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Letno poročilo o aktivnostih Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
v študijskem letu 2015/2016 

 

 
1. Sestava komisije:   
Predsednica: dr. Marjeta Pučko   
Člani – predavatelji do junija 2016: Marija Šubic, mag. Jelka Bajželj, Janko Uhan, 
Helena Jošt   
Člani – predavatelji od junija 2016 dalje: Marija Šubic, mag. Jelka Bajželj, Helena Jošt, 
Primož Kurent  
Člani - študenti: Darja Dimitrova, Žan Blatnik   
Redno sodelujoči v aktivnostih komisije: mag. Lidija Grmek Zupanc – ravnateljica,   
Mateja Demšar – referentka  

 
2. Sestanki komisije:   

Izvedenih je bilo 5 rednih sestankov komisije (4.11.2015, 14.12.2015, 10.5.2016, 
30.6.2016, 26.9.2016) ter več tematskih sestankov ob pripravi in izvedbi 4. 
notranje presoje v novembru in decembru 2015 ter januarju 2016.  

 
3. Najpomembnejše izvedene aktivnosti:  

Operativni del priprave in izvedba 4. notranje presoje   
Izvedba analize urnika in priprava/implementacija ukrepov (M. 
Šubic) Priprava akcijskega načrta po 4. notranji presoji   
Pregled končnega poročila zunanje evalvacije NAKVIS-a in stanja ukrepov 
Priprava načrta anketiranja za študijsko leto 2015/2016   
Priprava Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2014/2015 in povzetka 
poročila za objavo   
Seznanitev študentov z rezultati študentskih anket za študijsko leto 2014/2015 
ter pridobitev mnenja študentov   
Analiza študentskih anket za študijsko leto 2014/2015 in predlog 
aktivnosti/ukrepov   
Analiza časa do diplomiranja za diplomante v študijskem letu 2014/2015 in 
sooblikovanje ukrepov za skrajševanje časa do diplomiranja   
Priprava pregleda trendov kazalnikov delovanja šole (vpisa, prehodnost, čas do 
diplomiranja, učni izidi) za pripravo predloga izboljšav v okviru strokovnih 
aktivov   
Priprava evidence izboljšav in okvirnega stanja uvajanja izboljšav VSŠ 
Priprava končne verzije 2. izdaje Pravilnika o anketiranju študentov 
Priprava 2. izdaje dokumenta Kategorije poročanja na VSŠ   
Priprava vsebinskih usmeritev za 5. notranjo presojo   
Sodelovanje članov komisije s prispevki na temo kakovosti in vodenja na 
konferencah  
Promocija sistema kakovosti  
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Priprava predlogov izboljšav (obveščanje študentov, prilagoditev prostorske 
razporeditve v urniku gibalno oviranim osebam, postopki posodabljanja 
programske opreme na računalnikih za študente)  
Priprava in izvedba 1 procesne delavnice za vodstvo ŠC Kranj – teme anketiranje 
udeležencev izobraževalnega procesa, kazalniki, zunanje evaluacije (M. Pučko) 
Priprava dodatnih kazalnikov pri spremljanju napredka pri doseganju strateških 
ciljev v okviru Strateške skupine VSŠ (M. Pučko)  
Priprava okvirne samoocene po modelu OVSŠ  
Priprava vloge na razpis Skupnosti VSŠ po modelu OVSŠ  
Posodobitev Management dokumenta ŠC Kranj/vloge PRSPO (M. Pučko) 
Priprava letnega poročila o aktivnostih komisije v študijskem letu 2015/2016 
Priprava načrta anketiranja za študijsko leto 2016/2017 
Priprava načrta aktivnosti za študijsko leto 2016/2017 

 
4. Povzetek ugotovitev o izvajanju izobraževalnega procesa in delovanju šole iz 

pogleda komisije   
Sprejeti in uvedeni so bili ukrepi v zvezi z zadovoljstvom študentov z urnikom, ki 
so že v študijskem letu 2015/2016 pokazali dobre rezultate. Izvedena je bila 4. 
notranja presoja, katere namen je bil za nekatera priporočila zunanjih 
evalvatorjev NAKVIS-a (vir končno poročilo v 2015) zagotoviti dodatne analize in 
podatke za uvedbo izboljšav (prehodnost med letniki, čas do zaključka študija, 
odzivnost pri anketiranju, urnik). Izdelan je bil akcijski načrt po 4. notranji presoji 
ter vzpostavljen pregled nad realizacijo izboljšav na VSŠ, ki kaže na znaten 
napredek v zadnjih dveh študijskih letih.  

 
5. Uvedene izboljšave v zvezi s sistemom kakovosti in delom komisije v 

študijskem letu 2015/2016   
Dopolnitev metodologije samoevalvacijskega poročila VSŠ v smislu podrobnejše 
analitike (pregled časa do diplomiranja, pregled realizacije izboljšav) 
Vzpostavitev evidence izboljšav, nad katerimi ima pregled komisija   
Dopolnitev postopkov anketiranja študentov in uporabe rezultatov anketiranja 
Večnivojski sistem samoevalvacijskih dokumentov VSŠ za študijsko leto 
2015/2016 (samostojne podrobnejše analize, sumarno poročilo)  

 
6. Predlagane izboljšave v zvezi s sistemom kakovosti in delom komisije v 

študijskem letu 2016/2017   
Kot določeno s planom izboljšav po priporočilih zunanje evalvacije, ocenjevanja 
PRSPO, 4. in 5. notranje presoje, sklepih komisije, evidenco ostalih izboljšav ter 
planiranimi aktivnostmi v letnem načrtu 2016/2017.  

 
dr. Marjeta Pučko 

Predsednica Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ in ŠC Kranj 
 
 

Kranj, 15. 9. 2016 
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