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Letno poročilo o aktivnostih Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti
v študijskem letu 2013/14
1. Sestava komisije:
Predsednica: dr. Marjeta Pučko
Člani - predavatelji: Marija Šubic, mag. Jelka Bajželj, Janko Uhan, Srečko Uranič
Člani - študenti: Vesna Boškan, Aleksandra Mencinger
Redno sodelujoči v aktivnostih komisije: mag. Lidija Grmek Zupanc – ravnateljica,
Mateja Demšar – referentka, Anže Nunar – predsednik Študentskega sveta
2. Sestanki komisije:
Izvedenih je bilo 9 rednih sestankov komisije (30.9.2013, 16.10.2013,
22.10.2013, 19.12.2013, 8.1.2014, 10.3.2014, 17.3.2014, 14.4.2014, 18.9.2014)
ter 2 tematska sestanki z notranjimi presojevalci za izvedbo notranje presoje
(19.3.2014, 13.6.2014).
3. Najpomembnejše izvedene aktivnosti:
Priprava poslovnika VSŠ
Priprava samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2012/13
Priprava načrta anketiranja
Priprava in izvedba 3. notranje presoje
Priprava poročila o 3. notranji presoji in koordinacija priprave akcijskega načrta
Priprava ankete in analiza rezultatov o zaposljivosti diplomantov
Analiza študentskih anket in priprava ukrepov
Priprava vloge za zunanjo evalvacijo NAKVISa
Organizacija delavnice EFQM (obisk predstavnikov MIRS)
Priprava in izvedba 2. procesne delavnice za vodstvo (M. Pučko)
Priprava management dokumenta/vloge za PRSPO (M. Pučko)
Priprava kategorij poročanja in načrtovanja VSŠ (M. Pučko)
Sodelovanje pri pripravi strategije razvoja VSŠ – smernice EFQM (M. Pučko)
Priprava letnega načrta in poročila o aktivnostih komisije
4. Povzetek ugotovitev o izvajanju izobraževalnega procesa in delovanju šole iz
pogleda komisije
Delovanje šole po vseh merilih NAKVISa je bilo sistematično preverjeno v 3.
notranji presoji, s ciljem temeljite priprave na zunanjo evalvacijo. Ugotovitve so
podane v poročilu presoje in vlogi za zunanjo evalvacijo NAKVISa. Akcijski načrt
za odpravo neskladnosti in uvedbo izboljšav po priporočilih presoje določa
ukrepe, roke in odgovorne za izboljšave.
5. Uvedene izboljšave v zvezi s sistemom kakovosti in delom komisije v
študijskem letu 2013/14:
e-nabiralnik
Vsebina in metodologija za anketiranje diplomantov o zaposljivosti
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Priprava celovite metodologije za izvedbo notranje presoje in pripravo
akcijskega načrta
Prenovljena struktura dokumentov v e-zbornici
Metodologija oz. kategorije načrtovanja in poročanja VSŠ
6. Predlagane izboljšave v zvezi s sistemom kakovosti in delom komisije v
študijskem letu 2014/15
Načrt in izvedba posodobitev ostalih dokumentov sistema kakovosti, priprava
manjkajočih dokumentov, priprava nižje nivojskih opisov temeljnih procesov
VSŠ, uskladitev s kodnim sistemom dokumentov kakovosti na nivoju ŠC Kranj
Prenova postopkov anketiranja - analize in ukrepi
Izvedba ankete o zaposljivosti diplomantov
Prenova sistema kazalnikov in uskladitev s ŠC Kranj
Implementacija enotnega sistema izboljšav

dr. Marjeta Pučko
Predsednica Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ in ŠC Kranj
Kranj, 16.9.2014
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