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Letno poročilo o aktivnostih Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
v študijskem letu 2014/2015 
 
 

1. Sestava komisije: 
Predsednica: dr. Marjeta Pučko 
Člani – predavatelji do maja 2015: Marija Šubic, mag. Jelka Bajželj, Janko Uhan, 
Srečko Uranič 
Člani – predavatelji od maja 2015 dalje: Marija Šubic, mag. Jelka Bajželj, Janko Uhan, 
Helena Jošt 
Člani  - študenti do maja 2015: Vesna Boškan, Aleksandra Mencinger 
Člani  - študenti od maja 2015 dalje: 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 (7.11.2014, 14.1.2015, 26.5.2015, 
24.4.2015, 28.9.2015) ter več tematskih sestankov ob pripravi in izvedbi zunanje 
evalvacije v oktobru in novembru 2014, ter ob zunanjem ocenjevanju za 
Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) 2014 v januarju 2015. 
 

3. Najpomembnejše izvedene aktivnosti: 
Priprava na izvedbo, podpora ob izvedbi in aktivno sodelovanje v zunanji 
evalvaciji v novembru 2015 
Pregled predloga končnega poročila zunanje evalvacije in priprava predlogov 
dopolnil  
Priprava načrta anketiranja 
Priprava samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2013/2014 in povzetka 
poročila za objavo 
Priprava 4. notranje presoje 
Analiza rezultatov o zaposljivosti diplomantov 
Analiza študentskih anket in predlog aktivnosti/ukrepov 
Priprava na izvedbo, podpora ob izvedbi in aktivno sodelovanje v zunanjem 
ocenjevanju PRSPO v januarju 2015 
Sodelovanje v delavnici NAKVISa/aktivnostih na področju meril in modelov 
kakovosti  za odprto izobraževanje v visokem šolstvu (M. Pučko) 
Sodelovanje članov komisije s prispevki na temo kakovosti in vodenja na 
konferencah 
Promocija sistema kakovosti 
Priprava in izvedba 3 procesnih delavnic za vodstvo ŠC Kranj – posodobitev 
strategije, konsolidacija in posodobitev sistema kazalnikov, določitev prioritet 
priporočil ocenjevalcev PRSPO (M. Pučko) 
Priprava letnega poročila o aktivnostih komisije v štud. letu 2014/2015 in načrta 
za štud. leto 2015/2016   
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4. Povzetek ugotovitev o izvajanju izobraževalnega procesa in delovanju šole iz 
pogleda komisije 
Delovanje šole je bilo presojano v zunanji evalvaciji NAKVISa v novembru 2014. 
Končno poročilo smo prejeli v maju 2015. Neskladnosti ni bilo ugotovljenih. 
Sprejeti so bili nekateri ukrepi v zvezi z zadovoljstvom študentov z urnikom. 
Celotni akcijski načrt uvajanja izboljšav na osnovi priporočil  zunanjih 
evalvatorjev bo izdelan kot navedeno v planu aktivnosti za študijsko leto 
2015/2016 po zaključku 4. notranje presoje, katere namen je za nekatera 
priporočila zunanjih evalvatorjev  zagotoviti dodatne analize in podatke za 
uvedbo izboljšav (prehodnost med letniki, čas do zaključka študija, odzivnost pri 
anketiranju, urnik). 
 

5. Uvedene izboljšave v zvezi s sistemom kakovosti in  delom komisije v 
študijskem letu 2013/14: 
Sklep vodstva za razširitev uporabe e-nabiralnika za celotni ŠC Kranj 
Prenova sistema kazalnikov v okviru ŠC Kranj 
Predstavitev/promocija sistema kakovosti za študente 

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

študijskem letu 2015/2016 
Kot določeno s planom izboljšav po priporočilih zunanje evalvacije, ocenjevanja 
PRSPO, 4. notranje presoje ter planiranimi aktivnostmi v letnem načrtu 
2015/2016.  

 
 

dr. Marjeta Pučko 
Predsednica Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ in ŠC Kranj 

 
Kranj, 24.9.2015 

 
 


