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1
 Ta dokument je prva različica končnega samoevalvacijskega poročila (poročila o kakovosti) TŠC Nova Gorica, 

Višje strokovne šole za študijsko leto 2010/11. V študijskem letu 2010/11 smo imeli zunanjo – ti. kolegilano 

evalvacijo. Do sedaj še nismo prejeli povratnih informacij, obenem pa smo se zavezali, da bomo 

samoevalvacijsko poročilo sprejemali na Svetu zavoda pred iztekom koledarskega leta 2011. Ko bomo prejeli 

povratne informacije glede te zunanje evalvacija bomo obstoječe poročilo nadgradili na osnovi priporočil s strani 

zunanjega evalvatorja. 
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1 UVOD 

Samoevalvacijsko poročilo (poročilo o kakovosti)  TŠC Nova Gorica, Višje strokovne šole (v 

nadaljevanju: VSŠ) za študijsko leto 2010/2011 se razlikuje od dosedanjih poročil, saj je 

osnovano na izhodiščih Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 

šolstvu (v nadaljevanju: NAKVIS). NAKVIS izvaja akreditacijo visokošolskih zavodov in 

študijskih programov, med svojimi nalogami pa ima tudi skrb za zunanje evalvacije višjih 

strokovnih šol (sprejema merila, izvaja zunanje evalvacije, sprejema mnenje o doseganju z 

zakonodajo predpisanih standardov, določenih z merili za zunanjo evalvacijo). Z zunanjo 

evalvacijo se ugotavlja doseganje z zakonodajo predpisanih standardov, določenih z merili, 

napredek v delovanju višje strokovne šole in izboljšanje izvajanja študijskih programov na 

vseh področjih presoje. V študijskem letu 2010/2011 smo aktivno sodelovali v projektu 

Impletum – aktivnost 9 (kakovost), tako da smo bili med prvimi sedmimi višjimi strokovnimi 

šolami (javnimi in zasebnimi), ki so prejele priznanje
2
 za vzpostavljen sistem vodenja 

kakovosti v skladu z zahtevami sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah. 

Samoevalvacijsko poročilo obravnava naslednja področja: 

1. vpetost v okolje,  

2. delovanje višje strokovne šole,  

3. kadri,  

4. študenti,  

5. materialni pogoji  

6. zagotavljanje kakovosti. 

Glede na navedena področja samoevalvacije smo izvedli naslednja merjenja v obliko anketnih 

vprašalnikov za merjenje zadovoljstva: 

 delodajalcev s študenti na praktičnem izobraževanju
3
 

 študentov glede praktičnega izobraževanja 

 študentov glede dela predavateljev 

                                                 

2
 Dostopno na: http://www.tsc.si/vss/images/stories/Certifikat_Kakovosti_VSS.pdf 

3
 Poleg anketnega vprašalnika smo izvedli tudi intervju z delodajalcem SPIN d.o.o., ki je sodeloval kot nosilec v 

mednarodnem projektu LdV »Student Company«. 



TŠC Nova Gorica, Višja strokovna šola Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2010-11 

 

7 

 

 študentov glede študija 

 diplomantov glede študija 

 predavateljev  

Vsega skupaj smo analizirali 790 anketnih vprašalnikov. Samoevalvacijsko poročilo sta 

pripravila ravnatelj Miran Saksida ter predsednik komisije za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti Aleš Tankosić. Študent informatike Aljaž Čujec je poskrbel za grafične prikaze 

pridobljenih rezultatov. V razpravi o samoevalvacijskem poročilu so sodelovali člani 

Komisije za zagotavljanje kakovosti ter kvalificirani notranji evalvatorji: mag. Saša Sirk, 

Ivana Poša in mag. Boštjan Vouk. 

Poudariti moramo, da samoevalvacijsko poročilo predstavlja prvo različico končnega 

poročila. V študijskem letu 2010/2011 smo imeli zunanjo kolegialno evalvacijo. Do sedaj še 

nismo prejeli povratnih informacij, obenem pa smo se zavezali, da bomo samoevalvacijsko 

poročilo sprejemali na Svetu zavoda pred iztekom koledarskega leta 2011. Ko bomo prejeli 

povratne informacije zunanje glede zunanje evalvacija bomo obstoječe poročilo nadgradili na 

osnovi priporočil s strani zunanjega evalvatorja. 

Ugotovitve in priporočila samoevalvacijskega poročila vsebujejo metodološke omejitve. 

Pridobljeni podatki z izjemo metode intervjuja temeljilo na metodi anketnega vprašalnika. 

Ugotovitve nevroznanosti
4
 pod vprašaj postavljajo verodostojnost pridobljenih podatkov na 

osnovi anketnega vprašalnika, saj so podane trditve velikokrat v nasprotju z nezavednimi 

procesi zaznavanja zadovoljstva. Schwarz in Clore (1983 v Cho et al. 2008, 261) sta med 

drugim ugotovila, da so bili udeleženci raziskave boljše volje v sončnem vremenu in so 

navajali v anketah in intervjujih višjo stopnjo zadovoljstva do življenja ter do produktov kot 

pa v primeru dežja. Če pa so jih predhodno vprašali po vremenu z namenom pritegnitve 

pozornosti to sicer ni vplivalo na njihovo trenutno razpoloženje je pa eliminiralo povezavo 

med njihovim trenutnim razpoloženjem in med pogledom na 'svet'. Ko so se zavedali, da je 

njihova trenutno slabo razpoloženje pogojeno s slabim vremenom niso več tako 'črnogledo' 

gledali na življenje in evalvirali produkt v bolj pozitivni luči.  

                                                 

4
 Zaltman, Gerald in Zaltman, Lindsay H. 2008. Marketing metaphoria: what deep metaphors reveal about the 

minds of consumers. Boston: Harvard Business.  
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Naslednja omejitev predstavlja morebitna pristranskost predsednika Komisije za spremljanje 

in zagotavljanje kakovosti v fazi analize in interpretacije pridobljenih podatkov. Omejitev 

lahko predstavljajo tudi tip anketnih vprašalnikov, ki ne omogočajo anonimnost (npr. 

zadovoljstvo delodajalcev) ter nabor in struktura uporabljenih anketnih vprašalnikov kot 

primarnega inštrumenta za zbiranje podatkov. Omejitev predstavlja tudi vprašanje doseganja 

minimalnih statističnih standardov, saj nismo uporabili metode postavljanja hipotez ter 

iskanja korelaciji med posameznimi parametri. Izbrane metode ne omogočajo triangulacije, 

kar pod vprašaj postavlja verodostojnost kot tudi kredibilnost (intervju) pridobljenih 

podatkov. 

Ne glede na to, da je samoevalvacijsko poročilo osnovano na izhodiščih NAKVIS je poročilo 

tudi nadgradnja predhodnih poročil, predvsem poročila za študijsko leto 2008/09 ter 2009/10. 

Samoevalvacijsko poročilo bo predstavljeno predavateljskemu zboru, svetu šole in na 

strateškem svetu in bo javno dostopno na spletni strani VSŠ. 
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TEMELJNE USMERITVE CENTRA IN VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

 

Strateški načrt oz. dolgoročni (razvojni) plan Višje strokovne šole za obdobje 2010-2015 je na 

predlog ravnatelja sprejel Strateški svet in Svet TŠC Nova Gorica 18.3.2010. Omenjeni 

dolgoročni razvojni plan je nastal na analizi stanja ter smernic, ki jih narekuje splošno 

družbeno-ekonomsko ter gospodarsko stanje v regiji, ki jo pokriva VSŠ. Težava tega že 

pripravljenega dokumenta je ta, da je nastal pred največjo družbeno, ekonomsko in finančno 

krizo ter pred izdelavo Strateškega načrta Centra. 

Vizijo, poslanstvo, cilje in njihovo udejanjenje določa tudi Letni delovni načrt TŠC Nova 

Gorica. To je dokument v katerem so definirani tudi strateškimi cilji. Ta dokument je bil 

izdelan na nivoju kolegija Centra v šolskem letu 2010/11.  

Strateški (poslovni) načrt razvoja za daljše obdobje na nivoju Centra je nastal s ciljem, da  se 

na Centru preide iz letnega načrtovanja, ki je prekratko in ne omogoča strateškega pristopa na 

dolgoročno načrtovanje. Ob upoštevanju veljavne zakonodaje, na podlagi novih dognanj, 

smernic razvoja in izkušenj, ki smo jih pridobili ob prenovi šolstva je kolegij v strateškem 

poslovnem načrtu opredelili poslanstvo, vizijo in strateške cilje razvoja centra. Pri tem smo 

izhajali iz dosedanjega  uspešnega delovanja centra, ki ga želimo nadgraditi z novimi pristopi 

in rešitvami in delovanje peljati po poti kakovosti do odličnosti. Pri pripravi tega dokumenta 

je sodeloval tudi ravnatelj VSŠ. Problem, ki je pri tem nastal je uskladitev dolgoročnih 

načrtov centra in dolgoročnih nartov ene izmed njenih enot VSŠ. Zaradi novonastalih 

okoliščin in novega dokumenta na nivoju Centra bo potrebno tudi strateški načrt Višje 

strokovne šole v letu 2011/12 novelirati. Nosilec te naloge bo ravnatelj VSŠ sodelovali pa 

bodo predavateljski zbor Višje strokovne šole, komisija za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti in mag. Mojca Novak Simonič vodja skupine za kakovost na nivoju centra. 

Ne glede na to pa velja, da Strateški načrt Višje šole in Letni delovni načrt Centra 

predstavljata trenutno skupno osnovo za izdelavo vseh operativnih načrtov VSŠ. 

Dolgoročno načrtovanje je seveda zahtevna naloga in ima neskončno parametrov, ki so 

nezanesljivi in jih ne moremo točno napovedati. Na podlagi dolgoročnih strateških ciljev so se 

že oblikovali določeni kratkoročni cilji ter letni poslovni načrt Centra usklajeni s finančnimi 

viri. 
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Zavedamo se, da zastavljenih ciljev ne bomo dosegli brez aktivnega sodelovanja vseh 

zaposlenih. Zato smo si zadali, da se v šolskem letu vsi zaposleni seznanijo s predlogom 

dolgoročnega razvoja centra. S pomočjo delavnic in strateške konferenca želimo združiti in 

povezati vse delne cilje, ki so vezani na posamezno enoto ali proces dela v skupni cilj: 

zagotavljanje v odličnost usmerjenega centra za usposabljanje in izobraževanje. Vse 

dejavnosti na centru morajo slediti temu osnovnemu cilju, ne da bi se podrejale druga drugi. 

Samo s sinergijskimi učinki vseh udeležencev, bomo svoje poslanstvo izvajali uspešno in se 

usmerjali v doseganje vizije. Vsi skupaj bomo ustvarjali zanimivo, uspešno, dinamično in 

atraktivno družbo tako za naše zaposlene, kakor tudi za uporabnike naših storitev. 

Pripravljeni dokumenti, bodo dobili končno obliko šele po končani razpravi na vseh nivojih, 

tako da bo postal skupna zaveza, ki jo bodo vsi sprejeli za svojo.  

V osnutku dolgoročnega plana s strateškimi cilji Centra smo določili: 

1. Vrednote 

2. Poslanstvo 

3. Vizijo in  

4. Strateški cilji 

Vrednote 

Vrednote, ki so v nas določajo naše obnašanje, naš odnos do sočloveka in narave, vplivajo na 

naše delo. Na centru si želimo uveljavljati vrednote, ki so nam vsem skupne. V skladu s 

skupnimi vrednotami: ODGOVORNOST, ZNANJE, NAPREDEK, INOVATIVNOST, 

SODELOVANJE, ZAUPANJE, PARTNERSTVO se zavzemamo za odličnost pri  

uresničevanju poslanstva.  
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Poslanstvo 

Naloge, ki izhajajo iz zakonodaje in so opredeljene v ustanovnem aktu določajo naše 

poslanstvo. Želimo, da bi vsi zaposleni na centru poznali odgovor na vprašanje:    »Zakaj 

obstajamo?”. Poiskali smo skupen odgovor in zavedanje o namenu organizacije in zapisali 

Poslanstvo:  

»Na TŠC Nova Gorica ponujamo kakovostno vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, kar 

omogoča uspešno vključevanje v družbeno življenje in na trg dela. Zaposlene v ustvarjalnem 

in prijaznem delovnem okolju usmerjamo v novosti na področju stroke, učnih tehnologij, 

pedagoških procesov in metod. Vzpostavljamo in vzdržujemo partnerstva na lokalnem, 

nacionalnem in mednarodnem nivoju.« 

A zapisano ni dovolj, trudimo se da bi ga vsi ponotranjili.  

Vizija  

Odgovor na vprašanje kakšni želimo biti v prihodnje, ni dovolj. Vizijo našega centra smo 

postavili kot odgovor na vprašanje, kako želimo, da nas vidijo udeležene strani.  

Prepoznavni smo po inovativnosti, tehničnih znanjih, razvojnih projektih, vseživljenskem 

učenju, kakovostnih, novih pedagoških metodah in načelih v Goriški regiji, nacionalno in 

mednarodno.  

V novih, kakovostnih in sodobno opremljenih prostorih dolgoročno zagotavljamo kadre za 

potrebe regije in povezovanje s podjetji in razvojnimi inštitucijami na področju novih 

tehnologij in ekološkega osveščanja.  

Razvijamo in izkoristimo vse potenciale zaposlenih, pedagoški delavci so usposobljeni za 

nove metode dela. Vsakomur omogočamo razvoj njegovih sposobnosti.  

Združujemo strokovno, poklicno izobraževanje in usposabljanje na Goriškem. 
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Strateški cilji 

V okviru kolegija so bili sprejeti strateški cilji s pomočjo katerih bomo dosegli uresničitev 

vizije. Zavedamo se, da zastavljena strategija, s katero bomo skušali uresničevati cilje, velja le 

toliko, kolikor jo vsi zaposleni sprejemamo kot resnično vodilo svojega ravnanja. Strategije za 

oblikovanje ciljev se bodo podrobneje oblikovale s vključevanjem vseh zaposlenih. 

Podrobneje so strategije za dosego ciljev v obliki načrtovanih aktivnosti z nosilci, roki, viri in 

kazalniki uspešnosti podani v prilogi, v tabeli, ki na kratko povzema strategije vsakega od 

ciljev. 

Strokovno in pedagoško kompetentni strokovni delavci 

Cilj: Boljšo kakovost dela na centru lahko zagotavljamo le s pomočjo strokovno in pedagoško 

kompetentnih zaposlenih. Želimo povečati učinkovitost in uspešnost usposabljanja, ki mora 

doseči vsakega posameznika, vodje enot pa morajo imeti jasen pregled nad izobraževanjem in 

usposabljanjem. 

Vpeljano procesno vodenje 

Cilj: Na nivoju centra in enot je vpeljano procesno vodenje, ki zagotavlja nemoteno delovanje 

in omogoča stalno spremljanje kakovosti izvajanja procesov. Jasno so določena pooblastila in 

odgovornosti sodelujočih v posameznem procesu. Vodenje se prenaša le iz okvira kolegija 

širše na skrbnike procesov, porazdeli se odgovornost za kakovostno delo in vzpostavi 

možnost za hitro reagiranje in sprotno odpravljanje napak. 

Odlična komunikacija na vseh nivojih in med vsemi 

Cilj: Ne enotah in na nivoju centra je vpeljan sistem odprtega, zanesljivega in prijaznega 

sporazumevanja, ki zagotavlja zadovoljstvo vseh udeležencev, preprečuje nesporazume, 

nerazumevanje, podvajanje  in neizvajanje nalog. 

Z dobrim vodenjem vzpostaviti nemoteno, dobro organizirano delovanje centra 

Cilj: V okviru delovanja centra so jasno določene vse naloge, podeljena pooblastila in 

vzpostavljen je sistem, ki omogoča usklajeno načrtovanje in izvedbo skupnih nalog. Vodje so 

kompetentni in usposobljeni, kakovostno delo zagotavljajo s pomočjo sistema koordinacije 

nalog, spremljanja opravljanja dela in optimalno urejenega dela računovodstva. 
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Izboljšati odnos zaposlenih z uporabniki storitev, povečati ugled zavoda 

Cilj: Na TŠC NG bomo zagotavljali odlične odnose med vsemi deležniki v procesih. Razvili 

bomo zavedanje o pomenu vsakega posameznika in lastni odgovornosti vsakega zaposlenega 

za doseganje in ohranjanje kakovostnih odnosov z dijaki, študenti, starši, odraslimi 

vključenimi v izobraževanje, strankami in drugimi deležniki. 

Zagotoviti ustrezno infrastrukturo za vse enote centra 

Cilj: Vse enote centra bodo enakomerno in postopoma pridobivale novo ustrezno 

infrastrukturo in posodabljale že obstoječo. Sprotno bomo skrbeli za vzdrževanje objektov in 

naprav in zagotovili dovolj sredstev, da bodo letni plani najmanj 95% realizirani. 

Vsi mi smo šola 

Cilj: Vsi zaposleni čutijo, da so potreben in edinstven sestavni del v mozaiku in da je na poti v 

odličnost pomemben prispevek prav vsakega posameznika. Čutijo pripadnost centru in se 

trudijo po najboljših močeh prispevati k njegovi uspešnosti in ugledu. 

Primerno delo in ustrezne zadolžitve za odgovornega posameznika 

Cilj: Vsi zaposleni so seznanjeni z možnostmi različnega dela v okviru TŠC: pedagoško delo 

v rednem, izrednem in izobraževanju odraslih, delo v skupnih službah, v storitvenih 

dejavnostih, na različnih projektih, … Vodilni imajo izdelano strategijo s pomočjo katere 

lahko poiščejo najustreznejše zadolžitve za vsakega posameznika. 

Dobro organiziran MIC je stičišče teorije in prakse, nosilec razvojnih projektov in 

izobraževanja odraslih 

Cilj: Direktor dobiva mesečna poročila o delovanju MIC-a, sprotno je seznanjen s potekom 

najpomembnejših nalog in zadolžitvami, obravnava prijave na nove projekte in pridobi 

soglasje ostalih članov kolegija. Vsi člani kolegija morajo imeti jasen pogled na delovanje 

centra in biti seznanjeni s strategijo dela centra.  

Večina zaposlenih na zavodu se zaveda pomena kakovostnega delovanja MIC-a, zagotovljen 

je usklajen razvoj vseh enot centra.  

Dolgoročno bomo povečali uspešnost prijavljanja na projekte in dodatno usposobili 

zainteresirane pedagoške delavce za andragoško delo.  
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Pripravili bomo strategijo promocije in zagotovili, da bodo vsi zaposleni, ki so ozko vezani na 

promocijsko delo, usposobljeni za profesionalen pristop. 

Skozi partnerstvo z okoljem proti odličnosti 

Cilj: Zagotavljali bomo stalno, odlično sodelovanje z gospodarstvom v naši regiji in širše, 

tako bomo izobraževali za potrebe gospodarstva in se lažje prilagajali vsem novostim stroke 

in v šolo prenašali praktično uporabno znanje, dijakom in študentom bomo zagotovili 

kakovostno opravljanje prakse v delovnem procesu. Partnerje bomo dolgoročno iskali tudi 

širše izven regije v državi, Evropi in svetu. Z lokalnimi skupnostmi bomo vzpostavili odnos 

zaupanja in skrbeli za dobro sodelovanje. Aktivirali bomo šolski sklad. 

Seveda so strateški cilji dolgoročni in mogoče ne sodijo v letni delovni načrt, vendar smo 

sedaj v okviru kolegija TŠC Nova Gorica prvič postavili dolgoročne strateške cilje, zato se 

nam zdi primerno, da jih na kratko predstavimo tudi v letnem delovnem načrtu centra. Glede 

na  povedano pripravljamo predstavitve in delavnice na to temo za celotni kolektiv, tako da 

pričakujemo v naslednjem šolskem letu, s konsenzom vseh zaposlenih na TŠC Nova Gorica, 

sprejeti strateški dokument, ki bo vseboval vse podrobnosti tudi v zvezi z uresničitvijo 

kratkoročnih in dolgoročnih (strateških) ciljev naše organizacije. 

Celoten letni delovni načrt Tehniškega šolskega centra, je sestavljen  iz letnih delovnih 

načrtov posameznih enot centra. To so letni delovni načrti Elektrotehniške in računalniške 

šole, Strojne prometne in lesarske šole, tehniške gimnazije in zdravstvene šoe, Biotehniške 

šole, Višje strokovne šole in Medpodjetniškega šolskega centra. V LDN-jih posameznih enot 

so operativno zapisane vse naloge, ki nas na centru čakajo v naslednjem šolskem letu. 

Izvajanje nepedagoških dejavnosti pa je delno planirano v finančnem načrtu za leto 2011, 

delno pa bo planirano v finančnem načrtu za leto 2012. 
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1 VPETOST V OKOLJE 

 

VSŠ je na osnovi zgoraj navedenih ciljev vpeta v druge sisteme. Okolje šole obsega druge 

enote (srednje šole in MIC) ter skupne službe Centra.  

SODELOVANJE Z OSTALIMI ENOTAMI V CENTRU 

Višja strokovna šola se je v letu 2010/11 povezovala v okviru Centra z vsemi njegovimi 

enotami. Skrbela je tudi za sodelovanje s širšim okoljem. Sodelovanje je potekalo z različnimi 

institucijami s področja različnih panog in obrtništva ipd. na: 

 širšem goriškem območju  

 na območju celotne Slovenije 

 severnega dela Italije in  

 tudi s širšim evropskim prostorom 

VSŠ je sodelovala tudi z Medpodjetniškim izobraževalnim centrom (v nadaljevanju: MIC) na 

vseh področjih dela, ki jih je pokrivala ta enota. Pri tem velja poudariti predvsem: 

 sodelovanje pri vseh zadevah povezanih z novogradnjo ter opremljanjem nove stavbe 

MICa, 

 prijava na projektne razpise,  

 izvajanje in sodelovanje pri izvajanju vsakovrstnih razvojno naravnanih projektov, 

 izobraževanje in usposabljanje odraslih,  

 organizacija Praktičnega izobraževanja in Praktičnega usposabljanja z delom, 

 skupno promocijo in trženje aktivnosti povezanih z vseživljenjskem izobraževanjem, 

izobraževanjem odraslih, usposabljanji, aplikativnim raziskovanjem, sodelovanje na 

različnih izobraževalno-sejemskih prireditvah. 

 

VSŠ je nudila tudi pomoč Medpodjetniškemu izobraževalnemu centru pri izvedbi določenih 

projektov (MUNUS 2, projekt novogradnje MIC-a, e-šolstvo, MC4VED, ipd.). Ravno tako je 

MIC pomagal VSŠ pri pripravi dokumentacije za prijavo na razpis za energetsko sanacijo. 
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VSŠ je tudi opravila veliko dela v skupini za promocijo, ki je delovala v okviru Centra: 

 priprava in izvedba dneva odprtih vrat, informativnega dneva; 

 sodelovanje z mediji, izdelava in objava oglasov, sklicevanje novinarskih konferenc; 

 izvedba raznovrstnih promocijskih aktivnosti (npr. Tehniški dan za OŠ) 

 sodelovanje pri pripravi urnika in organizacija vsakovrstnih del na celotnem Centru;  

 

SODELOVANJE S ŠIRŠIM OKOLJEM 

Dejavnosti povezane z okoljem so potekale skozi celotno študijsko leto 2010/11. Razdelimo 

jih lahko na več področij: 

 sodelovanje pri zagotavljanju novih delovnih mest za praktično izobraževanje, pripravi in 

izvedbi praktičnega izobraževanja študentov v podjetjih, pri obrtnikih in v drugih 

institucijah; 

 sodelovanje v skupini za promocijo TŠC Nova Gorica s ciljem promocije naravoslovnih 

poklicev, ki zaradi vertikalne prehodnosti v okviru Centra omogočajo nadaljevanje študija 

na Višji strokovni šoli; 

 nadgradnje, implementacije in vzdrževanje številnih informacijskih sistemov na Centru; 

 sodelovanje z Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica, Drevesnico Bilje, s 

Kmetijsko gozdarsko zbornico, 

 sodelovaje z raznimi društvi, ki delujejo na področju informatike, mehatronike, biotehnike 

in tehnologije, 

 različne oblike sodelovanja z različnimi institucijami (podjetji in obrtniki) ter skupno 

nastopanje na razpisih, z namenom pridobivanja dodatnih finančnih sredstev – projekti, 

npr. razvojno in raziskovalno delo, sodelovanje pri pripravi in izvedbi različnih 

izobraževanj, usposabljanj, zagotavljanje kadrovskih virov – zunanjih pogodbenih 

predavateljev); 

 sodelovanje z različnimi službami na državnem nivoju, ki delujejo pod okriljem 

Ministrstva za šolstvo in šport in z drugimi državnimi institucijami (Strokovni svet RS za 

poklicno in strokovno izobraževanje, CPI); 

 umeščanje Višje strokovne šole v MONG in na Goriškem, obalno-kraški in notranjsko-

kraški prostor (povečanje prepoznavnosti z različnimi tržno in promocijsko usmerjenimi 
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aktivnostmi) – uveljavljanje v regiji; 

 sodelovanje z vsemi občinami na področju severnoprimorske regije (iskanje podpore pri 

uvajanju novega višješolskega programa), 

 sodelovanje z različnimi institucijami s področja visokega in višjega šolstva na Goriškem 

(sodelovanje z VIRSom, Univerzo v Novi Gorici, Ljudsko univerzo Nova Gorica in s 

podjetjem Lampret Consulting d.o.o., ViVIS Sežana), 

 sodelovanje v Skupnosti višjih strokovnih šol ter Združenju Višjih strokovnih šol ter 

Konzorciju Biotehniških šol (uvajanje novih in prenovljenih programov, …),  

 sodelovanju v Združenju javnih Višjih strokovnih šol Slovenije. 

 organizacija in izvedba izobraževalnih prireditev v sodelovanju z različnimi podjetji (npr. 

Microsoft Slovenija), 

 sodelovanje z vsemi srednjimi šolami v regiji (z namenom zagotavljanja vpisa na VSŠ), 

 sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi višjimi in visokošolskimi ustanovami z 

namenom horizontalne in vertikalne prehodnosti študentov in diplomantov, izvajanja 

študija na daljavo – uvajanja dislociranih študijskih enot drugih izobraževalnih institucij na 

našem Centru (FRI v Sežani), 

 sodelovanje s CPI ter številnimi drugimi institucijami pri pripravah in udeležbi na 

Euroskills tekmovanju na Portugalskem, 

 v sodelovanju s partnerji smo pripravili katalog znanja za predmet Urejanje krajine, 

 kot že navedeno prijavo na razpis za celovito energetsko prenovo stavbe na Erjavčevi 4a in 

energetsko sanacijo te stavbe, 

 vzdrževanje sistema za registracijo delovnega časa na TŠC Nova Gorica. 

 

VSŠ je tudi v letu 2010/2011 skrbela za organizacijo najemov in strokovno podporo pri 

uporabi prostorov ter opreme s strani Lampret Consulting d.o.o. (različni dodiplomski in 

podiplomski študijski programi s poslovnega področja). 

Sodelovanje na sejmih, izobraževanja, udeležba na konferencah, strokovne ekskurzije, druge 

dejavnosti, realizirane naloge: 

 Udeležba na izobraževalno-sejemskih prireditvah (npr. Infosek v organizaciji podjetja 

Palsit d.o.o. (Varovanja računalniških sistemov); 
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 Sodelovanje na BZZ forumu v Novi Gorici; 

 Preučitev različnih robotskih sistemov na šolah ter v podjejih ter priprava specifikacij 

za nakup robotov; 

 Udeležba na posvetu Društva vzdrževalcev Slovenije na Rogli ter vodenje tekmovanja 

diplomskih nalog (Natečaj najboljših diplomskih nalog); 

 Obisk TK Centra v Novi Gorici: Saksida in študenti 

 Sirikt: Saša Sirk, Milan Podrbršček, Janko Harej itd. 

 Posveti ter skupščine Skupnosti ter Združenja javnih VSŠ in MŠŠ: Miran Saksida 

 Borza kadrov v Primorskem tehnološkem parku 

 Obisk podjetja Festo, Festo didactic ter večjega števila šol v Nemčiji 

 Različna izobraževanja in usposabljanja izvedena v okviru projekta Impletum 

 Projekt E-šolstvo, vodenje in koordiniranje projekta, številke aktivnost: vključeni 

številni predavatelji: Janko Harej, Milan Podbršček, Saša Sirk, Ingrid Kragelj in tudi 

študenti 

 Sodelovanje v projektu MC4VED; izvedba določenih projektnih aktivnosti v Avstriji 

in v Novi Gorici: Miran Saksida in drugi predavatelji VSŠ 

 Študenti VSŠ TŠC Nova Gorica delujejo kot v tim okviru mednarodnega projekta 

LdV »Student Company«. Splošni cilj projekta je prispevati k navdihovanju in 

pripravi mladih ljudi za uspešno vključitev v svetovno gospodarstvo, z razvojem 

srednje in dolgo ročnega akcijskega načrta o podjetništvu v izobraževanju 

 Analize porabe energentov na Erjavčevi 4a s ciljem izvedbe tehnično organizacijskih 

ukrepov povezanih z zmanjšanjem porabe energentov: ravnatelj Miran Saksida 

 Aktivna udeležba z referati na mednarodni strokovni konferenci "Trendi in izzivi v 

živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu" (Ivana Poša, Maja Smole Đorđević) 

 Aktivna udeležba z referatom na 2. Konferenci o kakovosti Višji strokovnih šol (Aleš 

Tankosić, Miran Saksida) 

 Izobraževanje za notranje evavaltorje (Saša Sirk, Ivana Poša in Boštjan Vouk) 

 Izobraževanje za zunanjega evalvatorja NAKVIS (Aleš Tankosić) 

 Več izobraževanj na temo kolegialne presoje in izvedba kolegialne presoje na TŠC 

NG ter na drugih šolah v Sloveniji: Miran Saksida, Aleš Tankosić ipd. 

 Ravnatelj Miran Saksida je član Komisije za imenovanje predavateljev višjih šol; Aleš 
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Tankosić je član Komisije za akreditacijo višješolskih programov. 

 

Določene dodatne aktivnosti iz tega poglavja so naštete in dodatno opisane v poročilih 

strokovnih aktivov VSŠ. 

Organizacija, izvedba ter tekmovalni uspeh na tekmovanju Euroskills  

VSŠ je sodelovala tudi na drugem tekmovanju Euroskills, ki je potekalo decembra 2010 na 

Portugalskem. Ekipo VSŠ sta sestavljala dva mentorja, ki sta bila istočasno tudi sodnika: 

1. Milan Podbršček, področje ICT, Cisco 

2. Tomislav Čermelj, področje mehatronike 

3. Celotno državno ekipo je vodila Valentina Furjan diplomantka programa informatika 

na VSŠ. 

VSŠ je pod mentorstvom Tomislava Čermelja pripravil dvojico rednih študentov, ki sta kot 

člana državne reprezentance zastopala Slovenijo na tekmovanju Euroskills na Portugalskem. 

Tekmovalca Martin Rojc in Mitja Miklavič sta v hudi konkurenci in s kar nekaj tekmovalne 

smole zasedla 11. mesto, kar je nedvomno velik uspeh za VSŠ, Center in Slovenijo. 

Po končanem tekmovanju je so bili člani ekipe VSŠ sprejeti pri predsedniku RS in ministru za 

šolstvo in šport. 

Skupnost VSŠ 

VSŠ je bila tudi v letu 2010/11 aktivna članica skupnosti Višjih strokovnih šol. Šolo je v tem 

organu, katerega sestava in delovanje določa 16. člen ZVSI, zastopal ravnatelj VSŠ, g. Miran 

Saksida. 

Podelitev diplomskih listin 

VSŠ je organizirala in izvedla slavnostno podelitev diplomskih listin. Ta je potekala v veliki 

dvorani MONG. Prireditve se je udeležil več predstavnikov lokalnih skupnosti (župani in 

podžupani iz več občin v regiji). 
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IZVEDBA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V PODJETJIH 

Pri izvedbi praktičnega izobraževanja v podjetjih smo sodelovali s številnimi podjetji, katerih 

glavne ali pomožne dejavnosti obsegajo področje informatike, mehatronike ter upravljanje 

podeželja in krajine. V skladu s predmetnikom in navodili za opravljanje praktičnega 

izobraževanja je moral vsak študent opraviti najmanj 80 % od 400 ur praktičnega 

izobraževanja v podjetju, če je želel uspešno opraviti vse študijske obveznosti za praktično 

izobraževanje. 

Nekaterim izrednim študentom (predvsem tistim, ki so zaposleni na ustreznih delovnih 

mestih) je bilo opravljanje praktičnega izobraževanja oproščeno na osnovi vloge za priznanje 

izpita, ki so jo dostavili študijski komisiji VSŠ. 

Številna lokalna podjetja so z VSŠ na osnovi Navodil o preverjanju izpolnjevanja pogojev 

delodajalcev za prostor in opremo ter za mentorje, ki izvajajo praktično izobraževanje 

študentov v višjem strokovnem izobraževanju podpisala pogodbo za izvajanje prakse 

študentov Višjih strokovnih šol: prav na tej osnovi se je VSŠ lahko tudi vpisana v razvid MŠŠ 

in tudi pri pristojni zbornici. 

Za nekaj rednih študentih informatike in dijakov iz programa Računalničar in za enega dijaka 

iz Italije smo v MICu oz. na Višji strokovni šoli poskrbeli za organizacijo in izvedbo 

praktičnega izobraževanja oz. praktičnega usposabljanja z delom. 

V študijskem letu 2010/2011 smo na VSŠ imeli tri redno zaposlene organizatorje PRI: 

Tankosić - Mehatronika, Marčetić - Informatika, Cej - Upravljanje podeželja in krajine. 

Študentje so pred odhodom na PRI dobili izčrpna navodila v katera so integrirani vsi 

dokumenti povezani s PRIjem (pogodba, anketa, pojasnila, kontakti). Organizatorji prakse na 

VSŠ morajo pisati poročilo v katerem opišejo stike z delodajalci.  

VSŠ seznanja mentorje PRI s cilji izobraževalnega procesa. V dokumentu (glej VSS3 

Navodila za praktično izobraževanje, str. 10-18) so definirani namen in cilji. Organizatorji 

PRI skupaj s študenti predelajo vsebino dokumenta. V fazi iskanja in dogovarjanje so študenti 

dolžni delodajalcem predstaviti dokument. Organizatorji PRI na formalnih obiskih podjetij še 

dodatno pojasnijo morebitna vprašanja s strani delodajalcev. V dokumentu (glej VSS3 
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Navodila za praktično izobraževanje
5
, str. 9) so opisane tudi predmetno specifične 

kompetence PRI. 

Študenti v skladu s pravilnikom izvedejo izpit iz PRI. Izpitni rezultati predstavljajo del 

celotne statistike izpitnih dosežkov. Organizatorji PRI se skupaj z ravnateljem VSŠ 

udeležujejo posvetov in izobraževanj, ki jih med drugim izvaja Skupnost VSŠ.  

Organizatorji PRI komunicirajo z mentorji in delodajalci PRI v organizacij v različnih 

oblikah: osebni stik (obisk v sami organizaciji), telefonski razgovori, uporaba e-pošte. Namen 

srečanja z mentorji PRI v organizacijah je v pridobivanju povratnih informacij glede 

zadovoljstva delodajalcev in študentov, v snovanju skupnih priporočil za izboljšanje prakse, v 

iskanju skupnih priložnosti za poglobljeno sodelovanje (npr. projektno delo) ter v podajanju 

marketinško komunikacijskih sporočil s strani VSŠ. VSŠ izvaja izobraževanje za pridobitev 

Pedagoške-andragoške izobrazbe za mentorje PRI v organizacijah.  

Študenti načeloma sami izbirajo organizacijo v kateri opravljajo PRI. Na ta način sodelujemo 

z širšo regijo: soška dolina do Trente, idrijsko območje, vipavska dolina, kras pa vse do obale 

in Ljubljane. 

Analiza in interpretacija ankete o praktičnem izobraževanju – študenti 

Analizirali smo 11 izpolnjenih vprašalnikov študentov prvega letnika in 11 vprašalnikov 

študentov drugega letnika informatike. V programu mehatronika smo analizirali 17 

vprašalnikov za prvi in 11 vprašalnikov za drugi letnik. Za prvi letnik UPK smo analizirali 1 

vprašalnik, za drugi letnik UPK pa 4 vprašalnike. Skupno smo analizirali 55 vprašalnikov, v 

vseh primerih govorimo o rednih študentih (v študijskem letu 2008/2009 smo analizirali 23 

vprašalnikov, v študijskem letu 2009/2010 pa 30 vprašalnikov). Anketni vprašalnik 

sestavljajo vprašanja odprtega tipa, razen enega vprašanja, kjer so študentje na osem 

stopenjski lestvici (1- najmanj, 8- največ) rangirali: pridobljena znanja, izkušnje oz. 

kompetence na praktičnem izobraževanju (glej priloga AP1). Anketni vprašalnik zagotavlja le 

delno anonimnost saj sprašuje po imenu organizacije na kateri je študent opravljal praktično 

izobraževanje. Podrobna analiza je podana v prilogi 1. 

 

                                                 

5
 Dokument je dostopen v eučilnici Študentska točka. 
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Ugotovitve 

Skupna povprečna ocena zadovoljstva glede pridobljenega znanja, izkušenj oz. kompetence 

na praktičnem izobraževanju znaša 6,97. V študijskem letu 2009/2010 je skupna ocena 

znašala 7,1, v letu 2008/2009 pa 6,9.  

 

Slika 1: Primerjava povprečnih ocen iz anketnih vprašalnikov za študente o praktičnem 

izobraževanju med študijskimi leti 2008/09, 2009/10 in 2010/2011. 

 

Rezultati so primerljivi z rezultati v študijskem letu 2008/2009 in 2009/2010. Kljub rahlemu 

padcu v povprečju ne bomo vpeljali posebnih ukrepov, saj menimo, da je povprečje glede 

zadovoljstva dobro. Organizatorje praktičnega izobraževanja bomo seznanili s priporočili 

študentov glede izboljšav. 

Analiza zadovoljstva delodajalca 

V lanskem študijskem letu smo si zastavili cilj, da bomo sestavili, pilotirali in vpeljali anketni 

vprašalnik glede zadovoljstva delodajalcev (glej Poročilo komisije za kakovost 2009/2010).  

Z razliko od ostalih vprašalnikov delodajalcem ni omogočena anonimnost, saj neposredno 

sprašujemo po imenu organizacije (glej priloga AP2). Glede na to, da je so nekateri 

delodajalci sprejeli tudi več študentov je vzorec anketiranih delodajalcev manjši od vzorca 

anketiranih študentov. Obenem pa je šest študentov opravljajo praktično izobraževanje v 
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sklopu projekta »Student Company« v podjetju SPIN d.o.o., s katerim smo tudi opravili 

globinski intervju. Analizirali smo 11 vprašalnikov delodajalcev, ki so izobraževali v 

programu informatike ter 22 delodajalcev s področja mehatronike. 

Podrobna analiza anketnih vprašalnikov in transkripcija intervjuja je je podana v prilogi 2. 

Ugotovitve 

Odgovori delodajalcev z izjemo intervjuja s predstavnico podjetja SPIN d.o.o. nakazujejo na 

nezadovoljstvo povezano s kompetencami in znanji glede komunikacije, vodenja, timskega 

dela ter podjetništva. Rezultati so primerljivi z ugotovitvami iz prejšnjih let. Pozitivno mnenje 

ga. Liljane Brajlih lahko med drugim povežemo tudi na osnovi sodelovanja v projektu 

»Student Company«, kjer so se naši študenti razvijali tudi na področju komunikacije, vodenja, 

timskega dela ter podjetništva nasploh. Skozi študijski proces študenti opravijo predmet 

Poslovno komuniciranje in vodenje ter predmet Ekonomika podjetij, kar vsaj po odzivu 

delodajalcev ne zadostuje. Vprašanje podjetniških kompetenc je mogoče smiselno vezati na 

ustreznost in zadostnost podjetniških vsebin na nivoju srednješolskega izobraževanja ter v 

katalogih znanja ter predmetniku vseh višješolskih študijskih programov.  

VSŠ predlagamo, da se v vseh oblikah študijski procesa poveča količina dela in poudarek na 

delo v skupinah, timih in tandemih v okviru seminarskih, diplomskih, ter vsakovrstnih drugih 

študijskih projektnih nalogah. 

VSŠ predlagamo, da v tudi prihodnjih letih poskuša izvajati prosto izbirni predmeta 

Ustanovitev in vodenje podjetja. 

VSŠ predlagamo, da skuša nadgraditi, vzpodbujati, pospešiti, oceniti in različne oblike 

komunikacije z uporabo najmodernejših internetnih storitev ter tehnologij. 

Klub diplomantov 

Na VSŠ smo ustanovili Klub diplomantov TŠC Nova Gorica, Višje strokovne šole ter 

15.9.2011 organizirali prvo srečanje. Progam srečanja je vseboval ustanovni sestanek, kjer so 

diplomanti med drugi podali svoja mnenja, predloge in povratne informacije šoli. Sledile so 

delavnice, ki so vodili naši diplomanti: delavnica IPv6 - Luka Manojlović; Predstavitev VOiP 

tehnologij – Andraž Prinčič. Nato smo predstavili še nekaj diplomskih nalog naših 

diplomantov, srečanje pa se je zaključilo s pogostitvijo in neformalnim druženjem. Vodja 
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Kluba diplomantov je postal g. Martin Božič, diplomant programa informatika. 

Diplomante smo v obliki skupinskega intervjuja vprašali o potrebah, pričakovanjih ter željah 

glede delovanja Kluba diplomantov. Diplomanti si predvsem želijo neformalnih srečanj, kjer 

bodo lahko navezovali stike in gradili na mreženju.  

Analiza ankete o študiju (diplomanti) 

V lanskem študijskem letu smo si zastavili cilj, da letu smo pridobimo najmanj 40 % mnenj 

diplomantov, ki bodo diplomirali v obdobju med majem 2010 in majem 2011. V lanskem 

študijskem letu smo namreč od 57 anketnih vprašalnikov poslanih po pošti dobili le 6 

izpolnjenih vprašalnikov s strani diplomantov. V lanskem poročilu smo zapisali:  

»Povratne informacije strani diplomantov so »zlata vredne« za dolgoročno 

strateško načrtovanje višje šole, zato je NUJNO potrebno poiskati načine, s 

pomočjo katerih bomo povečali odzivnost s strani diplomantov in na ta način 

pridobili čim več uporabnih smernic za povečanje kakovosti dela«.   

Vpeljan je bil ukrep in v obdobju junij 2010 do junij 2011 smo pridobili skupaj 53 mnenj 

diplomantov. Glede na zastavljen cilj v lanskem študijskem letu podajamo podrobno analizo 

glede zadovoljstva naših diplomantov (glej prilogo 3).   

Prvi sklop ankete je namenjen pridobivanju podatkov glede povezave med trenutnim 

delovnim mestom, izvajanjem praktičnega izobraževanja in ustreznostjo pridobljenih znanj 

glede na diplomantove sedanje potrebe na delovnem mestu (glej prilogo AP3). Drugi sklop 

ankete poziva diplomante k izražanju mnenja o posameznih trditvah. Diplomanti so se lahko 

odločali za odgovore na štiristopenjski lestvici in sicer: se ne strinjam, delno se ne strinjam, 

pretežno se strinjam, popolnoma se strinjam. Tretji sklop poziva diplomante k odgovorom na 

odprta vprašanja.  

Podrobna analiza je podana v prilogi 3. 

Ugotovitve 

Kljub visokemu povprečju glede zadovoljstva pa je potrebno izpostaviti izraženo 

nezadovoljstvo pri vprašanju ažurnega obveščanja glede trenutnih sprememb študijskega 

procesa (npr. predavatelj zboli tik pred predavanji v popoldanskem času). 
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Komentar:  

Sistem informiranja na Višji strokovni šoli je zelo kompleksen. Sestavljen je iz večjega števila 

informacijskih sistemov (IS). Na Višji strokovni šoli uporabljamo različne med seboj 

večinoma (avtomatsko nepovezane) IS: 

1. spletna stran šole, 

2. sistem e-učilnic (objava gradiv, komunikacija med študenti in ,  

3. informacijski sistem VSŠ (to je trojček podsistemov: referatNet namenjen ravnatelju 

in referentki, predavateljNet namenjen predavateljem, ter študentNet namenjen 

študentom), 

4. e-Asistent (dnevnik pedagoškega dela), 

5. ASCtimetables (izdelava osnove urnika za redne študente), 

6. Rapla (objava urnika), 

7. SAOPjevi programi za računovodstvo  

8. ipd.  

Sistem informiranja temelji tudi na večjem številu navodil, pravil, (internih) pravilnikov in 

drugih dokumentov (različnih izvedbenih aktov) predlaganih tudi v okviru projekta Impletum. 

Organizacija kakovostnega študijskega procesa temelji na izbirnosti in individualizaciji. Iz 

napisanega sledi, da se morajo študenti veliko prijavljati v različne sisteme, spremljati, 

prebirati in upoštevati more vse omenjene načine informiranja. Navedeno od študentov 

zahteva sprotno spremljanje dogajanja na šoli, zelo redno obiskovanje vseh organiziranih 

oblik študijskega procesa. Študentje so v študijskem procesu, ki je izjemno praktično 

naravnan, specifično obremenjeni.  

Vprašanje ažurnega obveščanja študentov predstavlja enega izmed treh postavljenih prioritet 

za izboljšavo v študijskem letu 2011/12 (podroben opis v akcijskem načrtu, glej poglavje 6). 
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2 DELOVANJE VSŠ 

 

VSŠ nadgrajuje paleto naravoslovnih strokovnih – tehnično orientiranih programov, ki jih 

ponujajo druge enote v okviru Centra. Programi izvajani na VSŠ so ti. vrhi vertikal, najvišji 

nivo posamezne stroke na Centru na strokovnih področjih: 

 Informatika (računalništvo), ki omogoča poglobitev znanj in veščin s področja 

uporabniške in sistemske programske opreme, zbirk podatkov in računalniških 

komunikacij ter drugih omrežij in vsakovrstnih informacijskih sistemov.  

 Mehatronika, ki kompetenčno nadgrajuje in povezuje področje strojništva, 

elektrotehnike in računalništva v sisteme, ki omogočajo avtomatizacijo proizvodnje in 

vsakovrstnih storitev. 

 Program Upravljanje podeželja in krajine, ki pa predstavlja osnovo za biotehniško 

vertikalo na področju kmetijstva na območju celotne zahodne Slovenije ter nadgrajuje 

znanje in veščine na področju kmetijstva, trženjskih dejavnosti na področju kmetijstva 

in s kmetijstvom povezanih dodatnih dejavnosti. 

V vse tri programe se vpisujejo tehniki najrazličnejših strok (SSI, PTI) pa tudi gimnazijski 

maturanti tako tehniške kot tudi splošne gimnazije, ki dokončajo izobraževanje v kateri koli 

izmed ostalih enot Centra (tudi odrasli). Med kandidate za vpis in resen študij na VSŠ sodijo 

tudi študenti, ki so se najprej odločili za študij na kateri izmed univerz ali visokošolskih 

ustanov in potem s tem študijem prenehajo večinoma zaradi težav pri opravljanju izpitov iz 

naravoslovja (npr. matematike). 

Na VSŠ se trudimo, da bi bili vsi študijski programi izjemno praktično naravnani, zanimivi, 

privlačni in atraktivni. Vsi programi vključujejo tudi praktično izobraževanje, ki omogoča 

pridobitev izjemno pomembnih praktičnih oz. funkcionalnih - uporabnih znanj in veščin. 

Pridobljena znanja in veščine niso samo naravoslovno-tehničnega, temveč tudi poslovnega 

značaja. Praktično izobraževanje omogoča in vzpodbuja postopek prehod iz praktičnega 

izobraževanja v stalno zaposlitev. Uspešno zaključen študij na Višji strokovni šoli omogoča 

zaposlitev ali samozaposlitev na zelo zahtevnih operativno naravnanih delovnih mestih v 

različnih institucijah (obrtniki, podjetja, državne ustanove, kmetije).  
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VSŠ zagotavlja: 

 študentom višjo stopnjo izobrazbe (raven izobrazbe 6.1) in takojšno zaposlitev na 

operativno zahtevnih delovnih mestih,  

 učitelji pa lahko postanejo višji (habilitirani) predavatelji kar jim omogoča drugačne 

pedagoške ter strokovne delovne naloge, oblike in pogoje dela. 

VSŠ nenazadnje rešuje tudi kadrovske zaposlitvene statusne probleme mladih in že 

zaposlenih v najširšem smislu, saj zaposlenim ponuja prekvalifikacije, nova kompetenčna 

znanja, omogoča napredovanja nezaposlenim pa olajša ter skrajša pot do (samo)zaposlitve. 

S svojo kadrovsko strukturo in laboratorijsko opremo VSŠ predstavlja enoto, ki skrbi za 

vsesplošen razvoj Centra kot celote. Slednje se izkazuje v podpori dolgoročnem razvoju 

določenih vsebinskih področij na celotnem Centru in na področju vzdrževanja in aplikativnih 

raziskovanj. 

Z ustrezno organiziranostjo dela in veliko fleksibilnostjo pri izvedbi študijskega procesa (npr. 

semestralno izvajanje predmetov) je predavateljem in ostalim delavcem šole omogočeno 

sodelovanje – delo v drugih enotah Centra ter številnih aplikativno razvojno naravnanih 

projektih (diplomska, raziskovalno razvojna dela) v podjetjih ter v drugih partnerskih 

institucij. 

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST 

VSŠ je v letu 2010/11 izvajala tri javno veljavne študijske programe v obeh načinih študija 

(redni in izredni): 

 Mehatronika, 

 Informatika in 

 Upravljanje podeželja in krajine. 

Vsi trije programi so primerljivi s sorodnimi domačimi in evropskimi višje oz. visokošolskimi 

programi; so kreditno ovrednoteni po sistemu ECTS in izdelani na osnovi poklicnih 

standardov, ki omogočajo pridobitev javno veljavne izobrazbe na ravni 6.1 ter pridobitev 

naziva inženir/inženirka.  
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Študijski program:  

 Informatika izvajamo neprekinjeno v obeh načinih študija od vključno študijskega leta 

2004/05 dalje.  

 Mehatronika izvajamo neprekinjeno v obeh načinih študija od vključno študijskega 

leta 2005/06 dalje.  

 Upravljanje podeželja in krajine izvajamo neprekinjeno v obeh načinih študija od 

vključno študijskega leta 2007/08 dalje. 

V letu 2010/11 Ministrstvu za šolstvo in šport nismo predložili nobenega elaborata ali 

predloga za uvajanje novih študijskih programov. Elaboratov ali drugih dokumentov, ki bi bili 

povod za uvajanje novih programov, nismo izdelali zaradi splošne krize, ki še vedno vlada v 

gospodarstvu ter zato, ker bi bila vsaka vloga za razširitev programov zavrnjena in vsak 

program zahteval veliko finančnih sredstev ter ustreznih kadrov, ki ji TŠC Nova Gorica vsaj 

trenutno nima. K vzroku za takšno odločitev dodajamo še nezadosten vpis. 

Vsi trije programi, ki smo jih izvajali, so bili skladno s 3. členom ZVSI izvedeni v 

slovenščini. V letu 2010/11 smo vpisali tri tujce. Nobeden izmed teh treh študentov ni 

obiskoval organiziranega študijskega procesa, zato jim nismo organizirali kakšnega 

posebnega učenja slovenskega jezika. Študijskih programov za izpopolnjevanje po 21. členu 

ZVSI in skupnih študijskih programov po 22. členu ZVSI nismo izvajali.  

VSŠ je skupaj z Medpodjetniškim izobraževalnim centrom (MIC) skrbela tudi za različne 

oblike izobraževanj in usposabljanj (tečaji, seminarji) v okviru različnih projektov, ki spadajo 

v obseg dejavnosti MIC-a. 

VSŠ je februarja in septembra 2010 izvedla dva informativna dneva in sodelovala pri pripravi 

dneva odprtih vrat TŠC Nova Gorica. S pomočjo informiranja, medijske promocije in s 

pomočjo drugih trženjskih aktivnosti je vsem kandidatom za vpis in širši zainteresirani 

javnosti predstavila študijski proces in delo na VSŠ.  

Kljub številnim pritiskom tako imenovanih fiktivnih študentov, zmanjšanju populacije ter 

krizi v gospodarstvu je VSŠ tako v letih 2009/10 in 2010/11 uspelo vpisati v skladu z 

razpisom, ki ga je potrdilo Ministrstvo za šolstvo in šport, minimalno, a še vedno zadostno 
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število študentov, ki so opravljali študijske obveznosti. S tem je bil zagotovljen osnovni pogoj 

za obstoj VSŠ.  

V vpisnem postopku v 1. prijavnem roku v letih 2010/11 in 2011/12 nismo imeli omejitve 

vpisa. V 2. prijavnem roku je potekal vpis do zapolnitve prostih mest. Vse informacije, ki jih 

kandidati za študij potrebujejo v postopku vpisa, so bile v ustrezni obliki in pravočasno 

objavljene na spletni strani VSŠ in v drugih medijih. 

Pristojni službi za vpis v razvid smo že v letu 2009/10 posredovali vloge in vso potrebno 

dokumentacijo, vključno s pogodbami za delodajalci za izvajanje Praktičnega izobraževanja. 

Na osnovi teh vlog so vsi trije študijski programi za oba načina študija še naprej uspešno 

vpisani v razvid v skladu s 27. členom ZVSI.  

Višja strokovna šola nima vnaprej določenih pogojev za prehod med študijskimi programi 

znotraj VSŠ in izven. Študenti pa so lahko kadarkoli s pisno vlogo študijsko komisijo 

zaprosili za priznavanje pridobljenih znanj in delovnih izkušenj na osnovi formalno ali 

neformalno pridobljenih znanj in delovnih izkušenj. Na tej osnovi ter na osnovi Pravilnika o 

priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list 

RS, št. 20/2010) je komisija na osnovi mnenja nosilca predmeta za vsako vlogo za 

priznavanje predhodno pridobljenih znanj opravila vrednotenje predhodno pridobljenih znanj 

in študentom posamično omogočala prehodnost med programi. V ta namen je študentom, na 

njihovo prošnjo izdelala tudi izpiske izpitov s pojasnili (katalogi znanj), pripravila priloge k 

diplomi v skladu z pravilnikom o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni 

list RS, št. 83/2008, 30/2010) ter vsakemu študentu svetovala pri vertikalnem in 

horizontalnem prehajanju med programi. Posamezni nosilci predmetov (predavatelji), 

referentka za študijske zadeve ter ravnatelj so z vsemi študenti, ki so zaprosili za priznavanje 

posameznih izpitov, ki so jih uspešno opravili na drugih izobraževalnih institucijah, opravili 

številna svetovanja ter pomagali pri pripravi dokumentacije za izvedbo procesa svetovanja. 

METODIČNO DIDAKTIČNI KONCEPT 

 

Metodično didaktični (usmerjevalni) koncept (v nadaljevanju: MDK) TŠC Nova Gorica, Višje 

strokovne šole (VSŠ) določa študijski proces na VSŠ. Ta določa kako na potekajo vse oblike 

študijskega procesa, ki so v primeru VSŠ. 

http://www.antus.si/zbirka/ezbirka.php?zakon=Gb-1.8
http://www.antus.si/zbirka/ezbirka.php?zakon=Gb-1.8
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 predavanja, 

 seminarske vaje, 

 laboratorijske vaje, 

 praktično izobraževanje, 

 konzultacije 

 idr. 

Predavatelji na predavanjih uporabljajo različne učne metode in oblike dela, s katerimi 

skušajo študente čim bolj pritegnili k obravnavani tematiki. Prikažejo jim uporabnost vsebin 

predmeta v praksi in njegovo navezavo na ostale predmete. Učitelj predstavijo načine, kje in 

kako znanje določene tematike še poglobiti. Učitelji niso edini govorniki v predavalnici. 

Učitelji delajo na tem, da študentje postavljajo vprašanja in po potrebi o tem razpravljajo. 

Določene (projektne in sem.) naloge študentje izvršijo tudi v dvojicah ali večjih skupinah. Na 

ta način spodbujamo deležnike v učnem procesu k timskemu delu.  

Z lokalnim okoljem se povezujemo na različne načine. Eden izmed načinov povezovanja 

predstavlja praktično izobraževanje (obvezna komponenta izobraževalnega procesa), ki ga 

študentje opravijo v podjetjih in drugih institucijah. Vsebine praktičnega izobraževanja so 

povezane z vsebinami z izbranimi moduli. Študent v času prakse izkustveno uporablja 

pridobljeno znanje ter ga utrjuje pri reševanju praktičnih problemov v konkretnem delovnem 

okolju. Naloga učiteljev VSŠ, da na študente prenašajo predvsem svoje praktične izkušnje in 

čim manjšo količino akademskih znanj, ki pri praktični delu nimajo visoke uporabne 

vrednosti. Temu primerno tudi prilagajajo metodično didaktične oblike dela ter vse kar k temu 

spada. Na način se na lab. vajah študenti praktično utrjujejo, poglabljajo in širijo obseg ter 

globino znanj, ki so jih pridobili na predavanjih. Pri laboratorijskih vajah bodo študentje delali 

individualno, v dvojicah ali skupinsko. Seminarske vaje pa omogočajo povezavo pridobljenih 

znanj pri različnih predmetih v obliki seminarskih oz. projektnih nalog. Študentje 

predstavljajo projektne in sem. naloge v manjših skupinah ali individualno.  

Različne oblike študijskega procesa znotraj enega predmeta in med predmeti enostavno 

zahtevajo uporabo različnih učnih metod in oblik dela. (npr. medpredmetno povezovanje tudi 

predmetov, ki niso znotraj enega modula Računalništvo in Tuj jezik ter Osnove elektrotehnike 

in Tuj jezik).Vsak predavatelj mora v okviru svojih ur predmeta študente odpeljati v eno 

lokalno podjetje ali pa poskrbeti, da na predavanje pride nekdo predstaviti nekaj iz prakse. 
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Študenti se udeležujejo tudi terenskih vaj, izobraževalnih prireditev, sejmov. S tem se v 

pedagoški proces vnaša dinamika, privlačnost, raznolikost, strokovnost, ipd. 

Didaktično metodični koncept spodbuja individualizacijo in diferenciaciji študijskega procesa. 

Določeni moduli, predmeti oz. vsebinski sklopi omogočajo študentom individualizacijo 

študija. Individualizacija študija se zagotavlja tudi na osnovi evropskih smernic – primerov 

dobre prakse, ki jih bo VSŠ in njeni zaposleni pridobili z delom v okviru projekta Mass 

Costumization for Vocational Education (MC4VED; http://entwurf.applied-knowing.org/). 

Prav na osnovi tega projekta in tudi nekaterih drugih projektov bomo tako študentom v okviru 

dodiplomskega študija kot tudi diplomantom Višje strokovne šole ponudili izvedbo 

individualiziranih projektnih nalog. Individualizacija študija bo potekala tako pri posameznih 

vsebinskih sklopih in predmetih kot tudi širše v obliki višješolskega podiplomskega 

študijskega programa (dodatno usposabljanje tistih, ki so že zaključili višješolski študij). 

Primeri: projekt Učna podjetja, priprava tekmovalcev in udeležba na Euroskills tekmovanju, 

posebni prostori za konzultacije s študenti, vpetostjo študentov v različne razvojne projekte. 

Didaktično metodični koncept spodbuja timsko delo predavateljev, ki skupaj sodelujejo v 

izobraževanju ter usposabljanju za potrebe večje individualizacije študija, v pripravi 

scenarijev za izdelavo e-gradiv ter v razvojnih projektih kot je npr. E-šolstvo (projekt E-

šolstvo vodi predavatelj Višje šole g. Janko Harej, intenzivno pa sodelujejo tudi drugi 

predavatelji VSŠ). 

ANALIZA VPISA 

 

V študijskih letih od vključno 2004/05 do vključno 2010/12 je v skladu z letnimi delovnimi 

načrti predhodnih študijskih let, potekalo izobraževanje rednih študentov in izrednih 

študentov v višješolskih študijskih programih Informatika, Mehatronika in Upravljanje 

podeželja in krajine. Število študentov v posameznem programu za obdobje zadnjih petih let 

je podano v spodnji tabeli. Podatke o vpisu študentov smo pridobili iz dveh virov iz javno 

objavljenih statističnih podatkov na Statističnem uradu RS, iz poročil Ministrstva za šolstvo 

in šport ter iz internih evidenc (StudentNet) VSŠ.  

 

http://entwurf.applied-knowing.org/
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Študijsko leto Informatika Mehatronika 

Upravljanje 

podeželja in 

krajine 

Skupaj 

2004/2005 132 0 0 132 

2005/2006 200 84 0 248 

2006/2007 214 164 0 378 

2007/2008 191 168 90 449 

2008/2009 222 206 120 548 

2009/2010 191 189 128 508 

2010/2011 170 163 114 447 

2011/2012 187 162 125 474 

Tabela 2.1: Analiza vpisa po študijskih letih. 

Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da se več kot polovica rednih študentov vpiše v 1. letnik 

samo zaradi statusnih pravic in kasneje ne opravijo nobene študijske obveznosti (niti enkrat ne 

poskusijo opravljati ali izvesti postopka priznavanja vsaj enega izpita).  

Neizpodbitno dejstvo pa je, da se število izrednih študentov na Višji strokovni šoli zelo počasi 

vendar opazno zmanjšuje. Število rednih študentov, ki opravljajo študijski procese pa se celo 

povečuje, čeprav se število dijakov, ki zaključuje srednjo šolo zmanjšuje. 

Nekateri izmed glavnih vzrokov za nastalo situacijo:  

1. Kriza v gospodarstvu in posledično finančne težave kandidatov za izredni študij 

(nezmožnosti plačevanja šolnine). 

2. Kakovost dela, uporabna naravnanost študija na VSŠ in druge komparativne prednosti 

študija na VSŠ. 

3. Redni študentje dokončajo študij na različnih visokošolskih ustanovah vendar potem z 

doseženo izobrazbo niso zaposljivi – VSŠ predstavlja prekvalifikacijo (npr. 

Gospodarski inženir). 
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4. Redni študentje ne dokončajo študij na različnih visokošolskih ustanovah (npr. FRI, 

FE), ker ne opravijo predmetov kot je npr. matematika. 

5. Bližina študija. 

 

ANALIZA DIPLOMANTOV 

Za nami je šest let delovanja. V tem času je pri nas diplomiralo 190 študentov, ki so takole 

razporejeni po načinih študija in programih: 

 

Študijsko leto 

Informatika  Mehatronika UPK Skupaj 

Redni Izredni  Redni Izredni Redni Izredni  

2005/2006 2 /  / / / / 2 

2006/2007 3 16  / / / / 19 

2007/2008 4 10  4 / / / 18 

2008/2009 5 14  10 10 / / 39 

2009/2010 10 11  12 7 / 2 42 

2010/2011 16 21  15 14 2 2 70 

Skupaj 40 72  41 31 2 4 190 

 

Tabela 2.2: Analiza diplomantov TŠC NG, VSŠ po študijskih letih (do vključno 1. septembra 

posameznega št. leta) 
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Graf 2.1: Število diplomantov po študijskih letih po načinu študija 
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ANALIZA IZPITNIH REZULTATOV 

Vsi študenti so v vseh programih in načinih študija v študijskem letu 2010/11 opravljali 

predmetne in diplomske izpite katerih analiza je podana v nadaljevanju. 

Način študija, program, letnik Povprečje ocen Število opravljenih izpitov 

izredni 8,15 364 

Informatika 8,38 160 

1. letnik 8,67 61 

2. letnik 8,24 99 

Mehatronika 7,82 161 

1. letnik 7,33 50 

2. letnik 8,01 111 

Upr. podeželja in krajine 8,42 43 

1. letnik 8,52 37 

2. letnik 7,80 6 

redni 7,75 836 

Informatika 7,93 471 

1. letnik 8,03 208 

2. letnik 7,87 263 

Mehatronika 7,49 296 

1. letnik 7,31 151 

2. letnik 7,67 145 

Upr. podeželja in krajine 7,87 69 

1. letnik 7,89 40 

2. letnik 7,85 29 

Skupna vsota 7,87 1200 

 

Tabela 2.3: Analiza predmetnih izpitov TŠC NG, VSŠ za obdobje 1.10.2010 do 1.9.2011. 
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ANALIZA USPEŠNOSTI NA DIPLOMSKIH IZPITIH 

Način študija, 

program 

Povprečje skupne ocene 

dosežene na diplomskem izpitu 

Število 

diplomantov 

Izredni 8,93 28 

Informatika 9,00 16 

Mehatronika 8,56 9 

UPK 9,67 3 

Redni 8,78 27 

Informatika 9,07 14 

Mehatronika 8,42 12 

UPK 9,00 1 

Skupna vsota 8,85 55 

Tabela 2.4: Analiza ocen diplomskih izpitov TŠC NG, VSŠ za obdobje 1.9.2010 do 1.9.2011. 

 

Ocenjevanje znanja in vrednotenje dela študentov 

Delo študentov je bilo ocenjevano in vrednoteno v skladu  

 z 51. členom ZVSI, 

 s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Uradni list RS, št. 

109/2006), 

 predmetnikom in katalogi znanj v posameznem študijskem programu. 

Pritožb oz. pisnih ugovorov na dodeljene ocene v študijskem letu 2010/11 ni bilo.  

Vsi študenti, ki so bili vključeni v prenovljene študijske programe so na različne načine 

pridobili tudi informacije o kreditnem ovrednotenju njihovih študijskih obveznosti. 
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Primerjave z državnim povprečjem 

V letu 2010 je terciarno stopnjo izobraževanja končalo skoraj 20.000 novih diplomantov (vir: 

Surs, 2011). Na VSŠ je v letu 2011 uspešno končalo izobraževanje z diplomo 39 študentov 

kar predstavlja zgolj 2 promila. 

Na VSŠ je v letu 2010 diplomiralo 26 rednih študentov, kar predstavlja 13. mesto po številu 

diplomantov od skupaj 26 javnih šol, ki so v letu imele diplomante v rednih načinih študija. 

Državno povprečje števila diplomantov v rednem načinu študija znaša 22,45 % doseženo 

povprečje TŠC NG, VSŠ pa zgolj 9,2 %.  

Pri interpretacijah tega statističnega podatka je potrebno upoštevati naslednja dejstva: 

 t.i. fiktivni vpis;  

 pretirano veliko število prostih mest pri rednih študentih, ki so bila razpisana zgolj s 

ciljem zagotavljanja nekoliko večjih možnosti vpisa resnih kandidatov za študij 

(izločanje posledic fiktivnega vpisa); 

 dejstvo, da na TŠC NG, VSŠ izvajamo samo tehniško orientirane inženirske programe 

(statistika vseh šol v RS, ki izvajajo študijske programe na poslovnem in storitvenem 

področju je bistveno višja od povprečja vseh ostalih šol, ki izvajajo podobne tehniško 

orientirane programe). Od skupaj 3677 diplomantov v Sloveniji je kar 1832 iz 

področja poslovnih in upravnih ved. 

 VSŠ je izrazito lokalno usmerjena, na Goriškem pa deluje izjemno veliko različnih 

visokošolskih ustanov z najrazličnejšimi študijskimi programi, kar povzroča izjemno 

veliko konkurenco.  

 Na VSŠ poučuje večje število predavateljev vendar imajo slednji relativno gledano 

zelo majhno delovno obvezo. 

Zanimiv je podatek, da je bilo v Sloveniji v letu 2010 136 diplomantov (vir: SURS, 2011) 

programa informatike. Na TŠC Nova Gorica pa je v letu 2010 diplomiralo 30 diplomantov ali 

22% vseh višješolskih diplomantov informatike v Sloveniji je končalo šolanje na TŠC Nova 

Gorica, Višji strokovni šoli. 
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REALIZACIJA UR PO PREDMETNIKU 

Realizacija pedagoških ur je bila izvedena v skladu s predmetnikom višješolskih programov 

in letnim delovnim načrtom VSŠ za 2010/11.  

Pri rednih študentih so bile realizirane vse ure kot jih predvideva predmetnik.  

VSŠ je na osnovi 55. člena ZVSI prilagodila študijski proces izrednim študentom. Zato je bila 

pri njih realizacija od 50 % do 66,7 %. Delež realizacije je bil odvisen o velikosti študijskih 

skupin v posamezen programu in zahtevnosti predmeta.  

Študentom smo glede na število študentov ponudili veliko količino izbirnih predmetov. Kljub 

temu določeni izbirni predmeti zaradi velike količine izbirnosti in premajhnega števila 

študentov oz. njihovega interesa niso bili realizirani. Določene vsebine določenih predmetov 

so bile podane za redne in izredne študente skupaj (racionalizacija študijskega procesa). 

POHVALE, NAGRADE IN PRIZNANJA 

VSŠ je na osnovi 42. člena ZVSI in internih Meril in postopka za podeljevanje pohval in 

nagrad ter drugih priznanj na letošnji podelitvi diplom izdala pisno pohvalo in simbolično 

knjižno nagrado diplomantki višješolskega programa Upravljanje podeželja in krajine, izredni 

način študija Eriki Roner. 

ZBIRANJE IN VARSTVO PODATKOV 

VSŠ je z informacijskim sistemom, ki je izdelan in vzdrževan s strani predavateljev VSŠ 

poskrbela za uporabo elektronskih evidenc drugih evidenc, ki urejajo 

 prijavo za vpis (v drugem vpisnem roku),  

 prijavo na izpite, 

 razpis izpitni rokov, 

 vpisanih študentov,  

 zapisnikov o izpitu in  

 elektronski indeks. 

V tiskani obliki so se na VSŠ shranjevali osebni listi (osnovni podatki o študentu), knjiga 

diplomantov oz. evidenca izdanih listin ob zaključku šolanj. 

Evidence povezane s kadrovskimi zadevami in z osebnimi podatki zaposlenih se vodijo in 
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shranjujejo v tajništvu Centra. 

DELOVANJE ORGANOV IN OSTALIH SLUŽB VSŠ 

Višja strokovna šola skrbi za vodenje ter ugotavljanje in zagotavljane kakovost na različne 

načine. Kakovost izobraževanja je zagotovljena tudi z ustreznim vodenjem. Slednje izvajata 

predvsem ravnatelj VSŠ oz. direktor centra v skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in 

izobraževanja in Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju. 

Glede na pristojnosti se določena opravila pedagoškega vodenja in s tem tudi zagotavljanja 

kakovosti razporedijo še na: 

 komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 

 predavateljski zbor, 

 strokovne aktive, 

 študijsko komisijo ter 

 nosilce posameznik predmetov. 

 

Časovno je strokovno-pedagoško vodenje trajni (vsakdanji) proces. Kot dogovor za skupna 

izhodišča in ocenjevanje rezultatov pa služijo sestanki predavateljskega zbora v razširjeni 

sestavi, ki vključuje tudi strokovne sodelavce VSŠ in (pedagoške) konference na nivoju 

celotnega Centra. Ostali organi (študijska komisija, aktivi, komisija za spremljanje in 

zagotavljanje kakovosti) se sestajajo po potrebi. Njihova sestava in naloge so opisane v 

nadaljevanju. 

Višja strokovna šola sodeluje v projektih in drugih aktivnostih samoevalvacije in zunanje 

evalvacije znotraj in izven centra, ki so vezana na spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti 

Ravnatelj 

Delo ravnatelja kot pedagoškega vodja VSŠ opravlja Miran Saksida. Petletni mandat je 

nastopil 1.4. 2010 in ga bo zaključil s 31.3.2015.  

Ravnatelj vodi celoten pedagoški proces in v skladu z 11. členom Zakona o višjem 

strokovnem izobraževanju organizira pedagoško delo na VSŠ. Ravnatelj ugotavlja in 
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zagotavlja kakovost tudi s pomočjo občasnih napovedanih in nenapovedanih kontrol in morda 

tudi hospitacij pri predavateljih ter ostalih strokovnih sodelavcih.  

Na ta način nadzoruje in vpliva na izboljševanje kakovosti izvedbe vseh oblik študijskega 

dela, odkriva napake, svetuje pri njihovem odpravljanju, odpravlja napake in prispeva k dvigu 

kakovosti dela posameznikov in s tem kakovosti celotne VSŠ. Vsakemu rednemu ali 

izrednemu nadzoru, kjer bodo ugotovljene kršitve, bo sledil razgovor s posameznikom, kjer 

bo ravnatelj opozoril posameznika na morebitne napake oziroma slabosti ter mu svetoval, 

kako v prihodnje izboljšati svoje delo. V primeru, da bo nadzor pokazal ponavljajoče lažje 

kršitve delovne discipline ali hujšo kršitev delovne discipline, bo o tem obveščen direktor 

Centra. Slednjemu bo ravnatelj podal pisno poročilo z mnenjem oz. s predlogom uvedbe 

disciplinskega postopka. 

Ravnatelj skrbi tudi za izrek pohval in predlaga dodeljevanje stimulacij ter plačilnih 

dodatkov
6
 za predavatelje in druge delavce, ki dosegajo nadpovprečne rezultate dela v skladu 

z njegovimi pristojnostmi ter trenutno veljavno regulativo. Ravnatelj preverja obseg in 

vsebino gradiva, ki ga strokovni delavci izdelajo za potrebe Višje strokovne šole (e-

hospitacije – vpogled v dogajanje v posamezni e-učilnici.) 

Strokovni aktivi 

Sestavo in delovanje strokovnih aktivov VSŠ določa 13. člen Zakona o višjem strokovnem 

izobraževanju.  

Predavateljski zbor potrdil predlog ravnatelja, da v okviru VSŠ za študijsko leto 2010/2011 

delujejo trije strokovni aktivi za: 

 Aktiv mehatronikov na VSŠ, ki ga je vodil predavatelj Tomislav Čermelj, 

 Aktiv informatikov na VSŠ, ki ga je vodil predavatelj Roman Čuk, 

 Poslovno komunikacijski aktiv na VSŠ, ki ga vodila predavateljica Saša Sirk in  

 Aktiva Podeželje na VSŠ, ki ga vodil predavatelj Vojko Cej. 

 

 

                                                 

6
 Vezana na trenutne regulative s strani pristojnega ministrstva 
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Sestavo in naloge aktiva določa ZVSI in dokumenti, ki jih predavateljski zbor sprejel na eni 

izmed svojih sej. 

 

Študijska komisija 

Sestavo in delovanje Študijske komisije določa 14. člen Zakona o višjem strokovnem 

izobraževanju. Študijsko komisijo so v letu 2010/11 sestavljali Simon Abolnar, Barbara 

Pušnar, Erik Kompara, Igor Milost in Vojko Cej. Komisija na osnovi pisnih vlog študentov: 

 priznava opravljene izpite pri drugih izobraževalnih organizacijah, 

 priznava praktično izobraževanje, 

 sprejema teme za diplomska dela, 

 obravnava druge prošnje študentov, ki so povezane s študijskim procesom ter  

 opravlja druge naloge v skladu s trenutno veljavno zakonodajo.  

Komisija deluje v skladu s poslovnikom študijske komisije, ki jo je sprejel predavateljski zbor 

na eni izmed svojih sej. 

Predavateljski zbor 

Predavateljski zbor so v študijskem letu 2010/11 sestavljali tisti, ki imajo: 

 veljaven naziv višješolski predavatelj, ki ga podeli predavateljski zbor oz. pristojni 

Strokovni svet za poučevanje v katerem izmed programov, ki se izvajajo na VSŠ, 

 s TŠC Nova Gorica sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu za poučevanje 

na VSŠ in tudi dejansko poučujejo v programih Informatika in/ali Mehatronika in/ali 

Upravljanje podeželja in krajine v študijskem letu 2010/11 v obsegu vsaj 16 

pedagoških ur na letnem nivoju. 

Predavateljski zbor opravlja vse naloge, ki so določene v 12. členu Zakona o višjem 

strokovnem izobraževanju. Delo predavateljskega zbora vodi ravnatelj šole. 

Naloga vseh članov predavateljskega zbora in ostalih, ki kakor koli posredno ali neposredno 

sodelujejo pri študijskem procesu na VSŠ, je, da se na zahtevo ravnatelja, v okviru svoje 

delovne obveze oz. pogodbe o delu, udeležujejo tudi drugih sestankov ali sej, ki jih skliče 

kateri koli organ VSŠ. 
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Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti (v nadaljevanju: komisija) deluje kot 

določa 15. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju. Komisijo so v študijskem letu 

2010/2011 sestavljali:  

Predsednik: 

 Aleš Tankosić (predavatelj: informatika, mehatronika, upravljanje podeželja in 

krajine) 

Člani – predstavniki predavateljev: 

1. Ingrid Kragelj (predavatelj: upravljanje podeželja in krajine) 

2. Igor Milost (predavatelj: mehatronika) 

3. Janko Harej (predavatelj: informatika) 

4. Vojko Cej (predavatelj: upravljanje podeželja in krajine) 

Člana – predstavnika študentov: 

1. Uroš Šček in 

2. Martin Božič (oba redna študenta) 

Naloge komisije so določene v Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju. Glavna naloge te 

komisije so ustvarjanje razmer za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela 

na VSŠ. Na tej osnovi komisija vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje 

kakovosti, ki temeljijo na merjenju učinkovitosti dela na VSŠ s pomočjo premišljeno 

sestavljenih in analiziranih anket ter izvedenih intervjujev. 

Komisija upošteva določbe Poslovnika za kakovost in tako določila metode vrednotenja, 

subjekte evalvacije, izbirala ter določala vsebine ankete ter drugih inštrumentov ter meril 

evalvacije ter določila vsebine samoevalvacije. 

Komisija spremlja tudi zaposlitvene možnosti diplomantov. Na osnovi njihovega odziva ter 

odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter skupaj z ravnateljem pripravi 

samoevalvacijsko poročilo. 
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Strateški svet 

Strateški svet TŠC Nova Gorica, Višje strokovne šole so v študijskem letu 2010/2011 

sestavljali: 

 Samo Eržen, direktor podjetja Spin d.o.o. (predsednik Strateškega sveta in zato tudi 

član Sveta zavoda ), 

 Davorin Vidrih, direktor Direkcije za ravnanje z ljudmi v podjetju Iskra AE d.d., (tudi 

član Sveta zavoda), 

 Simon Abolnar (tudi član ter predsednik Sveta zavoda), Barbara Pušnar, Slobodan 

Marćetič – vsi kot predstavniki predavateljev 

 

Vsi zgoraj navedeni člani so bili imenovani na Seji Sveta zavoda 10. marca 2005. Mandat jim 

stekel marca 2011. V maju 2011 je Svetu zavoda imenoval nove člane strateškega sveta. 

Strateški svet od maja 2011 naprej do izteka mandata članov sestavljajo: 

Predstavniki predavateljev: Simon Abolnar, Ingrid Kragelj in Aleš Tankosić 

Študenti: Sanja Ribolica in Kristjan Marušič 

Diplomant: Klavdij Mervič 

Predstavnik delodajalcev: Miloš Požar (Iskra AE) in Roma Pogorelec (predstavnik Obrtne 

zbornice). 

Sestavo in delovanje strateškega sveta določa 10. člen Zakona o višjem strokovnem 

izobraževanju. 

Študenti 

Dodatno evalvacijo študijskega procesa izvajajo tudi študenti. Slednji bodo ob pomoči 

vodstva VSŠ so spremenili sestavo Študentskega sveta na osnovi Zakona (ZVIS) in 

Ustanovnega akta zavoda. Omenjeni organ so v študijskem letu 2010/2011 sestavljali: 

Predsednik Študentskega sveta: Uroš Šček,  

Člani: Uroš Gaberšček, Rok Lozar, Armin Berginc, Biljana Janković. 
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Študijski referat 

V študijskem referatu je 100 % zaposlena ga. Martina KODELJA, ki je opravljala dela 

povezana 

 z urejanjem vse dokumentacije in evidencami na VSŠ,  

 s prenosom informacij med ravnateljem, strokovni delavci in študenti 

 finančnimi s prispevki rednih in izrednih študentov, 

 s študijskim procesom navedena v drugih delih tega dokumenta. 

Računovodstvo 

Računovodstvo poskrbi za: 

 preverjanje vplačila vpisnin rednih in šolnin izrednih študentov, 

 izplačilo prejemkov predavateljem, drugim strokovnim sodelavcem in ostalim zaposlenim 

(osebni dohodek oz. honorarji). 

Računovodska dela povezana s plačilom prispevkov študentov šolnin s strani pravnih oseb za 

potrebe VSŠ večinoma opravlja g. Milutin PEKEČ (podjetja) in kontrolo plačil Alenka Jug 

(fizične osebe). 
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PSPN ANALIZA VSŠ  

Prednosti Slabosti 

 

 izobražujemo in usposabljamo na 

področju tehnike 

 Aktualizirana inženirska in 

UPORABNA ZNANJA. 

 Tehniško specializacijo, ki jo 

diplomant/ka dokaže z nazivom 

INŽENIR/ka. 

 Odlične študijske pogoje in možnosti 

z NAJSODOBNEJŠO OPREMO. 

 Visoka stopnja ZAPOSLJIVOSTI 

zaradi povezanosti študijskega 

procesa s podjetji. 

 

 

 Veliko število fiktivnih študentov 

 

 Umeščenost Višje strokovne šole v 

iste prostore skupaj s srednjimi 

šolami 

Priložnosti Nevarnosti 

 

 Nadaljnje sodelovanje v razvojnih 

projektih 

 Akademsko in neuporabno naravnan 

študij tehnike v Ljubljani 

 Novi študijski programi 

 Dislokacije šole 

 Študij na daljavo 

 

 

 sprememba zakonodaje na področju 

višješolskega izobraževanja 

 vsesplošna družbena ekonomska in 

finančna kriza 

 kriza vrednot 
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3 KADRI  

 

Kadrovska struktura VSŠ v študijskem letu 2010/11 

Pedagoški delavci, ki izvajajo predavanja in določajo skupno izpitno oceno posameznemu 

študentu ter vodijo delo preostalih predavateljev, inštruktorjev in pa tudi laborantov pri 

posameznem predmetu so ti. nosilci predmetov. Slednji imajo največjo formalno 

organizacijsko in vsebinsko odgovornost za kvalitetno izvedbo študijskega procesa pri 

posameznem predmetu. Opomba: * pri predmetu pomeni, da predavatelj ni nosilec predmeta. 

Predavatelji, ki so obenem tudi ti. nosilci predmetov, poleg tega da neposredno izvajajo 

različne oblike študijskega dela s študenti, vodijo – usklajujejo delo vseh strokovnih delavcev 

(vseh predavateljev, inštruktorjev in tudi laborantov) pri posameznem predmetu, tako da: 

 sami izdelajo gradiva (navodila in druge dokumente), ki so povezani s študijskim 

procesom, ki ga sami izvajajo, 

 sami izdelana gradiva postopa pretvarjajo v obliko, ki je primernejša za e-izobraževanje, 

 nadzirajo in usklajujejo izvajanje seminarskih ter laboratorijskih vaj pri predmetu, kjer so 

določeni za nosilca, če slednje izvajajo drugi predavatelji ter inštruktorji, 

 podajajo navodila za pripravo primernih laboratorijskih oz. seminarskih vaj in 

inštruktorjem oz. drugim predavateljev pri predmetu za katerega so odgovorni, 

 v dogovoru z ravnateljem poverjajo določene naloge pri posameznem predmetu 

laborantom, referentu za študijske zadeve, vzdrževalcem učne tehnologije ter drugim 

zaposlenim na VSŠ. 

Višješolski predavatelji, ki so izvajali vsaj 4 ure predavanj ali vaj v študijskem letu 2010/11 

Ime Priimek Predmeti 

Simon ABOLNAR, univ. dipl. inž. 

Osnove zgradbe in delovanje računalniških 

sistemov, Računalniške komunikacije in 

omrežja 1 in 2, Informacijski sistemi 
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Roman ČUK, univ. dipl. inž. 

Varovanje računalniških sistemov, Operacijski 

sistemi 1*, Operacijski sistemi 2, Vzdrževanje 

sistemske programske opreme 

Tomislav ČERMELJ, univ. dipl. inž. 
Sistemi mehatronike 1 in 2, Robotski sistemi, 

Programiranje v avtomatiki 

mag. Aleš TANKOSIĆ, spec. 

Poslovno komuniciranje in vodenje, Poslovno 

sporazumevanje, Ekonomika in menedžment 

podjetij, Prosto izbirni predmet Ustanovitev in 

vodenje podjetja, Praktično izobraževanje 

(mehatronika), Podjetništvo in trženje* 

Milivoj KAČIČ, univ. dipl. inž. Osnove strojništva, Meritve 

Mitja KENDA, univ. dipl. inž. Osnove elektrotehnike, Meritve* 

Erik KOMPARA, univ. dipl. inž. Operacijski sistemi 1 

Slobodan MARČETIČ, univ. dipl. inž. 

Zbirke podatkov 1 in 2, Elektronsko 

poslovanje, Praktično izobraževanje 

(informatika)  

Milan PODBRŠČEK, univ. dipl. inž. Komunikacijske tehnologije* 

Barbara PUŠNAR, univ. dipl. inž. 
Programiranje 1, Programiranje v avtomatiki, 

Računalništvo in informatika* 

Miran SAKSIDA, univ. dipl. inž. 
Računalništvo in informatika, Komunikacijske 

tehnologije in storitve 

mag. Saša SIRK, prof., 
Strokovna terminologija v tujem jeziku – 

angleški jezik 

Simon KRAGELJ, univ. dipl. inž.  Tehniški predpisi in projektiranje 

Igor MILOST, univ. dipl. inž. Trajnostni razvoj, Računalniško podprte 
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tehnologije 

Janko HAREJ, univ. dipl. inž. Operacijski sistemi 1 

Andreja GLAVAN, univ. dipl. inž. 
Prosto izbirni predmet Urejanje krajine, 

Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu 

Mag. Greta ČRNILOGAR Podjetništvo in trženje 

Vojko CEJ, univ. dipl. inž. 
Praktično izobraževanje, Logistika in 

mehanizacija v kmetijstvu 

Mag. Boštjan Vouk, univ. dipl. inž. 
Prostoizbirni predmet Multimedija,  Izdelava 

spletnih strani 

Ingrid KRAGELJ, univ. dipl. org. 
Strokovna informatika in statistične metode 

vrednotenja, Organizacija in poslovanje 

Mateja BLAŽIČ, univ. dipl. inž. Varstvo rastlin s fitofarmacijo 

Tamara RUSJAN, univ. dipl. inž. Vinarstvo 

Anka POŽENEL, univ. dipl. inž. Rastlinska pridelava in reja živali 

Maja SMOLE ĐORĐEVIĆ, univ. dipl. inž. 
Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz 

biologije, Razvoj podeželja z zakonodajo* 

Linda KOGOJ, univ. dipl. inž. 
Razvoj podeželja z zakonodajo, Turizem in 

rekreacija na podeželju 

Mag. Renata Mavri 
Razvoj podeželja z zakonodajo, Turizem in 

rekreacija na podeželju 

Egon Volk, univ. dipl. inž. 
Zdravstveno varstvo domačih živali, 

Gospodarjenje v živinoreji 

Robert Vermiglio, univ. dipl. inž. Tehnološki procesi 
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Strokovni sodelavci (inštruktorji in laboranti) ter drugi, ki bodo sodelovali pri izvajanju 

študijskega procesa so: 

Ime Priimek Naloga 

Edvard Ipavec, univ. dipl. inž. Inštruktor za področje mehatronike 

Metod Štrancar, univ. dipl. inž. Inštruktor za področje UPK 

Vladimir Jug, inž. Laborant mehatronika 

Aleš Makuc, univ. dipl. inž. Inštruktor za področje UPK 

Klavdij Mervič, inž. Laborant informatika 

Ivana Poša, univ. dipl. inž Inštruktor za področje UPK 

Dr. vet. Egon Štrukelj Inštruktor za področje UPK 

Rosana Vrh Makarovič, univ. dipl. inž Inštruktor za področje UPK 

Prof. Nives Čotar Inštruktor za področje mehatronike 

 

STATISTIČNA ANALIZA KADROVSKE ZASEDBE 

 

Tabela: Strokovni delavci in sodelavci TŠC NG, VSŠ, ki po poučujejo na rednem in izrednem 

1 2 3 4 5

34 38 42 46 50

Skupaj Skupaj 8 1 41 1 27 13 0

2 18 0 10 8 0

Predavatelji višje šole1)
3 30 1 20 9 0

4 13 0 6 7 0

Inštruktorji pri vajah 5 7 0 3 4 0

6 3 0 2 1 0

Laboranti 7 2 0 2 0 0

8 0 0 0 0 0

Učitelji športne vzgoje 9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

Knjižničarji 11 2 0 2 0 0

12 2 0 2 0 0

a

27-30

Ženske

Skupaj

Ženske

Skupaj

ženske

Skupaj

Ženske

Skupaj

Ženske

Skupaj

Ženske

TABELA 8:STROKOVNI DELAVCI IN SODELAVCI V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU; KI POUČUJEJO NA REDNEM IN IZREDNEM

ŠTUDIJU; PO VRSTI DELOVNEGA RAZMERJA IN SPOLU

delajo po 

pogodbi(avtorski,

podjemni ali 

drugi)

so tuji državljani

Od tega

so v delavnem razmerju na srednji šoli ali

višji strokovni šoli po pogodbi o zaposlitvi

od tega na višji strokovni šoli

za polni delovni čas
za nepolni delovni 

čas(tudi dopolnimo)

Skupno 

število 

pedagoškega 

osebja, ki 

poučuje ali 

sodeluje v 

pedagoškem 

procesu na 

višji šoli
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študiju po vrsti delovnega razmerja in spolu 

 

Tabela: Strokovni delavci in sodelavci TŠC NG, VSŠ, ki po poučujejo ali v njem sodelujejo 

na rednem in izrednem študiju po delovnem mestu in načinu študija 

 

 

Tabela: Strokovni delavci in sodelavci TŠC NG, VSŠ, ki po poučujejo na rednem in 

izrednem študiju po delovnem mestu, spolu in pedagoški obremenitvi glede na 

predpisane normative 

1 2 3 4

34 38 42 46

Skupaj 9 1 41 4 1 36

2 30 2 1 27

3 7 0 0 7

4 2 2 0 0

5 0 0 0 0

6 2 0 0 2

TABELA 9:STROKOVNI DELAVCI IN SODELAVCI V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU, PO 

DELOVNEM MESTU IN VRSTI ŠTUDIJA, NA KATEREM POUČUJEJO ALI V NJEM SODELUJEJO

Skupno število 

pedagoškega 

osebja, ki 

poučuje ali 

samo na 

rednem študiju

samo na izrednem 

študiju

na rednem in 

izrednem študiju

Od tega poučujejo na višji strokovni šoli

Laboranti

Učitelji športne vzgoje

Knjižničarji

27-30

a

Predavatelji višje šole1)

Inštruktorji pri vajah

1 2 3 4 5

34 38 42 46 50

Skupaj Skupaj 10 1 39 1 1,1 38 13,96

2 24 1 1,1 23 10,48

3 15 0 0 15 3,48

Predavatelji višje šole1)
4 30 1 1,1 29 11,11

5 20 1 1,1 19 8,6

6 10 0 0,0 10 2,5

Inštruktorji pri vajah 7 5 0 0 5 1,35

8 2 0 0,0 2 0,9

9 3 0 0,0 3 0,5

Laboranti 10 2 0 0 2 1

11 2 0 0,0 2 1,0

12 0 0 0,0 0 0,0

Učitelji športne vzgoje 13 0 0 0 0 0

14 0 0 0,0 0 0,0

15 0 0 0,0 0 0,0

Knjižničarji 16 2 0 0 2 0,5

17 0 0 0,0 0 0,0

18 2 0 0,0 2 0,5

Ženske

Moški

Ženske

27-30

a

Skupaj

Moški

Ženske

Skupaj

Skupaj

Moški

Moški

Ženske

Moški

Ženske

Skupaj

Moški

TABELA 10:STROKOVNI DELAVCI IN SODELAVCI V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU, KI POUČUJEJO NA REDNEM IN IZREDNEM ŠTUDIJU, 

PO DELOVNEM MESTU, SPOLU IN PEDAGOŠKI OBREMENITVI GLEDE NA PREDPISANE NORMATIVE

Polno pedagoško obremenitev ima oseba, ki na višji strokovni šoli dosega v celotnem študijskem letu najmanj 90% pedagoške obremenitve, predpisane z 

normativi za posamezno delovno mesto. Upošteva se skupno število ur poučevanja ali sodelovanja v pedagoškem procesu na rednem in izrednem študiju.

Nepopolno pedagoško obremenitev ima oseba, ki dosega na višji strokovni šoli v celotnem študijskem letu manj kot 90% pedagoške obremenitve, 

predpisane z normativi za posamezno delavno mesto. Upošteva se skupno število ur poučevanja na rednem in izrednem študiju.

Ekvivalent polnega delovnega časa je mera, ki odraža dejansko obremenitev posameznika v pedagoškem procesu na višji strokovni šoli. Ekvivalent PDČ je 

večji od 1, če oseba poučuje večje število ur, kot so predpisani normativi za posamezno delovno mesto oziroma je manjši od 1, če oseba poučuje manjše 

število ur od predpisanih normativov.

skupaj(število)

v ekvivalentu polnega 

delovnega 

časa(zaokroženo na 

eno decimalno mesto)

ne polna

Pedagoški obremenitev na višji strokovni šoliSkupno število 

strokovnega 

osebja(stolpec 

1=stolpec 

2+stolpec 4)

skupaj(število)

Ženske

Skupaj

v ekvivalentu polnega 

delovnega 

časa(zaokroženo na 

eno decimalno mesto)

polna ali večja od polne
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HABILITACIJE PREDAVATELJEV  

VSŠ je v sodelovanju z nekaterimi pravnimi osebami in posameznimi kandidati pripravila več 

habilitacijskih vlog za predavatelje za različne predmete v vseh študijskih programih. Ti 

predavatelji so postali sestavni del kadrovske baze predavateljskega zbora. Določeni 

predavatelji, ki niso izkazali interesa in tudi ustrezne količine in kakovosti dela na strokovnem 

in pedagoškem področju niso oddali vloge za ponovno habilitacijo in posledično izgubili 

status višješolskega predavatelja. 

Miran Saksida je bil s sklepom Strokovnega sveta RS za strokovno in poklicno izobraževanje 

imenovan za člana (državne) habilitacijske komisije, ki deluje v okviru prej omenjenega 

Strokovnega sveta. 

Nosilci predmetov izvajajo večino predavanj in skrbijo za organizacijo in koordiniranje dela 

pri vseh oblikah študijskega dela pri posameznem predmetu in praktičnem izobraževanju. 

Njihova naloga je zagotovitev (priprava) ustreznih gradiv v elektronski obliki. Ta gradiva 

morajo predavatelji oz. njihovi strokovni sodelavci brezplačno posredovati študentom. 

Predavatelji morajo vsa gradiva in obvestila o delu, ki so vezana na njihov predmet 

posredovati študentom na spletni strani predmeta. 

Pedagoški delavci VSŠ so v veliki večini redno zaposlene osebe, ki imajo določen delež 

obveze na VSŠ. Del pedagoške obveze pa imajo na SŠ v okviru Centra (v drugih enotah). Vsi 

učitelji se tudi samoizobražujejo. Količina in kakovost opravljenega dela se izkazuje pri novih 

in ponovljenih habilitacijah. Namreč zato, da posameznik pridobi habilitacijo mora imeti 

številne pedagoške izkušnje. S ponosom lahko trdimo, da imamo tako usposobljene učitelje, 

da svoje izkušnje primere dobre prakse na področju učenja in poučevanja prenašajo na druge 

šole oz. celoten slovenski šolski sistem. 

Ravnatelj, vsi predavatelji in inštruktorji so se redno udeležujejo različnih usposabljanj na 

področju učenja in poučevanja. Primer usposabljanje v okviru projekta MC4VED, Impletum 

in E-šolstvo. Zaradi zelo obsežnih aktivnosti znotraj posameznih projektov kot so MUNUS in 

Impletum lahko ugotovimo, da učitelje večinoma izobražujejo zunanji strokovnjaki. Sicer pa 

se izvajajo tudi interna izobraževanja na različnih področjih (npr. izdelava e-gradiv, e-

učbenikov, uporaba sistemov za izobraževanje na daljavo) ter na področju kakovosti (npr. 

predsednik Komisije za kakovost pripravi izobraževanje za zaposlene VSŠ, promocije). Pri 
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izobraževanjih prevladujejo projekti, sledijo predavanja in delavnice. Velika večina 

izobraževanja se izvede na nivoju celotnega Centra. Večina predavateljev in inštruktorjev je 

deloma zaposlenih kot učitelji strokovno teoretičnih predmetov na srednjih šolah zato so tudi 

v sistemu srednjih šol deležni številnih izobraževanj. Poslužujemo zgledov/primer dobrih 

praks na tem področju v Sloveniji (npr. Impletum – druge VSŠ šole) in v tujini (npr. 

MC4VED, Nizozemska, Danska, Nemčija, itn.). 

Višja strokovna šola doslej ni imela študentov (pedagoške stroke) na obvezni praksi. Za 

pomoč novim predavateljem in inštruktorjem (učiteljem) skrbi predvsem ravnatelj. Dejstvo, 

pa je, da na VSŠ delajo tudi učitelji, ki imajo že ustrezno število pedagoških izkušenj (filter je 

habilitacijski postopek) in slednji zato ne potrebujejo toliko pedagoškega svetovanja. Pomoč 

se izvaja tudi organizacijsko premišljeno tako, da se npr. novega predavatelja najprej vključi v 

komisijo za zagovor diplomske naloge kot člana, kasneje čez nekaj časa kot predsednika 

(nabiranje izkušenj). Učitelji si medsebojno pomagajo, usposabljajo drug drugega s pomočjo 

prenosa dobrih praks. Prav zato na Višji strokovni šoli je kar za večino predmetov več 

habilitiranih predavateljev, ki medsebojno izmenjujejo izkušnje in tudi konkurirajo za nosilca 

posameznega predmeta. 

Na VSŠ je poskrbljeno za podporo učiteljem pri izvajanju in razvoju procesa učenja in 

poučevanja tako, da se izrazito podpira vključevanje najrazličnejše razvojne projekte v 

določenem delu delovne obveze. Vsem, ki se odločajo za določena izobraževanja se jim skuša 

prirediti urnik dela. Vsem je omogočeno sodelovanje tudi v procesu izobraževanja odraslih 

(izrednih) študentov, kjer je motivacija za delo, pričakovana strokovnost dela, metode dela 

itd. povsem drugačne kot pri rednih študentih. Predavatelji, imajo glede na prostorsko stisko, 

ki vlada na centru relativno dobre prostorske pogoje za pripravo na pouk - pri tem gre omeniti 

kabinete in opremo – tudi prenosne računalnike, ki jih ima vsak posamezen predavatelj na 

VSŠ. 

V skladu s 119. členom ZOFVI predavatelji in inštruktorji se pripravljajo na študijski proces 

tako, da se: 

 pripravljajo sprotno strokovno, vsebinsko in metodično,  

 pripravljajo, razvijajo, posodabljajo, testirajo in vzdržujejo razne študijske pripomočke 

(opremo v laboratorijih, delavnicah itd.).  
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Njihovo drugo delo obsega:  

 se strokovno izobražujejo in izpopolnjujejo,  

 sodelovanje v različnih organih šole in centra (predavateljski zbor, študijska komisija, 

strateški svet, svet zavoda, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, 

strokovni aktivi, 

 zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem študijskega dela (dokumentacija 

povezana z opravljanje izpitov pri predmetih, kreditnim vrednotenjem, katerih del vsaj 

del študijskega procesa izvajajo tudi samo),  

 mentorstvo ali somentorstvo študentom na praksi in pri diplomskih nalogah, 

 organizacija in vodenje vseh študijskih aktivnosti študentov, 

 so mentorji ali somentorji pri diplomskih nalogah, 

 sodelujejo v komisijah, ki jih imenuje ravnatelj VSŠ (komisijski izpiti, zagovori 

diplomskih nalog ipd.) ter v ostalih organih VSŠ, 

 skrbništvo in urejanje ter vzdrževanje didaktično-laboratorijske opreme v laboratorijih, 

v delavnicah, na terenu ipd.,  

 priprava, vodstvo, organiziranje ter sodelovanje pri izvedbi tekmovanj, ekskurzij, 

ogledov sejmov in drugih oblik študijskih dejavnosti, 

 ravnatelju in drugim organom VSŠ poročajo o opravljenem delu, 

 opravljanje drugih nalog, določenih s tem letnim delovnim načrtom.  

 

Kot smo že navedli so predavatelji in drugi strokovni sodelavci poleg osnovnega dela 

predvidenega v Letnem delovnem načrtu za študijsko leto 2010/11, opravili še veliko 

dodatnega dela na različnih področjih, ki so presegalo običajno študijsko delo. Pri tem velja 

posebej poudariti, da so predavatelji: 

 izdelovali in dopolnjevali gradiva za vse predmete; 

 uporabljali e-izobraževalni sistema MOODLE; 

 sodelovali v projektu MUNUS 2, E-gradiva, e-šolstvo, MC4VED, Impletum ipd.; 

 izdelali e-učbenik za predmet Vzdrževanje sistemske programske opreme; 

 sodelovali v Društvu vzdrževalcev Slovenije ter uredniškem odboru revije društva 
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Vzdrževalec; 

 vzdrževali IS za razpis izpitnih rokov in prijavo nanje (StudentNet, PredavateljNet); 

 vzdrževali različne strežnike (IS) na Centru; 

 sodelovali pri uvedbi, razvoju, izgradnji in nadgradnjah IKT sistema Centra (vzdrževanje 

programske opreme) 

 posodabljali IS za delo referata VSŠ; 

 razvili in uporabljali prototip e-indeksa, ki je že popolnoma zamenjal klasični indeks na 

VSŠ; 

Sem sodijo še: 

 razvoj in uporaba IS za zbiranje prijav za vpis (informacijske podpore pri prijavnem in 

vpisnem postopku na VSŠ); 

 izdelava in implementacija večje količine laboratorijske opreme za področje mehatronike 

in informatike; 

 sodelovanje z referati na različnih konferencah in strokovnih posvetih ter okroglih mizah; 

 pisanje in objava številnih strokovnih člankov, ki je temeljilo na dodatnem strokovnem 

delu predavateljev; 

 organizacija, izvedba in sodelovanje pri izvedbi različnih izobraževalnih dogodkov na 

VSŠ, Centru in izven. 

Ostale aktivnosti so opisane v poročilih posameznih strokovnih aktivov VSŠ. 

Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanja strokovnih delavcev 

V študijskem letu 2010/2011 smo na VSŠ poskrbeli za izvedbo letnih razvojnih razgovorov, 

ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih ter izvedbo napredovanj v skladu s trenutno 

veljavnimi predpisi na tem področju. Za ocenjevanje in napredovanje drugih upravno 

strokovnih delavcev, ki spadajo v skupne službe je bilo poskrbljeno v okviru Centra. 
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ANALIZA IN INTERPRETACIJA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV ZA 

PREDAVATELJE 

 

Analizirali smo 23 vrnjenih vprašalnikov s strani predavateljev od tega 13 redno zaposlenih in 

10 izredno zaposleni, po pogodbi. V študijskem letu 2009/2010 smo analizirali 19 

vprašalnikov v študijskem letu 2008/2009 pa 10 vprašalnikov. Vsebino anketnega vprašalnika 

smo razdelili v smiselne vsebinske sklope (označene z rdečo barvo), ki smo jih s pomočjo 

kvalitativnega pristopa analize vsebine tudi interpretirali ter podali osnovne smernice za 

nadaljnje implikacije (glej priloga AP4).  

Vsebinski sklopi 

Vsebino anketnega vprašalnika smo razdelili v naslednje vsebinske sklope: 

 

 Zadovoljstvo glede vodenja višje šole   (1) 

 Komunikacijski procesi na višji šoli    (2) 

 Komunikacijski procesi v okviru centra   (3) 

 Profesionalni razvoj predavateljev    (4) 

 Zadovoljstvo glede pogojev dela    (5) 

 Zaupanje med sodelavci     (6) 

 Zadovoljstvo glede plačila    (7)  

 

V prilogi AP4 so po številkah označena vprašanja, ki smo jih uvrstili znotraj posameznega 

sklopa. V okviru analize in interpretacije posameznega vsebinskega sklopa podajamo tudi 

smernice za implikacijo. Anketa je bila anonimna, po želji se je anketiranec lahko tudi 

podpisal. 

Glede na visoko oceno zadovoljstva in podrobno analizo v prejšnjih dveh letih smo se 

odločili, da bomo (glej Samoevlavacijsko poročilo za 2008/2009 in 2009/2010) podali zgolj 

analizo glede celovitega zadovoljstva (v prilogi 4). 
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Ugotovitve 

Rezultati kažejo na visoko stopnjo zadovoljstva, rezultat je primerljiv z rezultati v letu 

2009/2010 ter 2008/2009. Izstopa nezadovoljstvo izrednih predavateljev glede možnosti 

napredka ter plačila.  

Komentar: 

Delo zunanjih predavateljev je bilo v letu 2010/11 plačano preko podejmnih pogodb in ene 

krovne pogodbe med Višjo strokovno šolo in eno institucije. Slednja Višji strokovni šoli 

zagotavlja večje število predavateljev. Dejstvo je, da šola tej organizaciji plača za opravljeno 

storitev 20% več kot preostalim pogodbeno angažiranim predavateljem. Žal omenjena 

organizacija po navedbah predavateljev te povsem neustrezno (finančno) stimulira oz. 

nagrajuje. Finančno nagrajevanje teh predavateljev žal ni v domeni šole. 
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4 ŠTUDENTI  

Kot smo že omenili v (glej poglavje 2) sodelujejo študenti v naslednjih organih šole: 

 Svet zavoda 

 Strateški svet 

 Študentski svet 

 Komisija za zagotavljanje kakovosti 

Študentje po zaključku posameznih delov študijskega procesa izpolnjujejo anketne 

vprašalnike. Na osnovi analize vprašalnikov in drugih mnenj bodo pristojni organi analizirali 

kakovost študija in sistematično odpravljali morebitne pomanjkljivosti in napake. 

VSŠ ima Erasmus listino. Študenti so motivirani za mednarodne izmenjave, problem pa se 

pojavi pri vprašanju financiranja. Predsednik Komisije za kakovost na VSŠ je obenem tudi 

koordinator za program Erasmus in je seznanjen z vseevropski problemom, ki je še posebej 

izrazit v izobraževalnih organizacijah, ki v povprečju ne pokrivajo oz. generirajo družbeno 

»elito«.  

Vse redne in izredne študente v času študija v pri raznih s študijem povezanih delih, izven oz. 

ob študijskih zadevah ter pri sodelovanju v organih šole ovirajo: 

 Pomanjkanje časa in finančnih sredstev. Študentje so zaposleni, opravljajo različna 

dela, ki niso nujno povezana s študijem, opravljajo različna honorarna dela, iščejo 

zaposlitev, študij traja relativno malo časa 

 Zahtevnost študija zaradi njegove uporabnosti - praktične naravnanosti. 

 

ANALIZA IN INTERPRETACIJA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV O 

ZADOVOLJSTVU ŠTUDENTOV Z DELOM PREDAVATELJEV 

 

Podrobno analizo o zadovoljstvu študentov z delom predavateljev smo izvedli za študijsko 

leto 2008/2009 in 2009/2010. Za študijsko leto 2010/2011 smo analizirali 454 vprašalnikov. 
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V študijskem letu 2009/2010 smo Analizirali smo 555 vprašalnikov, kar je dobrih 18 % ali 

125 vprašalnikov več v primerjavi s študijskim letom 2008/2009. Manjše število analiziranih 

vprašalnikov v primerjavi z lanskim študijskim letom pripisujemo pomanjkanju povratnih 

informacij glede zadovoljstva študentov z izrednimi predavatelji na programu Upravljanja 

podeželja in krajine.  

Oviro pri izpolnjevanju in zbiranju vprašalnikov v programu Upravljanje podeželja in krajine 

je zagotovo izvajanje študijskega procesa s pomočjo zunanjih predavateljev, na različnih 

dislokacijah (terensko delo, Biotehniška šola, številne ekskurzije in tudi relativno manjše 

število študentov kot v drugih študijskih programih). Pri teh predavateljih in na teh lokacijah 

je zagotovo težje dokumentirati spremljanje kakovosti. 

Študenti (redni in izredni) so svoje strinjanje oz. nestrinjanje pri šestnajstih vprašanjih izražali 

na ocenjevalni lestvici od 1 do 8. Menimo, da glede na minimalne spremembe v kvantiteti 

zastavljenih vprašanj znotraj anketnega vprašalnika, lahko rezultate medsebojno primerjamo 

brez večjih statističnih napak. Študenti so bili naprošeni, da odgovorijo tudi na vprašanja 

odprtega tipa (glej priloga AP5). Anketa je bila anonimna, po želji pa se je anketiranec lahko 

podpisal. 

Tako kot za študijsko leto 2008/09 in 2009/10, lahko tudi za študijsko leto 2010/11 rečemo, 

da so študenti izkazali visoko stopnjo zadovoljstva z delom predavateljev. Zaradi tega ne 

podajamo podrobnega prikaza analize glede na posamezno trditev v anketnem vprašalniku. 

Ugotovitve 

Primerjava povprečja za posamezno študijsko leto: 

 2008/09 število anket: 453 povprečje: 7,11 

 2009/10 število anket: 555 povprečje: 7,27 

 2010/11 število anket: 454 povprečje: 7,12  
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Slika 4.1: Primerjava povprečnih ocen iz anketnih vprašalnikov za študente o poteku študija 

pri posameznem predmetu med študijskimi leti 2008/09 in 2009/10 

 

ANKETA O ŠTUDIJU 

Za študijski leto 2010/2011 smo se odločili za podroben prikaz analize ankete o študiju (v 

prilogi 5). Anketa poziva študente k izražanju mnenja o posameznih trditvah. Študenti so se 

lahko odločali za odgovore na štiristopenjski lestvici in sicer: se ne strinjam, delno se ne 

strinjam, pretežno se strinjam, popolnoma se strinjam. Tretji sklop poziva študente k 

odgovorom na odprta vprašanja (glej prilogo AP6). 

Analizirali smo skupno 172 vprašalnikov od tega: 

Upravljanje podeželja in krajine: redni 14; izredni 11 

Mehatronika: redni 41; izredni 21 

Informatika: redni 58; izredni 27 

Podrobna analiza je podana v prilogi 5. 

7
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Ugotovitve 

Analiza nakazuje na visoko stopnjo zadovoljstva. Glede nezadovoljstva izstopa tako kot pri 

diplomantih vprašanje ažurnega obveščanja o spremembah. Komentar na to področje smo 

podali že v poglavju 1.3. Vprašanje sistemskega obveščanja o spremembah pa predstavlja 

enega izmed treh prioritet za izboljšanje v študijskem letu 2011/2010.  

Študenti so izrazili nezadovoljstvo tudi glede informacij o možnosti sodelovanja v projektih 

ter o možnosti glede mednarodnih izmenjav. Z ugotovitvami bomo seznanili predstavnike 

MIC. Vprašanje Erasmus pa smo izpostavili že samoevalvacijskem poročilu 2009/2010, kjer 

smo opozarjali na potencialni pojav »elitizma«, ko Erasmus postaja privilegij študentov, ki 

izhajajo iz bolj premožnih družin. Menimo, da ni realno primerjati povprečje ekonomskega 

zaledja študentov npr. Pravne fakultete (UL) z našimi študenti. Na osnovi podanih navedb 

bomo v študijskem letu 2011/2012 predvsem vzpodbujali študente k izmenjavi na področju 

praktičnega izobraževanja in sicer v države, ki imajo v povprečju nižje stroške bivanje in 

hrane (npr. Češka, Portugalska itn.)  

 

ANALIZA OBREMENJENOSTI ŠTUDENTOV 

Spremljali smo obremenjenost študentov pri predmetu Ekonomika podjetij (2. letnik 

informatika in mehatronike ter 1. letnik Upravljanje podeželja in krajine) ter pri predmetu 

MRT (mehatronika). Predmet Ekonomika podjetij ima 5 KT, kar pomeni 180 ur dela, ki ga 

mora v povprečju opraviti vsak študent v okviru študijskega procesa pri tem predmetu. 

Predmet MRT pa obsega 7KT (210 ur dela). 

Ugotovitve  

 Povprečje obremenjenosti študentov pri predmetu MRT znaša 195 ur pri predmetu EKP pa 

167 ur študentovega dela, kar ustrezna kriteriju ECTS. Tabela 4.1 prikazuje rezultat povprečji 

pridobljenih podatkov s strani študentov za oba predmeta.   
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Predmet MRT 

7KT 

EKP 

5KT 

Dejavnosti Število ur Število ur 

Prisotnost na predavanjih 42 39 

Prisotnost na vajah 48 45 

Sprotni študij in branje ter urejanje zapiskov iz 

E -učilnice 

30 23 

Priprava seminarskih in projektnih nalog, 

poročil, predstavitev, zagovorov 

25 17 

Študij literature, člankov ali gradiva na 

internetu in drugih virov 

26 21 

Druge aktivnosti (obisk podjetij, ekskurzije, 

sejmi, strokovna predavanja, povezana s 

predmetom, …) 

6 5 

Priprava na izpit ali kolokvije 18 13 

Skupaj (ur) 195 163 

  

Tabela 4.1: Prikaz povprečja obremenitev študentov za posamezni predmet 

Za študijsko leto 2011/2012 bomo merili obremenjenost študentov za izdelavo diplomske 

nalog. 
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5 MATERIALNI POGOJI  

Pogoji za izvedbo vseh programov so definirani z zakonodaji, v predmetnikih programov in v 

katalogih znanj posameznega predmeta. Veliko potrebnih prostorov, sredstev in kadrov smo 

na osnovi strokovnih zahtev, ki so predpisani v raznih dokumentih pripravili v preteklih 

študijskih letih. Z delom na tem področju smo nadaljevali tudi v študijskem letu 2010/11.  

Za izvajanje študijskega dela so za vse višješolske programe pripravljene številne učilnice in 

laboratoriji in tudi nekateri drugi prostori z ustrezno opremo. Več klasičnih učilnic – 

predavalnic je namenjenih izvedbi predavanj in seminarskih vaj. V to skupino uvrščamo: 

 B21 s 72 sedeži (avditorijska učilnica, dopoldne in popoldne), 

 B23 s 54 sedeži (klasična učilnica, dopoldne in popoldne), 

 B22 s 48 sedeži (klasična učilnica, dopoldne in popoldne). 

 D24 s 90 sedeži (avditorijska učilnica, popoldne), 

 B33 s 20 mesti (kombinirana klasična ter računalniška učilnica, dopoldne in popoldne) 

 Medijska učilnica ob knjižnici na Biotehniški šoli v Šempetru s 25 mesti  

Dve klasični učilnici – predavalnici so namenjene izvedbi predavanj in seminarskih vaj pri 

izrednih študentih (Cankarjeva 10): 

 E11 s 54 sedeži (avditorijska učilnica, popoldne), 

 E26 s 54 sedeži (avditorijska učilnica, popoldne), 

 

Vsi zgoraj navedeni prostori so med drugim opremljeni z računalnikom, projektorjem ter 

povezavo na internet, namenjene pa so predvsem frontalnemu študijskemu delu, nekatere pa 

tudi skupinskemu delu. Ob tem imamo tudi nekaj računalniških učilnic, namenjenih 

laboratorijskim vajam s področja informatike. Mednje spadajo predvsem rač. učilnice B24, 

A24, B33 in B35. Vse računalniške učilnice so opremljene s sodobno računalniško opremo, ki 

omogoča izvedbo vseh laboratorijskih vaj s področja informatike in računalništva v vseh 

študijskih programih.  

Za potrebe laboratorijskih vaj pri mehatroniki so na voljo laboratoriji MEH. Poleg tega 

laboratorija so uporabljeni tudi MER, LA2, LA3, P17, CNC, RA5 in še nekatere druge. Vse 
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omenjene učilnice in laboratoriji so opremljeni z ustrezno didaktično, programsko, strojno in 

avdiovizualno opremo (ozvočenje, predvajanje CDjev, DVDjev itd). Del laboratorijske 

opreme je zaradi večje izkoriščenosti in potreb uporabljen tudi v okviru vzgojno-

izobraževalnega procesa na ostalih enotah Centra. 

Laboratorijske vaje v programu Upravljanje podeželja in krajine so potekale v nekateri 

laboratorijih in delavnicah v stavbi Biotehniške šole v Šempetru pri Gorici ter na različnih 

delih kmetijskega posestva Biotehniške šole. Tako so se določene laboratorijske vaje iz 

strokovnih predmetov izvajale npr. v tamkajšnjem agro-kemijskem laboratoriju, vinski kleti 

itd. Del laboratorijski vaj pa je bil izveden kot terenske vaje oz. strokovne – enodnevne 

ekskurzije izven šolskega posestva npr. Treniranje konj in učenje jahanja v Lipici, raznih 

turističnih kmetijah, raznih nasadih v Vipavski dolini, Drevesnici Bilje in prostorih ter 

površinah Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, raznih vrtnarijah, ekoloških kmetijah 

in drugje. 

Za potrebe študijskega procesa in dela referata za študijske zadeve se uporablja sistem za e-

izobraževanje (Moodle) ter sistem za e-prijave za vpis, prijave na izpite, e-indeks ipd. 

(StudentNet, PredavateljNet, PrijavaNet, ReferatNet).  

KNJIŽNICA, GRADIVO IN DIPLOMSKA DELA 

Višja strokovna šola ima v skladu z 68. členom ZOFVI ter 26. in 33. členom ZVSI knjižnico 

in redno zaposlenega knjižničarja s pedagoško andragoško izobrazbo. Knjižnica ima dva 

oddelka: centralni oddelek v Novi Gorici in oddelek v okviru Biotehniške šole v Šempetru. 

Oddelek v Šempetru je namenjen zgolj študentom v programu Upravljanje podeželja in 

krajine, vsi študenti pa dobijo literaturo v centralnem oddelku. 

Oba oddelka knjižnice hranita domačo in tujo strokovno ter leposlovno literaturo, prejemata 

pa tudi čez 80 naslovov časopisja. Centralni oddelek v Novi Gorici hrani tudi vse dosedanje 

diplomske naloge diplomantov VSŠ. Gradivo je računalniško obdelano; avtomatizirana je tudi 

izposoja gradiva. Uporabniki imajo prost dostop do računalnikov in programov za iskanje 

knjižničnega gradiva (COBISS) ter brezplačen dostop do interneta. 

Vsi, ki so vključeni v študijski proces na VSŠ, lahko postanejo člani knjižnice v Novi Gorici. 

Vsak prejme tudi izkaznico, s katero si lahko izposodi knjige za 30 dni (možnost 

podaljševanja), časopisje pa preko vikenda. Z isto izkaznico lahko študent in strokovni 
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delavec obiskuje oba oddelka knjižnice. 

Urnik knjižnice v Novi Gorici: 

 vsak dan od 8.30 do 15.00 

 torek tudi popoldan, do 17.00. 

Urnik knjižnice na Biotehniški šoli v Šempetru pri Gorici: 

 ponedeljek in petek od 7.30 do 14.30 

 sreda od 13.00 do 16.00. 

Knjižnica na osnovi predloga predavateljev ter s soglasjem ravnatelja ter direktorja nabavlja 

strokovno literaturo in drugo gradivo (publikacije, revije). 

Knjižnica tudi skrbi za 

 jezikovno kontrolo tekstovnega dela diplomske naloge - preverjanje ali je bila 

diplomska naloga lektorirana, 

 opravi oblikovno-tehnični pregled diplom - opozarja in svetuje študentom glede oblike 

diplomskega dela, preverja skladnost diplomskega dela z veljavno tehnično šablono, 

 sprejema lektorirane in vezane diplomske naloge ter jih hrani (v tiskani in e-obliki) ter  

 poskrbi za prenos ene kopije diplomskega dela v hrambo v splošno knjižnico Franceta 

Bevka v Novi Gorici ter s tem tudi za vpis diplomskih nalog v sistem COBISS 
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6 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  

 

Vodstvo TŠC Nova Gorica, ki v celoto povezuje šest med seboj različnih enot, želi 

vzpostaviti sistem stalnega izboljševanja kakovosti. Vključuje se v različne projekte na 

področju zagotavljanja kakovosti, skrbi za samoevalvacijo in poskuša enako kulturo odnosov 

in vzpostavljanja sistema kakovosti zagotoviti na vseh enotah. V letu 2010/11 se je Center kot 

celota  

 Sodeloval v Kolegialnemu presojanju (projekt v okviru CPIja, več o projektu na URL: 

http://www.siqa-vet.si/) ter  

 spremenil sestavo komisije za kakovost na nivoju Centra. 

V študijskem letu 2010/2011 smo v projektu kolegilane (zunanje) presoje sodelovali na 

področju »učenje in poučevanje«. Vzrok za odločitev o sodelovanju v kolegialni presoji prav 

na tem področju je v na tem, da je osnovna dejavnost centra je izobraževanje, usposabljanje in 

vzgajanje. Zaradi vpetosti v projekte prenove in druge mednarodne projekte so vsi strokovni 

delavci močno angažirani tudi na nepedagoških nalogah in včasih se zdi da poučevanje 

zanemarimo.  

 

Številna pozitivna mnenja in pohvale v okviru kolegialne presoje – tudi pridobljen certifikat 

za kakovost v okviru projekta Impletum nakazujejo, da na je kakovost gledamo kot na proces.  

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so v študijskem letu 2010/2011 sestavljali:  

Predsednik: 

 Aleš Tankosić (predavatelj: informatika, mehatronika, upravljanje podeželja in 

krajine) 

Člani – predstavniki predavateljev: 

5. Ingrid Kragelj (predavatelj: upravljanje podeželja in krajine) 

6. Igor Milost (predavatelj: mehatronika) 

7. Janko Harej (predavatelj: informatika) 
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8. Vojko Cej (predavatelj: upravljanje podeželja in krajine) 

Člana – predstavnika študentov: 

3. Uroš Šček in 

4. Martin Božič (oba redna študenta) 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ: 

 išče učinkovitejše, inovativnejše pristope za zagotavljanje kakovosti, 

 izvaja analize in interpretacije rezultatov pridobljenih podatkov, 

 umešča podane pripombe, predloge, pritožbe in pohvale v vsebinske sklope, 

 podaja ugotovitve in smernice za izboljšanje prakse, 

 pripravi letno poročilo. 

Podrobnejša navodila o zadolžitvah Komisije za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti so podane v Poslovniku o kakovosti. Rezultati dela Komisije za kakovost pa 

so razvidni skozi celotno poročilo. 

Ravnatelj VSŠ in predsednik Komisije za spremljanja in zagotavljanje kakovosti 

pripravita Samoevelvacijsko poročilo do konca koledarskega leta za preteklo študijsko 

leto. Samoevalvacijsko poročilo je javno dostopno in objavljeno na spletni strani VSŠ. 

Kot smo uvodoma že omenili so pri razpravi o sprejemu samoevalvacijskega poročila 

za študijsko leto 2010/2011 sodelovali tudi člani Komisije za zagotavljanje kakovosti 

ter kvalificirani notranji evalvatorji: Saša Sirk, Ivana Poša in Boštjan Vouk. 
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PSPN ANALIZA ZA PODROČJE KAKOVOSTI 

 

Prednosti Slabosti 

 

 močna podpora vodstva  

 vzpostavljen proces kakovosti 

 usposabljanje za izvajanje 

samoevalvacijskih aktivnosti 

 število vključenih deležnikov pri 

samoevalvaciji 

 sodelovanje v razvojnih projektih 

(npr. Impletum) 

 zavedanje metodoloških omejitev 

 

 nezadostna realizacija načrtovanih 

aktivnosti 

 preobremenjenost članov komisije za 

kakovost kot tudi ravnatelja 

 pomanjkanje kvalitativnih podatkov, 

ki omogočajo poglobljeno 

razumevanje določenega fenomena 

 

Priložnosti Nevarnosti 

 

 nadaljnje sodelovanje v razvojnih 

projektih 

 pridobivanje sredstev z namenom 

povečanje uspešnosti in učinkovitosti 

procesa kakovosti 

 sodelovanje in povezovanje z 

zunanjimi strokovnjaki za področje 

metodoloških pristopov  

 

 sprememba zakonodaje na področju 

Višje strokovnih šol 

 negotovost sistema akreditacije, 

vprašanje prihodnosti NAKVIS 
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AKCIJSKI NAČRT UKREPOV ZA PODROČJE SAMOEVALVACIJE 

 

Na osnovi ugotovitev smo si za študijsko leto 2011/2012 zastavili tri prioritete: 

1. Merjenje obremenjenosti študentov pri diplomskem delu 

2. Pridobivanje kvalitativnih podatkov 

3. Povečanje učinkovitosti sistema/procesa za obveščanje študentov o nenadnih 

spremembah 

 

Akcijski načrt ukrepov za področje samoevalvacije je v nadaljevanju opisan tako, da so za 

posamezno prioriteto postavljeni cilji, ukrepi, določene odgovorne osebe, sodelavci, časovni 

okvirji, udeleženci, način izvajanja ter spremljanje izvajanje načrta s pomočjo kazalnikov. 
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UGOTOVITEV 1 

Do sedaj še nismo merili obremenjenost študentov pri izdelavi diplomske naloge.  

CILJ 

Pridobiti podatke glede obremenjenosti študentov pri izdelave diplomske naloge. 

UKREP: 

 Ravnatelj skupaj s predsednikom Komisije za kakovost pripravita orodje za merjenje 

obremenjenosti študentov pri izdelavi diplomske naloge katerega predstavita 

predavateljem.  

Odgovorna oseba: 

Ravnatelj, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 

Sodelavci: 

Predavatelji, referentka 

Časovni okvir:  

 december 2011 – september 2012 

Udeleženci: 

Vsi zaposleni višje strokovne šole 

Spremljanje: 

Kazalnik: V študijskem letu 2011/12 pridobimo podatke o obremenjenosti študentov pri 

izdelavi diplomske naloge za vsak program in način študija (vzorec znaša šest meritev 

obremenjenosti).  
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UGOTOVITEV 2 

Težnja po kvantifikaciji ne omogoča poglobljeno razumevanje pridobljenih podatkov.  

CILJ  

Pridobiti kvalitativne podatke. 

UKREP: 

 Izvedba skupinskih intervjujev z določenimi skupinami deležnikov VSŠ.  

 Organizacija okrogle mize za delodajalce.  

 

Odgovorna oseba: 

Ravnatelj, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 

Sodelavci: 

Predavatelji, referentka  

Časovni okvir:  

December 2011 – september 2012 

Udeleženci: 

Deležniki VSŠ (študenti, delodajalci, diplomanti) 

Način izvajanja, metode dela: 

Skupinski intervju, panelna razprava 

Spremljanje: 

Ravnatelj zadolži Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti za izvedbo seminarja. V 

dogovoru z ravnateljem se izvede okrogla miza za delodajalce.  

Kazalnik: Komisija za kakovost izvede skupinske intervjuje s posameznimi deležniki ter 

okroglo mizo za delodajalce.   
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UGOTOVITEV 3 

Izredni študenti kot bistveno slabost navajajo pomanjkljiv sistem obveščanja glede nenadnih 

sprememb študijskega procesa.  

CILJ  

Povečati učinkovitost obstoječega sistema za obveščanje.  

UKREP: 

 Več SMSjev, več novic v študentski točki in na spletni strani. 

Odgovorna oseba: 

Ravnatelj, Komisija za kakovost, člani Komisije za kakovost na nivoju Centra 

Sodelavci: 

Člani Komisije za kakovost na nivoju Centra 

Časovni okvir:  

December 2011 – september 2012 

Udeleženci: 

 Vsi zaposleni višje strokovne šole 

Način izvajanja, metode dela: 

Uporaba IKT 

Spremljanje: 

Kazalnik: Večje povprečje zadovoljstva študentov glede vprašanja obveščanja o spremembah 

(primerjava povprečja 2010/2011 in 2011/2012. 
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OBRAVNAVA IN SPREJETJE POROČILA 

 

Na osnovi 2. odstavka 15. člena ZVSI je bilo Poročilo o kakovosti (samoevalvacijsko 

poročilo) TŠC Nova Gorica, Višje strokovne šole obravnavano in potrjeno na seji komisije za 

spremljanje in zagotavljanje kakovosti 21.11.2011. 

Predsednik komisije za spremljanje 

in zagotavljanje kakovosti 

Mag. Aleš Tankosić 

 

Na osnovi 12. člena ZVSI je bilo Poročilo o kakovosti (samoevalvacijsko poročilo) TŠC 

Nova Gorica, Višje strokovne šole obravnavano in sprejeto na seji predavateljskega zbora 

1.12.2011. 

Ravnatelj, 

Miran Saksida 

Na osnovi 4. odstavka 10. člena ZVSI je bilo Poročilo o kakovosti (samoevalvacijsko 

poročilo) TŠC Nova Gorica, Višje strokovne šole obravnavano in sprejeto na seji Strateškega 

sveta VSŠ 8.12.2011. 

Predsednik Strateškega sveta, 

Simon Abolnar 

 

Na osnovi 8. člena ZVSI je bilo Poročilo o kakovosti (samoevalvacijsko poročilo) TŠC Nova 

Gorica, Višje strokovne šole obravnavano in sprejeto na seji Sveta zavoda 8.12.2011. 

Predsednik Sveta zavoda, 

Simon Abolnar 
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9 PRILOGA AP1 

 

Anketa o praktičnem izobraževanju - študenti 

Spoštovana študentka, spoštovani študent! 

Ker je nenehno prizadevanje za kakovost izobraževalnega procesa naš prioritetni cilj, želimo z 

Vašo pomočjo ugotoviti, kako ste zadovoljni z organizacijo in izvedbo praktičnega 

izobraževanja, saj bomo tako pridobiti informacije, na katerih področjih bi lahko uvedli 

izboljšave. 

Če menite, da katero izmed vprašanj razkriva vašo anonimnost, lahko odgovor na to vprašanje 

izpustite. Vsako izjavo dobro premislite. Izpolnjen vprašalnik bo pomagal organizatorjem 

praktičnega izobraževanja in Višji strokovni šoli, da izboljšati izvedbo praktičnega 

izobraževanja. 

 

Hvala za sodelovanje.  

ŠTUDIJSKI PROGRAM: 

INFORMATIKA 

MEHATRONIKA 

UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 

Ustrezno obkroži 

LETNIK: 

1 - prvi  

2 – drugi 

Ustrezno obkroži 

 

1. Ime institucije v kateri ste opravljali praktično izobraževanje: 

_______________________________________________________________________ 
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2. Kdo vam je uredil praktično izobraževanje v organizaciji? 

sam/a        šola      drugo_______________________________________________ 

3. V kakšni meri ste organizacijo, kjer ste opravljali praktično izobraževanje, že poznali? 

a) organizacije nisem poznal/a        

b) imel/a sem nekaj informacij o organizaciji  

c) organizacijo sem dobro poznal/a    

Ocenite pridobljeno znanje, izkušenj oz. kompetence na praktičnem izobraževanju z oceno 1 

do 8 pri čemer predstavlja 8 največjo možno oceno. 

1  2  3  4  5  6  7  8  

O  O  O  O  O  O  O  O 

4. Katera znanja, ki ste jih dobili v šoli, so vam pri praktičnem izobraževanju še posebej 

koristila? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Katera znanja bi še dodatno potrebovali za uspešno opravljanje praktičnega izobraževanja 

v izbrani organizaciji? 

___________________________________________________________________________ 

Dodatna mnenja in predlogi glede praktičnega izobraževanja: 

 

Napišite, kaj je bilo dobro, pozitivno: 

__________________________________________________________________________ 

Napišite, kaj je bilo pomanjkljivo, slabo: 

__________________________________________________________________________ 

Katere izboljšave predlagate? 
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 Šoli 

____________________________________________________________________ 

 Organizaciji___________________________________________________________ 

 Kaj bi lahko naredili sami 

_________________________________________________ 

Ostale opombe, kritike in pohvale 

PRILOGA P1 

Analiza in interpretacija ankete o praktičnem izobraževanju – študenti 

Informatika - 1. letnik 

N=11 

1. Kdo vam je uredil praktično izobraževanje v organizaciji? 

 

2. V kakšni meri ste organizacijo, kjer ste opravljali praktično izobraževanje, že poznali? 

3. Ocenite pridobljeno znanje, izkušenj oz. kompetence na praktičnem izobraževanju z oceno 

1 do 8 pri čemer predstavlja 8 največjo oceno. 

a) Sam/a =9 

b) Šola = 2 

c) Drugo 

  

a) Organizacije nisem poznal/a = 1 

b) Imel/a sem nekaj informacij o 

organizaciji =1 

c) Organizacijo sem dobro 

poznal/a = 9 

 

 

Sam/a Šola Drugo

 Organizacije nisem
poznal/a

Imel/a sem nekaj
informacij o organizaciji

Organizacijo sem dobro
poznal/a
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Povprečje = 6,82 

Informatika - 2. letnik 

N=11 

1. Kdo vam je uredil praktično izobraževanje v organizaciji? 

2. V kakšni meri ste organizacijo, kjer ste opravljali praktično izobraževanje, že poznali? 

3. Ocenite pridobljeno znanje, izkušenj oz. kompetence na praktičnem izobraževanju z oceno 

1 do 8 pri čemer predstavlja 8 največjo oceno. 

a) 5 = 2 

b) 6 = 1 

c) 7 = 5 

d) 8 = 3 

 
 

a) Sam/a =10 

b) Šola = 1 

c) Drugo 

  

a) Organizacije nisem poznal/a = 1 

b) Imel/a sem nekaj informacij o 

organizaciji =5 

c) Organizacijo sem dobro 

poznal/a = 5 

 

 

a) 6 = 3 

b) 7= 4 

c) 8 = 4 

  

5 6 7 8

Sam/a Šola Drugo

 Organizacije nisem
poznal/a

Imel/a sem nekaj
informacij o organizaciji

Organizacijo sem dobro
poznal/a

6 7 8
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Povprečje = 7,09 

Mehatronika - 1. letnik 

N=17 

1. Kdo vam je uredil praktično izobraževanje v organizaciji? 

2. V kakšni meri ste organizacijo, kjer ste opravljali praktično izobraževanje, že poznali? 

 

3. Ocenite pridobljeno znanje, izkušenj oz. kompetence na praktičnem izobraževanju z oceno 

1 do 8 pri čemer predstavlja 8 največjo oceno. 

Povprečje = 7 

 

  

a) Sam/a =15 

b) Šola = 2 

c) Drugo 

  

a) Organizacije nisem poznal/a = 0 

b) Imel/a sem nekaj informacij o 

organizaciji = 8 

c) Organizacijo sem dobro 

poznal/a = 9 

 

 

a) 5 = 1 

b) 6 = 4 

c) 7 = 6 

d) 8 = 6 

 
 

Sam/a Šola Drugo

 Organizacije nisem
poznal/a

Imel/a sem nekaj
informacij o organizaciji

Organizacijo sem dobro
poznal/a

5 6 7 8
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MEH 2. Letnik 

N=11 

 

1. Kdo vam je uredil praktično izobraževanje v organizaciji? 

 

2. V kakšni meri ste organizacijo, kjer ste opravljali praktično izobraževanje, že poznali? 

 

3. Ocenite pridobljeno znanje, izkušenj oz. kompetence na praktičnem izobraževanju z oceno 

1 do 8 pri čemer predstavlja 8 največjo oceno. 

Povprečje = 6,81 

 

a) Sam/a =10 

b) Šola = 1 

c) Drugo 

  

a) Organizacije nisem poznal/a = 2 

b) Imel/a sem nekaj informacij o 

organizaciji = 0 

c) Organizacijo sem dobro 

poznal/a = 9 

 

 

a) 5 = 2 

b) 6 = 2 

c) 7 = 1 

d) 8 = 6 

 
 

Sam/a Šola Drugo

 Organizacije nisem
poznal/a

Imel/a sem nekaj
informacij o organizaciji

Organizacijo sem dobro
poznal/a

5 6 7 8
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Upravljanje podeželja in krajine - 1. letnik 

N=1 

 

1. Kdo vam je uredil praktično izobraževanje v organizaciji? 

 

 

2. V kakšni meri ste organizacijo, kjer ste opravljali praktično izobraževanje, že poznali? 

 

3. Ocenite pridobljeno znanje, izkušenj oz. kompetence na praktičnem izobraževanju z oceno 

1 do 8 pri čemer predstavlja 8 največjo oceno. 

 

Povprečje = 8 

a) Sam/a =1 

b) Šola 

c) Drugo 

  

a) Organizacije nisem poznal/a 

b) Imel/a sem nekaj informacij o 

organizaciji  

c) Organizacijo sem dobro 

poznal/a = 1 

 

 

a) 8 = 1 

 

 

Sam/a Šola Drugo

 Organizacije nisem
poznal/a

Imel/a sem nekaj
informacij o organizaciji

Organizacijo sem dobro
poznal/a

8
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Upravljanje podeželja in krajine - 2. letnik 

N=4 

1. Kdo vam je uredil praktično izobraževanje v organizaciji? 

 

 

2. V kakšni meri ste organizacijo, kjer ste opravljali praktično izobraževanje, že poznali? 

 

3. Ocenite pridobljeno znanje, izkušenj oz. kompetence na praktičnem izobraževanju z oceno 

1 do 8 pri čemer predstavlja 8 največjo oceno. 

 

Povprečje = 7,25 

d) Sam/a =4 

e) Šola 

f) Drugo 

  

d) Organizacije nisem poznal/a 

e) Imel/a sem nekaj informacij o 

organizaciji =1 

f) Organizacijo sem dobro 

poznal/a = 3 

 

 

b) 6 = 1 

c) 7= 1 

d) 8 =2 

  

Sam/a Šola Drugo

 Organizacije nisem
poznal/a

Imel/a sem nekaj
informacij o organizaciji

Organizacijo sem dobro
poznal/a

6 7 8
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Na vprašanja odprtega tipa so študenti podali naslednje odgovore: 

Kot pozitivno so študenti navajali: naučil sem se veliko novih stvari, delo na terenu, 

razgibano, ni bilo monotono, s pomočjo mentorja se hitreje učimo, sodelavci so vedno 

pomagali, zanimive naloge, urejeno in prijazno osebje, pridobivanje izkušenj, veliko 

samostojnega dela, razpoložljivost zaposlenih za predstavitev obstoječih informacijskih 

sistemov, veliko novih stvari sem se naučil, mentor mi je natančno pojasnil vsa vprašanja, 

pridobljene delovne izkušnje, v podjetju sem se srečal s konkretnimi primeri in realnimi 

problemi, nove izkušnje. 

Kot pomanjkljivost so študenti navajali: plačilo, premalo računalnikov, premalo časa s 

strani mentorjev, ponavljajoče se aktivnosti, monotonost 

Študenti so predlagali naslednje izboljšave za: 

 šolo: več ponudnikov za praktično izobraževanje, več praktičnega 

izobraževanja, razširitev sodelovanja s podjetij, bolj natančna navodila o 

samem PRI, 

 organizacijo: večje sodelovanje s šolo, več zaupanja v nove kadre,  

 samoevalvacijo: če bi sprotno brala obvestila, bi si lahko prihranila 

marsikatero pot in več časa; še bolj bi se lahko poglobila v stvari, ki me 

zanimajo; bolj bi se lahko poglobil v delovne odnose; lahko bi vložil več truda 

v določene naloge. 
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10 PRILOGA AP2  

VPRAŠALNIK ZA DELODAJALCE 

Spoštovani! 

Pred vami je vprašalnik, s katerim želimo spoznati vaše zadovoljstvo s študijskimi programi, 

ki jih izvajamo na TŠC Nova Gorica, Višji strokovni šoli. Vljudno vas prosimo, da odgovorite 

na vprašanja in tako pomagate pri spremljanju in zagotavljanju kakovosti.  

Hvala za sodelovanje! 

1. Ime podjetja:_____________________________  

2. Koliko naših diplomantov oz. študentov je zaposlenih pri vas?________ 

3. Koliko naših študentov letno opravlja pri vas praktično izobraževanje? ___________ 

4. Delovno mesto osebe, ki je izpolnjevala vprašalnik: _____________________ 

5. Kako ste zadovoljni z našimi diplomanti, diplomantkami? 

a) Zelo sem zadovoljen/na 

b) Sem zadovoljen/na 

c) Sem nezadovoljen/na 

d) Zelo sem nezadovoljen/na 

6. Kako ste zadovoljni z našimi študenti, študentkami na praktičnem izobraževanju? 

a) Zelo sem zadovoljen/na 

b) Sem zadovoljen/na 

c) Sem nezadovoljen/na 

d) Zelo sem nezadovoljen/na 
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7. Kakšno je vaše zadovoljstvo z diplomanti/diplomantkami naše višje strokovne šole na 

različnih področjih? 

 Področja zadovoljstva 

Z
el

o
  

n
ez

ad
o

v
o

lj

en
 

N
ez

ad
o

v
o

l

je
n

 

Z
ad

o
v

o
lj

e

n
 

Z
el

o
 

za
d

o
v

o
lj

en
 

N
e 

v
em

 

Teoretično strokovno znanje      

Sposobnost uporabe znanja v praksi      

Sodelovanje v skupini, timu      

Socialne spretnosti (spretnost vzpostavljanja dobrih medsebojnih 

odnosov v delovnem okolju, uspešnega komuniciranja, reševanja 

konfliktov) 

     

Sposobnost vrednotenja lastnega dela      

Podjetnost in samoiniciativnost      

Prilagodljivost      

Spretnost za organizacijo lastnega dela in časa      

Spretnosti vodenja       

Znanje uporabe sodobne informacijsko- komunikacijske tehnologije       

Sposobnost analize in sinteze       

Pisno in ustno komuniciranje       

Znanje sporazumevanja v tujem jeziku       

Sposobnost raziskovanja       

Sposobnost pridobivanja in obdelave informacij iz različnih virov       

Sposobnost učenja       

Sposobnost odločanja      

Inovativnost       
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8. Katera dodatna znanja in usposobljenost bi potrebovali diplomanti/diplomantke, da bi se 

lažje vključili/e v delo v vašem podjetju/ustanovi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Kaj nam predlagate za izboljšanje študija, za pripravo naših študentov ter diplomantov na 

delo v podjetju/organizaciji na naši VSŠ? 

___________________________________________________________________________ 

PRILOGA P2 

Analiza zadovoljstva delodajalca 

Delodajalci na področju informatike 

N=11 

 

1. Kako ste zadovoljni z našimi diplomanti? 

 

2. Kako ste zadovoljni z našimi študenti, študentkami na praktičnem izobraževanju? 

 

a) Zelo sem zadovoljen/a  = 8 

b) Sem zadovoljen/na  = 3 

c) Sem nezadovoljen/na  = 0 

d) Zelo sem nezadovoljen/na = 0 

 
 

e) Zelo sem zadovoljen/a  = 7 

f) Sem zadovoljen/na  = 4 

g) Sem nezadovoljen/na  = 0 

h) Zelo sem nezadovoljen/na = 0 

 
 

Zelo sem zadovoljen/a

Sem zadovoljen/na

Sem nezadovoljen/na

Zelo sem nezadovoljen/na

Zelo sem zadovoljen/a

Sem zadovoljen/na

Sem nezadovoljen/na

Zelo sem nezadovoljen/na
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3. Kako je vaše zadovoljstvo z diplomanti/diplomantkami naše višje strokovne šole na 

različnih področjih? 

Področja zadovoljstva: 

 Teoretično strokovno znanje 

 

 Sposobnost uporabe znanja v praksi 

 

 Sodelovanje v skupini, timu 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 6 

Zelo zadovoljen = 5 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 2 

Zelo zadovoljen = 9 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 3 

Zelo zadovoljen = 8 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem
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 Socialne spretnosti (spretnost vzpostavljanja dobrih medsebojnih odnosov v delovnem 

okolju, uspešnega komuniciranja, reševanja konfliktov) 

 

 Sposobnost vrednotenja lastnega dela 

 

 Podjetnost in samoiniciativnost 

  

  

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 4 

Zelo zadovoljen = 7 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 4 

Zelo zadovoljen = 6 

Ne vem  = 1 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 1 

Zadovoljen  = 2 

Zelo zadovoljen = 8 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem
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 Prilagodljivost 

 

  Spretnost za organizacijo lastnega dela in časa 

 

 Spretnost vodenja 

 

  

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 2 

Zelo zadovoljen = 9 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 6 

Zelo zadovoljen = 4 

Ne vem  = 1 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 2 

Zadovoljen  = 6 

Zelo zadovoljen = 3 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem
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 Znanje uporabe sodobne IKT 

 

 Sposobnost analize in sinteze 

 

 Pisno in ustno komuniciranje 

 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 1 

Zelo zadovoljen = 10 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 3 

Zadovoljen  = 1 

Zelo zadovoljen = 7 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 1 

Zadovoljen  = 2 

Zelo zadovoljen = 7 

Ne vem  = 1 

 

 

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem
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 Znanje sporazumevanja v tujem jeziku 

 

 

 Sposobnost raziskovanja 

 

 Sposobnost pridobivanja in obdelave informacij iz različnih virov 

 Sposobnost učenja 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 4 

Zelo zadovoljen = 5 

Ne vem  = 2 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 4 

Zelo zadovoljen = 5 

Ne vem  = 2 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 4 

Zelo zadovoljen = 7 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem
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 Spodobnost odločanja 

 

 Inovativnost 

 

 

 Delodajalci na področju mehatronike 

N=22 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 0 

Zelo zadovoljen = 10 

Ne vem  = 1 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 4 

Zelo zadovoljen = 6 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 6 

Zelo zadovoljen = 5 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem
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1. Kako ste zadovoljni z našimi diplomanti? 

 

2. Kako ste zadovoljni z našimi študenti, študentkami na praktičnem izobraževanju? 

 

3. Kako je vaše zadovoljstvo z diplomanti/diplomantkami naše višje strokovne šole na 

različnih področjih? 

 

Področja zadovoljstva: 

 Teoretično strokovno znanje 

 

  

a) Zelo sem zadovoljen/a  = 8 

b) Sem zadovoljen/na  = 12 

c) Sem nezadovoljen/na  = 0 

d) Zelo sem nezadovoljen/na = 0 

 
 

a) Zelo sem zadovoljen/a  = 8 

b) Sem zadovoljen/na  = 14 

c) Sem nezadovoljen/na  = 0 

d) Zelo sem nezadovoljen/na = 0 

 
 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 15 

Zelo zadovoljen = 4 

Ne vem  = 1 

 

 

Zelo sem zadovoljen/a

Sem zadovoljen/na

Sem nezadovoljen/na

Zelo sem nezadovoljen/na

Zelo sem zadovoljen/a

Sem zadovoljen/na

Sem nezadovoljen/na

Zelo sem nezadovoljen/na

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem
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 Sposobnost uporabe znanja v praksi 

 Sodelovanje v skupini, timu 

 

 Socialne spretnosti (spretnost vzpostavljanja dobrih medsebojnih odnosov v delovnem 

okolju, uspešnega komuniciranja, reševanja konfliktov) 

 

  

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 12 

Zelo zadovoljen = 8 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 8 

Zelo zadovoljen = 13 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 10 

Zelo zadovoljen = 11 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem
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 Sposobnost vrednotenja lastnega dela 

 

 Podjetnost in samoiniciativnost 

 

 Prilagodljivost 

 

  

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 15 

Zelo zadovoljen = 6 

Ne vem  = 1 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 16 

Zelo zadovoljen = 3 

Ne vem  = 2 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 10 

Zelo zadovoljen = 10 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem
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  Spretnost za organizacijo lastnega dela in časa 

 

 Spretnost vodenja 

 

 Znanje uporabe sodobne IKT 

  

  

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 1 

Zadovoljen  = 15 

Zelo zadovoljen = 6 

Ne vem  = 0 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 1 

Zadovoljen  = 11 

Zelo zadovoljen = 3 

Ne vem  = 7 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 8 

Zelo zadovoljen = 8 

Ne vem  = 3 

 

 

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem
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 Sposobnost analize in sinteze 

 Pisno in ustno komuniciranje 

 Znanje sporazumevanja v tujem jeziku 

 Sposobnost raziskovanja 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 13 

Zelo zadovoljen = 4 

Ne vem  = 5 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 1 

Zadovoljen  = 11 

Zelo zadovoljen = 6 

Ne vem  = 2 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 11 

Zelo zadovoljen = 2 

Ne vem  = 9 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 11 

Zelo zadovoljen = 3 

Ne vem  = 7 
 

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem
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 Sposobnost pridobivanja in obdelave informacij iz različnih virov 

 

 Sposobnost učenja 

 

 Spodobnost odločanja 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 12 

Zelo zadovoljen = 4 

Ne vem  = 5 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 12 

Zelo zadovoljen = 7 

Ne vem  = 1 

 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 12 

Zelo zadovoljen = 2 

Ne vem  = 7 

 

 

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem
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 Inovativnost 

 

Z vodjo izobraževanja podjetja SPIN d.o.o., ga. Lilijana Brajlih smo opravili poglobljeni 

intervju glede zadovoljstva z delom študentov v procesu izvajanja praktičnega izobraževanja. 

Skozi vsa leta delovanja VSŠ so naši študenti opravljali PRI na SPIN d.o.o., v študijskem letu 

2010/2011 pa je pet naših študentov sodelovalo v mednarodnem projektu LdV »Student 

company«, znotraj katerega so opravljali tudi PRI, v katerem je SPIN d.o.o. predstavljal enega 

izmed partnerjev projekt. Ena izmed značilnosti poglobljenega intervjuja je, da vprašanja niso 

strukturirana v naprej, zato na ta način puščajo možnost sprotnega prilagajanja. 

Ga. Brajlih razmišljanja glede ustreznosti predhodnih znanj, veščin ter kompetenc naših 

študentov:  

»Ko študente sprejmemo na PRI jim v samem začetku ne damo nekih visoko strokovno 

zahtevnih del, temveč gredo skozi postopek uvajanja, kjer se seznanijo z informacijsko 

tehnologijo katero uporablja našega podjetja. Prav za vašo šolo pri predvsem izpostavila 

podjetniško predznanje ter komunikacijske veščine vaši študentov, lahko mirno rečem, da 

velja za vse vaše študente, ki so bili do sedaj pri nas. Da bi pa študentov v samem startu dali 

zelo visoko zahtevna znanja, tega ne počnemo, tudi z študenti univerzitetnih študijskih 

programov. No, mogoče smo imeli izjemo in to ravno vašega študenta (Ime in priimek 

študenta). Mi se predvsem trudimo, da študenti koristni, da imamo vsi nekaj od tega. Moram 

pa reči, da so vaši študenti zelo motivirani, s tem nimamo nikakršnih težav«. 

 

Zelo nezadovoljen  = 0 

Nezadovoljen   = 0 

Zadovoljen  = 8 

Zelo zadovoljen = 6 

Ne vem  = 6 

 

 

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Ne vem
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Tema je prešla na zaposlitvene možnosti in priporočila za šolo: 

»Mislim, da so zaposlitvene možnosti vaših študentov zelo velike, je pa vprašanje 

zaposljivosti po mojem mnenju v veliki meri odvisno od osebnostnih značilnosti vsakega 

posameznika posebej. Mislim, da bi bilo koristno, da se v okviru izbirnih predmetov 

izobražuje študente z orodij in aplikacijami, ki so konkretno vezane na največja podjetja v 

regiji, ki zaposlujejo vaše diplomante. S tem bi delodajalci dobili že v določeni meri 

specializiran kader, ki se je z našimi procesi in orodij srečal že v času študija. Največji 

problem praktičnega izobraževanja pa vidim izven vprašanje vaših študentov in vaše šole, 

problem je v skrajno kompliciranih birokratskih procesih, če želi organizacija prejeti 

subvencioniranje s strani države. Prepričana sem, da vsa ta birokracija odvrne marsikaterega 

delodajalca k sodelovanju z šolami nasploh. Tukaj bi morale šole stopiti skupaj in od 

pristojnega ministrstva zahtevati poenostavitev postopkov.«  
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11 PRILOGA AP3 

 

Analiza ankete o študiju (diplomanti) 

Spoštovani diplomantka in cenjeni diplomant 

Ker je nenehno prizadevanje za kakovost študijskega procesa naš prioritetni cilj, želimo z 

Vašo pomočjo ugotoviti, kako ocenjujete in komentirate organizacijo ter izvedbo študija, saj 

bomo tako pridobiti informacije, na katerih področjih bi lahko uvedli izboljšave. 

Vsako izjavo in odgovor dobro premislite. Izpolnjen vprašalnik bo pomagal Višji strokovni 

šoli pri izboljšavi študijskega procesa. 

Hvala za sodelovanje.  

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: 

INFORMATIKA 

MEHATRONIKA 

UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN 

KRAJINE 

NAČIN ŠTUDIJA: 

REDNO (mladina) 

IZREDNO (odrasli) 

Ustrezno obkroži 

SPOL 

MOŠKI 

ŽENSKI 

STATUS 

ZAPOSLEN 

ŠTUDENT DRUGE USTANOVE 

Drugo:____________________ 
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Izpolnite, če ste zaposleni: 

Ime institucije v kateri ste zaposleni 

 

V času študija sem bil pri istem delodajalcu že zaposlen (redno ali preko »študentskega 

servisa«) 

DA         NE 

V času študija sem pri delodajalcu kjer sem sedaj zaposlen opravljal praktično izobraževanje 

v okviru študija na VSŠ 

DA        NE 

Delovno mesto na katerem ste zaposleni (po končani diplomi)?  

 

Ali ste med ali ob zaključku študija napredovali? 

Ali morda pričakujete, da boste v kratkem časovnem razdobju napredovali v službi? 

DA        NE 

Opišite ustreznost pridobljenih znanj glede na vaše sedanje ali pričakovane potrebe na 

delovnem mestu: 

Koliko časa pričakujete, da bo poteklo med zagovorom diplome in zaposlitvijo? 

Ali je bilo (je) težko najti ustrezno (drugačno, boljšo) zaposlitev, ki jo je pogojeval (jo 

pogojuje) zaključen študij? 

DA NE 

Izpolnite, če boste študent še naprej: 

Ime šole v katero ste ali se boste vpisali: 
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Študijski program v katerega ste ali boste vpisani 

Zakaj ste se odločili za drugačen oz. dodaten študij (»prehod« na drugo institucijo)? 

Pomislite na organizacijo, predavatelje, prostore, opremo v laboratorijih, vsebine (česa je 

preveč, česa premalo), strokovnost predavateljev, ocenjevanje, odnos predavateljev, 

razpoložljivost, predavateljev, njihov odnos do vas, diplomskem delu, zagovoru 

diplomskega dela, parkirnih prostorih v okolici šole, kavnem avtomatu na hodniku  in 

drugih zadevah, ki so posredno in neposredno vplivale na kakovost študijskega procesa ter 

odgovorite. 

Področje ocenjevanja 

S
e 

n
e 

st
ri

n
ja

m
 

D
el

n
o
 s

e 
n
e 

st
ri

n
ja

m
 

P
re

te
žn

o
 s

e 

st
ri

n
ja

m
 

P
o
p
o
ln

o
m

a 
se

 

st
ri

n
ja

m
 

Informacije o študijskem procesu in programih 

so mi bile pravočasno na razpolago 

    

Prostori za predavanja in vaje in druge oblike 

so bile ustrezni 

    

Oprema za laboratorijske vaje je bila ustrezna     

E-učilnice so bile vsebinsko ustrezne (gradivo) 

in pregledne 

    

Urnik (razpored ur za predavanja in vaje) je bil 

ustrezen 

    

Obveščanje o spremembah je bilo ažurno     

Obseg in dostopnost literature v knjižnici je bil 

ustrezen 

    

Pomoč osebja v knjižnici je ustrezna     
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Vem na koga se moram obrniti za pomoč v 

zvezi s študijem (referat, predavatelji, 

ravnatelj) 

    

Na razpolago je dovolj informacij o možnosti 

vključevanja v projekte in mednarodno 

izmenjavo 

    

Organizacija in izvedba praktičnega 

izobraževanja pri rednih študentih je ustrezna 

    

Na praktičnem izobraževanju sem opravljal-a 

ustrezna strokovna dela in pridobil-a ustrezne 

delovne izkušnje 

    

Študij je izpolnil moja pričakovanja     

Referentka za študijske in študentske zadeve je 

prijazna in je vedno pripravljena pomagati. 

    

Urnik referata je ustrezen     
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Kaj vam je bilo NAJMANJ všeč pri študiju? (graje) 

Kaj vam je bilo NAJBOLJ všeč pri študiju? (pohvale) 

Kako bi lahko izboljšali študij? Kaj predlagate odgovornim za študijski proces? 

Ostale opombe, kritike in pohvale: 

Če želite se lahko podpišete. 

PRILOGA P3 

 

Mehatronika – redni 

N=10 

 

1. Informacije o študijskem procesu in programih so mi bile pravočasno na razpolago. 

 

2. Prostori za predavanja in vaje in druge oblike so bile ustrezna. 

 

3. Oprema za laboratorijske vaje je bila ustrezna. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 5 

- Popolnoma se strinjam: 5 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 6 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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4. E-učilnice so bile vsebinsko ustrezne in pregledne. 

5. Urnik (razpored ur za predavanja in vaje) je bil ustrezen. 

6. Obveščanje o spremembah je bilo ažurno. 

 

7. Obseg in dostopnost literature v knjižnici je bil ustrezen. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 8 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 10 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 6 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 5 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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8. Pomoč osebja v knjižnici. 

 

9. Vem na koga se moram obrniti za pomoč v zvezi s študijem (referat, predavatelji, 

ravnatelj). 

10. Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno 

izmenjavo. 

 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 5 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 0 

- Popolnoma se strinjam: 9 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 5 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 3 

- Popolnoma se strinjam: 2 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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11. Organizacija in izvedba praktičnega izobraževanja pri rednih študentih je ustrezna. 

 

12. Na praktičnem izobraževanjem sem opravljal-a ustrezna strokovna dela in pridobil-a 

ustrezna strokovna dela in pridobil-a ustrezne delovne izkušnje. 

 

13. Študij je izpolnil moja pričakovanja. 

 

14. Referentka za študijske in študentske zadeve je prijazna in je vedno pripravljena 

pomagati. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 6 

- Popolnoma se strinjam: 4 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 3 

- Popolnoma se strinjam: 5 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 5 

- Popolnoma se strinjam: 5 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 8  

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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15. Urnik referata je ustrezen. 

Tretji sklop poziva diplomante k odgovorom na odprta vprašanja. Povzetki odgovorov na 

vprašanja: 

 Kaj vam je bilo NAJMANJ všeč pri študiju? 

Premalo praktičnih vaj, pristop nekaterih profesorjev do samega izobraževanja, premalo vaj in 

prakse,  

 Kaj vam je bilo NAJBOLJ všeč pri študiju? 

Predavatelji so bili pripravljeni pomagati, vaje, laboratorijske vaje, prijaznost profesorjev, 

ustrežljivost referentke, vaje so bile zelo zanimive. 

 Kako bi lahko izboljšali študij? Kaj predlagate odgovorim za študijski proces? 

Še več praktičnega dela, še več praktičnih znanj, več ur za laboratorijske vaje, študije je v 

redu. 

 Ostale opombe, kritike in pohvale: 

Zelo v redu študij. 

  

 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 3 

- Popolnoma se strinjam: 7 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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Mehatronika – izredni 

N=8 

1. Informacije o študijskem procesu in programih so mi bile pravočasno na razpolago. 

 

2. Prostori za predavanja in vaje in druge oblike so bile ustrezna. 

 

3. Oprema za laboratorijske vaje je bila ustrezna. 

4. E-učilnice so bile vsebinsko ustrezne in pregledne. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 5 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 6 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 6 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 6 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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5. Urnik (razpored ur za predavanja in vaje) je bil ustrezen. 

 

6. Obveščanje o spremembah je bilo ažurno. 

 

7. Obseg in dostopnost literature v knjižnici je bil ustrezen. 

 

8. Pomoč osebja v knjižnici. 

 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 4 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 7 

- Popolnoma se strinjam: 0 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 3 

- Popolnoma se strinjam: 5 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 7 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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9. Vem na koga se moram obrniti za pomoč v zvezi s študijem (referat, predavatelji, 

ravnatelj). 

 

10. Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno 

izmenjavo. 

 

11. Organizacija in izvedba praktičnega izobraževanja pri rednih študentih je ustrezna. 

 

/ 

12. Na praktičnem izobraževanjem sem opravljal-a ustrezna strokovna dela in pridobil-a 

ustrezna strokovna dela in pridobil-a ustrezne delovne izkušnje. 

 

 / 

 

13. Študij je izpolnil moja pričakovanja. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 8 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 1 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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14. Referentka za študijske in študentske zadeve je prijazna in je vedno pripravljena 

pomagati. 

 

15. Urnik referata je ustrezen. 

Tretji sklop poziva diplomante k odgovorom na odprta vprašanja. Povzetki odgovorov na 

vprašanja: 

 Kaj vam je bilo NAJMANJ všeč pri študiju? 

Urnik, premalo praktičnih vaj iz strokovnega področja, zaporedje tem, določene teme so bile 

nerazumljive,  

 Kaj vam je bilo NAJBOLJ všeč pri študiju? 

Vaje, pomoč pri študiju – predavatelji, ponovno aktiviranje »glave« po nekaj letih dela, 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 6 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 7 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 4 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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pridobljeno znanje, določeni predavatelji, razlaga profesorjev,  

 Kako bi lahko izboljšali študij? Kaj predlagate odgovorim za študijski proces? 

Bolj tekoči potek brez pavz; mislim, da je odlično 

 Ostale opombe, kritike in pohvale: 

 

Informatika – izredni 

N=14 

1. Informacije o študijskem procesu in programih so mi bile pravočasno na razpolago. 

 

2. Prostori za predavanja in vaje in druge oblike so bile ustrezna. 

 

3. Oprema za laboratorijske vaje je bila ustrezna. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 12 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 11 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 3 

- Popolnoma se strinjam: 10  

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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4. E-učilnice so bile vsebinsko ustrezne in pregledne. 

 

5. Urnik (razpored ur za predavanja in vaje) je bil ustrezen. 

6. Obveščanje o spremembah je bilo ažurno. 

7. Obseg in dostopnost literature v knjižnici je bil ustrezen. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 11 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 9 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 6 

- Popolnoma se strinjam: 6 

 

 

 

 

 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 11 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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8. Pomoč osebja v knjižnici. 

 

9. Vem na koga se moram obrniti za pomoč v zvezi s študijem (referat, predavatelji, 

ravnatelj). 

 

10. Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno 

izmenjavo. 

  

 

 

  

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 0 

- Popolnoma se strinjam: 13 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 0 

- Popolnoma se strinjam: 12 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 3 

- Pretežno se strinjam: 5 

- Popolnoma se strinjam: 5 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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11. Organizacija in izvedba praktičnega izobraževanja pri rednih študentih je ustrezna. 

 

/ 

12. Na praktičnem izobraževanjem sem opravljal-a ustrezna strokovna dela in pridobil-a 

ustrezna strokovna dela in pridobil-a ustrezne delovne izkušnje. 

 

13. Študij je izpolnil moja pričakovanja. 

 

14. Referentka za študijske in študentske zadeve je prijazna in je vedno pripravljena 

pomagati. 

 

15. Urnik referata je ustrezen. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 11 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 0 

- Popolnoma se strinjam: 13 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 11 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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Tretji sklop poziva diplomante k odgovorom na odprta vprašanja. Povzetki odgovorov na 

vprašanja: 

 Kaj vam je bilo NAJMANJ všeč pri študiju? 

Več ur za določene tematike, organiziranost, menjava predavalnic tik pred predavanji; vse v 

redu 

 Kaj vam je bilo NAJBOLJ všeč pri študiju? 

Skoraj vse, strokovne razlage profesorjev; všečen program informatike; pridobljeno znanje; 

strokovnost in dostopnost predavateljev; profesorji in njihov odnos do prenosa znanja; 

praktični primeri; komunikativnost predavateljev; nova znanja; zanimivi predmeti; veliko dela 

s PC 

 

 Kako bi lahko izboljšali študij? Kaj predlagate odgovorim za študijski proces? 

Ostanite taki kot ste, že tako ste dovolj dobri; več strokovnih predmetov; obveščanje preko 

SMS; ni pripomb,  

 Ostale opombe, kritike in pohvale: / 

 

Informatika – redni 

N=11 

1. Informacije o študijskem procesu in programih so mi bile pravočasno na razpolago. 

 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 9 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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2. Prostori za predavanja in vaje in druge oblike so bile ustrezna. 

3. Oprema za laboratorijske vaje je bila ustrezna. 

 

4. E-učilnice so bile vsebinsko ustrezne in pregledne. 

 

5. Urnik (razpored ur za predavanja in vaje) je bil ustrezen. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 9 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 3 

- Popolnoma se strinjam: 7 

 

 

 

 

 

 

 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 10  

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 3 

- Popolnoma se strinjam: 7  

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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6. Obveščanje o spremembah je bilo ažurno. 

 

7. Obseg in dostopnost literature v knjižnici je bil ustrezen. 

 

8. Pomoč osebja v knjižnici. 

 

9. Vem na koga se moram obrniti za pomoč v zvezi s študijem (referat, predavatelji, 

ravnatelj). 

 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 3 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 5 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 7 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 10 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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10. Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno 

izmenjavo. 

  

 

11. Organizacija in izvedba praktičnega izobraževanja pri rednih študentih je ustrezna. 

 

12. Na praktičnem izobraževanjem sem opravljal-a ustrezna strokovna dela in pridobil-a 

ustrezna strokovna dela in pridobil-a ustrezne delovne izkušnje. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 10 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 5 

- Popolnoma se strinjam: 5 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 3 

- Popolnoma se strinjam: 8 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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13. Študij je izpolnil moja pričakovanja. 

 

14. Referentka za študijske in študentske zadeve je prijazna in je vedno pripravljena 

pomagati. 

 

  

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 0 

- Popolnoma se strinjam: 10 

 

 

 

 

 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 0 

- Popolnoma se strinjam: 10 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 9 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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15. Urnik referata je ustrezen. 

 

Tretji sklop poziva diplomante k odgovorom na odprta vprašanja. Povzetki odgovorov na 

vprašanja: 

 Kaj vam je bilo NAJMANJ všeč pri študiju? 

Popoldanske aktivnosti 

 Kaj vam je bilo NAJBOLJ všeč pri študiju? 

Odnos predavateljev do študentov; podajanje snovi; možnost lastnega vplivanja na potek 

študija; vse 

 Kako bi lahko izboljšali študij? Kaj predlagate odgovorim za študijski proces? 

Prilagajanje praktičnega dela pri delodajalcu 

 Ostale opombe, kritike in pohvale: 

Samo tako naprej. 

  

  

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 9 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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Upravljanje podeželja in krajine – izredni 

N=3 

 

1. Informacije o študijskem procesu in programih so mi bile pravočasno na razpolago. 

 

2. Prostori za predavanja in vaje in druge oblike so bile ustrezna. 

 

3. Oprema za laboratorijske vaje je bila ustrezna. 

 

4. E-učilnice so bile vsebinsko ustrezne in pregledne. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 1 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 1 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 2 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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5. Urnik (razpored ur za predavanja in vaje) je bil ustrezen. 

6. Obveščanje o spremembah je bilo ažurno. 

 

7. Obseg in dostopnost literature v knjižnici je bil ustrezen. 

 

8. Pomoč osebja v knjižnici. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 2 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 3 

- Popolnoma se strinjam: 0 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 6 

- Popolnoma se strinjam: 6 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 0 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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9. Vem na koga se moram obrniti za pomoč v zvezi s študijem (referat, predavatelji, 

ravnatelj). 

 

10. Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno 

izmenjavo. 

  

 

11. Organizacija in izvedba praktičnega izobraževanja pri rednih študentih je ustrezna. 

/ 

  

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 0 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 2 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 0 

- Popolnoma se strinjam: 2 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam



TŠC Nova Gorica, Višja strokovna šola Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2010-11 

 

126 

 

12. Na praktičnem izobraževanjem sem opravljal-a ustrezna strokovna dela in pridobil-a 

ustrezna strokovna dela in pridobil-a ustrezne delovne izkušnje. 

 

 / 

 

13. Študij je izpolnil moja pričakovanja. 

 

 

14. Referentka za študijske in študentske zadeve je prijazna in je vedno pripravljena 

pomagati. 

 

15. Urnik referata je ustrezen. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 2 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 0 

- Popolnoma se strinjam: 3 

 

 

 

 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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Tretji sklop poziva diplomante k odgovorom na odprta vprašanja. Povzetki odgovorov na 

vprašanja: 

 Kaj vam je bilo NAJMANJ všeč pri študiju? 

Nimam pripomb 

 Kaj vam je bilo NAJBOLJ všeč pri študiju? 

Korekten odnos 

 Kako bi lahko izboljšali študij? Kaj predlagate odgovorim za študijski proces? 

/ 

 Ostale opombe, kritike in pohvale: 

Zahvaljujem se vsem profesorjem, ki so bili korektni do mene in vseh mojih sošolcev. 

 

  

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 0 

- Popolnoma se strinjam: 3 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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12 PRILOGA AP4 

VPRAŠALNIK ZA PREDAVATELJE 

Ta vprašalnik daje možnost, da anonimno ocenite delo in razmere na TŠC Nova Gorica, Višji 

strokovni šoli. Če menite, da katero izmed vprašanj razkriva vašo anonimnost, lahko odgovor 

na to vprašanje izpustite. Vsako izjavo dobro premislite. Izpolnjen vprašalnik bo pomagal 

direktorju, ravnatelju in vsem ostalim organom višje strokovne šole pri nadaljnjem delu. Z 

izpolnitvijo tega vprašalnika boste prispevali k nenehnim izboljšavam kakovosti.  

Vprašalnik lahko večkrat izpolnite med letom 

 

PREDAVATELJ, ki (je) 

INŠTRUKTOR, ki (je) 

Ustrezno obkroži 

REDNO ZAPOSLEN NA TŠC NG 

SODELUJE PREKO (PODJEMNE) 

POGODBE 

Ustrezno obkroži 

 

1. Kaj menite o organizaciji dela in delovnih pogojih? Vaše mnenje o delu na šoli izrazite 

tako, da označite (s kljukico, križcem), v kakšni meri se strinjate s posamezno trditvijo.  

 

Trditve o organizaciji dela in delovnih pogojih Sklop Sploh 

se ne 

strinja

m 

Se ne 

strinja

m 

Delno 

se 

strinja

m 

Pretežno 

se 

strinjam 

Popolno

ma se 

strinjam 

Ne 

vem 

Pri delu sem imel/a možnost uporabljati sodobno 

informacijsko tehnologijo. 

5       

Prostori za predavanja, vaje in druge oblike dela so 

bili ustrezni. 

5       
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Ure predavanj, vaj in drugih oblik dela (oz. 

delovni čas) so bile ustrezno razporejene. 

5       

Obseg in dostopnost literature v knjižnici sta 

ustrezna. 

4       

Prostor v šoli, kjer se lahko pripravljam na delo in 

opravim individualne razgovore, je ustrezen. 

5       

Oprema in tehnični pripomočki v predavalnicah so 

ustrezni. 

5       

Zadovoljen/na sem z možnostmi uporabe 

telekomunikacijskih pripomočkov in naprav za 

tiskanje, kopiranje. 

5       

Organizacija in razpored pouka za redne študente 

sta bila ustrezna. 

5       

Organizacija in razpored pouka za izredne študente 

sta bila ustrezna. 

5       

Dobil/a sem pravočasne informacije o delovnem 

procesu, obveščanje o spremembah je bilo ažurno 

in natančno. 

2       

Načini informiranja na šoli so ustrezni. 

 

3       

Potrebne informacije za delo dobim pravočasno. 2       

Pogostost sestankov, razgovorov, predavateljskih 

zborov, strokovnih aktivov je ustrezna. 

1       

Dobivam dovolj informacij s strani ravnatelja 

VSŠ. 

2       
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Informacije, ki jih dobivam s strani ravnatelja 

VSŠ, so oblikovane na pravi način, kratke, 

razumljive in nedvoumne. 

2       

Informiran/a sem o dogajanju v Centru. 3       

Dobivam dovolj informacij s strani ostalih 

ravnateljev na Centru. 

3       

Informacije, ki jih dobivam s strani ostalih 

ravnateljev na Centru, so oblikovane na pravi 

način, kratke, razumljive in nedvoumne. 

3       

2. Kaj menite o sodelovanju, medosebnih odnosih in informiranju? 

Trditve o sodelovanju in medosebnih odnosi 
S

k
lo

p
 

S
p
lo

h
 

se
 

n
e 

st
ri

n
ja

m
 

S
e 

n
e 

st
ri

n
ja

m
 

P
re

te
žn

o
 

se
 

st
ri

n
ja

m
 

P
o
p
o
ln

o

m
a 

se
 

st
ri

n
ja

m
 

Sodelovanje z osebjem v knjižnici je ustrezno. 6     

Sodelovanje z referentko je ustrezno. 6     

Sodelovanje s tehničnim osebjem (laborant, 

vzdrževalec) je ustrezno. 

6     

V okviru strokovnega aktiva dobro sodelujemo. 6     

Sodelovanje z direktorjem je dobro. /     

Sodelovanje z ravnateljem višje šole je dobro. 1     

Vodstvo VSŠ spodbuja in omogoča povezovanje z 

drugimi zavodi. 

1     

Imam dobre možnosti vključevanja v različne 

projekte. 

4     

Med strokovnimi delavci VSŠ vladajo dobri 6     
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medosebni odnosi.  

V kolektivu VSŠ se zelo dobro počutim. 6     

Imam občutek, da je nadrejenim mar zame, da me 

cenijo in spoštujejo. 

1     

Strokovni delavci VSŠ si upamo odkrito izraziti 

svoje mnenje. 

6     

Z drugimi strokovnimi delavci VSŠ tvorim 

skupino, ki zagotavlja uspešno doseganje ciljev. 

6     

V naši VSŠ je sproščeno vzdušje. 1     

Z nadrejenimi smo v dobrih medsebojnih odnosih. 1     

Od nadrejenih dobim dovolj priznanj in pohval za 

svoje delo. 

1     

Redno dobivam povratne informacije o uspešnosti 

pri delu in rezultatih, ki jih dosegam. 

2     

 

3. Kaj še posebej prispeva k vašemu dobremu počutju na VSŠ, med sodelavci? 

4. Kaj slabo vpliva na vaše počutje na VSŠ med sodelavci? 

5. Kaj še posebej prispeva k vašemu dobremu počutju med študenti? 

6. Kaj slabo vpliva na vaše počutje med študenti? 
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7. Kaj menite o plačilu in nagrajevanju?   

 

  

Trditve o plačilu in nagrajevanju 

S
k
lo

p
 

S
e 

sp
lo

h
 

n
e 

st
ri

n
ja

m
 

S
e 

n
e 

st
ri

n
ja

m
 

P
re

te
žn

o
 

se
 

st
ri

n
ja

m
 

P
o
p
o
ln

o

m
a 

se
 

st
ri

n
ja

m
 

Zadovoljen/na sem s plačilom. 7     

Menim, da je moje plačilo enakovredno plačilu 

drugih predavateljev za enako delo. 

7     

Za dodatno opravljeno delo sem deležen/a 

ustrezne plačila 

7     

Plačilo je sorazmerno vloženemu delu in trudu. 7     

Vodstvo TŠC NG, VSŠ nagradi moj trud z (ne) 

materialno nagrado. 

1     
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8. Kakšno je vaše mnenje o delu na višji šoli? 

 

Trditve o vsebini dela in osebnem napredku Sklop Sploh 

se ne 

strinja

m 

Se ne 

strinjam 

Pretež

no se 

strinja

m 

Popolno

ma se 

strinjam 

Ne 

vem 

Delo na VSŠ je izpolnilo moja pričakovanja. 4      

Imam dobre možnosti za strokovno izpopolnjevanje 

oziroma napredovanje. 

4      

Imam dobre možnosti za osebno rast. 4      

Rezultati mojega dela mi dajejo občutek zadovoljstva, 

občutek, da sem nekaj dosegel/a. 

4      

Delo ustreza moji izobrazbi, interesom, sposobnostim 

… 

4      

Z delom na VSŠ zadovoljim svoje osebne potrebe. 4      

Praviloma imam na razpolago dovolj časa in sredstev, 

da opravim delovne naloge. 

5      

Vesel/a in ponosen/a sem, da delam na tej VSŠ. 6      

Pri delu sem lahko ustvarjalen/a in inovativen/a. 4      

Pri svojem delu sem svoboden/a. 4      

Opravljam zanimivo in kreativno delo. 4      

 

9. Po čem menite, da nas udeleženci izobraževanja cenijo? 

10. Kaj je po vašem mnenju študentom na višji šoli najbolj všeč? 
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11. Navedite predloge, ki bi pripomogli k izboljšanju sodelovanja med zaposlenimi, 

zaposlenimi in vodstvom, zaposlenimi in študenti. 

12. S kakšnimi ukrepi bi lahko povečali zadovoljstvo predavateljev, na katerih področjih? 

13. Vaša celovita ocena zadovoljstva na delovnem mestu strokovnega delavca 

Področja ocenjevanja Sklop Sploh nisem 

zadovoljen/n

a 

Nisem 

zadovoljen

/na 

Pretežno 

sem 

zadovoljen

/na 

Popolnoma 

sem 

zadovoljen/n

a 

Pogoji dela 5     
Delo – vsebina 4     

Odnosi s sodelavci 6     

Možnosti napredovanja 4     

Vodenje 1     

Plačilo 7     

 

14. Kaj je po vašem mnenju najpomembnejši kriterij kakovosti VSŠ? 

15. Kaj bi po vašem mnenju morali spremeniti za izboljšanje kakovosti VSŠ? 

16. Vaše mnenje o anketi: 

Datum izpolnjevanja ankete:                        Če želite, se lahko podpišete: 
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PRILOGA P4 

Analiza in interpretacija anketnih vprašalnikov za predavatelje 

Redno zaposleni predavatelji 

N= 13 

1. Vaša celovita ocena zadovoljstva na delovnem mestu strokovnega delavca 

1. Pogoji dela 

 

2. Delo - vsebina 

 

3. Odnosi s sodelavci 

 

 

- Sploh nisem zadovoljen   = 0 

- Nisem zadovoljen   = 0 

- Pretežno sem zadovoljen  = 7 

- Popolnoma sem zadovoljen = 4 

 
 

- Sploh nisem zadovoljen   = 0 

- Nisem zadovoljen   = 0 

- Pretežno sem zadovoljen  = 3 

- Popolnoma sem zadovoljen = 8 

 
 

- Sploh nisem zadovoljen   = 0 

- Nisem zadovoljen   = 0 

- Pretežno sem zadovoljen  = 5 

- Popolnoma sem zadovoljen = 6 

 
 

Sploh nisem zadovoljen

Nisem zadovoljen

Pretežno sem zadovoljen

Popolnoma sem zadovoljen

Sploh nisem zadovoljen

Nisem zadovoljen

Pretežno sem zadovoljen

Popolnoma sem zadovoljen

Sploh nisem zadovoljen

Nisem zadovoljen

Pretežno sem zadovoljen

Popolnoma sem zadovoljen
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4. Možnosti napredka 

5. Vodenje  

 

6. Plačilo  

Izredni predavatelji 

N = 10 

1. Vaša celovita ocena zadovoljstva na delovnem mestu strokovnega delavca 

1. Pogoji dela 

- Sploh nisem zadovoljen   = 0 

- Nisem zadovoljen   = 0 

- Pretežno sem zadovoljen  = 6 

- Popolnoma sem zadovoljen = 3 

 
 

- Sploh nisem zadovoljen   = 0 

- Nisem zadovoljen   = 0 

- Pretežno sem zadovoljen  = 4 

- Popolnoma sem zadovoljen = 3 

 
 

- Sploh nisem zadovoljen   = 0 

- Nisem zadovoljen   = 0 

- Pretežno sem zadovoljen  = 7 

- Popolnoma sem zadovoljen = 1 

 
 

- Sploh nisem zadovoljen   = 0 

- Nisem zadovoljen   = 0 

- Pretežno sem zadovoljen  = 3 

- Popolnoma sem zadovoljen = 6 

 
 

Sploh nisem zadovoljen

Nisem zadovoljen

Pretežno sem zadovoljen

Popolnoma sem zadovoljen

Sploh nisem zadovoljen

Nisem zadovoljen

Pretežno sem zadovoljen

Popolnoma sem zadovoljen

Sploh nisem zadovoljen

Nisem zadovoljen

Pretežno sem zadovoljen

Popolnoma sem zadovoljen

Sploh nisem zadovoljen

Nisem zadovoljen

Pretežno sem zadovoljen

Popolnoma sem zadovoljen
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2. Delo - vsebina 

 

3. Odnosi s sodelavci 

4. Možnosti napredka 

 

5. Vodenje  

 

  

- Sploh nisem zadovoljen   = 0 

- Nisem zadovoljen   = 0 

- Pretežno sem zadovoljen  = 2 

- Popolnoma sem zadovoljen = 7 

 
 

- Sploh nisem zadovoljen   = 0 

- Nisem zadovoljen   = 0 

- Pretežno sem zadovoljen  = 4 

- Popolnoma sem zadovoljen = 6 

 
 

- Sploh nisem zadovoljen   = 1 

- Nisem zadovoljen   = 3 

- Pretežno sem zadovoljen  = 1 

- Popolnoma sem zadovoljen = 3 

 
 

- Sploh nisem zadovoljen   = 0 

- Nisem zadovoljen   = 0 

- Pretežno sem zadovoljen  = 5 

- Popolnoma sem zadovoljen = 3 

 
 

Sploh nisem zadovoljen

Nisem zadovoljen

Pretežno sem zadovoljen

Popolnoma sem zadovoljen

Sploh nisem zadovoljen

Nisem zadovoljen

Pretežno sem zadovoljen

Popolnoma sem zadovoljen

Sploh nisem zadovoljen

Nisem zadovoljen

Pretežno sem zadovoljen

Popolnoma sem zadovoljen

Sploh nisem zadovoljen

Nisem zadovoljen

Pretežno sem zadovoljen

Popolnoma sem zadovoljen
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6. Plačilo  

 

 

 

  

- Sploh nisem zadovoljen   = 1 

- Nisem zadovoljen   = 2 

- Pretežno sem zadovoljen  = 5 

- Popolnoma sem zadovoljen = 0 

 
 

Sploh nisem zadovoljen

Nisem zadovoljen

Pretežno sem zadovoljen

Popolnoma sem zadovoljen
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13 PRILOGA AP5 

 

VPRAŠALNIK ZA OCENJEVANJE DELA PREDAVATELJA 

ŠTUDIJ IN SMER  

PREDMET  

PREDAVATELJ  

SPOL   - ženski   -moški 

SREDNJEŠOLSKA IZOBRAZBA: ______________________________________ 

Ta vprašalnik daje možnost, da anonimno ocenite predmet in predavatelja. Vsak odgovor na 

trditev dobro premislite. Izpolnitev vprašalnika bo pomagala predavatelju izboljšati njegovo 

učinkovitost pri tem predmetu. 

 

Lestvica ocenjevanja je osem stopenjska, pri čemer predstavlja 1- POPOLNO 

NESTRINJANJE z izjavo in 8-POPOLNO STRINJANJE z izjavo. Prosimo, da v vsaki 

vrstici označite ustrezen krogec. 

 

  1  2  3  4  5  6  7  8  

1.  Gradivo za predmet je bilo dobro pripravljeno O  O  O  O  O  O  O  O 

2.  Vsebina predmeta je bila zanimiva O  O  O  O  O  O  O  O  

3.  Predavana snov nadgrajuje snov obravnavano v 

srednji šoli (če predmet ni nadgradnja 

srednješolske snovi, ne odgovarjajte). 

O  O  O  O  O  O  O  O  

4.  Predavatelj je odpredaval snov, ki jo je na začetku 

predavanj predstavil v učnem programu 

O  O  O  O  O  O  O  O   
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5.  Občutek imam, da sem se pri tem predmetu naučil 

veliko 

O  O  O  O  O  O  O  O   

6.  S tem predmetom sem pridobil uporabna znanja 

in/ali veščine 

O  O  O  O  O  O  O  O   

7.  Vzeto vse skupaj, sem imel koristi od tega 

predmeta 

O  O  O  O  O  O  O  O   

8.  Predavatelj se je na predavanja dobro pripravil. O  O  O  O  O  O  O  O   

9.  Predavatelj je pokazal zavzeto zanimanje za 

vsebino predmeta 

O  O  O  O  O  O  O  O   

10.  Predavanja so bila jasna in zanimiva O  O  O  O  O  O  O  O   

11.  Predavatelj mi je z uporabo praktičnih primerov 

precej olajšal razumevanje vsebine predmeta 

O  O  O  O  O  O  O  O   

12.  Predavatelj je ustvaril ozračje, v katerem smo 

študentje brez strahu postavljali vprašanja in 

izražali svoja mnenja. 

O  O  O  O  O  O  O  O   

13.  Predavatelj je spoštoval vprašanja in poglede 

študentov na obravnavano temo 

O  O  O  O  O  O  O  O   

14.  Predavatelj je pokazal pristno zanimanje za 

študente 

O  O  O  O  O  O  O  O   

15.  Predavatelj je bil pravičen in nepristranski do 

študentov 

O  O  O  O  O  O  O  O   

16.  Predavanja so me spodbudila, da se bom še bolj 

poglobil v obravnavano tematiko 

O  O  O  O  O  O  O  O   

17.  Vzeto vse skupaj, ocenjujem predavatelja kot 

dobrega 

O  O  O  O  O  O  O  O   
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18.  Referentka za študijske in študentske zadeve je 

prijazna in vedno pripravljena pomagati. 

O  O  O  O  O  O  O  O  

 

KOMENTARJI: 

Kaj vam je bilo NAJBOLJ všeč 

a) pri predmetu 

b) pri predavatelju? 

Kaj vam je bilo NAJMANJ všeč 

a) pri predmetu 

b) pri predavatelju? 

Kaj bi lahko predavatelj izboljšal 

a) pri predmetu 

b) pri predavatelju? 

Ostale opombe, pohvale: 
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14 PRILOGA AP6 

Anketa o študiju - študenti 

Spoštovane študentke in cenjeni študenti! 

Ker je nenehno prizadevanje za kakovost študijskega procesa naš prioritetni cilj, želimo z 

Vašo pomočjo ugotoviti, kako ocenjujete in komentirate organizacijo ter izvedbo študija, saj 

bomo tako pridobiti informacije, na katerih področjih bi lahko uvedli izboljšave. 

Če menite, da katero izmed vprašanj razkriva vašo anonimnost in vas to moti, lahko odgovor 

na to vprašanje izpustite. Vsako izjavo in odgovor dobro premislite. Izpolnjen vprašalnik bo 

pomagal Višji strokovni šoli pri izboljšavi študijskega procesa. 

 

Hvala za sodelovanje.  

 

ŠTUDIJSKI 

PROGRAM: 

INFORMATIKA                  MEHATRONIKA 

UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 

 

NAČIN ŠTUDIJA: 

REDNO (mladina)               IZREDNO (odrasli) 

 

SPOL 

MOŠKI                         ŽENSKI 

 

Pomislite na organizacijo, predavatelje, prostore, opremo v laboratorijih, vsebine (česa je 

preveč, česa premalo), strokovnost predavateljev, ocenjevanje, odnos predavateljev, 

razpoložljivost, predavateljev, njihov odnos do vas, diplomskem delu, zagovoru diplomskega 

dela, parkirnih prostorih v okolici šole, kavnem avtomatu na hodniku  in drugih zadevah, ki 

so posredno in neposredno vplivale na kvaliteto študijskega procesa ter odgovorite. 

 



TŠC Nova Gorica, Višja strokovna šola Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2010-11 

 

143 

 

Področje ocenjevanja Se ne 

strinjam 

Delno se 

ne strinjam 

Pretežno se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

Informacije o študijskem procesu in 

programih so mi bile pravočasno na 

razpolago 

    

Prostori za predavanja in vaje in druge oblike 

so bile ustrezni 

    

Oprema za laboratorijske vaje je bila 

ustrezna 

    

E-učilnice so bile vsebinsko ustrezne 

(gradivo) in pregledne 

    

Urnik (razpored ur za predavanja in vaje) je 

bil ustrezen 

    

Obveščanje o spremembah je bilo ažurno     

Obseg in dostopnost literature v knjižnici je 

bil ustrezen 

    

Pomoč osebja v knjižnici je ustrezna     

Vem na koga se moram obrniti za pomoč v 

zvezi s študijem (referat, predavatelji, 

ravnatelj) 

    

Na razpolago je dovolj informacij o možnosti 

vključevanja v projekte in mednarodno 

izmenjavo 

    

Organizacija in izvedba praktičnega 

izobraževanja pri rednih študentih je ustrezna 
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Področje ocenjevanja Se ne 

strinjam 

Delno se 

ne strinjam 

Pretežno se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

Na praktičnem izobraževanju sem opravljal-a 

ustrezna strokovna dela in pridobil-a ustrezne 

delovne izkušnje 

    

Študij je izpolnil moja pričakovanja     

Referentka za študijske in študentske zadeve 

je prijazna in je vedno pripravljena pomagati. 

    

Urnik referata je ustrezen     

 

Kaj vam je bilo NAJMANJ všeč pri študiju? (graje) 

Kaj vam je bilo NAJBOLJ všeč pri študiju? (pohvale) 

Kako bi lahko izboljšali študij? Kaj predlagate odgovornim za študijski proces? 

Ostale opombe, kritike in pohvale: 

Če želite se lahko podpišete. 

 

PRILOGA 6  

Anketa o študiju 

Analize 

UPK – redni 

N=14 

M= 3 

Ž=11 
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1. Informacije o študijskem procesu in programih so mi bile pravočasno na razpolago. 

 

 

2. Prostori za predavanja in vaje in druge oblike so bile ustrezna. 

 

3. Oprema za laboratorijske vaje je bila ustrezna. 

4. E-učilnice so bile vsebinsko ustrezne in pregledne. 

 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 6 

- Popolnoma se strinjam: 7 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 5 

- Popolnoma se strinjam: 9 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 5 

- Popolnoma se strinjam: 7 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 10 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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5. Urnik (razpored ur za predavanja in vaje) je bil ustrezen. 

 

 

6. Obveščanje o spremembah je bilo ažurno. 

 

7. Obseg in dostopnost literature v knjižnici je bil ustrezen. 

 

8. Pomoč osebja v knjižnici. 

9. Vem na koga se moram obrniti za pomoč v zvezi s študijem (referat, predavatelji, 

- Se ne strinjam: 2 

- Delno se strinjam: 3 

- Pretežno se strinjam: 5 

- Popolnoma se strinjam: 4 

 
 

- Se ne strinjam: 4 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 3 

- Popolnoma se strinjam: 6 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 7 

- Popolnoma se strinjam: 6 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 10 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam



TŠC Nova Gorica, Višja strokovna šola Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2010-11 

 

147 

 

ravnatelj). 

10. Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno 

izmenjavo. 

 

11. Organizacija in izvedba praktičnega izobraževanja pri rednih študentih je ustrezna. 

 

12. Na praktičnem izobraževanjem sem opravljal-a ustrezna strokovna dela in pridobil-a 

ustrezna strokovna dela in pridobil-a ustrezne delovne izkušnje. 

 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 12 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 9 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 1 

- Popolnoma se strinjam: 11 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 11 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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13. Študij je izpolnil moja pričakovanja. 

14. Referentka za študijske in študentske zadeve je prijazna in je vedno pripravljena 

pomagati. 

 

15. Urnik referata je ustrezen. 

UPK – izredni 

N=11 

M= 4 

Ž=7 

 

1. Informacije o študijskem procesu in programih so mi bile pravočasno na razpolago. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 6 

- Popolnoma se strinjam: 8 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 12 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 5 

- Popolnoma se strinjam: 9 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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2. Prostori za predavanja in vaje in druge oblike so bile ustrezna. 

3. Oprema za laboratorijske vaje je bila ustrezna. 

4. E-učilnice so bile vsebinsko ustrezne in pregledne. 

5. Urnik (razpored ur za predavanja in vaje) je bil ustrezen. 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 3 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 3 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 6 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 6 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 5 

- Popolnoma se strinjam: 5 

 
 

- Se ne strinjam: 2 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 3 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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6. Obveščanje o spremembah je bilo ažurno. 

7. Obseg in dostopnost literature v knjižnici je bil ustrezen. 

8. Pomoč osebja v knjižnici. 

9. Vem na koga se moram obrniti za pomoč v zvezi s študijem (referat, predavatelji, 

ravnatelj). 

10. Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno 

izmenjavo. 

- Se ne strinjam: 3 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 3 

- Popolnoma se strinjam: 4 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 3 

- Popolnoma se strinjam: 6 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 6 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 8 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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11. Organizacija in izvedba praktičnega izobraževanja pri rednih študentih je ustrezna. 

          / 

12. Na praktičnem izobraževanjem sem opravljal-a ustrezna strokovna dela in pridobil-a 

ustrezna strokovna dela in pridobil-a ustrezne delovne izkušnje. 

/ 

13. Študij je izpolnil moja pričakovanja. 

14. Referentka za študijske in študentske zadeve je prijazna in je vedno pripravljena 

pomagati. 

15. Urnik referata je ustrezen. 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 5 

- Popolnoma se strinjam: 4 

 
 

- Se ne strinjam: 2 

- Delno se strinjam: 4 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 3 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 3 

- Popolnoma se strinjam: 6 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 4 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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MEH – redno 

N=41 

M= 41 

Ž=0 

 

1. Informacije o študijskem procesu in programih so mi bile pravočasno na razpolago. 

2. Prostori za predavanja in vaje in druge oblike so bile ustrezna. 

3. Oprema za laboratorijske vaje je bila ustrezna. 

4. E-učilnice so bile vsebinsko ustrezne in pregledne. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 13 

- Pretežno se strinjam: 19 

- Popolnoma se strinjam: 12 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 3 

- Pretežno se strinjam: 24 

- Popolnoma se strinjam: 17 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 3 

- Pretežno se strinjam: 21 

- Popolnoma se strinjam: 17 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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5. Urnik (razpored ur za predavanja in vaje) je bil ustrezen. 

6. Obveščanje o spremembah je bilo ažurno. 

7. Obseg in dostopnost literature v knjižnici je bil ustrezen. 

8. Pomoč osebja v knjižnici. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 6 

- Pretežno se strinjam: 22 

- Popolnoma se strinjam: 15 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 7 

- Pretežno se strinjam: 20 

- Popolnoma se strinjam: 15 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 12 

- Pretežno se strinjam: 16 

- Popolnoma se strinjam: 12 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 5 

- Pretežno se strinjam: 18 

- Popolnoma se strinjam: 16 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 5 

- Pretežno se strinjam: 20 

- Popolnoma se strinjam: 13 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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9. Vem na koga se moram obrniti za pomoč v zvezi s študijem (referat, predavatelji, 

ravnatelj). 

10. Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno 

izmenjavo. 

 

11. Organizacija in izvedba praktičnega izobraževanja pri rednih študentih je ustrezna. 

 

12. Na praktičnem izobraževanjem sem opravljal-a ustrezna strokovna dela in pridobil-a 

ustrezna strokovna dela in pridobil-a ustrezne delovne izkušnje. 

 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 4 

- Pretežno se strinjam: 17 

- Popolnoma se strinjam: 18 

 
 

- Se ne strinjam: 2 

- Delno se strinjam: 7 

- Pretežno se strinjam: 15 

- Popolnoma se strinjam: 15 

 
 

- Se ne strinjam: 3 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 18 

- Popolnoma se strinjam: 10 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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13. Študij je izpolnil moja pričakovanja. 

14. Referentka za študijske in študentske zadeve je prijazna in je vedno pripravljena 

pomagati. 

15. Urnik referata je ustrezen. 

  

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 18 

- Popolnoma se strinjam: 10 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 7 

- Pretežno se strinjam: 23 

- Popolnoma se strinjam: 10 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 17 

- Popolnoma se strinjam: 19 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 24 

- Popolnoma se strinjam: 14 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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MEH – izredni 

N=21 

M= 21 

Ž=0 

1. Informacije o študijskem procesu in programih so mi bile pravočasno na razpolago. 

2. Prostori za predavanja in vaje in druge oblike so bile ustrezna. 

3. Oprema za laboratorijske vaje je bila ustrezna. 

4. E-učilnice so bile vsebinsko ustrezne in pregledne. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 14 

- Popolnoma se strinjam: 7 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 10 

- Popolnoma se strinjam: 11 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 13 

- Popolnoma se strinjam: 9 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 11 

- Popolnoma se strinjam: 10 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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5. Urnik (razpored ur za predavanja in vaje) je bil ustrezen. 

6. Obveščanje o spremembah je bilo ažurno. 

7. Obseg in dostopnost literature v knjižnici je bil ustrezen. 

8. Pomoč osebja v knjižnici. 

9. Vem na koga se moram obrniti za pomoč v zvezi s študijem (referat, predavatelji, 

ravnatelj). 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 4 

- Pretežno se strinjam: 10 

- Popolnoma se strinjam: 9 

 
 

- Se ne strinjam: 2 

- Delno se strinjam: 6 

- Pretežno se strinjam: 8 

- Popolnoma se strinjam: 7 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 8 

- Popolnoma se strinjam: 10 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 8 

- Popolnoma se strinjam: 9 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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10. Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno 

izmenjavo. 

11. Organizacija in izvedba praktičnega izobraževanja pri rednih študentih je ustrezna. 

          / 

12. Na praktičnem izobraževanjem sem opravljal-a ustrezna strokovna dela in pridobil-a 

ustrezna strokovna dela in pridobil-a ustrezne delovne izkušnje. 

/ 

13. Študij je izpolnil moja pričakovanja. 

14. Referentka za študijske in študentske zadeve je prijazna in je vedno pripravljena 

pomagati. 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 9 

- Popolnoma se strinjam: 10 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 9 

- Popolnoma se strinjam: 11 

 
 

- Se ne strinjam: 2 

- Delno se strinjam: 4 

- Pretežno se strinjam: 2 

- Popolnoma se strinjam: 3 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 3 

- Popolnoma se strinjam: 6  

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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15. Urnik referata je ustrezen. 

INF – redno 

N=58 

M= 50 

Ž=8 

 

1. Informacije o študijskem procesu in programih so mi bile pravočasno na razpolago. 

 

2. Prostori za predavanja in vaje in druge oblike so bile ustrezna. 

 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 4 

- Popolnoma se strinjam: 4 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 7 

- Pretežno se strinjam: 26 

- Popolnoma se strinjam: 24 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 5 

- Pretežno se strinjam: 25 

- Popolnoma se strinjam: 17 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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3. Oprema za laboratorijske vaje je bila ustrezna. 

4. E-učilnice so bile vsebinsko ustrezne in pregledne. 

5. Urnik (razpored ur za predavanja in vaje) je bil ustrezen. 

6. Obveščanje o spremembah je bilo ažurno. 

7. Obseg in dostopnost literature v knjižnici je bil ustrezen. 

- Se ne strinjam: 3 

- Delno se strinjam: 5 

- Pretežno se strinjam: 23 

- Popolnoma se strinjam: 28 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 4 

- Pretežno se strinjam: 24 

- Popolnoma se strinjam: 30 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 9 

- Pretežno se strinjam: 27 

- Popolnoma se strinjam: 23 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 12 

- Pretežno se strinjam: 26 

- Popolnoma se strinjam: 17 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 7 

- Pretežno se strinjam: 25 

- Popolnoma se strinjam: 24  

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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8. Pomoč osebja v knjižnici. 

 

9. Vem na koga se moram obrniti za pomoč v zvezi s študijem (referat, predavatelji, 

ravnatelj). 

10. Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno 

izmenjavo. 

  

11. Organizacija in izvedba praktičnega izobraževanja pri rednih študentih je ustrezna. 

 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 3 

- Pretežno se strinjam: 24 

- Popolnoma se strinjam: 30 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 16 

- Popolnoma se strinjam: 40 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 6 

- Pretežno se strinjam: 26 

- Popolnoma se strinjam: 24 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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12. Na praktičnem izobraževanjem sem opravljal-a ustrezna strokovna dela in pridobil-a 

ustrezna strokovna dela in pridobil-a ustrezne delovne izkušnje. 

 

13. Študij je izpolnil moja pričakovanja. 

14. Referentka za študijske in študentske zadeve je prijazna in je vedno pripravljena 

pomagati. 

 

  

- Se ne strinjam: 2 

- Delno se strinjam: 11 

- Pretežno se strinjam: 19 

- Popolnoma se strinjam: 23 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 24 

- Popolnoma se strinjam: 33 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 4 

- Pretežno se strinjam: 30 

- Popolnoma se strinjam: 21 

 
 

- Se ne strinjam: 1 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 9 

- Popolnoma se strinjam: 46 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam
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15. Urnik referata je ustrezen. 

 

INF – izredni 

N=27 

M= 27 

Ž=0 

 

1. Informacije o študijskem procesu in programih so mi bile pravočasno na razpolago. 

2. Prostori za predavanja in vaje in druge oblike so bile ustrezna. 

3.  

  

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 18 

- Popolnoma se strinjam: 34 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 7 

- Popolnoma se strinjam: 20 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 6 

- Popolnoma se strinjam: 20 

 
 

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Se ne strnijam

Deloma se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam



TŠC Nova Gorica, Višja strokovna šola Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2010-11 

 

164 

 

4. Oprema za laboratorijske vaje je bila ustrezna. 

5. E-učilnice so bile vsebinsko ustrezne in pregledne. 

6. Urnik (razpored ur za predavanja in vaje) je bil ustrezen. 

7. Obveščanje o spremembah je bilo ažurno. 

8. Obseg in dostopnost literature v knjižnici je bil ustrezen. 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 0 

- Pretežno se strinjam: 10 

- Popolnoma se strinjam: 17 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 1 

- Pretežno se strinjam: 7 

- Popolnoma se strinjam: 19 

 
 

- Se ne strinjam: 0 

- Delno se strinjam: 2 

- Pretežno se strinjam: 9 

- Popolnoma se strinjam: 16 
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9. Pomoč osebja v knjižnici. 

10. Vem na koga se moram obrniti za pomoč v zvezi s študijem (referat, predavatelji, 

ravnatelj). 

11. Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno 

izmenjavo. 

  

 

12. Organizacija in izvedba praktičnega izobraževanja pri rednih študentih je ustrezna. 

          / 

13. Na praktičnem izobraževanjem sem opravljal-a ustrezna strokovna dela in pridobil-a 

ustrezna strokovna dela in pridobil-a ustrezne delovne izkušnje. 
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/ 

 

14. Študij je izpolnil moja pričakovanja. 

 

 

15. Referentka za študijske in študentske zadeve je prijazna in je vedno pripravljena 

pomagati. 

16. Urnik referata je ustrezen. 
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