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Povzetek samoevalvacijskega poročila 

Višje strokovne šole Šolski center Kranj za študijsko leto 2016/17 

 

Ključni dogodki in aktivnosti, ki so vplivali na izvedbo študijskih programov in okoliščine, v 

katerih je delovala VSŠ v povezavi s sistemom vodenja kakovosti, so bili: 

 

- 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 Samoevalacijskega 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 evidenc 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. 
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1. Vpetost v okolje 

Na navedenem področju je VSŠ ŠC Kranj zopet razširila mrežo  sodelovanja z delodajalci (v 

katero je vključenih že preko 750 podjetij) in sicer predvsem na področju praktičnega 

izobraževanja ter ostalih oblik sodelovanja s podjetji. Obenem je VSŠ ŠC Kranj v povezavi s 

krepitvijo delovanja v lokalnem in globalnem okolju nadaljevala s procesi povezovanja s 

sorodnimi šolami in podjetji v mednarodnem okolju, kot tudi s promocijami vseh dobrih 

praks naše šole preko organiziranih dogodkov, objav v medijih, preko realiziranih referatov 

na nacionalnih in mednarodnih posvetih in konferencah ter s prepoznavnimi članki v 

uglednih strokovnih revijah. 

 

2. Delovanje Višje strokovne šole 

 

Šola je delovala skladno z letnim delovnim načrtom in s strateškimi usmeritvami, kot je tudi 

razvidno iz letnega poročila o delovanju šole. Strokovna in razvojno raziskovalna dejavnost se 

je izvajala v 12 projektih in več drugih dejavnostih. Zaposleni in zunanji predavatelji VSŠ so 

objavili večje število publikacij ter svoje delo predstavili na strokovnih srečanjih. Študenti so 

sodelovali tudi na tekmovanjih. Po letnem načrtu se je izvajala mobilnost študentov in 

zaposlenih v okviru projekta Erasmus +. 

 

3. Kadri 

 

Za izvajanje izobraževalnega procesa je šola zagotovila ustrezno število habilitiranih 

predavateljev in strokovnega osebja. Uvedenih je bilo večje število izboljšav izobraževalnih 

gradiv, procesov, opreme in informacijske tehnologije ter razvoja kompetenc predavateljev v 

okviru strokovnih aktivov in izobraževanj. 

 

4. Študijski programi in vpisani študenti 

 

V študijskem letu je šola izvajala 7 študijskih programov: Mehatronika, Informatika, 

Elektroenergetika, Ekonomist, Poslovni sekretar, Organizator socialne mreže in Varovanje. 

Vpisanih je bilo skupno 592 študentov, od tega 456 rednih študentov in 136 izrednih 

študentov. Število skupno vpisanih študentov je v primerjavi s preteklim študijskim letom za 

19 vpisanih študentov več, kot preteklo študijsko leto, večinoma zaradi povečanega števila 

vpisa na rednem študiju. 

 

5. Materialni pogoji 
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Materialni pogoji za delovanje šole so bili v splošnem ustrezni. Večina izobraževalnega 

procesa VSŠ se je izvajala v novih prostorih prizidka Medpodjetniškega izobraževalnega 

centra – v splošnih učilnicah in laboratorijih. 

 

6. Kakovost 

 

Študenti so v samoevalvacijskem poročilu, v pripravo katerega so bili vključeni, na podlagi 

rezultatov anket v splošnem izrazili zadovoljstvo s šolo in s študijskim procesom. Na področju 

vodenja, spremljanja in zagotavljanja kakovosti je potekalo intenzivno delo z aktivnostmi za 

nenehno uvajanje izboljšav in uresničevanjem akcijskega načrta v sodelovanju z vodstvom. 

 

 

 

Kranj, 1. 10. 2018 

 

 

 

 

 


