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1. UVOD
V študijskem letu 2012/2013 je imela ključni vpliv na delovanje Višje strokovne šole Šolski
center Kranj (v nadaljevanju VSŠ ŠC Kranj) reorganizacija Šolskega centra Kranj, izvedena po
sklepu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je povezala Srednjo ekonomsko,
storitveno in gradbeno šolo, Strokovno gimnazijo, Srednjo šolo za elektrotehniko in
računalništvo, Višjo strokovno šolo in Medpodjetniški izobraževalni center ter dejavnost
izobraževanja odraslih v en vzgojno-izobraževalni zavod. Za VSŠ ŠC Kranj je reorganizacija
pomenila združitev bivših VSŠ TŠC IN ESIC ter predvsem vključitev treh dodatnih študijskih
programov v izobraževalno dejavnost šole.
Z reorganizacijo se je bistveno povečala velikost organizacije, obseg dela in odgovornost do
vseh deležnikov, zagotavljanje kakovostnega vodenja v smislu postavljene vizije in ciljev,
predvsem pa zagotavljanje dolgoročne uspešnosti. Posamezne predhodno samostojne
organizacijske enote so že imele predhodno izdelan sistem kakovosti, v različnih zrelostnih
fazah in z različnimi standardi in modeli. Z reorganizacijo je nastala potreba po poenotenem
sistemu vodenja kakovosti ter poenotenju procesov in postopkov, ki je že potekalo od začetka
delovanja v novi organiziranosti do konca študijskega leta 2012/2013 in še poteka. Ob začetku
študijskega leta 2013/2014 smo ocenili, da je začetek delovanja v novi organiziranosti primeren
čas tudi za izbiro in uvedbo krovnega referenčnega modela vodenja v celotni organizaciji, s
katerim želimo slediti najboljšim organizacijam, omogoča evropsko primerljivost in ni usmerjen
izključno v izobraževalno dejavnost. V času nastanka tega poročila že potekajo prve
pripravljalne aktivnosti za implementacijo modela poslovne odličnosti EFQM 2013.
Seveda ostajajo osnovno vodilo sistema vodenja kakovosti VSŠ ŠC Kranj merila in zahteve
Nacionalne agencije za kakovost v višjih strokovnih šolah.
Poročilo za študijsko leto 2012/2013 vsebuje pregled doseženih rezultatov s posebnim
poudarkom na novostih in izboljšavah v sistemu vodenja, rezultate analiz anket, ključne
ugotovitve SWOT analize in načrt delovanja na področju kakovosti v prihodnje. Zaradi razlik v
metodologiji vodenja bivših VSŠ TŠC IN ESIC in razpoložljivosti podatkov ni bilo mogoče
povsod zagotoviti podatkov za obdobje treh let ali pa so podatki prikazani posebej za vsako od
navedenih bivših VSŠ (posebej navedeno v poročilu, kjer je relevantno). Kjer je bilo možno, so
bili podatki iz obeh programov Evidenca VSŠ ročno združeni, ker enotne informacijske podpore
še nimamo na razpolago.
Struktura poglavij v poročilu sledi merilom Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu
za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol.
Poročilo so pripravili:
 dr. Marjeta Pučko, predsednica Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ in
ŠC Kranj,
 mag. Lidija Grmek Zupanc, ravnateljica VSŠ
 Mateja Demšar, referentka za študijske in študentske zadeve
 Člani komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ:
 Marija Šubic, prof.
 mag. Jelka Bajželj
 Aleksandra Mencinger
 Vesna Boškan
Posebna zahvala velja referentki Mateji Demšar za podporo pri pridobivanju in
združevanju podatkov bivših VSŠ TŠC in ESIC za navedbo v tem poročilu. Viri in avtorji
referenčnih poročil, iz katerih smo povzeli že predhodno objavljene podatke, so
navedeni neposredno v tekstu samoevalvacijskega poročila.
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2. PODATKI O ZAVODU
2.1. PODATKI O USTANOVITVI
Višja strokovna šola deluje kot tretja organizacijska enota v okviru Šolskega centra Kranj.
Ustanovljena je bila s sklepom Vlade Republike Slovenije 24. 1. 2005. Dejavnost višješolske
dejavnosti je šola pričela izvajati s študijskim letom 2005/2006, ko se je v program Mehatronika
vpisala prva generacija rednih in izrednih študentov. Šola je nastala zaradi potreb gospodarstva
po tovrstnih strokovnjakih na Gorenjskem. Konec leta 2007 smo v programu Mehatronika dobili
prve diplomante.
Uspešno začeto delo smo v študijskem letu 2008/2009 nadaljevali s prenovljenim programom
Mehatronika in dodatnim študijskim programom Informatika. Januarja 2011 smo pridobili še
program Elektroenergetika, s pričetkom vpisa študentov v študijskem letu 2011/2012.
Z reorganizacijo v začetku leta 2013 smo pridobili iz bivše Višje strokovne šole ESIC še tri
študijske programe s področja poslovnih znanj in sicer Ekonomist, Poslovni sekretar in
Organizator socialne mreže. Potekale so tudi priprave na novi študijski program Varovanje z
začetkom izvajanja v študijskem letu 2013/2014.
Vsi programi dajejo poudarek povezovanju teorije s prakso, so kreditno ovrednoteni in
mednarodno primerljivi. Z modularno zasnovanostjo omogočajo izbirnost in s tem večjo
konkurenčnost na trgu dela. V naše delo zaupajo tudi številna podjetja, s katerimi se
povezujemo in aktivno sodelujemo, saj šola aplicira strokovno-teoretična znanja v prakso, zato
k nam na izredni študij napotijo svoje zaposlene.

2.2 ORGANIZIRANOST

Slika 1: Organigram Šolskega centra Kranj
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2.3. PODATKI ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ
Direktor ŠC Kranj
Ime zavoda
Ulica in hišna številka
Poštna številka in pošta
Telefon
Faks
Elektronski naslov
Dislocirane enote

Jože Drenovec, univ. dipl. org.
Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55
4000 Kranj
04 280 40 00
04 280 40 35
info@sckr.si
Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Cesta Staneta Žagarja 33
059 093 900
infosegs@sckr.si

Tabela 1: Podatki TŠC Kranj

2.4. PODATKI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
Ravnatelj VSŠ ŠC Kranj
Ime zavoda, organizacije
Ulica in hišna številka
Poštna številka in pošta
Telefon
Faks
Elektronski naslov

mag. Lidija Grmek Zupanc
Višja strokovna šola, Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55
4000 Kranj
04 280 40 00, 04 280 40 42
04 280 40 35
info@sckr.si

Tabela 2: Podatki VSŠ ŠC Kranj

2.5. ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN ŠTUDENTI V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013
Študijski programi

EKONOMIST
(Začetek izvajanja 2008/2009)

ELEKTROENERGETIKA
(Začetek izvajanja 2011/12)

INFORMATIKA
(Začetek izvajanja 2008/2009)

MEHATRONIKA
(Začetek izvajanja 2005/2006)

ORGANIZATOR
SOCIALNE MREŽE

Skupno št. vpisanih
študentov

Število rednih
študentov

Število izrednih
študentov

166

142

24

67

45

22

151

118

33

197

138

59

27

0

27

15

0

15

623

443

180

(Začetek izvajanja 2010/2011)

POSLOVNI SEKRETAR
(Začetek izvajanja 2008/2009)

Skupaj 6 programov

Tabela 3: Število študijskih programov in študentov
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2.6. MODULI IN IZBIRNI PREDMETI ŠOLE
Študijski program

Modul

Izbirni predmeti

MEHATRONIKA

Komunikacije v tehniki
Osnove mehatronike
Mehatronika 1
Osnove ekonomije
Mehatronika 2
Avtomatizacija
Robotika
Proizvodni sistemi
Komunikacije v tehniki
Postavitev in konfiguracija omrežij
Kodiranje programov
Osnove ekonomije
Sistemsko administriranje
Upravljanje podatkovnih omrežij
Izdelava programskih aplikacij
Načrtovanje in razvoj informacijskih
sistemov
Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev
Zaščita in učinkovitost v elektroenergetiki
Instalacija in zaščita v elektroenergetiki
Elektroenergetska učinkovitost in električne
instalacije

Programiranje v avtomatiki
Robotski sistemi 1
Računalniško podprte
tehnologije
Elektronika v mehatroniki

Komuniciranje
Analiza
Poslovanje
Trženje
Komerciala
Pravo
Kakovost
Mednarodna menjava
Temelji računovodstva
Računovodstvo
Davki z analizo
Računovodstvo oseb javnega prava
Komunikacija
Poslovanje in finance
Informacijsko-komunikacijski sistemi
Zakonodaja in uprava
Poslovni jezik
Sodobna pisarna
Organizacij in protokol
Spletno poslovanje

Kultura podjetja
Trženje
Temelji računovodstva

INFORMATIKA

ELEKTRO
ENERGETIKA

EKONOMIST

POSLOVNI
SEKRETAR

Vzdrževanje sistemske
programske opreme
Operacijski sistemi 2
Računalniške komunikacije in
omrežja 2
Varnost in zaščita
Programiranje 2
Zbirke podatkov 2
Izdelava spletnih strani
Elektronsko poslovanje
Zaščita elektroenergetskih
sistemov
Učinkovita raba in obnovljivi viri
energije
Sodobne električne instalacije

Kultura podjetja
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ORGANIZATOR
SOCIALNE
MREŽE

Sporazumevanje
Vodenje in organiziranje
Socialna dejavnost
Človek in okolje
Otroci in mladostniki
Družina
Stari človek
Aktivno bivanje
Vključevanje v družbo

Izobraževanje in trg dela
Kultura podjetja

Tabela 4: Moduli in izbirni predmeti v programih

V programu informatika šola izvaja tudi predmeta Razvoj programskih aplikacij in Informacijski
sistemi, ki sta vrednotena po 4 KT.
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3. VPETOST V OKOLJE
3.1. VPETOST VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V OKOLJE
3.1.1. Vizija, poslanstvo, vrednote, cilji, strateške usmeritve, urejenost evidenc,
skrb za kakovost
VIZIJA
Smo ugledna in privlačna višja strokovna šola, ki s široko ponudbo izobraževalnih programov in
vpetostjo v gospodarstvo znatno prispeva k razvoju tako lokalnega kot mednarodnega okolja.
Pri tem smo pomembni vsi sodelujoči:




študenti in diplomanti, ki pridobivajo uporabno praktično znanje, kar jim omogoča
zaposljivost in osebno rast;
notranji in zunanji predavatelji kot nosilci interdisciplinarnih in inovativnih znanj, ki
študijski proces nenehno posodabljajo in bogatijo s projekti;
predstavniki gospodarstva, ki nas usmerjajo pri posodabljanju programov, omogočajo
praktične izkušnje in prenos znanja v gospodarstvo ter uspešno realizacijo skupnih
projektov.

POSLANSTVO ŠOLE
VSŠ ŠC Kranj bo s stalnim spremljanjem in posodabljanjem izobraževalnega procesa, odličnimi
predavatelji, sodobnimi metodami poučevanja in vpeljanim sistemom spremljanja in vodenja
kakovosti:




razvijala znanje, samostojnost in odgovornost pri mladih,
spodbujala vseživljenjsko učenje zaposlenih,
zagotavljala kompetentne diplomante za globalno okolje.

VREDNOTE
Želja po znanju, inovativnost, etičnost, sodelovanje, skrb za okolje
STRATEGIJA RAZVOJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
Strategija šole je opredeljena v dolgoročnem razvojnem načrtu (v pripravi, po predhodni
opredelitvi nove vizije šole).
Poslanstvo, vizija in vrednote VSŠ ŠC Kranj so dostopni javnosti. Objavljeni so na spletni strani
VSŠ.
Na osnovi vizije in poslanstva ter ob upoštevanju temeljnih vrednot je šola opredelila politiko
kakovosti in jo zapisala v Poslovnik kakovosti VSŠ.
CILJI in KAZALNIKI
Zap.
št.
cilja

1.

Dolgoročni cilj

Razvojno
orientirana šola

Opis kazalnikov

1.
kazalnik
2.
kazalnik

Vsebine po meri
gospodarstva in trga dela
Posveti s socialnimi
partnerji

Izhodiščno
leto

Izhodiščna
vrednost
kazalnika

2012/13

300

2019/20

350

2012/13

1

2019/20

2

Načrtovano
leto

Pričakovana
vrednost
kazalnika
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3.
kazalnik

2.

3.

4.

5.

Dvigovanje
kakovosti
delovanja ŠC Kranj

Učinkovito
delovanje
Medpodjetniškega
izobraževalnega
centra

Mednarodna
dejavnost

Primerno delovno
okolje zaposlenih
in razvoj
strokovnega kadra

1.
kazalnik
2.
kazalnik
3.
kazalnik
4.
kazalnik
5.
kazalnik
1.
kazalnik
2.
kazalnik
3.
kazalnik
4.
kazalnik
1.
kazalnik:
2.
kazalnik
3.
kazalnik
4.
kazalnik
1.
kazalnik:
2.
kazalnik
3.
kazalnik

Sodelovanje v nacionalnih
razvojnih projektih

2012/13

3

2019/20

3

Izvedba presoje kakovosti

2012/13

1

2019/20

1

Boljša prehodnost med
letniki (SŠ/VSŠ)
Ocena ŠC Kranj s strani
dijakov/študentov
Klima
Vključevanje v projekte
kakovosti
Oblikovati nabor
strokovnjakov iz okolja
Sooblikovati programe
usposabljanj s podjetji
Izvedba usposabljanj za
podjetja
Izvedba aplikativnih
raziskav
Povezava s sorodnimi
inštitucijami v tujini
Mednarodne izmenjave
dijakov, študentov,
profesorjev
Sodelovanje v
mednarodnih projektih
Sodelovanje na
mednarodnih tekmovanjih
Povečati neposredno
sodelovanje zaposlenih in
podjetij
Priprava in izdelava
didaktične opreme in učil
Spodbujanje osebnega
profesionalnega razvoja
zaposlenih

2012/13

70%/30%

2019/20

80%/40%

2012/13

3,5

2019/20

4

2012/13

3,5

2019/20

4

2012/13

2

2019/20

2

2012/13

4

2019/20

10

2012/13

3

2019/20

5

2012/13

7

2019/20

15

2012/13

0

2019/20

3

2012/13

6

2019/20

10

2012/13

8

2019/20

16

2012/13

3

2019/20

5

2012/13

2

2019/20

4

2012/13

5

2019/20

10

2012/13

5

2019/20

15

2012/13

1

2019/20

1

Tabela 5: Doseženi dolgoročni cilji s kazalniki

Opisi kazalnikov:
Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:
Vir podatkov:
Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:
Vir podatkov:

Vsebine po meri gospodarstva in trga dela
Razvojno orientirana šola
1.1
/
Kazalnik prikazuje število podjetij, s katerimi sodeluje Tehniški šolski
center Kranj.
Tehniški šolski center Kranj
Razširitev obsega izbirnih modulov / predmetov
Razvojno orientirana šola
1.2
/
Kazalnik prikazuje število izbirnih predmetov oziroma modulov.
Tehniški šolski center Kranj
ELE SPI: DES, PEM ali ELS, OPV, IEV2 ali OEI, (1+2*+8**)
ELE SSI: PTE,URG,DES ali UMN,PZI,OPV, IEV ali IPF, (1+3*+10**)
ELE PTI: NEI, EPR, PPE ali RAP, UMN, PZI (0+3*+6**)
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MEH SPI: / (0+1*+11*)
MEH SSI: IPF ali VMS/KIB (1+1*+9**)
MEH PTI: / (0+0*+7**)
RAČ SPI; / (0+1*+10**)
RAČ SSI: IPF ali OOS (1+3*+12**)
RAČ PTI: / (0+3*+6**)
RAČ PT: / (0+1*+1**)
*izbere šola brez OK, ** OK
Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:
Vir podatkov:
Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:
Vir podatkov:
Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:

Vir podatkov:
Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:
Vir podatkov:
Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:
Vir podatkov:
Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:

Sodelovanje v nacionalnih razvojnih projektih
Razvojno orientirana šola
1.3
/
Kazalnik prikazuje število nacionalnih projektov, v katerih sodeluje
Tehniški šolski center Kranj.
Tehniški šolski center Kranj
Izvedba presoje kakovosti
Dvigovanje kakovosti delovanja TŠC Kranj
2.1
/
Kazalnik prikazuje število izvedenih presoj na Tehniškem šolskem centru
Kranj.
Tehniški šolski center Kranj
Delež dijakov / študentov, ki uspešno zaključijo šolanje
Dvigovanje kakovosti delovanja TŠC Kranj
2.2
%
Kazalnik prikazuje odstotek dijakov oziroma študentov zaključnega
letnika, ki so uspešno zaključili šolanje na Tehniškem šolskem centru
Kranj.
Tehniški šolski center Kranj
Boljša prehodnost med letniki (SŠ/VSŠ)
Dvigovanje kakovosti delovanja TŠC Kranj
2.3
%
Kazalnik prikazuje odstotek dijakov oziroma študentov, ki so uspešno
zaključili šolanje v tekočem letniku in se vpišejo v višji letnik.
Tehniški šolski center Kranj
Ocena TŠC Kranj s strani dijakov / študentov
Dvigovanje kakovosti delovanja TŠC Kranj
2.4
/
Kazalnik prikazuje oceno med 1 in 5, ki jo dijaki / študenti ob redni letni
evalvaciji dodelijo TŠC Kranj.
Tehniški šolski center Kranj

Vir podatkov:

Oblikovati nabor strokovnjakov iz okolja
Učinkovito delovanje Medpodjetniškega izobraževalnega centra
3.1
/
Kazalnik prikazuje število zunanjih strokovnjakov, s katerimi redno
sodeluje MIC.
Tehniški šolski center Kranj

Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:

Sooblikovati programe usposabljanj s podjetji
Učinkovito delovanje Medpodjetniškega izobraževalnega centra
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Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:
Vir podatkov:
Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:
Vir podatkov:
Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:
Vir podatkov:
Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:
Vir podatkov:
Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:
Vir podatkov:
Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:
Vir podatkov:
Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:

3.2
/
Kazalnik prikazuje število programov usposabljanj, ki jih je MIC
sooblikoval skupaj s podjetji.
Tehniški šolski center Kranj
Izvedba usposabljanj za podjetja
Učinkovito delovanje Medpodjetniškega izobraževalnega centra
3.3
/
Kazalnik prikazuje število programov usposabljanj, ki jih je MIC v tem letu
izvedel za podjetja.
Tehniški šolski center Kranj
Izvedba aplikativnih raziskav
Učinkovito delovanje Medpodjetniškega izobraževalnega centra
3.4
/
Kazalnik prikazuje število aplikativnih raziskav, ki jih je v enem letu izvedel
MIC.
Tehniški šolski center Kranj
Povezava s sorodnimi inštitucijami v tujini
Mednarodna dejavnost
4.1
/
Kazalnik prikazuje število povezav med enotami TŠC Kranj in inštitucijami v
tujini.
Tehniški šolski center Kranj
Mednarodne izmenjave dijakov, študentov, profesorjev
Mednarodna dejavnost
4.2
/
Kazalnik prikazuje število izmenjav dijakov, študentov, profesorjev s
šolami in podjetji v tujini v enem letu.
Tehniški šolski center Kranj
Sodelovanje v mednarodnih projektih
Mednarodna dejavnost
4.3
/
Kazalnik prikazuje število mednarodnih projektov, v katerih je v enem letu
sodeloval TŠC Kranj.
Tehniški šolski center Kranj

Vir podatkov:

Sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih
Mednarodna dejavnost
4.4
/
Kazalnik prikazuje število dijakov in študentov TŠC Kranj, ki so v šolskem
letu sodelovali na mednarodnih tekmovanjih.
Tehniški šolski center Kranj

Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:

Povečati neposredno sodelovanje zaposlenih in podjetij
Primerno delovno okolje zaposlenih in razvoj strokovnega kadra
5.1
/
Kazalnik prikazuje število zaposlenih TŠC Kranj, ki sodelujejo z zunanjimi
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Vir podatkov:
Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:
Vir podatkov:
Ime kazalnika:
Vsebina dolgoročnega cilja:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Kratek opis:
Vir podatkov:

podjetji.
SiPŠ: PUD: 2, PT: 5, Forum mehatronike: 2, tekmovanja: 5
Tehniški šolski center Kranj
Priprava in izdelava didaktične opreme in učil
Primerno delovno okolje zaposlenih in razvoj strokovnega kadra
5.2
/
Kazalnik prikazuje število učil, ki so jih v enem letu razvili zaposleni TŠC
Kranj.
Tehniški šolski center Kranj
Spodbujanje osebnega profesionalnega razvoja zaposlenih
Primerno delovno okolje zaposlenih in razvoj strokovnega kadra
5.3
/
Kazalnik prikazuje število usposabljanj, ki se jih v enem letu udeleži
zaposleni TŠC Kranj.
Tehniški šolski center Kranj

Tabela 6: Opis kazalnikov

Opis rezultatov po posameznih ciljih je v celoti naveden v Pedagoškem poročilu za študijsko
leto 2012/2013. V tem poročilu predstavljamo rezultate strukturirano po merilih Nakvisa za
kakovost višjih strokovnih šol.

3.2. SODELOVANJE Z DELODAJALCI
Sodelovanje z delodajalci je potekalo predvsem v okviru podjetij, pri katerih študenti opravljajo
praktično izobraževanje (podrobnejši opis v poročilih o izvedbi praktičnega izobraževanja v
študijskem letu 2012/2013, posebej za programe bivše VSŠ TŠC in posebej za VSŠ ESIC).
Podjetje Lotrič Meroslovje d.o.o. nam je pomagalo pri izvedbi strokovnega srečanja za
diplomante. Anketa delodajalcev v letu 2012/2013 ni bila izvedena, ponovno izvedbo
načrtujemo za leto 2013/2014.
Ob otvoritvi Medpodjetniškega izobraževalnega centra Kranj v okviru Šolskega centra Kranj je
bil 27. 5. 2013 organiziran strokovni posvet z delodajalci kot partnersko sodelovanje z
namenom zagotavljanja uporabnega znanja in tesnejšega povezovanja s podjetji ter
spodbujanje delodajalcev k izvajanju praktičnega usposabljanja dijakov in praktičnega
izobraževanja študentov.

3.3. SODELOVANJE Z DIPLOMANTI
Izvedena je bila anketa (Impletum) za diplomante po diplomskem izpitu. Dodatno smo v okviru
vabila na strokovno srečanje diplomantov v decembru 2013 med diplomanti izvedli še anketo o
zaposljivosti. Rezultati so predstavljeni v točki 4.12.6.

3.3.1. Klub diplomantov
Klub diplomantov VSŠ TŠC je bil uradno ustanovljen 9. 6. 2011 na 3. podelitvi diplom
študentom programov Informatika in Mehatronika, Klub diplomantov bivše VSŠ ESIC pa na 1.
svečani podelitvi diplom študentom programa Ekonomist in Poslovni sekretar, 20. 11. 2012.
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V študijskem letu 2012/2013 so bili diplomanti v maju 2013 povabljeni na že omenjeno otvoritev
nove stavbe Medpodjetniškega izobraževalnega centra. Strokovno srečanje za člane kluba in
ostale diplomante je bilo izvedeno kot že zgoraj navedeno v decembru 2013.
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4. DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
4.1. DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V SKLADU S POSLANSTVOM
IN VIZIJO RAZVOJA ŠOLE
Izobraževalni in strokovni cilji ter strategija delovanja in razvoja šole in študijskih programov so
razvidni iz LDN za 2012/13, kakor tudi načrti in predvideni načini za uresničevanje postavljenih
ciljev. Vodstvo VSŠ se je kljub obsežnim reorganizacijskim spremembam prizadevalo za
delovanje v okviru zastavljenih načrtov. Vizija in poslanstvo sta bila v teku leta 2013 definirana
na novo in enotno za celotni Šolski center Kranj. Definiranje nove vizije in poslanstva VSŠ še
poteka.
Po reorganizaciji se je v začetku leta 2013 oblikovala enotna komisija za spremljanje in
zagotavljanje kakovosti VSŠ s člani – predavatelji komisij obeh predhodnih Višjih strokovnih šol
– TŠC in ESIC. Z namenom sprotnega spremljanja in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti
dela na šoli je komisija potrdila in spremljala načrt izvedbe anketiranj za študijsko leto
2012/2013, anketiranja so bila izpeljana. Rezultati in analize anketiranj so vključeni v
posamezne dele tega poročila. Sredi leta 2013 smo v teku priprave novega poslovnika VSŠ
najprej definirali procesni model ŠC Kranj in določili lastnike procesov, da bi v navedeni model
lahko umestili procese VSŠ. Izdelani so bili tudi krovni opisi procesov ŠC Kranj, na osnovi
katerih bo v študijskem letu 2013/2014 mogoče izdelati podrobnejše opise procesov VSŠ z
opredelitvijo posameznih aktivnosti, vhodov, izhodov, odgovornosti in medsebojnih procesnih
povezav. Iz opisanih razlogov redefiniranja sistema kakovosti in pripadajoče dokumentacije,
notranje presoje v prehodnem obdobju po reorganizaciji niso bile niti planirane niti izvedene. Z
začetkom študijskega leta 2013/2014 je začela delovati komisija za spremljanje in zagotavljanje
kakovosti v novi kadrovski sestavi s predlogi vodstvu in delovanjem, usmerjenim predvsem v
celovito izgradnjo sistema vodenja VSŠ v povezavi s ŠC Kranj z večjim poudarkom na trajnostni
uspešnosti organizacije (več v poglavju 9. Realizacija izboljšav).
Iz dokumentov VSŠ izhaja, da ima VSŠ jasno notranjo organiziranost, da se je po reorganizaciji
vzpostavilo redno delovanje vseh njenih organov, z opredeljenimi pristojnostmi, nalogami in
dolžnostmi vodstva, zaposlenih, študentov, diplomantov in delodajalcev.

4.2. SODELOVANJE ZAPOSLENIH IN ŠTUDENTOV V OKVIRU DELOVANJA
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
Vodstvo VSŠ sproti seznanja zaposlene in študente s svojimi odločitvami ter je nosilec
odgovornosti za kakovost in razvoj VSŠ. Zaposlene seznanja na sejah predavateljskega zbora,
sestankih strokovnih aktivov, zaposlene in študente tudi na spletnih straneh šole in z osebnimi
kontakti.
Zaposleni sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju odločitev s področja izobraževalnih,
razvojnih in strokovnih dejavnosti. Pobude za spremembe lahko dajejo vsi zaposleni, študentje
in ostali, ki sodelujejo pri delovanju VSŠ (delodajalci, mentorji …). Odločitve se oblikujejo na
sejah sveta zavoda, strateškega sveta, predavateljskega zbora, sejah študijske komisije,
sestankih aktivov, sestankih komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Sprejemajo se v
skladu z zakoni in internimi akti.
Študenti sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju odločitev s področja izobraževalnih dejavnosti
(izbira modulov in predmetov), razvojnih (svet zavoda in strateški svet, komisija za spremljanje
in zagotavljanje kakovosti), strokovnih (mnenja študentov za imenovanje predavateljev, izdelava
diplomskih del) in obštudijskih dejavnosti (tekmovanja, promocija, tečaji). Pobude za
spremembe lahko dajejo vsi študenti in zaposleni (pisno, elektronsko, osebno, v skrinjico pred
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referatom ali v e-nabiralnik, uveden v oktobru 2013). Na VSŠ deluje Študentski svet, katerega
predsednik se od oktobra 2013 redno vključuje v delo komisije za spremljanje in zagotavljanje
kakovosti VSŠ. Predsednik Študentskega sveta je dal pobudo za informatizacijo vpisnih
postopkov in sodeluje v izvedbenem projektu informacijske rešitve »E-vpis v višjo strokovno
šolo«, ki se je začel izvajati v decembru 2013 (več v poglavju 9. Realizacija izboljšav).

4.3. SODELOVANJE ŠOLE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
VSŠ redno strokovno in razvojno sodeluje z drugimi višjimi strokovnimi šolami oziroma drugimi
strokovnimi organizacijami (npr. zbornice, strokovna združenja, društva, ministrstva, fakultete,
podjetja).
VSŠ je v letu 2012/2013 nadaljevala sodelovanje z institucijami na regionalni, državni in
mednarodni ravni. Vzdrževala je sodelovanje z drugimi višješolskimi zavodi, s podjetji,
organizacijami in strokovnimi združenji ter drugimi zainteresiranimi udeleženci v okolju:









V okviru praktičnega izobraževanja za študente je šola sodelovala s podjetji v lokalnem
in regionalnem okolju;
sodelovanje s podjetji za razvoj učil v Medpodjetniškem izobraževalnem centru ŠC
Kranj;
v okviru promocije poklicev aktivno sodelovanje pri predstavitvi višje šole dijakom
zaključnih letnikov ŠC Kranj in ostalih srednjih šol v gorenjski regiji;
sodelovanje z regionalnim zavodom RRA Gorenjske;
aktivno sodelovanje v dejavnostih, ki jih vodi MIC (promocija, oblikovanje vsebin
specialističnih treningov in seminarjev za zaposlene iz podjetij, priprava podlag za
verifikacijo študijskih mest v višjem strokovnem izobraževanju …);
sodelovanje predsednika odbora za znanost in tehnologijo pri obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije na slavnostni podelitvi diplom diplomantom šole;
izvedba vabljenih predavanj managerjev iz gospodarstva za študente in zaposlene na
VSŠ (manager leta, dobitnik Priznanja RS za poslovno odličnost v kategoriji malih in
srednjih podjetij).
v sodelovanju s podjetji je bil izveden tudi informativni dan.

V okviru praktičnega izobraževanja je v študijskem letu 2012/2013 VSŠ sodelovala s 172
podjetji, pri tem je VSŠ podpisala 48 novih dogovorov o sodelovanju s podjetji v lokalnem in
širšem okolju.

4.4. STROKOVNO DELO IN IZOBRAŽEVANJE
Na VSŠ je strokovno delo vpeto v izobraževalni proces. Načrtovano je na individualni ravni v
razvojnih pogovorih in načrtu izvedbe predmeta, v okviru načrta dela strokovnih aktivov ter
dejavnosti, ki se ustanavljajo posebej v ta namen (projektno delo). Na navedenih ravneh se tudi
spremlja.
Strokovni dosežki predavateljev in udeležba na izobraževanjih so razvidni iz samoevalvacijskih
poročil predavateljev, poročil strokovnih aktivov, pedagoškega poročila.
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4.5. STROKOVNA DEJAVNOST
4.5.1. Izvajanje strokovne dejavnosti v skladu s strateškim načrtom
VSŠ strokovno dejavnost izvaja v skladu z zastavljenimi cilji, kar je razvidno iz Letnega
delovnega načrta in Pedagoškega poročila. Strateški cilji oziroma dolgoročni razvojni načrt šole
so v pripravi.

4.5.2. Spodbujanje zaposlenih za objavljanje strokovnega dela
Vodstvo VSŠ zaposlene spodbuja in jih redno z e-pošto tudi obvešča o novostih in možnostih
za sodelovanje, objavljanje.
Podatki o objavah so v poročilih strokovnih aktivov, ki so priložena Pedagoškemu poročilu za
leto 2012/2013. Informacije o objavah so dostopne tudi v sistemu COBISS.

4.5.3. Povezovanje zaposlenih z gospodarstvom in negospodarstvom
Zaposleni se na področju strokovne dejavnosti z gospodarstvom povezujejo v okviru sejmov,
usposabljanj, delavnic in tudi z negospodarstvom: s Skupnostjo VSŠ, MIKZŠ, CPI in ZRSŠ, kar
je vse razvidno iz Poročila o izobraževanjih.

4.5.4. Načrtovanje strokovnega dela
Predavatelji se običajno odločajo za udeležbo na razpisanih izobraževanjih po lastnem interesu
in v skladu s pridobivanjem dodatnih kompetenc. Odobritev izobraževanj s strani vodstva je v
skladu s planiranimi izobraževanji, LDN ter nacionalnimi in evropskimi usmeritvami. Tematika je
vključena tudi v letni razgovor s predavateljem.

4.5.5. Rezultati strokovnega dela
Rezultati strokovnega dela (članki, aktivna udeležba na konferencah) so objavljeni v strokovnih
revijah in zbornikih konferenc. Podatki o objavah se vodijo v sistemu COBISS, evidenca
strokovnih člankov in udeležbe na konferencah je bila uvedena tudi v e-zbornici.

4.5.6. Evidenca strokovnega dela
Strokovno delo, vezano na izobraževanje, je evidentirano v obliki samoevalvacijskih poročil
predavateljev in poročil strokovnih aktivov ravnateljici in ter zbirno v pedagoškem poročilu.

4.6. DOMAČI PROJEKTI
VSŠ je bila v študijskem letu 2012/2013 v okviru ŠC Kranj vključena v nacionalni razvojni
projekt E-šolstvo, ki ga organizirajo in podpirajo MIKZŠ, ZRSŠ in EU preko ESS. V projekt je
od njegovega začetka leta 2008 kot aktivna sodelavka vključena 1 predavateljica in 3
predavatelji.
UM PUM
Projekt se je izvajal po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za
obdobje od 27. 1. 2012 do 31. 8. 2013. Namen projekta je bil predvsem 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 usposobljeni za opravljanje poklica. Vodja projekta: ga. Barbara Krajnc,
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GZS Center za poslovno usposabljanje (CPU) kot poslovodeči, vključenih pa je bilo še 9
konzorcijskih partnerjev (spletna stran: www.umpum-cpu.si ).
Cilj projekta je usposobiti mentorje v podjetjih za kvalitetno delo tako z dijaki kot s študenti, ki se
praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih. S projektom smo torej želeli seznaniti in
usposobiti mentorje v podjetjih za izvajanje praktičnega izobraževanja, ki je del prenovljenih
programov na področju poklicnega izobraževanja.
Predavatelji v okviru projekta UM PUM so se v avgustu 2012 udeležili dveh strokovnih
posvetovanj na CPU. Posvetovanja se je udeležilo 35 udeležencev, ob tem pa so bili
organizirani tudi sestanki za koordinatorje projekta.
Na projektu UM PUM je bilo izvedenih 38 izvedb usposabljanj. V teh izvedbah se je udeležilo in
uspešno opravilo usposabljanje 613 udeležencev. Usposabljanja so potekala v naslednji
regijah: Gorenjska (3x), Zasavje (2x), Savinjska (6x), Koroška (2x), Podravska (3x), Pomurska
(4x), Goriška (4x), Osrednjeslovenska (5x), Spodnje posavska (2x), Notranjsko – kraška (2x),
Jugovzhodna Slovenija (2x), Obalno – kraška (2x).
Konzorcijski partnerji so izvedli zaključno konferenco projekta skupaj s konzorcijem Grm Novo
mesto in ŠC Celje (13. 6. 2013), na kateri so predstavili podatek, da se je v okviru projekta UM
PUM usposobilo preko 1800 mentorjev iz podjetij. Na ta način je projekt v vseh pogledih
upravičil svoj namen.
Skupna evalvacija projekta UM PUM je bila izvedena na podlagi oddanih vprašalnikov in
predstavljena v zborniku projekta Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe.
ŠC Kranj je sodeloval v projektu v sklopu konzorcijskega partnerja CPU. Predavatelj VSŠ Viktor
Strare bil tako v vlogi koordinatorja projekta, kot tudi v vlogi pripravljalca strokovnega gradiva iz
področja Ergodidaktike. V januarju in maju smo na Šolskem centru Kranj po pooblastilu
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izvedli projekt Usposabljanja mentorjev
za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev
izobrazbe (UM PUM). Aktivnosti so se izvajale v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013 in jih je delno financirala Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada, delno pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Projekt UM PUM je zajemal naslednja 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) in
ergodidaktika (predavatelj Viktor Stare).

Šolski vodja projekta: Viktor Stare
V okviru projekta »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po
izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«, katerega nosilec je bil ŠC Celje, prijavitelj
na ŠC Kranj pa MIC, sta sodelovali Branka Jarc Kovačič in Branka Balantič. V okviru
usposabljanj, ki so na TŠC Kranj potekala 14. in 28. 6. 2012 ter 23. in 30. 1. 2013, sta za
udeležence usposabljanj izvedli po dve predavanji z delavnico in jim svetovali pri pripravi
operativnega načrta izvedbe PRI študentov v podjetjih.
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JEAN MONNET
Ekonomsko-poslovna fakulteta iz Maribora nas je konec junija 2012 povabila k sodelovanju v
projektu Jean Monnet. Vabilo so prejele slovenske osnovne, srednje in višje šole v vzhodnoslovenski regiji ter srednje in višje šole obmejne regije vzhodne Hrvaške. Takrat so pripravljali
prijavo na razpis za pridobitev projekta in prijava je zahtevala, da že poimensko navedejo
inštitucije, katerih učitelji in učenci iz. študenti bodo udeleženci dogodkov, ki jih bo Ekonomskoposlovna fakulteta organizirala, če bo projekt odobren. Podpisali smo pismo o nameri, ker so
bile navedene vsebine projekta za nas zanimive.
Obveznosti učiteljev oz. predavateljev:

vključitev vsebin prejetega gradiva ter predlaganih učnih metod v pedagoški proces
in delitev izkušenj v zvezi s poučevanjem teh vsebin z drugimi sodelujočimi,

predstavitev izkušenj v obliki kratkega referata v zborniku konference,

udeležba na dogodkih.
Obveznosti študentov:

študij vsebin o evropski integraciji (na osnovi predavanj učiteljev na posameznih
šolah),

udeležba na dogodkih.
Šolski vodja projekta: mag. Lidija Grmek Zupanc
CISCO akademija
V okviru Cisco omrežne akademije Šolskega Centra Kranj je bil organiziran tečaj Cisco CCNA
Discovery. Tečaj je potekal v času od 25. 3. do 24. 6. 2013. Predavanja in praktične vaje so
potekale 10 ponedeljkov po 3 šolske ure, dva termina pa sta bila namenjena opravljanju izpita.
Tečaj je bil namenjen dijakom, študentom in zaposlenim na ŠC Kranj. Tečaj je vodila
inštruktorica Temida Novak, univ. dipl. inž., ki je tudi inštruktorica VSŠ. Tečaj je obsegal
naslednje teme:

osnovna strojna oprema računalnika,

operacijski sistemi,

povezava v omrežje,

povezava do Interneta prek ponudnika internetnih storitev (ISP-ja),

omrežno naslavljanje,

omrežne storitve,

brezžične tehnologije,

osnovna varnost,

iskanje napak v omrežju.
Glede na vsebino tečaja smo tečaj priporočali dijakom. Na tečaj se je prijavilo 19 dijakov iz
Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo ter Strokovne gimnazije Šolskega Centra Kranj,
in sicer 12 iz SŠER in 7 iz SG. Na tečaju je bilo redno prisotnih od 8–10 dijakov. 14 dijakov je
na koncu uspešno opravilo izpit in pridobilo certifikat Cisco CCNA Discovery: Networking for
Home and small Business. Razlog za manjšo prisotnost so bile obvezne šolske dejavnosti
(ekskurzije, športni dnevi, kulturni dnevi in obisk tabora v Gorenju), ki so se prekrivale s
terminom tečaja. Zaradi omenjenih dejavnosti so 4 dijaki prenehali z obiskovanjem tečaja, saj
so menili, da so zamudili preveč snovi. 1 dijak je prenehal z obiskovanjem tečaja zaradi
dolgotrajne bolezni. Vseh 5 dijakov naj bi tečaj ponovno obiskovalo v prihodnjem šolskem letu.

CISCO CCNA Exploration1
V okviru Cisco omrežne akademije Šolskega Centra Kranj je bil organiziran tečaj Cisco CCNA
Exploration1. Tečaj je potekal v času od 25. 3. do 24. 6. Predavanja in praktične vaje so
potekale najprej ob torkih od 16.00 do 20.00, od sredine maja naprej pa ob sredah, prav tako od
16.00 do 20.00. Cena tečaja je bila 60 €. Tečaj je vodila inštruktorica Gabrijela Krajnc, univ. dipl.
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inž., ki je tudi predavateljica VSŠ. Tečaj je bil namenjen dijakom, študentom, zaposlenim na ŠC
Kranj in ostalim. Tečaj je obsegal naslednje teme:

uporaba mrežnega protokolnega modela za razlago komunikacijskih plasti in
podatkovnega omrežja,

načrtovanje, izračun in uporabo omrežnih mask in naslovov,

gradnja in nastavitve enostavnih omrežij z uporabo usmerjevalnikov in preklopnikov,

povezovanje s primernimi kabli in vmesniki, ter lastnosti posameznih kablov,

uporaba Cisco CLI ukazov za osnovne nastavitve usmerjevalnikov in preklopnikov,

analiza prometa in posameznih operacij na mrežni in transportni plasti, protokoli in
storitve.
Glede na vsebine smo tečaj priporočili študentom in ostalim. Na tečaj sta se prijavila tudi dva
dijaka strokovne gimnazije in sta ga tudi zelo uspešno zaključila. Poleg dijakov je tečaj
obiskovalo tudi 13 študentov, ena sodelavka in en zunanji udeleženec. Dva študenta nista
opravljala obveznosti in nista zaključila tečaja. Vsi ostali pa so ga zaključili izjemno uspešno in s
tem pridobili certifikat CISCO CCNA Exploration - Network fundamentals.
Tečaj sta vodili: Gabrijela Krajnc, Temida Novak
QVIZ 2013
Na podlagi razpisa Planet GV za pridobitev priznanja Q-VIZ 2013 je sodeloval tudi Šolski center
Kranj. Nagrado so prejeli vzgojno-izobraževalni zavodi, ki jih odlikuje visoka raven družbene
odgovornosti, skrb za izobraževanje zaposlenih, prijaznost do zaposlenih in strank ter skrb za
dobre odnose znotraj in zunaj zavoda. Ena izmed teh nagrad je pripadala tudi Šolskemu centru
Kranj, Višji strokovni šoli, ki jo je šola prejela 14. 3. 2013.

Slika 2: Priznanje Q-VIZ 2013

V delovni skupini za pridobitev priznanja so sodelovali:
mag. Lidija Grmek Zupanc, Jelka Bajželj, Marija Šubic, Janko Uhan, Mateja Demšar in Kristina
Jeram.
Simbioza
Osnovno poslanstvo Simbioze je bilo kot v preteklih letih sodelovanje in prenos znanja med
generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške
pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin med starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z
računalnikom in internetom. Po drugi strani med mladimi promovira vrednote prostovoljstva,
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odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti. Na ŠC Kranj oziroma
VSŠ so bili v okviru projekta izvedena izobraževanja za starejše.
Vodja projekta: mag. Sašo Bizant
Koordinator dijakov: Gašper Strniša

4.7. MEDNARODNI PROJEKTI
Šoli je dodeljena razširjena Erasmus univerzitetna listina (EUC).
V študijskem letu 2012/2013 so bile izvedene naslednje aktivnosti v okviru projekta Erasmus, ki
ga je kot koordinatorica vodila predavateljica VSŠ Nastja Beznik, univ. dipl. org. (pregled
aktivnosti je povzet po poročilu koordinatorice Nastje Beznik):

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


priprava dokumentacije in prijava za kandidaturo TŠC na razpis Cmepiusa za mobilnosti
2012/13;



intenzivno izvajanje marketinških aktivnosti projekta, informiranje študentov in
predavateljev ter notranje in zunanje javnosti (objava strokovnih člankov, organizirana
poročanja o izvajanju in uspešnosti mobilnosti, ažurno objavljanje gradiva na spletnih
straneh VSŠ TŠC Kranj in urejanje oglasne deske za študente in zaposlene);



študentom so vedno na voljo razpoložljive informacije o pravilih mobilnosti in sicer ustno
(izvajanje govorilnih ur za študente), po mailu, ali preko redno ažurnih internih spletnih
strani o Erasmus programu- www.tsckr.si/vsš), ažurna oglasna tabla (fotografije o
aktualnih dogodkih) na vidnem mestu v šoli;



strokovni referati in prispevki na temo mobilnosti, katerih namen je predstavitev
izvajanja mobilnosti in promocija VSŠ ŠC Kranj:

samostojni referat na II. znanstvenem posvetu Vodenje v vzgoji in
izobraževanju 4. 4. 2013 v Portorožu z naslovom Do poslovne odličnosti
preko mobilnosti, kot ene izmed poti do internacionalizacije v učeči se
organizaciji;

članek za revijo Vodenje VIZ z naslovom Vpliv internacionalizacije na
celovito kakovost in poslovno odličnost izobraževalnih organizacij (oddan v
maju, bo objavljen septembra);

mentorstvo študentki Sabini Košir Mali pri diplomskem delu z naslovom Pot
do Internacionalizacije VSŠ ŠC Kranj preko programa ERASMUS;
priprava in izvedba javnega razpisa za mobilnosti v pogodbenem letu 2012/13 za TŠC
in sicer v naslednjem obsegu:

mobilnost študentov z namenom študija (SMS): 1 študent za 3
mesece;

mobilnost študentov z namenom prakse (SMP): 2 študenta, vsak za 2
meseca;

mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja in obiska gostov iz
podjetja iz tujine (STA): 1 predstavnik podjetja;

mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja (STT) 5 oseb;





po združitvi VSŠ TŠC z ESIC analiza stanja in prevzem vodenja izvajanja projekta za
obe pogodbeni razmerji, vključno z objavo in izvedbo javnega razpisa še za ESIC in
sicer 1 študent za 4 mesece;
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zaradi združitve obeh šol je bila potreba ponovna priprava dokumentacije in prijava za
pridobitev nove listine EUC za leto 2013;



priprava dokumentacije in prijava VSŠ ŠC Kranj za pridobitev nove t.i. ECHO listine, ki
bo omogočala izvajanje izmenjav za novo obdobje 2014–2020;



intenzivno iskanje evropskih gospodarskih družb in navezovanje poslovnih stikov z
njimi skozi celoletno obdobje;



vstop v konzorcij VSŠ z namenom koriščenja prednosti medsebojnih razmerij med
VSŠ;



kandidiranje in pridobitev dodatnih sredstev iz Javnega sklada RS za razvoj in
štipendije kot pomoč financiranja študentov, ki gredo na izmenjavo;



celotno izvajanje pogodbeno določenih mobilnosti za leto glede 2012/13, s sledečimi
aktivnostmi za študente in zaposlene:

pomoč pri prijavi na razpis, ureditev štipendije;

pomoč pri iskanju destinacij (vnaprej pripravljeno formalno pismo v 2 jezikih
– nagovor podjetjem: kdo smo, kaj je Erasmus in kaj želimo);

celotno pomoč pri urejanju administrativnih zadev (pogodbe, pomoč pri
sestavi delovnega načrta, poročila …);

pomoč pri urejanju nastanitve, napotki glede prevoza, ureditev sprejema ob
prihodu s strani gostitelja;

redno spremljanje izmenjave vse od prihodov po e-pošti ali GSM-u.
Vzpostavljanje kontaktov z mentorji v podjetju, tudi zaradi preverjanja
točnosti prejetih informacij;

po prihodu: pomoč pri urejanju dokumentacije (poročila). Študent sodeluje
pri predstavitvah programa bodočim potencialnim Erasmus študentom,
odgovarja tudi na maile študentom, ki se zanimajo za mobilnost in jih
informira o dejstvih, ki jih je doživel.

V letošnjem letu je bilo izvedenih kar 18 izmenjav: 13 STT – predavatelji na usposabljanje v
Belgijo, 1 STA izmenjava – strokovnjaki iz hrvaškega podjetja pri nas, 2 SMP: študenta na
praktično usposabljanje v tujino (Španija, Hrvaška) ter 2 incoming SMP: študenta iz španske
šole pri nas na PRA.

Euroskills
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola, je sodelovala v projektu Euroskills. Gre za sistem
tekmovanj v poklicnih spretnostih na državni ravni Olimpijade poklicev.
Olimpijada poklicev se izvaja le za tiste tekmovalne kategorije, ki se izvajajo na evropski
(EUROKSILLS) in svetovni ravni (WORLDSKILLS). V letu 2012 je od januarja do marca
potekala Olimpijada poklicev v naslednjih panogah: aranžerstvo, cvetličarstvo, mehatronika,
informatika, lesarstvo, kuharstvo in strežba. 20. in 21. januarja 2012 je na sejmu Informativa
potekalo tekmovanje v informatiki, 26. in 27. januarja 2012 je na Višji strokovni šoli TŠC Kranj
potekalo tekmovanje v mehatroniki. Med 11. in 13. oktobrom 2011 je v okviru prireditve 58.
Gostinsko turistični zbor Slovenije v Termah Čatež potekala Olimpijada poklicev v kuharstvu in
strežbi.
Euroskills je tekmovanje mladih med 18 in 25 let v poklicnih spretnostih. Od tekmovalcev se
pričakuje, da že imajo razvite poklicne spretnosti, torej gre za tekmovalce, ki so že zaposleni oz.
že imajo delovne izkušnje. Poudarek je na aplikativnih znanjih in v tem smislu so sestavljene
tudi tekmovalne naloge.
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Glavni cilj tekmovanja je promocija poklicev, ki so bodisi deficitarni, redki, ali imajo nižji družbeni
ugled. Pobudo za EuroSkills, ki je prvič potekal leta 2008, je prišla s strani takratnega
Evropskega komisarja za izobraževanje in kulturo Jana Figela.
Ideja EuroSkills, ideja tekmovanj je skladna z idejo WorldSkills tekmovanj, ki imajo po svetu že
več kot 50-letno tradicijo. To enako idejo povzema tudi tekmovanje EuroSkills, saj je bilo
organizirano prvič prav v času, ko v Evropi zaradi zmanjšanega vpisa mladih v programe
poklicnega in strokovnega izobraževanja na trgu dela primanjkuje kadra s tako izobrazbo.
Pogoj za sodelovanje na EuroSkills tekmovanjih je članstvo v WSE (WorldSkills Eurpe). Vsaka
država članica ESPO ima uradnega in tehničnega delegata, le-ta pa prihajata iz organizacije
(zavoda, društva, ipd.), ki ima podporo nacionalnega telesa (običajno ministrstva).
Slovenija je članica WSE postala le nekaj mesecev pred tekmovanjem EuroSkills leta 2008.
Center RS za poklicno izobraževanje je za Slovenijo prevzel članstvo v tej organizaciji, uradni
delegat Slovenije je direktor CPI Elido Bandelj, tehnični delegat Slovenije pa Miha Lovšin, CPI.
Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za šolstvo in šport
pa predstavlja nacionalno telo.
Sodelujoči: Gabrijela Krajnc, Tomislav Canjuga, Andrej Gracelj, Tomaž Štular

4.8. PROJEKTI V SODELOVANJU Z GOSPODARSTVOM
VSŠ, TŠC Kranj je z delodajalci aktivno sodelovala v okviru projekta »Sofinanciranje spodbud
delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za
pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013«, katerega nosilec je bil
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Sodelovanje z delodajalci je bilo osredotočeno na
usmerjanje, obveščanje in prijavo 64 delodajalcev, ki so izvajali PRI študentov v študijskih letih
2011/2012 in 2012/2013. Za pomoč pri izvedbi programa je bil v skladu s sklepom in tripartitno
pogodbo o sofinanciranju, del spodbud (50,00 EUR za odobreno spodbudo) namenjen tudi
VSŠ. Šola je dobila odobrenih 54 spodbud (23 za program Mehatronika, 24 za program
Informatika in 7 za program Elektroenergetika).
V okviru VSŠ se je izvajala tudi koordinacija projektov Pozor(!)ni za okolje, kakor tudi Zemljo so
nam posodili otroci (nosilka mag. Branka Jarc Kovačič), sicer namenjenih dijakom in
srednješolcem. Podrobnejši opis projektnih aktivnosti je dostopen na povezavah:
http://www.sava-tires.si/druzbena_odgovornost/pozor-ni_za_okolje/, http://www.planetzemlja.org/2013/04/zmagovalci-projekta-zemljo-so-nam-posodili-otroci-2013-dijaki-dijaskegadoma-srednje-sole-veno-pilon-ajdovscina/

4.9. VPIS
VSŠ zbira podatke o zanimanju kandidatov za vpis v razpisane študijske programe ter jih
obvešča o študiju na svoji šoli preko obvestil na spletni strani šole, izvedenih informativnih
dnevih, promocije na sejmih, tekmovanjih, v medijih. VSŠ vsako leto naredi analizo vpisa.
Po zaključku informativnih je bilo ocenjeno, da se je informativnih dni udeležilo med 85–90
obiskovalcev.
Večja intenzivnost zanimanja za naše programe se je pokazala ob zaključku roka za prijavo na
razpis za vpis v višje strokovno izobraževanja, to je do 8. 3. 2013 ter v mesecu avgustu in
septembru 2013, ko so se kandidati za dodatne informacije osebno ali preko telefona obračali
na ravnateljico in referentko za študijske in študentske zadeve.
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Študijsko leto

Število obiskovalcev na informativnih dnevih
85 – 95 TŠC + 10 ESIC
80 – 85 TŠC + 10 ESIC
85 – 95 ŠC

2010/2011
2011/2012
2012/2013
Tabela 7: Število obiskovalcev na informativnih dnevih

Prve okvirne podatke o zanimanju kandidatov za vpis v naše programe smo prejeli na podlagi
števila prijav za vpis v višje strokovne šole za študijsko leto 2012/2013, ki nam jih je
posredovala Višješolska prijavna služba 29. 3. 2012.
Informativna dneva za vpis v študijsko leto 2012/2013 sta potekala v petek, 10. 2. 2012,
dopoldan in popoldan, ter v soboto, 11. 2. 2012, dopoldan.
Študijsko leto 2012/2013
Redni študij
Program

Izredni študij

Št. prostih
mest

Št. prijav

%

Št. prostih
mest

Št. prijav

%

Ekonomist

60

61

101,7

60

2

3,3

Elektroenergetika

35

30

86,0

35

1

3,0

Informatika

60

74

123,0

70

4

6,0

Mehatronika

60

94

157,0

70

2

3,0

Organizator
socialne mreže

0

0

0

50

5

10,0

Poslovni sekretar

0

0

0

60

0

0,0

Tabela 8: Podatki o prijavljenih kandidatih v študijskem letu 2012/2013

Na skupnem delu je bila obiskovalcem predstavljena šola, programi, predmetniki ter obštudijske
dejavnosti (sodelovanje šole z okoljem, delovna srečanja, strokovne ekskurzije za študente,
Erasmus …). V nadaljevanju so predavatelji, ki pokrivajo posamezna strokovna področja,
obiskovalcem ločeno po programih predstavili kratek pregled strokovnih vsebin. Vsi skupaj pa
smo posebno pozornost namenili posameznikom in njihovim vprašanjem, vezanim na študij na
naši šoli.
V izvedbo informativnih dni so se letos aktivno vključili tudi študenti, kar se je izkazalo za zelo
pozitivno.
Obiskovalcem je bila razdeljena publikacija VSŠ, zgibanke ter Razpis za vpis.
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4.10. ANALIZA VPISA
V tabelah je prikazana analiza vpisa. Analiza vpisa je združena za oba ESIC in TŠC in se od
študijskega leta 2012/2013 beleži kot skupna. Za pretekla študijska leta je analiza vpisa
razvidna iz samoevalvacijskih poročil posameznega šolskega centra.

2012

EKN

2013

INF

ELE

2

60+
2

35+
1

103

164

191

109

/

/

/

/

Št. sprejetih študentov
glede na 1. željo

49

74

69

38

Št. sprejetih študentov
glede na 2. željo

/

/

6

/

Št. sprejetih študentov
glede na 3. željo

/

/

2

/

Št. sprejetih študentov
v 1. prijavnem roku

49

73

50
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Št. vpisanih študentov v
1. prijavnem roku

41

61

40

17

Delež
vpisanih
študentov v 1. prijavnem
roku %

68,33%

98,39%

58,82%

48,57%

Št. sprejetih študentov
v 2. prijavnem roku

/

/

/

/

Št. sprejetih študentov
v 3. prijavnem roku

/

/

/

/

*Št. sprejetih študentov
na še prosta mesta

42

1

28

16

Št. vpisanih študentov
na še prosta mesta

42

1

28

16

Delež
vpisanih
študentov na še prosta
mesta %

70,00%

1,61%

41,18%

45,71%

83

62

68

35

Število razpisanih
vpisnih mest
Število
prijavljenih
kandidatov za vpis (1.,
2., 3. prijavni rok)
Razpisano min število
točk za sprejem (1., 2.,
3. prijavni rok)

Število vseh
študentov

vpisanih

60+
2

/

MEH
H60+

Tabela 9: Analiza vhodov – redni študij
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Kazalnik – izredni študij

2012

/

2013

EKN

OSM

POS

MEH

INF

ELE

60+
10

50

60+
10

70 + 2

70 +2

35 +1

Število
prijavljenih
kandidatov za vpis (1.,
2., 3. prijavni rok)

18

18

9

23

12

8

Razpisano min število
točk za sprejem (1., 2.,
3. prijavni rok)

/

/

/

/

/

/

Št. sprejetih študentov
glede na 1. željo

1

4

/

20

11

5

Št. sprejetih študentov
glede na 2. željo

/

/

/

/

/

/

Št. sprejetih študentov
glede na 3. željo

/

/

/

/

/

/

Št. sprejetih študentov
v 1. prijavnem roku

1

4

/

2

4

1

Št. vpisanih študentov v
1. prijavnem roku

1

4

/

1

3

1

Delež
vpisanih
študentov
v
1.
prijavnem roku %

1,67%

8,00%

/

5,26%

30,00%

20,00%

Št. sprejetih študentov
v 2. prijavnem roku

/

/

/

/

/

/

Št. sprejetih študentov
v 3. prijavnem roku

/

/

/

/

/

/

*Št. sprejetih študentov
na še prosta mesta

16

13

9

18

7

4

Št. vpisanih študentov
na še prosta mesta

16

13

9

18

7

4

Delež
vpisanih
študentov na še prosta
mesta %

26,67

26,00%

15,00%

94,74%

70,00%

80,00%

17

17

9

19

10

5

Število razpisanih
vpisnih mest

Število vseh
študentov

vpisanih

Tabela 10: Analiza vhodov – izredni študij

Podatki o številu vpisanih študentov (upoštevani so vsi letniki in ciklusi) vezano študijske
programe so prikazani v Tabeli 11.

Vrsta programa

Način

Letnik /

študija

Ciklus

Ekonomist

Redni

Elektroenergetika

Redni

Informatika

Redni

1. letnik
2. letnik
1. letnik
2. letnik
1. letnik
2. letnik

Prvič
vpisani
83
32
33
10
68
24

Število vpisanih
Ponovni
vpis
Ponavljanje Skupaj
89
1
5
53
0
21
35
1
1
10
0
0
76
2
6
42
0
18
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Mehatronika

1. letnik
Redni
2. letnik
Skupaj redni študij

62
28
340

3
4
11

16
25
92

81
57
443

Ekonomist

Izredni

1. ciklus

17

0

0

17

Elektroenergetika

Izredni

2. ciklus
1. ciklus
2. ciklus
1. ciklus
2. ciklus
3. ciklus

7
5
17
10
8
15

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

7
5
17
10
8
15

1. ciklus
2. ciklus
3. ciklus

19
18
17

0
0
1

0
3
1

19
21
19

1. ciklus
2. ciklus
Izredni
1. ciklus
2. ciklus
3. ciklus
Skupaj izredni študij

17
10
9
1
5
175

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
4

17
10
9
1
5
180

SKUPAJ

515

12

96

623

Informatika
Izredni
Mehatronika

Organizator
mreže

Izredni

socialne

Poslovni sekretar

Izredni

Tabela 11: Podatki o vpisanih študentih v študijskem letu 2012/2013

Vpis kandidatov, ki so bili izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani
višješolske prijavne službe, je bil izveden do 24. 8. 2012. Podatke o še prostih mestih smo
sporočili na Višješolsko prijavno službo Celje in le-ta jih je 3. 9. 2012 objavila na svojih spletnih
straneh. Od 10. 9. 2012 so se kandidati prijavili preko spletne aplikacije Višješolske prijavne
službe na prosta mesta do zapolnitve le teh. Izbrane kandidate smo vpisovali do 30. 9. 2012.
Kandidati za izredni študij so se prijavljali in vpisovali s prvo prijavo po enakem postopku in v
enakih rokih kot za redni študij. Do zapolnitve prostih mest pa so se izredni študenti do 30. 9.
2012 v terminih, ki jih je določila študijska komisija, vpisovali na šoli. V času skupnega
razpisnega postopka je šola, z namenom pritegniti čim več študentov k vpisu v naše programe,
opravila tudi posebne promocijske aktivnosti. Podjetjem so bile poslane zgibanke skupaj z
dopisom o možnostih vpisa in študija.
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4.11. PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
VSŠ ima z različnimi partnerji (podjetji, organizacijami in zasebniki) sklenjene pogodbe o
praktičnem izobraževanju (v nadaljevanju PRI) svojih študentov. V mrežo podjetij, s katerimi je
VSŠ sodelovala pri izvajanju PRI, je bilo v študijskem letu 2012/2013 vključenih 172 organizacij
in podjetij.
Program
Skupaj
52
Št. dogovorov v 10/11 (od 16.9.10 do
31.8.11)
33
Št. dogovorov v 11/12 (od 22.12.11 do
31.8.12)
34
Št. dogovorov v 12/13 (od do)
Tabela 12: Število novo podpisanih dogovorov o izvajanju PRI za študijske programe bivše VSŠ TŠC

V študijskem letu 2012/2013 je PRI skupno na vseh študijskih programih rednega in izrednega
študija opravljalo 208 študentov.
Program

Število študentov na PRI
1. letnik
2. letnik
41
26
32
23
12
10
23
19
ni rednega študija
ni rednega študija
ni rednega študija
ni rednega študija

Skupaj

Število študentov na PRI
1. ciklus
3. ciklus
4
1
0
5
2
0
0
1
1
1
2
5

Skupaj

Mehatronika
67
Informatika
55
Elektroenergetika
22
Ekonomist
42
Poslovni sekretar
Organizator socialne
mreže
Skupaj
108
78
186
Tabela 13: Število študentov, ki so v študijskem letu 2012/2013 opravljali PRI – redni študij

Program

Mehatronika
5
Informatika
5
Elektroenergetika
2
Ekonomist
1
Poslovni sekretar
2
Organizator socialne
7
mreže
Skupaj
9
13
22
Tabela 14: Število študentov, ki so v študijskem letu 2012/2013 opravljali PRI – izredni študij

Vir: Poročili o poteku PRI za 2012/2013 (mag. Branka Jarc Kovačič in Branka Balantič za študijske programe
Mehatronika, Informatika, Elektroenergetika, Viktor Stare za študijske programe Ekonomist, Poslovni sekretar,
Organizator socialne mreže)

4.11.1. Zbiranje informacij o izvedbi praktičnega izobraževanja
Za merjenje zadovoljstva študentov in mentorjev na PRI so bili enkrat letno (po izvedenem PRI)
uporabljeni anketni vprašalniki iz projekta Impletum. Izsledki so bili uporabljeni v Poročilu o
poteku PRI za študijsko leto 2012/13. Izdelani sta bili dve poročili: eno za študijske programe
bivše VSŠ TŠC in eno za študijske programe bivše VSŠ TŠC ESIC.
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4.11.1.1 Zadovoljstvo študentov
Ocena stopnje pridobljenega znanja, izkušenj oziroma kompetenc na PRI
Metodologija spremljanja in poročanja o poteku PRI zaradi reorganizacije še ni bila poenotena,
zato so rezultati predstavljeni ločeno za programe bivše VSŠ TŠC in VSŠ ESIC.
Za programe Mehatronika, Informatika in Elektroenergetika so študenti ocene stopnje
pridobljenega znanja, izkušenj oziroma kompetenc na PRI podali na ocenjevalni lestvici od 1 do
3, po kompetencah za posamezni modul v letniku. Kot primer predstavljamo povprečne ocene
študentov 1. letnika programa Informatika za modul M1 - Komunikacije v tehniki.

Graf 1: Povprečna ocena stopnje pridobljenega znanja, izkušenj oz. kompetenc na PRI za M1 – INF (Vir Poročilo o
poteku PRI za študijsko leto 2012/2013 za programe Mehatronika, Informatika, Elektroenergetika, avtorici mag.
Branka Jarc Kovačič, Branka Balantič)
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Na praktičnem izobraževanju sem
opravljal/a ustrezna strokovna dela in na ta
način pridobil/a ustrezne delovne izkušnje.
1
0%
57%

2

3

4

5

0% 10%
33%

Graf 2: Mnenje študentov programa Ekonomist o ustreznosti praktičnega izobraževanja (Vir Poročilo o poteku PRI za
študijsko leto 2012/2013 – programi Ekonomist, Poslovni sekretar, Organizator socialne mreže, avtor Viktor Stare)

Rezultati so podrobno razčlenjeni po programih in letnikih v obeh navedenih poročilih. Če
sodimo po rezultatih anket, so bili študenti z izvedbo praktičnega izobraževanja zadovoljni.

4.11.1.2 Pozitivne in slabe izkušnje študentov na PRI ter njihovi predlogi za
izboljšanje organizacije in izvedbe PRI
Mnenje študentov programa Energetika (koordinirala in pripravila Aleksandra Mencinger):
»Večina študentov je bila z opravljanjem praktičnega izobraževanja v letu 2012/13 zadovoljnih
in so potrdili, da na to izkušnjo gledajo kot zelo pozitivno, saj jim je omogočila prenos in
izpopolnjevanje teoretičnih znanj v praksi. Prek dela v podjetjih so vsi pridobili dodatne delovne
izkušnje in kompetence s področij same organizacije, ter delovanja v večjih skupnostih. S tem
so se še dodatno razvijali, si razširili obzorja in obenem poskrbeli za dodatno referenco pri
iskanju zaposlitve po zaključku šolanja.
Kot predlog za izboljšanje pa so študentje navedli, da bi jim bilo ugodneje, če bi se v drugem
letniku PRI izvajala po končanih predavanjih in ne vmes (januar-marec). Razlog je v tem, da
nekateri študentje dobijo priložnost opravljanja diplomskega dela in podaljšanja delovnega
razmerja v podjetju, vendar zaradi prej omenjenega razloga to ni izvedljivo.
Z delom referata za PRI, organizacijo in izvedbo PRI pa so bili vsi študenti zadovoljni in menijo,
da je bila koordinacija prek vseh procesnih korakov ustrezna, razumljiva in v veliko pomoč.«
Mnenje študentov ostalih programov (koordinirala in pripravila Vesna Boškan):
»Menimo, da so prednosti PRI naslednje:
•
veliko izkušenj in praktičnega znanja v poslu,
•
soočenje z realnim svetom,
•
spoznanje, da je potrebno veliko truda vložiti za napredovanje,
•
dobre reference za naprej.
Edina slabost PRI je plačilo za opravljeno delo, saj je večinoma brezplačno.«
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4.11.1.3 Zadovoljstvo mentorjev
Rezultati anketnega vprašalnika kažejo, da so mentorji s pripravo in izvedbo PRI večinoma
zadovoljni.
Menijo, da bi študenti v šoli lahko še pridobili dodatna praktična znanja, poznavanje konkretnih
tehnologij in programov ter večjo sposobnost logičnega oziroma analitičnega razmišljanja.
Mnenje o lastnostih in spretnostih med PRI je večinoma pozitivno, kot prikazuje naslednji graf.

Graf 3: Mnenje mentorjev o lastnostih in spretnostih študentov med PRI (1. letnik – MEH + INF + ENE) (Vir Poročilo o
poteku PRI za študijsko leto 2012/2013 za programe Mehatronika, Informatika, Elektroenergetika, avtorici mag.
Branka Jarc Kovačič, Branka Balantič)

Za sodelovanje s šolo so mentorji ocenili, da poteka dobro. Mentorji si želijo usposabljanja za
izvajanje PRI, posveta z mentorji iz drugih podjetij, srečanja s predavatelji ter predstavitve
vsebin študijskih programov.

4.11.1.4 Ocena zadovoljstva udeležencev
V splošnem lahko zaključimo, da tako študenti kot njihovi mentorji izražajo zadovoljstvo z
organizacijo in izvedbo PRI.
Vir: Poročilo o poteku PRI za 2012/2013

4.12. ANALIZA UČNIH IZIDOV, NAPREDOVANJA ŠTUDENTOV
VSŠ z anketami vsakoletno spremlja napredovanje študentov po študijskem programu, trajanje
študija ter oblikuje in izvaja ukrepe ob premajhni prehodnosti.
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4.12.1. Analiza prehodnosti študentov

Študijsko leto

2010/2011
2011/2012
2012/2013

Št. študentov
1.letnik
vsi
123* 185
113* 215
132* 205

Delež ponavljalcev
1.letnik
7,32%
7,96%
4,55%

Prehodnost iz
1. v 2. letnik
49,21%
66,67%
62,83%

vsi
4,86%
15,81%
13,17%

Prehodnost
čiste
generacije
49,21%
50,00%
48,08%

Tabela 15: Analiza prehodnosti študentov v programih ekonomist, organizator socialne mreže in poslovni
sekretar (*zajeti so vsi študenti vpisani v 1. letnik, tudi če so se pred pričetkom študijskega leta izpisali)

Študijsko leto

2010/2011
2011/2012
2012/2013

Št. študentov
1.letnik
vsi
215* 402
259* 442
226* 415

Delež ponavljalcev
1.letnik
6,98%
5,02%
12,83%

Prehodnost iz
1. v 2. letnik
53,88%
64,65%
59,85%

vsi
10,20%
13,57%
19,52%

Prehodnost
čiste
generacije
44,80%
48,00%
42,68%

Tabela 16: Analiza prehodnosti študentov v programih Elektroenergetika, Informatika, Mehatronika
(*zajeti so vsi študenti vpisani v 1. letnik, tudi če so se pred pričetkom študijskega leta izpisali)

Problem na rednem študiju predstavljajo fiktivni študenti, ki jih je vsako leto več, saj zelo
negativno vplivajo na prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik. Drug podoben problem je
podaljševanje študija, saj imajo študenti v času študija pravico do enkratnega ponavljanja ali
zamenjave programa.

4.12.2. Analiza trajanja študija
Program MEHATRONIKA
Študijsko leto
2010/2011
(od 1.10.2010 do 30.9.2011)

2011/2012
(od 1.10.2011 do 30.9.2012)

2012/2013
(od 1.10.2012 do 30.9.2013)

Trajanje študija (v letih)

Število
diplomantov

Povprečje

Min

Maks

32

4,83

2

6

9

4,33

2,42

7

15

4,92

2,17

7,17

Tabela 17: Analiza časa trajanja študija, program Mehatronika – redni študij

Študijsko leto
2010/2011
(od 1.10.2010 do 30.9.2011)

2011/2012
(od 1.10.2011 do 30.9.2012)

2012/2013
(od 1.10.2012 do 30.9.2013)

Trajanje študija (v letih)

Število
diplomantov

Povprečje

Min

Maks

63

4,55

2,75

4,9

12

4,81

3,17

6,25

8

4,64

3,17

7,17

Tabela 18: Analiza časa trajanja študija, program Mehatronika – izredni študij

32

Program INFORMATIKA
Študijsko leto

Trajanje študija (v letih)

Število
diplomantov

Povprečje

Min

Maks

5

2,58

2

3

6

2,89

2,42

3,58

2

2,88

2,75

3

2010/2011
(od 1.10.2010 do 30.9.2011)

2011/2012
(od 1.10.2011 do 30.9.2012)

2012/2013
(od 1.10.2012 do 30.9.2013)

Tabela 19: Analiza časa trajanja študija, program Informatika – redni študij

Študijsko leto

Trajanje študija (v letih)

Število
diplomantov

Povprečje

Min

Maks

2

3

3

3

4

3,46

3

4

2

3,96

3,17

4,75

2010/2011
(od 1.10.2010 do 30.9.2011)

2011/2012
(od 1.10.2011 do 30.9.2012)

2012/2013
(od 1.10.2012 do 30.9.2013)

Tabela 20: Analiza časa trajanja študija, program Informatika – izredni študij

Program EKONOMIST
Študijsko leto

Trajanje študija (v letih)

Število
diplomantov

Povprečje

Min

Maks

5

1,75

1,75

1,75

13

2,27

1,75

2,92

30

2,69

1

4,08

2010/2011
(od 1.10.2010 do 30.9.2011)

2011/2012
(od 1.10.2011 do 30.9.2012)

2012/2013
(od 1.10.2012 do 30.9.2013)

Tabela 21: Analiza časa trajanja študija, program Informatika – redni študij

Študijsko leto

Trajanje študija (v letih)

Število
diplomantov

Povprečje

Min

Maks

2

2,5

2

3

2012/2013
(od 1.10.2012 do 30.9.2013)

Tabela 22: Analiza časa trajanja študija, program Ekonomist – izredni študij

Program POSLOVNI SEKRETAR

Študijsko leto

Število
diplomantov

Trajanje študija (v letih)
Povprečje

Min

Maks

33

2011/2012
(od 1.10.2011 do 30.9.2012)

2012/2013
(od 1.10.2012 do 30.9.2013)

5

2,55

2,25

2,75

5

3,07

2,75

3,25

Tabela 23: Analiza časa trajanja študija, program Poslovni sekretar – izredni študij

4.12.3. Analiza izobraževanja
Kazalnik / študijsko leto
Povprečno št. opravljanj posameznega izpita na študenta
Povprečno število komisijskih izpitov pri predmetu
Povprečna ocena opravljenih izpitov

2010/2011
1,10
0,62
8,16

2011/2012
1,09
0,29
8,24

2012/2013
1,06
0,23
8,34

Tabela 24: Analiza izobraževanja – opravljanja izpitov programi Ekonomist, Organizator socialne mreže
in Poslovni sekretar

Kazalnik / študijsko leto
Povprečno št. opravljanj posameznega izpita na študenta
Povprečno število komisijskih izpitov pri predmetu
Povprečna ocena opravljenih izpitov

2010/2011
1,19
2,78
7,96

2011/2012
1,17
2,16
7,95

2012/2013
1,18
2,05
8,01

Tabela 25: Analiza izobraževanja – opravljanja izpitov programi Elektroenergetika, Informatika in
Mehatronika

Iz tabele analiza izobraževanja je razvidno, da se je število opravljanj posameznega izpita na
študenta v programih ekonomist, organizator socialne mreže in poslovni sekretar zmanjšalo za
0,03 v primerjavi s študijskim letom 2011/2012, v programih elektroenergetika, informatika in
mehatronika pa se je povečalo za 0,01 v primerjavi s prejšnjim študijskim letom. Število
komisijskih izpitov na študenta pri posameznem študentu v primerjavi s študijskim letom
2011/2012 in 2010/2011 je upadlo. Povprečna ocena glede na preteklo leto se je povečala v
programi ekonomist, organizator socialne mreže in poslovni sekretar za 0,1, v programih
elektroenergetika, informatika in mehatronika, pa se je tudi povečala za 0,06.
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4.12.4. Analiza študentskih anket
VSŠ z anketami vsakoletno zbira in analizira zadovoljstvo študentov s šolo in študijskim
procesom. Podatki so prikazani posebej za bivši VSŠ TŠC in VSŠ ESIC.
Rezultati anket kažejo, da so študenti s študijem in zaposlenimi v povprečju zelo zadovoljni na
programih Ekonomist, Poslovni sekretar in Organizator socialne mreže (povprečna ocena 4,47).
Najbolje so ocenili dostopnost informacij o študijskem procesu (4,64), najnižje pa ustreznost
prostorov čitalnice (4,00).
Nekoliko manjše je zadovoljstvo študentov na programih Mehatronika, Informatika in
Elektroenergetika (povprečna ocena 3,93). Najbolje so ocenjene ustreznost delovnih izkušenj
pridobljenih na praktičnem izobraževanju (4,20), najnižje pa urnik (3,67).
Osnovni nabor ukrepov za povečevanje zadovoljstva študentov v kategorijah z nižjo oceno je
predlagala komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Za pripravo ostalih ukrepov je
potrebna nadaljnja podrobnejša analiza.

Zadovoljstvo s šolo in študijskim
procesom - TŠC
Zadovoljstvo v celoti
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Dostopnost informacij

Zadovoljstvo s šolo in študijskim procesom TŠC

Graf 4: Zadovoljstvo študentov s šolo in študijskim procesom za programe Mehatronika, Informatika in
Elektroenergetika
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Zadovoljstvo s šolo in študijskim procesom ESIC
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Graf 5: Zadovoljstvo študentov s šolo in študijskim procesom za programe Ekonomist, Poslovni sekretar
in Organizator socialne mreže

Mnenje študentov o rezultatih anket
Koordinirala in pripravila Vesna Boškan:
»Rezultati anket nas ne presenečajo, saj je bilo na ESICU bistveno manjše število študentov in
so se nam tako predavatelji, kot zaposleni v referatu bistveno lažje prilagodili (tako z urnikom,
kot uradnimi urami). Sedaj, ko smo združeni s TŠC-jem, menimo, da je potrebno predvsem
večje prilagajanje z naše strani.«

4.12.5. Analiza kazalnikov za diplomante
Kazalnik / študijsko leto
Št. vpisnih mest na enega diplomanta
Delež diplomantov glede na vpis pred dvema letoma
Povprečna ocena opravljenih diplom
Delež študentov, ki so diplomirali v rednem roku - redni
Delež študentov, ki so diplomirali v rednem roku - izredni

2010/2011
0,00
10,00
-

2011/2012
0,00
14,29%
9,72
8,33%
9,26%

2012/2013
4,59
32,46%
9,30
11,63%
10,71%

Tabela 26: Analiza diplomantov – programi Ekonomist, Organizator socialne mreže, Poslovni sekretar

.
Kazalnik / študijsko leto
Št. vpisnih mest na enega diplomanta
Delež diplomantov glede na vpis pred dvema letoma
Povprečna ocena opravljenih diplom
Delež študentov, ki so diplomirali v rednem roku - redni
Delež študentov, ki so diplomirali v rednem roku - izredni

2010/2011
3,46
33,33%
9,23
1,31%
7,78%

2011/2012
6,86
23,08%
9,06
0,00%
1,96%

2012/2013
13,20
12,50%
8,92
0,65%
0,00%

Tabela 27: Analiza diplomantov – programi Elektroenergetika, Informatika, Mehatronika
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4.12.6. Sodelovanje s študenti in diplomanti
Organizirano je anketiranje študentov in izvajanje drugih instrumentov merjenja kakovosti:
- o izvedbi in organiziranosti študijskih programov v celoti,
- pedagoški izvedbi predmetov,
- kakovosti storitev strokovnih oz. podpornih služb.
Z decembrom 2013 se je začelo redno spremljanje zaposljivosti diplomantov s pomočjo ankete,
izvedene ob strokovnem srečanju diplomantov. Od preko 350 vabljenih diplomantov je na
anketo odgovorilo 64 diplomantov. Rezultati so naslednji:
Od 64 odgovorov oz. sodelujočih diplomantov v anketi je nezaposlenih 8 diplomantov.

Št. odgovorov oz. sodelujočih v anketi
70
60
50
40
Število odgovorov

30
20
10
0
Vsi

Zaposleni

Nezaposleni

Graf 6: Prikaz deleža zaposlenih/nezaposlenih med sodelujočimi v anketi

Večina jih je zaposlenih v gorenjski in osrednjeslovenski regiji, po en diplomant pa v notranjskokraški regiji in v tujini.
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Št. zaposlenih po regijah

Gorenjska
Osrednjeslovenska
Notranjsko-kraška
Tujina

Graf 7: Prikaz porazdelitve zaposlenih po regijah

Starostne skupine nezaposlenih so zastopane predvsem med 20 in 25 ter 25 in 30 let, 4 med
nezaposlenimi so iskalci prve zaposlitve, eden od njih nadaljuje študij na fakulteti. Med
nezaposlenimi so zastopani diplomanti vseh študijskih programov.

Št. nezaposlenih v starostni kategoriji
4,5
4
3,5
3
2,5
Št. nezaposlenih v starostni
kategoriji

2
1,5
1
0,5
0
20 - 25 let

25 - 30 let

30 - 50 let

nad 50 let

Graf 8: Deleži nezaposlenih po starostnih kategorijah

Največ sodelujočih v anketi je zaposlenih v velikih podjetjih, sledijo mala podjetja. Javni sektor
in samozaposleni so minimalno zastopani.

38

Velikost podjetja/sektor zaposlitve
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Graf 9: Število zaposlenih anketiranih po velikosti podjetja/sektorju zaposlitve

Pridobljeno znanje med študijem so diplomanti večinoma ocenili kot koristno in ustrezno,
nekoliko manjša pa je ustreznost delovnih mest pridobljeni izobrazbi.
Med podanimi predlogi šoli za povečanje zaposljivosti so diplomanti največkrat izpostavili
vključevanje v projekte, pomembna sta še prilagojenost študijskih programov potrebam na trgu
dela in dodatni tečaji za pridobitev iskanih znanj na trgu dela, manj pa karierni center.

Predlogi diplomantov za povečanje
zaposljivosti

Karierni center
Prilagojenost študijskih
programov
Vključevanje v projekte
Dodatni tečaji

Graf 10: Predlogi diplomantov za povečanje zaposljivosti
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5. KADRI
5.1. KADROVSKA STRUKTURA
5.1.1. Struktura zaposlenih strokovnih delavcev
Vezano na obseg organiziranega izobraževalnega dela in v skladu z normativi za določitev
obsega dela je v študijskem letu 2012/2013 šola za polni delovni čas zaposlovala 27 delavcev,
ter 40 delavcev po pogodbi. Število strokovnih delavcev glede na vrsto zaposlitve je prikazano v
naslednji tabeli.
Strokovni delavec
Predavatelj
Inštruktor
Laborant
Predavatelj – organizator PRI
Skupaj

Število delavcev
Redna zaposlitev
Zaposlitev po pogodbi
16
40
7
/
1
/
3
/
27
40

Tabela 28: Število glede na vrsto zaposlitve

Študijsko leto

VI.

VII./1

VII./2

VIII.

IX.

2005/2006

/

/

16

4

1

2006/2007

/

1

16

6

1

2007/2008

/

/

16

6

4

2008/2009

/

/

16

8

3

2009/2010

1

/

19

6

3

2010/2011

1

/

19

6

3

2011/2012

1

/

20

8

3

2012/2013*

1

/

43

18

5

Tabela 29: Število predavateljev, inštruktorjev, laborantov glede na stopnjo izobrazbe (*od študijskega leta
2012/2013 dalje so vključeni delavci bivših šolskih centrov TŠC Kranj in ESIC Kranj)

5.1.2. Kadrovski načrt
VSŠ izvaja postopke imenovanja, izbire in napredovanja predavateljev skladno s predpisi, javno
in transparentno. Vsi predavatelji, ki sodelujejo pri izvajanju študijskih programov, imajo
veljavno imenovanje v naziv. Delovna obremenitev za izobraževalno in razvojno / strokovno
dejavnost je določena v LDN. VSŠ zagotavlja svojim predavateljem v okviru letnih razgovorov
svetovanje pri razvoju poklicne poti.
VSŠ sodeluje pri domači in mednarodni izmenjavi predavateljev, jo spodbuja in omogoča.
VSŠ spodbuja tesno povezovanje med predavatelji in inštruktorji ter strokovnjaki iz prakse. V ta
namen se organizira posvet z delodajalci, izvajajo pa se tudi obiski in strokovne ekskurzije naših
predavateljev in organizatorjev PRI v podjetjih.

5.1.2.1. Število napredovanj v letu pred evalvacijo
Študijsko leto
2010/2011

Mentor

Svetovalec

Svetnik

2

6

5

40

2011/2012

2

7

6

2012/2013

2

12

12

Tabela 30: Število napredovanj zaposlenih (**od študijskega leta 2012/2013 dalje so vključeni delavci bivših šolsih centrov TŠC
Kranj in ESIC Kranj)

5.1.2.2. Imenovanje v naziv
Naziv predavatelj višje šole v skladu z 12. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju in
2. členom Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole, Meril za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole
(UL RS, št. 1/09) in Pravilnika o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev za
pridobitev višje strokovne izobrazbe za posamezni program ter na osnovi dokumentacije, ki jo
posreduje posamezni kandidat, podeli predavateljski zbor VSŠ, ki si v skladu s 7. členom
Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje pridobi soglasje strokovnega
sveta.
Naziv predavatelj višje šole na podlagi 12., 13. in 14. člena Pravilnika o postopku za imenovanje
v naziv predavatelja višje šole, Meril za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole (UL RS, št. 1/09) in Pravilnika o izobrazbi predavateljev
in drugih strokovnih delavcev za pridobitev višje strokovne izobrazbe za posamezni program ter
na osnovi dokumentacije morajo vložiti na šoli tudi predavatelji, katerim poteče prvo
imenovanje.
Na Strokovni svet je bila oktobra 2012 poslana dokumentacija za imenovanje v naziv za 1
kandidata v programu ekonomist. Kandidat je za 1 predmet pridobil soglasje, za drugega pa ne,
zaradi neustrezne izobrazbe.
Na Strokovni svet je bila decembra 2012 poslana dokumentacije za imenovanje v naziv
predavatelj za 1 kandidata v programu elektroenergetika in informatika in vloga za ponovno
imenovanje za 1 kandidata v programu mehatronika. Strokovni svet ni podal soglasja za
kandidata za imenovanje, podal pa je soglasje za ponovno imenovanje za kandidata v
programu mehatronika.
Na Strokovni svet so bile decembra 2012 poslane vloge za imenovanje predavateljev v novem
programu varovanje. Za 10 kandidatov je Strokovni svet izdal sklep o podelitvi imenovanja v
naziv, 4 kandidatom je bilo imenovanje zavrnjeno, zaradi neustreznih kompetenc, 3
kandidatoma je bilo imenovanje zavrnjeno, zaradi neustrezne izobrazbe.
Na Strokovni svet so bile decembra 2012 poslane tudi vloge za imenovanje v naziv ekonomist,
organizator socialne mreže in poslovni sekretar. Soglasje za imenovanje v naziv predavatelj je
Strokovni svet podelil 2 kandidatoma v programu ekonomist in organizator socialne mreže.
Soglasje ni bilo podeljeno 2 kandidatoma v programu ekonomist zaradi neustreznih kompetenc
in 2 kandidatoma v programu ekonomist in poslovni sekretar, zaradi neustrezne izobrazbe.

5.1.2.3. Razmerje predavateljev in študentov
Ob koncu študijskega leta 2012/2013 je bilo na šoli zaposlenih oziroma je sodelovalo v izvajanju
študijskega procesa 59 predavateljev, 7 inštruktorjev in 1 laborant. Med predavatelji, inštruktorji
in laborantom jih je bilo 27 redno zaposlenih, 40 pa jih je sodelovalo s šolo na osnovi
pogodbenega razmerja.
V tabeli je prikazano poučevanje predavateljev, inštruktorjev in laborantov glede na vrsto
študija.
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Poučevanje glede na
vrsto študija

Predavatelji

Inštruktorji

Laboranti

Skupaj

Redni študij

6

6

0

12

Izredni študij

11

0

0

11

Redni in izredni študij

42

1

1

44

Skupaj

59

7

1

67

Tabela 31: Število strokovnih delavcev glede na vrsto študija

Preračun je bil narejen na podlagi podatkov, da je bilo na rednem študiju v študijskem letu
2012/2013 vpisanih 443 študentov, na izrednem pa 180 študentov, poučevalo pa jih je 67
strokovnih delavcev.

Kazalnik

2012/2013

Število študentov na predavatelja

10,56

Število študentov na inštruktorja

89

Število študentov na laboranta

623

Tabela 32: Razmerje predavateljev, inštruktorjev, laborantov in študentov

Iz tabele so razvidni podatki za študijsko leto 2012/2013, ko so se pričeli beležiti podatki skupaj
za bivši ESIC in TŠC. Podatki za pretekla leta so vidni v samoevalvacijskih poročilih predhodnih
študijskih let in zaradi različnosti metodologije vodenja podatkov tu niso zabeleženi.

5.1.3. Struktura ostalih zaposlenih
VSŠ izvaja postopke izbire upravnih in strokovno-tehničnih delavcev skladno s predpisi, javno in
transparentno. VSŠ zagotavlja upravnim in strokovno – tehničnim delavcem dostop do trajnega
izobraževanja. Postopki napredovanja upravnih in strokovno-tehničnih delavcev so predpisani
in javni.
Za potrebe izvajanja laboratorijskih vaj v okviru strokovnih predmetnih področij ima šola
zaposlenega 1 laboranta.
Za urejanje študentskih in študijskih zadev ter administrativno-računovodskih del sta na višji šoli
v skladu z normativi, ki veljajo za višje šole, ki so organizacijske enote zavoda, zaposlene 3
delavke in sicer 2 za urejanje študentskih in študijskih zadev in administrativnih del ter 1 za
računovodska dela.

5.1.4. Mobilnost zaposlenih
Zaradi združitve šol je bila izvedena ponovna prijava za pridobitev listine EUC. VSŠ je bila
dodeljena razširjena Erasmus univerzitetna listina (EUC).
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Razen v 2007/08, ko ni bilo nobene izmenjave, je do vključno 2010/11 bilo vsako leto izvedeno
po eno praktično usposabljanje študenta in najmanj 1 praktično usposabljanje predavatelja (v
letih 2008/09 in 2009/10 po dve). V letu 2012/2013 razen udeležbe predavateljev VSŠ v okviru
programa Erasmus na tekmovanju Euroskills Europe v Belgiji ni bilo gostovanj predavateljev na
tujih inštitucijah, izvedena pa je bila ena mobilnost gostujoče predavateljice iz hrvaškega
podjetja pri nas (Vir: Poročilo koordinatorice programa Erasmus Nastje Beznik).

5.1.5. Merjenje zadovoljstva zaposlenih
VSŠ z anketo (Impletum) enkrat letno meri zadovoljstvo zaposlenih. V anketi je sodelovalo 24
zaposlenih.
Podrobnejša analiza in prikaz rezultatov sta vsebovana v samostojnem poročilu.
Trditev
Sodelovanje z referentom je ustrezno.
Vodstvo šole spodbuja in omogoča povezovanje z drugimi zavodi.
Za dodatno opravljeno delo sem deležen/a denarne stimulacije.
Plačilo je sorazmerno vloženemu delu in trudu.

TŠC
4,86

ESIC
4,70

4,82
2,92
2,92

4,50
3,29
3,20

Tabela 33: Prikaz rezultatov v dveh najvišje in najnižje ocenjenih kategorijah

Povprečna ocena zadovoljstva je ostala na enaki ravni kot v preteklih letih, so pa predvidoma
kot posledica poteka reorganizacije v prvih mesecih leta 2013 nekoliko nižje ocene zadovoljstva
z urnikom in organizacijo dela. Dokaj nizko je tudi zadovoljstvo s plačilom in ponekod
nematerialnim nagrajevanjem. Visoko je ocenjeno delo referata ter možnosti za ustvarjalno in
inovativno delo.

6. ŠTUDENTI
6.1. SKRB ZA ŠTUDENTE IN NJIHOVO KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE
VSŠ vključuje študente v strokovno dejavnost šole preko projekta Erasmus mobilnost, izvajanje
in pripravo razvojnih projektov v okviru predmetov.
Študenti pridobijo informacije v zvezi z vpisom, povezane s študijem in svetovanjem v referatu
VSŠ, pri ravnateljici in delno tudi pri predavateljih VSŠ.
Predavatelji VSŠ, če je potrebno, za študente izvajajo dodatne konzultacije v okviru svojih
predmetnih področij, jim posredujejo gradivo v fizični in elektronski obliki (e-pošta, višješolski
informacijski sistem, svojih spletnih strani) ter se poslužujejo dela na daljavo preko spletnih
učilnic.
Študentom je ponujena pomoč tudi preko tutorstva, ki ga izvajajo predavatelji in študenti.
Študenti tekom študija morajo opraviti praktično izobraževanje. Usmerjanje, vzpostavitev
kontaktov v podjetjih in pripravo dokumentacije za študente urejajo organizatorji praktičnega
izobraževanja.
Nekateri študenti imajo pridobljena formalna in neformalna znanja, ki jih želijo ovrednotiti na
naši šoli. Ti študenti oddajo vlogo za priznavanje znanja, priložijo ustrezno dokumentacijo,
katero obravnava študijska komisija, na podlagi pridobljenega strokovnega mnenja
predavateljev ustreznih predmetnih področij.
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Študenti vsako leto izpolnjujejo ankete, ki so bile pripravljene v okviru projekta Impletum.
Izvajanje anket poteka delno po zaključku izvedbe predavanj in vaj, delno ob koncu študijskega
leta.

6.2. ANALIZA VPISANIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU EVALVACIJE
PO SPOLU
2012/2013
Ženske
Število in delež študentov

Študijski programi

Moški

Skupaj

Število

Delež (%)

Število

Delež (%)

Število

Redni - EKN

90

63,38

52

36,62

142

Izredni - EKN

13

54,17

11

45,83

24

Redni - ELE

6

13,33

39

86,67

45

Izredni - ELE

0

0,00

22

100

22

Redni - INF

19

16,10

99

83,90

118

Izredni - INF

1

3,03

32

96,97

33

Redni - MEH

5

3,62

133

96,38

138

Izredni - MEH

1

1,69

58

98,31

59

Izredni - OSM

23

85,19

4

14,81

27

Izredni - POS

13

86,67

2

13,33

15

Tabela 34: Analiza vpisanih študentov v študijskem letu 2012/2013 po spolu – ločeno po programih

Število in delež študentov

Ženske

Moški

št.
%
št.
redni
120
323
27,09
izredni
51
129
28,33
Tabela 35: Analiza vpisanih študentov v študijskem letu 2012/2013 po spolu
Vsi študijski programi
2012/2013

Skupaj
%
72,91
71,67

443
180

6.3. ANALIZA VPISANIH ŠTUDENTOV S POSEBNIMI POTREBAMI
2005/200
6

2006/200
7

2007/200
8

2008/200
9

2009/201
0

2010/201
1

2011/201
2

2012/201
3

Število študentov s
posebnimi potrebami

/

/

/

/

/

1

2

2

Število študentov s
statusom športnika /
kulturnika

/

/

1

1

/

2

4

9

Število študentov, ki
se vzporedno
izobražujejo

/

1

/

/

/

/

/

/

Tabela 36: Analiza vpisanih študentov s posebnimi potrebami, statusom športnika/kulturnika, vzporedno
izobraževanje (upoštevani so študenti TŠC, VSŠ)
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2008/200
9

2009/201
0

2010/201
1

2011/201
2

2012/2013

Število študentov s posebnimi potrebami

/

1

1

1

/

Število študentov s statusom športnika/
kulturnika

1

/

/

3

6

Število študentov, ki se vzporedno
izobražujejo

/

1

/

2

4

Število študentov, ki imajo težke
2
10
(1 zdravstvene
1
4
življenjske in socialne okoliščine
1
(3 materinstvo, 1
težave,
(zdravstvene
(2 materinstvo, 2
(materinstvo)
zdravstvene težave, 6
1 socialni razlogi
(zdravstvene težave, materinstvo,
težave)
socialni razlogi)
socialni razlogi)
socialni razlogi)
Število študentov, ki pospešeno
2
/
/
/
/
napredujejo v višji letnik
Tabela 37: Analiza vpisanih študentov z individualnimi osebnimi izobraževalnimi načrti za študente s
posebnimi potrebami, statusom športnika/kulturnika, vzporedno izobraževanje, materinstvo, zdravstvene
težave, socialni razlogi in pospešeno napredovanje (upoštevani so študenti ESIC, VSŠ)

Izrazito se je povečalo število športnikov ter študentov s težkimi življenjskimi in socialnimi
okoliščinami, predvsem zaradi materinstva in socialnih razlogov.
Iz Tabele 16 je razvidno, da je bil v študijskem letu 2012/2013 na TŠC, VSŠ podeljen status
perspektivnega športnika 8 rednim študentom in enemu rednemu študentu status vrhunskega
športnika.
Dva redna študenta sta bila obravnavana kot študenta s posebnimi potrebami, eden je bil avtist
s prilagoditvami podaljšanega časa, pisno preverjano namesto ustnega, možnost dodatnih
odmorov, toleranca pri čitljivosti pisave, drugi s časovnimi prilagoditvami in poudarkom pri
ustnem preverjanju znanja.
Iz Tabele 17 je razvidno, da je bil v študijskem letu 2012/2013 na ESIC, VSŠ podeljen status
športnika 6 rednim študentom, 4 študenti so se vzporedno izobraževali tudi na drugih šolah v
Sloveniji in tujini.
10 študentom je bil podeljen status študenta s težkimi življenjskimi in socialnimi okoliščinami, v
katere so zajete zdravstvene težave študentov, materinstvo in socialni razlogi, od tega je bilo 3
študentkam podeljen status zaradi materinstva, 1 študentu zaradi zdravstvenih težav in 6
študentom zaradi socialnih razlogov.

6.4. SODELOVANJE V ORGANIH ŠOLE
Na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju so organi višje šole, ki je organizirana
kot organizacijska enota: strateški svet, ravnatelj, predavateljski zbor, strokovni aktivi, študijska
komisija ter komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.
Naloge organov šole in njihova sestava so navedeni v letnem delovnem načrtu. Opravljeno delo
organov višje strokovne šole je zavedeno v pedagoškem poročilu.
V vseh organih Višje strokovne šole so vključeni študenti kot člani na podlagi izpeljanih volitev.
V primeru, da študenti – člani organov Višje strokovne šole ne želijo več sodelovati, niso aktivni
oz. jim poteče status študenta, se izpeljejo nadomestne volitve za pridobitev članov s strani
študentov.
Kazalnik
Število študentov v svetu
zavoda

2010/
2011
3

2011/
2012
3

2012/
2013
3
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Število študentov v
3
3
3
strateškem svetu
Število študentov v komisiji
2
2
2
za kakovost
Tabela 38: Število študentov, ki sodelujejo v organih šole
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6.6. ANKETIRANJE ŠTUDENTOV OZ. UPORABA DRUGIH INSTRUMENTOV
MERJENJA
Vrste anket/merskih instrumentov
Vključeni študenti
Kolikokrat na leto
303
O izvajalcih
1.12.2012– 30.9.2013
O šoli (vključno z referatom in
164
1.12.2012– 30.9.2013
knjižnico) in študijskem procesu
Obremenitev študentov pri posameznih
164
1.12.2012– 30.9.2013
obveznostih (ECTS)
O praktičnem izobraževanju in
148
1.12.2012– 30.9.2013
mentorjih
25
O diplomantih
1.12.2012– 30.9.2013
Tabela 39: Število anket in vključenih študentov (podatki iz Evidence TŠC)
Vrste anket/merskih instrumentov
Vključeni študenti
Kolikokrat na leto
31
O izvajalcih
25.10.2012– 30.9.2013
O šoli (vključno z referatom in
64
3.7.2013– 30.9.2013
knjižnico) in študijskem procesu
Obremenitev študentov pri posameznih
64
2.7.2013– 30.9.2013
obveznostih (ECTS)
O praktičnem izobraževanju in
10
20.5.2013– 22.5.2013
mentorjih
2
O diplomantih
22.11.2012– 1.7.2013
Tabela 40: Število anket in vključenih študentov (podatki iz Evidence ESIC)

Anketni vprašalniki so bili odprti v določenih obdobjih, študenti pa k izpolnjevanju povabljeni
večkrat v okviru vpisa, pri posameznih predmetih s strani predavateljev, v okviru komisije za
kakovost. Pri izvedenih anketah o izvajalcih je število vključenih študentov povprečno oz.
največje, ki je bilo izpolnjeno pri določenem predavatelju. Pri anketah o študijskih programih,
predmetih, izvajalcih in obremenitvah študentov so posamezni študenti večkrat izpolnjevali
ankete zaradi različnosti predmetnih področij in različnosti izvajalcev. Odstotka vključenih
študentov po letnikih v tem študijskem letu nismo posebej beležili.
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7. MATERIALNE RAZMERE
7.1. KAKOVOST
DEJAVNOSTI

MATERIALNIH

RAZMER

ZA

IZVAJANJE

VSEH

VSŠ ima ustrezne prostore za izvajanje izobraževalnega procesa in izpolnjevanje zastavljenih
ciljev. Predavateljem in študentom je omogočen dostop do IKT, saj so vse učilnice opremljene z
računalnikom in LCD projektorjem in imajo povezavo s svetovnim spletom. Zaposleni lahko
uporabljajo IKT za poslovne, izobraževalne in razvojne namene. Študenti lahko uporabljajo IKT
za izobraževalne in razvojne namene.
Na VSŠ na lokaciji Kidričeva cesta 55 in Župančičeva ulica 22 Kranj so se kot podpora učilom
uporabljale spletne učilnice, informacijski sistem in spletni strežniki dostopni študentom.
Na lokaciji Kidričeva cesta 55 je bil predavateljem, inštruktorjem, laborantu in študentom
omogočen dostop do IKT, saj so vse učilnice opremljene z računalnikom in LCD projektorjem in
imajo povezavo s svetovnim spletom, strokovne učilnice pa so opremljene tudi z ustrezno
opremo za izvedbo vaj.
Prostor (številka učilnice)

Namen
Predavanja
Seminarske vaje
Laboratorijske vaje

Redni študij

Izredni študij

274, 278, 284, 289, 350, 352, 321

274, 278, 284, 289, 350, 352, 321

289, 350, 352

289, 350, 352

253, 261, 262, 263, 267, 268, 274,
278, 282, 284, 341, 343, 348

253, 261, 262, 263, 267, 274, 278,
282, 284, 341, 343, 348

Tabela 41: Prostori, v katerih se je izvajal izobraževalni proces na lokaciji Kidričeva cesta 55, Kranj

Na lokaciji Župančičeva ulica 22 v Kranju so bile na razpolago splošne učilnice in ena
računalniška učilnica opremljena z IKT tehnologijo.

7.2. UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
Uporaba informacijske tehnologije
Predavateljem in študentom je dostop do informacij povezanih s študijem omogočen preko
višješolskega informacijskega sistema.
Delovanje sistema:

večjih okvar računalniške opreme v študijskem letu 2012/2013 ni bilo;

evidentiranih nedosegljivosti sistema ni bilo, z izjemo krajših prekinitev zaradi
posodabljanja sistemske programske opreme.
Uporaba sistema:

sistem so v študijskem letu 2012/2013 uporabljali predavatelji pri 49-tih izvedbah
predmetov;

skupno so v tem času objavili 703 dokumentov (doc, pdf, ppt,...), število vseh objavljenih
dokumentov predavateljev je 4.705;

število vseh dokumentov na strežniku (dokumenti predavateljev in študentov): 21.118,
skupna velikost: 4,11 GB;

skupno število študentov (študentskih uporabniških računov): 1517;
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število dostopov (uspešnih prijav v sistem) od 1.10.2012 do 30.9.2013: 15.534 oz. povp.
1.294/mesec;
Mesec
oktober 2012
november 2012
december 2012
januar 2013
februar 2013
marec 2013
april 2013
maj 2013
junij 2013
julij 2013
avgust 2013
september 2013

Število dostopov - prijav
1.782
2.402
1.712
2.423
1.079
1.337
1.551
1.143
1.370
108
292
335

Tabela 42: Število dostopov-prijav





prek sistema je bilo študentom posredovanih 43 obvestil predavateljev;
prek sistema so študenti in predavatelji izmenjali 78 sporočil;
prek sistema so bile izvedene 4 ankete (izbirni moduli in predmeti).

Uporabniška podpora:

pomoč predavateljem po elektronski pošti in osebno (oblikovanje skupin, objava gradiv);

pomoč študentom (pozabljanje gesel, oddajanje datotek).
Dopolnjevanje/izboljšave sistema v študijskem letu 2012/2013:

sprotno izpopolnjevanje in odpravljanje napak,

namestitev novega strežniškega potrdila.
Za študijsko leto 2013/2014 je predvidena uporaba višješolskega informacijskega sistema le za
študente, ki so bili prvič vpisani v študijskem letu 2012/2013 ali prej oziroma za dostop do
gradiv, objavljenih v študijskih letih 2005/2006 do 2012/2013. V času nastanka poročila je v
redni uporabi sistem e-učilnic na osnovi odprtokodnega sistema Moodle 2.6, ki je poleg podpore
študijskemu procesu v rabi tudi kot dokumentni sistem (več informacij v poglavju 9 Realizacija
izboljšav).
Vir: Poročilo o delovanju sistema za študijsko leto 2012/2013 s strani skrbnika sistema predavatelja Janka Uhana

7.3. OPREMA ZA IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA
Na VSŠ so bili zagotovljeni primerni prostori in oprema za izvedbo obeh izobraževalnih
programov na obeh vrstah študija.
Opremljenost in pogoji dela so se še bistveno izboljšali z novimi učilnicami v novi zgradbi
Medpodjetniškega izobraževalnega centra.
Študenti in zaposleni so uporabljali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, tako za potrebe
poslovanja, kot za izobraževalne in strokovne namene.
Sodobno opremljeno učno okolje študentom, predavateljem in drugim strokovnim delavcem
omogoča in zagotavlja najsodobnejši način dela, učenja in izvajanja izobraževalnega procesa,
udeležencem iz gospodarstva pa priložnost izobraževanja in usposabljanja na elementih, ki na
trgu predstavljajo sodobno stanje tehnike.
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Kot podpora učilom za področje mehatronike in informatike so bile izdelane spletne učilnice.
Seznam vse razpoložljive opreme je razpoložljiv v okviru popisa osnovnih sredstev, katerega
vodi računovodstvo.

7.4. KNJIŽNICA
Knjižnica je odprta vsak dan v tednu v dopoldanskem času, ob torkih tudi v popoldanskem času.
V knjižnici sta zaposleni dve strokovni delavki.
V sklopu knjižnice je tudi čitalnica, kjer imajo študenti možnost dostopa do svetovnega spleta.
V knjižnico je bilo vpisanih 111 študentov, od tega 91 rednih in 20 izrednih.
Izposodili so si 51 enot.
V knjižnici imamo 44 naslovov revij.
V času od 1.10.2012 do 27.8. 2013 sta bila kupljena 2 naslova in 3 izvodi gradiva za višjo šolo.
V sistemu COBISS je bilo študijskem letu 2012/2013 183 novo skreiranih zapisov podatkov in
20 redigiranih zapisov podatkov.
Iz seznamov virov in literature, uporabljene v seminarskih in diplomskih nalogah je razvidno, da
študenti dajejo prednost elektronskim oz. na svetovnem spletu dostopnim virom. Prav tako se
širi uporaba MOOC (ang. Massive Open Online Courses, slov. Množično brezplačno spletno
izobraževanje), predvsem na iniciativo posameznih predavateljev in študentov.
V času nastanka poročila smo začeli pripravljalne aktivnosti za zagotovitev dostopnosti in širitev
uporabe podatkovnih baz člankov v izobraževalnem procesu. Enako velja za širitev
sistematične uporabe MOOC (glej poglavje 9 Realizacija izboljšav).
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8. FINANČNI VIRI
8.1. VIRI FINANCIRANJA
VSŠ je v študijskem letu 2012/2013 pridobila ustrezna sredstva za financiranje celotne
dejavnosti. Podrobnejši podatki so razvidni delno iz letnega poročila bivšega TŠC, delno
pa bodo iz letnega poročila ŠC za leto 2013, ko bo izdelano. Za pridobivanje in
učinkovito razporejanje sredstev skrbi vodstvo.
Trditev

Da

1. VSŠ redno pripravlja načrte za zagotavljanje
finančnih, materialnih in drugih virov(vložkov), ki so
potrebni za delovanje šole, ter preverja njihovo
izvajanje
2. Sredstva so zagotovljena za vse študijske programe,
ki jih šola izvaja, in vse s tem povezane dejavnosti
šole(strokovno in razvojno delo ter druge podporne
dejavnosti).
3. Viri financiranja so zagotovljeni za obdobje
akreditacije.
4. Sredstva za študijsko, razvojno oziroma strokovno
dejavnost so dolgoročno zagotovljena iz različnih
virov.
5. VSŠ pridobiva sredstva za delo iz proračunskih virov.
6. VSŠ pridobiva sredstva za delo iz evropskih in drugih
mednarodnih virov.
7. VSŠ pridobiva sredstva za delo iz sredstev,
pridobljenih na trgu.*
8. Sredstva, namenjena za izobraževalno oziroma
študijsko, razvojno in strokovno delo, so gospodarno
načrtovana in učinkovito razporejena.
9. VSŠ spremlja porabo pridobljenih sredstev ter
učinkovitost in uspešnost porabe po posameznih
dejavnostih.

Delno

Ne

X

X

X
X
X
X
X
X

X

Tabela 43: Pregled dejavnosti financiranja po merilih Nakvis

Vrednosti kazalnikov financiranja dejavnosti po študijskih letih niso v celoti primerljive zaradi
reorganizacije, kot je navedeno v pojasnilu v nadaljevanju.
Študijsko leto
Kazalnik

2010/11

2011/12

2012/13

Pridobljena proračunska sredstva

520.316,93

612.284,77

843.221,02

Pridobljena sredstva iz dela na trgu*
Skupaj vednost vseh pridobljenih
sredstev

246.144,57

158.159,69

178.946,66

766.461,50

770.444,46

1.022.167,68

Število različnih virov financiranja

3

3

3

Tabela 44: Financiranje dejavnosti (v evrih)
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*OPOMBA: V kategoriji sredstva, pridobljena na trgu, so zajeti prihodki nejavnega dela javne
službe (šolnine, prispevki študentov, ipd.) in je zajem podatkov za prihodke, ustvarjene na trgu,
drugačen od metodologije, ki se uporablja za sestavljanje letnih poročil.
POJASNILO: Finančni podatki za študijsko leto 2010/11 in 2011/12 zajemajo samo podatke
Višje strokovne šole, ki je delovala v okviru Tehniškega šolskega centra Kranj, medtem, ko so
podatki za študijsko leto 2012/13 sestavljeni iz podatkov TŠC za prve tri mesece študijskega
leta v letu 2012, za devet mesecev v letu 2013 pa so zajeti podatki celotnega Šolskega centra
Kranj.
Vir: Poročilo o financiranju dejavnosti VSŠ v študijskem letu 2012/2013, podatke je pripravila vodja
računovodstva Dragica Zugwitz
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8.2. REALIZACIJA NAČRTA INVESTICIJSKIH VLAGANJ V PROSTOR IN OPREMO
V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013
Na področju investicijsko vzdrževalnih del smo realizirali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Finalizacija prizidka Medpodjetniškega izobraževalnega centra.
Nakup CNC strojev za Medpodjetniški izobraževalni center.
Generalna obnova administracije na Kidričevi cesti 55 zaradi reorganizacije šol.
Obnova sanitarij na Cesti Staneta Žagarja 33.
Elektro vzdrževalna dela na Cesti Staneta Žagarja 33.
Oplesk dveh učilnic na Kidričevi cesti 55.
Ureditev prostora za vaje dijaških glasbenih skupin na Kidričevi cesti 55.
Postavitev brezžičnega omrežja na Kidričevi cesti 55.

Na področju nakupa nove opreme smo realizirali:
1.
2.
3.
4.
5.

Dopolnitev pohištvene opreme in menjava dotrajanega pohištva.
Dopolnitev laboratorijske opreme posameznih učilnic.
Uvedba enotnega sistema e-dnevnika in e-redovalnice.
Nakup laboratorijske opreme za strokovna področja.
Nadgradnja programske opreme za pripravo šolskega urnika.

Vir: Pedagoško poročilo VSŠ 2012/2013 - Realizacija investicijskih vlaganj v prostor in opremo

8.3. PRIDOBLJENA SREDSTVA ZA PROJEKTE IN MOBILNOST
Za projekte in mobilnost so sredstva razvidna v dokumentaciji teh projektov.
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9. REALIZACIJA IZBOLJŠAV
V preteklih letih je VSŠ izvajala korektivne ukrepe, ki so bili vezani na štiri ključne kazalnike
kakovosti in so izhajali iz predhodnih SWOT analiz. Ti kazalniki so bili:
 zadovoljstvo študentov,
 zadovoljstvo strokovnih delavcev,
 zadovoljstvo delodajalcev,
 število diplomantov.
Izhajajoč iz realizacije zastavljenih kratkoročnih ciljev za študijsko leto 2012/13 lahko
zaključimo, da je šola uspešno delovala na vseh prioritetnih področjih (razširitev obsega
ponudbe, razvijanje in izboljševanje pogojev delovanja šole, povečanje kakovosti študijskih
programov, povezovanje šole z okoljem), v okviru katerih je realizirala skoraj vse zastavljene
cilje.
Poudarek pri uvajanju sprememb in vzpostavljanju sistema vodenja v novi organiziranosti pa je
bil predvsem na povezovanju – vzpostavljanju procesov in postopkov na različnih področjih
delovanja. V tabeli 45 podajamo pregled pomembnejših izboljšav, ki so se že izvajale v
študijskem letu 2012/2013 oziroma so v teku.
Št.
1

Področje
Voditeljstvo

2
3

Strategija

4
5
6

Zaposleni

7
8
9

Partnerstva in viri

10
11

12
13
14
15
16
17
18

Procesi,
storitve

izdelki

Izboljšava
Definiranje vizije, poslanstva in
vrednot
Uvajanje modela EFQM
Vzpostavitev skupine in izvedba
analize
Priprava strateških usmeritev
Priprava dolgoročnega razvojnega
načrta VSŠ
Uvedba možnosti letnih razgovorov
za vse predavatelje
Reorganizacija in redefiniranje nalog
strokovnih aktivov
Načrtno delo na razvoju
organizacijske kulture
Vzpostavljanje novih partnerstev na
področju izobraževalne in projektne
dejavnosti
Novi prostori za izvedbo dejavnosti
VSŠ v zgradbi MIC
Izboljšave informacijske podpore
(strojna oprema, e-učilnice za
izobraževanje, obveščanje in delo z
dokumenti, urnik)
in Definicija procesnega modela,
profilov procesov in kazalnikov
Priprava poslovnikov
Uvedba sistema izboljšav
Širitev obsega študijskih programov
Posodobitev študijskih vsebin
Uporaba MOOC
Spremljanje zaposljivosti in karierne
poti diplomantov

Status
Izvedeno
V teku
Izvedeno
Izvedeno
V teku
Izvedeno
Izvedeno
V teku
V teku

Izvedeno
Izvedeno

V teku
V teku
V teku
Izvedeno
V teku
V teku
V teku

Tabela 45: Pregled pomembnejših področij izboljšav
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10. SWOT ANALIZA

Zunanji vir

Notranji vir

Spremljanje stanja notranjega in zunanjega okolja je izjemno pomemben del procesa
strateškega načrtovanja vsake organizacije. V okviru strokovnih aktivov je bila izdelana SWOT
analiza, v kateri smo opredelili naše prednosti (S – strengths), slabosti Slabosti (W –
weaknesses), priložnosti (O – opportunities) in nevarnosti oziroma grožnje (T – threats), smo
dobili potrebne informacije, ki šoli zagotavljajo pridobivanje virov in kapacitet potrebnih za
konkurenčnost na njenem področju delovanja. Povzetek te analize je podan v Tabeli 46.
Koristno
PREDNOSTI
 Ponudba programov
 Opremljenost
 Velikost organizacije v okviru Šolskega
centra
 Izkušnje in strokovnost osebja
 Jasna konkurenčna pozicija
 Prilagajanje strategije razmeram
 Zavedanje pomena sprememb in
pripravljenost na uvajanje
PRILOŽNOSTI
 Povečanje povezovanja z
gospodarstvom
 Vzpostavitev raziskovalne dejavnosti
 Uvajanje dodatnih študijskih programov
 Razvoj ponudbe dodatnih izobraževanj

Škodljivo
POMANJKLJIVOSTI





Prehodnost in trajanje študija
Fiktivni vpis
Še premalo izkoriščeno povezovanje
z MIC
Premalo vključevanja v projekte

NEVARNOSTI
 Omejitve pri vpisu zaradi spremenjene
zakonodaje
 Prenizek vpis
 Nelojalna konkurenca nekaterih
zasebnih šol
 Situacija na zaposlitvenem trgu

Tabela 46: SWOT analiza

Podrobnejša SWOT analiza po posameznih študijskih programih je del dolgoročnega
razvojnega načrta šole.

10.1. AKCIJSKI NAČRT
Aktivnosti se izvajajo na več ravneh, podrobneje so razvidne iz zapisnikov sestankov,
projektnih dokumentov, predstavitvenih dokumentov ipd:
1. Priprava nove vizije, strateških usmeritev, dolgoročnega razvojnega načrta in aktivnosti
za njegovo izvedbo
2. Načrt dela na področju vodenja kakovosti šole s poudarkom na pridobljenih smernicah
Nakvis
3. Razvoj sistema vodenja celotnega ŠC Kranj v smeri modela poslovne odličnosti EFQM
2013 z izdelavo samoocene in vključitve v proces ocenjevanja za Priznanje RS za
poslovno odličnost
4. Načrt razvojno raziskovalne dejavnosti za VSŠ in širše ŠC Kranj
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11. ZAKLJUČEK
V skladu s 15. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) in v
okviru smernic projekta Impletum je bilo pripravljeno to samoevalvacijsko poročilo, ki je bilo
posredovano v obravnavo komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ,
predavateljskemu zboru, strateškemu svetu in svetu zavoda.

mag. Lidija Grmek Zupanc,
ravnateljica VSŠ

(podpis in datum)

Jože Drenovec, univ. dipl. org.,
direktor

dr. Iztok Humar,
predsednik strateškega sveta

(podpis in datum)

(podpis in datum)
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