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1. UVOD 
 
Višja strokovna šola (VSŠ) je v študijskem letu 2011/12 delovala kot organizacijska enota centra ESIC 
Kranj. Ekonomsko-storitveni izobraževalni center je bil ustanovljen s sklepom Vlade Republike 
Slovenije dne 2. 9. 2008, Višja strokovna šola je nato pričela z izvedbo študijskih programov v 
študijskem letu 2009/10. Na VSŠ ESIC Kranj se zavedamo, da je kakovost v izobraževanju zelo 
pomembna, saj nas bodo le kakovostno delo in stalne izboljšave (ki jih bomo uvajali na podlagi 
samoevalvacije) pripeljali do tega, da bomo še boljši na vseh področjih našega delovanja.  Kakovosti 
nasploh posvečamo zelo veliko pozornost, saj smo prepričani, da je od nje odvisna prihodnost naše 
šole. Že v študijskem letu 2009/2010 smo pristopili k izgradnji celovitega sistema kakovosti z 
obvladovanjem dokumentacije, evidenc in dokumentiranja procesov. V študijskem letu 2010/11 (in 
sicer v maju 2011) smo v okviru projekta IMPLETUM prejeli priznanje za vzpostavljen sistem 
vodenja kakovosti v skladu z zahtevami sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah . 

Aktivnosti na področju skrbi za kakovost je vodila komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
ob podpori vodstva šole, kar prav tako velja za študijsko leto 2011/12, ko se je sestava komisje za 
spremljanje in zagotavljanje kakovosti nekoliko spremenila, vodenje komisje pa je prevzela nova 
predsednica. Pravilnost usmeritev oz. našega dela na področju kakovosti med drugim potrjuje v 
študijskem letu 2011/12 (dne 13. 3. 2012) prejeto priznanje Q-VIZ 2012, ki označuje vzgojno-
izobraževalne zavode z družbenoodgovorno vizijo. 

Samoevalvacijsko poročilo ESIC Kranj, OE Višja strokovna šola, za študijsko leto 2011/12 (v 
nadaljevanju: poročilo) je izdelano na osnovi: 

- Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007);  
- Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS št. 86/2004); 
- Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/2006); 
- Meril za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, 

študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela 
(Uradni list RS, št. 124/04); 

- Razvojnega načrta Višje strokovne šole ESIC Kranj za obdobje 2010/11 – 2015/16 in 
- Samoevalvacijskega poročila v višjih strokovnih šolah, priporočenih smernic, projekta 
- Impletum. 

Poročilo vsebuje opis postopka samoevalvacije, oceno stanja, SWOT-analizo ter predloge in 
predvidene ukrepe za izboljšanje stanja. 
 
Samoevalvacijsko poročilo VSŠ ESIC Kranj za študijsko leto 2011/12 so pripravili: 

- Jelka Bajželj, predsednica komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti,  
- mag. Lidija Grmek Zupanc, ravnateljica, 
- Kristina Jeram, referentka za študijske in študentske zadeve, 
- Janja Rakovec, predavateljica, 
- Viktor Stare, organizator praktičnega izobraževanja. 
Pri pripravi poročila sta s pripravo podatkov sodelovali še Vesna Langerholc (računovodkinja) in 
Romana Čemažar (knjižničarka).  

 
Samoevalvacijsko poročilo so na svojih sejah obravnavali: 

- komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, dne ______________, 
- predavateljski zbor, dne _________________ , 
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- komisija za kakovost zavoda, dne _______________ 
- strateški svet, dne __________________, 
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2. PODATKI O ŠOLI 
 
Ime višje strokovne šole v celoti: 
 
Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj, Višja strokovna šola 
 

Naslov: Župančičeva 22, 4000 Kranj 

Telefon: ravnateljstvo 059 093 952 

  referat 059 093 950 

Faks: 059 093 951 

El. naslov:  vss@esic.si  

 
Programi, ki jih šola izvaja: 
 
Ekonomist: redni in izredni študij,  
Poslovni sekretar: izredni študij, 
Organizator socialne mreže: izredni študij (z izvajanjem programa smo pričeli 1. 10. 2011). 

2.1. Ekonomist 

Temeljni cilji programa so izobraziti ekonomiste: 
- z dovolj širokim in poglobljenim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem; 
- z dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva; 
- ki pridobijo generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja 

komerciala, računovodstvo, organizacija poslovanja; 

2.2. Poslovni sekretar 

Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti študente za: 
- izvajanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja in 

spremljanja aktivnosti poslovnega procesa v tajništvu, ki temelji na v programu pridobljenih 
širokih in poglobljenih strokovno-teoretičnih ter praktično uporabnih znanjih s področja 
organizacije in pisarniškega poslovanja, 

- za samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu, opravljanje 
najzahtevnejših operativno-strokovnih opravil in reševanja posameznih delovnih problemov z 
uporabo ustreznih metod in postopkov, 

- povezovanje znanja in informacij o odvijanju poslovnih in drugih dogajanj znotraj in izven 
organizacije s ciljem zagotavljanja sprejemanja celovitih in optimalnih odločitev, 

- strokovno odgovornost in profesionalnost, razumevanje pomena inovacij in sprememb v 
delovnih procesih ter odgovornost do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, 

- kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega procesa. 

2.3. Organizator socialne mreže 

Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti študente za: 
- organiziranje in koordiniranje aktivnosti programov socialne pomoči s ciljem vključevanja 

posameznikov in skupin v socialno mrežo; 

mailto:naslov:%20%20vss@esic.si
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- organiziranje in sodelovanje v programih ter aktivnostih s področja socialne preventive za 
zagotavljanje aktivnejšega in kakovostnejšega življenja ljudi; 

- informiranje uporabnikov o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva ter o podpornih 
mrežah v lokalnem okolju; 

- sodelovanje in povezovanje z ustanovami ter organizacijami, ki delujejo na področju socialnega 
varstva ter drugimi organizacijami na regionalni in lokalni ravni; 

- samostojno reševanje strokovnih problemov pri delu z uporabo ustreznih metod in postopkov 
ter iskanje novih pristopov ter rešitev pri svojem delu; 

- oblikovanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti, profesionalnosti in etičnosti ter 
odgovornosti do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu. 
 

3. OPIS METOD SPREMLJANJA KAKOVOSTI 
 
Postopki samoevalvacije so bili na ESIC Kranj, Višji strokovni šoli, izvedeni na osnovi in v skladu z 
merili, ki jih je sprejela komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti za študijsko leto 
09/10, 10/11 in 11/12. Upoštevana so bila naslednja merila oz. elementi samoevalvacije: 

- strategija, organiziranost in vodenje šole, 
- urejenost evidenc, 
- skrb za kakovost študijskega procesa, 
- strokovna dejavnost, obštudijske dejavnosti (projekti, praktično naravnane diplomske naloge), 
- kadri ter upravni in strokovno-tehnični delavci, 
- prostori, oprema za izobraževalno in strokovno dejavnost,  
- sodelovanje z okoljem na regionalni, državni in mednarodni ravni. 

Merila so v samoevalvacijskem poročilu predstavljena v okviru naslednjih elementov: 
- pedagoška realizacija in vpisna statistika po posameznih programih, po načinu študija in 

po letnikih, 
- analiza izpitnih rezultatov po posameznih programih, načinu študija in letnikih, 
- analiza uspešnosti študentov (izpitni rezultati, prehodnost) po posameznih programih, 

načinu študija in letnikih, 
- analiza zadovoljstva študentov s študijskim procesom na Višji strokovni šoli, 
- prostori in oprema, 
- opis dodatnega dela ter izpopolnjevanja predavateljev,  
- poročila o delovanju organov VSŠ, 
- sodelovanje z ostalimi enotami v Centru, 
- sodelovanje na izobraževalno-sejemskih prireditvah, 
- sodelovanje pri projektih, 
- sodelovanje z različnimi delodajalci, (izobraževalnimi) ustanovami, zbornicami, društvi in 

združenji itd. 
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4. OCENA STANJA PO PODROČJIH  

4.1.  Upravljanje in vodenje 

4.1.1.  Vizija, poslanstvo, vrednote, cilji, strateške usmeritve, urejenost evidenc, skrb za 
kakovost 

V skladu z vizijo centra ESIC Kranj smo s sodelovanjem študentov, predavateljev in delodajalcev 
oblikovali vizijo, poslanstvo in vrednote VSŠ. 

Vizija 
V petih letih bo VSŠ ESIC Kranj pridobila ugled najboljše višje strokovne šole, ki jo odlikuje odličnost 
programov, mednarodno primerljiva kakovost in priznana strokovnost njenih diplomantov. 

Poslanstvo 
Naše diplomante izobražujemo in usposabljamo v tradiciji najboljše izobraževalne prakse doma in v 
svetu. Želimo biti središče prenosa znanja in svoje delovanje stalno preverjati v širšem domačem in 
mednarodnem prostoru. 

Vrednote 

Vse naše ravnanje in delovanje temelji na visokih etičnih normah. Prizadevamo si uveljavljati 
moralno delovanje na vseh ravneh in v vseh poslovnih aktivnostih. Etično odličnost prenašamo na 
naše diplomante in študente ter krepimo zavest, da je pravi uspeh tisti, ki je zgrajen na vrednotah 
človeka, pravičnosti in poštenem odnosu do okolja. Krepimo odličnost v znanju in stalnem učenju. 
Krepimo odličnost na spoštovanju različnosti, ki vodijo k skupnemu napredku celotne družbe. 

 
Kratkoročni cilji razvoja višje strokovne šole 
Prizadevamo si, da bi šola postala prepoznavna izobraževalna in razvojna ustanova, ki bo 
povezovala različne institucije in podjetja, katerih cilj je razvoj vseživljenjskega izobraževanja na 
področju ekonomije.  
 
Dolgoročni cilji razvoja višje strokovne šole 
Dolgoročni cilji razvoja VSŠ temeljijo na široki programski ponudbi v sedanjosti in na novih 
programih, ki jih potrebujejo v prihodnosti industrija, malo gospodarstvo in obrt na Gorenjskem. 
Cilj, ki smo si ga zadali na VSŠ, je vzpostavitev študija, ki bo na našem področju predstavljal 
predvsem visoko raven znanja diplomantov in njihovo zaposljivost.  V okviru kratko- oz. 
srednjeročnih ciljev (strateški cilji in kazalniki iz razvojnega načrta za obdobje 2010/11 do 
2015/16) je komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ ESIC že v študijskem letu 
2010/11 potrdila nabor ciljev, doseganju katerih bomo namenjali še posebno pozornost. 

Med trajne dolgoročne cilje uvrščamo: 
- spodbujati vseživljenjsko učenje študentov in zaposlenih; 
- zagotavljati konkurenčnost diplomantov glede znanja ter osebnostnega razvoja; 
- aktivno sodelovati pri spremljavi in posodabljanju študijskih programov; 
- spremljati, razvijati in zagotavljati kakovost strokovnega dela; 
- sodelovati v mednarodnih projektih, ki jih razpisuje MIZKŠ, Javni sklad RS, Evropski skladi ipdr.; 
- spodbujati samoevalvacijo zaposlenih; 
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- okrepiti sodelovanje pri pripravi in izvedbi praktičnega izobraževanja rednih in izrednih 
študentov v podjetjih, zagotoviti vpis (še dodatnih) podjetij v register delodajalcev; 

- nenehno izboljševati pogoje za študij. 

S ciljem izboljšanja kakovosti na področju izvajanja aktivnosti in odločanja smo pristopili k 
podrobnejšemu definiranju in opisu procesov. Osredotočili smo se na študijski proces in aktivnosti, 
ki so z njim neposredno povezane. V Višji strokovni šoli smo opredelili naslednje procese (Poslovnik 
kakovosti str. 19): 

- izobraževalni proces, 

- sodelovanje s študenti, podjetji in širšo družbeno skupnostjo, 

- strokovna rast zaposlenih in njihov razvoj, 

- delo referata. 

4.1.2. Prostori, oprema, knjižnica 

Višja strokovna šola ima dobre prostorske pogoje in ustrezno, dokaj sodobno opremo. VSŠ ima na 
razpolago eno predavalnico, eno računalniško učilnico in pet učilnic za druga predmetna/strokovna 
področja. V popoldanskem času smo imeli v študijskem letu 2011/12 na voljo tudi prostore na 
Kidričevi 65, 4000 Kranj (sedež ESIC-a). 
 

4.1.3. Knjižnična dejavnost 

Študentje Višje strokovne šole ESIC so v študijskem letu 2011/12 uporabljali obstoječi enoti knjižnice 
zavoda na lokacijah Cesta Staneta Žagarja 33 in Kidričeva 65 v Kranju. Čitalniški prostor z dvema 
računalnikoma je urejen tudi na Župančičevi 22, periodiko pa si uporabniki lahko izposojajo tudi v 
tajništvu višje šole. Študentom je za komunikacijo s knjižnico, ki obsega tudi naročanje gradiva, na 
voljo elektronski naslov. Diplomske naloge so ažurno katalogizirane v COBISS/OPAC katalog in 
dostopne za čitalniško uporabo. 
         

 ŠL 2009/10 ŠL 
2010/11 

ŠL 
2011/12 

število enot v knjižnici 19.000 21.080 21.978 
število naslovov 
periodike 

33 31 34 

št. študentov na 1 
računalnik 

92 *24 68 

št. predavateljev na 1 
računalnik 

5 5 
5 

št. enot na študenta 103 98 108 

št. naslovov periodike 
na študenta 

0,18 0,14 
0,17 

delež študentov, ki up. 
E-podprti sistem 
izobraževanja 

80 % 80 % 

80% 
                     Tabela 1: Knjižnična dejavnost 
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Graf 1: Št. enot v knjižnici – primerjava med študijskimi leti 

 

 
Graf 2:  Št. enot na študenta – primerjava med študijskimi leti 

 
 

Graf 3: Št. študentov na 1 računalnik – primerjava 

Kot je razvidno iz zgornjih podatkov in grafov, se je število enot v knjižnici v primerjavi s ŠL 
20010/11 v ŠL 2011/12 povečalo, prav tako število naslovov periodike (na študenta), pri čemer pa 
delež študentov, ki uporabljajo e-podprti sistem izobraževanja, ostaja enak. 
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4.1.4. Financiranje 

       
PRIHODKI MŠŠ 354.114,49 

   ŠOLNINE 
 

58.595,47 
   NAJEMNINE 11.869,66 
   SKUPAJ PRIHODKI 424.579,62 
   

      REDNO DELO 178.209,77 
   STROŠKI STORITEV 75.467,06 
   STROŠKI MATERIALA    20.922,31 
   SKUPAJ ODHODKI 274.599,14 
    

 

 

 

 
 

Tabela 2: Primerjava med prihodki in odhodki med leti 2010, 2011 in 2012 

 

 
Graf 4: Primerjava med prihodki in odhodki med leti 2010, 2011 in 2012 

VSŠ, kot organizacijska enota ESIC Kranj, koristi vse prostore na lokaciji Župančičeve 22, skladno z  
letnim delovnim načrtom, urnikom in vsebinami, ki se izvajajo znotraj izobraževalnega procesa.  
Trenutno se uporablja vsa oprema na tej lokaciji. V ŠL 2011/12 je bilo nekaj investicij v opremo (glej 
tč. 4.1.4.1). Amortizacija se obračuna v skladu s SRS in se knjiži v breme sredstev v upravljanju.   
 
Kratka ocena stanja: 
Letna sredstva za izvajanje višješolskih študijskih programov določa Pravilnik o normativih za  
Financiranje višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 95/2008 z dne 6. 10. 2008). Letna sredstva se  
izračunajo na podlagi letne cene stroškov za študenta v letu, ki jo določi minister, na podlagi števila  
redno vpisanih študentov 2. letnika ter števila diplomantov. Ocenjujemo, da bo potrebno tudi v 
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študijskem letu 2012/13 vzpodbuditi študente bivšega  2. letnika, ki še niso prijavili teme diplomske 
naloge.  
 
Razkorak med prihodki in odhodki (glej tč. 4.1.4) je precejšen (pozitivna bilanca). V letu 2012 je bilo 
s strani MIZKŠ pogodba o financiranju zelo ugodna, saj je bilo mesečno nakazilo 26.784,70 (Mofas), 
za december pa spet samo 15.808,64, kot v lanskem letu, zato je razlika med prihodki in odhodki 
tako velika. 
 
Predvideni ukrepi:   
Ravnateljica se bo po elektronski pošti tudi v študijskem letu 2012/13 obrnila na vse študente 
bivšega drugega letnika, ki še niso prijavili teme za diplomsko nalogo ter organizirala in izvedla 
motivacijsko delavnico za omenjene študente, podobno kot je bilo to izvedeno v ŠL 2010/11. 
Rok: poletni semester 2012/13. 
 
Večkratni vpogled vodstva VSŠ v finančno poslovanje tekom vsakega tekočega študijskega leta bi 
omogočal boljšo/učinkovitejšo izrabo morebitnih razpoložljivih finančnih sredstev. 
 

4.1.4.1. Uporaba materialnih sredstev in vlaganja v opremo 
 

Vlaganja v prostor in opremo temeljijo na podlagi finančnih zmožnosti zavoda ter kriterijev 
učinkovite rabe. Amortizacija se je tudi v ŠL 2011/12 obračunavala na nivoju zavoda (vsi objekti z 
vso infrastrukturo se evidentirajo na nivoju pravnega subjekta, enako oprema). V ŠL 2011/12 
predstavlja največje vlaganje v prostor in opremo v poletnem semestru izvedena zamenjava oken v 
pritličju stavbe VSŠ, kar je predstavljalo strošek v višini 21.279 EUR. Poleg tega vložka v stavbo VSŠ 
na lokaciji Župančičeva 22 je bilo v ŠL 2011/12 nabavljene še nekaj nove opreme, in sicer čitalnik 
Canon, projekcijsko platno ter bele table, vse to v skupni vrednosti 993 EUR. 
 
 

4.2. Izobraževanje – študijska dejavnost 
 
4.2.1. Študijski programi 

 
V študijskem letu 2011/12 je izobraževanje potekalo po programih Ekonomist in Poslovni sekretar 
ter Organizator socialne mreže. Vsi programi so javno veljavni. Redni študij traja dve leti, izredni pa 
dve leti in pol. 
 

4.2.2. Podatki o vpisu 

Število razpisnih mest za študijsko leto 2011/12 je razvidno iz tabele. 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 
redni izredni redni izredni 

Ekonomist 60 60 2 10 
Poslovni sekretar - 60 - 10 

Organizator socialne 
mreže 

 50   

Tabela 3: Število razpisanih vpisnih mest 
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4.2.3. Analiza vpisa po programu in vpisnem roku 
 

Program Št. vpisanih v 1. letnik 2010/11 Napredujejo v 2. letnik  -  ŠL 2011/12 
(število/odstotek) 

Ekonomist – redno Vpisani skupaj 92 42 45, 7 % 

Vpisani v 1. roku 57 28 49, 12 % 

Vpisani v drugem 
roku 

35 14 40  % 

Ekonomist – izredno Vpisani skupaj 20 10 50  % 

Vpisani v 1. roku 3 1 33, 33 % 
Vpisani v drugem 
roku 

17 9 53  % 

Poslovni sekretar – 
izredno 

Vpisani skupaj 11 6 55 % 

Vpisani v 1. roku 2 2 100 % 

Vpisani v drugem 
roku 

9 4 45 % 

Z izvajanjem programa organizator socialne mreže smo pričeli v študijskem letu 2011/12, zato so v tabeli le 
podatki o vpisu in ne podatki o prehodnosti! 

Organizator socialne 
mreže - izredno 

Vpisani skupaj 10   

Vpisani v 1. roku 3   

Vpisani v drugem 
roku 

7   

Tabela 4: Vpisani po programih in vpisnih rokih 

Iz preglednice lahko razberemo, da so študenti, ki so vpisani v izredne programe, bolj motivirani za 
študij kot redni študenti, saj je bila prehodnost iz študijskega leta 2010/11 v študijsko leto 2011/12 
višja od 5 do 10 %. Študenti rednega programa ekonomist so imeli nekoliko višjo prehodnost pri 
vpisanih v 1. rednem roku, vsekakor pa pri prehodnosti vsekakor prednjači izredni program 
poslovni sekretar. Iz ostalih podatkov bi lahko razbrali, da so se v vse programe vpisovali študenti v 
veliki meri tudi zaradi statusa (fiktivni vpis). Šola se zaveda velikega fiktivnega vpisa rednih 
študentov, zato sprejema ukrepe za odpravo negativnih posledic. Dejstvo je, da je fiktivni vpis 
problem države, ki ga je potrebno razrešiti na sistemski ravni. Rešitve v tej smeri so na nivoju 
države že pripravljene, vendar delovanje ustreznega e-programa še ni dovolj preverjeno. 

4.2.4. Podatki o vpisu v študijskem letu 2011/2012 

 
Skupno število vpisanih študentov v študijskem letu 2011/12 je 215, od tega jih 156 študira redno 
in 59 izredno. V primerjavi s preteklim letom se je skupno število študentov povečalo, saj je VSŠ 
ESIC Kranj pričela z delovanjem šele v letu 2009/10, torej smo imeli v študijskem letu 2010/11 
prvo generacijo drugih letnikov, delno pa se je v letu 2011/12 število vpisanih študentov povečalo 
tudi na račun ponavljanja drugega letnika. 
 
 
 
 
 
 



 

 
17 

 

Samoevalvacijsko poročilo, Višja strokovna šola ESIC Kranj 2011/12 

Način študija Redni Izredni Skupaj 

Št. razpisanih mest 60 (+2 dodatni mesti) 170 
(+ 20 dodatnih 
mest) 

252 

Št. sprejetih 
kandidatov 

80 22 
 

102 

Št. vpisanih 
študentov v 

1.  prijavnem roku 

52 3  55 

Št. vpisanih 
študentov v 

2. prijavnem roku 

28 19  47 

Tabela 5: Št. vpisanih študentov v 1. in 2. vpisnem roku 

4.2.5. Podatki o prvič vpisanih študentih v 1. letnik/ciklus (po programih) 

 

 

 

 

Tabela 6: Št. prvič v prvi letnik vpisanih študentov po programih 

 

Številčno najmočnejši program je program ekonomist in sicer prednjači redni vpis v letnik. 
Iz tabele ter iz grafa je razvidno, da je bil najslabši vpis v program poslovni sekretar. 
Glede na to, da je šola v študijskem letu 2011/12 šele pričela z izvajanjem programa organizator 
socialne mreže, je bil vpis v ta program zadovoljiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Št. prvič vpisanih 
študentov 

Ekonomist, 1. letnik, redni 80 
Ekonomist, 1. ciklus, izredni 11 
Poslovni sekretar, 1. ciklus, izredni 4 

Organizator socialne mreže,  1. ciklus, izredni 10 
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4.2.6. Podatki o vpisanih študentih (po programih v vseh letnikih/ciklusih) 

Tabela 7: Št. vpisanih študentov po programih in letnikih/ciklusih 

 
Graf 5: Št. vpisanih študentov po letnikih in programih 

Številčno najmočnejši program je ekonomist – redni program, kjer je vpisanih skupno 156 
študentov, sledi program ekonomist – izredni program z 28 vpisanimi študenti in program poslovni 
sekretar – izredni program s 21 študenti. Številčno najslabši vpis je vpis v program organizator 
socialne mreže, vendar pa je šola pričela z izvajanjem tega programa šele v študijskem letu 2011/12, 

Skupno št. vpisanih študentov po programih 
ter letnikih/ciklusih 

Ekonomist, 1. letnik, redni

Ekonomist, 2. letnik, redni

Ekonomist, 1. ciklus, izredni

Ekonomist, 2. ciklus, izredni

Ekonomist, 3. ciklus, izredni

Poslovni sekretar, 1. ciklus,
izredni

Poslovni sekretar, 2. ciklus,
izredni

Poslovni sekretar, 3. ciklus,
izredni

Organizator socialne mreže,  1.
ciklus, izredni

Program Št. prvič vpisanih 
študentov 

Št. študentov 
ponavljanje, 
ponovni vpis 

Skupaj 

Ekonomist, 1. letnik, redni 80 6 + 3 89 
Ekonomist, 2. letnik, redni 42 24 + 1 67 
Ekonomist, 1. ciklus, izredni 14 / 14 
Ekonomist, 2. ciklus, izredni 10 / 10 
Ekonomist, 3. ciklus, izredni 7 / 7 
Poslovni sekretar, 1. ciklus, izredni 4 / 4 

Poslovni sekretar, 2. ciklus, izredni 5 / 5 

Poslovni sekretar, 3. ciklus, izredni 12 / 12 

Organizator socialne mreže,  1. ciklus, izredni 10 / 10 

Skupaj: 218 
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kar pomeni, da smo imeli v ŠL 2011/12 vpisane študente le v 1. ciklus (za izredna programa 
ekonomist in poslovni sekretar je šola izvajala 1. in 2. ciklus).  

Redni študij poteka samo v programu ekonomist. 

Študentov s posebnimi potrebami v študijskem letu 2011/12 ni bilo. 
 
Šola je v študijskem letu 2011/12 v programu ekonomist izvajala dva izbirna modula: 

 
- Modul 1 KOMERCIALIST - Asistent v mednarodnem poslovanju 
- Modul 2 RAČUNOVODJA – Računovodstvo oseb javnega prava 

 
*Opomba: vsi spodnji grafi zajemajo redne in izredne študente smeri ekonomist. 
 
 
 
 
 

Tabela 8: Št. študentov programa ekonomist glede na izbrani modul - vsi 

 

 
Graf 6: Število študentov glede na smer študija (komerciala, računovodstvo) – vsi 

študenti, primerjava med študijskim letom 2010/11 in študijskim 
letom 2011/12 (vsi) 

 

V prvem letniku/ciklusu se študenti odločijo le za smer – torej komerciala ali računovodstvo. 
 

Smer Št. študentov 
Komerciala 85 
Računovodstvo 26 

Tabela 9: Št. študentov programa ekonomist glede na izbrani modul – 1. letnik 

 
Graf 7: Število študentov glede na smer študija (komerciala, računovodstvo) –študenti 1. letnika, primerjava 

med študijskim letom 2010/11 in študijskim letom 2011/12 

 

Št. študentov, ŠL 2010/11 

Komerciala

Računovodstvo

Št. študentov, ŠL 2011/12 

Komerciala

Računovodstvo

Št. študentov, ŠL 2010/11 

Komerciala

Računovodstvo

Št. študentov, ŠL 2011/12 

Komerciala

Računovodstvo

Smer Št. študentov 
Komerciala 138 
Računovodstvo 46 
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Kot je razvidno iz zgornjih dveh grafov, je razmerje med smerjo komerciala in smerjo računovodstvo 
v obeh letnikih približno enako. Tudi primerjava grafov o izbiri modula za študijsko leto 2010/11 ter 
študijsko leto 2011/12 kaže, da je odstotek izbire v obeh študijskih letih približno enak. 
Študenti se morajo že v prvem letniku/ciklusu oz. pri vpisu v prvi letnik/ciklus odločiti med 
moduloma komerciala in računovodstvo, študenti izbirnega modula komerciala pa se morajo v  
drugem letniku/ciklusu odločiti tudi za izbiro jezika. Študenti se lahko odločijo med poslovnim tujim 
jezikom 1 na višji ravni (angleškim) in poslovnim tujim jezikom 2 (nemškim). Takšna možnost izbire 
jezikov (opcija nemščine) je smiselna, saj je največji trgovinski/poslovni partner naše države 
Nemčija, na področju Kranja in  Gorenjske pa delujejo številna (trgovska in druga) podjetja, ki imajo 
svoj sedež na nemškem govornem področju (Nemčija, Avstrija, Švica), kar za seboj potegne tudi 
ustrezno izbiro kadrov (objave delovnih mest).  
 
V spodnji tabeli je primerjava za izbiro tujega jezika. 
 

Izbirni jezik/študijsko leto Poslovni tuji jezik 1 na 
višji ravni (angleški) 

Poslovni tuji jezik 2 
(nemški) 

Študijsko leto 2010/11 (redni, izredni) 2 + 9 2 + 4 

Študijsko leto 2011/12 (redni, izredni) 2 +15 3 + 19 
Tabela 10: Izbira tujega jezika – primerjava med študijskimi leti 

 
Graf 8: Izbira tujega jezika – primerjava med študijskimi leti 

4.2.7. Podatki o številu in deležu diplomantov 

V študijskem letu 2010/11 je s šolanjem zaključila prva generacija študentov, vpisanih na VSŠ 
ESIC Kranj. 
Prvi diplomantki sta svoji diplomski nalogi zagovarjali 4. 7. 2011. 
Vsekakor se zavedamo, da bi lahko bil (problem je veliko število fiktivnih vpisov) delež 
diplomantov že v študijskem letu 2010/11 večji. 
V študijskem letu 2011/12 je bilo število diplomantov nekoliko višje, v spodnji tabeli je prikazana  
primerjava med deležem diplomantov v ŠL 2010/11 in ŠL 2011/12. 
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Program/študijsko leto ŠL 2010/11 ŠL 2011/12 
Ekonomist, redni študij 2 12 

Ekonomist, izredni študij / / 

Poslovni sekretar, izredni študij / 5 
Tabela 11: Št. diplomantov po študijskih letih 

Naslednja tabela vsebuje podatke o številu diplomantov v ŠL 2011/12  glede na ŠL prvega vpisa. 
 

Študijsko leto vpisa/program EKNR EKNI PSI 
2009/10 11  5 

2010/11 1   
Tabela 12: Št. diplomantov glede na študijsko leto prvega vpisa 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, je kar bilo kar 92 % diplomantov rednega  programa ekonomist 
prvič vpisano v študijskem letu 2009/10, diplomirali pa so v tretjem letu vpisa na šolo.  
Le ena diplomantka v študijskem letu 2011/12 je diplomirala neposredno po zaključku šolanja, 
torej po dveh letih vpisa na šolo. 
V študijskem letu 2010/11 sta po dveh letih študija vpisa na šolo diplomirali dve študentki, kar 
pomeni, da se je odstotek diplomantov, ki so diplomirali neposredno po zaključku drugega leta 
vpisa, zmanjšal. 
Poleg fiktivnega vpisa, ki močno znižuje odstotek prehodnosti študentov, je problem pri deležu 
diplomantov, ki diplomirajo v rednem roku, podaljševanje študija, saj imajo študenti v času študija 
pravico do enkratnega ponavljanja ali zamenjave programa.  

4.2.8. Podatki o številu prvič vpisanih študentov glede na spol 

Spodnja tabela prikazuje število vpisanih študentov po programih in po spolu v ŠL 2009/10, ŠL 
2010/11 in študijskem letu 2011/12. 
 

Kazalnik/študijsko leto 2009/10 2010/11 2011/12 

Ekonomist - 
redni 

Moški 22 30,14 % 44 32,84 % 53 33, 97 % 

Ženske 51 69,86 % 90 67,16 % 103 66, 02 % 

Skupaj 73 100 % 134 100 % 156 100 % 

Ekonomist - 
izredni 

Moški 11 36,67 % 9 32,14 % 9 32,14 %  

Ženske 19 63,33 % 19 67,86 % 19 67,86 % 

Skupaj 30 100 % 28 100 % 28 100 % 

Poslovni 
sekretar - 
izredni 

Moški 0 0 % 0 0 % 2 9, 52 % 

Ženske 15 100 % 23 100 % 19 90, 47 % 

Skupaj 15 100 % 23 100 % 21 100 % 

Organizator 
socialne 
mreže - 
izredni 

Moški / /   2 20 % 

Ženske / /   8 80% 

Skupaj / /   10 100 % 

Tabela 13: Število vpisanih študentov po programu in po spolu, primerjava v ŠL 2009/10, ŠL 2010/11 in ŠL 
2011/12 

Iz tabele je razvidno, da se je število študentov v ŠL 2011/12 v primerjali s prejšnjim študijskim 
letom povišalo. Če je bilo v študijskem letu 2010/11 razlog za višje število študentov dejstvo, da 
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je šola v tem letu prvič izvajala 2. letnik/ciklus, je v študijskem letu razlog za povišanje števila to, 
da je bilo kar nekaj študentov vpisanih tretje leto (ponavljanje, ponovni vpis).  
 
Število moških in žensk je bilo po posameznih  programih, v obeh študijskih letih,  približno v 
istem deležu, manjša sprememba je bila le pri programu poslovni sekretar, vendar je šlo v tem 
primeru za fiktivni vpis. 

4.2.9. Podatki o napredovanju študentov po programih 

 
PROGRAM VPISANI V POSAMEZEN 

PROGRAM V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2010/11 

NAPREDOVALI V VIŠJI LETNIK 
V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/12 

% 

Ekonomist - redno 92 42 45, 65 % 
Ekonomist - 
izredno 

20 15 75 % 

Poslovni sekretar 11 6 54, 54 % 
Tabela 14: Odstotek študentov, ki so napredovali v višji letnik 

 
Graf 9: Prehodnost študentov po programih 

 
Spodnja tabela primerja delež prehodnosti v študijskem letu 2010/11 in 2011/12. 

 

PROGRAM PREHODNOST V ŠL 2010/11 PREHODNOST V ŠL 2011/12 
Ekonomist - redno 57, 53 % 45, 65 % 
Ekonomist - 
izredno 

25, 8 % 75 % 

Poslovni sekretar 75 % 54, 54 % 
Tabela 15: Primerjava prehodnosti med ŠL 2010/11 in ŠL 2011/12 

Kot je razvidno iz podatkov, je prehodnost višja v izrednih programih. 
Če primerjamo prehodnost v študijskem letu 2010/11 s študijskim letom 2011/12, je bila 
prehodnost v rednem programu ekonomist kar precej nižja, zelo se je povečala prehodnost v 
izrednem programu ekonomist in precej zmanjšala v programu poslovni sekretar. 
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Želeli bi višjo prehodnost v rednem programu ekonomist, vendar pa je za manjšo prehodnost 
vsekakor kriv fiktivni vpis, kar bo vsekakor treba reševati predvsem na državni ravni. 

Zanimalo nas je, iz katerih šol (krajev) se vpisujejo kandidati v naše programe in kako uspešni so. 
Analizo smo izdelali za vpisane redne študente programa ekonomist Rezultati so razvidni iz 
spodnje tabele. 

PREDHODNA ŠOLA/KRAJ EKONOMIST 
VPISANI V ŠL 2010/11 
(ŠT./ODSTOTEK) 

NAPREDUJEJO V VIŠJI 
LETNIK 2011/12 
(ŠT./ODSTOTEK) 

EGSŠ Radovljica 3/3, 38 % 1/33, 33 % 
Ekonomska šola Kranj 6/6, 97 % 5/83, 33 % 

Ekonomska šola Kranj, Srednja 
poklicna in strokovna šola 

5/5, 81 % 3/60 % 

Ekonomska šola Kranj, Ekonomska 
gimnazija 

7/8, 13 % 2/28, 57 % 

ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola 
Kranj 

31/36, 04 % 24/77, 41 % 

Euro šola Ljubljana 1/1, 16 % 1/100 % 

Gimnazija Jesenice 2/2, 32 % 1/50 % 

Gimnazija Koper 1/1, 16 % 0/0 

Gimnazija Kranj 5/5, 81 % 2/40 % 

Gimnazija Ledina 1/1, 16 % 0/0 

Gimnazija Poljane 2/2, 32 % 0/0 

Gimnazija s tehniškimi šolami 
Derventa, BIH 

1/1, 16 % 0/0 

Gimnazija Škofja Loka 2/2, 32 % 0/0 
Ljudska univerza Jesenice 1/1, 16 % 0/0 

Paratus d. o. o. 1/1, 16 % 1/100 % 

Srednja ekonomska šola Ljubljana 2/2, 32 % 0/0 

Srednja ekonomsko turistična 
šola Radovljica 

1/1, 16 % 0/0 

Srednja elektro in strojna šola Kranj 1/1, 16 % 0/0 
Srednja gostinsko-turistična šola 
Radovljica 

1/1, 16 % 0/0 

Srednja šola Jesenice 1/1, 16 % 1/100 % 

Srednja šola za elektrotehniko in 
računalništvo Ljubljana 

2/2, 32 % 0/0 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana 1/1, 16 % 0/0 

Škofijska klasična gimnazija 3/3, 38 % 1/33, 33 % 
Šolski center Celje 1/1, 16 % 0/0 

TŠC Kranj 2/2, 32 % 0/0 

TŠC Nova Gorica 1/1, 16 % 0/0 

Zavod za izobraževanje odraslih 
Radovljica 

1/1, 16 % 0/0 

Tabela 16: Prehodnost študentov rednega programa ekonomist glede na predhodno izobrazbo 
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Iz tabele je mogoče razbrati tudi kraje oz. okoliše, kjer je smiselno okrepiti promocijo višje 
strokovne šole.  

 

Podatki o študentih 
V študijskem letu 2011/12 je bilo na VSŠ skupno vpisanih 215 študentov.  V naslednji 
tabeli je prikazano število študentov na predavatelja, inštruktorja in strokovnega 
delavca šole. Vsi predavatelji so izvajali vaje, torej so bili hkrati tudi inštruktorji.  
 

Število študentov 
predavatelja 

na 9,75 

Število študentov 
inštruktorja 

na 7,8 

Število študentov 
strokovnega delavca 

na 5,8 

Tabela 17: Razmerje med št. študentov na predavatelja, inštruktorja in strokovnega delavca v programu 
ekonomist, redni študij 

 

Število študentov 
predavatelja 

na 1, 9 

Število študentov 
inštruktorja 

na 1,9 

Število študentov 
strokovnega delavca 

na 1,5 

Tabela 18: Razmerje med št. študentov na predavatelja, inštruktorja in strokovnega delavca v programu v 
programu ekonomist, izredni študij 

 

Število študentov 
predavatelja 

na 2, 3 

Število študentov 
inštruktorja 

na 2, 3 

Število študentov 
strokovnega delavca 

na 1,5 

Tabela 19: Razmerje med št. študentov na predavatelja, inštruktorja in strokovnega delavca v programu 
poslovni sekretar, izredni študij 

 

Ugotavljamo, da je razmerje med številom študentov in predavateljev v vseh programih 
odlično. Priporočljiva vrednost je do 20 študentov na predavatelja. 
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4.2.10. Analiza opravljenih izpitov  

4.2.10.1. Ekonomist – redni študij, 1. letnik, modul komerciala 

Predmet Prijav. Pristop. Oprav. 
Niso 

oprav. 
Usp. % 

Povp. 
Oc. 

Ekonomija 54 48 24 24 50,0 7,08 

Informatika 30 30 26 4 86,7 7,46 

Kultura podjetja 53 46 28 18 60,9 7,32 
Organizacija in menedžment 
podjetja 

23 20 20 0 100,0 7,85 

Osnove poslovnih financ 42 38 27 11 71,1 6,93 

Poslovna matematika s 
statistiko 

34 30 29 1 96,7 8,52 

Poslovni tuj jezik 1 36 36 30 6 83,3 8,30 

Poslovno komuniciranje 33 28 28 0 100,0 7,54 
PRI 1 25 21 21 0 100,0 9,90 

Trženje 45 41 21 20 51,2 7,71 
Tabela 20: Analiza opravljenih izpitov, program ekonomist – redni študij, 1. letnik, modul komerciala 

4.2.10.2. Ekonomist – redni študij, 1. letnik, modul računovodstvo 

Predmet Prijav. Pristop. Oprav. 
Niso 

oprav. 
Usp. % 

Povp. 
Oc. 

Ekonomija 54 48 24 24 50,0 7,08 

Informatika 30 30 26 4 86,7 7,46 
Kultura podjetja 53 46 28 18 60,9 7,32 

Organizacija in menedžment 
podjetja 

23 20 20 0 100,0 7,85 

Osnove poslovnih financ 42 38 27 11 71,1 6,93 

Poslovna matematika s statistiko 34 30 29 1 96,7 8,52 

Poslovni tuj jezik 1 36 36 30 6 83,3 8,30 
Poslovno komuniciranje 33 28 28 0 100,0 7,54 

PRI 1 25 21 21 0 100,0 9,90 

Temelji računovodstva 10 4 4 0 100,0 6,75 
Tabela 21: Analiza opravljenih izpitov, program ekonomist – redni študij, 1. letnik, modul računovodstvo 

4.2.10.3. Ekonomist – redni študij, 2. letnik, modul asistent v mednarodnem poslovanju 

 

Predmet Prijav. Pristop. Oprav. 
Niso 

oprav. 
Usp. % 

Povp. 
Oc. 

Mednarodno poslovanje 24 23 23 0 100,0 8,57 

Nabava 23 23 23 0 100,0 8,78 

Poslovni tuji jezik 1 na višji ravni 7 6 6 0 100,0 8,67 

Poslovni tuji jezik 2 15 15 15 0 100,0 8,47 
Poslovno pravo 35 34 28 6 82,4 7,32 

PRI 2 18 18 18 0 100,0 9,94 

Prodaja 23 23 23 0 100,0 8,26 



 

 
26 

 

Samoevalvacijsko poročilo, Višja strokovna šola ESIC Kranj 2011/12 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 37 36 25 11 69,4 8,08 
Tabela 22: Analiza opravljenih izpitov, program ekonomist – redni študij, 2. letnik, modul asistent v 

mednarodnem poslovanju 

4.2.10.4. Ekonomist – redni študij, 2. letnik, modul računovodstvo oseb javnega prava 

Predmet Prijav. Pristop. Oprav. 
Niso 

oprav. 
Usp. % 

Povp. 
Oc. 

Analiza bilanc z revizijo 22 19 9 10 47,4 6,67 

Davki 22 20 18 2 90,0 8,17 

Financiranje proračunskih uporabnikov 17 14 8 6 57,1 6,75 
Finančno računovodstvo 27 23 9 14 39,1 8,00 

PRI 2 18 18 18 0 100,0 9,94 

Računovodstvo oseb javnega prava 16 16 9 7 56,3 7,78 

Stroškovno računovodstvo 19 15 11 4 73,3 7,82 
Tabela 23: Analiza opravljenih izpitov, program ekonomist – redni študij, 2. letnik, modul računovodstvo oseb javnega prava 

4.2.10.5. Ekonomist – izredni študij, 1. ciklus, modul računovodstvo in komerciala 

Predmet Prijav. Pristop. Oprav. 
Niso 

oprav. 
Usp. % 

Povp. 
Oc. 

Ekonomija 5 4 4 0 100,0 7,75 

Informatika 5 4 4 0 100,0 8,00 

Kultura podjetja 7 6 6 0 100,0 9,50 

Organizacija in menedžment podjetja 7 7 7 0 100,0 8,57 

Osnove poslovnih financ 4 4 3 1 75,0 8,33 

Poslovna matematika s statistiko 8 7 7 0 100,0 8,86 

Poslovni tuj jezik 1 5 5 5 0 100,0 9,20 
Poslovno komuniciranje 8 8 8 0 100,0 8,50 

PRI 1 1 1 1 0 100,0 10,00 

Temelji računovodstva 6 5 5 0 100,0 7,80 

Trženje 3 3 3 0 100,0 9,67 
Tabela 24: Analiza opravljenih izpitov, program ekonomist – izredni študij, 1. ciklus, modul računovodstvo in 

komerciala 

4.2.10.6. Ekonomist – izredni študij, 2. ciklus, modul računovodstvo za gospodarstvo 

Predmet Prijav. Pristop. Oprav. 
Niso 

oprav. 
Usp. % Povp. Oc. 

Davki 1 1 1 0 100,0 9,00 

Insolvenčni postopki 5 4 4 0 100,0 9,75 

Računovodstvo za samostojne 
podjetnike 

4 4 4 0 100,0 8,25 

Tabela 25: Analiza opravljenih izpitov, program ekonomist – izredni študij, 2. ciklus, modul računovodstvo 
oseb javnega prava 

4.2.10.7. Ekonomist – izredni študij, 2. ciklus, modul asistent v mednarodnem poslovanju 

Predmet Prijav. Pristop. Oprav. 
Niso 

oprav. 
Usp. % Povp. Oc. 

Mednarodno poslovanje 1 1 1 0 100,0 10,00 
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Nabava 1 1 1 0 100,0 10,00 
Prodaja 1 1 1 0 100,0 10,00 

Tabela 26: Analiza opravljenih izpitov, program ekonomist – izredni študij, 2. ciklus, modul asistent v 
mednarodnem poslovanju 

4.2.10.8.  Poslovni sekretar – izredni študij, 1. in 2. ciklus 

Predmet Prijav. Pristop. Oprav. 
Niso 

oprav. 
Usp. % Povp. Oc. 

Državna uprava in upravni 
postopek 

7 7 6 1 85,7 7,67 

Gospodarsko pravo 1 1 1 0 100,0 8,00 

Ljudje v organizaciji 8 7 7 0 100,0 9,43 
Osnove upravljanja in 
organizacija poslovanje 

9 9 7 2 77,8 7,71 

Poslovni tuji jezik 2 7 7 7 0 100,0 9,14 

Poslovno sporazumevanje v 
slovenskem jeziku 

7 7 7 0 100,0 8,43 

PRI 1 2 2 2 0 100,0 10,00 

PRI 2 2 2 2 0 100,0 9,00 

Projektno organiziranje 
poslovnih dogodkov 

7 6 6 0 100,0 8,17 

Sodobno vodenje pisarne 19 19 19 0 100,0 8,84 
Tabela 27: Analiza opravljenih izpitov, program poslovni sekretar – izredni študij, 1. In 2. ciklus 

4.2.10.9. Poslovni sekretar – izredni študij, 3. ciklus 

 

Predmet Prijav. Pristop. Oprav. 
Niso 

oprav. 
Usp. % Povp. Oc. 

Grafični in spletni design v 
pisarni 

11 11 11 0 100,0 9,09 

Sodobno vodenje pisarne 19 19 19 0 100,0 8,84 
Tabela 28: Analiza opravljenih izpitov, program poslovni sekretar – izredni študij, 3. ciklus 

4.2.10.10. Organizator socialne mreže – izredni študij, 1. ciklus 

 

Predmet Prijav. Pristop. Oprav. 
Niso 

oprav. 
Usp. % 

Povp. 
Oc. 

Informacijska tehnologija v sociali 9 9 9 0 100,0 8,00 

Jezikovna kultura 10 10 10 0 100,0 8,80 
Kaj je socialna država? 11 11 10 1 90,9 8,50 

Kultura podjetja 10 10 10 0 100,0 9,30 

Lokalno okolje in podporne mreže 10 10 10 0 100,0 8,30 

Organizacija in tehnike vodenja 10 10 10 0 100,0 9,20 
Praktično izobraževanje 1 4 4 4 0 100,0 10,00 

Pravo in vodenje dokumentacij v sociali 10 10 10 0 100,0 8,60 

Spodbujanje prostovoljnega dela v okolju 9 9 9 0 100,0 8,56 
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Tuji jezik  12 12 10 2 83,3 9,40 
Tabela 29: Analiza opravljenih izpitov, program organizator socialne mreže – izredni študij, 1. ciklus 

4.2.10.11. Uspešnost študentov – skupno 

 
 EKNR, 1. 

letnik 
EKNR, 2. 
letnik 

EKNI, 1. 
ciklus 

EKNI, 2. 
ciklus 

PS, 1. 
ciklus 

PS, 2. 
ciklus 

OSM, 1. 
ciklus 

Povprečna ocena 
opravljenih izpitov 

7,76 8, 09 8,01 9, 00 8,59 8, 48 8, 86 

Najnižja povprečna 
ocena predmeta 

7,08 6,67 7,20 8,25 7,67 7, 67 8, 3 

Najvišja povprečna 
ocena predmeta 

9,90 9, 94 9,80 9, 75 10, 00 9,43 10, 00 

Tabela 30: Povprečne ocene opravljenih izpitov po programih in letnikih/ciklusih 

Povprečne ocene izpitov so ustrezne.  

4.2.10.12. Primerjava povprečnih ocen po programih – primerjava po študijskih letih 

Program ŠL 2009/10 ŠL 2010/11 ŠL 2011/12 

EKN-R 7,76 7,85 7,92 

EKN-I 8,34 8,11 8,50 

PS 8,92 8,4 8, 53 
OSM / / 8, 86 

Tabela 31: Primerjava povprečnih ocen po programih – ŠL 2009/10, 2010/11 in 2011/12 

Iz tabele je razvidno, da so za študij bolj motivirani izredni študenti, kar je razvidno že iz podatkov 
prejšnjih let.  

4.2.11. Mobilnost študentov 

Že v študijskem letu 2010/11 smo pridobili ERASMUS listino. Več o (pod)programu Erasmus na 
internetni strani: http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx. 
  
Študent rednega programa Ekonomist Darjan Pantelić je v okviru projekta ERASMUS odšel v 
Manchester na praktično izobraževanje v juniju 2011, vse povezave je vzpostavila koordinatorica 
projekta dr. Irma Kern. Zaposlen je bil v Garden Centre All in one, praktično izobraževanje je 
opravljal v času od 11. junija 2011 do 21. septembra 2011.  
 
V študijskem letu 2011/12 so aktivnosti v projektu Erasmus precej zastale, ker koordinatorica 
projekta večinoma ni bila na razpolago študentom v Sloveniji (dr. Kern je bila zaposlena v ŠL 
2011/12 na Univerzi v Tübingenu, njena zaposlitev na VSŠ ESIC pa v mirovanju). Študent Darjan 
Pantelić je svoje izkušnje s praktičnim izobraževanjem v tujini študentom po dogovoru predstavil v 
poletnem semestru 2011/12 (predavanje z diskusijo). Še več o nekaterih aktivnostih projekta pod 
tč. 4.5.3.1. 

http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx
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Kratka ocena stanja:  
Za prvo leto izvajanja projekta so rezultati dobri. V študijskem letu 2011/12 so aktivnosti precej 
zamrle, pričakujemo pa (tudi glede na reorganizacijo ESIC-a s 1. 1. 2013) ponoven razmah aktivnosti 
v študijskem letu 2012/13.  
 

Predvideni ukrepi: 
Sklep 2. sestanka Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti z dne 5. 3. 2012: »Ravnateljica 
poskrbi, da koordinatorica od jeseni dalje sklicuje redne sestanke s študenti, v primeru, da pa bo dr. 
Kernova v Tübingenu ostala tudi v naslednjem študijskem letu, sklicuje sestanke s študenti na šoli v 
terminih, ko se vrača v Slovenijo. V kolikor to ne bo mogoče, ravnateljica najde novega 
koordinatorja projekta.« 
 

4.2.12. Ocene (mnenja) študentov - ANALIZA ANKET (št. leto 2011/2012) 

 
V študijskem letu 2011/12 so bile razpisane: 

- anketa o šoli in študijskem procesu,  
- ankete o izvedbi predmeta in izvajalcih – za vsak posamezni modul oz. 

izvajalca/predavatelja. 
 
Ankete so bile razpisane po posameznih programih, v različnih obdobjih: 

1.) Ankete o izvedbi predmeta in izvajalcih: 
- ekonomist, 1. letnik, redni študij, modul komerciala in računovodstvo, za predmete in 

izvajalce zimskega semestra – od 15. 12. 2011 do 22. 12. 2011 
- ekonomist, 2. letnik, redni študij, modul komerciala in računovodstvo, za predmete in 

izvajalce zimskega in poletnega semestra – od 11. 4. 2012 do 15. 5. 2012 
- ekonomist, 2. ciklus, izredni študij, modul komerciala in računovodstvo, za predmete in 

izvajalce zimskega in poletnega semestra – od 11. 4. 2012 do 15. 5. 2012 
- ekonomist, 1. ciklus, izredni študij, modul komerciala in računovodstvo, za predmete in 

izvajalce zimskega in poletnega semestra – od 19. 6. 2012 do 5. 9. 2012 
- poslovni sekretar, 1.  in 2. ciklus, izredni študij, za predmete in izvajalce zimskega in 

poletnega semestra – od 19. 6. 2012 do 5. 9. 2012 
- organizator socialne mreže, 1. ciklus, izredni študij za predmete in izvajalce zimskega in 

poletnega semestra – od 19. 6. 2012 do 5. 9. 2012 
2.) Anketa o šoli in študijskem procesu: 
- ekonomist, 2. letnik, redni študij, modul komerciala in računovodstvo – od 11. 4. 2012 do  

15. 6. 2012 
- ekonomist, 1. letnik, redni študij, modul komerciala in računovodstvo ter vsi izredni 

programi  – od 19. 6. 2012 do 15. 9. 2012 
 
Še vedno ugotavljamo, da študenti zelo slabo odgovarjajo na ankete, zato bo v bodoče potrebno 
razmisliti, na kakšen način jih lahko spodbudimo k številčnejšemu izpolnjevanju razpisanih anket. 
Rezultatov anketiranja o predmetih in izvajalcih zaradi varovanja osebnih podatkov ne bomo 
posebaj izpostavljali, se pa rezultati anketiranj (kot zahtevana referenca) prilagajo vsakokratnim 
vlogam za ponovna imenovanja za naziv predavatelja višje strokovne šole (sklep predavateljskega 
zbora VSŠ ESIC). 
 
V spodnji tabeli prikazujemo povprečno oceno odgovorov anketirancev na vprašanja o šoli in 
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študijskem procesu.  
 

VPRAŠANJE 

POVPREČNA 
OCENA 
ODGOVOROV 

ŠT.  
ANKETIRANCEV 

Informacije o študijskem procesu so mi bile 
pravočasno na razpolago (dostopne). 4,67 48 

Obveščanje o spremembah je bilo ažurno in 
natančno. 4,71 48 

Prostori za predavanja, vaje in druge oblike dela so 
bili ustrezni. 4,46 48 

V šoli sem imel/a možnost uporabljati internet za 
študijske namene. 4,58 43 

Spletna stran šole je vsebinsko ustrezna in pregledna 
ter uporabna in aktualna. 4,45 47 

Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela 
(v dnevu, tednu, semestru) je ustrezen. 4,00 48 
Obseg in dostopnost literature in podatkovnih baz v 
knjižnici sta ustrezna. 4,03 37 
Pomoč osebja v knjižnici je ustrezna. 3,74 34 

Prostor v šoli (čitalnica), kjer lahko študiram, je 
ustrezen. 4,05 40 

Vem na koga se lahko obrnem po pomoč v zvezi s 
študijem (tutorstvo, svetovanje, pomoč pri 
zaposlitvi). 4,33 45 
Uradne ure referata so ustrezne. 4,51 47 

Delo osebja v referatu (pomoč, informacije, 
odzivnost) je ustrezno. 4,75 48 

Na razpolago je dovolj informacij o možnosti 
vključevanja v projekte in mednarodno izmenjavo. 4,34 44 
Organizacija praktičnega izobraževanja je bila 
ustrezna. 4,49 43 

Na praktičnem izobraževanje sem opravljal/a 
ustrezna strokovna dela in pridobil delovne izkušnje. 4,16 45 

Spremljanje praktičnega izobraževanja s strani šole je 
bilo ustrezno. 4,41 44 

Dosedanji študij je izpolnil moja pričakovanja. 4,40 48 
Tabela 32: Povprečne ocene vprašanj o šoli in študijskem procesu  

4.2.13. Analiza anket o zadovoljstvu strokovnih delavcev v študijskem letu 2011/12 
 

Anketiranje med strokovnimi delavci smo izvedli na 3. seji predavateljskega zbora, ki je bila  
8. 5. 2012. Odsotne predavatelje smo k anketiranju pozvali preko elektronske pošte.  
V spodnji tabeli prikazujemo povprečno oceno odgovorov na vprašanja o zadovoljstvu strokovnih 
delavcev. 
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Redno 
zaposlen 

na šoli Št. 
Pogodbena 
zaposlitev Št. V deležu Št. Skupaj Št. 

Vrsta zaposlitve 1,00 4 2,00 11 3,00 5 2,05 20 

Pri delu sem imel/a možnost 
uporabljati sodobno 
informacijsko tehnologijo. 5,00 4 4,55 11 5,00 5 4,75 20 

Prostori za predavanja, vaje 
in druge oblike dela so bili 
ustrezni. 5,00 4 4,00 11 5,00 5 4,45 20 

Ure predavanj, vaj in drugih 
oblik dela (oz. delovni čas) 
so bile ustrezno 
razporejene. 5,00 4 4,18 11 4,40 5 4,40 20 

Obseg in dostopnost 
literature v knjižnici sta 
ustrezna. 4,75 4 3,86 7 4,40 5 4,25 16 

Prostor v šoli, kjer se lahko 
pripravljam na delo in 
opravim individualne 
razgovore, je ustrezen. 5,00 4 4,56 9 4,60 5 4,67 18 

Oprema in tehnični 
pripomočki v predavalnicah 
so ustrezni. 5,00 4 4,18 11 5,00 5 4,55 20 

Zadovoljen/na sem z 
možnostmi uporabe 
telekomunikacijskih 
pripomočkov in naprav za 
tiskanje, kopiranje. 4,75 4 4,25 8 4,20 5 4,35 17 

Organizacija in razpored 
pouka za redne študente sta 
bila ustrezna. 5,00 4 4,00 7 4,60 5 4,44 16 

Organizacija in razpored 
pouka za izredne študente 
sta bila ustrezna. 5,00 3 3,80 10 4,40 5 4,17 18 

Dobil/a sem pravočasne 
informacije o delovnem 
procesu, obveščanje o 
spremembah je bilo ažurno 
in natančno. 5,00 4 4,73 11 4,80 5 4,80 20 

Načini informiranja na šoli 
so ustrezni. 5,00 4 4,82 11 4,80 5 4,85 20 

Potrebne informacije za delo 
dobim pravočasno. 5,00 4 4,73 11 4,80 5 4,80 20 

Pogostost sestankov, 
razgovorov, predavateljskih 
zborov, strokovnih aktivov je 
ustrezna. 5,00 4 4,55 11 4,60 5 4,65 20 

Dobivam dovolj informacij s 
strani vodstva. 5,00 4 4,55 11 4,80 5 4,70 20 

Informacije, ki jih dobivam s 
strani vodstva, so 
oblikovane na pravi način, 
kratke, razumljive in 5,00 4 4,64 11 4,60 5 4,70 20 
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nedvoumne. 

Informiran/a sem o 
dogajanju v organizaciji. 5,00 4 3,91 11 4,60 5 4,30 20 

Sodelovanje z osebjem v 
knjižnici je ustrezno. 4,75 4 3,75 4 4,20 5 4,23 13 

Sodelovanje z referentom je 
ustrezno. 5,00 4 4,82 11 5,00 5 4,90 20 

Sodelovanje s tehničnim 
osebjem je ustrezno. 5,00 4 4,17 6 4,80 5 4,60 15 

V okviru strokovnega aktiva 
dobro sodelujemo. 5,00 4 3,36 11 3,80 5 3,80 20 

Sodelovanje z vodstvom 
zavoda je dobro. 5,00 4 3,63 8 4,40 5 4,18 17 

Sodelovanje z vodstvom 
višje šole je dobro. 5,00 4 4,73 11 4,80 5 4,80 20 

Vodstvo šole spodbuja in 
omogoča povezovanje z 
drugimi zavodi. 5,00 4 3,88 8 4,20 5 4,24 17 

Imam dobre možnosti 
vključevanja v različne 
projekte. 5,00 4 3,82 11 4,60 5 4,25 20 

Med strokovnimi delavci 
vladajo dobri medosebni 
odnosi. 5,00 4 4,57 7 4,40 5 4,63 16 

V kolektivu se zelo dobro 
počutim. 5,00 4 4,33 9 4,60 5 4,56 18 

Imam občutek, da je 
nadrejenim mar zame, da 
me cenijo in spoštujejo. 5,00 4 4,40 10 4,60 5 4,58 19 

Strokovni delavci si upamo 
odkrito izraziti svoje mnenje. 5,00 4 4,45 11 4,60 5 4,60 20 

Z drugimi strokovnimi 
delavci tvorimo skupino, ki 
zagotavlja uspešno 
doseganje ciljev. 5,00 4 4,00 9 4,40 5 4,33 18 

V naši šoli je sproščeno 
vzdušje. 5,00 4 4,36 11 4,40 5 4,50 20 

Z nadrejenimi smo v dobrih 
medsebojnih odnosih. 5,00 4 4,64 11 4,80 5 4,75 20 

Od nadrejenih dobim dovolj 
priznanj in pohval za svoje 
delo. 5,00 4 4,09 11 4,60 5 4,40 20 

Redno dobivam povratne 
informacije o uspešnosti pri 
delu in rezultatih, ki jih 
dosegam. 5,00 4 3,80 10 4,20 5 4,16 19 

Zadovoljen/na sem s 
plačilom. 3,75 4 3,67 9 3,80 5 3,72 18 

Menim, da je moje plačilo 
enakovredno plačilu drugih 
predavateljev za enako delo. 4,00 4 4,00 7 4,20 5 4,06 16 

Za dodatno opravljeno delo 
sem deležen/a denarne 
stimulacije. 2,75 4 2,29 7 3,67 3 2,71 14 
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Plačilo je sorazmerna 
vloženemu delu in trudu. 3,25 4 3,09 11 3,20 5 3,15 20 

Vodstvo nagradi moj trud z 
(ne) materialno nagrado. 4,00 4 3,00 9 3,40 5 3,33 18 

Delo na višji šoli je izpolnilo 
moja pričakovanja. 4,75 4 4,27 11 4,20 5 4,35 20 

Imam dobre možnosti za 
strokovno izpopolnjevanje 
oziroma  napredovanje. 5,00 4 4,00 10 4,40 5 4,32 19 

Imam dobre možnosti za 
osebno rast. 5,00 4 4,30 10 4,40 5 4,47 19 

Rezultati mojega dela mi 
dajejo občutek zadovoljstva, 
občutek, da sem nekaj 
dosegel/a. 5,00 4 4,18 11 4,40 5 4,40 20 

Delo ustreza moji izobrazbi, 
interesom, sposobnostim ... 5,00 4 4,45 11 4,20 5 4,50 20 

Z delom na višji šoli 
zadovoljim svoje osebne 
potrebe. 4,75 4 4,45 11 4,00 5 4,40 20 

Praviloma imam na 
razpolago dovolj časa in 
sredstev, da opravim 
delovne naloge. 5,00 4 4,45 11 4,00 5 4,45 20 

Vesel/a in ponosen/a sem, 
da delam na tej šoli. 5,00 4 4,36 11 4,60 5 4,55 20 

Pri delu sem lahko 
ustvarjalen/a in 
inovativen/a. 5,00 4 4,55 11 4,40 5 4,60 20 

Pri svojem delu sem 
svoboden/a. 5,00 4 4,91 11 4,60 5 4,85 20 

Opravljam zanimivo in 
kreativno delo. 5,00 4 4,73 11 4,80 5 4,80 20 

Pogoji dela 4,75 4 4,09 11 4,20 5 4,25 20 

Delo - vsebina 5,00 4 4,45 11 4,20 5 4,50 20 

Odnosi s sodelavci 4,75 4 4,36 11 4,00 5 4,35 20 

Možnosti napredovanja 4,75 4 3,82 11 3,80 5 4,00 20 

Vodenje 5,00 4 4,18 11 4,20 5 4,35 20 

Plačilo 4,75 4 3,73 11 3,80 5 3,95 20 

Tabela 33: Povprečne ocene vprašanj o zadovoljstvu strokovnih delavcev 

Opisni odgovori na vprašanja v anketi o zadovoljstvu strokovnih delavcev: 

Redno zaposlen na šoli 

Kaj še posebej prispeva k vašemu dobremu počutju na šoli, med sodelavci? 
 korektnost, odkritost, doslednost 
 dejstvo, da je šola majhna. 
 dobro sodelovanje z referatom 

Kaj slabo vpliva na vaše počutje na šoli med sodelavci? 
 problematika vpisa - nekako prinaša nezadovoljstvo 
 nič 

Kaj še posebej prispeva k vašemu dobremu počutju med študenti? 
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 korektnost, marljivost, natančnost, resnost, zavzetost 
 sproščen odnos 

Kaj slabo vpliva na vaše počutje med študenti? 
 nič 

Po čem menite, da nas udeleženci izobraževanja cenijo? 
 strokovnost, ažurnost, natančnost, korektnost, poštenost 
 po strokovnosti diplomantov 
 po razgovorih z njimi 

Kaj je po vašem mnenju študentom na višji šoli najbolj všeč? 
 poznavanje okolja, bližina, program, način izvedbe in pristopa 
 da jih cenimo kot posameznike 
 odnos predavateljev do študentov 

Navedite predloge, ki bi pripomogli k izboljšanju sodelovanja med zaposlenimi, zaposlenimi in 
vodstvom, zaposlenimi in študenti. 

 izmenjava mnenj in predlogov 
 forum v e-zbornici 

S kakšnimi ukrepi bi lahko povečali zadovoljstvo predavateljev, na katerih področjih? 
 z določenimi zadolžitvami  
 z občutkom pripadnosti 
 morda delo v projektih 

Kaj je po vašem mnenju najpomembnejši kriterij kakovosti šole? 
 vpis, število obiskovanj predavanj, število diplomantov in čas do diplomiranja in možnost 

zaposlitev diplomantov 
 kakovost diplomantov 
 strokovni predavatelji in kakovostna ter zanimiva predavanja 

Kaj bi po vašem mnenju morali spremeniti za izboljšanje kakovosti šole? 
 večje povezovanje z ostalimi višjimi in strokovnimi šolami 
 ne vem 

Vaše mnenje o anketi: 
 malce predolga 
 obsežna 
 odlična 

Pogodbena zaposlitev 

Kaj še posebej prispeva k vašemu dobremu počutju na šoli, med sodelavci? 
 dobro sodelovanje s študenti, prijaznost referentke in ravnateljice. Zelo hitro se odzivajo in 

tudi želje izpolnijo. Sodelovanje je odkrito, prijazno. 
 zanimanje za delo in ideje učitelja 
 odnosi 
 pozitiven odnos sodelavcev, dobro vzdušje 
 čajna kuhinja s kavo, prijazna čistilka, sodelavcev pa ne poznam 
 preprostost in dostopnost sodelavcev 
 ustreznost prostorov, predmetov dela in programa 

Kaj slabo vpliva na vaše počutje na šoli med sodelavci? 
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 nimam pripomb 
 nimam slabih izkušenj 
 da nimamo nobenega stika 
 nisem še imela slabih izkušenj 

Kaj še posebej prispeva k vašemu dobremu počutju med študenti? 
 zavzetost, spoštljiv odnos do predavatelja 
 medsebojno spoštovanje 
 različnost med študenti, reševanje ekonomskih primerov/problemov 
 izražena volja po učenju, dobro opravljeno seminarsko delo 
 njihov pozitiven odziv na predavanja in vaje 
 spontano sodelovanje študentov 

Kaj slabo vpliva na vaše počutje med študenti? 
 odsotnost intelektualne radovednosti 
 nimam slabih izkušenj 
 neudeležba na predavanjih ali predčasni odhodi, s čimer se podrejo načrti za vaje in 

skupinsko delo 
 klepetanje, nesodelovanje prisotnih 

Po čem menite, da nas udeleženci izobraževanja cenijo? 
 po neposrednosti v komuniciranju - veliko izkušenj, ki jih lahko posredujem - spodbujam jih k 

pozitivnem ravnanju in jih navdušim 
 ne vem 
 po prikazani volji in delovni zagnanosti, da študente nekaj koristnega naučimo 
 ne vem, s študenti se o tem še nisem uspela pogovoriti 
 po pravičnosti, poštenosti, korektnosti, strokovnosti 
 po načinu prenašanja znanja in trajnosti osvojenega znanja 
 osebni pristop zaradi majhnega števila študentov 
 strokovnosti 
 po kvaliteti opravljenega dela 

Kaj je po vašem mnenju študentom na višji šoli najbolj všeč? 
 neposredni kontakti, manjše skupine, sodelovanje 
 odločnost in pravičnost pri predavatelju ter zanimiva predavanja 
 odkritosrčen in zaupljiv odnos do slehernega posameznika. Trud in volja, da pri predavanjih 

pomagaš študentom. Dajanje nasvetov za bodoče poslovno in privatno življenje. 
 neobvezna prisotnost 
 čim več praktičnih primerov vključiti v predavanja oz. teorijo 
 praktičnost obravnavane tematike 
 praktičnost usposabljanja 
 način podaje razlage, da jo razumejo 

Navedite predloge, ki bi pripomogli k izboljšanju sodelovanja med zaposlenimi, zaposlenimi in 
vodstvom, zaposlenimi in študenti. 

 skupni projekti tudi z javnostjo 
 medpredmetno povezovanje med zaposlenimi 
 nimam pripomb. 
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 sodelovanje z vodstvom in ostalimi predavatelji v e-zbornici in skupni projekti (npr. 
motivacijske delavnice za dokončanje študija, delavnice o pisanju sem. in dipl. nalog, delo v 
skupnosti), več kontaktnih ur s študenti, možnost dela na terenu 

 povratne informacije o uspešnosti procesa 
 nimam predlogov 

S kakšnimi ukrepi bi lahko povečali zadovoljstvo predavateljev, na katerih področjih? 
 z ustreznim nagrajevanjem in osebno komunikacijo 
 nimam pripomb 
 višje urne postavke in nagrajevanje dodatnega dela, povezovanje aktivov, skupni projekti 
 neformalna druženja na področjih medsebojnih odnosov 
 možnost vključitve v raziskovalne projekte 

 

Kaj je po vašem mnenju najpomembnejši kriterij kakovosti šole? 
 da usposobi študente za samostojno delo, da so inovativni, vztrajni in se ne ustrašijo težav, 

na katere bodo naleteli pri svojem delu - prijaznost in iskrenost - pozitivna naravnanost, 
izogibanje kritizerstvu in poudarjanje dobrih praks 

 dobri predavatelji 
 pridobljeno znanje in uspešnost na delovnem mestu 
 število uspešno diplomiranih študentov 
 kvalitetna vsebina in dobri predavatelji 
 diplomanti, ki s svojim znanjem in strokovnostjo ponesejo glas šole v svet 
 ustrezen nivo znanja 
 kakovostni in zahtevni predavatelji 

Kaj bi po vašem mnenju morali spremeniti za izboljšanje kakovosti šole? 
 več delati na samostojnem delu, praktičnih vajah, delu v praksi, prenosu najboljših praks 
 nič ne bi spreminjala, le nadaljevati je treba v skladu z načrtovanim 
 večji poudarek na motivaciji študentov za izdelavo diplome 
 večje povezovanje aktivov, večja prisotnost šole na družbenih omrežjih, projekti v skupnosti 
 motiviranje študentov k študiju in doseganju uspehov in posledično povečanje vpisa 

naslednjih generacij, saj bi diplomanti sporočali bodočim študentom, da je bil študij zanimiv, 
da je temeljil na pridobivanju znanja za življenje, da je bil študij uspešen 

 nimam predloga 

Vaše mnenje o anketi: 
 ok 
 v redu je 
 OK 
 solidna 
 premalo prostora za predloge 
 mogoče malo preobsežna, vendar dobra 
 ankete so nujno za analizo in oceno vsakega procesa 
 je dobra 

V deležu 

Kaj še posebej prispeva k vašemu dobremu počutju na šoli, med sodelavci? 
 lastno vključevanje v delo in življenje zavoda 
 dobro medsebojno sodelovanje 
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 medsebojni odnosi 
 dobri odnosi 

Kaj slabo vpliva na vaše počutje na šoli med sodelavci? 
 aktualne razmere v gospodarstvu 
 nič 
 mogoče s strani samo nekaterih posameznikov neiskrenost 
 pretirana tekmovalnost 

Kaj še posebej prispeva k vašemu dobremu počutju med študenti? 
 lastno razpoloženje 
 motivacija za delo in volja do učenja in vaj 
 medsebojni odnosi 
 pripravljenost na delo, dobra komunikacija 

Kaj slabo vpliva na vaše počutje med študenti? 
 slab občutek bi lahko vzbudilo nesodelovanje 
 nemotiviranost 
 mogoče s strani samo nekaterih študentov nagnjenje k goljufiji 
 ignoranca 

Po čem menite, da nas udeleženci izobraževanja cenijo? 
 po korektnosti, aktualnosti, ustvarjalnosti 
 po dostopnosti in pripravljenosti za sodelovanje, pomoč pri študiju, osebni pristop 
 strokovnost, enak pristop do vseh 
 ker prihajajo na predavanja in vaje in sodelujejo 
 strokovnosti, doslednosti, objektivnosti, dobrih odnosih 

Kaj je po vašem mnenju študentom na višji šoli najbolj všeč? 
 študirajo, kar jih zanima ali potrebujejo pri svojem delu 
 da študentje niso številke, temveč posamezniki s svojimi potrebami in željami, ki jih lahko 

realizirajo 
 sproščeno vzdušje 
 medsebojni odnosi 
 prijazno okolje 

Navedite predloge, ki bi pripomogli k izboljšanju sodelovanja med zaposlenimi, zaposlenimi in 
vodstvom, zaposlenimi in študenti. 

 e-načini sodelovanja 
 kakšno dobro predavanje zunanjih strokovnjakov iz različnih področjih 
 povečati pripadnost šoli, ukrepi?, enkrat letno sestanek zaposlenih z vodstvom ESICA 
 več samoiniciativnosti, sodelovanja 
 odprta komunikacija 

S kakšnimi ukrepi bi lahko povečali zadovoljstvo predavateljev, na katerih področjih? 
 povezovanje z gospodarstvom in okoljem 
 seminar za team building, predavanje Alana Kobilice 
 z večjim osebnim delom 
 odprta komunikacija 

Kaj je po vašem mnenju najpomembnejši kriterij kakovosti šole? 
 znanja in kompetence, ki jih študenti pridobijo 
 osebni pristop 
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 strokovnost, aktualna znanja in veščine 
 znanje in spoštovanje. 
 število diplomantov 

Kaj bi po vašem mnenju morali spremeniti za izboljšanje kakovosti šole? 
 postopno in konstantno uvajanje izboljšav 
 nič, vse je vedno odvisno od predavateljev in študentov 
 več znanja 
 spodbuditi študente k resnejšemu študiju 

Vaše mnenje o anketi: 
 je obsežna 
 nujno delo 
 v redu 
 v redu. 
 o.k. 

 
Kratka ocena stanja: 
 
Stanje, kot so ga pokazali rezultati ankete, ocenjujemo kot dobro, vendar so možne izboljšave na 
več področjih.  
 
Nižjo stopnjo zadovoljstva kaže anketa na področjih denarnih stimulacij in plačila za opravljeno 
delo; predavatelji so mnenja, da bi morali, v kolikor to dopuščajo finančne zmožnosti in druge 
možnosti, spodbujati sodelovanje predavateljev in njihovo dodatno delo tudi preko denarnih in 
nematerialnih nagrad. Nekaj nižje je ocenjeno prav tako sodelovanje z vodstvom zavoda (4,17).  
 
Prav tako nekoliko navzdol (od siceršnjega povprečja) odstopajo rezultati dela po aktivih (to je sicer 
specifika višjih strokovnih šol) in prav tako na področjih »obseg in dostopnost literature v knjižnici« 
ter »sodelovanje z osebjem v knjižnici« (slednje ima oceno 4,23). Predvsem pogodbeni delavci so 
nižje ocenili sodelovanje s knjižnico in informiranje o ustanovi.  
 

Iz opisnih odgovorov in podanih predlogov izboljšav lahko razberemo tudi predlog(e) kot denimo 
motiviranje študentov k študiju, spodbujanje in navajanje na samostojno delo, večji poudarek na 
motivaciji za izdelavo diplome ipdr. 
 
Predvideni ukrepi: 
 
V povezavi s predlogi predavateljev načrtujemo med drugim izvedbo dogodka (v namen formalnega 
in morebitnega neformalnega druženja), kamor bo vabljeno prav tako vodstvo centra (pri čemer ni 
nepomemben podatek, da je s 1. 1. 2013 predvidena reorganizacija ESIC-a in združitev VSŠ ESIC z 
VSŠ TŠC Kranj). 
 
Pomembno je, da se v višji strokovni šoli pričnejo bolj uporabljati tudi nedenarne nagrade, npr. 
družabni dogodki, ki bi povezali aktiv med seboj, organizirano izobraževanje, darila v obliki 
strokovne literature, ipdr.  
 
Na seji predavateljskega zbora bi bilo potrebno predavatelje opozoriti na višji nivo zahtevnosti pri 
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izdelkih in izpitih, saj denimo povprečna ocena predmeta 9 ali več daje drugačno sliko šole kot bi si 
želeli. 
 
V kolikor na VSŠ TŠC Kranj že izvajajo motivacijske delavnice za pisanje seminarskih in diplomskih 
nalog, bomo po 1. 1. 2013 (reorganizacija) skušali uskladiti tudi to področje izboljšav. 
 
Rok za izvedbo dogodka in ostalih, vsaj nekaterih, na tem mestu zapisanih predlogov izboljšav: 
konec študijskega leta 2012/13. 
 
V okviru danih finančnih možnosti (glej tč. 4.1.4) bomo skušali v programih izrednega študija vsaj pri 
nekaterih predmetih povečati fond ur in ustrezno prilagoditi urnik. 
Rok za oblikovanje v navedenem smislu prilagojenega urnika: začetek štud. leta 2012/13. 
 
Za (vsaj delno, ker aktivi zaradi specifike dela na VSŠ predvidoma ne bodo nikoli zaživeli na 
popolnoma enak način kot živijo na denimo srednjih šolah) izboljšanje dela v aktivih se lahko 
vzpostavijo povezave prek foruma v e-zbornici za posamezni aktiv. 
Rok za izvedbo: poletni semester 2012/13. 
 
Ker je delovanje knjižnice ocenjeno relativno nizko (vsekakor pa nižje od povprečja), bi veljalo 
razmisliti o konkretnejših izboljšavah na tem področju. Predvidevamo, da je področje knjižnice 
ocenjeno nižje zaradi neprimernega odpiralnega časa knjižnice - pogodbeni delavci so redno 
zaposleni drugje, torej nimajo časa, da obiščejo knjižnico v dopoldanskem terminu. Ker je planirana 
temeljita reorganizacija višje strokovne šole, je smiselno najprej počakati na novo organizacijsko 
obliko in potem (po)iskati in realizirati možne izboljšave na tem področju. 

4.3. Strokovna dejavnost 

Strokovna dejavnost šole vključuje v okviru praktičnega izobraževanja sodelovanje s podjetji in 
drugimi institucijami doma za potrebe praktičnega izobraževanja študentov ter dodatnega 
praktičnega strokovnega ter pedagoškega dela predavateljev. 
Uspešno sodelujemo z Zavodom RS za zaposlovanje, Gospodarsko zbornico Slovenije, 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Skupnostjo višjih strokovnih šol 
Slovenije in Šolo za ravnatelje.  
Več o projektih, v katere je vključena VSŠ ESIC Kranj, je zapisano pod tč. 4.5.3. 

4.4. Zaposleni 

4.4.1. Predavatelji, inštruktorji in laboranti 

Na Višji strokovni šoli smo imeli v študijskem letu 2011/12 habilitiranih 27 predavateljev in 
inštruktorjev. 7 predavateljev je stalno zaposlenih na centru ESIC Kranj, od tega trije v celoti 
redno na VSŠ. S 17 zunanjimi predavatelji smo sodelovali pogodbeno. 
Naši predavatelji še ne sodelujejo kot gostujoči predavatelji na drugih šolah, je pa ena 
naših predavateljic  zaposlena kot lektorica na univerzi v Tübingenu in ji delovno razmerje 
pri nas v tem času miruje.  
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  Skupno št. 
sodelujočih 

Zaposleni na ESIC Kranj, od tega 
na VSŠ 

zunanji – 
delajo po 
pogodbah za polni delovni 

čas 
dopolnjuje 

skupaj skupaj 27 3 7 17 
 ženske 19 2 7 9 
Predavatelji 
višje šole 

skupaj 22 3 3 16 

 ženske 13 2 3 9 
inštruktorji skupaj 5 0 5 0 
 ženske 5 0 5 0 
knjižničarji skupaj 1 0 1 0 

 ženske 1 1 1 0 
Tabela 34: Število zaposlenih 

V naslednji tabeli so prikazani predavatelji in inštruktorji, ki poučujejo v rednih in 
izrednih programih. 

Program Zaposlen na ESIC Kranj Zunanji sodelavci 

Ekonomist – redno 11 10 
Ekonomist – izredno 6 6 
Poslovni sekretar 5 5 
Organizator socialne mreže 4 2 

Tabela 35: Število zaposlenih v rednih ter izrednih programih 

4.4.1.1. Medsebojna komunikacija 
 
V ŠL 2011/12 so imeli predavatelji VSŠ ESIC Kranj 3 redne seje. 
Na sejah so obravnavali aktualno problematiko, vodstvo šole jih je seznanilo s tekočim dogajanjem, 
vedno pa so po seji sledili tudi sestanki aktivov ter izobraževanja, predvsem s področja IKT.  
Na VSŠ ESIC Kranj smo mnenja, da je za kakovostno komunikacijo zelo pomemben osebni stik. Ker 
kar nekaj predavateljev uči samo en predmet v kratkem obdobju študijskega leta, smo to 
problematiko tudi v ŠL 2011/12 skušali rešiti z vsaj tremi sejami predavateljskega zbora letno. 
Komunikacija med vodstvom in zaposlenimi je redno potekala tudi preko elektronske pošte, 
ravnateljica pa je z vsemi zaposlenimi opravila tudi letni delovni razgovor. Tudi aktualno 
informiranje je potekalo preko elektronske pošte. 
Za kvalitetno komunikacijo smo skrbeli tudi z dostopnostjo, saj so vrata ravnateljice vedno odprta 
tako za zaposlene, kot za študente. 
Menimo, da je bila v ŠL 2011/12 komunikacija primerna, v bodoče pa si želimo vzdrževati ustrezen 
osebni stik. 

4.4.2. Upravni in strokovno-tehnični delavci 

Upravni delavci so bili v ŠL 2011/12 določeni znotraj centra ESIC. 
Vodstvo šole je omogočalo in tudi spodbujalo dodatno izobraževanje zaposlenih. 
Izobraževanje se načrtuje v letnem načrtu usposabljanja zaposlenih, določena izobraževanja 
pa se izvedejo tudi glede na trenutne potrebe in želje zaposlenih. 
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4.4.3. Klima na VSŠ 

S spremljanjem zadovoljstva zaposlenih na Višji strokovni šoli ESIC Kranj smo pričeli v študijskem 
letu 2010/11, predavatelje smo anketirali tudi v študijskem letu 2011/12, rezultati so navedeni 
pod tč. 4.2.14). Preko spletnega anketiranja spremljamo tudi zadovoljstvo študentov, s tovrstno 
prakso smo pričeli že v študijskem letu 2009/10. 

Smo trdnega mišljenja, da je poznavanje stanja klime pri delu ključno za izboljšanje organizacije 
in uspešnosti pri delu posameznika. Uspešnost posameznika in njegovo zadovoljstvo pri delu 
neposredno vplivata na študente in proces izobraževanja ter uspešnost organizacije. Za 
ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih bomo tudi v študijskem letu 2012/13 predvidoma uporabili 
vprašalnik, ki je bil izdelan v okviru projekta Impletum. 

Ravnateljica je zadovoljstvo zaposlenih ugotavljala tudi na rednih letnih razgovorih, ki so se odvijali 
v obdobju november/december 2011 – januar/februar 2012, na letne delovne razgovore so 
povabilo ravnateljice in na lastno željo (zakonodaja jih k temu namreč ne obvezuje) prišli lahko 
tudi zunanji predavatelji VSŠ ESIC Kranj. 

 

Ocena stanja:  

Ocenjujemo, da je stanje na tem področju dobro, vendar so še možne izboljšave. 

 

Predvideni ukrep:  

Povabilo ravnateljice na redni letni razgovor tudi zunanjim predavateljem VSŠ (enako kot v ŠL 
2010/11), čeprav zunanji predavatelji ne zapadejo pod Zakon o javnih uslužbencih (slednji velja le 
za zaposlene na VSŠ).  

4.5. Sodelovanje 

4.5.1. Partnerstvo med izobraževanjem in delom 

Na osnovi kvalitetnega sodelovanja z gospodarskimi subjekti smo z njimi podpisali 
dogovor o zagotavljanju študijskih mest za izvajanje praktičnega izobraževanja. Hkrati smo se 
zavezali, da bomo skupaj sodelovali pri: 

- razvoju in implementaciji izobraževalnih programov, 
- načrtovanju in pripravi izobraževalnih programov za kvalitetno usposabljanje mentorjev, 
- učiteljev in predavateljev; 
- načrtovanju in pripravi novih izobraževalnih programov za izobraževanje mladine in 
- odraslih; 
- sodelovanju pri različnih razvojnih projektih v RS in v Evropski uniji; 
- sodelovanju pri oblikovanju organizacijske mreže šol, ki aktivno vključujejo razvoj v 
- izobraževanju in sodelujejo pri mednarodnih projektih; 
- razvoju vseživljenjskega učenja. 

 

4.5.2. Sodelovanje s partnerji in organizacijami na lokalni in državni ravni 
 

VSŠ ESIC Kranj je v okviru praktičnega izobraževanja študentov v študijskem letu 2011/12 
sodelovala s preko 70 partnerji/organizacijami v lokalnem okolju in v regiji. Posebej izstopa 
sodelovanje s partnerji/organizacijami v gorenjski regiji (Kranjski vrtci, Sava d.d.). VSŠ ESIC Kranj 



 

 
42 

 

Samoevalvacijsko poročilo, Višja strokovna šola ESIC Kranj 2011/12 

navezuje in ohranja stike tudi z raznimi interesnimi in strokovnimi združenji in drugimi 
organizacijami, tako denimo Zavodom za zaposlovanje Kranj in Centrom za poklicno izobraževanje, 
enota Kranj, Območno gospodarsko zbornico za Gorenjsko, enoto Kranj, Skupnostjo višjih 
strokovnih šol, Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj, Šolo za ravnatelje, agencijo NAKVIS, Luko 
Koper, občino Kranj, krajevno skupnostjo Huje (k sodelovanju oz. brezplačnemu usposabljanju v 
projektu Simbioza smo povabili denimo tudi stanovalce Doma upokojencev Kranj, ki ima svoj sedež 
v KS Huje) ipdr. Študenti 1. letnika programa Organizator socialne mreže so se v okviru predmeta 
Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju vključili v različne preventivne in kurativne 
programe in so tekom ŠL 2011/12 sodelovali kot prostovoljci v naslednjih lokalnih organizacijah 
socialnega varstva: 

- Varstveno delovni center Kranj (ki nudi delo osebam s tejo, težko in zmerno motnjo v 
telesnem in duševnem razvoju), 

- Krizni center za mlade Kresnička (Lesce, center skrbi za otroke in mladostnike v stiski), 
- Dnevni center za mlade in družine Škrlovec (Kranj, center nudi psihosocialno pomoč 

otrokom, mladostnikom in njihovim staršem), 
- Terapevtska skupnost Sopotnica (Šk. Loka, skupnost nudi pomoč osebam z različnimi 

zasvojenostmi), 
- Mladinski dnevni center Blok (Šk. Loka, center omogoča mladim aktivno in konstruktivno 

preživljanje prostega časa), 
- župnijska Karitas Kranj-Drulovka/Breg (organizacija pomaga ljudem iz marginalnih skupin), 
- medgeneracijsko društvo Z roko v roki (Kranj, deluje na področju pomoči za starostnike). 
- Študenti so zadovoljni z novo izkušnjo prostovoljstva (kar kažejo rezultati ankete, ki jo je 

izvedla predavateljica Janja Rakovec; več o tem v poročilu Spodbujanje prostovoljnega dela v 
lokalnem okolju 2011/12) in nameravajo s prostovoljnim delom nadaljevati. 

 
V okviru promocije poklicev, za katere izobražuje naša VSŠ, smo v mesecu marcu 2012 (29. 3. 2012) 
ponovno izvedli enodnevno usposabljanje za mentorje praktičnega izobraževanja v podjetjih, pri 
pripravi in izvedbi programa so sodelovali ravnateljica mag. Lidija Grmek Zupanc ter predavatelja 
Jelka Bajželj in Viktor Stare. Usposabljanje je bilo tudi tokrat zelo dobro obiskano, odzivi 
udeležencev pohvalni. 
 

4.5.3. Vključenost v projekte 
 

4.5.3.1. Erasmus 

Višja strokovna šola ESIC Kranj je nosilka razširjene univerzitetne listine  Erasmus (Erasmus 
University Charter - EUC), s katero je vključena v program Erasmus. Svojim  študentom tako 
omogoča dodatne možnosti za pridobivanje znanj, izkušenj, nadaljevanje študija in zaposlitve. 
Program Erasmus je eden od sektorskih programov v projektu Vseživljenjsko učenje, ki ga 
organizira  Evropska komisija za mobilnosti in je namenjen študentom v terciarnem izobraževanju, 
ki želijo pridobiti mednarodne izkušnje pri študiju in praksi. Koordinatorica projekta Erasmus na VSŠ 
ESIC Kranj je dr. Irma Kern. 

Cilj mobilnosti študentov za prakso (Student Mobility for Placements - SMP) je v času študija 
preživeti določeno obdobje v podjetju ali podobni organizaciji v drugi sodelujoči državi z namenom, 
da se posameznik prilagodi potrebam novega evropskega trga dela, pridobi specifične spretnosti in 
poglobi razumevanje ekonomskih in socialno-kulturnih posebnosti države gostiteljice. Erasmus 
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praksa traja minimalno 3 mesece in največ 12 mesecev. Izjema so študentje kratkih študijskih 
programov (pri nas so to študentje višjih strokovnih šol), kjer je minimalno trajanje praktičnega 
izobraževanja dva tedna. 

Z namenom ohranjanja Razširjene Erasmus univerzitetne listine (EUC) in pridobivanja novih znanj in 
izkušenj so bile izvedene sledeče aktivnosti:  

- sodelovanje z nacionalno agencijo Cmepius (priprava vmesnih in končnega poročila, 
udeležba na delavnicah, tekoče spremljanje pravil in določil glede možnosti izmenjav); 

- izvajanje marketinških aktivnosti projekta, informiranje študentov in predavateljev  ter 
notranje in zunanje javnosti (organizirana poročanja o izvajanju in uspešnosti mobilnosti, 
izvajanje predstavitvenih delavnic in informativnih sestankov za študente in zaposlene) 

- izvedba izmenjave: 1 študent se je udeležil 3,5 mesečnega praktičnega usposabljanja v Veliki 
Britaniji.  

Še več o samem projektu, stanju ter aktivnostih (ter predlogih izboljšav) v ŠL 2011/12 je 
zapisano pod tč. 4.2.12 (poglavje Mobilnost študentov). 
Koordinatorica: dr. Irma Kern  
 

4.5.3.2. E-šolstvo 
 

Ministrstvo za šolstvo in šport je na javnemu razpisu za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore 
šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za 
obdobje 2008 – 2013 izbralo projekte, katerih cilj je nadgradnja obstoječih dejavnosti na področju: 
 

- usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev, 
- svetovanja, didaktične podpore in tehnične pomoči vzgojno-izobraževalnim zavodom. 

 
V projektu E-šolstvo se združujeta dva projekta:  
a) Projekt E-kompetentni učitelj 
Z razvejano paleto dejavnosti projekta E-kompetentni učitelj, med katere sodijo priprava programov 
novih seminarjev, izvajanje seminarjev iz kataloga storitev e-šolstva, organizacija in izvedba 
mednarodne konference SIRIKT, koordinacija izvajalcev e-gradiv, natečaji za zbiranje manjših e-
gradiv in stalno iskanje in vključevanje novih sodelavcev, ki si želijo pridobiti nova znanja in se 
seznaniti s sodobnimi pristopi pri poučevanju, učenju in vodenju šole.    
 
b) Projekt E- podpora 
Vzgojno-izobraževalni zavod z vključitvijo v projekt E-podpora pridobi lastnega svetovalca z 
rešitvami na številnih področjih. Najprej se pripravi posnetek stanja na področju uporabe IKT, ki je 
osnova za pripravo operativnega načrta za izvajanje svetovanja vodstvu šole, didaktično podporo 
učiteljem ter tehnično pomoč.  

Obe področji – izobraževanje (projekt E-kompetentni učitelj) in svetovanje (projekt E-podpora) 
potekata v okviru E-središča na vzgojno-izobraževalnih zavodih vzporedno in povezano pod 
skupnim imenom projekta E-šolstvo.  

V študijskem letu 2011/12 je okviru projekta e-šolstvo je Sašo Stanojev, spec., na šoli izvedel v 
sledeča predavanja: 
 
28.9.2011 - vsebina: začetni (uvajalni) tečaj Uporaba spletnih učilnic 
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9.2.2012 - vsebina: nadaljevalni tečaj Uporaba spletnih učilnic 
8.5.2012 - vsebina: E-zbornica 
15.6.2012 - vsebina: Skupno urejanje dokumentov 

 

Vsa predavanja so bila izvedena v okviru programskega paketa Moodle. Predavanja so bila 

namenjena predavateljem in inštruktorjem višje strokovne šole. Poleg navedenih izobraževanj je 
bilo v drugi polovici avgusta 2012 (dne 23. 8. 2012) v okviru projekta E-šolstvo izvedeno tudi 
individualno svetovanje, tema E-ankete. 
Šolski koordinator: Viktor Strare 
Izvajalec: Sašo Stanojev, spec.  
 

4.5.3.3. Teden vseživljenjskega učenja 
 

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja (projekt usklajuje 
Andragoški center Slovenije) na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Z njim se opozarja 
slovensko javnost na vseprisotnost in pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse 
vloge, ki jih posameznik ima v svojem življenju. Še več o projektu TVU 2012 na: 
http://tvu.acs.si/koledar/predstavitev/. 
 
V okviru projekta Teden vseživljenjskega učenja 2012 (ki je potekal od 14. do 20. maja 2012, 
razširjeni termin od 1. maja do 30 junija 2012) je ravnateljica šole mag. Lidija Grmek Zupanc dne 9. 
5. 2012 izvedla predavanje z naslovom Izredni program Organizator socialne mreže na Višji 
strokovni šoli ESIC Kranj (http://tvu.acs.si/koledar/podrobnosti/?pid=8), predavateljica Jelka Bajželj 
pa je prav tako dne 9. 5. 2012 izvedla v okviru TVU predavanje z naslovom Organizacijska klima 
(http://tvu.acs.si/koledar/podrobnosti/?pid=5). 
 

4.5.3.4           Projekt Jean Monnet 
 

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru je uspešno kandidirala na tem  razpisu in 
pridobila projekt z naslovom »Evropska unija za mlade« (European Union for Youth). Enoletni 
projekt EU4YOUth, ki traja od septembra 2012 do avgusta 2013, je namenjen učiteljem ter učencem 
osnovnih šol, dijakom in študentom višjih šol na območjih vzhodne Slovenije in obmejne Hrvaške.  
 Do konca septembra 2012 smo izvedeli, da smo projekt uspešno prijavili. Prav tako smo izvedeli, 
kdaj se bo za člane projekta začelo izobraževanje. 
 
http://www.epf.uni-mb.si/vseziv_izobrazevanje/Jean_Monnet/EU4YOU/Vsebina/2012/default.aspx 
 
Koordinatorica projekta: mag. Lidija Grmek Zupanc  
 

4.5.3.5 Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po 
izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe (UM-PUM) 

Projekt naša ustanova ESIC Kranj, VSŠ, izvaja po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport za obdobje od 27. 1. 2012 do 31. 8. 2013. Namen projekta je usposabljanje 
mentorjev v podjetjih za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja v 
novih in prenovljenih programih na področju poklicnega izobraževanja. S tem se bodo zmanjšala 
strukturna neskladja, saj bodo novi diplomanti poklicnega in strokovnega izobraževanja bolje 

http://tvu.acs.si/koledar/predstavitev/
http://tvu.acs.si/koledar/podrobnosti/?pid=8
http://tvu.acs.si/koledar/podrobnosti/?pid=5
http://www.epf.uni-mb.si/vseziv_izobrazevanje/Jean_Monnet/EU4YOU/Vsebina/2012/default.aspx
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usposobljeni za opravljanje poklica. 

Cilj projekta je usposobiti mentorje v podjetjih za kvalitetno delo z dijaki, ki se praktično 
usposabljajo z delom pri delodajalcih in s študenti višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo 
pri delodajalcih.  

Predavatelji VSŠ ESIC so se v okviru projekta UM PUM proti koncu študijskega leta 2011/2012 
udeležili strokovnih posvetovanj in se strokovno izpopolnjevali na CPU. Predavatelj VSŠ ESIC Viktor 
Stare je zadolžen za pripravo strokovnega gradiva iz področja Ergodidaktike in je nosilec tega 
področja v okviru projekta UM PUM. 

Projekt UM PUM zajema sledeča strokovna področja: 

- Izobraževalni sistemi v RS (predavateljica mag. Lidija Grmek Zupanc), 
- komunikacija (predavateljica mag. Lidija Grmek Zupanc), 
- razvojne značilnosti mladostnika (predavateljica Alenka Grmek), 
- načrtovanje učnega procesa v delovnem okolju (predavateljica Alenka Grmek), 
- psihološke osnove učenja in poučevanja (predavateljica Estera Kolarič), 
- ergodidaktika (predavatelj Viktor Stare). 

Usposabljanja mentorjev znotraj projekta UM-PUM  se bodo za prijavljene kandidate izvajala na VSŠ 
ESIC od študijskega leta 2012/13 dalje. 

Več o projektu na: www.umpum-cpu.si. 

Koordinator projekta: Viktor Stare 

4.5.3.6 Simbioza 
 

Projekt Simbioza@e-pismena Slovenija je prvi vseslovenski prostovoljski projekt za dvig 
računalniške pismenosti starejših in se odvija že drugo leto zapored. Osrednji namen akcije je 
omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom, okrepiti njihovo samozavest in jih motivirati 
za nadaljnje učenje in uporabo, mladim pa približati pomen prostovoljstva in medgeneracijskega 
sodelovanja. Projekt, ki gradi most med generacijami, je prejel nagrado Evropskega parlamenta 
Državljan Evrope in je lani poskrbel za kar 96 % zadovoljnih udeležencev, 93 % udeležencev pa 
danes samozavestno uporablja računalnik. Simbioza@ se je lansko leto odvila na 230 lokacijah in je 
privabila 5706 udeležencev ter 2400 prostovoljcev.  
Projekt Simbioza uradno spada že v ŠL 2012/13, organizacijske priprave na projekt pa so bile 
izvedene še v štud. letu 2011/12. 
 
Predvideni termini dogodkov  
 
Brezplačne delavnice računalniškega opismenjevanja starejših bodo potekale med 15. in 19. 
oktobrom 2012. Naši študenti in prostovoljci bodo vsak dan od ponedeljka do petka med 16. in 18. 
uro delili svoje znanje s starejšimi v računalniški učilnici na lokaciji naše višje šole, Župančičeva 22, 
4000 Kranj.  
Na delavnicah bo vsak dan obravnavana druga tematika. V ponedeljek bomo odkrivali osnove 
računalništva in raziskovali, kaj računalnik je in kako napisati besedilo; v torek bomo pokukali v svet 

http://www.umpum-cpu.si/
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interneta ter brskali po spletu; v sredo se bomo naučili, kako deluje elektronska pošta in ustvarili 
elektronski naslov; v četrtek bomo skočili v svet socialnih omrežij in se pobliže spoznali z omrežjem 
Facebook; v petek pa bo na vrsti mobilna telefonija. 
Potek projekta smo pričeli načrtovati že v septembru 2012. O projektu smo obvestili predavatelje in 
študente, saj smo želeli, da se v čim večjem številu vključijo kot prostovoljci. Odziv je bil kar 
precejšen, zanimanje za projekt so pokazali tako študenti, kot predavatelji. Predavateljica predmeta 
informatike je predlagala, da bi se v okviru predavanj, skupaj s študenti, vključila na dve delavnici. 
Z ekipo Simbioze in z lokalnim koordinatorjem smo morali uskladiti število prijavljenih udeležencev 
na projektu ter poskrbeti za ustrezno programsko opremo na računalnikih. 
Dogovarjanje in sodelovanje sta potekala tako osebno, kot preko elektronske pošte. 
 
Koordinatorica projekta: Kristina Jeram 

4.6. Študenti 

Študenti so vključeni v strateški svet, svet zavoda in komisijo za spremljanje in zagotavljanje  
kakovosti. V komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti sta v študijskem letu 2011/12 
sodelovala nova člana iz vrst študentov, in sicer Eva Brečko in Žiga Markun. 
 
Na šoli je organizirana skupnost študentov oziroma študentski svet – predstavnike so študenti 
izbrali na tajnih volitvah. V primeru naše višje strokovne šole gre za specifično šolo, kjer imajo 
študentje ime in priimek in ne samo številko; slednje se posebej kaže pri osebnem pristopu k 
reševanju različnih težav.  Po dosedanjih ugotovitvah so ravno zaradi takšne skrbi šole, strokovnih 
delavcev ter administrativnega (ter tehničnega) osebja za slehernega študenta, študentje šolo 
sprejeli za svojo in se v njej dobro počutijo (to kažejo tudi tokratni rezultati SWOT-analize). 
 
Posamezniki, ki so bili izvoljeni v Študentski svet, so istočasno dejavni člani tudi v organu Svet 
Zavoda ESIC Kranj in posredujejo informacije neposredno med študente. V svetu zavoda ESIC Kranj 
smo imeli v ŠL 2011/12 3 predstavnike študentov, v komisiji za spremljanje kakovosti 2, 
diplomantov v ŠL 2011/12 v strateškem svetu še nismo imeli. Študenti so se redno udeleževali sej 
ter sestankov. V poročilu za posamezno študijsko leto so navedene  aktivnosti Skupnosti študentov. 
 

4.6.1. Delo študijske komisije 
 

Študijska komisija je v študijskem letu 2011/2012 na 10ih sejah obravnavala sledeče vloge 
študentov: 
 

4.6.1.1. Program - ekonomist (redni) 
 
Priznavanje izpitov: 160 vlog za priznavanje od tega je bilo: 
 

- 127 vlog priznanih v celoti,  
- 11 vlog delno priznanih,  
- 21 vlog nepriznanih. 

 

Skupno število vlog Skupno število v celoti 
priznanih vlog 

Skupno število delno 
priznanih vlog 

Skupno število 
nepriznanih vlog 
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160 127 11 21 

 
Graf 10: Prikaz deležev priznanih, delno priznanih in nepriznanih vlog – program ekonomist, redni študij 

4.6.1.2. Program - ekonomist (izredni) 
 
Priznavanje izpitov: 10 vlog za priznavanje od tega je bilo: 

- 10 vlog priznanih v celoti,  
- 0 vlog delno priznanih,  
- 0 vlog nepriznanih. 

 
 

Skupno število vlog Skupno število v celoti 
priznanih vlog 

Skupno število delno 
priznanih vlog 

Skupno število 
nepriznanih vlog 

10 10 0 0 
 

 

 
Graf 11: Prikaz deležev priznanih, delno priznanih in nepriznanih vlog – program ekonomist – izredni študij 

4.6.1.3. Program – poslovni sekretar (izredni) 
 
Priznavanje izpitov: 12 vlog za priznavanje od tega je bilo: 
 

- 12 vlog priznanih v celoti,  
- 0 vlog delno priznanih,  
- 0 vlog nepriznanih. 

 
 

Skupno število v celoti
priznanih vlog

Skupno število delno
priznanih vlog

Skupno število
nepriznanih vlog

Priznavanje izpitov - program ekonomist 
(izredni) 

v celoti priznane vloge

delno priznane vloge

nepriznane vloge
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Skupno število vlog Skupno število v celoti 
priznanih vlog 

Skupno število delno 
priznanih vlog 

Skupno število 
nepriznanih vlog 

12 12 0 0 
 

 

 
Graf 12: Prikaz deležev priznanih, delno priznanih in nepriznanih vlog – program poslovni sekretar 

4.6.1.4. Program – organizator socialne mreže (izredni) 
 
Priznavanje izpitov: 8 vlog za priznavanje od tega je bilo: 
 

- 8 vlog priznanih v celoti,  
- 0 vlog delno priznanih,  
- 0 vlog nepriznanih. 

 
 

Skupno število 
vlog 

Skupno število v 
celoti priznanih 
vlog 

Skupno število 
delno priznanih 
vlog 

Skupno število 
nepriznanih vlog 

8 8 0 0 
 

 

 
Graf 13: Prikaz deležev priznanih, delno priznanih in nepriznanih vlog – program organizator socialne mreže 

    

Priznavanje izpitov - program poslovni sekretar 
(izredni) 

v celoti priznane vloge

delno priznane vloge

nepriznane vloge

Priznavanje izpitov - program organizator 
socialne mreže (izredni) 

v celoti priznane
vloge

delno priznane vloge

nepriznane vloge
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4.6.2. Skrinjica zaupanja 

V mesecu septembru 2009 smo uvedli skrinjico zaupanja za sprejemanje pohval in pritožb. V 
študijskem letu 2009/2010 študenti v skrinjico niso oddali nikakršnih sporočil, kljub temu, da smo 
upali, da bo skrinjica zaupanja v ŠL 2010/11 bolj polna, se to ni zgodilo. Vedno bolj se kaže, da se 
študenti tovrstne oblike komuniciranja ne poslužujejo zaradi odprtosti vodstva ter ostalih 
zaposlenih in zaradi spodbujanja osebnih stikov. Skrinjica zaupanja (najverjetneje iz navedenih 
razlogov) tudi v ŠL 2011/12 ni zaživela, je pa bila vnesena ena zabeležka v Knjigo pohval in 
pritožb, knjiga se nahaja v referatu šole, Župančičeva 22. 

 
4.6.2.1. Komunikacija s študenti 

 

 Že v prvem študijskem letu delovanja VSŠ ESIC Kranj smo ob vpisu s študenti izvedli t. i. uvodni 
razgovor. 
Ker so bili rezultati že v prvem letu delovanja zelo spodbudni, smo s to prakso nadaljevali. Študenti 
so pri  vpisu najprej opravili vpisni postopek v referatu, kjer so dobili tudi publikacijo z osnovnimi 
informacijami o študiju, referentka pa jih seznanila s sistemom komuniciranja ter obveščanja, 
potem pa so opravili še razgovor pri ravnateljici in organizatorju praktičnega izobraževanja. 
Razgovor pri ravnateljici poteka že od samega začetku v smislu prepoznavanja morebitnih posebnih 
potreb kandidatov (vzporedni študij, materinstvo itd.), zato ravnateljica že na uvodnem razgovoru 
pripravi osnutek osebnega izobraževalnega načrta, kjer je to potrebno. Prav tako lahko kandidat 
dobi informacije o posameznih študijskih usmeritvah in vseh ostalih področjih.  
Za kandidate, ki se vpisujejo v program organizator socialne mreže, pripravimo posebno testiranje 
socialnih kompetenc, ki temelji na kandidatovi osebni predstavitvi in razgovoru.  
Nihče od naštetih zaposlenih, ki so vključeni v uvodne razgovore,  tudi ni imel fiksno določenih 
uradnih ur, zato so študenti lahko pristopali kadarkoli. Ugotovili smo, da se tak sistem zelo obnese, 
saj so študenti dostopnost in osebni pristop navajali tudi v SWOT analizi, in sicer so tovrsten način 
dela videli kot prednost šole. 
Glede na izkušnje v preteklih dveh študijskih letih torej menimo, da je osebni stik s študentom 
izredno pomemben, prav tako njihov občutek, da so jim zaposleni pripravljeni prisluhniti. 
Informiranje študentov v zvezi s študijem pa je potekalo preko elektronske pošte, spletnih učilnic, 
oglasne deske in seveda osebno. 
Na temo tutorstva na VSŠ ESIC Kranj je v študijskem letu 2011/12 nastala obširnejša diplomska 
naloga. Želimo si, da ideje tutorstva ne bi ostale samo zapisane na papirju, ampak bi v prihodnjem 
študijskem letu zaživele tudi v praksi. Ker se VSŠ ESIC Kranj s 1. 1. 2013 združuje z Višjo strokovno 
šolo TŠC Kranj, se bomo predvidoma tudi glede vsebine in načinov izvajanja (študentskega in 
predavateljskega) tutorstva uskladili s TŠC Kranj, VSŠ. 
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5. ZAKLJUČEK S SWOT ANALIZO, URESNIČEVANJE NAČRTOV IN PREDLOGI ZA 
IZBOLJŠANJE 

5.1. SWOT-analiza (strateški svet, predavatelji in inštruktorji, študentje, 
delodajalci), okt./november 2012 

 
PREDNOSTI  (strengths) 
 
- skrb za kakovost 
- povezovanje z lokalnim okoljem 
- družbena odgovornost 
- oseben stik s študenti 
- posvečanje vsakemu študentu posebej 
- majhna šola (4x) 
- dobri medsebojni odnosi študent - 
predavatelj 
- ker je »nova« šole, je še precej zagonske 
energije 
- priznanja 
- dobri predavatelji (2x) 
- prijazno osebje (2x) 
- domače, prijazno vzdušje (3x) 
- več prostora 
- urejeno parkirišče (7x) 
- lokacija (3x) 
- dobra oprema 
- strokovno izobraževanje 
- varčevanje 
- morebitni finančni učinek, nižji stroški (2x) 
- majhen in povezan tim 
- povezovanje vseh stopenj izobraževanja 
- lokacija šole trenutno omogoča mirno delo 
(3x), lokacija na Zlatem polju pa je zanimiva 
zaradi koncentracije študentske populacije 
- izmenjava informacij 
- dodatni viri 
- racionalnost poslovanja (2x) 
- šola z vizijo 
- pridobljena priznanja kakovosti (2x) 
- (ne)podvajanje programov na ožjem 
geografskem  področju 
- večja preglednost oz. osredotočenost ljudi 
z enakimi cilji, nameni (dijak→ študent), na 
enem mestu, lažja pridobitev novih 
študentov 
- strokovni predavatelji 
- pogoji dela 

SLABOSTI (weaknesses) 
 
- slaba prepoznavnost v okolju (5x) oz. 
prepoznavnost le v gorenjski regiji 
- usihanje zanimanja za ekonomsko področje 
- manjše generacije 
- selitev šole, sprememba lokacije (2x), 
- stres za strokovne delavce in študente 
- manjša prepoznavnost šole, izguba njene 
prepoznavnosti (4x) 
- reorganizacija po vsej verjetnosti ne bo 
vplivala na izboljšanje strokovnosti pri 
izobraževanju 
- kadrovska podhranjenost (predvsem pri 
organizaciji oz. vodenju in prepoznavnosti) 
- nepovezanost predavateljev (problem 
zunanjih izvajalcev) 
- neaktivnost v virtualnem svetu, ki je za 
mlade (bodoče študente) vse pomembnejši 
- vpis zaradi statusa (2x) 
- več študentov, manj možnosti za 
individualni pristop do študenta (2x), vendar 
je treba stremeti za tem, da se te slabosti 
pretvarja v prednost oz. priložnost* 
- slabši vpis na posameznih programih 
- veliko evidenčnega/fiktivnega vpisa (2x) 
- vpliv na vrednotenje pedagoškega dela 
- ravnatelji (določeni izgubijo ob 
reorganizaciji položaj..) 
- način vodenja kolektiva je lahko 
problematičen, neoseben, izgubi se občutek 
za ljudi (postanejo številke) 
- slab obisk predavanj (2x) 
- majhno št. študentov 
- stara zgradba 
- neprepoznavnost VSŠ  
- manjše št. študentov → manjši vpis v 2. 
letnik → problem financiranja 
- gospodarska kriza, ki ekonomski usmeritvi 
ni naklonjena 
- malo ali nič potreb po novih sodelavcih po 
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- odlično sodelovanje z referatom 
- odzivno vodstvo 
- »Kakovost« 
- aktiv 
- pogoji dela 
- odlično sodelovanje med predavatelji in 
referentko 
- nadgradnja znanja 
- manjše št. študentov omogoča več 
sodelovanja na vajah, seminarskih nalogah, 
svetovanju, osebni stik (2x) 
- stik s podjetji preko praktičnega 
izobraževanja 
- podajanje aktualnih strokovnih znanj 
- sodelovanje s poslovnim okoljem 
- bližina mesta 
- bogata zgodovina in poznanost srednje 
strokovne šole, ki lahko pozitivno vpliva na 
prepoznavnost višje šole 
- kratek, dvoletni študijski program (5x) 
- možnost nadgradnje izobraževanja 
- možnost dela ob študiju 
- nabiranje delovnih izkušenj s pomočjo 
prakse 
- prilagojen urnik 
- prilagajanje študentom z dodatnimi 
obveznostmi 
- prijazni, izkušeni, strokovni profesorji oz. 
predavatelji in referentka (5x) 
- dober urnik (brez prostih ur) 
- veliko prakse (4x) 
- prijetno vzdušje v učilnici 
- edina VSŠ s tovrstnim programom na 
Gorenjskem 
- vključitev v Erasmus 
- ogrevanje 
- mir (2x) 
- tradicija 
- pristen stik študentov s predavatelji 
- medsebojno sodelovanje in pomoč 
študentov 
- individualna pomoč študentom 
- profesionalnost 
- pridobitev praktičnih znanj 
 

podjetjih 
- premalo medsebojnih povezovanj oziroma 
sodelovanja pri raznih aktivnostih – ne zgolj 
pri praktičnem izobraževanju 
- majhna šola (2x) 
- v bližini je malo gostinskih lokalov (2x) 
- lokacija 
- ni menze (2x) 
- mrzla šola 
- neusklajeni urniki 
- preveč ekonomistov 
- študij dokonča majhen % študentov 
- prenizka stopnja zahtevnosti: pri nekaterih 
predmetih spominja na srednjo šolo 

PRILOŽNOSTI (opportunities) 
 

NEVARNOSTI, GROŽNJE (threats) 
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- pozicioniranje v regiji 
- projekti 
- nov program Organizator socialne mreže 
- razvoj socialnega podjetništva v regiji 
- možnost izdelave elaborata za program 
Varovanje 
- vedno več študentov, ki študirajo na drugih 
smereh želi pridobiti znanja s področja 
ekonomije, računovodstva 
- priložnost za povečanje vpisa (2x) 
- partnerstvo v svetovalnem središču 
Gorenjske (LU Jesenice), 2x 
- nove možnosti sodelovanja 
- *več študentov, več možnosti povezovanja 
predmetov, več znanja na enem mestu, 
interdisciplinarnost (2x) 
- združitev lahko pomeni tudi večjo 
prepoznavnost v okolju in v regiji, večji 
»bazen« povpraševalcev 
- priložnost za iskanje sinergij 
- prenova oz. višja kakovost pedagoškega 
procesa 
- potrebno še več delati, se (po)truditi 
- večja prepoznavnost VSŠ med dijaki → 
večje št. študentov 
- po reorganizaciji možnost medsebojnega 
spoznavanja študentov 
- novi projekti (3x) 
- večje možnosti sodelovanja 
- razvijanje specialnih znanj 
- oblikovanje trdnejših kontaktov s podjetji 
- dvig prepoznavnosti vaše višje šole, kot 
regijski ekonomski center 
- povezovanje podjetja z višjo šolo v okviru 
določenih projektov oziroma potreb 
- možnost zaposlitve študentov glede na 
njihovo angažiranost tekom praktičnega 
izobraževanja in študija 
- več smeri (2x) 
- ureditev manjše menze (2x) 
- v bližini KR ni konkurence 
- boljša prepoznavnost 
- možnosti zaposlitve 
- možnosti kvalitetne izobrazbe (2x) 
- edina VSŠ te smeri na Gorenjskem 
- boljše možnosti zaposlitve diplomantov 
 - da se preko prakse skuša zaposliti čim več 

- konkurenca drugih (2x) 
- slaba prepoznavnost nekaterih profilov oz. 
njihovih kompetenc med delodajalci 
- slabša finančna zmožnost potencialnih 
študentov 
- reorganizacija 
- zasičenost trga z adoločenim profilom 
- bojazen, da se po reorganizaciji naša 
prepoznavnost še zmanjša 
- vprašanje lokacije ostaja odprto 
- izguba pristnega stika študentov in 
predavateljev 
- izguba motivacije za študij 
- pomanjkanje komunikacije med samimi 
študenti 
- občutek odmaknjenosti študentov 
- izguba „prepoznavnosti” šole 
- (pre)hitro izpeljana reorganizacija bo 
verjetno strokovno slabo pripravljena 
- bližina konkurence z enakimi programi 
(program Org. soc. mreže nezanimiv za 
trenutne razmere na trgu dela) 
- podiranje nečesa, kar deluje, in v kar je bilo 
vloženo veliko energije (2x) 
- stroka izgubi svoje mesto, če združujemo 
preveč smeri 
- izguba prepoznavnosti v smislu, da ni več 
tako izpstavljenih prednosti programov 
sedanjega ESIC-a 
- novi načini in oblike sodelovanja med 
študenti in zaposlenimi, manj oseben odnos 
- vpliv reorganizacije na izvajanje 
pedagoškega procesa 
- kadri (višek), 2x 
- izpad določenih programov (posl. sekretar), 
2x 
- preveč predavateljev po reorganizaciji 
- po reorganizaciji manj prijazna šola za 
posameznika (študenta) zaradi večjega št. 
programov in smeri, študent=številka 
- preveč študentov, izguba osebnega odnosa 
- slabša prepoznavnost zaradi združitve  
- spremembe programov 
- menjava lokacije 
- prevelika razpršenost modulov v okviru 
enega programa lahko povzroči preozko 
znanje 
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študentov 
- hitro razvijajoča ustanova 
- omejitev evidenčnega vpisa 
- še več sodelovanja s podjetji, praksa 
- postati ena vodilnih šol v regiji 
- postati prepoznavni po celotni državi 
- še povečati zainteresiranost študentov 
- širitev v mejah normale 
- povečati začetno zanimanje za šolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- manjši vpis → slabše financiranje s strani 
MIZKŠ 
- izguba prepoznavnosti in suverenosti v 
okviru novega šolskega centra, kar bi 
izkoristila konkurenca 
- upad števila študentov 
- veliko število fiktivnih študentov (3x) 
- da šola postane zgolj ena izmed enot 
novega centra in ne več samostojna enovita 
višja šola 
- veliko št. ekonomistov (2x) 
- težko je najti delodajalca, ki ti omogoči 
praktično izobraževanje 
- da bo šola manj kakovostna, kot to želi 
biti/postati 
- odpuščanje v javnem sektorju 
- združevanje različnih šol v en šolski center 
- izgubiti se v povprečju 
- majhna moč odločanja 
- tuji interesi 

 
Kratka ocena stanja glede na izvedeno SWOT-analizo: 
Analiza (narejena v oktobru in novembru 2012 ) je pokazala, da ima VSŠ ESIC številne prednosti 
(domačnost, urejenost, prijaznost predavateljev in referentke ter drugega osebja, poznavanje 
študentov, dobri medsebojni odnosi, podajanje sodobnih, ažurnih in specialnih znanj, povezava z 
gospodarstvom, stik s podjetji, strokovnost predavateljev, Moodle etc.), vendar pa analiza kaže tudi 
na nekaj šibkih točk. Kot posebaj šibka točka je v analizi večkrat izpostavljena slaba prepoznavnost 
višje strokovne šole (kar je deloma razumljivo, saj gre za relativno mlado šolo) oz. izguba njene 
prepoznavnosti (mišljeno skozi optiko planirane reorganizacije in združitve z višjo šolo TŠC Kranj). 
 
Ukrepi za izboljšanje stanja: 
Vsaka od izstopajočih točk bo v študijskem letu 2012/13 predvidoma obravnavana na seji komisije 
za kakovost in na sejah predavateljskega zbora, oblikovani bodo po presoji ukrepi za izboljšanje 
stanja v obsegu danih možnosti. Po še podrobnejši analizi bodo oblikovani ukrepi za izboljšanje (glej 
tudi vsakoletno tabelo izboljšav), nekateri ukrepi (torej poleg že izvedene velike večine priporočil, ki 
so bila podana po izvedeni notranji presoji v marcu 2013) so bili že izvedeni: 
 
CILJ že dve študijski leti zaporedoma: izboljšati stik s knjižnico in pripraviti študente na pisanje 
seminarskih in diplomskih nalog. Aktivnost: na pobudo predavateljice predmeta POK J. Bajželj v 
maju 2012 ponovno (23. in 25. 5.) izvedene skupne ure v knjižnici (lokacija Kidričeva 65, izvajalki: R. 
Čemažar, J. Bajželj). Glede na planirano reorganizacijo ESIC-a so aktivnosti v tej obliki v naslednjih 
študijskih letih pod vprašajem, saj bo knjižnica na lokaciji Kidričeva 65 predvidoma izločena iz 
sedanjega centra. V kolikor na VSŠ TŠC Kranj že izvajajo motivacijske delavnice za pisanje 
seminarskih in diplomskih nalog, bomo po 1. 1. 2013 (reorganizacija) skušali uskladiti tudi to 
področje izboljšav (zapis na  str. 38). 
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CILJ(I):  
Ostali ukrepi bodo po presoji sprejeti po obravnavi posameznih točk v organih VŠŠ. 
 

5.2. Predvideni ukrepi za izboljšanje 
 

5.2.1. Analiza doseganja kratkoročnih in srednjeročnih ciljev VSŠ ESIC Kranj 
 

Že v  študijskem letu 2010/11 je komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ ESIC na 
podlagi analiz in zbranih predlogov potrdila izbor kratkoročnih oz. srednjeročnih ciljev (strateški cilji 
v razvojnem načrtu VSŠ ESIC za obdobje 2010/11 do 2015/16) za izboljšanje kakovosti dela VSŠ, ter 
kazalnike, skozi katere bomo tudi v naslednjih letih preverjali doseganje zastavljenih ciljev. Cilji in 
kazalniki, katerim bomo v naslednjih študijskih letih posvečali še posebno pozornost, so prikazani v 
naslednji tabeli: 
 

Kratkoročni/ 
srednjeročni 
cilj 

Opis 
kazalnika 

ŠL 
2009/10 

ŠL 
2010/11 

ŠL 2011/12 Pričakovana 
vrednost v 
ŠL 2012/13 

opombe 

Povečati 
prehodnost 
študentov v 2. 
letnik 

Delež 
študentov, ki v 
1. letniku 
dosežejo 
potrebne 
kreditne točke 
za vpis v 2. 
letnik 

ni podatka 42 
študentov 
(57,53 %) 

42 
študentov 
(45, 65 %) 

 Odstotek je 
precej nizek 
zaradi fiktivnih 
vpisov, kar je 
problem na 
državni ravni 

Povečati število 
diplomantov 
glede na vpis v 
rednem roku    

REDNI 
ŠTUDENTI  
Delež 
diplomantov 
glede na vpis v 
rednem roku 
njegovega 
letnika (26 
mesecev) 

ni podatka 7 
študentov 
(16,67 %) 

12 
študentov 
(17,91 %) 

 V ŠL 10/11 je s 
šolanjem 
zaključila šele 
1. generacija 
študentov, 
menimo, da je 
iz tega razloga 
številka 
relativno nizka 

IZREDNI 
ŠTUDENTI 
Delež 
diplomantov 
glede na vpis v 
rednem roku 
njegovega 
letnika (3. 
ciklusi, dve leti 
in pol 

ni podatka ni podatka 5 študentov 
(20 %) 
*gre za 
študente 3. 
ciklusa, ki so 
s predavanji 
in vajami 
zaključili v 
novembru 
2011 

 Prvi izredni 
študenti so s 
predavanji in 
izpiti zaključili 
šele novembra 
2011 

Povečevanje 
števila 
diplomskih 
nalog, katerih 
predloge 
oziroma rešitve 

Delež diplom, 
katerih rešitve 
bo sprejelo 
gospodarstvo  
(ocena Komisije 
za diplomski 

ni podatka 7 
študentov 
(100 %) 

82, 35 %  Študente 
usmerjamo, 
da imajo vse 
diplomske 
naloge 
uporabno 
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bo uporabilo 
gospodarstvo   

izpit, druga in 
tretja stopnja 
na lestvici oz. s 
strani podjetja 
podpisana 
izjava o 
uporabni 
vrednosti 
diplomske 
naloge) 

vrednost za 
podjetja 

Povečevanje 
sodelovanja 
šole z okoljem 
in s tem 
prepoznavnosti 
VSŠ ESIC Kranj    

Delež nastopov 
in objav naših 
predavateljev 

ni podatka 20 objav 25 objav  Predavatelje 
bomo še 
naprej 
spodbujali k 
strokovnemu 
delu in 
objavam 

Delež nastopov 
in objav naših  
študentov 

ni podatka 2 nastopa 1 objava  Študente 
bomo še 
naprej 
spodbujali k 
udeležbi tudi 
na drugih 
področjih 

 Delež 
strokovnih 
ekskurzij – tudi 
obiski iz podjetij 

0 7 ekskurzij 5 ekskurzij  Predavatelji se 
bodo trudili v 
smeri 
izboljšanja 

Delež 
študentov v 
mednarodnih 
projektih 

0 1 študent 0   

Predvideni cilji in ukrepi za izboljšanje (poleg in v navezavi z zgoraj navedenim): 

- skrbeti za stalno strokovno izpopolnjevanje predavateljev, v prihodnjem študijskem letu zlasti 
v smislu pridobitve e-kompetenc. Želimo, da vsi predavatelji začnejo aktivno uporabljati 
Moodle ter e-zbornico (v namen pogostejše uporabe e-učnega okolja izvesti še dodatna IKT-
izobraževanja, koristiti ure svetovanj v projektu E-šolstvo), 
- šola bo za izboljšanje pogojev in rezultatov študijskega procesa izvedla ukrepe v smeri 
organiziranja različnih oblik študijske pomoči študentom, zlasti bo poglabljala dostopnost 
gradiva in različnih vaj v spletnih učilnicah Moodle,  
- uvesti tutorstvo,  
- šola bo poskušala motivirati študente, ki so že opravili vse izpite, manjka pa jim diploma  (glej 
tč. 4.1.4),  

- izboljšati promocijo šole v tistih okoljih, od koder prihajajo motivirani študenti,  
- računovodsko področje povezati z IKT tehnologijo (pridobiti program za računovodstvo in ga 

začeti uporabljati), morda primere dobre prakse predstaviti na kakšnem posvetu, kongresu 
ipd.,  

- potrebno bo še aktivneje spodbujati predavatelje za spopolnjevanje v stroki in lastno 
strokovno delo (ažurno obveščanje, spodbujanje vključevanja v projekte in drugo strokovno 
delo), 
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- med predlogi predavateljev, ki bi pripomogli k izboljšanju sodelovanja med zaposlenimi, 
študenti in vodstvom, se je izrazito pokazalo, da si predavatelji želijo na šoli več projektov, v 
katerih bi lahko sodelovali. Naš cilj je, da se pridobi na šolo vsaj 1 ali 2 projekta, predavatelje 
pa povabi k sodelovanju. S tem bi povečali prepoznavnost šole, 

- povečevati obisk študentov v knjižnici (glej tudi tč. 4.1.3) in povečati fond knjižničnega 
gradiva, 

- nadaljevati s pomočjo podjetjem pri verifikaciji učnih mest za praktično izobraževanje 
(aktivnosti organizatorja praktičnega izobraževanja), 

- izvesti z notranjimi predavatelji vsaj eno pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev v 
podjetjih, 

- skrbeti za vzdrževanje dobrih odnosov s podjetji in vzpostavljati nove povezave, tudi v smislu 
strokovnih ekskurzij,  

- povezati uspešno delo študentov s promocijo šole in predstavitvijo uspešnih študentov 
športnikov, umetnikov itd., 

- pri programu organizator socialne mreže narediti korak naprej v smeri večje prepoznavnosti 
socialnega podjetništva na Gorenjskem (okrogla miza ali predavanje), 

- razmisliti o pripravi elaborata za nov višješolski program, ki ga na Gorenjskem še ni, 
- v kolikor se bo neaktivnost na področju projekta ERASMUS nadaljevala, pridobiti novega 

koordinatorja. 
 

Priloga temu samoevalvacijskemu poročilu je Poročilo o notranji presoji (marec 2012) in Akcijski 
načrt izboljšav – velika večina priporočil iz ugotovitev notranje presoje je bila po planu že realizirana 
do konca študijskega leta 2011/12. 
 


