostori so jasno označeni kot spolno nevtralni/vključujoči. 

↳Informacije o lokacijah in številu tovrstnih prostorov je mogoče najti na spletni strani visokošolske 
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ustanove. 

 

V kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih prostorih so na voljo spolno nevtralne oziroma 

vključujoče garderobe/sanitarije. 

↳Ti prostori so jasno označeni kot spolno nevtralni/vključujoči. 

↳Informacije o lokacijah in številu tovrstnih prostorov je mogoče najti na spletni strani visokošolske 

ustanove. 

V kampusu ali v bližini visokošolske ustanove so vzgojno-varstvene ustanove. 

↳Na voljo so zaposlenim. 

↳Za zaposlene so brezplačne oz. subvencionirane. 

↳Na voljo so študentkam oz. študentom. 

↳Za študentke oz. študente so brezplačne oz. subvencionirane. 

↳Informacije o teh ustanovah je mogoče najti na spletni strani visokošolske ustanove. 

↳Informacije o teh ustanovah je mogoče pridobiti v kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih 

prostorih. 

V kampusu oziroma skupnostnih prostorih so na voljo previjalnice. 

↳Ti prostori so v kampusu oziroma skupnostnih prostorih jasno označeni. 

 

Ustanova je vzpostavila postopek, ki osebi omogoča, da v univerzitetnih evidencah in 
dokumentih spremeni svoje ime skladno s svojo spolno identiteto. 

↳Ta možnost je na voljo študentkam oz. študentom in zaposlenim. 
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↳To je mogoče storiti ne glede na pravni status spola, uradno potrditev spremembe spola ali 

kirurško spremembo spola. 
 

↳Informacije o tem postopku je mogoče pridobiti na spletni strani visokošolske ustanove. 

↳Informacije o tem postopku je mogoče pridobiti v kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih 

prostorih. 

↳Osebe lahko svoje podatke v evidencah spremenijo v času študija. 

 

 

Ustanova je vzpostavila postopek, ki študentkam oz. študentom omogoča, da v univerzitetnih 

evidencah in dokumentih spremenijo svojo spolno identiteto. 

↳To je mogoče storiti ne glede na pravni status spola, uradno potrditev spremembe spola ali 

kirurško spremembo spola. 

↳Informacije o tem postopku je mogoče pridobiti na spletni strani visokošolske ustanove. 

↳Informacije o tem postopku je mogoče pridobiti v kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih 

prostorih. 

↳Študentke oz. študenti lahko svoje podatke v evidencah spremenijo v času študija. 

 
Študentke oz. študenti imajo možnost, da na obrazcih za sprejem ali vpis opredelijo svojo 
spolno usmerjenost, če to želijo. 
 
↳Študentke oz. študenti lahko svoje podatke v evidencah spremenijo v času študija. 
 
 
Študentke oz. študenti lahko na obrazcih za sprejem ali vpis opredelijo svoj spol ali spolni 
izraz ne glede na pravno identiteto, pri čemer možnosti niso omejene na moški/ženski spol. 

↳Študentke oz. študenti lahko svoje podatke v evidencah spremenijo v času študija. 

Visokošolski ustanovi so bile priznane zasluge za prijaznost in naklonjenost LGBTQI+ 
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osebam, za kar je prejela tudi nagrade oz. uradne ocene, ter bila prepoznana kot ustanova z 

vključujočimi praksami. 

 
Visokošolski ustanovi so bile priznane zasluge za zavzemanje za enakost spolov, prizadevanja 

in uveljavljanje le-te, za kar je prejela tudi nagrade oz. uradne ocene, ter bila prepoznana kot 

ustanova z vključujočimi praksami. 

 

Visokošolski učitelji oz. učiteljice in drugi zaposleni imajo možnost podati povratne 

informacije in oceno zadovoljstva z ustanovo glede vprašanj spola in spolne usmerjenosti. 

 

Študentke oz. študenti imajo možnost podati povratne informacije in oceno zadovoljstva z 

ustanovo glede vprašanj spola in spolne usmerjenosti. 
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Politike & programi 
 

 

Vzpostavljena je notranja politika enakosti, raznolikosti in vključevanja vseh spolnih identitet 

in/ali izrazov ter spolnih usmerjenosti. 

 

Na področju zdravja je vzpostavljena politika enakosti, raznolikosti in vključenosti, ki 

poudarja pomen dostopa do zdravstvene oskrbe, podpore in dostojanstva za vse spolne 

identitete in/ali izraze ter spolne usmerjenosti. 

 

Visokošolska ustanova ima vzpostavljeno celovito politiko starševskega dopusta, ki je skladna 

z veljavnimi predpisi in smernicami EU. 

 

Visokošolskim učiteljem oz. učiteljicam in drugim zaposlenim so na voljo usposabljanja in 

delavnice, ki se osredotočajo na vprašanja enakosti spolov, spolne identitete in/ali izraza ter 

spolne usmerjenosti, diskriminacije in vključenosti. 

↳Visokošolski učitelji oz. učiteljice in drugi zaposleni imajo možnost podati povratne informacije in 

oceno zadovoljstva z usposabljanji in delavnicami. 

 
Študentkam oz. študentom so na voljo usposabljanja in delavnice, ki se osredotočajo na 

vprašanja spolne identitete in/ali izraza ter spolne usmerjenosti, diskriminacije in 

vključenosti. 

↳Študentke oz. študenti imajo možnost podati povratne informacije in oceno zadovoljstva z 

usposabljanji in delavnicami. 

 
Za visokošolske učitelje oz. učiteljice in druge zaposlene se organizirajo redne delavnice, ki 

poglabljajo in/ali obnavljajo znanje o enakosti, raznolikosti in vključenosti. 

 

Za študentke oz. študente se organizirajo redne delavnice, ki poglabljajo in/ali obnavljajo 

znanje o enakosti, raznolikosti in vključenosti. 
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Na temo spola in spolne usmerjenosti se organizirajo redni izobraževalni dogodki (npr. 

pogovori, delavnice, predavanja, gostujoči predavatelji, itd.). 
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Poučevanje & načrtovanje študijskih programov 
 

 

Študentke oz. študenti morajo ob zaključku predmeta le-tega ovrednotiti, na letni ravni ali ob  
 
koncu semestra. 
 

↳Študentke oz. študenti imajo priložnost izrecno ovrednotiti, ali so učni načrti in študijski predmeti 
nepristranski in nestereotipni v smislu vprašanja spola in/ali spolne usmerjenosti. 

 
Visokošolska ustanova ponuja študijski program Študije spolov. 

Visokošolska ustanova ponuja predmete/module Študije spolov. 

Visokošolska ustanova ponuja študijski program Študije spolnosti. 

Visokošolska ustanova ponuja predmete/module Študije spolnosti. 

Knjižnice 

V knjižnici je oddelek, namenjen posebej Študijam spolov. 

↳To gradivo je v knjižnici vidno in lahko dostopno. 

↳To gradivo je v spletni knjižnici vidno in lahko dostopno. 

↳To gradivo v knjižnici redno izpostavljajo, tako na spletu kot v fizični knjižnici. 

↳To gradivo se vzdržuje in posodablja v sodelovanju z visokošolskimi učitelji oz. učiteljicami in 

člani ustanove, ki področje dobro poznajo. 
 
 

V knjižnici je oddelek, namenjen posebej Študijam spolnosti. 

↳To gradivo je v knjižnici vidno in lahko dostopno. 

↳To gradivo je v spletni knjižnici vidno in lahko dostopno. 

↳To gradivo v knjižnici redno izpostavljajo, tako na spletu kot v fizični knjižnici. 

↳To gradivo se vzdržuje in posodablja v sodelovanju z visokošolskimi učitelji oz. učiteljicami in 

člani ustanove, ki področje dobro poznajo. 
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                   V knjižnici je oddelek, namenjen posebej Študijam transspolnosti. 

↳To gradivo je v knjižnici vidno in lahko dostopno. 

↳To gradivo je v spletni knjižnici vidno in lahko dostopno. 

↳To gradivo v knjižnici redno izpostavljajo, tako na spletu kot v fizični knjižnici. 

↳To gradivo se vzdržuje in posodablja v sodelovanju z visokošolskimi učitelji oz. učiteljicami in 

člani ustanove, ki področje dobro poznajo. 

 
V knjižničnih zbirkah/znanstvenih oddelkih je na voljo gradivo, ki obravnava spolno 

usmerjenost, spolne identitete in/ali izraze. 

↳To gradivo je v knjižnici vidno in lahko dostopno. 

↳To gradivo je v spletni knjižnici vidno in lahko dostopno. 

↳To gradivo v knjižnici redno izpostavljajo, tako na spletu kot v fizični knjižnici. 

↳To gradivo se vzdržuje in posodablja v sodelovanju z visokošolskimi učitelji oz. učiteljicami in 

člani ustanove, ki področje dobro poznajo. 
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Podporne storitve 
 

 

Zaposlenim so na voljo storitve psihološke pomoči. 

↳ Storitve so na voljo v kampusu (kampusih). 

↳ Storitve so brezplačne oz. subvencionirane. 

↳ Storitve so zaupne narave. 

↳ Zaposleni lahko do storitev dostopajo anonimno. 

↳ Informacije o storitvah so objavljene v kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih prostorih. 

↳ Informacije o storitvah so objavljene na spletu. 

↳ Zaposleni lahko do storitev dostopajo preko spleta. 

↳ Glede na število zaposlenih na visokošolski ustanovi je število strokovnjakinj oz. strokovnjakov, 

ki nudijo storitve psihološke pomoči, zadostno. 

↳ Obstajajo ponudnice oz. ponudniki storitev, ki so specializirani za delo z LGBTQI+ osebami. 

↳ Obstajajo ponudnice oz. ponudniki storitev, ki so usposobljeni za delo s trans osebami. 

Zaposlenim so na voljo zdravstvene storitve. 

↳ Storitve so na voljo v kampusu (kampusih). 

↳ Storitve so brezplačne oz. subvencionirane. 

↳ Storitve so zaupne narave. 

↳ Zaposleni lahko do storitev dostopajo anonimno. 

↳ Informacije o storitvah so objavljene v kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih prostorih. 

↳ Informacije o storitvah so objavljene na spletu. 

↳ Zaposleni lahko do storitev dostopajo preko spleta. 

↳ Glede na število zaposlenih na visokošolski ustanovi je število strokovnjakinj oz. strokovnjakov, ki 
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nudijo zdravstvene storitve, zadostno. 

↳ Obstajajo ponudnice oz. ponudniki storitev, ki so specializirani za delo z LGBTQI+ osebami. 

↳ Obstajajo ponudnice oz. ponudniki storitev, ki so usposobljeni za delo s trans osebami. 

 

 

 
Študentkam oz. študentom so na voljo storitve psihološke pomoči. 

↳ Storitve so na voljo v kampusu (kampusih). 

↳ Storitve so brezplačne oz. subvencionirane. 

↳ Storitve so zaupne narave. 

↳ Študentke oz. študenti lahko do storitev dostopajo anonimno. 

↳ Informacije o storitvah so objavljene v kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih prostorih. 

↳ Informacije o storitvah so objavljene na spletu. 

↳ Študentke oz. študenti lahko do storitev dostopajo preko spleta. 

↳ Glede na število študentk oz. študentov na visokošolski ustanovi je število strokovnjakinj oz. 

strokovnjakov, ki nudijo storitve psihološke pomoči, zadostno. 

↳ Obstajajo ponudnice oz. ponudniki storitev, ki so specializirani za delo z LGBTQI+ osebami. 

↳ Obstajajo ponudnice oz. ponudniki storitev, ki so usposobljeni za delo s trans osebami. 

Študentkam oz. študentom so na voljo zdravstvene storitve. 

↳Storitve so na voljo v kampusu (kampusih). 

↳Storitve so brezplačne oz. subvencionirane. 

↳Storitve so zaupne narave. 

↳Študentke oz. študenti lahko do storitev dostopajo anonimno. 

↳Informacije o storitvah so objavljene v kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih prostorih. 

↳ Informacije o storitvah so objavljene na spletu. 
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↳ Študentke oz. študenti lahko do storitev dostopajo preko spleta. 

↳ Glede na število študentk oz. študentov na visokošolski ustanovi je število strokovnjakinj oz. 

strokovnjakov, ki nudijo zdravstvene storitve, zadostno. 

↳ Obstajajo ponudnice oz. ponudniki storitev, ki so specializirani za delo z LGBTQI+ osebami. 

↳ Obstajajo ponudnice oz. ponudniki storitev, ki so usposobljeni za delo s trans osebami. 

 

Študentkam oz. študentom in zaposlenim so na voljo podporne storitve na področju spolnega 

zdravja. 

↳Na voljo je brezplačno, anonimno in dostopno testiranje na HIV/SPO. 

↳V kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih prostorih so na voljo zdravstvene informacije in 

gradivo o varni spolnosti, ki so vključujoči za LGBTQI+ osebe. 

↳Na spletni strani visokošolske ustanove so na voljo zdravstvene informacije in gradivo o varni 

spolnosti, ki so vključujoči za LGBTQI+ osebe. 

Za LGBTQI+ študentke oz. študente in zaposlene so na voljo ciljno usmerjene storitve.  

Na voljo so spolno nevtralne namestitve. 

↳Določen del namestitev je namenjen trans* in nebinarnim študentkam oz. študentom. 
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Na voljo so namestitve, namenjene LGBTQI+ študentkam oz. študentom. 

 
Študentke oz. študenti, ki se identificirajo kot trans* ali nebinarne osebe, se lahko odločijo, ali 

želijo biti nastanjeni skupaj ali ne, odvisno od njihovih potreb in želja. 

 

Zaposleni, ki se ukvarjajo s študentsko namestitvijo, so poučeni o spolih in spolnih identitetah 

ter raznolikosti. 

 
Zaposleni, ki se ukvarjajo s študentsko namestitvijo, so izobraženi glede uporabe 

vključujočega jezika in komunikacije v zvezi s spoli in spolnimi usmerjenostmi. 

 

Študentska namestitev je cenovno dostopna in po potrebi subvencionirana. 

 
Za študentke oz. študente s slabšim socio-ekonomskim položajem je na podlagi spola in spolne 

usmerjenosti na voljo finančna podpora. 

 

 

 

Za LGBTQI+ študentke oz. študente, ki se udeležijo študentske izmenjave oziroma študija v 

tujini, so na voljo informativni sestanki in podpora. 

↳Ti informativni sestanki in podpora so na voljo, preden se študent oz. študentka udeleži študentske 

izmenjave oziroma študija v tujini. 

↳Ciljno usmerjena podpora je na voljo tudi med izmenjavo oziroma študijem v tujini. 
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Študentsko življenje 
 

 

Na področju športa je vzpostavljena politika enakosti, raznolikosti in vključenosti. 

↳Športna politika poudarja vključenost trans* in nebinarnih študentk oz. študentov. 

↳Športna politika poudarja vključenost na podlagi spolne usmerjenosti. 

↳To je jasno razvidno na športnih lokacijah. 

V športnih objektih so spolno vključujoči oziroma spolno nevtralne sanitarije in druga 

infrastruktura. 

↳Na voljo so spolno nevtralne sanitarije. 

↳Na voljo so spolno vključujoče sanitarije. 

↳Na voljo so različne vrste garderob za moške/ženske/trans osebe in nebinarne osebe. 

↳Na voljo so spolno vključujoče garderobe. 

 
Trans* in nebinarne študentke oz. študenti se imajo možnost udejstvovati v ekipnih športih. 

 
Trans* in nebinarne študentke oz. študenti se imajo možnost udejstvovati v individualnih 

športih.  

Trans* in nebinarnim študentkam oz. študentom so na voljo športni turnirji. 

Klubi/društva imajo vzpostavljeno politiko enakosti, raznolikosti in vključenosti. 

↳Politika kluba/ društva poudarja vključenost trans* in nebinarnih študentk oz. študentov. 

↳Politika kluba/društva poudarja vključenost na podlagi spolne usmerjenosti. 

↳To je jasno razvidno na lokacijah oz. v prostorih kluba/društva. 

 
Klub/društvo ima na voljo gradiva o raznolikosti spolov. 
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Klub/društvo ima na voljo gradiva o spolnih usmerjenostih.  

 

Za LGBTQI+ študentke oz. študente in zaposlene so na voljo stalne družabne dejavnosti. 

↳Družabne dejavnosti se objavljajo na spletu, in sicer na spletni strani visokošolske ustanove ali na 

njenih družbenih omrežjih. 

↳Družabne dejavnosti se objavljajo v kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih prostorih.  

 

Zagotovljeni so varni prostori & dogodki za raziskovanje razvijajočih se spolnih usmerjenosti 

in spolnih identitet in/ali izrazov. 

Visokošolska ustanova posreduje informacije o dogodkih za ozaveščanje o LGBTQI+ in tudi 

sodeluje pri njih.  

Organizirajo se kampanje za promocijo LGBTQI+ dogodkov. 

↳Kampanje se objavljajo v kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih prostorih. 

↳Kampanje se objavljajo na spletu na institucionalni platformi. 

↳Kampanje se objavljajo na spletni strani visokošolske ustanove. 

↳Kampanje se objavljajo na družbenih omrežjih visokošolske ustanove. 

 

Organizirajo se kampanje proti diskriminaciji & proti trpinčenju LGBTQI+ oseb. 

↳Kampanje se objavljajo v kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih prostorih. 

↳Kampanje se objavljajo na spletu na institucionalni platformi. 

↳Kampanje se objavljajo na spletni strani visokošolske ustanove. 

↳Kampanje se objavljajo na družbenih omrežjih visokošolske ustanove. 
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Visokošolska ustanova priznava in promovira posebne dneve, povezane s spoli in spolno 

usmerjenostjo, kot je npr. Parada ponosa. 

↳Posebni dnevi se objavljajo v kampusu (kampusih) oziroma skupnostnih prostorih. 

↳Posebni dnevi se objavljajo na spletu, in sicer na spletni strani visokošolske ustanove in/ali na 

njenih družbenih omrežjih. 

↳Visokošolska ustanova organizira dogodke, s katerimi obeleži te dneve. 

↳Visokošolska ustanova priznava in promovira Parado ponosa (datumi se po svetu razlikujejo). 

↳Visokošolska ustanova priznava in promovira 8. marec - mednarodni dan žena. 

↳Visokošolska ustanova priznava in promovira 31. marec - dan vidnosti transspolnih oseb. 

↳Visokošolska ustanova priznava in promovira 17. maj - mednarodni dan boja proti homofobiji, 

transfobiji in bifobiji. 

↳Visokošolska ustanova priznava in promovira 20. november - dan spomina na žrtve transfobije. 

↳Visokošolska ustanova priznava in promovira 25. november - mednarodni dan boja proti nasilju 

nad ženskami. 

↳Visokošolska ustanova priznava in promovira 1. december - svetovni dan boja proti aidsu. 
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Raziskava: Seznam vprašanj 
 

 

Ustanova 
 

 

Ali sprejema vaša ustanova kakšne ukrepe proti diskriminaciji na podlagi spola in 

spolne usmerjenosti? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ne vem 

 

Ali ima vaša ustanova vzpostavljen mehanizem za obravnavo morebitnih pritožb zaradi 

diskriminacije v učnem okolju (predavalnicah, laboratorijih), v kampusu (kampusih) oziroma 

skupnostnih prostorih? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ne vem 

Je ta mehanizem viden in lahko dostopen študentkam oz. študentom in zaposlenim? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ne vem 

 

Kako pogosto ste v zadnjem letu v kampusu oziroma skupnostnih prostorih opazili 

diskriminatorno ravnanje (npr. komentarje, geste, grafite, idr.) do ljudi na podlagi 

njihovega spola ali spolne usmerjenosti? 

□ Nikoli 

□ Včasih 

□ Pogosto 

 

Ali ima vaša ustanova posebne odbore, skupine in/ali osebe, ki so odgovorne za 

spoštovanje enakosti, raznolikosti in vključenosti? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ne vem 

 

Ali imate možnost podati povratne informacije in oceno zadovoljstva z vašo ustanovo 

glede vprašanja vključenosti na podlagi spola in spolne usmerjenosti? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ne vem 
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Ali vaša ustanova zagotavlja spodaj navedeno infrastrukturo? 

Spolno nevtralne sanitarije/stranišča ☐ Da  ☐ Ne  ☐ Ne vem 

Spolno nevtralne garderobe/sanitarije    ☐ Da  ☐ Ne  ☐ Ne vem ☐ Ni podatka 

Prostori za otroško nego ☐ Da  ☐ Ne  ☐ Ne vem 

 

Ali vaša ustanova zagotavlja spodaj navedene administrativne storitve? 
Sprememba imena v univerzitetnih evidencah in 

dokumentih ☐ Da  ☐ Ne  ☐ Ne vem 
Sprememba spolne identitete v univerzitetnih evidencah 

in dokumentih ☐ Da  ☐ Ne  ☐ Ne vem 

Ste v zadnjem letu imeli kakršnekoli negativne izkušnje na katerem od spodaj navedenih 

področij: 
 

Spolno nevtralne sanitarije/stranišča 

□ Da ☐ Ne ☐ Na tem področju nimam nobenih izkušenj 
 

Spolno nevtralne garderobe/sanitarije 

□ Da ☐ Ne ☐ Na tem področju nimam nobenih izkušenj 
 

Sprememba imena v univerzitetnih evidencah in dokumentih 

□ Da ☐ Ne ☐ Na tem področju nimam nobenih izkušenj 
 

Sprememba spolne identitete v univerzitetnih evidencah in dokumentih 

□ Da ☐ Ne ☐ Na tem področju nimam nobenih izkušenj 
 

Prostori za otroško nego 

□ Da ☐ Ne ☐ Na tem področju nimam nobenih izkušenj 
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Politike & programi 
 

 

Ali ima vaša ustanova vzpostavljeno nediskriminacijsko politiko, ki zajema diskriminacijo 

na podlagi spola in spolne usmerjenosti? 

□ Da, ampak zajema le diskriminacijo na podlagi spola 

□ Da, ampak zajema le diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti 

□ Da, zajema oboje 

□ Ne 

□ Ne vem 

 

Imate občutek, da vaša univerza podpira in spodbuja svobodno izražanje spolne usmerjenosti 

in/ali spolne identitete in/ali izraza v kampusu oziroma v skupnostnih prostorih? 

□ Da, popolnoma 

□ Da, ampak le do neke mere 

□ Ne 

 

Ali vaša ustanova ponuja priložnosti za usposabljanje in pridobivanje informacij (npr. 

delavnice, usposabljanja, seminarji, idr.) na temo diskriminacije in vključenosti na 

podlagi spola in spolne usmerjenosti? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ne vem 
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Preberite spodnje izjave in označite svoje mnenje: 

Uživam v pogovorih z ljudmi, katerih ideje in vrednote so drugačne od mojih. 

☐Sploh se ne strinjam ☐Ne strinjam se do neke mere  ☐Sem neopredeljen-a ☐Do neke mere 

se strinjam ☐Popolnoma se strinjam 

Prava vrednost univerzitetne izobrazbe je v tem, da spoznaš različne vrednote. 

☐Sploh se ne strinjam ☐Ne strinjam se do neke mere  ☐Sem neopredeljen-a ☐Do neke mere 

se strinjam ☐Popolnoma se strinjam 

Uživam v pogovoru z ljudmi, katerih vrednote so drugačne od mojih, saj lahko na ta 

način bolje razumem sebe in svoje vrednote. 
 

☐Sploh se ne strinjam ☐Ne strinjam se do neke mere  ☐Sem neopredeljen-a ☐Do neke mere 

se strinjam ☐Popolnoma se strinjam 

Spoznavanje ljudi iz različnih kultur je zelo pomemben del moje akademske  izkušnje. 

☐Sploh se ne strinjam ☐Ne strinjam se do neke mere  ☐Sem neopredeljen-a ☐Do neke mere 

se strinjam ☐Popolnoma se strinjam 

Stiki z ljudmi, ki prihajajo iz drugačnih okolij (npr. rasa, narodnost, spolna usmerjenost, 

spolna identiteta in/ali izraz), so pomemben del moje akademske izkušnje. 

☐Sploh se ne strinjam ☐Ne strinjam se do neke mere  ☐Sem neopredeljen-a ☐Do neke mere 

se strinjam ☐Popolnoma se strinjam 

http://www.xeniaindex.eu/


www.xeniaindex.eu 

48 

 

 

 

 

 
 

 

Poučevanje & načrtovanje študijskih programov 
 

 

Ali vaša ustanova ponuja študijske programe/predmete/module s področja Študij spolov 

in/ali spolnosti? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ne vem 

 

Ali vaša univerzitetna knjižnica ponuja dostop do gradiva, povezanega s spolnimi 

usmerjenostmi in spoli (npr. knjige, strokovni članki, spletni viri, itd.)? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ne vem 
 

Ali menite, da vaša ustanova v učnih načrtih, študijskih programih in predmetih/modulih 

daje dovolj poudarka na raznolikosti? 

□ Da, popolnoma 

□ Da, ampak le do neke mere 

□ Ne 

 

[Za študentke oz. študente]: Ali imate možnost podati povratne informacije o učnem načrtu 

glede vprašanja spolov in spolnih usmerjenosti? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ni podatka 

 

[Za visokošolske učitelje oz. učiteljice]: Ali vaša ustanova visokošolskim učiteljem oz. 

učiteljicam zagotavlja orodja in informacije, s katerimi lahko krepijo vključevalno kulturo v 

predavalnicah? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ne vem 

 

Če da: Kako lahko je dostopati do teh orodij in informacij? 

☐Zelo preprosto     ☐Razmeroma preprosto ☐Ni preprosto 
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Podporne storitve 
 

 

Ali vaša ustanova zagotavlja spodaj navedene storitve? 
Nastanitev, namenjena LGBTQI+ osebam (študentski domovi/ 

stanovanja) ☐ Da  ☐ Ne  ☐ Ne vem 
Finančna pomoč za študentke oz. študente s slabšim socio-ekonomskim 

položajem ☐ Da  ☐ Ne  ☐ Ne vem 

Ste v zadnjem letu imeli kakršnekoli negativne izkušnje na katerem od spodaj navedenih 

področij: 

Nastanitev, namenjena LGBTQI+ osebam (študentski domovi/ stanovanja) 

□ Da ☐ Ne ☐ Na tem področju nimam nobenih izkušenj ☐ Ni podatka 

 

Ali nudi vaša ustanova študentkam oz. študentom in/ali zaposlenim storitve psihološke 

pomoči? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ne vem 

 

Ali nudi vaša ustanova študentkam oz. študentom in/ali zaposlenim podporne storitve na 

področju spolnega zdravja? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ne vem 

 

Ali vaša ustanova LGBTQI+ študentkam oz. študentom zagotavlja ciljno usmerjene 

storitve (npr. LGBTQI+ društvo, storitve s področja spolnega zdravja/dobrega počutja)? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ne vem 

 

Kako bi glede na svoje izkušnje ali izkušnje oseb, ki jih poznate, ocenili kakovost teh storitev? 

□ Zelo dobra 

□ Dobra 

□ Ni dobra 

□ Ne vem 

 

Ali nudi vaša ustanova LGBTQI+ študentkam oz. študentom, ki se udeležijo študentske 

izmenjave oziroma študija v tujini, informativne sestanke in podporo? 

□ Da 
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□ Ne 

□ Ne vem 
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Študentsko življenje 
 

 

Ali vaša ustanova zagotavlja športne klube, rekreativne in druge družabne dejavnosti, 

ki so vključujoče za vse spolne identitete in/ali izraze in spolne usmerjenosti? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ne vem 

□ Ni podatka 

 

Ali menite, da vaša ustanova ponuja ustrezne socialne priložnosti za raziskovanje 

razvijajočih se spolnih usmerjenosti, spolnih identitet in/ali izrazov? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ne vem 

 

Ali vaša ustanova praznuje in promovira mednarodne posebne dneve, namenjene ženskam 

in/ali LGBTQI+ osebam (npr. Parada ponosa, mednarodni dan žena, mednarodni dan boja 

proti homofobiji,  bifobiji, interfobiji in transfobiji, dan vidnosti transspolnih oseb, itd.)? 

□ Da, ustanova promovira številne posebne dneve 

□ Da, ustanova promovira nekatere posebne dneve 

□ Redko 

□ Nisem še doživel oz. doživela, da bi ustanova promovirala posebne dneve 
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