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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 13. 1. 2020. 
Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 
poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 
 

Na osnovi usklajene razdelitve tem smo posamezni člani skupine preučili posredovano 
gradivo in medsebojno izmenjali ugotovitve, dileme ter predloge vprašanj sogovornikom. 
Skupina se je ob posredovanju strokovnega predstavnika NAKVIS dogovorila za obisk 
inštitucije 4. in 5. marca 2020, pred tem pa v četrtek, 27. 2. dopoldan opravila pripravljalni 
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sestanek v prostorih NAKVIS, pri čemer sta dva člana skupine sodelovala na daljavo preko 
Skype povezave. Na tem sestanku smo izpostavili nekatere opažene pomanjkljivosti in 
manjkajoča gradiva, predvsem novejše samoevalvacijsko poročilo, medtem ko smo se 
dogovorili, da za ostala manjkajoča gradiva zaprosimo med obiskom. Predstavnika NAKVIS 
smo tudi zaprosili za poročilo ob predhodni akreditaciji inštitucije. Obisk inštitucije je bil 

dvodnevni, v sredo, 4. in v četrtek, 5. marca 2020. Uro pred evalvacijskim obiskom smo 
se člani skupine sestali v prostorih visoke šole in uskladili način dela ter ključne vsebinske 
sklope debate s posameznimi skupinami sogovornikov. V okviru samega evalvacijskega 
obiska smo po uvodnem seznanitvenem srečanju s predstavniki visoke šole opravili ogled 
prostorov visoke šole: predavalnic, referata, knjižnice in spremljajočih prostorov. Med 
ogledom smo se v pogovoru z dekanom in direktorico seznanili z osnovnimi načeli 
delovanja visoke šole, prostorskimi razmerami in lastništvom, delitvijo prostorov ter 

knjižnice med visoko, višjo in sredno šolo, ureditvijo urnikov, delovanjem referata, 
vključenostjo pedagogov v delovanje visoke šole, oglaševanjem programov, izvedbo 
praktičnega izobraževanja, zbiranjem mnenj deležnikov v študijskem procesu, postopkov 
reševanja različnih prošenj. Zaprosili smo za dodatno dokumentacijo in sicer: vabila in 
zapisnike sej Študentskega sveta, zapisnike Komisije za kakovost, zapisnike in gradivo 
Komisije za priznavanje predhodne formalno ali neformalno pridobljene izobrazbe, primer 
dokumentacije praktičnega izobraževanja za študenta, dokumentacijo habilitacijskih 

postopkov, primere izpitov in zaključnih del ter dostop do spletne učilnice. Prva razgovora 
smo opravili s štirimi predavatelji, ki so pokrivali različna vsebinska področja študija ter 
nato tremi učitelji veščin. Po delovnem kosilu smo pregledali dodatno zaprošeno gradivo 
in vsebino e-učilnice. Sledili so razgovori s trojico študentov, članov študentskega sveta in 
sočasno predstavniki v različnih organih VŠGI, štirimi študenti vseh treh letnikov študija 
ter petimi predstavniki zaposlovalcev in diplomantov. Del skupine strokovnjakov je po 
zaključku razgovorov prvega dne in izmenjavi vtisov skupine strokovnjakov prisostvoval 
pouku pri enem temeljnih predmetov in se po zaključku na kratko pogovoril s pedagogom, 
ki je izvajal pouk. Drugi dan obiska smo po uvodnem sestanku opravili ogled dveh podjetij, 
betonske in asfaltne baze z laboratoriji za beton in asfalte Gorenjske gradbene družbe d. d. 
ter ogled Centralne čistilne naprave Komunale Kranj. V obeh podjetjih so zaposleni 
diplomanti visoke šole, pogovorili smo se o njihovih izkušnjah s študenti in diplomanti 
VŠGI. S tehnologom v čistilni napravi, ki je sočasno predsednik Komisije za kakovost VŠGI 
smo se pogovorili še o delovanju omenjene komisije. S preostalima članoma Komisije za 

kakovost smo se pogovorili ločeno v naslednjem razgovoru, opravili smo še razgovor s 
podpornimi službami (predstavnici računovodskega servisa, knjižničarka, predsednik kluba  
diplomantov), kateremu je sledil še razgovor z ožjim vodstvom VŠGI – ravnateljem in 
direktorico, pri katerem smo se pogovorili o opaženih pomanjkljivostih in možnostih za 
njihovo ureditev. Po končanih razgovorih smo na usklajevalnem sestanku skupine 
strokovnjakov oblikovali osnutke ugotovitev in jih predstavili predstavnikom fakultete – 
dekanu, direktorici in predsedniku kluba diplomantov. Predstavitvi je sledilo nekaj vprašanj 
glede ugotovitev. Priprava poročila je potekala z usklajevanjem pisnih obrazložitev 
posameznih članov skupine, sodelovanje vseh članov je bilo izredno dobro in vsebinsko 
bogato. Odgovor visoke šole skupaj s prilogami, ki so potrjevale izpolnitev nekaterih v 
poročilu navedenih pomanjkljivosti na posedovano poročilo, je NAKVIS prejel 24. 6. 2020. 
Člani skupine smo odgovor in priloge podrobno preučili, uskladili poglede in 22. 7. 2020 
posredovali besedilo končnega poročila o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda. 
 
(11. člen meril: Zunanja evalvacija je postopek celostne presoje delovanja visokošolskega zavoda v obdobju od 
zadnje akreditacije. 
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Presojata se napredek in razvoj od zadnje akreditacije na vseh področjih presoje, še posebej pa notranji sistem 
kakovosti visokošolskega zavoda. Temelj za presojo je samoevalvacijsko poročilo, ki mora vsebovati evalvacijo 

celotne dejavnosti ter evalvacijo izvajanja in spreminjanja študijskih programov zaradi zagotavljanja 
kakovostnega pedagoškega, znanstvenega, strokovnega, raziskovalnega oziroma umetniškega dela na področjih 

in disciplinah študijskih programov.) 

Zunanja evalvacija visokošolskega zavoda (številska tabela) 

Področja presoje Izpolnjuje standarde 
kakovosti 

Delno 
izpolnjuje 
standarde 
kakovosti 

Ne izpolnjuje 
standardov 
kakovosti 

Prednosti Priložnosti za 
izboljšanje 

 Večje 
pomanjkljivosti oz. 

neskladnosti 

Delovanje visokošolskega zavoda 

Standard 1 - - 1 - 

Standard 2 - 2 - - 

Standard 3 - 2 - 1 

Standard 4 - - - - 

Standard 5 1 1 - - 

Standard 6 - 3 1 - 

Standard 7 - - - - 

Kadri 

Standard 8 1 3 - - 

Standard 9 1 1 - - 

Študenti 

Standard 10 1 - - - 

Standard 11 - 1 1 - 

Standard 12 - 2 1 - 

Standard 13 1 1 - - 

Materialne razmere 

Standard 14 - 1 - - 

Standard 15 - - - - 

Standard 16 1 2 - - 

Standard 17 - 1 1 - 

Zunanja evalvacija študijskega programa  

Notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti, spreminjanje, 
posodabljanje in izvajanje študijskih programov 

Notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti študijskega programa 

Standard 1 - - 1 - 

Standard 2 - 1 1 - 

Spreminjanje in posodabljanje študijskega programa 

Standard 3 1 1 - - 

Izvajanje študijskega programa 

Standard 4 - - 1 1 

Standard 5 - - - - 

 

Odličnost Ni prepoznana v katerem izmed standardov presoje. 
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UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE IN NJEGOVA PRESOJA 

 

DELOVANJE VISOKOŠOLSKGA ZAVODA 

 

1. standard: Visokošolski zavod uspešno uresničuje poslanstvo v slovenskem 
in mednarodnem visokošolskem prostoru. Z doseganjem organizacijskih in 
izvedbenih ciljev zagotavlja kakovostno visokošolsko dejavnost in njen razvoj. 
 

Če gre za prvo podaljšanje akreditacije, je iz poslanstva, vizije in strategije 
visokošolskega zavoda razvidno, da nadaljuje obveze ustanovitelja. 

 
a) usklajenost strateškega načrtovanja s poslanstvom, nacionalnimi in 

evropskimi usmeritvami:  
Visokošolski zavod ima sprejeto in objavljeno poslanstvo, vizijo, vrednote in strategijo. 
Med navedenimi strateškimi cilji v večini navajajo zaveze, ki predstavljajo že osnovne 
zahteve za delovanje visokošolskega zavoda in bi jih zavod že moral izpolnjevati, ne pa da 
jih šele predstavlja kot strateške cilje. Samo poslanstvo je nekoliko bolj ambiciozno, a ga 

prav v teh delih strateški cilji še najmanj podpirajo, zelo malo ali na zelo nedoločeni ravni 
pa podpirajo nacionalne in evropske usmeritve razvoja visokega šolstva. Čeprav je bil 
zavod nedavno pridružen k Novi univerzi kot pridružena članica tega v strateških 
usmeritvah ni navedenega, s tem tudi razlogi in cilji tovrstnega povezovanja niso jasni, 
toliko bolj, ker obstoječe članice Nove univerze večinoma delujejo na področjih 
družboslovja in humanistike, ne pa tehnike. Se pa strateški cilji na določen način ujemajo 
s cilji in namenom ustanovitelja zasebnega zavoda, katerega cilj je bil ponuditi visokošolsko 
izobraževanje v obliki, obsegu, vsebini in za ceno, ki je najbolj ustrezna in verjetno tudi 
edina sprejemljiva za ciljno skupino študentov ob delu. 

 
b) izvedljivost in celovitost strateškega načrtovanja: 

Navedeni strateški cilji bi zaradi svoje nizke ambicioznosti morali biti nesporno izvedljivi, 
saj njihovo izvedljivost terjajo osnovne zahteve delovanja zavoda, celovitost pa je zajeta 
le v okviru zakonskih predpisov delovanja. Glede na to, da vsi cilji vendarle še niso 

izpolnjeni ostajajo kot izziv in naloga, ki jo zavod mora izvesti. 
 

c) ustreznost načina preverjanja uresničevanja strateškega načrtovanja: 
Uresničevanje strateškega načrtovanja je, glede na navedeno, v bistvu zagotavljanje 
osnovnih pogojev delovanja zavoda, kar vodstvo seveda spremlja in se, predvsem v 
obdobju zadnjih let, tudi intenzivno trudi izpolniti v največji meri. Nikakor pa to ni način, 
ki bi omogočil dolgoročen napredek delovanja zavoda. 
 
Presoja 1. standarda: Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 
Strategija in usmeritev zavoda nista povsem jasni, vključitev v Novo univerzo kot 
pridružena članica strateško ni povsem jasna. 
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2. standard: Notranja organiziranost visokošolskega zavoda zagotavlja 
sodelovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, znanstvenih delavcev in 
nepedagoških delavcev, študentov in drugih deležnikov pri upravljanju in 
razvijanju dejavnosti visokošolskega zavoda. 

 
Predstavništvo deležnikov v organih visokošolskega zavoda ter uresničevanje 
njihovih pravic in obveznosti: 
Organiziranost zavoda je zaradi majhnosti samega zavoda razumljivo enostavna in 
skromna. Ob le dveh redno zaposlenih, ki skrbita in usklajujeta večino aktivnosti in 
formalnih postopkov ter tudi povezujeta vse vključene deležnike, je organizacija enostavna 
in pregledna, vse informacije pa zbrane na enem mestu in na voljo za odločanje. Zavod 
ima vse ključne organe, kot so senat, akademski zbor in upravni odbor, v vseh so vključeni 

tako predstavniki ustanovitelja, predavateljev kot študentov, a v mnogih primerih je 
njihova vključenost omejena na formalnost brez zadostnega vsebinskega prispevka. V 
večini je to posledica nezadostne seznanjenosti in pripadnosti, saj so predavatelji zaposleni 
v drugih podjetjih in ustanovah, katerim namenjajo večino svoje pripadnosti. Še večji 
problem je vključenost študentov, ki se zaradi statusa študija ob delu zelo omejeno 
vključujejo v organe in so v njih neaktivni. V zadnjem času vodstvo vzpodbuja formalne 
oblike vključevanja študentov, več bi moralo narediti tudi na predstavitvi njihove vloge v 
njih. Sočasno pa nekateri deležniki, ki kažejo interes za sodelovanje v usmeritvah zavoda 
(npr. predstavniki podjetij), v formalne organe niso vključeni in lahko svoje poglede 
posredujejo le preko osebnih neformalnih pogovorov. 
 
Presoja 2. standarda: Izpolnjuje standarde kakovosti 
Priložnosti za izboljšanje: 
Ustanovitev posvetovalnega organa, npr. strateški svet, v katerega se vključi predstavnike  

podjetij, s katerimi imajo že siceršnje stike. 
Seznanitev  študentov z njihovimi pravicami in dolžnostmi v okviru organov zavoda, 
vzpodbujanje k aktivnemu vključevanju v organizacijsko shemo zavoda in aktivno 
sodelovanje predstavnikov v organih, v katere so imenovani. 

 

 
3. standard: Visokošolski zavod izkazuje kakovostno znanstveno, strokovno, 
raziskovalno oziroma umetniško dejavnost in z njo povezane pomembne 
dosežke na področjih in disciplinah, na katerih jo izvaja.  

 

Kakovost, razvoj in napredek znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma 
umetniške dejavnosti: 
Edina dejavnost visokošolskega zavoda je pedagoška dejavnost, podprta z vsemi 
potrebnimi podpornimi službami. Raziskovalne ali strokovne dejavnosti na ravni VŠGI in v 
njenem imenu ni. Pedagogi so raziskovalno in strokovno aktivni znotraj podjetij in 
inštitucij, v katerih imajo osnovno zaposlitev, upokojeni pedagogi pa s sodelovanjem v 
strokovnih in interesnih združenjih. Zaradi skupnega sodelovanja v VŠGI in osebnega 
poznanstva se v omejenem obsegu pojavlja tudi sodelovanje, vendar mimo formalnega 
okvirja VŠGI. Sedanje vodstvo se pomanjkljivosti neobstoja raziskovalne dejavnosti 
zaveda in jo skuša vzpostaviti z zaposlitvijo raziskovalca in prijavo na raziskovalne 

projekte, a za zdaj brez uspeha. Glede na raven visokošolskega strokovnega izobraževanja 
na zavodu bi bilo morda ustrezneje napor usmeriti v vzpostavitev strokovne (z nastavki 
razvojne) dejavnosti. Sočasno bi dodatna strokovna (in raziskovalna) dejavnost lahko 
prispevali tudi k dolgoročno stabilnejšemu finančnemu poslovanju.  
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Presoja 3. standarda: Ne izpolnjuje standardov kakovosti 
Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 
Na visoki šoli ni znanstvene ali strokovne dejavnosti. 
 
Priložnosti za izboljšanje: 

Vzpostavitev strokovne dejavnosti na zavodu ali za začetek vključitev VŠGI v projekte, ki 
jih pedagogi, sodelavci VŠGI izvajajo v svojih matičnih organizacija. 
Vključitev študentov v strokovne iz razvojne projekte pedagogov. 
 
 

4. standard: Praktično izobraževanje študentov v delovnem okolju, če je del 
izobraževalne dejavnosti, je dobro organizirano in se tako tudi izvaja. 

Zagotovljeni so viri za njegovo izvedbo. 

 
a) sistemska ureditev praktičnega izobraževanja študentov in njegovega 

izvajanja: 
Praktično izobraževanje je sistemsko ustrezno urejeno in zagotovljeno. Visoka šola ima 
sklenjene sporazume s ponudniki praktičnega izobraževanja, a so potrebe po njem zelo 
majhne. Velika večina študentov namreč zaprosi za priznavanje praktičnega izobraževanja, 
saj so bili ali pa so zaposleni v gradbeni dejavnosti in se jim praktično izobraževanje prizna. 
V vseh dosedanjih letih izvedbe študija so tako praktično izobraževanje v okviru 
študijskega programa opravljali le trije študenti, in tudi ti so si podjetje opravljanja 
praktičnega izobraževanja poiskali in izbrali sami. V vseh primerih je bila sklenjena 
tristranska pogodba, študentu zagotovljen delovni mentor, po končanem izobraževanju 
sledi izdelava poročila in zagovor, česar pa omenjeni še niso opravili. Organizacija 
praktičnega izobraževanja je torej glede na razmere ustrezna in bi lahko omogočila izvedbo 

tudi v primeru večje potrebe. 
 

b) zadovoljstvo udeležencev praktičnega izobraževanja: 
Tako študenti kot mentorji po koncu praktičnega izobraževanja izpolnijo anketo o 
ustreznosti in zadovoljstvu. Kljub nizkemu številu izpolnjenih anket (po dva študenta in 
mentorja), ki onemogočajo verodostojno statistično oceno so tako študenti kot mentorji 
praktično izobraževanje večinoma ocenili kot ustrezno, mentor je izpostavil željo po 

boljšem sodelovanju s šolo, morda tudi usposabljanjem za mentorja in seznanitvijo s 
pričakovanji šole, tako mentor kot študent pa predlagala, da bi se praktično izobraževanje 
opravilo že v prvem letniku in da tako študent prej pride v stik z gradbeno operativo. 
 
Presoja 4. standarda: Izpolnjuje standarde kakovosti 

 
 
5. standard: Visokošolski zavod spremlja potrebe po znanju in zaposlitvene 
potrebe v okolju. Zagotavlja informacije o zaposlitvenih možnostih na 
področjih, ki so primerna kompetencam oziroma učnim izidom diplomantov. 

 
a) sodelovanje visokošolskega zavoda z okoljem ali delodajalci in s svojimi 

diplomanti: 

Zavod ima redne stike z mnogimi podjetji in inštitucijami. V teh podjetjih in inštitucijah so 
zaposlenimi tudi nekateri pedagogi in študenti VŠGI, kar jim omogoča neposreden stik tako 
z diplomanti in stroko, hkrati pa omogoča neposreden vpogled v stanje potreb po 
zaposlitvah diplomantov. Prav tako zavod redno spremlja stanje iskalcev zaposlitve na 
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Zavodu republike Slovenije za zaposlovanje, pri čemer pa moramo vedeti, da se stanje 
zaposlovanja na področju gradbeništva v zadnjih letih izjemno spreminja: od velikega 
povpraševanja v času priprave študijskega programa, do popolne zaustavitve v času 
gospodarske krize in trenutnega ponovnega velikega manjka kadrov, kar otežuje 
prilagajanje vpisa potrebam po zaposlitvah. Ob tem ugotavljamo, da je med študenti 

zavoda velika večina že zaposlenih in le redki izmed njih po končanem študiju iščejo 
zaposlitev v novem okolju. 
 

b) razvitost kariernih centrov, klubov diplomantov ali drugih organiziranih 
oblik: 

Formalno obstaja karierni center, ki pa na spletni strani omogoča le povezave do spletnih 
zaposlitvenih portalov in objavlja ponudbe prostih delovnih mest. Proaktivne vloge centra 

pri pomoči in usmerjanju študentov v kariero do sedaj ni zaznati, a za veliko večino 
študentov niti ni potrebna, se pa v letošnjem leti pripravlja karierni dan, kjer bodo podjetja 
in inštitucije študentom predstavile svoje kadrovske potrebe. Klub diplomantov je bil 
formalno ustanovljen nedavno, svojo vlogo in poslanstvo šele išče, morda se poveže s 
kariernim centrom, ponudi strokovna predavanja ali problemske razgovore  
 
Presoja 5. standarda: Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 
Dobri stiki z lokalnimi podjetji in institucijami, kar omogoča študentom seznanitev s 
problemi prakse. 
Priložnosti za izboljšanje: 
Okrepitev aktivnosti kariernega centa in kluba diplomantov z večjo vključitvijo podjetij, 
pripravo javnih predstavitev, predavanj ipd. 
 
 

6. standard: Notranji sistem kakovosti omogoča sklenitev kroga kakovosti na 
vseh področjih delovanja visokošolskega zavoda. 

 
a) poznavanje pomena in vloge notranjega sistema kakovosti: 

Pomen in vloga notranjega sistema kakovosti sta pretežno poznana le ožjemu vodstvu in 
nekaterim posameznikom, kamor niti ne sodijo vsi člani Komisije za kakovost. Še posebej 

nejasna je vloga predstavnikom študentov, ki v procesu niso sodelovali, čeprav so bili 
pozvani. Komisija za kakovost se sestaja praviloma le enkrat letno, ko razpravlja o 
samoevalvacijskem poročilu, katerega nato posreduje v sprejem senatu in v vednost 
akademskemu zboru. Aktivnosti na področju sistema kakovosti so sicer opredeljene v 
poslovniku kakovosti, a predvsem usmerjene v zbiranje podatkov z anketami, razgovori, 
lastnimi pogledi vključenih ter statističnimi analizami. 
 

b) samoevalvacijsko poročilo za zadnje zaključeno samoevalvacijsko 
obdobje, ukrepi na podlagi samoevalvacije v obdobju od zadnje 
akreditacije ter načrt izboljšav za prihodnje samoevalvacijsko obdobje: 

Samoevalvacijsko poročilo vsebuje bistvene elemente pregleda in analize stanja, ukrepi so 
letos prvič ločeno opredeljeni v akcijskem načrtu, a ni razvidno, na osnovi katerih 
ugotovitev in analiz so zasnovani. Mnogi ukrepi iz akcijskega načrta nimajo končnega roka 
izvedbe in so kot takšni bolj podobni strateškim ciljem kot pa konkretnim ukrepom. Prav 

tako ni opredeljeno preverjanje učinkov, dekan predvideva mesečno spremljanje in letno 
presojo na Komisiji za kakovost. Kljub ne povsem jasnemu in dorečenemu sistemu je 
zaznati velik trud vodstva za sistematično ureditev sistema kakovosti v prihodnje. 
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c) kako notranji sistem kakovosti omogoča in spodbuja razvijanje, 
povezovanje in posodabljanje izobraževalne, znanstvene, strokovne, 
raziskovalne oziroma umetniške dejavnosti ter vpliv te dejavnosti na 
okolje: 

Delovanje sistema notranje kakovosti se šele vzpostavlja. Zato v preteklih letih ni mogel 

dati osnove za razvoj in spreminjanje izobraževalne dejavnosti. Tako prve spremembe 
študijskega programa, ki pa le delno izhajajo iz ugotovitev samoevalvacijskih poročil, 
sprejemajo šele v študijskem letu 2019/20. Preostali dejavnosti (strokovna in 
raziskovalna) se na šoli ne izvajata. 
 
Presoja 6. standarda: Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 
Poslovnik o kakovosti ne podpira zaključene zanke kakovosti, posamezni notranji deležniki 

niso seznanjeni s pomenom presoje kakovosti in svojo vlogo v njem. 
Priložnosti za izboljšanje: 
Akcijski načrt naj vsebuje časovno opredeljene ukrepe in njihovo število naj bo realno. 
Jasna seznanitev notranjih deležnikov o pomenu in vlogi sistema zagotavljanja kakovosti 
in njihovi vlogi v njej. 
Nadaljevanje prizadevanj vodstva v dosedanji smeri razvoja sistema notranje kakovosti. 

 

 
7. standard: Visokošolski zavod deležnike in javnost pravočasno obvešča o 
študijskih programih in svoji dejavnosti. 

 
Dostopnost, vsebina, zanesljivost, razumljivost in natančnost informacij o 
dejavnosti visokošolskega zavoda, še posebej pa informacije o študijskih 

programih, njihovem izvajanju in znanstveni, strokovni, raziskovalni oziroma 
umetniški dejavnosti s področij in disciplin teh programov: 
VŠGI vse svoje deležnike in javnost obvešča preko spletnih strani, notranja komunikacija 
med študenti, pedagogi in strokovnimi službami dodatno poteka preko spletne učilnice, 
pogosto tudi s pomočjo elektronske pošte in zaradi majhnega števila vpletenih tudi preko 
osebnega pogovora. Pretok informacij je ustrezen in zadosten. Nekatere informacije do 
posameznih deležnikov ne pridejo zaradi njihovega neinteresa, ne pa zaradi neustreznih 

načinov posredovanja. Spletne strani vsebujejo vse bistvene podatke o študijskem 
programu, organiziranosti šole in njenih storitvah, kot npr. knjižnici. Na pobudo skupine 
strokovnjakov so dodatno poimensko navedli nekatere nosilce funkcij, vloge posameznih 
pedagogov pri predmetih in usmeritve zavoda pri načrtovanem zagonu raziskovalne 
dejavnosti.  
 
Presoja 7. standarda: Izpolnjuje standarde kakovosti 
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KADRI 

 

8. standard: Zagotovljeni so visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni 
delavci za kakovostno opravljanje pedagoškega, raziskovalnega in drugega 

dela.  

 
a) zagotavljanje pedagoškega in strokovnega razvoja visokošolskih učiteljev 

in sodelavcev od zadnje akreditacije: 
Za izvedbo vseh predmetov so angažirani učitelji in predavatelji, ki prihajajo iz prakse.  Za 
svoj osebni strokovni razvoj skrbijo sami izven VŠGI, v svojih matičnih podjetjih in 
ustanovah ter preko strokovnih združenj. Znaten delež predavateljev je že upokojenih in 

je lahko njihov strokovni razvoj omejen. Pedagoški razvoj jim je omogočen preko 
vseslovenskih možnosti pedagoških usposabljanj visokošolskih učiteljev, česar se 
posamezniki občasno udeležujejo, jih pa šola o možnostih tovrstnih usposabljanj redno 
obvešča. Raven pedagoške usposobljenosti je raznolika, nekateri pedagogi imajo zelo 
dobre pedagoške prijeme in bi jih bilo vredno prenesti na preostale. Stanje pedagoškega 
kadra in njihova ustreznost je bistveno napredovala glede na prejšnjo akreditacijo, pa tudi 
njihova dostopnost in pripravljenost na sodelovanje s študenti sta deležna pohval, zato 

zahtevo ocenjujemo kot izpolnjeno. 
 

b) znanstveni, strokovni, raziskovalni oziroma umetniški dosežki 
visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev: 

Znanstveni, strokovni in raziskovalni dosežki učiteljev in sodelavcev ustrezajo izvedbi 
visokošolskega strokovnega študijskega programa, vse objave in dosežki izhajajo iz 
njihovih matičnih podjetij in ustanov. 
 

c) merila visokošolskega zavoda za izvolitve v nazive in področja za izvolitve: 
Habilitacijska merila zavoda so usklajena z merili NAKVIS, postopki izvolitev so ustrezni, 
le zaradi poznega vlaganja vlog za podaljšanje veljavnosti naziva bi lahko prišlo pri 
nekaterih pedagogih do prekinitve veljavnosti naziva.  
 

č)  vrsta zaposlitve visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev: 

Visokošolski učitelji in sodelavci, vključno z dekanom, pedagoško delo na VŠGI opravljajo 
v manjšem obsegu ur po pogodbi. Zaradi tega je pri mnogih zaznati nekoliko slabšo 
informiranost in omejeno pripadnost. Nekateri pedagogi sodelujejo tako pri visokošolskem 
kot tudi pri višješolskem programu in iz opravljenih pogovorov na obisku je bilo 
ugotovljeno, da ponekod prihaja do zamenjave ali mešanja vsebin enega in drugega 
študijskega programa. Pedagogi imajo sklenjene pogodbe za opravljeno delo v skladu z 
merili. 
 
Presoja 8. standarda: Izpolnjuje standarde kakovosti 
Prednosti: Odlična odzivnost in dostopnost pedagogov za študente. 
Priložnosti za izboljšanje: 
Pri sodelavcih v študijskem procesu povečati stopnjo pripadnosti in razumevanje razlik med 
visokošolskim in višješolskim izobraževanjem. 
Pripraviti sistemske ukrepe in poskrbeti za prenos dobrih praks bolje ocenjenih pedagogov 

na osnovi študentskih anket. 
Habilitacijske postopke za podaljšanje veljavnosti naziva pričeti prej. 
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9. standard: Zagotovljeni so strokovno-tehnični in upravno-administrativni 
delavci (v nadaljevanju: nepedagoški delavci) za učinkovito pomoč in 
svetovanje.  

 
a) vrste in ustreznost pomoči ter svetovanja študentom in drugim 

deležnikom: 
Direktorica in vodja referata zagotavljata vso podporo tako študentom kot predavateljem, 
skrbita za zagotovitev prostorov in druge potrebne opreme, obveščanje, kadrovske 
evidence, priprave urnikov, praktično izobraževanje, pripravo gradiv in zapisnikov za vse 
organe šole ipd. Na voljo sta osebno v času pouka, izven tega pa preko elektronske pošte 
ali telefonov. Vsi deležniki pohvalijo njuno dostopnost, odzivnost in ustrežljivost. 
 

b) število, delovno področje in izobrazbena struktura nepedagoških delavcev: 
Direktorica in vodja referata sta redno in polno zaposlena, knjižničarka dela po nekaj ur po 
pogodbi, finančne in računovodske storitve zagotavlja zunanji računovodski servis. 
Izobrazbena struktura je ustrezna. 
 

c) izobraževanje in usposabljanje nepedagoških delavcev: 
Zaradi majhnega števila nepedagoškega osebja in mnogih zadolžitev je možnost 
usposabljanja in izobraževanja omejena, a se vseeno izvaja. Predlagamo krajše strokovno 
izpopolnitev knjižničarke s področja gradbeništva. 
 
Presoja 9. standarda: Izpolnjuje standarde kakovosti: 
Prednosti: 
Odlična odzivnost in dostopnost strokovnega osebja za študente. 
Priložnosti za izboljšanje: 

Predlagamo krajše strokovno izpopolnitev knjižničarke s področja gradbeništva, morda z 
več sodelovanja s pedagogi. 
 
 

ŠTUDENTI 

 

10. standard:  Visokošolski zavod študentom zagotavlja ustrezno pomoč in 
svetovanje. 

 

a) upoštevanje raznolikosti in potreb študentov pri vzpostavljanju in 
določanju vsebine svetovanja oziroma pomoči zanje: 

Vsi študenti so vpisani kot izredni študenti in so po večini že zaposleni, zato so storitve še 
posebej prilagojene njihovim potrebam, ki so drugačne od potreb redno vpisanih 

študentov. 
 V letu 2018/2019 je bilo na šoli vpisanih 48 študentov, takšno število študentov omogoča 
neposreden stik in individualno obravnavo, kar predstavlja prednost. Iz vloge izhaja, da je 
na šoli vzpostavljen tutorski sistem, ki omogoča brezplačno pomoč študentov višjih letnikov 
in visokošolskih učiteljev. Vzpostavljen je tudi sistem mentorstev. Šola je zapisala, da nudi 
študentom pomoč pri pridobivanju znanj na drugih visokošolskih zavodih. Pogledali smo 
nekaj primerov odločb o priznavanju predhodno pridobljenih znanj in prepoznali ustreznost 

postopkov in odločitev. 
 Za informiranje o možnostih študija na nacionalni ali mednarodni izmenjavi je zadolžen 
referat za študijske in študentske zadeve, ki skrbi tudi za informiranje študentov o pravicah 
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in dolžnostih. Glede na podatke mednarodne izmenjave študentov ni. Študenti so med 
razlogi, zakaj se ne odločajo za izmenjavo, na razgovorih navajali predvsem zaposlenost 
in družino. Iz akcijskega načrta za leto 2019/2020 je izhajal ukrep predvidene prijave na 
razpis Erasmus+, ki je predviden za mesec marec 2020. V prihodnje bo zato krepitev in 
promocija mobilnosti študentov zagotovo pomenila priložnost za izboljšanje. 

 V skladu z zapisanim je zagotovljena pomoč študentom pri učinkovitem organiziranju in 
uveljavljanju njihovih pravic ter svetovanje pri načrtu njihove poklicne poti. Slednje se 
zadovoljivo zagotavlja preko kariernega centra. 
 

b) pravočasno in učinkovito obveščanje študentov: 
Obveščanje študentov se izvaja na govorilnih urah, po elektronski poti, SMS sporočilih, s 
telefonskimi klici, preko spletne strani, spletne učilnice in oglasne deske. V spletni učilnici 

so objavljena učna gradiva, urniki in izpitni roki, aktualna obvestila in novice, pravilniki in 
navodila. Prav tako se preko spletne učilnice študenti prijavljajo na izpite. 
Glede na zapisano v samoevalvacijskem poročilu prejmejo študenti ob vpisu tiskani in 
elektronski študijski kažipot. Tam lahko najdejo navodila za študij na VŠGI, ki zajemajo 
navodila za uporabo spletne učilnice, prijave na izpit, pogoje napredovanja v višji letnik, 
postopke priznavanja izpitov, vse o praktičnem izobraževanju, plačevanju šolnine, 
parkiranju, urniku, informacije o študijskem gradivu, diplomskem izpitu in predmetniku. 

Informiranost študentov je redna in celovita. 
  

c) spremljanje zadovoljstva študentov s storitvami: 
Študenti izpolnjujejo anketo, s katero odgovarjajo na osem vprašanj, ki se nanašajo na 
zadovoljstvo s študijskim procesom, spletno učilnico, predavatelji ter učnim 
gradivom/skripto in s tem obsegajo vsa ključna področja presoje kakovosti izvedbe 
študijskega procesa. Študenti imajo tudi možnost podati predloge in izraziti pohvale pri 
odprtih vprašanjih v zvezi s šolo ali predavatelji oziroma predlagati morebitne spremembe. 
 Študenti ocenijo zadovoljstvo s študijskim procesom na lestvici od 1-5, in sicer ocenjujejo 
vodstvo šole, referat, obveščanje (informacije o študiju, spremembe urnika, odsotnosti 
idr.), komunikacijo med študenti in šolo, komunikacijo med študenti in predavatelji, urnik 
(razpored predavanj), ustreznost prostorov in opreme ter obsežnost študija. Povprečje 
ocen zadovoljstva s študijem se giblje v razponu 3,8 - 4,6, kar kaže na to, da so študenti 
zadovoljni s študijskim procesom. Glede na rezultate študentske ankete dosega najnižjo 

oceno (3,8) komunikacija med študenti in predavatelji, najvišjo oceno pa referat šole (4,6), 
ki prejema tudi pisne pohvale. Visoke ocene dosega tudi zadovoljstvo študentov s spletno 
učilnico, saj so vsi kriteriji (uporabnost, preglednost, novice…) ocenjeni z ocenami, višjimi 
od 4. Zadovoljstvo z leti raste. 
 Nekoliko večje razlike je zaznati med ocenami rezultatov zadovoljstva študentov s 
predavatelji, kjer se ocene na lestvici od 1-5 (študenti pa imajo še možnost izbirati 
odgovor, da posameznega predmeta niso poslušali) gibljejo od 3,1 do 5,0 ter 
zadovoljstvom z učnimi gradivi/skripto, kjer se ocene gibljejo od 2,9 do 4,9, a so ocene v 
absolutnem smislu še vedno visoke. Kljub temu šoli predlagamo, da preveri absolutno sicer 
visoko, vendar v primerjavi z ostalimi ocenami nekoliko nižje zadovoljstvo z nekaterimi 
predavatelji in učnim gradivom/skripto ter sprejme ustrezne ukrepe za odpravo odstopanj 
v tej smeri. Glede na podatke samoevalvacijskega poročila 2019/2020 ugotavljamo, da je 
bila prvič izvedena anketa o skladnosti dejanske obremenitve študentov ter predvidenimi 
ECTS točkami, ni pa zaznati kakršnihkoli ukrepov, ki bi sledili rezultatom opravljenih anket. 

Na osnovi anket in razgovorov ugotavljamo, da so študenti zadovoljni z dobrim odnosom 
in odzivnostjo učiteljev. 
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Presoja 10. standarda: Izpolnjuje standarde kakovosti 
Prednosti: 
Manjše skupine študentov omogočajo neposreden stik s pedagogom in individualno 
obravnavo študentov. 
 

 

11. standard: Študenti imajo zagotovljene ustrezne razmere za kakovosten 
študij, znanstveno, strokovno, raziskovalno oziroma umetniško delo ter za 
obštudijsko dejavnost. 

 
a) izvajanje študija in razmere zanj glede na potrebe in pričakovanja 

študentov: 

Glede na ocene študentskih anket in osebne pogovore zaključujemo, da imajo študenti 
zagotovljene ustrezne razmere za študij glede na njihova pričakovanja, tako glede 
prostorov, lokacije, opreme in pripomočkov.  
 

b) omogočanje ustreznega strokovnega, umetniškega in raziskovalnega dela 
študentov: 

Strokovno in raziskovalno delo na šoli zaenkrat še ni razvito. Kot nadomestilo bi morda 
lahko pedagogi nudili študentom vključitev v strokovno in projektno razvojno delo v okviru 
svojega dela v matičnih podjetjih in inštitucijah, a tudi študenti ne kažejo zanimanja za 
tovrstne dodatne dejavnosti, za vključevanje v raziskovalne projekte tudi nimajo 
zadostnega znanja. Res je, da je nezmožnost sodelovanja študentov v strokovni dejavnosti 
šole vsebinsko nadomeščena s strokovnim delom študentov v podjetjih, kjer so zaposleni, 
a ker to ne velja nujno za vse študente šoli predlagamo omogočanje vključevanja 
študentov tudi v strokovne naloge šole.  

 
c) razmere za obštudijsko dejavnost: 

Šola omogoča oziroma izvaja strokovne ekskurzije (čistilna naprava), karierne delavnice, 
karierne dneve s predstavitvami podjetij, mednarodno povezovanje, strokovne delavnice, 
posvete in konference. Možnosti za študente je dovolj, zaradi časovnih omejitev se jih 
redko udeležujejo. 
 

Presoja 11. standarda: Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 
Šola študentom ne omogoča vključitve v strokovno in razvojno delo.  
Priložnosti za izboljšanje: 
Vzpostaviti, krepiti in promovirati mobilnost študentov.    
 

12. standard: Visokošolski zavod varuje pravice študentov. 

 
a) delovanje organov visokošolskega zavoda na tem področju: 

Študentski svet je organ študentov VŠGI. Razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na 
pravice in dolžnosti študentov. V skladu s pravili ima 3-10 članov, ki so izvoljeni za dobo 
dveh let, trenutno so v njem le 3 študenti.  
Študenti so zastopani v senatu in akademskem zboru (1/5 članov). Namen študentskega 
predstavništva je med drugim tudi varovanje pravic študentov, ki pa ga predstavniki zaradi 

nezavedanja s svojimi nalogami ne izvajajo zadovoljivo.   
Na spletnih straneh ni podatkov o delovanju Študentskega sveta, v spletni učilnici je 
objavljen zgolj zapisnik ustanovne seje ŠS, na katerem razen izvolitve predstavnikov v 
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organe šole ni bilo drugih točk, niti obravnave samoevalvacijskega poročila. Študentje sami 
navajajo, da večino mnenj posredujejo in pridobe v neformalnih razgovorih, kar za 
delovanje formalnega organa ni ustrezno. 
 

b) mehanizmi za prepoznavanje in preprečevanje diskriminacije ranljivih 

skupin študentov ter diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin in 
prepričanj študentov: 

Pravice in obveznosti študentov s posebnimi potrebami ureja pravilnik o pravicah in 
obveznostih študentov s posebnimi potrebami. Stanje je tako na normativni ravni urejeno 
in predvideno, dejansko pa v dosedanjem času izvajanja študijskega programa niso imeli 
še nobenega študenta s posebnimi potrebami, niti študenta s posebnim statusom. So pa 
imeli primer študenta s poškodbo in zaradi nje začasno gibalno omejitvijo, kateremu so 

prilagajali lokacijo izvedbe predavanj (v prvi etaži) in pomagali pri dostopu do težje 
dostopnih lokacij (knjižnice). Primerov diskriminacije ranljivih skupin študentov ter 
diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin in prepričanj študentov nismo zaznali. 
 

c) sodelovanje predstavnikov študentov v organih zavoda z drugimi študenti: 
Predstavniki študentov v organih zavoda so trije člani Študentskega sveta, ki so bili vsi na 
novo izvoljeni jeseni 2019, dva sta študenta iz 2. letnika in eden iz 1. letnika. Glede na 

način izvedbe študija in majhno število študentov se vsi študenti osebno poznajo, a več od 
vedenja o tem, kdo so njihovi predstavniki, od študentov v pogovorih nismo izvedeli. 
Prenos informacij od predstavnikov na ostale študente tako ni ustrezen.  
 V akcijskem načrtu za leto 2019/2020 so med drugimi predvideni ukrepi za zagotavljanje 
vključenosti študentov v delovanje zavoda naslednji: spodbujanje aktivnega vključevanja 
predstavnikov v organizacijsko shemo zavoda, spodbujanje k aktivnejšemu sodelovanju 
študentov v kakovostno delovanje zavoda ter spodbujanje aktivnega delovanja 
študentskega sveta, katerim se pridružujemo. Dodatno bi k prepoznavnosti študentskih 
predstavnikom prispevala objava njihovih imen poleg spletne učilnice še na spletni strani, 
tako bi poleg sedanjih študentov tudi potencialni kandidati za vpis od njih lahko prejeli 
zanje aktualne informacije. 
 
Presoja 12. standarda: Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 
Nedelovanje študentskega sveta pred letom 2019. 

Priložnosti za izboljšanje: 
Spodbujati k aktivnemu vključevanju predstavnikov študentov v organizacijsko shemo 
zavoda, spodbujati aktivno delovanje študentskega sveta. Izobraziti/ozavestiti študentske 
predstavnike o njihovi vlogi v postopkih habilitacije in drugih procesih zagotavljanja 
kakovosti. 
Objaviti podatke o predstavnikih študentov (in po potrebi tudi tutorjih) na spletni strani 
šole.  
 

13. standard: Študenti sodelujejo pri vrednotenju ter posodabljanju vsebin in 
izvajanja dejavnosti visokošolskega zavoda. 

 
a) samoevalvaciji visokošolskega zavoda in študijskih programov ter pri 

njihovem spreminjanju:  
Vključenost študentov in diplomantov v delovanje zavoda je del strategije šole, 

sodelovanje Študentskega sveta pri pripravi samoevalvacijskega poročila je določeno v 
poslovniku kakovosti, v skladu s statutom naj bi bil v Komisiji za kakovost predstavnik 
študentov. Praksa je drugačna, predstavnik študentov v komisiji za kakovost se sestanka 
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ni udeležil, le naknadno se je študentski svet s poročilom seznanil, kar pripisujemo 
nezadostnemu zavedanju študentov o njihovih možnostih in vlogah. Po drugi strani pa 
študenti, ki večinoma  delajo v praksi, poznajo probleme prakse in preko sodelovanja pri 
posameznih predmetih neposredno vplivajo na vsebino študijskih programov, kar so nam 
v razgovorih zagotovili tako študenti kot predavatelji. Presojevalci ocenjujemo, da je kljub 

formalno neustreznemu postopku zahteva meril vsebinsko izpolnjena. 
 

b) načini zagotovitve sodelovanja pri samoevalvaciji in posodabljanju 
dejavnosti: 

Poleg rednega izpolnjevanja študentskih anket študenti preko osebnih pogovorov s 
posameznimi pedagogi in vodstvom šole posredujejo svoje poglede in pripombe in s tem 
vplivajo na posodabljanje dejavnosti. Premalo izkoriščena je vloga Študentskega sveta. 

 
Presoja 13. standarda: Izpolnjuje standarde kakovosti 
Prednosti: 
Možnost študentov, da glede na interes in lastne izkušnje pri delu neposredno vplivajo na 
vsebino izvedbe pri posameznih predmetih (možnost debate ob koncu predavanj ipd...). 
Priložnosti za izboljšanje: 
Postopke in oblike sicer obstoječega sodelovanja in vrednotenja študentov razširiti na 

formalne oblike, preko predstavnikov študentov in v formalnih organih.    
 
 
 

MATERIALNE RAZMERE 

 

14. standard: Visokošolski zavod zagotavlja primerne prostore in opremo za 

izvajanje svoje dejavnosti. 

 
Prostori in oprema ob upoštevanju potreb za pedagoško, znanstveno, strokovno, 
raziskovalno oziroma umetniško dejavnost, načina izvajanja študijskih 
programov in števila vpisanih študentov: 
Šola izvaja dejavnost v najetih prostorih na naslovu Gornjesavska cesta 9 v Kranju. Najem 
je dolgoročen. Prostori vključujejo pisarno, štiri predavalnice, sanitarije, knjižnico, kuhinjo 
in arhiv. Skupna izmera predavalnic znaša 200 m2 za skupno 95 študentov. Po potrebi 
uporabo prostorov usklajujejo z višjo in srednjo šolo, za posebne prireditve tudi z Mestno 
občino Kranj. Glede na število študentov in dejstvo, da gre za izredni študij, ocenjujemo, 
da so prostori zadostni za izvajanje dejavnosti šole v sedanjem obsegu. V primeru 
načrtovane uvedbe novega študijskega programa bodo morali poiskati dodatne možnosti 
prostora. 
Večji problem je možnost izvedbe laboratorijskega in strokovnega dela, saj v prostorih šole 

ni laboratorijev. Študenti sicer obiskujejo laboratorije nekaterih podjetij, katere smo tudi  
obiskali, kjer lahko predvsem opazujejo delovni proces, sami pa opravijo le malo aktivnega 
dela. Pomagali bi si lahko z nekaterimi nadomestnimi rešitvami in pripomočki. 
 
Presoja 14. standarda: Izpolnjuje standarde kakovosti 
Priložnosti za izboljšanje: 
Uvedba učnih pripomočkov, ki bi nadomestili finančno nedosegljive laboratorije pri 
strokovnih vsebinah (makete, simulacije, ipd.). 
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15. standard: Zagotovljene so prilagoditve študentom z različnimi oblikami 
invalidnosti. 

a) prilagoditve prostorov in opreme: 
Postori so razporejeni v več nadstropjih, tudi do prve etaže je dostop po stopnicah. Šola 
zagotavlja, da bi v primeru potrebe z najemom pomožnega dvigala ob stopnicah gibalno 
oviranemu študentu omogočil dostop. Prav tako bi v skladu z zakonodajo zagotovila 
ustrezne tehnične pripomočke morebitnemu študentu z drugimi oblikami oviranosti. V do 
sedaj edinem primeru začasno gibalno oviranega študenta so po besedah vodstva to že 
zagotovili. 
 

b) komunikacijska in informacijska dostopnost: 
Študijski proces je v celoti podprt s spletno učilnico, ki je dostopna preko svetovnega 

spleta. V primeru potrebe bi zagotovili prilagoditev s tehničnimi pripomočki in dodatno 
tutorsko pomoč. 
 

c) prilagoditve študijskih gradiv in izvajanja študija: 
Študijska gradiva so dostopna v elektronski pisni obliki v spletni učilnici. V skladu s 
pravilnikom šole se vsakemu študentu s posebnimi potrebami prilagodi izvedba predavanj 
in vaj, način preverjanja in ocenjevanja znanja ter uporaba knjižnice, omogočijo nekatere 
dodatne pravice (manjša zahtevana prisotnost, nižji pogoji za napredovanje, idr.), dodeli 
se mu tutor učitelj, lahko pa se mu dodeli tudi tutor študent.  
 
Presoja 15. standarda: Izpolnjuje standarde kakovosti 
 
 

16. standard: Zagotovljeni so ustrezni in stabilni finančni viri za izvajanje in 

nadaljnji razvoj visokošolske dejavnosti. 

 
Finančni načrt za naslednje akreditacijsko obdobje oziroma obdobje, za katerega 
je sklenjena pogodba s pristojnim ministrstvom, in uspešnost pri uresničevanju 
finančnih načrtov v zadnjih štirih letih:  
Šola je zasebni zavod, ki sredstva za poslovanje pridobiva izključno na trgu. Presežek 
prihodkov nad odhodki vlagajo v dejavnost šole, saj je šola neprofitni zavod. 
Šola je predložila finančni načrt za obdobje po študijskih letih od 2019/2020 do 2025/2026, 
iz katerega izhaja, da se šola namerava tudi v bodoče pretežno financirati iz prejemkov iz 
poslovanja. Sem sodijo prejemki iz naslova vpisnin, šolnin in diplomskega zagovora. 
Dodaten vir prejemkov predstavljajo prejemki iz financiranja, kamor sodijo donacije, javni 
razpisi, zunanji projekti in raziskovalna dejavnost. Na odhodkovni strani vidimo izdatke za 
zaposlene redne in pogodbene delavce ter druge izdatke za računovodstvo, IKT, stroške 
stavbe, najemnino, pisarniško opremo, drobni inventar, reprezentanco, članarine in 

oglaševanje ter izdatke za izobraževanje kadra. Za akreditacijsko obdobje je predvidena 
rast končnega denarnega stanja, ki je posledica predvidene pozitivne razlike med 
postopnim zviševanjem prejemkov iz naslova poslovanja in financiranja ter postopnim 
zviševanjem izdatkov iz poslovanja in drugih izdatkov. Tržno financiranje šole zagotavlja 
šoli finančno neodvisnost, kar vidimo kot prednost. 
V okviru razpoložljive dokumentacije ugotavljamo, da so finančni viri glede na obstoječe 
stanje obsega izvedenih predavanj za izvajanje in nadaljnji razvoj visokošolske dejavnosti 
načeloma zagotovljeni ter ustrezni in stabilni. Vendar iz priložene dokumentacije ni bilo 
mogoče razbrati temelja za sklep o postopnem zviševanju prejemka iz naslova poslovanja, 
kar je sicer mogoče zagotoviti z zvišanjem števila vpisanih študentov, zvišanjem vpisnin 
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ali kombinacijo obojega. Treba se je namreč zavedati, da ni mogoče z gotovostjo sklepati 
na zviševanje števila študentov v bodoče, sploh glede na podatke o številu na novo vpisanih 
študentov v letih 2016/2017 (33 študentov), 2017/2018 (22 študentov) in 2018/2019 (24 
študentov). Razvidno je, da število na novo vpisanih študentov na šoli vsaj niha, če ne celo 
nekoliko upada, ima pa šola jasno zastavljen cilj v smeri povečanja števila študentov v 

akcijskem načrtu in sicer kot stalno oglaševalsko aktivnost na oglasnih deskah po celotni 
Sloveniji, na sejmih in v medijih, pa tudi z možnostjo priprave in akreditacije novega 
študijskega programa na področju tehnike. Kot priložnost za izboljšanje predlagamo 
izdelavo jasnega načrta za podkrepitev predvidenega zviševanja prejemkov iz poslovanja 
v poslovnem načrtu. 
 
Presoja 16. standarda: Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 
Šola je finančno neodvisna, poslovanje je dobro, predvsem v obdobju zadnjega leta. 
Priložnosti za izboljšanje: 
Izdelati jasne načrte za podkrepitev predvidenega zviševanja prejemkov iz poslovanja. 
Vključiti študente in klub diplomantov v promocijo študijskega programa za namen 
povečanja vpisa. 
 

 

17. standard: Knjižnica visokošolskega zavoda ima ustrezno študijsko, 
strokovno in znanstveno literaturo ter zagotavlja kakovostne knjižnične 
storitve. 

 
a) ustreznost študijske, strokovne in znanstvene literature: 

Knjižnica na zavodu obstaja, a je skromna in namenjena tako potrebam visoke, višje in 

srednje šole. Visoki šoli prilagojene strokovne literature ni veliko, a je hkrati tudi 
povpraševanja po njej zelo malo. Večinoma študentje za študij uporabljajo skripte in 
študijska gradiva, do katerih dostopajo preko spletne učilnice.  
 

b) založenost knjižnice, dostopnost gradiva, informacijska bibliografska 
podpora in dostop do baz podatkov: 

Založenost knjižnice s strokovno literaturo je skromna, nekaj je strokovne periodike, a tudi 

ni zanimanja in večjih potreb. Bibliografska podpora sodelavcem je zagotovljena. Večina 
knjižničnega gradiva je bila podarjena. Preko knjižnice je možen dostop do baz večjih 
javnih knjižnic v Sloveniji (CTK, knjižnice Nove univerze, mestne knjižnice), a se je za 
študente enostavneje in ugodneje včlaniti neposredno vanje. 
 

c) strokovna pomoč zaposlenih v knjižnici: 
Knjižničarka je praviloma prisotna v času izvedbe pouka in nudi tako študentom kot 

pedagogom vse potrebne usluge glede iskanja virov, omogoča tudi medknjižnično izposojo. 
Za boljšo podporo študentom na strokovnem področju predlagamo več sodelovanja 
knjižničarke s pedagogi ali drugo obliko njene seznanitve s področjem študija.  
 

č)  razvoj knjižnične dejavnosti: 
V Akcijskem načrtu 2019/2020 so za izvedbo ukrepa zagotavljanja aktualnega knjižničnega 
gradiva predvidena dodatna sredstva (500 EUR na leto). S priključitvijo k Novi univerzi 

računajo na možnost koriščenja storitev in gradiv Univerzitetne knjižnice Nove univerze 
(UKNU), a ta izdaja in hrani gradiva pretežno s področij družboslovja in humanistike.  
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Presoja 17. standarda: Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 
Knjižnica ne zagotavlja zadostnega obsega ustrezne strokovne literature in strokovnega 
svetovanja knjižničarke. 
 
Priložnosti za izboljšanje: 

Vsakoletno obvestiti študente (in pedagoge) o storitvah knjižnice. 
 
 

ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, SPREMINJANJE, 
POSODABLJANJE IN IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

 

V skladu s tretjim odstavkom 51.r člena ZViS-K lahko skupina strokovnjakov po 

prvem evalvacijskem obisku predlaga svetu agencije študijske programe, 
katerih zagotavljanje in izboljševanje kakovosti, spreminjanje in posodabljanje 
ter izvajanje se presoja na drugem obisku visokošolskega zavoda v skladu s 
standardi, določenimi v točki II.2.2 Zunanja evalvacija študijskega programa. 

 
Morebitni predlogi za natančnejšo presojo posameznih področij delovanja 
visokošolskega zavoda, povezani predvsem z organizacijo, izvajanjem, 
spreminjanjem in samoevalvacijo določenih študijskih programov ter 
utemeljitev: 
 
Akreditirani zavod je po obsegu aktivnosti manjši, izvaja en sam študijski program. Zaradi 
tega je bilo že med pripravo evalvacijskega obiska v dogovoru s predstavnikom NAKVIS 
dogovorjeno, da se sočasno s presojo zavoda opravi tudi presoja izvedbe študijskega 
programa v skladu s standardi, določenimi v točki II.2.2 Zunanja evalvacija študijskega 

programa. 
 

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

a)   ali samoevalvacija študijskega programa omogoča njegovo razvijanje in 
posodabljanje, tako da se ohranja njegova aktualnost ter ustvarja 
kakovostno izobraževalno okolje; 

Visokošolski zavod študijskega programa pri samoevalvacijah za leti 2017/2018 in 
2018/2019 ni analiziral in presojal ukrepov za izboljšanje vsebine in izvedbe. Kot je 
razvidno iz dokumentacije in razgovorov se študijski program od prvotne akreditacije 
2013/2014 ni spreminjal. Prve predlagane spremembe učnih načrtov šestih predmetov so 
v postopku, predlagane pa so na osnovi razgovora med dekanom in izvajalci, ne pa 
postopka samoevalvacije in usklajevanja oziroma konsenza med notranjimi deležniki in 
potrebami trga, pričakovanji delodajalcev, odziva diplomantov in mentorjev in nenazadnje 
glede na razvoj stroke. Obrazci predlaganih predmetov pri nekaterih točkah niso ustrezno 
izpolnjeni. Akcijski načrt za študijsko leto 2019/2020 opisuje nekatere dejavnosti za 
izboljšanje študijskega programa. Vendar je opis dejavnosti splošen in ne vsebuje jasno 
opredeljenih ciljev. Poročilo o samoevalvaciji za študijsko leto 2019/2020 navaja "Cilje za 

izboljšanje študijskega programa", vendar ni navedenih rokov in odgovornih oseb za 
izvedbo, poleg tega nekateri predlagani ukrepi le posredno vplivajo na študijski program 
(nakup klimatske naprave). 
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S samoevalvacijo se deloma ocenjuje ustreznost izvajanja študijskega programa - analizira 
se obseg dela študentov, ni pa analize izvedbe pouka in učnih metod. VŠGI izvaja oceno 
delovne obremenitve študentov z anketo, v kateri študenti ocenijo razmerje ECTS kreditov, 
dodeljenih predmetom, in čas, potreben za opravljanje izpita. Spremljanje napredka 
študentov med študijem je zajeto v Poročilu o samoevalvaciji za študijsko leto 2019/2020 

- izvedena je bila analiza doseženih ECTS kreditov študentov v enem študijskem letu. V 
istem dokumentu je bila opravljena analiza števila študentov, ki so diplomirali v več 
študijskih letih. Nobena izmed teh analiz ni pripeljala do predloga morebitnih sprememb 
ali dopolnitev študijskega programa ali vsaj ugotovitve, da sprememba ni potrebna. 
V študijskem programu navedene predmetno-specifične kompetence diplomantov, ki 
končajo študij, so navedene precej splošno, med njimi je precej mehkih veščin, le nekatere 
se neposredno nanašajo na strokovne cilje. Med pogovori z učitelji smo ugotovili, da tudi 

učitelji menijo, da nekaterih od teh strokovnih kompetenc študentje ne dosegajo, npr. da 
niso usposobljeni za projektiranje konstrukcij.  
 

b)  načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 
študijskega programa ter njihovega analiziranja; 

Zavod zbira podatke o študijskem programu preko anketiranja študentov, anketiranja 
pedagogov in drugih zaposlenih, anketiranja diplomantov, posebej pa še anketiranja 

študentov, mentorja in koordinatorja po opravljenem praktičnem izobraževanju. Poleg teh 
formalnih oblik zbiranja mnogo pogledov na izvedbo pridobe tudi z razgovori na sestankih 
organov ali v neformalnih pogovorih, vendar te ugotovitve niso nikjer evidentirane. Načinov 
in oblik zbiranja je torej dovolj, zajetih je večina ključnih deležnikov, žal pa nismo 
prepoznali, da bi bili rezultati vseh teh zbiranj informacij sistematično vsebinsko analizirani, 
večinoma so bili le statistično obdelani.  
 

c)  primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog 
oziroma o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega 
programa. 

Obveščanje deležnikov o rezultatih zbiranja podatkov je omogočeno preko spletne strani, 
samoevalvacijskega poročila, ki je na voljo vsem vključenim v proces in predstavitvah na 
organih zavoda. Opisano obveščanje je zadovoljivo in ustrezno, medtem ko je sistem 
obveščanja o uresničevanju nalog šele v vzpostavljanju. 

 
Presoja 1. standarda: Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 
Redno posodabljanje študijskega programa se do pred nekaj meseci ni izvajalo. 
 

2. standard: Uresničevanje nalog, načrtovanih na podlagi izsledkov samoevalvacije 
študijskega programa, je razvidno iz samoevalvacijskih poročil. 

Sistem analiziranja stanja v postopku samoevalvacije in priprave ukrepov je jasno razviden 
šele v dokumentaciji zadnjega leta, zadnjem samoevalvacijskem poročilu in akcijskem 
načrtu. Uresničevanje zastavljenih ciljev bo lahko analizirano in ovrednoteno šele v 
naslednjem samoevalvacijskem poročilu, do sedaj pa so bili opaženi le nekateri zametki 
spremljanja zaključene zanke kakovosti. Ugotavljamo, da šola do nedavnega standarda ni 
izpolnjevala, s spremembo v zadnjem letu pa se sistem vzpostavlja, a ima še nekatere 
pomanjkljivosti, predvsem glede določitve rokov in odgovornih za izvedbo v akcijskem 
načrtu opredeljenih ukrepov ter načina spremljanja izvedbe ukrepov.  
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Presoja 2. standarda: Delno izpolnjuje standarde kakovosti 
Sistem spremljanja uresničevanj nalog, načrtovanih na osnovi izsledkov samoevalvacije, 
se šele vzpostavlja. 
Priložnosti za izboljšanje: 
Akcijski načrt naj vsebuje časovno opredeljene ukrepe in njihovo število naj bo realno. 

 

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. 

Kot smo že predhodno navedli obstajajo mnogi načini in oblike zbiranja podatkov o izvedbi 
študijskega programa in njegovih učinkov, same spremembe in posodobitve pa so se do 
letošnjega leta izvajale predvsem znotraj vsebin izvedbe posameznih predmetov, tako na 
pobudo samega izvajalca, kot tudi izraženih pričakovanj študentov. S tem se je 
zagotavljalo minimalno izpolnjevanje zahtev standarda. 
 
Presoja 3. standarda: Izpolnjuje standarde kakovosti 
Prednosti: 
Sistemsko zbiranje podatkov o izvajanju študijskega programa od mnogih deležnikov 
(študenti, zaposleni in zunanji sodelavci, diplomanti, mentorji praktičnega izobraževanja). 
Priložnosti za izboljšanje: 

Celovitejša obravnava vseh anket in drugih zbranih odzivov ter na njihovi osnovi 
posodabljanje študijskega programa, prilagoditev vprašanj anket namenu uporabe. 
 

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; 

Pouk poteka v obliki predavanj, vaj in samostojnega dela študentov. Število ur, dodeljenih 
posameznim predmetom v študijskem programu in razmerje oblik izvedbe pouka so  
primerni, ni pa bil pri vseh predmetih 1 ECTS ovrednoten z enakim obsegom ur, kar je 
onemogočalo primerjavo med obsežnostjo predmetov in količino študentovega dela. To 
neusklajenost je VŠGI po opozorilu presojevalcev odpravila. Tako študenti kot pedagogi 
izkazujejo zadovoljstvo z načinom in oblikami poučevanja, oboji predlagajo le več ogledov 

in ekskurzij. 
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b) število izvedenih kontaktnih ur, določenih s študijskim programom, ali 
drugih oblik dela s študenti; 

Ob pregledu urnika ter v pogovorih s študenti in učitelji je bilo ugotovljeno, da je dejansko 
izveden le manjši del s študijskim programom predvidenih kontaktnih ur, od četrtine do 
tretjine. Preostanek kontaktnih ur se nadomesti z dodatnim individualnim delom študentov, 

kar ni skladno niti z akreditiranim študijskim programom, niti z določbo 37. člena ZViS 
(drugi odstavek), ki določa minimalni tedenski obseg kontaktnih ur študenta. Zaradi tako 
zmanjšanega obsega predavatelji izvedejo predviden obseg vsebin zgoščeno, pogosto na 
račun izvedbe vaj in praktičnih primerov. V primeru nekaterih predmetov predavatelji 
prostovoljno opravijo nekaj dodatnih kontaktnih ur in s tem študentom omogočijo lažje 
razumevanje vsebine. Na osnovi opozorila presojevalcev se je VŠGI zavezala, da bo  
nemudoma oz. z novim študijskim letom 2020/2021 pričela izvajati potrebno število 

kontaktnih ur glede na zakonsko določen minimalen obseg izvedbe ur.  
 

c) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja 
ter potrebam študentov; 

Študijsko gradivo je študentom na voljo v spletni učilnici v obliki skript, po en izvod v 
tiskani obliki je na voljo tudi v knjižnici in zadošča kot osnovno gradivo. Učitelji 
zagotavljajo, da učencem poleg skript nudijo dodatne vire literature, ki jo študenti lahko 

pridobijo preko medknjižnične izposoje, katere strošek krije visoka šola. 
 

č) delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma 
umetniških projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS; 

Znanstvenih, strokovnih in raziskovalnih projektov VŠGI ne izvaja. Posamezni pedagogi so 
navedli, da vključujejo študente v svoje praktične projekte, a anketirani študenti s tem 
niso bili seznanjeni. 
 

d) praktično izobraževanje študentov; 
Vsi postopki in navodila za izvedbo praktičnega izobraževanja so ustrezno pripravljeni in 
objavljeni, a le izjemoma študenti to obveznost opravijo v sklopu študija, večini se 
obveznost prizna. Mentorji prakse pri delodajalcih pričakujejo nekaj več sodelovanja šole, 
predvsem pri opredelitvi pričakovanih izidov tovrstnega izobraževanja. 
 

e) ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev študentom; 

Ankete in razgovori s študenti izkazujejo njihovo veliko zadovoljstvo z urniki in z 
dostopnostjo ter odzivnostjo pedagogov in ostalih sodelavcev.  
 

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; 

Kadrovska struktura je ustrezna, pedagogi izpolnjujejo habilitacijska merila in imajo 
veljavne nazive. 
 

g) materialne razmere, povezane z izvajanjem študijskega programa, v 
skladu s 15. členom meril. 

Učilnice so primerne za število študentov, pomanjkljivost predstavlja odsotnost 

laboratorijev na sami šoli. Študenti bi potrebovali več praktičnega dela in lastne izvedbe 
laboratorijskih vaj, da bi bolje razumeli obnašanje gradbenih materialov in konstrukcij. 
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Presoja 4. standarda: Ne izpolnjuje standardov kakovosti 
Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 
Količina izvedbe pouka ne ustreza deležu kontaktnih ur študijskega programa, ne omogoča 
pridobitve navedenih kompetenc in učnih izidov ter tudi ne zadošča zakonsko določenemu 
minimalnemu obsegu izvedbe ur.  

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 
Sprejeti učni načrti niso v celoti ustrezno izpolnjeni. 
 

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; 

Študenti so seznanjeni z urnikom izpitnih rokov, pogoji za napredovanje v višje letnike in 
za zaključek študija, omogočeno jim je priznavanje znanj in veščin, pridobljenih pred 
vpisom v študijski program. Izpiti in zaključne naloge, ki smo jih pogledali, so ustrezni. 
 

b) ali je vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem zagotovljeno 
spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter pomoč 
in svetovanje pri razvijanju karierne poti; 

Na osnovi razgovorov ocenjujemo, da je učiteljem in sodelavcem omogočena popolna 
avtonomija, obveščeni so o možnostih pedagoškega usposabljanja, kar so nekateri 
izkoristili.  
 

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

Obveščenost vseh deležnikov preko različnih oblik je ustrezna in učinkovita. 
 
Presoja 5. standarda: Izpolnjuje standarde kakovosti 
 

 
POVZETEK 

Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj po presoji skupine strokovnjakov na področju 
Delovanja visokošolskega zavoda izpolnjuje standarde kakovosti v celoti pri štirih in delno 
pri dveh standardih, ne izpolnjuje pa pri standardu izkazovanja kakovostne znanstvene, 
strokovne in raziskovalne dejavnosti. Na področju kadrov izpolnjuje oba standarda. Na 
področjih študentov zaznavamo izpolnjevanje pri dveh, pri ostalih dveh pa delno 
izpolnjevanje, na področju materialnih razmer pa izpolnjevanje pri treh izmed štirih 
standardov, pri preostalem je izpolnjevanje delno. Pri področju presoje zagotavljanje in 

izboljševanje kakovosti, spreminjanja, posodabljanje in izvajanja študijskega programa sta 
izmed petih standardov kakovosti izpolnjena dva v celoti in dva delno, pri enem standardu 
pa smo zaznali odstopanja od zakonskih določil ter s študijskim programom predvidene 
izvedbe.  
Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj je v prvem postopku podaljšanja akreditacije. 
Zaradi nekaterih ugotovljenih pomanjkljivosti in dvomov v postopku prve akreditacije, ko 
se študijski program še ni izvajal, smo se v tokratni presoji posebej osredotočili na 

morebitne napredke na področjih, ki so bila pri prvi akreditaciji še posebej izpostavljena. 
Napredek smo zaznali pri sestavi zbora predavateljev in sodelavcev ter ustreznosti 
habilitacijskih postopkov njihove izvolitve v nazive. Odpravljeni so dvomi prostorskih 
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pogojev (predavalnic) za izvedbo študijskega programa in dvomi omejenega nabora 
ponudnikov praktičnega izobraževanja, saj so potrebe po njih mnogo manjše od možnosti. 
Učni načrti predmetov so dopolnjeni z vertikalnimi povezavami in pogoji pristopa, 
opredeljeni in tudi v praksi redno izvajani so postopki priznavanja predhodno pridobljenega 
znanja. Zgolj skromen napredek je zaznan pri ustreznosti in količini študijskih gradiv ter 

navedbi dodatne literature pri predmetih, nerešen pa ostaja problem deleža izvedbe 
kontaktnih ur pouka glede na akreditiran obseg, kar predstavlja poleg odsotnosti 
raziskovalnega in strokovnega dela največje odstopanje od zahtevanih zakonskih meril ter 
standardov kakovosti, vendar se je visoka šola zavezala omenjeno odstopanje v 
prihajajočem študijskem letu odpraviti. Skupina je zaznala tudi nekatere delne 
pomanjkljivosti, kot so nedelovanje študentskega sveta, še nezaključena zanka kakovosti, 
ni bilo posodabljanj študijskega programa, a ker jih je sedanje vodstvo v zadnjem letu 

začelo pospešeno odpravljati, smo jih ovrednotili kot zgolj delno odstopanje od meril. 
Zavod ima glede na svoj način dela tudi nekatere prednosti, dobro povezanost s različnimi 
deležniki v ožjem okolju, hiter prenos izkušenj in problemov gradbene prakse v izvedbo 
programa in zelo prilagodljiv način izvedbe pouka, ki pa mora slediti zakonskim določilom 
ter vsebini veljavnega študijskega programa. 
 
 

 
SUMMARY 

Based on the discretion of the group of experts the College of Civil Engineering Kranj fully 
meets the quality standards at four and partly at two standards in the field of Operation of 
the higher education institution, while it does not meet the standard of demonstrating 
quality scientific, professional and research activity. In the area of human resources both 

standards are fully accomplished. In the area of students, we found fulfilment according to 
two and partly fulfilment at the other two standards, while in the area of material conditions 
three of the four standards are met in full and one partial. 
In the area of assessment, quality assurance and improvement, modification, updating and 
implementation of the study program, two out of five quality standards were met in full 
and two in part; at the fifth standard we recognised deviations from the legal provisions 
and the planned implementation of the study program. 
The College of Civil Engineering Kranj is in the first process of renewal of accreditation. 
Due to some of the identified shortcomings and doubts in the first accreditation process, 
when the study program was not yet implemented, in this assessment we focused 
specifically on possible advances in the areas that were particularly emphasised in the first 
accreditation. Progress has been made in the composition of the assembly of lecturers and 
associates and the appropriateness of the habilitation procedures for their election to titles. 
The doubts regarding the spatial conditions (lecture rooms) for the implementation of the 

study program and the limited range of providers of practical education were eliminated, 
since the need for it is much smaller than the possibilities. The syllabuses of the courses 
are supplemented by vertical links and conditions of approach, and procedures for the 
recognition of previously acquired knowledge are defined and also regularly implemented 
in practice. Only modest progress was seen in the adequacy and quantity of study 
literature, while the problem remains at the amount of contact hours in relation to the 
accredited study programme, which, apart from the absence of research and professional 
work, is the largest deviation from the required legal criteria and quality standards, but 
the college guaranty to improve that in the next study year. The group also identified some 
partial deficiencies, such as student council inactivity, an unfinished quality loop, no study 
program updates, but as the current leadership began to correct them rapidly in the last 
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year, we evaluated them as only a partial deviation from the criteria. Depending on its way 
of working, the College also has some advantages, like: good connection with various 
stakeholders in the immediate environment, rapid transfer of experience and problems of 
construction practice into the implementation of the program and a very flexible way of 
teaching; but it should follow the legal provisions and content of the accredited study 

program. 
 
 
Izpolnjevanje standardov kakovosti  
Izpolnjuje standarde kakovosti 

Dobri stiki z lokalnimi podjetji in institucijami, ki omogoča seznanitev študentov s problemi 
prakse. 
Odlična odzivnost in dostopnost pedagogov ter strokovnega osebja za študente. 
Manjše skupine študentov omogočajo neposreden stik s pedagogom in individualno obravnavo 
študentov. 
Možnost študentov, da glede na interes in lastne izkušnje pri delu neposredno vplivajo na vsebino 
izvedbe pri posameznih predmetih (možnost debate ob koncu predavanj ipd...). 
Šola je finančno neodvisna, poslovanje je dobro, predvsem v obdobju zadnjega leta. 
Sistemsko zbiranje podatkov o izvajanju študijskega programa od mnogih deležnikov (študenti, 
zaposleni in zunanji sodelavci, diplomanti, mentorji praktičnega izobraževanja). 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

Strategija in usmeritev zavoda nista povsem jasni, vključitev v Novo univerzo kot pridružena 
članica strateško ni povsem jasna. 
Poslovnik o kakovosti ne podpira zaključene zanke kakovosti, posamezni notranji deležniki niso 
seznanjeni s pomenom presoje kakovosti in svojo vlogo v njem. 
Šola študentom ne omogoča vključitve v strokovno in razvojno delo. 
Nedelovanje študentskega sveta pred letom 2019. 
Knjižnica ne zagotavlja zadostnega obsega ustrezne strokovne literature in strokovnega 
svetovanja knjižničarke. 
Redno posodabljanje študijskega programa se do pred nekaj meseci ni izvajalo.  
Sistem spremljanja uresničevanj nalog, načrtovanih na osnovi izsledkov samoevalvacije, se šele 
vzpostavlja. 
Sprejeti učni načrti niso v celoti ustrezno izpolnjeni.  

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Na visoki šoli ni znanstvene ali strokovne dejavnosti. 
Količina izvedbe pouka ne ustreza deležu kontaktnih ur študijskega programa, ne omogoča 
pridobitve navedenih kompetenc in učnih izidov ter tudi ne zadošča zakonsko določenemu 
minimalnemu obsegu izvedbe ur. 

 
Odličnost  

Ni prepoznana v katerem izmed standardov presoje.  

 
 
Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu. 

 


