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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 01.03.2019. 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 

poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

 

Skupina strokovnjakov je opravila obisk Visoke šole na Ptuju dne 01. 04. 2019, ki je 

potekal po vnaprej predlaganem urniku in usklajenem z vodstvom šole. Na predhodno 

izpeljanem pripravljalnem sestanku, ki je potekal 26. 03. 2019 v prostorih NAKVIS-a, je 

skupina strokovnjakov uskladila priprave na obisk, izmenjala mnenja o pregledanem 

gradivu, vsebinah, ki jih želi posebej preverjati in oblikovala listo vprašanj za razgovore z 

deležniki. Po opravljenem obisku je skupina vsebinsko uskladila strokovno mnenje in 

pripravila skupno poročilo o vzorčni evalvaciji visokošolskega strokovnega študijskega 

programa prve stopnje »Bionika v tehniki« na visokošolskem zavodu Visoka šola na 

Ptuju.  

 
(Zunanja evalvacija študijskega programa se opravi v postopku podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda, 
izredne evalvacije študijskega programa ali se izvede kot evalvacija vzorca študijskih programov. 
 
Zunanja evalvacija je postopek presoje spreminjanja in posodabljanja študijskega programa, njegovega 
izvajanja ter sistema kakovosti visokošolskega zavoda v delu, ki se nanaša na zagotavljanje in izboljševanje 
kakovosti študijskega programa (samoevalvacije). Temelj za presojo je samoevalvacijsko poročilo, ki vsebuje 
evalvacijo področij presoje iz tega poglavja.) 

 

Predstavitev poteka zunanje evalvacije in deležnikov, ki so sodelovali pri razgovorih:  

 

Obisk zavoda Visoka šola na Ptuju (v nadaljevanju VŠP) je potekal na matični lokaciji 

šole, Vičava 1, 2250 Ptuj.   
 

V intervjujih so sodelovali: 

 

 predstavniki šole (6), 

 predavatelji (8),  

 člani komisije za kakovost in študijske komisije (3), 

 organizator praktičnega izobraževanja, mentorja v podjetjih (3), 

 izredni študenti, iz vseh treh letnikov (6),   

 upravno-administrativni in strokovni delavci (3), 

 diplomanti (4), 

 zunanji deležniki (6), 

 

Nekaj sogovornikov je nastopilo v več vlogah. 

 

Skupini strokovnjakov so bili zagotovljeni dobri pogoji za delo. Omogočen je bil vpogled v 

ključne dejavnosti šole in dodatno zahtevano gradivo.   

 

Na podlagi vseh predloženih dokumentov in informacij, pridobljenih v razgovorih z 

skupinami deležnikov, je skupina strokovnjakov oblikovala osnutek ustnega poročila, ki 

ga je predsednik ob koncu obiska predstavil vodstvu šole in drugim zainteresiranim 

deležnikom. 
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Zunanja evalvacija študijskega programa 

Področja presoje Prednost Priložnosti za 

izboljšanje 

Večje 

pomanjkljivosti 

oz. 

neskladnosti 

Notranje zagotavljanje in 

izboljševanje kakovosti 

študijskega programa 

   

Standard 1 3 2 1 

Standard 2 4 4 1 

 

Spreminjanje in posodabljanje 

študijskega programa 

   

Standard 3 2 3 / 

 

Izvajanje študijskega programa    

Standard 4 9 7 / 

Standard 5 3 2 / 
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UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE IN NJEGOVA PRESOJA 

Temeljna usmeritev za presojo po posameznih standardih:  

Skupina strokovnjakov vsak predpisani standard kakovosti presoja na dveh 

ravneh v skladu z določbami o presoji, ki so podrobneje opredeljene v V. 

poglavju meril (OBRAZCI VLOG). Na prvi objektivno presodi in z argumenti 

podpre izpolnjevanje standarda. S tem presoja skladnost, obstoj ali izvajanje 

predpisanega. Na drugi ravni pa ugotovljeno stanje kvalitativno vrednoti v 

obsegu nad (ali pa pod) sprejemljivim in s tem presodi tudi kakovost. Na tej 

ravni presoje z argumenti strokovno oceni, kaj je zelo dobro, dobro, kaj ni 

oziroma kaj bi lahko bilo bolje. Če je nekaj skladno s predpisom, še ni nujno 

dobro. Nasprotno nekaj ni nujno slabo, če ni (povsem) skladno s predpisom, saj 

je visoko šolstvo raznoliko, dobro pa se lahko skriva ravno v posebnosti ali 

izjemnosti. Medtem ko nekateri standardi kakovosti vsebujejo kvalifikatorje, kot 

je 'kakovosten', drugi izrecno sprašujejo zgolj po primernosti, ustreznosti ali le 

obstoju oziroma izvajanju nečesa. Skupina strokovnjakov temu navkljub vselej 

presoja na dveh ravneh – iz prve ravni na koncu posameznega standarda 

povzame morebitne neskladnosti ali večje pomanjkljivosti, iz druge pa prednosti 

in priložnosti za izboljšanje, tako kot izhajajo iz ugotovitev in ocen, in ne po 

načelu, da morajo biti številčno uravnotežene, ali po kakšnem drugem načelu. 

NOTRANJE ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA 

 

1. standard: Visokošolski zavod evalvira in posodablja vsebino, sestavo in 

izvajanje študijskega programa.  

 

a) samoevalvacija študijskega programa omogoča njegovo razvijanje in 

posodabljanje, tako da se ohranja njegova aktualnost ter ustvarja 

kakovostno izobraževalno okolje: 

 

Skupina strokovnjakov je na podlagi prejete vloge in samoevalvacijskih poročil za 

obdobje  2015/16, 2016/17 in 2017/18 ugotovila, da visokošolski zavod skrbi za redno 

evalvacijo študijskega programa in rezultate analize vključuje v razvoj, posodabljanje in 

izvajanje študijskega programa. 

 

b) načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 

študijskega programa ter njihovega analiziranja: 

 

Vsakoletno samoevalvacijsko poročilo se pripravi na podlagi naslednjih zbranih 

informacij: 

- anketnih vprašalnikov za študente (anketa o zadovoljstvu programa, anketni 

vprašalnik o ocenjevanju pedagoškega dela, anketa o izvedbi predmeta in izvajalca, 

anketni vprašalnik za diplomante),  

- anketnega vprašalnika za predavatelje (anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev), 

- statistike evidence vis (razpisani izpitni roki, povprečje in uspešnost izpitnih rokov), 

- realizacije ukrepov iz akcijskega načrta za razvoj kakovosti v predhodnem letu,  

- statistike promocijskih aktivnosti (dogodki, prispevki, članki, spletno oglaševanje, 

sejmi, udeležba na konferencah, publikacije). 
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V rednih letnih anketah v teku študijskega leta študenti enkrat letno ocenjujejo delo 

predavateljev pri posameznem predmetu, učno literaturo, institucijo kot celoto, vodstvo 

visokošolskega zavoda in odnos zaposlenih. Rezultati samoevalvacije so vsako leto 

ustrezno analizirani. S samoevlvacijskim poročilom so redno seznanijo vse deležniki. 

Enak pristop anketiranja kot pri študentih so uvedli tudi pri predavateljih. Ob koncu 

vsakega izvedenega predmeta (na zadnjih predavanjih ali izpitu) predavatelj izpolni 

anketni vprašalnik, obenem tudi razdeli ankete, ki jih morajo izpolniti študenti. S tem 

načinom so na šoli povečali število izpolnjenih anketnih vprašalnikov tako študentov kot 

tudi predavateljev. 

 

Kljub rednem izvajanju evalvacije, letnem osveževanju vsebin študijskega programa in 

zelo osebnem pristopu do študentov in njihovih potreb, smo v gradivih za presojo opazili, 

da s strani študentov ni konkretnih predlogov za izboljšavo študijskega programa. V teku 

pogovora s študenti pa smo zaznali, da študentom manjka spodbud, da bi svoja 

razmišljanja in izkušnje v teku in po zaključku študija strnili in posredovali odgovornim. 

Dodatna spodbuda študentom za posredovanje njihovih mnenj in izkušenj in vključitev 

prejetega v evalvacijo oz. samoevalvacijo bi brez dvoma pripomoglo k dodatnim 

izboljšavam obravnavanega študijskega programa, njegovemu razvoju in kakovosti dela. 

Veljalo bi razmisliti, da se evalvacija izvede ne samo v okviru letnih anket, ampak tudi pri 

posameznih predmetih, s krajšimi, bolj usmerjenimi vprašalniki. Na ta način bi 

neposredno dobili zelo konkretne predloge s strani študentov za izboljšanje in razvoj 

vsebin pri posameznih predmetih in posredno tudi študijskega programa v celoti. 

 

Iz pogovora s študenti (in predavatelji) smo ugotovili, da na šoli od začetka izvajanja 

študijskega programa Bionika v tehniki ni bila izvedena anketa o preverjanju dejanske 

obremenitve študentov pri posameznih predmetih in ustreznosti ovrednotenja predmetov 

z ECTS točkami. Analiza rezultatov takšne ankete nedvoumno pokaže zadovoljstvo 

študentov z vsebino in obsegom (količino) snovi pri posameznem predmetu, ter poda 

osnove za spreminjanje posameznih predmetov in izboljšanje študijskega programa. 

  

Sodelovanje z gospodarstvom odlično poteka na področju izvajanja praktičnega 

izobraževanja, spoznavanja pomena bionike za delovni proces in različna področja v 

gospodarstvu in tehniki. Opaziti pa je, da žal ni povratne informacije deležnikov, ki bi 

pripomogla k izboljšanju programa na osnovi izkušenj neposrednih uporabnikov, to je 

gospodarstva. Iz razgovorov smo tudi tu zaznali bolj pomanjkanje spodbude kot pa 

pomanjkanje predlogov, ki so brez dvoma rezultat izkušenj večletnega sodelovanje s šolo 

in študenti bionike. 

Lokalna skupnost oziroma Mestna občina Ptuj je izvajanju študijskega programa Bionika 

v tehniki zelo naklonjena, tudi z njihove strani pa bi potrebovali dodatno spodbudo za 

aktivnejše vključevanje in podporo edinemu tovrstnemu študiju v Republiki Sloveniji. 

 

c) primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog 

oziroma o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega 

programa: 

 

Deležniki so obveščeni in seznanjeni z uresničevanjem načrtovanih nalog na posameznih 

sejah organov šole. Samoevalvacijsko poročilo pripravi in analizira Komisija za kakovost, 

potrdi ga Senat Visoke šole na Ptuju. Prav tako vodstvo šole predstavi načrtovane 

naloge, realizacijo le-teh, morebitne pobude in ostale ugotovitve na sejah Akademskega 

zbora VŠP. 
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Pri razgovoru s študenti smo izvedeli da Študentski svet VŠP formalno ne deluje. Brez 

dvoma je ena od težav izredni študij oz. zaposlenost študentov, druga pa je seveda 

majhno število vpisanih študentov. Kljub temu, da ŠS formalno de deluje, so pa študenti 

aktivni pri neformalnem sestajanju, medsebojni pomoči in izmenjavi mnenj. Toda niti teh 

neformalnih srečanj ne beležijo, kar bi po svoje dokazovalo njihovo delovanje in rezultate 

opravljenih aktivnosti. Na ta način je tudi onemogočen prenos informacij z ene generacije 

študentov na drugo in ni vzpostavljena kontinuiteta dela, čeprav bi ta lahko bila, sodeč 

po njihovih neformalnih aktivnostih.  

Študentom smo svetovali, da pri vsakem neformalnem srečanju in reševanju kakršnihkoli 

težav povezanih s študijem in delovanjem na VŠP naredijo zapis, ki bo omogočal 

sledljivost delovanja študentov (neformalnega Študentskega sveta) za nazaj. 

 

Prednosti 

 

 Majhno število vpisanih študentov omogoča neposreden in oseben stik s študenti, 

sprotno in neposredno reševanje težav na katere naletijo v izvajanju programa. 

 Učinkovito in sprotno reševanje težav posameznega študenta na individualni ravni. 

 Pozitiven odziv študentov do študija, predavateljev in šole. 

  

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Šola izvaja samoevalvacijo ter letno osvežuje vsebino študijskega programa, ni pa 

konkretnih predlogov za izboljšavo študijskega programa s strani študentov, 

gospodarstva in negospodarstva. 

- Zaradi premajhnega števila vpisanih študentov Študentski svet VŠP formalno ne 

deluje, vendar tudi rezultatov neformalnih srečanj ne beležijo. S tem prenos 

informacij za naslednjo generacijo ni zagotovljen. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 Preverjanje dejanske obremenitve študentov pri posameznih predmetih in 

ustreznosti ovrednotenja predmetov z ECTS točkami se ne izvaja. 

 

 

 

2. standard: Uresničevanje nalog, načrtovanih na podlagi izsledkov 

samoevalvacije študijskega programa, je razvidno iz samoevalvacijskih poročil. 

 

Uresničevanje nalog, povezanih s samoevalvacijo študijskega programa, v 

zadnjih treh letih in: 

 sodelovanje deležnikov pri sprejemanju ukrepov za izboljšave, 

spremljanju njihovega uresničevanja in nastajanju samoevalvacijskega 

poročila ter 

 sklenjenost kroga kakovosti: 

 

VŠP pripravlja samoevalvacijska poročila redno in so dobro strukturirana. Pregled treh 

zaporednih samoevalvacijskih poročil je pokazal, da šola ustrezno analizira rezultate 

anket za pripravo samoevalvacijsklih poročil in jasno izpostavi dejansko stanje v 

evalviranem obdobju.  
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SWOT analiza, ki je del vsakokratnega samoevalvacijskega poročila, odraža dejansko 

stanje in je tudi osnova za pripravo akcijskega načrta aktivnosti za razvoj kakovosti. Pri 

pregledu treh zadnjih samoevalvacijskih poročil in akcijskih načrtov pa se je izkazalo, da 

predvideni jasni in smiselni ukrepi v posameznih akcijskih načrtih niso realizirani v celoti 

oziroma v številnih primerih le deloma. Zaradi tega se ugotovljene slabosti v SWOT 

analizi iz leta v leto ponavljajo, kar kaže na to, da krog kakovosti ni sklenjen.  

 

Pri uresničevanju nalog, načrtovanih na osnovi izsledkov samoevalvacije mora šola 

okrepiti sodelovanje študentov in Študentskega sveta v politikah in procesih 

zagotavljanja kakovosti na šoli. 

Šola ima vzpostavljeno aktivno sodelovanje z gospodarskimi organizacijami, ki se odraža 

z izvajanjem praktičnega izobraževanja, vendar pa ni razvidno konkretno sodelovanje le 

teh pri predlogih in ukrepih za izboljšave študijskega programa, kar kaže, da tudi v tem 

primeru krog kakovosti ni sklenjen. 

 

Lokalna skupnost oziroma Mestna občina Ptuj izraža podporo študijskemu programu 

Bionika v tehniki, tudi v obliki vsakoletne finančne pomoči, a tudi v tem primeru ni 

zaznati njihovega konkretnega sodelovanje pri ukrepih za izboljšave. 

 

 

Prednosti 

 

 Dobro strukturirano samoevalvacijsko poročilo. 

 Dobro izdelana SWOT analiza, ki odraža dejansko stanje. 

 Vzpostavljeno aktivno sodelovanje šole z gospodarstvom. 

 Podpora in sodelovanje lokalne skupnosti oziroma Mestne občine Ptuj v 

prizadevanjih za ohranitev kontinuitete študija Bionika v tehniki na Visoki šoli Ptuj. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Povečati odstotek realizacije ukrepov iz vsakoletnega akcijskega načrta aktivnosti 

za razvoj kakovosti (narejenega na osnovi SWOT analize). 

- Zaradi nerealiziranih ukrepov iz akcijskega načrta krog kakovosti ni sklenjen, zato 

se slabosti v SWOT analizi iz leta v leto ponavljajo. 

- Okrepiti sodelovanje študentov in Študentskega sveta v politikah in procesih 

zagotavljanja kakovosti na VŠP. 

- V večji meri pridobiti konkretne predloge in sodelovanje zunanjih deležnikov za 

uresničevanje nalog iz samoevalvacijskega poročila (akcijskega načrta aktivnosti za 

razvoj kakovosti). 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

 

 Krog kakovosti ni sklenjen na več področjih, zato se slabosti v SWOT analizi 

ponavljajo.  
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SPREMINJANJE IN POSODABLJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

3. standard: Visokošolski zavod spremlja izvajanje študijskega programa, ga 

pregleduje in izboljšuje ob upoštevanju razvoja študijskih, znanstvenih, 

strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških področij in disciplin (razvoja 

stroke), v katera se primerno umešča, ob evalviranju doseganja postavljenih 

ciljev, kompetenc oziroma učnih izidov ter potreb po znanju in ciljev družbe – 

odvisno od vrste in stopnje študijskega programa. Spremembe in posodobitve 

upoštevajo temeljne cilje programa ter ohranjajo povezanost njegovih vsebin 

oziroma predmetov.  

 

Ali je ob vsebinskem razvijanju in spreminjanju študijski program še vedno 

vsebinsko in po sestavi dovršen, ali se ohranja povezanost učnih načrtov in 

predmetnika s cilji in kompetencami študijskega programa ter ali so vsebine 

povezane po horizontalni in vertikalni osi; ob upoštevanju 17. člena meril: 

 

Študijski program Bionika v tehniki je nastal kot rezultat mednarodne povezave s 

partnerskimi inštitucijami iz zahodne Evrope in iniciative lokalnih posameznikov. Vendar v 

gospodarskem, finančnem in populacijskem smislu obstajajo značilne razlike pri izvajanju 

tega študijskega programa pri partnerjih v tujini in na VŠP, kjer imajo težave s 

finansiranjem razvoja in obstoja tega programa ter (pre)majhnim številom vpisanih 

študentov. Kljub takšnim okoliščinam Visoka šola na Ptuju spremlja izvajanje študijskega 

programa, ga pregleduje in izboljšuje. 

Ukrepi za izboljšanje študijskega programa se analizirajo na letnih sejah Akademskega 

zbora. Vsak predavatelj je dolžan sprotno posodabljati vsebine učnih načrtov, študenti in 

ostali deležniki pa so s tem seznanjeni. Delodajalci potrdijo smernice razvoja programa, 

in sicer na posvetih z delodajalci ter na obiskih v podjetjih. Diplomanti izpolnijo 

vprašalnike, ki se navezujejo na izvedbo študijskega programa, po dokončanem študiju 

pa diplomante spremljajo pri njihovem nadaljnjem strokovnem razvoju. 

Na razgovorih so študenti izrazili pobudo za modernizacijo vsebin in metodologije 

izvajanja nekaterih predmetov, kjer si želijo več vaj, predvsem tematskih. V splošnem 

ocenjujejo študijski program Bionika v tehniki kot dober program za nadgradnjo 

predhodnega znanja in bi ga priporočili drugim za vpis. Ob enem (kar je zanimivo) 

poudarjajo, da program ni pripravljen za širši krog populacije - študij "ni za vsakogar".  

V začetno realizacijo študijskega programa so bila vključena znanstvena in raziskovalna 

spoznanja na tem področju, ocenjujemo pa, da je implementacija nadgradnje 

znanstvenih in strokovnih dosežkov z namenom izboljšanja študijskega programa 

nezadostna. Študenti in diplomanti med študijem niso dovolj vključeni v projektno delo 

predavateljev VŠP. 

Vsebine predmetov v posameznem letniku se navezujejo in dopolnjujejo, s čimer je 

zagotovljena horizontalna povezava vsebin. Predmeti so tudi vertikalno povezani in 

ustrezno razvrščeni po semestrih in letnikih. Vertikalna povezanost je zapisana v učnih 

načrtih, kjer je določeno, katere obveznosti mora študent opraviti, da lahko pristopi k 

izpitu iz posameznega predmeta. 

Iz razgovorov z deležniki smo ugotovili, da kompetence študentov (diplomantov) niso v 

zadostni meri poznane vsem deležnikom, kljub temu da so te objavljene na spletni strani 

šole (splošne in predmetne kompetence).  

Opredeliti izhode učenja za posamezne predmete, kot tudi skupne izhode učenja za 

celoten študijski program Bionika v tehniki in jih predstaviti na spletni strani šole. 
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Cilj študijskega programa je sodoben.   

  Prednosti 

 

 Na VŠP kljub majhnemu številu študentov in združevanju oziroma cikličnemu 

izvajanju predmetov ohranjajo horizontalno in vertikalno povezanost vsebin 

študijskega programa.  

 Predavatelji so pripravljeni zagotoviti dodatne kontaktne ure, kadar študenti izrazijo 

željo ali potrebo za to. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Iz vloge izhaja, da zavod študente vključuje v različne aktivnosti, ki se navezujejo na 

strokovno in znanstveno področje, vendar je naveden samo en primer, to je primer 

Bioničnega človeka. V samoevalvacijskih poročilih v okviru raziskovalne in razvojne 

dejavnosti navajajo še  patentiranje bionskega čistilca foto-napetostnih in solarnih 

panelov, ni pa jasno koliko študentov je bilo v te projekte vključeno. 

  

- Nujno je treba spodbuditi vse predavatelje k pridobivanju dodatnih strokovnih 

projektov na šoli, v katere bi bilo mogoče aktivno vključevati študente.  

- Tovrstno sodelovanje se odraža tudi v obliki novih rezultatov, ki lahko pripelje do 

skupnih ali samostojnih objav strokovnih ali znanstvenih prispevkov. 

- Spodbujati predavatelje in sodelavce na večjo mobilnost, ki lahko v prihodnosti 

pripelje do vključevanja v projekte. 

 
Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 Večjih pomanjkljivosti in neskladnosti vezanih na 3. standard nismo opazili. 

 

 

 

IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

4. standard: Način, oblika in obseg izvajanja študijskega programa ustrezajo 

njegovi vsebini, sestavi, vrsti in stopnji, tako da so kakovostno prilagojene in 

zagotovljene študijske vsebine, izvedbene prakse in viri (kadrovski in 

materialni). 

 

a) načini in oblike poučevanja, njihov razvoj oziroma prilagojenost (vključno 

z viri):  

 različnim skupinam študentov, 

 različnim študijskim potrebam in načinom študija (na študenta osredinjen 

študij in poučevanje),  

 potrebam visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 

 

Šola spodbuja uporabo sodobnih metod, ki spodbujajo aktivnost študentov. Delo  

študentov poteka v obliki skupinskega dela, samostojnega projektnega dela in 

laboratorijskih vaj. Izbira  oblik poučevanja je prepuščena predavateljem. Predavatelji pri 

predavanjih študente v veliki meri in ves čas spodbujajo k razmišljanju, diskusijam ter 

izražanju njihovih pogledov v zvezi z obravnavano tematiko. Aktivnosti študentov pa so v 
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končni fazi tudi ustrezno ovrednotene. Iz učnih načrtov namreč izhaja, da je ocena 

študentov sestavljena iz ocene pisnih in ustnih izpitov, seminarskih nalog, predstavitev 

seminarskih nalog, diskusij na elektronskem forumu, laboratorijskih vaj, projektov.  

Iz razgovorov smo izvedeli, da študenti metode poučevanja ocenjujejo kot ustrezne. 

 

Nekateri predavatelji so izpostavili, da je zaradi sistemskega problema v zvezi z oblikami 

in načinom poučevanja, ki se prične že v osnovni šoli ali vrtcu, nekoliko težje na tej ravni 

šolanja vpeljati nove, sodobne načine študija, ki bi študente predvsem pripravili do 

kritičnega in samostojnega razmišljanja že pri podajanju učne snovi. Kljub temu si 

predavatelji prizadevajo, da v svoje delo v največji možni meri vključujejo sodobne 

načine in oblike poučevanja, ki so drugačni od ex catedra predavanj, predvsem pa 

študente spodbujajo k razmišljanju. Študenti so v zvezi s tem še posebej pohvalili 

dejstvo, da imajo praktično pri vsakem predmetu obveznost pripraviti seminarsko 

nalogo, ki jo nato javno predstavijo. S tem pridobijo ne le strokovne kompetence iz 

področja presojanega študijskega programa, pač pa tudi širše splošne kompetence, 

kamor zagotovo sodi sposobnost svoje delo in rezultate na primeren način predstaviti 

javnosti.  

Ocenjujemo, da so načini in oblike poučevanja ustrezni, ustrezno prilagojeni različnim 

študijskim potrebam in načinom študija, osredinjeni na študenta ter prilagojeni potrebam 

visokošolskih učiteljev. 

 

b) število izvedenih kontaktnih ur, določenih s študijskim programom, ali 

drugih oblik dela s študenti: 

 

Kontaktne ure so izvedene v manjšem obsegu, kot je predviden s študijskim programom 

oziroma predmetnikom. V predmetniku je pri posameznih predmetih predvideno od 30–

60 ur predavanj, oziroma od 45-105 ur organiziranega študijskega dela. 

Iz vloge izhaja, da na šoli glede na možnosti izrednih študentov prilagajajo organizacijo, 

časovno razporeditev predavanj, seminarjev in vaj. Študentom ponudijo 20 kontaktnih 

ur, konzultacij, seminarjev, dodatne projektne naloge, v katerih obdelajo manjkajočo 

vsebino. Študenti so povedali, da jim takšen obseg in način dela zadostuje ter ustreza, 

saj študirajo ob delu. S skrajšanim številom kontaktnih ur nimajo nobenih težav. Da 

študenti nimajo težav z obvladovanjem snovi izhaja tudi iz statistične analize izpitnih 

rokov in uspešnosti v samoevalvacijskih poročilih, kjer je mogoče razbrati njihovo 

uspešnost pri opravljanju izpitov (Analiza razpisanih izpitnih rokov 2017/2018 in za 

prejšnja leta). Študenti so povedali, da so z izvedbo študijskega programa v celoti 

zadovoljni, saj jim individualni pristop omogoča, da izvedejo ure tudi izven kurikuluma, 

če je potrebno individualno ali pa tudi skupinsko, tudi v večjem obsegu od prvotno 

dogovorjenega, če je to potrebno za osvojitev snovi. Menimo, da je treba o skrčeni obliki 

izvedbe študija (20 kontaktnih ur) obvestiti kandidate za vpis že pred vpisom na 

presojani študijski program Bionika v tehniki. 

Na dan obiska je vodstvo v pogovoru zagotovilo, da kandidati za vpis vedo, da se študij 

izvaja v omejenem obsegu kontaktnih ur. 

   

Pri pregledu predmetnika smo ugotovili, da so predmeti ovrednoteni z različnim številom 

ECTS točk, kar je ustrezno. Takšno ovrednotenje je odraz različne težavnosti in obsega 

snovi pri posameznih predmetih. Toda šola, glede na podatke s katerimi smo razpolagali, 

od prve akreditacije še ni izvajala ankete o obremenitvi študentov. Mnenja smo, da je 

treba tovrstno preverjanje izvesti samostojno ali vključiti v študentsko anketo, ter na 

podlagi rezultatov ankete ugotoviti, ali ovrednotenje predmetov z ECTS točkami še 



 

 

11 

 

odraža dejansko obremenitev študenta. V zvezi s tem je treba premisliti tudi o modelu 

krčenja kontaktnih ur. Pavšalna izvedba 20 kontaktnih ur pri vseh predmetih enako, kot 

je navedeno v vlogi, ni ustrezno. Število izvedenih kontaktnih ur je treba prilagoditi glede 

na ovrednotenje posameznega predmeta z ECTS točkami in stremeti k povečanju števila 

izvedenih kontaktnih ur pri posameznih predmetih v bodoče. 

 

Posebej velja opozoriti na sistem kontrole izvajanja akreditiranih kontaktnih ur pri 

posameznih predmetih in preverjanje ter pristojnosti za pregled vsebin opravljenega dela 

predavateljev do končne odobritve izplačila.  

Iz pogovora z deležniki je bilo razbrati, da sistem preverjanja in odobritve ni jasno 

vzpostavljen oz. dorečen, kar lahko vodi v nepravilnosti oziroma neskladja. 

 

c) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja 

ter potrebam študentov: 

 

Predvidena temeljna študijska gradiva in viri za posamezni predmet so razvidni iz učnih 

načrtov, kjer je opredeljena vsebina predmeta in temeljni viri. Iz samoevalvacijskih 

poročil izhaja, da so študenti zadovoljni z dostopnostjo študijske literature, gradivi, 

učbeniki, skriptami oz. drugimi pripomočki, ki so kvalitetni in uporabni. Tudi na 

razgovorih smo izvedeli, da so študijska gradiva dostopna preko e-učnega okolja, 

študenti imajo praktično pri vsakem predmetu na voljo skripto, že vnaprej objavljena 

predavanja in drugo literaturo, ki jim lahko služi tudi pri pripravi seminarskih nalog. Pri 

študiju izvajalci predmeta spodbujajo izražanje mnenj, razprave in razmišljanja.  

Glede na zapisano ocenjujemo, da je zagotovljena prilagojenost študijske literature 

ustrezna načinom in oblikam poučevanja ter potrebam študentov. 

 

č) delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma 

umetniških projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS: 

 

Visokošolski strokovni študijski programi morajo študentom omogočati pridobitev 

strokovnega znanja in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju 

zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v 

stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost 

pri odločanju in vodenju. 

 

Pri presojanem študijskem programu Bionika v tehniki pridobijo študenti strokovno 

znanje in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih 

strokovnih in delovnih problemov predvsem v okviru praktičnega usposabljanja v 

organizacijah (podjetja, gospodarske družbe in negospodarstvo), ki se glede na 

predmetnik izvede v tretjem letniku študija. Nekaj tovrstnih praktičnih, strokovnih in 

metodoloških znanj pa zagotovo pridobijo tudi pri pripravi seminarskih nalog, v okviru 

laboratorijskih vaj in pri pripravi zaključnih del.  

 

Iz vloge izhaja, da visokošolski zavod študente vključuje v različne aktivnosti, ki se 

navezujejo na strokovno in znanstveno področje, pri tem pa so navedli le en takšen 

primer, to je primer Bioničnega človeka. V samoevalvacijskih poročilih pa zadnjem 

obdobju v okviru raziskovalne in razvojne dejavnosti poleg tega navajajo še patentiranje 

bionskega čistilca foto-napetostnih in solarnih panelov, vendar ni mogoče razbrati, koliko 

študentov in na kašen način je bilo vključenih v te projekte. 
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Iz samoevalvcijskih poročil izhaja, da VŠP nima sklenjene srednjeročne in dolgoročne 

pogodbe za financiranje znanstvenega, raziskovalnega in strokovnega dela. Za zagon in 

ustvarjanje pogojev za delovanje študijske, znanstvene, raziskovalne in strokovne 

dejavnosti sredstva zagotavlja ustanovitelj. Zato si prizadevajo spodbujati zaposlene k 

povečanju prijav na raziskovalne projekte ter raziskovalce k publiciranju raziskovalnih 

dosežkov v znanstvenih revijah s faktorjem vpliva, spodbujati njihovo mobilnost in 

sodelovanje z industrijo.  

Trenutno manjkanje projektov, v katere bi bili vključeni študenti, je po naših ugotovitvah 

v veliki meri povezano z vprašanjem redne zaposlitve predavateljev, to vprašanje pa je 

povezano s financiranjem in koncesijo. Nihče od predavateljev namreč pri presojanem 

študijskem programu Bionika v tehniki ne sodeluje na podlagi redne zaposlitve, pač pa na 

temelju pogodbenega razmerja. Zato v sklopu vključevanja študentov v projekte kot 

priložnost za izboljšanje izpostavljamo pridobitev ustreznega števila projektov na šolo, do 

česar bi lahko privedlo tesnejše povezovanje med predavatelji in šolo oziroma njihova 

zaposlitev na šoli.  

 

Ugotovili smo tudi, da večina študentov pripravi zaključna dela v podjetjih, kjer delajo. 

Glede na to, da so študenti večinoma zaposleni že pred vpisom na presojani študijski 

program, takšen način priprave zaključnega dela ni nič neobičajnega, je ustrezen in celo 

dobrodošel. Vidimo pa pri tem tudi nekaj prostora za izboljšave, in sicer bi lahko šola 

vložila še dodaten napor v iskanje možnosti, kako se s podjetji, kjer študenti delajo, še 

tesneje povezati in nuditi podporo pri pripravi zaključnega dela tako, da bi bila zaključna 

dela v čim večji meri pripravljena v sodelovanju s šolo, npr. ob uporabi šolskih 

laboratorijev ipd. Krepitev sodelovanja šole s podjetji bi zagotovo imela multiplikativen 

učinek, saj bi tudi podjetja še v večji meri prepoznavala pomen Bionike v tehniki kot 

pomembne vede, kar bi v končni fazi lahko privedlo tudi do večjega števila projektov v 

sodelovanju z gospodarstvom.  

 

d) praktično izobraževanje študentov: 

 

Obvezen sestavni del visokošolskih strokovnih študijskih programov je praktično 

izobraževanje v delovnem okolju. Pri presojanem študijskem programu Bionika v tehniki 

je praktično izobraževanje predvideno v tretjem letniku in je ovrednoteno s 16 ECTS, kar 

predstavlja 8 tedensko praktično izobraževanje ter pripravo pisnega izdelka. Šola ima 

sprejeta  podrobna, pregledna in razdelana navodila za praktično izobraževanje, kar 

ocenjujemo kot prednost. Praktično izobraževanje je obvezna komponenta 

izobraževalnega procesa in predstavlja bistveni del študijskega programa visoke šole, saj 

oblikuje poklicne lastnosti študentov za opravljanje dela na področju Bionike v tehniki in 

oblikuje lik diplomanta tega visokošolskega študijskega programa. Študent v času prakse 

izkustveno uporablja teoretično znanje ter ga utrjuje pri reševanju praktičnih problemov 

v konkretnem delovnem okolju, pri tem pa pridobi izkušnje, ki mu bodo v njegovem 

kasnejšem poklicnem delu omogočale kvalitetnejše in učinkovitejše delo na področju 

Bionike v tehniki.  

Iz razgovorov s študenti in ostalimi deležniki smo izvedeli, da poteka zelo aktivno 

sodelovanje na ravni organizator praktičnega izobraževanja na šoli - mentor praktičnega 

izobraževanja v podjetju - študent, kar velja pohvaliti.  

Podjetja, v katerih študenti opravljajo praktično izobraževanje, imajo ustrezno 

usposobljene mentorje. Usposabljanja izvaja Šolski center Ptuj, ki tudi sicer nudi VŠP 

strokovno podporo. 
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Iz vloge in razgovorov smo razbrali, da se večini študentov praktično izobraževanje 

prizna, saj gre za izredne študente, ki so že zaposleni v ustreznih podjetjih oziroma 

organizacijah (gospodarstvo, negospodarstvo). Lahko pa se študentu prizna že 

opravljeno praktično izobraževanje na prejšnjem študiju. Če se študentom praksa ne 

prizna, se lahko za pomoč pri iskanju podjetja, kjer želijo opraviti praktično 

izobraževanje, obrnejo na šolo, ki imajo z delodajalci sklenjene ustrezne pogodbe za 

praktično izobraževanje. 

V okviru priznavanja praktičnega izobraževanja izrednim študentom bi veljalo opozoriti, 

da naj zaradi velikega deleža priznane prakse študentom, šola posebno pozornost nameni 

primerom, ko se praksa prizna za nazaj ali iz dela. V teh primerih bi bilo smiselno, da bi 

študenti pripravili pisni izdelek in zagovor, v katerem bi opravljeno delo analizirali s 

stališča Bionike v tehniki. Zgolj opravljeno delo na določenem delovnem mestu namreč 

ne bi bilo v skladu z namenom prakse, ki je bistveni del študija Bionika v tehniki, in kot 

takšna v bistvenem pogojuje in oblikuje profil diplomanta presojanega študijskega 

programa.   

Kasneje študenti zaključna dela v veliki meri pripravijo v povezavi s spoznanji, ki so jih 

dognali ob opravljanju praktičnega izobraževanja, kar šola priporoča in študente k temu 

tudi spodbuja. 

 

e) ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev študentom: 

 

Urniki so prilagojeni izrednem načinu študija in se sestavljajo sproti. Komunikacija med 

predavatelji in izrednimi študenti poteka preko e-učnega okolja, kjer se študenti 

seznanijo z govorilnimi urami, prav tako se dogovorijo za konzultacije preko elektronske 

pošte. Študenti ocenjujejo urnike kot ustrezne, prilagojene njihovim potrebam (izredni 

študenti, študij ob delu). Slednje se odraža tudi v anketah, kjer so prav vsi študenti 

potrdili, da so posamezni izvajalci/izvajalke predmeta prijazni/ne, pripravljeni/ne 

pomagati, dostopni/ne za pomoč in mentorstva.  

Na razgovorih so študenti povedali, da so predavatelji dostopni in odprti za vsakršne 

težave študentov, ob dodatnem zanimanju ali težavah študentov pri posameznih 

predmetih najdejo čas za izvedbo dodatnih individualnih ali skupinskih konzultacij.  

 

Uradne ure referata potekajo v dopoldanskem času, enkrat tedensko pa tudi popoldne, 

tako da lahko študenti vse zadeve urejajo v času pred predavanji, ki potekajo v 

popoldanskem času. Študenti so s storitvami referata in njihovo dostopnostjo zelo 

zadovoljni. Dostopnost in zagnanost strokovnih sodelavk ter individualni pristop k 

reševanju morebitnih težav študentov velja še posebej pohvaliti. 

 

f) ustreznost in usposobljenost kadrov v skladu s 13. členom meril: 

 

V zvezi z ustreznostjo kadrov ugotavljamo, da noben predavatelj, ki sodeluje pri izvedbi 

študijskega programa Bionika v tehniki, pri izvedbi študijskega programa ne sodeluje na 

temelju rednega delovnega razmerja, pač pa sodelujejo pri izvedbi na temelju drugega 

pogodbenega razmerja. Na šoli sta redno zaposleni le delavki v strokovnih službah. S 

tega vidika je kakovostno opravljanje pedagoškega, raziskovalnega in drugega dela lahko 

vprašljivo. Po drugi strani pa je med predavatelji zaznati veliko pripadnost šoli ter 

perspektivi ideje Bionike v tehniki, ki pa zaenkrat pri nas v praksi žal še ni v zadostni 

meri uveljavljena. Zagnanost in vera v idejo študijskega programa Bionika v tehniki se 

odraža tudi v tem, da so predavatelji pripravljeni veliko dela opraviti prostovoljno, saj 
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posamezne pogodbe celotnega obsega njihovega dela ne krijejo. Predavatelji so se v 

preteklosti bili celo pripravljeni odreči delu honorarja za opravljeno delo. Takšne razmere 

in način dela (samo zagnanost) zagotovo ne more krepiti pripadnosti instituciji in s tem 

kakovostnejši izvedbi študijskega programa. Zavedamo se finančnih okvirov, znotraj 

katerih šola posluje, kljub temu smo že sedaj v razgovorih zaznali veliko željo in 

motiviranost predavateljev, da bi presojani študijski program v prihodnosti uspel in 

pridobil koncesijo za izvajanje redne oblike študija, s tem pa tudi vzpostavitve tesnejše 

vezi med predavatelji in šolo v obliki redne zaposlitve. 

 

Predavatelji so habilitirani za naslednja področja: tehnika, naravoslovje, poslovno 

komuniciranje, komunikacije in organizacija, računalništvo in informatika, tuj jezik, 

marketing, ekologija, kemija jedrskega goriva, tehniška kemija, ekonomika in 

organizacija ter gospodarsko pravo in zaščita lastnine. 

Med predavatelji poteka anketa o zadovoljstvu zaposlenih na VŠP, ki jo na šoli 

obravnavajo zelo resno, saj so prepričani, da je poznavanje stanja in vzdušja pri delu 

ključno za izboljšanje organizacije in uspešnosti pri delu posameznika.  

Glede na rezultate ankete in zadnjega samoevalvacijskega poročila ocenjujemo, da je 

splošno zadovoljstvo predavateljev VŠP zelo visoko. 

 

Na šoli so zagotovljeni ustrezni strokovno-tehnični in upravno-administrativni delavci za 

učinkovito pomoč in svetovanje, kar se tudi odraža pri ustreznosti pomoči ter svetovanju 

študentom. Zaposleni nepedagoški delavki sta v rednem delovnem razmerju. 

V razgovorih smo ugotovili, da zaposleni delavki v referatu kakovostno opravljata vse 

pomembnejše upravno-administrativne naloge, kar ima pozitiven vpliv na zadovoljstvo 

študentov z njihovimi storitvami. 

 

g) materialne razmere, povezane z izvajanjem študijskega programa, v 

skladu s 15. členom meril: 

 

Na dan obiska smo si ogledali prostore in opremo za izvajanje dejavnosti zavoda, za 

katere ocenjujemo, da so glede na pedagoško, strokovno in raziskovalno dejavnost, 

način izvajanja študijskih programov ter število vpisanih študentov ustrezni.  

VŠP ima zagotovljene prostore, predavalnice ter specializirane učilnice/laboratorije za 

nemoteno izvajanje visokošolskega programa. V glavnem se vsi omenjeni prostori 

nahajajo na matični lokaciji šole, na naslovu Vičava 1, nekaj specializiranih laboratorijev 

pa se nahaja na drugi lokaciji, na Volkmerjevi cesti 19. Prostorov na Volkmerjevi si zaradi 

časovne omejenosti obiska tokrat nismo uspeli ogledati (predsednik skupine 

strokovnjakov in tuji član sta si prostore ogledala pri predhodni evalvaciji). Vsi prostori so 

opremljeni z IKT tehnologijo, prav tako je študentom omogočen dostop do brezžičnega 

interneta.  

 

Dostop do prostorov, ki smo si jih ogledali, je prilagojen za dostop invalidom, 

zagotovljeno je dvigalo do nadstropij, kjer so predavalnice. Zagotovljen je tudi dostop do 

specializiranih učilnic oz. laboratorijev, ki se v glavnem vsi nahajajo v pritličju in so 

dovolj prostorni ter prilagojeni tudi za gibanje invalidov. Vaje, seminarji in praktično 

usposabljanje, ki jih izvajajo na VŠP, tudi sicer ne zahtevajo prilagoditev za invalidne 

osebe. Študentov z invalidnostjo ali študentov s posebnimi potrebami trenutno nimajo, 

bo pa šola v primeru specifičnih potreb posameznih študentov s posebnimi potrebami s 

svojimi zaposlenimi morebitne prihodnje težave reševala individualno, glede na potrebe 
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posameznih študentov. Takšen individualen pristop, glede na manjše število študentov, 

ocenjujemo kot ustrezen.  

 

VŠP ima v okviru zavoda visokošolsko knjižnico, ki zagotavlja knjižnično informacijsko 

dejavnost in dostop do ustreznega knjižničnega gradiva in je študentom brezplačno 

dostopna. VŠP ima tudi sklenjene pogodbe z javnimi in drugimi knjižnicami, kjer lahko 

študenti pridobijo ustrezno literaturo. Predvidena obvezna in tudi nekaj priporočljive 

študijske literatura so zagotovljeni v lastni knjižnici, ostalo pa s pogodbo z drugimi 

knjižnicami in v digitalni knjižnici. Zapiski predavanj ter skripte so vnaprej objavljeni v e- 

učnem okolju, kar študenti še posebej pohvalijo.  

 

Prednosti 

 

 Poleg neposrednih kontaktnih ur pri vseh predmetih študenti pripravljajo 

individualno delo v obliki seminarja, ki ga nato javno predstavijo študijski skupini. S 

tem pridobijo ne le strokovne kompetence iz področja presojanega študijskega 

programa, pač pa tudi širše splošne kompetence, kamor zagotovo sodi sposobnost 

svoje ideje in dognanja predstaviti javnosti. 

 Pri vseh predmetih so na platformi moodle že vnaprej podana študijska gradiva v 

elektronski obliki.  

 Ustrezni urniki, ki so prilagojeni potrebam izrednih študentov. 

 Predavatelji so dostopni in odprti za vsakršne težave študentov, ob dodatnem 

zanimanju ali težavah študentov najdejo čas tudi za izvedbo dodatnih individualnih 

ali skupinskih konzultacij.  

 Dostopnost in zagnanost strokovnih sodelavk v študentskem referatu ter 

individualni pristop k reševanju morebitnih težav študentov. 

 Pregledna in razdelana navodila za praktično izobraževanje. 

 Zelo aktivno sodelovanje na ravni organizator praktičnega izobraževanja na šoli - 

mentor praktičnega izobraževanja v podjetju - študent.  

 Pripadnost predavateljev in študentov šoli ter perspektivi ideje študijskega 

programa Bionika v tehniki, ki pa zaenkrat v Sloveniji v praksi žal še ni v zadostni 

meri uveljavljena.  

 Zagnanost predavateljev in vera v idejo študijskega programa se odražata tudi v 

tem, da so predavatelji pripravljeni veliko dela opraviti prostovoljno, saj posamezne 

pogodbe celotnega obsega njihovega dela ne krijejo. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Uvedba rednega preverjanja dejanske obremenitve študentov in preverjanje 

ustreznosti ovrednotenja posameznih predmetov z ECTS točkami. 

- Prilagoditi število izvedenih kontaktnih ur glede na ovrednotenje posameznega 

predmeta z ECTS točkami.    

- Stremljenje k povečanju števila izvedenih kontaktnih ur pri posameznih predmetih. 

- Doreči sistem kontrole izvajanja kontaktnih ur in določiti pristojnosti preverjanja in 

odobritve izplačila dejansko opravljenih ur. 

- V primeru ko se študentu prizna že opravljeno praktično izobraževanje na 

prejšnjem študiju oziroma izrednemu študentu praksa iz dela, bi bilo smiselno, da 

bi študent pripravil pisni izdelek in zagovor, v katerem bi že opravljeno delo 

analiziral še s stališča Bionike v tehniki.  
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- Redna zaposlitev predavateljev in s tem vzpostavitev tesnejše vezi med 

predavatelji in šolo. 

- Poiskati možnosti, kako se še tesneje povezati s podjetji (v katerih študenti 

pripravljajo zaključna dela) skozi posamezne projekte tako, da bi bila zaključna dela 

v čim večji meri bila pripravljena v sodelovanju s šolo, npr. ob uporabi šolskih 

laboratorijev. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 Večjih pomanjkljivosti in neskladnosti vezanih na 4. standard nismo opazili. 

5. standard: Zagotovljeno je varovanje pravic deležnikov v študijskem procesu. 

 

a) ali je vsem študentom ob rednem izpolnjevanju obveznosti, določenih s 

študijskim programom, omogočeno nemoteno napredovanje in 

dokončanje študija: 

 

Obveznosti, ki jih študenti morajo izpolniti v okviru študijskega programa, so določene v 

dokumentih VŠP, študenti pa so z njimi seznanjeni v fazi vpisa na študijski program, v 

fazi prehoda iz drugih visokošolskih strokovnih študijskih programov in med izvajanjem 

vsakega posameznega predmeta. Za študente, ki prehajajo z drugih študijskih 

programov, je VŠP jasno definirala merila in metodologijo za priznavanje vsakega 

posameznega opravljenega izpita na predhodnem študijskem programu. Prav tako 

predavatelji na začetku izvajanja vsakega predmeta študente seznanijo z njihovimi 

obveznosti pri predmetu.   

Študenti imajo za vsak predmet na voljo 3 redne izpitne roke, ki se razpišejo na podlagi 

dogovora s študenti. Način ocenjevanja je študentom dostopen v e-učnem okolju in na 

spletni strani, pod rubriko predmetnik, kjer je javno objavljen učni načrt. Omogočene so 

različne metode ocenjevanja, o tem pa se odločijo visokošolski učitelji sami. Študenti 

imajo vpogled v pisne izdelke in možnost zviševanja ocene. Čeprav na VŠP nimajo 

predpisane procedure  za pritožbo na oceno, je študentom omogočena pritožba na oceno 

neposredno preko študentskega referata. 

Glede na majhno število vpisanih študentov na izpitih ni vedno zagotovljena javnost 

ocenjevanja – pogosto se pojavi primer en študent in en predavatelj na izpitu. Predvideti 

postopek zagotavljanja javnosti v takšnih primerih izpitov. 

Prav tako se (zaradi premajhnega števila študentov v letniku) ne da ustrezno zagotoviti 

anonimnost anket, ki jih izpolnjujejo študenti. 

 

VŠP nima natančno opredeljen postopek odpovedi predavanj v okviru kontaktnih ur, 

vendar študenti do sedaj niso imeli težav. 

 

Pri izbirnih predmetih se morajo študenti uskladiti med seboj, saj se zaradi premajhnega 

števila študentov ne izvajajo vsi predlagani predmeti. 

 

Šolnina, ki jo morajo plačati izredni študenti je razdeljena na 8 obrokov. Evidenco vplačil 

vodi študentski referat. V primeru, da šola pridobi finančna sredstva v obliki donacij, se 

vsem študentom proporcionalno zniža šolnina. 

 

b) ali je vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem zagotovljeno 

spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter pomoč 

in svetovanje pri razvijanju karierne poti: 
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Vsi predavatelji na študijskem programu Bionika v tehniki, so zunanji sodelavci in imajo 

ustrezne izvolitve. Pri svojem delu so avtonomni, šola jim zagotovi nemoteno in 

svobodno delovanje pri poučevanju in raziskovanju. Predavatelji samostojno določajo 

metodologijo ocenjevanja znanja in vertikalno prehodnost študentov skozi študijski 

program. 

 

VŠP nima sistemsko urejenega raziskovalnega dela, zato je znanstveno raziskovalno delo 

prepuščeno vsakemu posamezniku posebej. Predavatelji pa imajo v okviru Šolskega 

centra Ptuj dostop do sodobne raziskovalne opreme v laboratorijih.  

Rezultate raziskovalnega in strokovnega dela predavatelji predstavljajo na različnih 

sejmih, pogrešamo pa objave prispevkov v soavtorstvu s študenti. 

 

Pri svojem raziskovalnem in pedagoškem delu predavatelji uporabljajo skupne licenčne 

softvere v okviru Šolskega centra Ptuj. Izključno za potrebe študijskega programa 

Bionika v tehniki je VŠP nabavila le en specializiran softver.  

 

Erasmus listina na Šolskem centru Ptuj obstaja od leta 2010 (SI Maribor 11), kot tudi 

določeni mednarodni sporazumi o sodelovanju, kljub temu pa je mobilnost predavateljev 

premajhna. 

 

c) obveščenost deležnikov v skladu s 7. standardom 12. člena meril: 

 

VŠP uporablja več načinov in različne medije za pravočasno in sprotno obveščanje 

deležnikov in širše javnosti o študijskem programu in poteku dejavnosti (spletna stran 

šole, sejmi, internet, informativni dnevi, oddaje lokalnih radijskih in televizijskih kanalov, 

časniki, facebook ...).  

Za promocijo visokošolskega strokovnega programa Bionika v tehniki šola letno natisne 

promocijske materiale (brošure) v 150 izvodih, vendar jih ažurno ne revidira. V 

materialih so podane samo osnovne informacije o programu, pogrešamo pa komentarje 

in izkušnje študentov in diplomantov tega programa, v času študija in po koncu študija.    

VŠP promovira študijski program Bionika v tehniki tudi v srednjih šolah v regiji (Maribor, 

Ptuj, Slovenska Bistrica). 

Samoevalvacijska poročila se izdelujejo vsako leto in so objavljena na spletni strani šole.   

 

Lokalna skupnost in širše družbeno okolje sta seznanjeni s težavami pri delovanju VŠP. 

Vsi deležniki se strinjajo, da je študij bionike pomemben in so zainteresirani za njegovo 

kontinuiteto, se pa zavedajo da je obstoj in preživetje tega programa možen samo s 

pridobitvijo koncesije za redni študij. 

Študentski referat redno dostavlja podatke o študijskem programu in študentih Mestni 

občini Ptuj, ki je močno zainteresirana za obstoj in razvoj študijskega programa Bionika v 

tehniki na VŠP. 

 

Na VŠP se izvajajo elementi zahtev GDPR standarda. 

 

Prednosti 

 

 Tudi tukaj velja izpostaviti prednost majhne skupine študentov, ki omogoča 

individualno spremljanje napredka posameznega študenta in spodbujanje k 

nemotenemu in rednemu napredovanju pri študiju. 
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 Prav tako velja pohvaliti pripravljenost predavateljev za dodatne kontaktne ure v 

primeru težav in na ta način premoščanje problemov, ki bi se lahko pojavili v zvezi 

z nemotenim napredovanjem. 

 Velika angažiranost vseh deležnikov pri promociji študijskega programa Bionika v 

tehniki na VŠP.  

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Vsi predavatelji opravljajo svoje delo preko različnih oblik pogodbenih razmerij in 

nihče od njih ni redno zaposlen na šoli.  

- Kljub spoštovanju avtonomije, ki jo na šoli zagotavljajo, bi redna zaposlitev 

bistveno pripomogla k razvijanju karierne poti posameznika, njegovemu 

usmerjenemu raziskovalnemu delu ter skupnim rezultatom dela na šoli. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 Večjih pomanjkljivosti in neskladnosti vezanih na 5. standard nismo opazili. 
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POVZETEK 

 

Visoka šola na Ptuju deluje v skladu z objavljenim poslanstvom, vizijo in strategijo. Ima 

vzpostavljen in delujoč sistem zagotavljanja kakovosti, ki pa ga je moč izboljšati v smislu 

sklenitve kroga kakovosti – pogrešamo večjo vključenost in konkretne predloge za 

izboljšavo študijskega programa s strani študentov, ter deležnikov iz gospodarstva in 

negospodarstva. Podlaga za to je vsakoletno samoevalvacijsko poročilo, ki ga šola redno 

pripravlja, in iz njega izhajajoči akcijski načrt aktivnosti za razvoj kakovosti, pri čemer je 

treba poskrbeti za povečanje realizacije (števila) ukrepov za izboljšave kakovosti.  

 

Informacije o študijskem programu "Bionika v tehniki" na Visoki šoli na Ptuju so dostopne 

preko spletnih strani šole in različnih tiskanih promocijskih materialov (brošure, 

zloženke). Šola nima lastnih predavalnic, laboratorijev in knjižnice zato le-te najema od 

Šolskega centra Ptuj. Izobraževalni intranet je sodoben, materialni pogoji (prostori in 

oprema) pa so ustrezno opremljeni z IKT tehnologijo. Ker šola nima lastnih laboratorijev 

del laboratorijskih vaj poteka pri partnerskih poslovnih subjektih in v ustreznih podjetjih, 

ki jim nudijo te možnosti. 

 

Šola je povezana z gospodarskimi organizacijami tako v lokalnem kot tudi regijskem 

okolju. V mednarodnem prostoru se prizadeva vzpostavljati vezi s sorodnimi 

izobraževalnimi institucijami in po svojih najboljših močeh v mobilnost vključevati tako 

študente kot predavatelje. 

 

Predavatelji pri izvedbi presojanega študijskega programa Bionika v tehniki sodelujejo na 

podlagi pogodbenega razmerja in s šolo niso v rednem delovnem razmerju. Nekateri 

izmed njih so v stroki zelo prepoznavni. Vsi imajo ustrezna imenovanja v nazive za 

področje, ki ga predavajo. 

 

Študentje so vključeni v organe zavoda v skladu z zakonodajo, vendar pa je delovanje 

Študentskega sveta nezadostno. To je tudi razumljivo glede na dejstvo, da je vpisanih 

študentov zelo malo in vsi so zaposleni in izredno študirajo. Na šoli so aktivno prisotni le 

dva dni v tednu, v času predavanj med 17.00 in 20.00 uro.  

 

Financiranje šole se opira predvsem na sredstva, ki jih zagotovi ustanovitelj ter sredstva, 

pridobljena z izvedbo študijskih programov – šolnine. Finančno jih podpira tudi okolje, 

predvsem lokalna skupnost z vsakoletnim razpisom finančnih sredstev. Finančno stanje 

nadzorujejo in se zavedajo tako priložnosti kot možnih nevarnosti glede financiranja v 

prihodnje. Ureditev stabilnejšega vira financiranja šole bi zagotovo pripomogla k odpravi 
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zaznanih pomanjkljivosti oziroma neskladnosti ter uresničitvi zaznanih priložnosti za 

izboljšanje.   

 

 

 

 

 

SUMMARY  

 
 

 

Prednosti, priložnosti za izboljšanje in večje pomanjkljivosti oziroma 

neskladnosti  
Prednosti 

 Majhno število vpisanih študentov omogoča neposreden in oseben stik s 

študenti, sprotno in neposredno reševanje težav na katere naletijo v izvajanju 

programa. 

 Dobro strukturirano samoevalvacijsko poročilo. 

 Dobro izdelana SWOT analiza, ki odraža dejansko stanje. 

 Na VŠP kljub majhnemu številu študentov in združevanju oziroma cikličnemu 

izvajanju predmetov ohranjajo horizontalno in vertikalno povezanost vsebin 

študijskega programa.  

 Predavatelji so pripravljeni zagotoviti dodatne kontaktne ure, kadar študenti 

izrazijo željo ali potrebo za to. 

 Poleg neposrednih kontaktnih ur pri vseh predmetih študenti pripravljajo 

individualno delo v obliki seminarja, ki ga nato javno predstavijo študijski 

skupini. S tem pridobijo ne le strokovne kompetence iz področja presojanega 

študijskega programa, pač pa tudi širše splošne kompetence, kamor zagotovo 

sodi sposobnost svoje ideje in dognanja predstaviti javnosti. 

 Pri vseh predmetih so na platformi Moodle že vnaprej podana študijska gradiva 

v elektronski obliki.  

 Ustrezni urniki, ki so prilagojeni potrebam izrednih študentov. 

 Pripadnost predavateljev in študentov šoli ter perspektivi ideje študijskega 

programa Bionika v tehniki, ki pa zaenkrat v Sloveniji v praksi žal še ni v 

zadostni meri uveljavljena. 

  

Priložnosti za izboljšanje 

- Šola izvaja samoevalvacijo ter letno osvežuje vsebino študijskega programa, ni 

pa konkretnih predlogov za izboljšavo študijskega programa s strani študentov, 

gospodarstva in negospodarstva. 

- Povečati odstotek realizacije ukrepov iz vsakoletnega akcijskega načrta 

aktivnosti za razvoj kakovosti (narejenega na osnovi SWOT analize). 

- Zaradi nerealiziranih ukrepov iz akcijskega načrta krog kakovosti ni sklenjen, 

zato se slabosti v SWOT analizi iz leta v leto ponavljajo. 

- Doreči sistem kontrole izvajanja kontaktnih ur in določiti pristojnosti 

preverjanja in odobritve izplačila dejansko opravljenih ur. 

- V primeru ko se študentu prizna že opravljeno praktično izobraževanje na 

prejšnjem študiju oziroma izrednemu študentu praksa iz dela, bi bilo smiselno, 
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da bi študent pripravil pisni izdelek in zagovor, v katerem bi že opravljeno delo 

analiziral še s stališča Bionike v tehniki.  

- Nujno je treba spodbuditi vse predavatelje k pridobivanju dodatnih strokovnih 

projektov na šoli, v katere bi bilo mogoče aktivno vključevati študente.  

- Spodbujati predavatelje in sodelavce na večjo mobilnost, ki lahko v prihodnosti 

pripelje do vključevanja v projekte. 

- Vsi predavatelji opravljajo svoje delo preko različnih oblik pogodbenih razmerij 

in nihče od njih ni redno zaposlen na šoli.  

- Kljub spoštovanju avtonomije, ki jo na šoli zagotavljajo bi redna zaposlitev 

predavateljev bistveno pripomogla k razvijanju karierne poti posameznika, 

njegovemu usmerjenemu raziskovalnemu delu ter skupnim rezultatom dela na 

šoli. 
 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

 Preverjanje dejanske obremenitve študentov pri posameznih predmetih in 

ustreznosti ovrednotenja predmetov z ECTS točkami se ne izvaja. 

 Krog kakovosti ni sklenjen na več področjih, zato se slabosti v SWOT analizi iz 

leta v leto ponavljajo.  

 

 

Odličnost  

 Predavatelji so pripravljeni zagotoviti dodatne kontaktne ure, kadar študenti 

izrazijo željo ali potrebo za to. Študentom dodatno pojasnijo težje razumljive 

vsebine, jih bolje pripravijo na izpit in s tem povečajo prehodnost študentov. 

 Poleg neposrednih kontaktnih ur študenti pri vseh predmetih pripravljajo 

individualno seminarsko delo. Tega javno predstavijo študijski skupini. S tem 

ne pridobijo le strokovne kompetence iz področja presojanega študijskega 

programa, temveč tudi širše splošne kompetence. 

Študenti razvijejo in izboljšajo kompetenco javnega nastopanja in sposobnost 

zagovarjanja svojih idej in dosežkov. 

 

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu 

 


