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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 2.3.2020. 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 

poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

 

Predsednik skupine strokovnjakov je predlagal delitev dela po posameznih standardih 

glede na področja, ki jih člani skupine najbolje poznajo. Zaradi pandemije korona virusa 

se je postopek zaustavil in nato spremenil v obliko virtualnega obiska. Pripravljalni 

sestanek se je na daljavo, s pomočjo Zoom aplikacije, izvedel 4. 6. 2020. Vlagatelj je 

posredoval video in foto posnetke materialnih pogojev in opis programske opreme na 

računalnikih, ki so dostopni študentom in predavateljem. Virtualen obisk visokošolskega 

zavoda se je izvedel v petek, 12. 6. 2020 s pomočjo Skype povezave skladno z začrtanim 

urnikom. Skupina strokovnjakov je v času presoje pregledala naslednje dokumente in vire: 

Statut IBS, Strategija 2015-2020, vloga, samoevalvacijska poročila za leta 2016-17, 2017-

18, 2018-19, Poslovnik o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti na IBS 

mednarodni poslovni šoli, Strategija kakovosti, Poziv k formalni dopolnitvi, Merila  za  

volitve  v  nazive  visokošolskih  učiteljev,  znanstvenih  delavcev     in     visokošolskih     

sodelavcev     na     IBS     mednarodni     poslovni šoli Ljubljana, Analiza posodabljanja 

študijskega programa 2. stopnje mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj, Pravila za 

napredovanje v višji letnik IBS mednarodne poslovne šole Ljubljana, Tabela kompetenc po 

predmetih s prikazom horizontalne in vertikalne povezanosti itd. 

 
(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.) 
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Vzorčna evalvacija študijskega programa (številska tabela) 

Področja presoje Izpolnjuje standarde 

kakovosti 

Delno 

izpolnjuje 

standarde 

kakovosti 

Ne izpolnjuje 

standardov 

kakovosti 

Prednosti Priložnosti za 

izboljšanje 

 Večje 

pomanjkljivosti 

oz.  

neskladnosti 

Notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti študijskega programa 

Standard 1           1          7 
  

Standard 2 
 

         5 
  

Spreminjanje in posodabljanje študijskega programa 

Standard 3           4          4 
  

Izvajanje študijskega programa 

Standard 4           7         14 3 
 

Standard 5           2         1 
  

 

Odličnost Na študente osredotočeno učenje 
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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: 

 

Visokošolski zavod letno izvaja samoevalvacije.  

Na osnovi razgovora z vlagatelji ter predloženih dokumentov ali dokumentov dosegljivih 

na javnih spletnih straneh visokošolskega zavoda je razvidno, da ima visokošolski zavod 

formalno vse potrebne akte za delovanje (Poslanstvo, Vizija, Statut,  Strategija 2015-2020, 

Strategijo kakovosti, poslovnike, navodila, …), izvoljene organe in jih tudi smiselno 

uporablja ter izvaja predpisane postopke vključno z letno samoevalvacijo.  

 

Med pregledom aktov smo zasledili nekaj podatkov, ki nakazujejo, da se ob sprejetju nove 

verzije akta sistematično ne posodablja povezave na druge akte. Poslovnik o sistemu 

spremljanja in zagotavljanja kakovosti na IBS mednarodni poslovni šoli se v 1. členu 

sklicuje na strategijo iz leta 2010-2015, med tem, ko je v uporabi trenutna Strategija 

2015-2020.  Visokošolskemu zavodu priporočamo, da v letošnjem letu zaradi zapadlosti 

Strategije 2015-2020 ažurira - posodobi vse med seboj vezane poslovne akte.  

 

Nekateri dokumenti so objavljeni brez informacij o datumu nastanka in avtorjih in organih, 

ki so ta akt potrdili (npr. Samoevalvacijska poročila), zato se iz dokumentov ne da 

ugotoviti, kdo in kdaj ga je izdelal in kdo potrdil. Visokošolskemu zavodu priporočamo, da 
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uporabi enoten dokumentni sistem na vseh aktih, pravilnikih in dokumentih, ki bo omogočil 

kronološko spremljanje in opredeljeval čas, avtorje in organe, ki ta akt potrdijo. 

 

Nekateri akti imajo imena, ki se razlikujejo od naslova dokumenta kar povzroča zmedo 

(npr. Postopki_izbire_imenovanja_in_napredovanja.pdf → MERILA ZA VOLITVE V NAZIVE 

VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV IN VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV 

NA IBS MEDNARODNI POSLOVNI ŠOLI LJUBLJANA). Visokošolskemu zavodu priporočamo, 

da imena aktov uskladi z naslovi aktov. 

 

Skupina strokovnjakov ugotavlja, da so samoevalvacijska poročila po namenu, strukturi in 

sestavi bolj osredotočena na delovanje visokošolskega zavoda kot dejansko na izvajanje 

in razvoj študijskih programov. Vlagatelj je priložil kot dodatno ANALIZO POSODABLJANJA 

ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE MEDNARODNO POSLOVANJE IN TRAJNOSTNI 

RAZVOJ. V tem dokumentu je možno ugotoviti, kaj so bile dejanske spremembe v 

študijskem programu oziroma v posameznih predmetih. Skupina strokovnjakov predlaga, 

da se loči samoevalvacija študijskega programa od samoevalvacije visokošolskega zavoda 

bodisi kot posebno poglavje ali kot posebno samoevalvacijsko poročilo za posamezne 

študijske programe, ki naj vsebuje analizo posodabljanja študijskega programa. 

 

Skupina strokovnjakov na osnovi podatkov iz analize posodabljanja študijskega programa 

2. stopnje ugotavlja, da so v preteklem obdobju bile izvedene manjše spremembe in 

dopolnitve pri nekaterih predmetih, ki so ohranjale njegovo aktualnost. Kljub temu se 

visokošolskemu zavodu predlaga večje posodobitve še posebej s področja mednarodnega 

poslovanja, kar je konkurenčna prednost tega študijskega programa. 

 

 

b) načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 

študijskega programa ter njihovega analiziranja: 

 

Za potrebe samoevalvacije se letno  na osnovi strukturiranih vprašalnikov izvedejo ankete 

študentov, zaposlenih in delodajalcev (delodajalci na prvi stopnji – praksa).  Na osnovi 

rezultatov vprašalnikov dekanica napiše osnutek samoevalvacijskega poročila s pregledom 

uresničenih ciljev iz preteklega leta in predlogom ciljev izboljšanja delovanja za naslednje 

leto. Slednjega Komisija za kakovost potrdi oziroma predlaga dopolnila, Študentski svet 

poda mnenje in dopolni in Senat potrdi, po potrebi dopolni.  

 

Pri pregledu vprašalnikov smo ugotovili, da razen pri študentskih anketah, vprašanja ne 

zajemajo razvoja in vsebin študijskih programov. Prav tako ugotavljamo, da se delodajalce 

o drugi stopnji ne vprašuje, saj na tej stopnji ne izvajajo praktično delo. Visokošolskemu 

zavodu predlagamo, da se vprašalniki dopolnijo tako, da bodo omogočali podajanje mnenj 

o načinih izvajanja, vsebinah, zaporedju, morebitnem ponavljanju vsebin študijskih 

programov ter predlogih izboljšav vseh deležnikov tudi na tej stopnji.  

 

Učitelji sami predlagajo spremembe študijskega programa ali predmeta ali uvedbo novega 

predmeta, tako da dekanici pošljejo elektronsko pošto ali to storijo v neposrednem 

pogovoru z dekanico - neposredna komunikacija. 

 

 



 

 

6 

 

 

 

c) primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog 

oziroma o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega 

programa: 

 

O rezultatih samoevalvacije se deležnike obveščajo na sejah Komisije za kakovost, sejah 

Senata, Študentskega sveta, ko samoevalvacijska poročila obravnavajo ter preko spletnih 

strani visokošolskega zavoda, kjer se samoevalvacijska poročila objavijo. Skupina 

strokovnjakov predlaga, da se izsledki in načrt dela samoevalvacijskega poročila obravnava 

na Akademskem zboru, saj je znano, da večina ljudi ne bere aktov na spletu, razen takrat, 

ko jih nujno potrebujejo za svoje delo. 

  

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Majhno število zaposlenih omogoča neformalen pretok informacij in poenostavljeno 

izvedbo samoevalvacijskih postopkov. 

-  

Priložnosti za izboljšanje: 

- Posodobiti vse med seboj vezane poslovne akte. 

- Uporabiti enoten dokumentni sistem na vseh aktih, pravilnikih in dokumentih. 

- Imena aktov uskladiti z naslovi aktov. 

- Samoevalvacijska poročila obravnavati na Akademskem zboru. 

- V vprašalnikih dodati vprašanja o načinih izvajanja, vsebini, zaporedju, morebitnem 

ponavljanju vsebin študijskih programov ter predlogih izboljšav.  

- Ločiti zapis samoevalvacije visokošolskega zavoda in študijskih programov bodisi 

kot podpoglavje ali kot ločene samoevalvacije študijskih programov. 

- Posodobiti študijski program predvsem s področja mednarodnega poslovanja. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

 

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: 

 

Skupina strokovnjakov je pregledala samoevalvacijska poročila in ugotavlja, da so 

zastavljeni cilji v samoevalvacijskem poročilu enaki nalogam, ki jih zavod mora izvajati v 

skladu z zakonom, zato so skoraj vsi cilji doseženi. Na ta način se vrednost take 

samoevalvacije zniža in ni razviden napredek. Visokošolskemu zavodu predlagamo, da iz 

seznama ciljev (nalog) izloči izvajanje osnovnih nalog in kot cilje postavi razvojno 
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naravnane cilje, nekaj izzivov za izboljšanje študijskih vsebin, sestave študijskega 

programa, habilitacijskih pogojev predavateljev, raziskovanj na matičnem področju, večji 

vključitvi delodajalcev, večji vključitvi Alumni kluba, promociji študijskih programov, 

pridobivanju finančnih sredstev itd. Tudi, če nekateri cilji ne bodo izvedeni v celoti, bo to 

razvojno vplivalo na delovanje visokošolskega zavoda.   

 

Na drugi stopnji se praktično usposabljanje ne izvaja. To pomeni, da na ta način delodajalci 

niso vključeni v ta študijski program, saj se vprašalniki pošljejo mentorjem praks iz prve 

stopnje. Visokošolskemu zavodu predlagamo, da poleg anket delodajalcev ustanovi 

Programski svet, sestavljen iz delodajalcev, mentorje praks, članov Alumni kluba in 

Skrbnikov študijskih programov. Programski svet naj se sestane vsaj enkrat letno (lahko 

preko videokonferenčnega sestanka). Pred sestankom se posreduje informacije o vsebinah 

in načinih poučevanja in pozove o njihovem mnenju in morebitnih predlogih izboljšav. 

Visokošolski zavod naj obravnava predloge in tiste skladne z njihovimi usmeritvami 

sprejme (nekateri predlogi so lahko preveč usmerjeni v potrebe posameznih delodajalcev).  

 

Tudi predstavniki okolja (občina, združenja strokovnjakov, srednje šole, …) bi morali biti 

bolj vključeni v razvoj strategije in študijskega programa visokošolskega zavoda. 

Visokošolski zavod bi se moral bolj vključevati v življenje okolja - sodelovati na dogodkih, 

predstavitvah svojega dela, prostovoljstvu. Na ta način lahko izvajajo posredno promocijo 

študijskih programov. Skupina strokovnjakov predlaga, da visokošolski zavod naveže stike 

s srednjimi šolami ustreznih smeri, ki predstavljajo vire bodočih študentov. Dogovorijo se 

naj predavanja in delavnice za dijake s tematikami, ki bodo atraktivne za bodoče študente.  

 

Skupina strokovnjakov na osnovi pogovora s predstavniki študentov, pedagoških delavcev, 

diplomantov in delodajalcev ugotavlja, da samoevalvacijski postopek obstaja in je krog 

kakovosti zaključen, vendar zaradi načina dela in vsebine podatkov, ki jih samoevalvacijska 

poročila zajemajo ni tako učinkovit kot bi lahko bil. Visokošolskemu zavodu predlagamo, 

da spremeni način izvajanja postopka zagotavljanja kakovosti. Samoevalvacijsko poročilo 

naj na osnovi rezultatov vprašalnikov in pogovorov s študenti, zaposlenimi, pedagoškimi 

delavci in delodajalci izdela Komisija za kakovost. Delo se naj razdeli, vsak član komisije 

naj zapiše del, ki obravnava njegovo področje (zaposleni, pedagoški, študenti, delodajalci). 

Na ta način bo ocena stanja bolj realna. Komisija za kakovost naj poda predloge ciljev za 

naslednje leto, ki vsebujejo skrajni datum izvedbe, izvajalca in odgovorno osebo. 

Odgovorne osebe naj potrdijo doseganje ciljev iz prejšnjega leta. Dekanica, skupaj z 

vodstvom iz predlogov samoevalvacijskega poročila, izbere pomembne cilje in po potrebi 

doda svoje predloge. Na sestanku vodstva s Komisijo za kakovost se poročilo s 

predlaganimi cilji potrdi. Nato poročilo obravnava in potrdita Študentski svet in Senat. 

Potrjeno samoevalvacijsko poročilo se obravnava na Akademskem zboru,  se javno objavi 

in izvajalcem in odgovornim osebam posreduje njihov zadolžitve za naslednje leto. 

Odgovorne osebe periodično preverjajo izvajanje ciljev. 

 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

- V samoevalvacijskih postopkih določiti razvojno naravnane cilje. 

- Ustanovitev programskega sveta. 

- Povečati aktivnosti delovanja Alumni kluba. 
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- Spremeniti način izvajanja postopka zagotavljanja kakovosti. 

- Povečati sodelovanje z okoljem. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

 

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: 

 

Po pregledu učnega načrta in analize sistema kakovosti na IBS lahko ugotovimo, da 

visokošolski zavod spremlja izvajanje študijskih programov ter jih spreminja in dopolnjuje 

ob upoštevanju razvoja znanstvenih in učnih znanj v mednarodnem poslovanju ter 

spremlja potrebe na trgu dela po diplomantih tega študijskega programa. 

 

Študijski program, ki predvideva izobraževanje mednarodno konkurenčnih ekonomistov s 

področja poslovne ekonomije, je dobro zasnovan in omogoča doseganje načrtovanih učnih 

rezultatov. 

 

Program se glede na ime, namen in vsebino ustrezno umešča na področju mednarodnega 

poslovanja. 

 

Vrstni red in vsebina predmeta je dobra in se prilagaja ravni študija. 

S ciljem ugotoviti horizontalno in vertikalno povezanost vsebi predmetov smo od vlagatelja 

zahtevali tabelo vertikalnih in horizontalnih povezanosti kompetenc predmetov. Vrstni red 

predmetov in vsebina predmetov sta dobro integrirana tako po vodoravni kot navpični osi, 

čeprav je vertikalna povezanost majhna. To omogoča, da lahko izvajajo predavanja 

blokovno vsaki dve leti. Prednost tega sistema je, da so skupine študentov prvega in 

drugega letnika pri predmetih združene. Slednje je bolje za študente (možnost skupinskega 

dela) in znižuje stroške delovanja. Slabost tega sistema je, da študent, ki se ne more 

udeležiti predavanja v tem letu, jih v naslednjem ne more nadoknaditi, ampak jih izvaja 

individualno. Sodobna znanstvena znanja s področja mednarodnega poslovanja so 

vključena v vsebino programa. V času globalnega poslovanja je ta program izjemno 

pomemben za okolje, v katerem deluje IBS, in potreba po kadrih, ki imajo znanje 

mednarodnega poslovanja, narašča. IBS vodi evidenco o zaposlitvah svojih diplomantov. 
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IBS nadzoruje kakovost in izvajanje študijskega programa v okviru vzpostavljenega 

sistema kakovosti. Sistem kakovosti spodbuja vse udeležence v učnem procesu, pa tudi v 

vseh drugih procesih na IBS, da predlagajo izboljšave in prispevajo k izboljšanju kakovosti. 

Sistem kakovosti sledi dvema procesoma: kakovosti učiteljevega znanstvenega dela in 

kakovosti učnega procesa. Ta dva sistema dajeta splošno sliko o kakovosti IBS. 

 

Pregled učnih načrtov je pokazal, da se spremembe in posodobitve študijskega programa 

ne izvajajo nenehno. Videti je, da je trenutni študijski program narejen leta 2012. Glede 

na aktualnost predmetov in tematik, ki jih slednji obravnavajo bi pričakovali, da je 

literatura sodobnejša. Visokošolskemu zavodu priporočamo, da se temeljna literatura in 

viri posodobijo. Med viri bi pričakovali znanstvene objave predavateljev in njihovih kolegov 

s tega področja, ki niso starejši od petih let. Med pregledom dokumenta vlagatelja Analiza 

posodobitev študijskega programa 2. stopnje, ki predstavlja opis sprememb na vsebinah 

študijskega programa najdemo zapise(posodobitve), ki niso razvidni na učnih načrtih 

predmetov. Visokošolskemu zavodu predlagamo, da uskladi učne načrte skladno s 

posodobitvami. 

 

Pri pregledu študijskih vsebin je bilo ugotovljeno, da se kar nekaj vsebin podvaja. 

Visokošolskemu zavodu se predlaga, da sistematično pregledajo študijske vsebine in 

odpravijo podvajanja. Ena od možnosti je, da vse izvede pedagoška konferenca, kjer vsak 

na kratko predstavo ostalim, kaj predava v svojih predmetih. Na tak način se bodo hitro 

odkrila podvajanja. 

 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Atraktiven študijski program. 

- Izvajanje predavanj/konzultacij vsako drugo leto. 

- IBS vodi evidenco o zaposlitvah svojih diplomantov. 

- Poklicno in delovno svetovanje s strani dekanice. 

-  

Priložnosti za izboljšanje: 

- Posodobitev temeljne literature in virov. 

- Uskladiti učne načrte skladno s posodobitvami. 

- Proučiti možnost uvedbi učne vsebine "Mednarodna pogajanja". 

- Pregled vseh študijskih vsebin in odprava podvajanj. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

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). 
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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: 

 

 

IBS Mednarodna poslovna šola izvaja izobraževanje v najetih prostorih (Mencingerjeva 

ulica 7, 1000 Ljubljana). Na šoli so trije redno zaposleni, vsi pogodbeni delavci so vključeni 

kot zunanji pogodbeni delavci. Slednje močno vpliva na način delovanja visokošolskega 

zavoda in zahteva, da se iste osebe pojavljajo v več funkcijah. Vsi študenti so izredni, 

večina je zaposlenih zato se predavanja oziroma konzultacije izvajajo med delovniki po 

16:30 uri. 

 

Na študijskem programu “Mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj” druge stopnje, 

pedagoški proces izvajajo predavatelji z ustrezno habilitacijo in izkušnjami s področja. 

Predevatelji so pripravljeni izvajati predavanja tudi v angleškem jeziku. Predavatelji niso 

redno zaposleni na fakulteti, ampak ima zavod z njimi podpisane avtorske pogodbe. Zavod 

daje velik pomen na študente osredotočenem učenju. V zavodu izdajo vsaj en članek na 

to temo vsako študijsko leto. Pred leti so izvedli večjo mednarodno raziskavo na to temo. 

Pedagoški delavci se prilagajajo študentom, še posebej tistim, ki so že zaposleni. 

 

Študenti so v študentskih anketah in tudi med razgovorji izpostavili, da so zelo zadovoljni 

s predavatelji in njihiovim načinom dela. Študijski proces poteka v predavalnici, ki je 

opremljena s sodobno opremo. 

 

Zaradi majhnega števila študentov (manj kot 10) predavatelji na začetku izvedejo 

predavanja ali konzultacije, nato pa imajo študenti čas, da preštudirajo študijska gradiva 

in lahko pri več predmetih naredijo bodisi skupinsko ali individualno seminarsko nalogo ali 

esej. Študenti so v anketah in med razgovori izrazili mnenje, da jim ta način ustreza. 

Študenti so pohvalili izjemno prilagodljivost predavateljev in njihovo pripravljenost za 

pomoč pri dodatni razlagi.  Predavatelj je ves čas dostopen preko e-pošte in preko telefona. 

Po mesecu ali dveh študija se izvede izpit. Ker so se tudi na magistrski študij pričeli 

vpisovati tuji študenti, so tako študijska gradiva (učbeniki, prosojnice itd.) kot tudi izpiti 

prevedeni v angleščino, profesorji pa imajo za tujce še dodatne konzultacije v angleščini. 

Zavod omogoča tudi študij na daljavo, a presenetljivo le nekateri uporabljajo sistem 

Moodle. 

 

Med razgovori in na podlagi ankete, je bilo moč zaznati, da je izvedba študija prilagojena 

tudi potrebam visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Slednji so v anketah izrazili 

zadovoljstvo z razmerami na šoli. 

 

Visokošolski zavod prakticira neke vrste tutorski sistem s strani dekanice. Skupina 

strokovnjakov predlaga naj se v tutorski sistem vključi tudi študente višjih letnikov.  
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b) število izvedenih kontaktnih ur, določenih s študijskim programom, ali 

drugih oblik dela s študenti: 

 

Zavod trenutno izvaja svoj študijski program v obliki konzultacij, kjer je ponavadi prisotnih 

od 1 -3 študentov, včasih pa so skupine tudi večje od 3 – 6 študentov. Zaradi takšnega 

načina izvajanja kontaktnih ur je pri vsakem predmetu predvideno samo od 8 – 16 ur. 

Vodstvo šole in izvajalci zagotavljajo, da imajo študenti na razpolago stik s predavateljem, 

individualne izpitne roke, izpite v slovenskem ali angleškem jeziku in dostop do gradiva za 

učenje. Zaradi manjšega števila vpisanih študentov študij poteka v manjših skupinah, ki 

omogoča kakovostno izvedbo pedagoškega dela in osredotočenost na delo posameznega 

študenta. 

 

 

c) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja 

ter potrebam študentov: 

 

Študentom IBS Knjižnica zavoda zagotavlja gradivo študentom potrebno za študij. Gradiva 

so na voljo v več jezikih, najbolj pogosto pa v slovenskem in angleškem. Če katerega 

gradiva knjižnica ne zagotavlja, ga študent naroči osebno v knjižnici in počaka, da se 

knjižnica uskladi in priskrbi gradivo iz drugih knjižnic. 

 

Študentom so na voljo tudi prosojnice predavateljev, ki jih uporabljajo za lažje in bolj 

nazorno podajanje snovi. Študenti slednje največkrat uporabljajo kot pripomoček za  

pripravo na izpit. 

 

Večina gradiva predavatelji posredujejo študentom v e-obliki (skenirane knjige, e-

knjige,...). 

Študentom so na voljo še aktualni članki, ki jih kot del učnega procesa študentom 

posredujejo predavatelji sami. Visokošolski zavod še ni imeli nobenega študenta s 

posebnimi potrebami, vendar zagotavljajo, da bodo takrat pripravili študentu ustrezna 

študijska gradiva. Vsakega študenta s posebnimi potrebami bodo obravnavali individualno. 

 

 

č) delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma 

umetniških projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS: 

 

Kot je razvidno iz vloge, zavod navaja, da so študenti že sodelovali v raziskovalnih projektih 

na šoli, kot je raziskava o učenju, osredotočenem na študente. Raziskava, ki obsega 200 

strani, je že zaključena, zato bodo z letošnjim letom začeli vključevati študente v projekt 

medkulturnega izobraževanja otrok v vrtcu. Predavatelji študente vključujejo tudi v svoje 

raziskovalne naloge. 

 

Problem nevključevanja študentov v tovrstne projekte je njihova zasedenost in majhno 

število študentov. Večina študentov je že zaposlenih, ima svojo družino in po opravljenem 

delu v službi, študentom časovno ne znese, da bi se sami vključevali v omenjene projekte. 

 

 

d) praktično izobraževanje študentov: 

 



 

 

12 

 

Študijski program ne vsebuje praktičnega izobraževanja. Ker je večina študentov 

zaposlenih izvajajo prakso na svojih delovnih mestih. 

 

e) ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev študentom: 

 

Na podlagi pogovora s študenti lahko predvidevamo, da je dostopnost visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev zelo dobra. Visokošolski učitelji in sodelavci so na voljo študentom 

izven govorilnih ur in se tudi prilagajajo oziroma dogovarjajo s študenti za dodatne ure. 

Študenti so v anketi visoko ocenili pedagoško delo (v zadnjih 3 letih je bila ocena 4,7 – 5) 

Študenti se lahko v primeru potreb, vprašanj ali nejasnosti vedno obrnejo na dekanico in 

na predavatelje, saj imajo e-naslove in telefonske številke. 

 

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

zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje 

pogojev za mentorstvo za študijske programe tretje stopnje: 

 

Vsi visokošolski predavatelji(16) so zaposleni pogodbeno in njihova obveza na tej inštituciji 

predstavlja od 20 do 50% letne obveze.  

 

Iz pogovora s predavatelji je bilo zaznati, da ne vidijo potrebe po raziskovalnem delu, saj 

so mnenja, da je to strokovni magistrski program (naziv mag. za imenom) in zato 

raziskovalno delo ni potrebno. Skupina strokovnjakov predlaga, da se pedagoški kader 

ozavesti, da je raziskovalno delo osnova za obstoj študijskega programa tudi, če to ni 

znanstveni magisterij, kot je bil nekoč.  

 

Ocene pedagoških delavcev kot pogoj za ponovno izvolitev se izračunajo iz ocen anket 

študentov. Skupina strokovnjakov predlaga, da se v postopek ponovne habilitacije doda 

tudi ocena Študentskega sveta. 

 

Vsi sodelujoči imajo veljavno izvolitev v naziv. Nekateri izvajalci so upokojeni in ponovna 

izvolitev po zakonu ni potrebna. Visokošolski zavod ima MERILA ZA VOLITVE V NAZIVE 

VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV IN VISOKOŠOLSKIH 

SODELAVCEV, ki povzema Minimalna merila za izvolitve v nazive NAKVIS, a se poslužuje 

izjem in uporablja seznam 107 nadomestnih revij, ki jih je potrdil Senat IBS in se 

upoštevajo kot revije, ki so po kakovosti in mednarodni odmevnost primerljive z revijami, 

indeksiranimi v SSCCI, SCI Z IF nad O oziroma AHCI. Skupina strokovnjakov je v pogovoru 

z visokošolskimi predavatelji ugotovila, da je mednarodno poslovanje eno od osnovnih 

raziskovalnih področij, ki ima veliko število ustreznih revij SCI ali SSCI, zato ne vidimo 

razloga po potrebi za nadomestne revije. Kot posledica slednjega se pri preverjanju 

odmevnosti objav predavateljev ugotovi, da nekateri docenti ne dosegajo minimalnih 

standardov za izvolitve v nazive (ena SCI ali SSCI objava). Posledično s tem je tudi 

področje raziskovanja kvalitativno šibko. Število znanstvenih objav je številčno relativno 

visoko, a je malo objav v revijah SCI ali SSCI, niti SCOPUS. Ker od predavateljev nihče ni 

redno zaposlen na visokošolskem zavodu in ker nimajo raziskovalnih skupin, nimajo 

vplivnih raziskovalnih rezultatov. Smiselno bi bilo povečati pripadnost zaposlenih, da se 

izboljšal sistem kakovosti in se aktivno vključil v postopke visokošolskega zavoda in 

raziskovanje. 
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Visokošolski zavod je sicer imel nekaj projektov z mednarodno odmevnostjo katerih 

vsebina pa ni vezana na mednarodno poslovanje (npr. V študente usmerjen študij). 

Visokošolskemu zavodu priporočamo, da ustanovi raziskovalne skupine s področja 

mednarodnega poslovanja in trajnostnega razvoja in združi pogodbene visokošolske 

predavatelje v raziskovalne skupine, v te skupine se vključi še mlajše predavatelje, se jih 

usposobi v raziskovanju in jim omogoči izpolnitev minimalnih standardov za izvolitev v 

nazive. Alternativa temu je, da se da sodelujočim, ki ne izpolnjujejo NAKVIS-ovih 

minimalnih standardov za izvolitve v nazive pogoj, da v obdobju 2-4 let to izpolnijo. Če 

tega ne storijo je za visokošolski zavod bolje, da sklene pogodbe s kandidati, ki te pogoje 

izpolnjujejo. V nasprotnem lahko pričakujejo težave pri akreditacijah študijskih programov. 

Naj spomnimo, da ima visokošolski zavod med strateškimi cilji pod točko 5. zapisano » 

ustanovitev delovne skupine za pripravo vloge za akreditacijo študijskega programa tretje 

stopnje «, kar kaže na ambicije zavoda, a trenutno nima ne materialnih, ne finančnih in ne 

kadrovskih raziskovalnih resursov s področja magistrskega študija. To se lahko izvede tudi 

z večjim sodelovanje z drugimi visokošolskimi inštitucijami doma in v tujini, v obliki 

projektnega povezovanje, raziskovalnega in strokovnega povezovanja in izmenjava dobrih 

praks. Visokošolski zavod ima lastno raziskovalno e-revijo IBS Poročevalec, ki jo je 

Znanstvenoraziskovalni svet za družboslovje ARRS dne 26. novembra 2013 uvrstil na 

seznam »Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa 

upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij«. 

 

 

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

skladu s 15. členom meril: 

 

 

Visokošolski zavod ima najete prostore in opremo na naslovu Mecingerjeva ulica 7, 

Ljubljana. Za izvedbo študijskega programa ima najeto eno večjo in eno manjšo učilnico, 

ki deli prostor z laboratorijem. Večja učilnica ima 65 mest. Manjša učilnica ima do 20 mest 

in se običajno koristi z magistrski študij, saj so stoli razporejeni ovalno, kar olajša 

skupinsko delo. V učilnicah so projektorji s projekcijskimi platni in table. V manjši učilnicah 

so 4 računalniki naloženi z odprto kodnimi programi. Večinoma študenti uporabljajo lastne 

prenosnike. V vseh prostorih je omogočen dostop do interneta. Študenti imajo možnost 

elektronske prijave na izpit in sodelovanja v sistemu Moodle, ki se žal malo koristi. Delo 

na daljavo izvajajo s pomočjo elektronskih gradiv in elektronske pošte. Študentom so na 

voljo sanitarije, ki imajo urejen dostop za invalide. Študentom je na voljo 30 parkirnih 

mesti in urejena klančina na glavnem vhodu stavbe,  skozi katerega lahko osebe s 

posebnimi potrebami vstopijo v stavbo z invalidskim vozičkom. Najeti so prostori za 

vodstvo in referat.  

 

Visokošolski zavod ima knjižnico s preko 4000 bibliografskimi enotami iz področja njihovih 

specialnosti ter povezava do Open University, kar je za visokošolski zavod take velikosti 

zadovoljivo. Ker je delovni čas knjižnice v dopoldanskem času, se večinoma izvaja 

medbibliotečna izmenjava, kjer druge knjižnice prosijo za izmenjavo strokovne literature. 

Skupina strokovnjakov priporoča, da se odpiralni čas knjižnice prilagodi času, ko so 

študenti na visokošolskem zavodu. Študenti dobijo večino gradiva v elektronski obliki zato 

ni večjega povpraševanja v knjižnici. Obstaja še prostor kjer je del knjižnice in kjer 

potekajo posamezni razgovori, posvetovanja in izpiti. Skupina strokovnjakov predlaga, da 

se študentom omogoči en prostor v katerem bi se lahko družili, izvajali skupinske naloge 

in izmenjevali informacije.  
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Skupno število študentov prve in druge stopnje je 40+8 (48). Glede na način izvajanja 

študijskega programa druge stopnje (konzultacije) šolnine teh študentov še zadostujejo za 

izvedbo študijskih programov in poslovanje. Referat za študente ima enega zaposlenega. 

Skupina strokovnjakov ugotavlja, da glede na majhno število vpisanih zavod izpolnjuje 

materialne razmere povezane z izvajanjem študijskega programa. 

 

Študentom, zaposlenim in pedagoškim delavcem so na razpolago možnosti mobilnosti (npr. 

Erasmus), a jih slovenski študenti redko koristijo, saj so zaposleni, so pa na izmenjavo 

poslali nekaj tujih študentov. Skupina strokovnjakov predlaga, da se med vsemi promovira 

mobilnost, saj lahko tako zaposleni spoznajo primerljive načine organiziranja študijskega 

programa, predavatelji spoznajo nove metode poučevanja, študenti pa si pridobijo 

vpogled, kako se študijski programi izvajajo v tujini. 

  

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Majhno število študentov in možnost velike prožnosti izvedbe 

predavanj/konzultacij 

- Uvedli mehanizme za reševanje problemov v izobraževalnem sistemu 

- Možnost kombiniranja študija v učilnici in učenja na daljavo (še posebej priročno 

za matere z majhnimi otroki in invalide 

- Možnost izpita za tuje študente v angleškem jeziku 

- Možnost pospešenega študija 

- Visokošolski zavod ima lastno raziskovalno e-revijo IBS Poročevalec 

- Sodelovanje z razmeroma velikim številom tujih institucij in domačih podjetij 

 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

- Majhen interes s strani študentov za študentske mobilnosti, ker so to večinoma 

zaposleni 

- Prilagoditi delovni čas knjižnice potrebam študentov. 

- Prostor za študentsko delo v skupinah in druženje. 

- Vsi visokošolski učitelji delajo po pogodbi 

- Okrepiti sodelovanje predavateljev, zaposlenih in študentov v mednarodnih 

izmenjavah 

- Ozavestiti pomen raziskovalnega dela med pedagoškim kadrom. 

- V postopek ponovne habilitacije predavateljev dodati oceno Študentskega sveta 

- Ukinitev nadomestnih revij za izvolitve v nazive ali zahteva minimalnega standarda 

ob teh revijah (vsaj ena objava SCI ali SSCI za docenta). 

- Ustanovitev raziskovalne skupine s področja mednarodnega poslovanja in 

trajnostnega razvoja. 

- Povečati pripadnost zaposlenih, da se izboljšal sistem kakovosti in se aktivno 

vključijo v postopke delovanja visokošolskega zavoda in raziskovanje. 

- Povečati sodelovanje z drugimi visokošolskimi inštitucijami doma in v tujini. 

- Projektno povezovanje, raziskovalno, strokovno, izmenjava dobrih praks. 

- Vključitev študentov v tutorski sistem. 

- Pomoč Študentskemu svetu pri delovanju. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

- Nekateri visokošolski učitelji ne izpolnjujejo minimalnih standardov NAKVIS 

- Raziskovalno delo ni vezano na matični visokošolski zavod. 
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- Število znanstvenih objav je številčno relativno visoko, a je malo objav v revijah 

SCI ali SSCI, niti SCOPUS. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

 

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: 

 

Vsem študentom je omogočeno napredovanje in dokončanje študija. To so študenti tudi 

potrdili z anonnimno anketo, ki jo izpolnjujejo vsako študijsko leto. Podrobnosti so 

opredeljene v Pravilih šole za napredovanje v višji letnik IBS Mednarodne poslovne šole 

Ljubljana. Vsi študenti, ki izpolnjujejo pogoje lahko napredujejo v višji letnik. Posebnost 

visokošolskega zavoda je, da lahko nadpovprečni študenti s povprečjem ocen 8,5 ali več 

na osnovi odobritve Študijske komisije opravljajo izpite dveh letnikov v enem letu. To 

pomeni, da za predavanja, ki se to leto ne izvajajo študent dobi gradiva in navodila, sam 

naštudira vsebine, opravi obveznosti (npr. seminarska ali raziskovalna naloga) in izpite za 

te predmete. Kljub temu študent, ki se vpiše v prvi letnike ne more diplomirati v krajšem 

času kot v dveh leti (Senat, 3 redna seja, 22.5.2011). 

 

Šola zagotavlja, da so izpitni roki razporejeni preko celega leta, tako je omogočeno 

vsakemu študentu, da lahko pride na izpit vsak teden. Študenti so med razgovorom 

izpostavili, da jim ta način izvajanja izpitov najbolj ustreza. Šola ima Pravilnik o preverjanju 

in ocenjevanju znanja na IBS Ljubljana, kjer so opisana merila in načini ocenjevanja 

znanja. Predavatelji se posložujejo različnih načinov oziroma metod ocenjevanja oznanja: 

pisni in ustni izpiti, kombiniranje pisnih izpitov in seminarskih nalog, skupinske seminarske 

naloge in ustna predstavitev, študenti sami sestavijo izpitna vprašanja itd. 

 

Pritožba na oceno s strain študenta je možna. Pritožba je urejena s Pravilnikom o 

preverjanju in ocenjevanju znanja na IBS Ljubljana. 

 

Študenti nimajo težav s priznavanjem znanj in spretnosti. Vedno jim pri postopku pomaga 

šola. Podrobnosti postopka pa so opisane tudi v Pravilniku o priznavanju znanja in 

spretnosti. Vsi potrebni pravilniki so objavljeni javno na spletni strain šole in tako dostopni 

vsem deležnikom. 

 

 

b) ali je vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem zagotovljeno 

spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter pomoč 

in svetovanje pri razvijanju karierne poti: 

 

V skladu z razpoložljivo dokumentacijo in razgovori s predavatelji je zagotovljeno 

spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter nudena pomoč in 

svetovanje pri razvijanju karierne poti. Tako so tudi odgovorili predavatelji v lanskoletni 

anketi. 
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Značilnost visokošolskega zavoda je dostopnost dekanice, ki dnevno sprejema predloge, 

pritožbe in sproti rešuje nastale probleme. Iz razgovora s pedagoškim osebjem smo dobili 

informacijo, da se enkrat letno izvede letni razgovor zaposlenih z dekanico, kjer se 

obravnavajo uresničeni zastavljeni cilji, predlogi in načrti ter možnosti karierne poti 

pedagoškega osebja. Prav tako dekanica vsaj enkrat letno opravi razgovor s študenti druge 

stopnje. 

 

Visokošolski učitelji lahko sproti predlagajo spremembe predmetov, njihovo obvezno in 

priporočeno literaturo in načine izvedbe. Pri tem so samostojni in avtonomni. Večje 

spremembe študijskega programa odobri Senat. 

 

Ker so vsi sodelujoči pedagoški kadri zaposleni kot zunanji pogodbeni delavci ni 

pogojev/interesa za raziskovalno delo. Skupina strokovnjakov predlaga, da se pridobijo 

namenska sredstva za raziskovalno dejavnost s področja mednarodnega poslovanja lahko 

tudi v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi inštitucijami, pedagoški delavci, ki bodo 

vključeni v to dejavnost, pa naj pri objavah navedejo kdo je bil financer oziroma v okviru 

katerega visokošolskega zavoda so raziskovali.  

 

 

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

 

Visokošolski zavod obvešča deležnike o vsebinah in spremembah študijskih programov 

predvsem z objavami na spletnih straneh in v nekaterih primerih po pošti. Spletne strani 

so v slovenskem in angleškem jeziku. Iz objav je možno ugotoviti kakšen strokovni naziv 

pridobi diplomant, kakšni so cilji programa in učne načrte predmetov. Opredeljeni so pogoji 

za vpis in načini dela. Po informacijah iz razgovorov z deležniki je najpogostejši kanal 

komuniciranja elektronska pošta.  

 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Možnost opravljanja izpitov dveh letnikov v enem letu za nadpovprečne študente. 

- Možnost opravljanja izpitov ob petkih in v času počitnic. 

- Letni razgovor dekanice s študenti druge stopnje. 

Priložnosti za izboljšanje: 

- Pridobijo namenska sredstva za raziskovalno dejavnost s področja mednarodnega 

poslovanja 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

 

POVZETEK 

Vzorčna evalvacija magistrskega študijskega programa Mednarodno poslovanje in 

trajnostni razvoj visokošolskega zavoda  IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana, se je 

zaradi omejitev v času Korona virusa izvedla na daljavo. Visokošolski zavod ima vse 

predpisane akte, organe, službe in telesa potrebna za delovanje zavoda. Študijski program 

Mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj je atraktiven in sestavljen tako, da je malo 
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vertikalne povezanosti med predmeti, zato lahko izvajajo predavanja/konzultacije v blokih 

vsaki dve leti. To zmanjša stroške, a hkrati omejuje študente, ki predavanje zamudijo, saj 

se bo naslednje predavanje izvedlo šele čez dve leti. Po besedah študentov to ni problem, 

saj na šoli prakticirajo na študenta osredotočeno učenje, ki omogoča tesno sodelovanje 

študentov s predavatelji in načine študija in pripravo gradiv tako, da se študentu omogoči 

uspešno pridobivanje znanj in kompetenc. Iz istega razloga visokošolski zavod omogoča 

nadpovprečnim študentom opravljanje izpitov dveh letnikov v enem letu. V drugem letu se 

študent posveti izdelavi magistrske naloge saj po sklepu Senata IBS ne more diplomirati 

prej kot v dveh letih. Visokošolski zavod letno izvaja samoevalvacije zavoda in študijskih 

programov. Samoevalvacije temeljijo na anketah študentov, zaposlenih in mentorjev 

praktičnega dela na prvi stopnji. Zaradi majhnega števila zaposlenih je način izvedbe 

samoevalvacije prilagojen obstoječim možnostim in se iste osebe pojavijo v več funkcijah. 

Predavatelji lahko sami dekanici predlagajo spremembe vsebin ali predlagajo nove 

predmete, ki jih odobri Senat. Sama oblika samoevalvacije je bolj ustrezna za 

samoevalvacijo zavoda kot študijskega programa, zato je visokošolski zavod posredoval 

analizo sprememb študijskega programa. Iz slednjega je razvidno, da so se nekatere 

vsebine spremenile, nekatere posodobile, ponekod se je zamenjala literatura. Ponovno 

ugotavljamo, da formalno izvajajo spremembe, a iz pregleda predmetnikov in obvezne ter 

dodatne literature lahko sklepamo, da so bile zadnje večje spremembe narejene leta 2012. 

Vsako samoevalvacijsko poročilo ima pregled realizacije zastavljenih ciljev in načrt ciljev 

za naslednje obdobje. Zaradi majhnega števila študentov (8) se izvajajo konzultacije. 

Večina predmetov ima neko obliko seminarskega ali skupinskega dela. Vsaj enkrat letno 

ima dekanica razgovor s študenti magistrskega študija. Visokošolski zavod vodi evidenco 

o zaposlitvah svojih diplomantov. 

 

Visokošolski zavod ima tri redno zaposlene, magistrski študijski program pa izvaja 16 

zunanjih pogodbenih sodelavcev. Vsi izvajalci so izvoljeni v ustrezen naziv, nekateri so 

upokojeni, zato jim izvolitev ni potrebno obnavljati. Predavanja/konzultacije se izvajajo v 

najetih prostorih z najeto računalniško opremo in dostopom do interneta. Visokošolski 

zavod ima knjižnico s preko 4000 bibliografskimi enotami iz področja njihovih specialnosti 

ter povezava do Open University. Invalidnim osebam, ki uporabljajo invalidske vozičke je 

omogočen dostop preko rampe na glavnem vhodu. 

 

Kljub temu, da visokošolski zavod na prvi pogled izpolnjuje vse z zakonom zahtevane 

postopke, je skupina strokovnjakov ugotovila, da se ti postopki zaradi majhnega števila 

zaposlenih izvajajo na tak način, da zagotovijo formalnost, ni pa večje koristi za razvoj 

študijskega področja. Visokošolskemu zavodu smo predlagali spremembe, ki bodo 

izboljšale izvajanje notranjega sistema kakovosti in s tem tudi omogoči razvijanje in 

posodabljanje študijskega programa, tako da se ohranja njegova aktualnost ter ustvarja 

kakovostno izobraževalno okolje. Največjo pomanjkljivost vidimo v učiteljskem 

razumevanju potrebe po raziskovalnem delu na študijskem področju. Raziskovalna 

skupina, ki raziskuje na študente usmerjeno učenje ne more nadomestiti raziskovalne 

skupine s področja mednarodnega poslovanja in raziskovalne skupine s področja 

trajnostnega razvoja kar predstavlja bazo tega študijskega programa. Posledično 

predvsem mlajši predavatelji niso raziskovalno uspešni in se jih izvoli v nazive s pomočjo 

izjem v obliki 107 revij, ki nadomeščajo SCI ali SSCI revije s teh področij. Na ta način 

nekateri ne izpolnjujejo minimalnih kriterijev NAKVIS-a za izvolitve v nazive. Dodatno je 

skupina strokovnjakov ugotovila, da na magistrskem nivoju ni pravega sodelovanja z 

delodajalci, Alumni klubom , lokalnimi skupnostmi in javnostjo, ki tako nimajo možnosti 

sodelovati pri razvoju magistrskega študijskega programa. 
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SUMMARY  

The sample evaluation of the master's study program International Business and 

Sustainable Development of the IBS International Business School Ljubljana was carried 

online due to limitations during the Crown virus. The higher education institution has all 

the prescribed acts, structure, bodies, services necessary for the operation of the 

institution. The study program International Business and Sustainable Development is 

attractive and composed in such a way that there is little vertical connection between 

courses, so they can conduct lectures/consultations in blocks every two years. This reduces 

costs but at the same time limits students who miss a lecture, as the next lecture will not 

take place until two years from now. According to the students, this is not a problem, as 

the school practices student-centered learning, which enables students to work closely with 

lecturers and enables the organization of studying and preparing materials in such a way 

to enable the student to successfully acquire knowledge and competencies. For the same 

reason, the higher education institution enables above-average students to take two-year 

exams in one year. In the second year, the student dedicates himself to the preparation of 

a master's thesis, because according to the decision of the IBS Senate, students cannot 

graduate earlier than in two years. The higher education institution carries out annual self-

evaluations of the institution and study programs. Self-evaluations are based on surveys 

of students, employees, and mentors of practical work at the first-cycle studies. Due to the 

small number of employees, the method of self-evaluation is adapted to the existing 

possibilities and the same persons can appear in several functions. Lecturers may propose 

changes of the course content to the dean themselves or propose new subjects that are 

afterward approved by the Senate. The form of self-evaluation itself is more suitable for 

the self-evaluation of an institution than a study program, so the higher education 

institution provided an analysis of changes in the study program. The latter shows that 

some contents have changed, some have been updated, and literature has changed in 

some courses. Again, we note that they are formally implementing the changes, but from 

the review of curricula, prescribed obligatory and additional literature we can conclude that 

the last major changes were made in 2012. Each self-evaluation report has an overview of 

the realization of the set goals and a plan of goals for the next period. Due to the small 

number of students (8), consultations are carried out. Most courses have some form of 

seminar or group work. At least once a year, the dean has an interview with master's 

students. The higher education institution keeps records of the employment of its 

graduates. 

The higher education institution has three full-time employees, and the master's study 

program is carried out by 16 external contract associates. All contractors are elected to the 

appropriate title, some are retired, so they do not need to renew their election. 

Lectures/consultations are held in rented premises with rented computer equipment and 

internet access. The higher education institution has a library with over 4000 bibliographic 

units in the field of their specialties and a connection to the Open University. Disabled 

persons as a wheelchair user have access via a ramp at the main entrance. 

Even though that the higher education institution at first glance meets all the procedures 

required by law, a group of experts found that due to the small number of employees these 

procedures are carried out in such a way as to ensure formality, but there is no greater 

benefit for the development of the field of study. We proposed changes to the higher 

education institution that will improve the implementation of the internal quality system 

and thus also enable the development and updating of the study program, so that its 

relevance is maintained, and a quality educational environment is created. We see the 

biggest deficiency in teachers' understanding of the need for research work in the field of 
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study. A research group researching student-centered learning cannot replace a research 

group in the field of international business and a research group in the field of sustainable 

development, which is the basis of this study program. As a result, mainly younger 

lecturers are not successful at their research and are elected to titles with the help of higher 

institution exceptions in the form of 107 journals that can replace SCI or SSCI journals in 

these fields. In this way, some lecturers do not meet the minimum SQAA criteria for 

election to titles. Besides, a group of experts found that there is no real cooperation at the 

master level with employers, the Alumni Club, local authorities, and the public, who thus 

do not have the opportunity to participate in the development of the master's study 

program. 

 

 

Izpolnjevanje standardov kakovosti 
Izpolnjuje standarde kakovosti 

- Atraktiven študijski program. 

- IBS vodi evidenco o zaposlitvah svojih diplomantov 

- Poklicno in delovno svetovanje s strani dekanice 

- Majhno število študentov in možnost velike prožnosti izvedbe 

predavanj/konzultacij 

- Uvedli mehanizme za reševanje problemov v izobraževalnem sistemu 

- Možnost kombiniranja študija v učilnici in učenja na daljavo (še posebej 

priročno za matere z majhnimi otroki in invalide 

- Možnost izpita za tuje študente v angleškem jeziku 

- Visokošolski zavod ima lastno raziskovalno e-revijo IBS Poročevalec 

- Sodelovanje z razmeroma velikim številom tujih institucij in domačih podjetij 

- Možnost opravljanja izpitov dveh letnikov v enem letu za nadpovprečne 

študente. 

- Možnost opravljanja izpitov ob petkih in v času počitnic. 

- Letni razgovor dekanice s študenti druge stopnje. 

 
 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

- Nekateri visokošolski učitelji ne izpolnjujejo minimalnih standardov NAKVIS 

- Raziskovalno delo ni vezano na matični visokošolski zavod. 

- Število znanstvenih objav je številčno relativno visoko, a je malo objav v revijah 

SCI ali SSCI, niti SCOPUS. 
 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Navedite do 10 ugotovljenih primerov neizpolnjevanja standardov kakovosti študijskega 

programa. 

 

 

Odličnost  
Visokošolski zavod ima doktrino na študente osredotočeno učenje, ki jo tudi izvaja. 

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu. 


