Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
info@sckr.si
http://www.sckr.si

Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 42
fax: (04) 280 40 35

Letno poročilo o aktivnostih Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti
v študijskem letu 2016/2017
1. Sestava komisije:
Predsednik: mag. Roman Rehberger
Člani – predavatelji: Marija Šubic, mag. Jelka Bajželj, Primož Kurent, Helena Jošt
Člana – študenta: 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 (30. 1. 2017, 3. 2. 2017, 10. 3.
2017, 30. 8. 2017, 4. 9. 2017) ter več tematskih delovnih sestankov ob pripravi in
izvedbi 5. notranje presoje v februarju in marcu 2017.
3. Najpomembnejše izvedene aktivnosti:
Imenovanje novih članov in predsednika komisije na seji predavateljskega zbora
(31. 1. 2017).
Operativni del priprave in izvedba 5. notranje presoje
Priprava akcijskega načrta po 5. notranji presoji
Priprava načrta anketiranja za tekoče študijsko leto.
Priprava Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2015/2016 in povzetka
poročila za objavo
Posodobitev Poslovnika kakovosti, 2. izdaja
Seznanitev študentov z rezultati študentskih anket za študijsko leto 2015/2016
ter pridobitev mnenja študentov (Žan Blatnik s člani študentskega sveta)
Analiza študentskih anket za študijsko leto 2015/2016 in predlog
aktivnosti/ukrepov
Analiza časa do diplomiranja za diplomante v študijskem letu 2015/2016 in
sooblikovanje ukrepov za skrajševanje časa do diplomiranja
Priprava evidence izboljšav in okvirnega stanja uvajanja izboljšav VSŠ
Sodelovanje članov komisije s prispevki na temo kakovosti in vodenja na
konferencah
Sodelovanje v delovni skupini predstavnikov VSŠ pri izboljšavi vloge OVSŠ v
okviru Skupnosti VSŠ
Promocija sistema kakovosti
Priprava predlogov izboljšav
Priprava načrta aktivnosti za študijsko leto 2017/2018
4. Povzetek ugotovitev o izvajanju izobraževalnega procesa in delovanju šole iz
pogleda komisije
V okviru 5. notranje presoje je bilo preverjano zadovoljstvo študentov z urnikom.
Sogovorniki so potrdili dobro zadovoljstvo z urnikom, pripomb ali predlogov
izboljšav niso imeli. S tem je potrjena ne le izboljšava, ki je izhajala na temo
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urnika iz 4. notranje presoje, pač pa tudi kontinuiteta izboljšave, kar ima za
posledico zadovoljstvo z urnikom tudi v 2015/16. S tem se dokazuje tudi
nenehno, stalno uresničevanje priporočil zunanje evalvacije NAKVIS-a in 3.
notranje presoje. Izdelan je bil akcijski načrt po 5. notranji presoji ter
vzpostavljen pregled nad realizacijo izboljšav na VSŠ, ki kaže na znaten napredek
v zadnjih treh študijskih letih.
5. Uvedene izboljšave v zvezi s sistemom kakovosti in delom komisije v
študijskem letu 2015/2016
Dopolnitev postopkov anketiranja študentov in delodajalcev.
6. Predlagane izboljšave v zvezi s sistemom kakovosti in delom komisije v
študijskem letu 2017/2018
Kot določeno s planom izboljšav po priporočilih zunanje evalvacije, notranjih
presoj, sklepih komisije, evidence ostalih izboljšav ter planiranimi aktivnostmi v
letnem načrtu 2017/2018.
Mag. Roman Rehberger
Predsednik Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ

Kranj, september 2017
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