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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 5. 2. 2020. 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 

poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo visokošolskega zavoda.  

Ker gre za majhen visokošolski zavod, ki izvaja le en študijski program, je bila evalvacija 

visokošolskega zavoda izvedena sočasno z evalvacijo študijskega programa ki ga Visoka 

šola za proizvodno inženirstvo (v nadaljevanju VŠPI) izvaja, pri čemer pa so ugotovitve 

zapisane v dveh ločenih poročilih. Iz tega izhaja, da drugi obisk, kot ga predvidevajo 

merila, zaradi majhnosti zavoda ni potreben. Zato Svetu NAKVIS predlagamo, da v 

postopku obravnave tega poročila drugega obiska ne predvidi. 

Ta uvodna predstavitev poteka evalvacije je skupna za obe poročili. 

 

Zaradi razglasitve epidemije COVID-19 prvotno načrtovanega enodnevnega 

evalvacijskega obiska, za katerega je bil že usklajen tudi urnik, dne 23. 3. 2020 ni bilo 

mogoče izvesti. V skladu s smernicami sveta NAKVIS za izvedbo evalvacijskega obiska na 

daljavo, ki smo jih prejeli dne 22. 5. 2020 je bil zato usklajen nov datum obiska, 

posledično pa načinu dela na daljavo prilagojen tudi urnik. Tako je bil obisk VŠPI izveden 

11. in 12. 6. 2020 na daljavo z uporabo spletnega orodja Zoom, katerega delovanje smo 

predhodno, dne 2. 6. 2020 v okviru pripravljalnega sestanka skupine strokovnjakov tudi 

preizkusili. Vsi razgovori na daljavo so potekali po urniku, ki je bil usklajen z vodstvom 

zavoda.  

V razgovorih so sodelovali (v oklepajih je navedeno število sogovornikov): 

– dekan, tajnik in predsednik Upravnega odbora VŠPI, 

– člani Komisije za kakovost VŠPI (5), 

– študenti in diplomanti VŠPI (7), 

– učitelji VŠPI(10), 

– predstavniki delodajalcev (6), ter 

– strokovni delavci, ki opravljajo delo za VŠPI (4) 

Ločen ogled prostorov ni bil izveden, ker je bilo v komunikaciji z VŠPI ugotovljeno, da se 

stanje na področju materialnih pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda (prostori in 

oprema) od zadnje evalvacije v maju 2017 ni spremenilo. 

Poleg pisnega gradiva, ki ga je VŠPI posredovala z vlogo za podaljšanje akreditacije, je 

skupina strokovnjakov med obiskom dobila še možnost vstopa v portal za študente 

(Evidenca) in v spletno učilnico (Moodle). 

Na osnovi vseh predloženih dokumentov in informacij, pridobljenih v pogovorih z 

izbranimi skupinami sogovornikov, je skupina strokovnjakov ob koncu obiska oblikovala 

preliminarno ustno poročilo, ki ga je predsednik predstavil vodstvu šole in drugim 

udeležencem razgovorov. 
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Zunanja evalvacija visokošolskega zavoda (številska tabela) 

Področja presoje Prednost Priložnosti za 

izboljšanje 

Večje 

pomanjkljivosti 

oz. 

neskladnosti 

Delovanje visokošolskega zavoda    

Standard 1 2 1 - 

Standard 2 - - - 

Standard 3 1 2 - 

Standard 4 1 - - 

Standard 5 1 1 - 

Standard 6 1 3 - 

Standard 7 2 2 - 

 

Kadri    

Standard 8 1 1 - 

Standard 9 - - - 

 

Študenti 
   

Standard 10 1 - - 

Standard 11 1 - - 

Standard 12 - - - 

Standard 13 1 1 - 

 

Materialne razmere 
   

Standard 14 1 2 - 

Standard 15 - - - 

Standard 16 - 1 - 

Standard 17 1 1 - 

 

 

Odličnost 
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UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE IN NJEGOVA PRESOJA 

DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA 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:  

Strategija VŠPI je usklajena z zastavljenim poslanstvom zavoda, kot tudi z nacionalnimi 

in evropskimi usmeritvami. Poslanstvo, vizija ter strategija razvoja VŠPI so javno 

objavljeni na spletnih straneh zavoda. 

 

b) izvedljivost in celovitost strateškega načrtovanja: 

V strategiji so zastavljeni dolgoročni cilji VŠPI po posameznih najpomembnejših področjih 

delovanja zavoda predvideni načini doseganja ciljev ter ciljni kazalniki. Izvajanje 

strategije se postopno uresničuje v letnih programih dela z načrtovanim uresničevanjem 

zastavljenih ciljev s kazalniki ter izvedbenimi roki in nosilci odgovornosti, spremlja pa se 

v letnih in samoevalvacijskih poročilih, ki merijo napredek izvajanja. 

 

c) ustreznost načina preverjanja uresničevanja strateškega načrtovanja: 

Ker se trenutna strategija v letu 2020 izteka, je že v pripravi nova, ki bo temeljila na 

celoviti analizi realizacije strateških ciljev za iztekajoče obdobje. Upoštevajoč priporočilo 

predhodne evalvacije zavoda je bil ustanovljen tudi Strateški svet VŠPI, ki bi naj imel 

pomembno vlogo pri snovanju strateških ciljev za obdobje 2021-2025. 

 

Prednosti 

• Narejena je analiza realizacije strateških ciljev za iztekajoče se obdobje - novi 

strateški dokumenti za naslednje obdobje so v pripravi. 

• Ustanovitev strateškega sveta. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

• K snovanju strateških dokumentov pritegniti vse deležnike, tudi zunanje okolje. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 

 

 

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: 

Notranja organiziranost zavoda, opredeljena s Statutom VŠPI in skladna z Zakonom o 

visokem šolstvu, je pregledna, z jasno opredeljenimi pristojnostmi, nalogami in 
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dolžnostmi vodstva, organov visoke šole, zaposlenih in študentov. Glede na to, da gre za 

zavod s skromno kadrovsko zasedbo, je veliko obveznosti na plečih dekana. Upoštevajoč 

priporočilo predhodne evalvacije zavoda je bil dekan vendarle zamenjan z drugim članom 

v Komisiji z kakovost, v Komisiji za založništvo in v Komisiji za izvolitve v nazive. 

 

Prednosti, ki bi jih veljalo izpostaviti niso bile zaznane. 

 

Priložnosti za izboljšanje, ki bi jih veljalo izpostaviti niso bile zaznane. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 

 

 

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: 

Znanstveno raziskovalna dejavnost na zavodu je zelo omejena, ter je povezana 

predvsem z znanstveno dejavnostjo nekaterih pogodbenih sodelavcev pri matičnem 

delodajalcu. Strokovna dejavnost se kaže predvsem v razvojnih projektih za partnerje iz 

industrije in je glede na razpoložljiv kader na relativno visokem nivoju. 

 

Prednosti 

• Strokovna dejavnost je primerna, še posebej ob upoštevanju zelo majhnega 

deleža kadra, ki je zaposlen na šoli. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

• Okrepiti znanstveno raziskovalno dejavnost. 

• Realizirati načrtovano organizacijo znanstvene/strokovne konference. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 

 

 

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 v delovnem okolju je študentom formalno omogočeno, vendar v 

veliki večini primerov ni potrebno, ker gre za izredne študente iz prakse, ki se jim ta 

študijska obveznost prizna. 

 

b) zadovoljstvo udeležencev praktičnega izobraževanja: 

Na razgovorih smo zaznali zadovoljstvo udeležencev praktičnega izobraževanja. Študent, 

ki bi lahko podal vlogo za priznavanje te študijske obveznosti je celo izrazil željo, da bi 

praktično izobraževanje v delovnem okolju kljub temu rad izvedel. 

 

 



 

 

6 

 

Prednosti 

• Praktično izobraževanje študentov v delovnem okolju je ustrezno urejeno. 

 

Priložnosti za izboljšanje, ki bi jih veljalo izpostaviti niso bile zaznane. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 

 

 

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: 

VŠPI sodeluje s številnimi podjetji v okolju, kjer so zaposleni tudi diplomanti šole. 

Zaposlitvene možnosti za profil diplomanta VŠPI so v širši regiji dobre. 

  

b) razvitost kariernih centrov, klubov diplomantov ali drugih organiziranih 

oblik: 

Klub diplomantov je formalno sicer ustanovljen, vendar pa njegove aktivnosti niso bile 

zaznane. Do 25. 9. 2019 je študij na VŠPI uspešno zaključilo 55 diplomantov. Naloge 

kariernega centra opravlja referat. Tudi tukaj posebne aktivnosti, ki bi jih veljalo 

izpostaviti, niso bile zaznane, kar je do neke mere tudi razumljivo, saj zavod izvaja samo 

izredni študij za študente, ki so praviloma že zaposleni. 

 

Prednosti 

• Dobre zaposlitvene možnosti v regiji in širše, še posebej, ker gre za neke vrste 

nišni študijski program na področju orodjarstva. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

• Vzpostaviti aktivno delovanje kluba diplomantov z namenom izmenjave izkušenj 

in promocije zavoda. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 

 

 

6. standard: Notranji sistem kakovosti omogoča sklenitev kroga kakovosti na 

vseh področjih delovanja visokošolskega zavoda. 

 

a) poznavanje pomena in vloge notranjega sistema kakovosti: 

Zavod se pomena in vloge notranjega sistema kakovosti zaveda. Je pa zagotavljanje 

delovanja tega sistema ob zelo vitki kadrovski strukturi velik izziv, s katerim se zavod 

dokaj uspešno spopada. 

 

b) samoevalvacijsko poročilo za zadnje zaključeno samoevalvacijsko 

obdobje, ukrepi na podlagi samoevalvacije v obdobju od zadnje 

akreditacije ter načrt izboljšav za prihodnje samoevalvacijsko obdobje: 

VŠPI je od zadnje akreditacije (2013) in tudi po zadnji evalvaciji študijskega programa 

(2017) izdelal načrt uresničevanja priporočil, ki ga je v veliki meri tudi realiziral. Sestavni 
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del letnega samoevalvacijskega poročila je tudi akcijski načrt z roki in odgovornimi 

osebami za izvedbo posameznih ciljev. Študenti imajo v procesu samoevalvacije obrobno 

vlogo, medtem ko zunanje okolje s tem procesom ni seznanjeno, kaj šele, da bi v njem 

aktivno sodelovalo. 

 

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: 

Notranji sistem kakovosti je zasnovan na način, da lahko omogoča in spodbuja 

razvijanje, povezovanje in posodabljanje vseh dejavnosti na zavodu in širše. Pri tem je 

potrebno opozoriti, da zanko kakovosti ni zaključena s sprotnim sistematičnim 

spremljanjem realizacije akcijskega načrta in posledično z ustreznim ukrepanjem za 

doseganje zastavljenih ciljev. Poslovnik kakovosti iz leta 2014 je precej splošen in 

posameznih samoevalvacijskih postopkov podrobneje ne opredeljuje, zato bi veljalo 

razmisliti o njegovi posodobitvi.  

 

Prednosti 

• Dobro pripravljen akcijski načrt na koncu samoevalvacijskega poročila. 

  

Priložnosti za izboljšanje 

• V samoevalvacijo je potrebno vključiti vse deležnike, tudi študente in zunanje 

okolje. 

• Sistematično spremljanje realizacije akcijskega načrta in ustrezno ukrepanje, 

kadar realizacija ni v skladu z načrtovanim. 

• Posodobitev poslovnika kakovosti. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 

 

 

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: 

VŠPI deležnike in javnost obvešča o študijskem programu in svoji dejavnosti predvsem 

preko pred kratkim obnovljene spletne strani in družbenih omrežij, kjer beleži tudi dobro 

odzivnost. Glede na vpisne številke ob upoštevanju zaposlitvenih potencialov je očitno 

potrebna še aktivnejša promocija študijskega programa, tudi z izdajo načrtovanega 

glasila in njegovo ustrezno distribucijo. 

 

Prednosti 

• Dobra promocija in tudi odzivnost na družbenih omrežjih. 

• Prenovljena spletna stran. 
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Priložnosti za izboljšanje 

• Še aktivnejša promocija študijskega programa v regiji in širše. 

• Izdaja načrtovanega glasila šole in ustrezna distribucija. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 

 

 

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: 

Glede na to, da gre v veliki večini primerov za pogodbene visokošolske učitelje, VŠPI na 

njihov pedagoški in strokovni razvoj ne more imeti odločilnega vpliva. Je pa zavod leta 

2018 kot sodelujoči partner pristopil h konzorciju partnerjev Univerze v Ljubljani za 

prijavo na razpis Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja (projekt INOVUP). 

 

b) znanstveni, strokovni, raziskovalni oziroma umetniški dosežki 

visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev: 

VŠPI se zaveda, da ima kakovostno visokošolsko izobraževanje podlago v znanstveno 

raziskovalni in razvojni dejavnosti. Visokošolski učitelji izkazujejo aktivno delo na 

znanstveno raziskovalnem področju, vendar to delo praviloma opravljajo na svoji matični 

ustanovi in ne v okviru dela na VŠPI. Nekoliko drugače je na strokovnem področju, kjer 

je VŠPI v zadnjem obdobju sodeloval s številnimi podjetji pri razvojnih projektih, 

praviloma kot podizvajalec. 

 

c) merila visokošolskega zavoda za izvolitve v nazive in področja za 

izvolitve: 

Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev VŠPI so skladna z Minimalnimi standardi za izvolitev v naziv NAKVIS-a. Pri 

izvolitvi, oz. podaljšanju pogodbe za izvajanje pedagoškega dela se upošteva tudi mnenje 

študentov. V opravljenih razgovorih smo bili informirani, da je bil učitelj, ki ni imel 

pozitivnega mnenja študentov, zamenjan. 

 

č)  vrsta zaposlitve visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev: 

Iz kadrovske preglednice je mogoče razbrati, da zavod sodeluje z 20 visokošolskimi 

učitelji, ki hkrati opravljajo tudi naloge asistentov. Od tega so le štirje visokošolski učitelji 

v delovnem razmerju z VŠPI v skupnem obsegu 1 FTE (dekan 0,5 FTE in še trije 

predavatelji skupaj 0,5 FTE). Vsi ostali z zavodom sodelujejo pogodbeno. Kljub temu, da 

se je delež zaposlenih od zadnje evalvacije v letu 2017 z 0,3 FTE tudi na priporočilo 

takratne skupine strokovnjakov povečal na 1 FTE, kar je tudi spremenjena spodnja 

zakonska meja, to še vedno ni stabilna kadrovska struktura, ki bi zagotavljala normalen 

razvoj zavoda.  
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Prednosti 

• Upoštevanje mnenja študentov glede primernosti kandidatov za izvajanje 

pedagoškega procesa. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

• Povečati število zaposlenih visokošolskih učiteljev. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 

 

 

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: 

Študenti in drugi deležniki so z nudenjem pomoči in svetovanja zadovoljni. 

 

b) število, delovno področje in izobrazbena struktura nepedagoških 

delavcev: 

Izvajanje upravno-administrativnih del na VŠPI zagotavljajo štiri strokovne delavke, 

poleg tajnika šole so to še vodja referata, vodja finančne in kadrovske službe ter vodja 

mednarodne in karierne pisarne, ki enake storitve izvajajo tudi za ustanovitelja Regijsko 

študijsko središče. Njihova usposobljenost in izobrazba sta ustrezni. 

 

c) izobraževanje in usposabljanje nepedagoških delavcev: 

Zavod ima načrt za izobraževanje in usposabljanje nepedagoških delavcev, ki ga tudi 

izvaja. 

 

Prednosti, ki bi jih veljalo izpostaviti niso bile zaznane. 

 

Priložnosti za izboljšanje, ki bi jih veljalo izpostaviti niso bile zaznane. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 

 

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: 

Visokošolski zavod izvaja študijski program 1 stopnje v katerega je bilo v letu 2019/20 

vpisanih 43 izrednih študentov, od tega nič tujcev. Izvajanje študijskega programa je 

prilagojeno izrednim študentom, ki so zaposleni in študirajo ob delu. Pedagoški proces se 

izvaja od ponedeljka do petka v popoldanskem času in občasno tudi ob sobotah. 

Študentski referat ima uradne ure enkrat tedensko v popoldanskem času, ostale dni pa v 

dopoldanskem času na sedežu Regijskega študijskega središča, komunikacija pa je poleg 

osebnega obiska mogoča tudi preko telefona in e-pošte. Vzpostavljen je tudi tutorski 
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sistem. Vsak letnik ima svojega mentorja iz vrst visokošolskih učiteljev. Visokošolski 

učitelji in sodelavci so študentom dostopni tudi na govorilnih urah (po predhodnem 

dogovoru) ter preko e-pošte telefona in drugih komunikacijskih kanalov. Rezultati 

študentskih anket kažejo, da so študenti s svetovalnimi storitvami zadovoljni, informacije 

pridobijo pravočasno in ažurno. 

 

b) pravočasno in učinkovito obveščanje študentov: 

Študenti so o vsem pomembnem pravočasno in ustrezno obveščeni. Obveščanje poteka 

preko elektronske pošte in SMS sporočil ter preko obvestil v informacijskem sistemu 

Evidenca. obveščanje poteka tudi preko spletne strani zavoda ter Facebook profila, kjer 

so relevantne informacije oziroma novice ažurno objavljene. V tiskani obliki dobijo 

študentje ob začetku leta tudi študijski vodnik, kjer so zbrane vse pomembne 

informacije. Na spletni strani je dostopno tudi interno glasilo VaŠčasoPIs, kjer so tudi 

zbrani povzetki vseh pomembnih dogodkov. Študenti so z obveščenostjo in načinom 

obveščanja (tudi glede na rezultate študentskih anket) večinoma zadovoljni. 

 

c) spremljanje zadovoljstva študentov s storitvami: 

Zavod spremlja zadovoljstvo študentov z izobraževalnim procesom in storitvami vseh 

podpornih služb preko anket o splošnem zadovoljstvu študentov ter anket o izvedbi 

posameznih predmetov. Študenti podajajo mnenje tudi preko študentskega sveta 

(formalno in neformalno) ter preko predstavnikov, ki so člani organov visoke šole. 

Študenti svoje mnenje o študiju podajo tudi na Forumu kakovosti ob koncu vsakega 

semestra. VŠPI njihove pripombe upošteva, na podlagi njihovih mnenj je vodstvo uvedlo 

nekatere spremembe. Rezultati spremljanja zadovoljstva študentov s storitvami so tudi 

objavljeni v samoevalvacijskih poročilih. 

 

Prednosti 

• Študenti so z delom referata zadovoljni. 

 

Priložnosti za izboljšanje, ki bi jih veljalo izpostaviti, niso bile zaznane. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 

 

 

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: 

Izvajanje študija na VŠPI je prilagojeno izrednim študentom, ki študirajo ob delu. 

Pedagoški proces poteka v popoldanskem času. Zavod ob vpisu na VŠPI izvede anketo, s 

katero ugotavlja tudi pričakovanja in potrebe bodočih študentov. Študenti svoja 

pričakovanja izražajo tudi preko študentskih anket, Foruma kakovosti ter preko 

predstavnikov v študentskem svetu, kot je razvidno iz javno objavljenih zapisnikov 

študentskega sveta. Velik poudarek je tudi na spodbujanju študentov, ki morajo še 

zaključiti študij (manjka jim le še diplomska naloga). Študenti so z izvedbo študija 

večinoma zadovoljni. 
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b) omogočanje ustreznega strokovnega, umetniškega in raziskovalnega dela 

študentov: 

Lastnih raziskovalnih projektov zavod nima, zato študentje vanje niso vključeni. Na 

zavodu sicer deluje tudi Raziskovalni institut, katerega predstojnik je dekan. 

Večino laboratorijskih vaj se izvaja v laboratorijih, ki jih visoka šola uporablja, nekatere 

vaje pa se izvajajo tudi v industrijskem okolju (npr. center TECOS). Na študijskem 

programu, ki ga izvajajo, so študenti vključeni tudi v skupinsko raziskovanje in reševanje 

postavljenega izziva v okviru predmeta raziskovalno delo, vsebina predmeta pa je vezana 

na tekoče raziskovalno delo zavoda. 

Pri raziskavah za zaključne naloge je študentom omogočena tudi uporaba določene 

opreme pri partnersko povezanih institucijah (npr. center TECOS, FTPO,…) 

 

c) razmere za obštudijsko dejavnost: 

Poleg študija je študentom omogočeno sodelovanje v organih zavoda in študentskem 

svetu. Za študente so v sodelovanju s študentskim svetom organizirane strokovne 

ekskurzije v uspešna podjetja (npr. Akrapovič, Danfos, Rimac, BMW, KUKA), ki so za 

študente brezplačne. Šola spodbuja tudi udeležbo na sejmih, industrijskih seminarjih in 

forumih, ki je za študente večinoma brezplačna. 

 

Prednosti 

• Izvajanje določenih laboratorijskih vaj na sodobni opremi v industrijskem okolju. 

 

Priložnosti za izboljšanje, ki bi jih veljalo izpostaviti, niso bile zaznane. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 

 

12. standard: Visokošolski zavod varuje pravice študentov. 

 

a) delovanje organov visokošolskega zavoda na tem področju: 

Študenti so vključeni v vse organe visokošolskega zavoda skladno z zakonom. Zavod si 

prizadeva za enakopravno obravnavo vseh študentov, do sedaj s tega področja niso 

zaznali nobenih težav. Formalno so pravice in dolžnosti študentov urejene z Pravilnikom o 

preverjanju in ocenjevanju znanja, Pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti, 

Pravilnikom o disciplinski odgovornosti študentov ter v samem Statutu. Študenti imajo 

možnost pritožbe na oceno. Vsi pravilniki so javno objavljeni in dostopni. 

 

b) mehanizmi za prepoznavanje in preprečevanje diskriminacije ranljivih 

skupin študentov ter diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin in 

prepričanj študentov: 

Formalno je to področje urejeno s statutom in Pravilnikom o disciplinski odgovornosti 

študentov. Zavod do sedaj s tega področja sicer ni zaznal nobenih težav. V statutu je 

urejen tudi status študentov s posebnim statusom, podrobneje pa je to urejeno še v 

drugih aktih. 

 

c) sodelovanje predstavnikov študentov v organih zavoda z drugimi 

študenti: 

Sodelovanje študentov v organih zavoda je urejeno s statutom in je v skladu z 

zakonskimi določili. Študentski svet je sestavljen iz petih članov, njegovo delovanje je 

urejeno s poslovnikom. Zapisniki sej študentskega sveta so objavljeni v spletni učilnici 
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(Evidenca) in dostopni vsem študentom. Na seje je občasno vabljen tudi dekan, sicer pa 

delovanje študentskega sveta vodi njegov predsednik. Na sejah študentskega sveta 

predstavniki obravnavajo problematiko, ki jo izpostavijo njihovi kolegi v letnikih, s tem 

seznanijo tudi vodstvo šole. Zaradi relativno majhnega števila študentov se ti med seboj 

poznajo in med seboj dobro komunicirajo. 

 

Prednosti, ki bi jih veljalo izpostaviti niso bile zaznane. 

 

Priložnosti za izboljšanje, ki bi jih veljalo izpostaviti niso bile zaznane. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 

 

 

13. standard: Študenti sodelujejo pri vrednotenju ter posodabljanju vsebin in 

izvajanja dejavnosti visokošolskega zavoda. 

 

a) sodelovanje študentov pri oblikovanju poslanstva, strateških usmeritev, 

pri samoevalvaciji visokošolskega zavoda in študijskih programov ter pri 

njihovem spreminjanju:  

Študenti podajajo predloge za spremembe preko študentskega sveta oziroma njihovih 

predstavnikov v organih šole ali pa neformalno direktno vodstvu oziroma visokošolskim 

učiteljem. Svoje mnenje lahko podajo preko študentskih anket v anonimni obliki ali na 

Forumu kakovosti. Študenti so tudi predstavili predloge, ki so bili upoštevani (npr. 

spremembe glede izvajanja programa, spremembe urnika, zamenjava nosilcev 

predmetov, etc. Študijski program spreminjajo oziroma dopolnjujejo na vsaki 2 leti, v 

vmesnem času pa zbirajo tudi predloge in mnenje študentov, študenti pa pri 

spremembah aktivno sodelujejo tudi ko te spremembe obravnava senat. 

 

b) načini zagotovitve sodelovanja pri samoevalvaciji in posodabljanju 

dejavnosti: 

V Komisiji za kakovost je tudi predstavnik študentov. Vloga študentov pri 

samoevalvacijskem poročilu je sicer precej nizka, se pa z njim na svoji seji seznani 

študentski svet (predstavniki študentov prejmejo poročilo tudi preko e-pošte), kot 

predstavniki študentov so vključeni tudi v obravnavo poročila na senatu in akademskem 

zboru. 

 

Prednosti 

• Pobude oz. pripombe študentov zavod upošteva. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

• Aktivnejše sodelovanje študentov v procesu samoevalvacije. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 
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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 deluje na dveh lokacijah - Mariborska c. 2, Celje, kjer so dekanat, referat, 

predavalnice in kabinet za predavatelje ter na Šolskem centru Celje, kjer se izvajajo 

laboratorijske oziroma praktične vaje. Prostore na Mariborski c. 2 ima šola v brezplačnem 

najemu od Mestne občine Celje, prostore Šolskega centra Celje pa v brezplačnem najemu 

za nedoločen čas. Nekatere laboratorijske vaje se sicer zaradi specifične opreme izvajajo 

v partnerskih institucijah (npr. v centru TECOS). Prostori in oprema so primerni za 

izvajanje študijskega programa, ki ga šola izvaja. Študenti so pohvalili opremo, na kateri 

izvajajo vaje, predlagali pa so, da šola razmisli o nakupu svoje (prenosne) računalniške 

učilnice, saj so se zaradi souporabe najetih prostorov v nekaj primerih pojavile težave pri 

uporabi in sicer nepričakovana zasedenost prostorov. Nekateri so v študentskih anketah 

kot priložnost za izboljšanje izpostavili tudi ''zastarele prostore''. Sicer pa pri uporabi 

opreme niso zaznali težav. Predavatelji pa so predlagali povezavo novega šolskega 

informacijskega sistema in Moodla, da bi npr. sistem študentom onemogočil prijavo na 

izpit, če študent ne bi imel opravljenih vseh obveznosti pri predmetu. Spletna stran je 

bila prenovljena v letu 2019, s študijskim letom 2019/20 pa so uvedli tudi e-učilnico 

Moodle. Večino gradiva prejmejo študenti v elektronski obliki v spletni učilnici, Evidenci 

ali preko elektronske pošte direktno od visokošolskih učiteljev. 

 

Prednosti 

• Na voljo so ustrezni prostori in oprema za izvajanje študijskega procesa. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

• Razmisliti o lastni računalniški učilnici. 

• Boljša povezava šolskega informacijskega sistema z e-predavalnico. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 

 

 

15. standard: Zagotovljene so prilagoditve študentom z različnimi oblikami 

invalidnosti. 

 

a) prilagoditve prostorov in opreme: 

Prostori, kjer se izvaja pedagoški proces (na Šolskem centru Celje) so primerne tudi za 

osebe z ovirami; za gibalno ovirane je urejen dostop iz parkirišča, prehod med nadstropji 

je omogočen z dvigalom, urejene so tudi primerne sanitarije. Tehnična oprema ni 

prilagojena osebam z ovirami, saj takšnih primerov do sedaj še niso imeli. 
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b) komunikacijska in informacijska dostopnost: 

Posebne prilagoditve komunikacijske in informacijske tehnologije za osebe z različnimi 

oblikami invalidnostmi trenutno nimajo, bi pa v primeru vpisa takšnih študentov poskrbeli 

za primerno prilagoditev. 

 

c) prilagoditve študijskih gradiv in izvajanja študija: 

Študentov z različnimi oblikami invalidnosti, ki bi jim bilo potrebno prilagajati organizacijo 

in izvedbo študijskega procesa, doslej še niso imeli. V kolikor bi se vpisali študenti, ki bi 

takšne prilagoditve potrebovali, bi obvestili nosilce predmetov in poskrbeli za ustrezno 

prilagoditev. Formalno ureditev prilagoditev za študente z različnimi oblikami invalidnosti 

predvideva statut s posebnim pravilnikom. 

 

Prednosti, ki bi jih veljalo izpostaviti niso bile zaznane. 

 

Priložnosti za izboljšanje, ki bi jih veljalo izpostaviti niso bile zaznane. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 

 

 

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:  

Delovanje zavoda se financira iz industrijskih projektov (50%) ter šolnin za izredni študij 

in ostalih razvojno-raziskovalnih projektov in tržne dejavnosti. Vpis na študijski program 

sicer v zadnjih letih narašča, delež prihodkov od šolnin pa se je v primerjavi s prihodki od 

razvojno-raziskovalne dejavnosti za industrijo zmanjšal. Finančna slika zavoda za 

pretekla štiri leta je stabilna, presežek prihodkov na odhodki je minimalen. V prihodnosti 

nameravajo nekoliko povečati vlaganje v lastno opremo. Finančni načrt za prihodnje 

obdobje je realen, realizacija pa je odvisna od razmer na trgu (vpis študentov, 

sodelovanje z industrijo, pridobitev različnih projektov). 

 

Prednosti, ki bi jih veljalo izpostaviti niso bile zaznane. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

• Dokler vpisne številke ne dosegajo praga rentabilnosti, je potrebno dodatno 

pozornost posvečati razvojnim projektom za industrijo, ali drugim raziskovalnim 

projektom, preko katerih je mogoče zagotoviti dodatne vire financiranja. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 
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17. standard: Knjižnica visokošolskega zavoda ima ustrezno študijsko, 

strokovno in znanstveno literaturo ter zagotavlja kakovostne knjižnične 

storitve. 

 

a) ustreznost študijske, strokovne in znanstvene literature: 

Zavod ima lastno interno knjižnico, ki je v prostorih študentskega referata in je odprta v 

času uradnih ur ob torkih. Poudarek je na gradivu, ki zajema področje proizvodnega 

inženirstva. Knjižnica je namenjena študentom in vsem zaposlenim na VŠPI. Študenti so 

z ustreznostjo literature zadovoljni. Zaradi majhnosti knjižnice in omejenih sredstev za 

razvoj lastne knjižnične dejavnosti ima šola sklenjeno pogodbo z Osrednjo knjižnico 

Celje, v kateri imajo vsi študenti in zaposleni VŠPI urejeno članstvo. 

Poleg študijske literature v knjižnicah pa študenti večinoma uporabljajo elektronsko 

gradivo (drsnice, povzetki predavanj, e-skripte), ki ga pripravijo visokošolski učitelji 

preko sistema Moodle oziroma Evidenca. To gradivo je interne narave. 

 

b) založenost knjižnice, dostopnost gradiva, informacijska bibliografska 

podpora in dostop do baz podatkov: 

Knjižnični fond knjižnice v referatu VŠPI obsega preko 320 enot gradiva, od tega 2 

naslova serijskih publikacij ter zbirko zaključnih del. Obvezno študijsko gradivo za vsak 

predmet je v tej knjižnici na voljo v petih izvodih. Dostopa do baz podatkov ta knjižnica 

ne omogoča. Osrednja knjižnica Celje pa razpolaga z večjo količino strokovne literature, 

ki jo študenti potrebujejo. Omogoča tudi dostop do 8 podatkovnih zbirk, med katerimi so 

tudi takšne, ki so za študente in zaposlene na VŠPI zelo relevantne. Šola sodeluje s 

knjižnico tudi glede nakupa novega knjižničnega gradiva. 

 

c) strokovna pomoč zaposlenih v knjižnici: 

V Osrednji knjižnici Celje so študentom in zaposlenim na voljo strokovnjaki, ki na podlagi 

pogodbe nudijo tudi bibliografsko obdelavo gradiva. V interni knjižnici pa nudijo 

strokovno pomoč pri iskanju gradiva, študente pa v okviru nekaterih predmetov tudi 

seznanijo z iskanjem relevantnih znanstvenih in strokovnih člankov po bazah podatkov. 

 

č)  razvoj knjižnične dejavnosti: 

Interna knjižnica zaradi relativno majhnega obsega gradiva še ni vpisana v sistem 

COBISS. V akcijskem načrtu je za vsako leto predvideno povečanje knjižničnega fonda, 

kar je bilo v preteklosti tudi realizirano. VŠPI je v študijskem letu 2013/14 vzpostavila 

založniško dejavnost, sprejet je bil tudi Pravilnik o založniški dejavnosti VŠPI. V 

akcijskem načrtu zavod predvideva izdajo lastne publikacije, vendar pa to še ni bilo 

realizirano. V letu 2019 so začeli z izdajanjem internega glasila VaŠčasoPIs, s katerim 

bodo obveščali vse deležnike šole z aktualnimi informacijami glede dosežkov in možnosti 

sodelovanja. 

 

Prednosti 

• Študenti so z dostopnostjo študijske literature zadovoljni. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

• Publiciranje lastnih študijskih gradiv, še posebej na področjih, ki so trenutno glede 

literature v slovenskem jeziku slabše razvita. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti niso bile zaznane. 
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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: 

 

VŠPI izvaja en sam študijski program, in sicer visokošolski strokovni študijski program 1. 

stopnje Sodobno proizvodno inženirstvo. Ker gre tudi sicer za majhen visokošolski 

zavod, je bila evalvacija študijskega programa izvedena sočasno z evalvacijo zavoda. 

Ugotovitve o izpolnjevanju kriterijev za ponovno akreditacijo študijskega programa so 

zapisane v ločenem poročilu. 

 

 

 

POVZETEK 

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je manjša samostojna visokošolska inštitucija, kar 

omogoča fleksibilno delovanje in prilagajanje potrebam gospodarstva. VŠPI je bila 

ustanovljena leta 2005, takrat še kot Visoka gospodarska šola. Edini študijski program 

šola izvaja od leta 2010, v obliki izrednega študija. Svojo študijsko dejavnost izvaja v 

sodobno opremljenih predavalnicah in laboratorijih, ki jih ima za nedoločen čas v najemu 

od Šolskega centra Celje. 

 

V obdobju od zadnje akreditacije (2013) in tudi po zadnji evalvaciji študijskega programa 

(2017) je šola uspela udejanjiti večino priporočil, ki so bila podana v evalvacijskih 

poročilih. Kljub temu, da je povečala tudi delež zaposlenih visokošolskih učiteljev, pa ta 

delež v skupnem obsegu 1 FTE še vedno ne predstavlja stabilne kadrovske strukture, ki 

bi zagotavljala ustrezen nadaljnji razvoj visokošolskega zavoda. Financiranje delovanja 

zavoda je stabilno, v obdobju od zadnje evalvacije študijskega programa se je delež 

prihodkov iz nepedagoške dejavnosti povečal. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti v postopku zunanje evalvacije niso bile 

zaznane. Zato menimo, da Visoka šola za proizvodno inženirstvo izpolnjuje minimalne 

kriterije za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda. 

 

 

SUMMARY  
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Prednosti, priložnosti za izboljšanje in večje pomanjkljivosti oziroma 

neskladnosti  
Prednosti 

• Ustanovitev strateškega sveta. 

• Strokovna dejavnost je primerna, še posebej ob upoštevanju zelo majhnega 

deleža kadra, ki je zaposlen na šoli. 

• Dobre zaposlitvene možnosti v regiji in širše, še posebej, ker gre za neke 

vrste nišni študijski program na področju orodjarstva. 

• Dobra promocija in tudi odzivnost na družbenih omrežjih. 

• Pobude oz. pripombe študentov zavod upošteva. 

• Študenti so z delom referata zadovoljni. 

• Izvajanje določenih laboratorijskih vaj na sodobni opremi v industrijskem 

okolju. 

• Na voljo so ustrezni prostori in oprema za izvajanje študijskega procesa. 

• Študenti so z dostopnostjo študijske literature zadovoljni. 

Priložnosti za izboljšanje 

• K snovanju strateških dokumentov pritegniti vse deležnike, tudi zunanje 

okolje. 

• Okrepiti znanstveno raziskovalno dejavnost. 

• Sistematično spremljanje realizacije akcijskega načrta in ustrezno ukrepanje, 

kadar realizacija ni v skladu z načrtovanim. 

• Še aktivnejša promocija študijskega programa v regiji in širše. 

• Povečati število zaposlenih visokošolskih učiteljev. 

• Aktivnejše sodelovanje študentov v procesu samoevalvacije. 

• Razmisliti o lastni računalniški učilnici. 

• Boljša povezava šolskega informacijskega sistema z e-predavalnico. 

• Publiciranje lastnih študijskih gradiv, še posebej na področjih, ki so trenutno 

glede literature v slovenskem jeziku slabše razvita. 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

  

 

Odličnost  

  

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu (po elektronski pošti) 
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POROČILO O ZUNANJI EVALVACIJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

Vlagatelj/i in predlagatelj/i: Visoka šola za proizvodno inženirstvo, Celje 

Študijski program: Sodobno proizvodno inženirstvo, enopredmetni visokošolski 

strokovni študijski program 1. stopnje 

 

Skupina strokovnjakov: 

predsednik/ca prof. dr. Bojan Dolšak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo 

član/ica 
prof. dr. Dražan Kozak, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, 

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Republika Hrvaška 

član/ica Matej Drobnič, študent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo 

 

Datum oddaje akreditacijskega poročila agenciji: 14.7.2020 

Podpis predsednika/ce skupine strokovnjakov: _________________ 
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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 5. 2. 2020. 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 

poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

Ker je Visoka šola za proizvodno inženirstvo (v nadaljevanju VŠPI) majhen visokošolski 

zavod, ki izvaja le en študijski program, je bila evalvacija visokošolskega programa 

izvedena sočasno z evalvacijo visokošolskega zavoda, pri čemer pa so ugotovitve 

zapisane v dveh ločenih poročilih. Iz tega izhaja, da drugi obisk, kot ga predvidevajo 

merila, zaradi majhnosti zavoda ni potreben. Zato Svetu NAKVIS predlagamo, da v 

postopku obravnave tega poročila drugega obiska ne predvidi. 

Uvodna predstavitev poteka evalvacije je skupna za obe poročili in je zapisana v poročilu 

o izpolnjevanju meril za akreditacijo visokošolskega zavoda. 

 

 

 

 

Zunanja 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 2 - - 

Standard 2 2 1 - - 

Spreminjanje in posodabljanje študijskega programa 

Standard 3 1 1 - - 

Izvajanje študijskega programa 

Standard 4 2 - - - 

Standard 5 1 2 - - 

 

Odličnost 
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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.  

 

1. samoevalvacija študijskega programa omogoča njegovo razvijanje in 

posodabljanje, tako da se ohranja njegova aktualnost ter ustvarja 

kakovostno izobraževalno okolje: 

Šola ne izvaja samoevalvacije študijskega programa ločeno, saj izvaja le en študijski 

program. Večjih sprememb študijski program v zadnjem obdobju ni bil deležen. Pri 

pregledu učnih načrtov je bilo zaznane kar nekaj priporočene študijske literature, ki bi jo 

bilo potrebno posodobiti. 

 

2. načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 

študijskega programa ter njihovega analiziranja: 

Glede na to, da so nosilci (izvajalci) predmetov strokovnjaki iz prakse, ki so seznanjeni z 

aktualnim stanjem v stroki in potrebami delodajalcev, je zbiranje teh informacij zelo 

olajšano. 

 

3. primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog 

oziroma o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega 

programa: 

S samoevalvacijskim poročilom se na svoji seji seznani študentski svet (predstavniki 

študentov prejmejo poročilo tudi preko e-pošte). Predstavniki študentov so vključeni tudi 

v obravnavo poročila na senatu in akademskem zboru. Zunanji deležniki z izsledki 

samoevalvacije študijskega programa niso informirani. 
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Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

• Nosilci predmetov so praviloma strokovnjaki iz prakse, ki so seznanjeni z 

aktualnim stanjem v stroki. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

• Sproti in redno posodabljati učne načrte, tudi z vidika priporočene študijske 

literature. 

• Z izsledki samoevalvacije študijskega programa informirati tudi zunanje deležnike. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti niso bile zaznane. 

 

 

 

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: 

1. sodelovanje deležnikov pri sprejemanju ukrepov za izboljšave, 

spremljanju njihovega uresničevanja in nastajanju samoevalvacijskega 

poročila ter 

2. sklenjenost kroga kakovosti: 

Zavod se pomena in vloge samoevalvacije študijskega programa zaveda. Na predlog 

predhodne evalvacije je bil ustanovljen tudi Strateški svet, preko katerega bi v ta proces 

vključili tudi zunanje deležnike, kar pa še ni povsem zaživelo, je pa bil v razgovoru s 

predstavniki delodajalcev zaznan interes okolja za sodelovanje pri snovanju, 

posodabljanju in izvedbi študijskih vsebin. 

Študenti podajajo predloge za spremembe preko študentskega sveta oziroma njihovih 

predstavnikov v organih šole ali pa direktno vodstvu oziroma visokošolskim učiteljem. 

Svoje mnenje lahko podajo tudi preko študentskih anket v anonimni obliki ali na Forumu 

kakovosti. 

Samoevalvacijsko poročilo vsebuje tudi akcijski načrt z opredeljenimi roki in odgovornimi 

osebami. Kljub temu pa krog kakovosti ni popolnoma sklenjen, saj vsaj formalno ni 

zagotovljeno sprotno sistematično spremljanje realizacije akcijskega načrta in posledično 

sprejemanje ustreznih ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

• Ustanovitev strateškega sveta. 

• Izkazan interes okolja za sodelovanje pri snovanju, posodabljanju in izvedbi 

študijskih vsebin. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

• Sistematično spremljanje realizacije akcijskega načrta in ustrezno ukrepanje, 

kadar realizacija ni v skladu z načrtovanim. 
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Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti niso bile zaznane. 

 

 

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: 

Kot je že bilo omenjeno, program v zadnjem obdobju ni bil deležen večjih sprememb, je 

pa v smislu pridobljenih kompetenc oziroma učnih izidov ter potreb po znanju in ciljev 

družbe še vedno aktualen. Glede na malo število študentov je potrebno resno razmisliti o 

smiselnosti izvajanja dveh modulov, še posebej, ker je interes za modul Proizvodna 

logistika zelo pičel.  

Formalno je horizontalna in vertikalna povezanost vsebin ustrezna, izvedbeno pa pri 

določenih predmetih, ki se izvajajo ciklično, lahko prihaja do določenih odstopanj, kar je 

podrobneje opisano v nadaljevanju tega poročila. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

• Zasnova programa je ustrezna in v skladu s predpisanimi pogoji in pričakovanimi 

učnimi izidi. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

• Razmisliti o večji specializaciji v določeni smeri (npr. Orodjarstvo) in glede na 

število študentov in izkazan interes tudi o smiselnosti izvajanja modula Proizvodna 

logistika. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti niso bile zaznane. 
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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). 

 

1. načini in oblike poučevanja, njihov razvoj oziroma prilagojenost (vključno 

z viri):  

1. različnim skupinam študentov, 

2. različnim študijskim potrebam in načinom študija (na študenta osredinjen 

študij in poučevanje),  

3. potrebam visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 

Izvajanje študijskega programa Sodobno proizvodno inženirstvo je prilagojeno izrednim 

študentom, ki študirajo ob delu. Pedagoški proces poteka v popoldanskem času. Zaradi 

relativno majhnega števila študentov so skupine majhne, kar omogoča večjo 

prilagodljivost študentov in visokošolskih učiteljev. Številni visokošolski učitelji prihajajo 

iz industrijskega okolja, zaradi česar je tudi sam študij precej praktično naravnan, tekom 

predavanj lahko predstavijo številne primere iz prakse in podajo številna praktično 

uporabna znanja. Študenti pohvalijo praktično naravnanost predavateljev, hkrati pa 

imajo nekateri predavatelji iz industrije pomanjkanje pedagoških kompetenc in zaradi 

tega podajanje znanja ni dovolj razumljivo in učinkovito. V času študija od doma so bila 

predavanja izvedena v e-obliki, nekatera so se tudi snemala, kar so študenti ocenili kot 

uspešno prilagoditev. Študenti so v preteklih letih sicer izpostavljali tudi željo po 

prilagoditvi gradiv v elektronsko obliko oziroma uvedbi e-študija. 

Urniki in izvedba študijskega programa so prilagojeni tudi študentom, ki se vpišejo v 

višje letnike po merilih za prehode, hkrati pa morajo opraviti še določene obvezne 

predmete za nazaj. Študentsko tutorstvo je urejeno, prav tako tutorstvo in mentorstvo s 

strani visokošolskih učiteljev. 

 

4. število izvedenih kontaktnih ur, določenih s študijskim programom, ali 

drugih oblik dela s študenti: 

Kontaktne ure se zaradi relativno majhnega števila študentov izvajajo v zmanjšanem 

obsegu preostanek do polnega obsega predstavlja samostojno delo študentov ter 

konzultacije. Izvede se vsaj tretjina predvidenih kontaktnih ur, način izvedbe preostalega 

števila kontaktnih ur pa ni določen (niti ni definiran v učnih načrtih). Študenti so v 

anketah izpostavili, da bi si želeli več kontaktnih ur, saj je zaradi časovne stiske občasno 

podajanje snovi prehitro in površno, veliko snovi pa morajo samostojno predelati doma. 

Predmet strokovni tuj jezik se izvaja vsaki dve leti in ga študenti poslušajo v različnih 

letnikih, izvaja pa se za vse skupaj, kar pa ne vpliva na vertikalno ali horizontalno 

povezanost predmetov. 

 

5. študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja 

ter potrebam študentov: 

Študenti večinoma uporabljajo elektronsko gradivo (drsnice, povzetki predavanj, e-

skripte), ki ga pripravijo visokošolski učitelji preko sistema Moodle oziroma Evidenca, 

poleg tega pa tudi knjižno gradivo, ki ga imajo na razpolago v dveh knjižnicah – interni 

na VŠPI ter Osrednji knjižnici Celje. Gradivo prejemajo študenti od visokošolskih učiteljev 

v e-obliki tudi preko e-pošte. V obdobju od zadnje evalvacije študijskega programa je 
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zavod posvetil posebno pozornost razvoju informacijskega sistema oziroma e-učilnic 

(Evidenca in Moodle), ki predstavlja pomembno orodje tudi za e-študij. Študenti so sicer 

zadovoljni z dostopnostjo in primernostjo študijskih gradiv. 

 

č) delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma 

umetniških projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS: 

Študenti v razvojno-raziskovalne projekte niso neposredno vključeni. Zavod spodbuja 

njihovo udeležbo na strokovnih forumih, sejmih in konferencah, kjer jim omogočijo 

brezplačno udeležbo. V skupinsko raziskovanje in reševanje postavljenega izziva so 

študenti vključeni v okviru predmeta raziskovalno delo, vsebina predmeta pa je vezana 

na tekoče raziskovalno delo zavoda. V industrijskem okolju se izvajajo nekatere 

laboratorijske vaje, lahko pa tudi raziskovalno delo v okviru diplomske naloge. 

 

6. praktično izobraževanje študentov: 

Večina študentov je zaposlenih (v podjetjih, ki izvajajo sorodno dejavnost, kot je 

področje študija), zato lahko študenti uveljavljajo tudi priznavanje prakse. Kljub temu pa 

se lahko odločijo za opravljanje industrijske prakse tudi v drugih podjetjih doma ali v 

tujini. Praktično izobraževanje je urejeno s Pravilnikom o izvajanju industrijske prakse in 

je ustrezno organizirano. 

 

7. ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev študentom: 

Urniki so prilagojeni izrednim študentom, ki študirajo ob delu. Znani so vnaprej (ob 

začetku semestra), študenti pohvalijo tudi prilagodljivost urnikov njihovim potrebam. 

Pedagoški proces poteka v popoldanskem času od ponedeljka do petka, občasno tudi ob 

sobotah. Visokošolski učitelji in sodelavci so študentom dostopni na govorilnih urah po 

predhodnem dogovoru ter preko e-pošte telefona in drugih komunikacijskih kanalov. 

Rezultati študentskih anket kažejo, da so študenti s svetovalnimi storitvami zadovoljni, 

informacije pridobijo pravočasno in ažurno. 

 

8. 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: 

VŠPI zagotavlja ustrezen strokovni in pedagoški kader za izvajanje visokošolskega 

strokovnega študijskega programa, vendar pa večina pedagoškega kadra s šolo sodeluje 

pogodbeno, medtem ko so redno zaposleni le 4 učitelji in še to le v skupnem obsegu 1 

FTE, kar ne zagotavlja stabilne kadrovske strukture na dolgi rok, na kar smo opozorili že 

v ločenem poročilu o izpolnjevanju kriterijev za podaljšanje akreditacije zavoda. 

 

9. materialne razmere, povezane z izvajanjem študijskega programa, v 

skladu s 15. členom meril: 

Šola deluje na dveh lokacijah - Mariborska c. 2, Celje, kjer so dekanat, referat, 

predavalnice in kabinet za predavatelje ter na Šolskem centru Celje, kjer se izvajajo 

laboratorijske oziroma praktične vaje. Prostore na Mariborski c. 2 ima šola v brezplačnem 

najemu od Mestne občine Celje, prostore Šolskega centra Celje pa v najemu za 

nedoločen čas. Nekatere laboratorijske vaje se sicer zaradi specifične opreme izvajajo v 

partnerskih institucijah (npr. v centru TECOS). Prostori in oprema so primerni za 

izvajanje študijskega programa, ki ga šola izvaja. Študenti so pohvalili opremo, na kateri 

izvajajo vaje. Spletna stran je bila prenovljena v letu 2019, s študijskim letom 2019/20 

pa so uvedli tudi e-učilnico Moodle. Prostori, kjer se izvaja pedagoški proces (na Šolskem 
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centru Celje) so primerni tudi za osebe z ovirami; za gibalno ovirane je urejen dostop iz 

parkirišča, prehod med nadstropji je omogočen z dvigalom, urejene so tudi primerne 

sanitarije. Tehnična, komunikacijska in informacijska oprema osebam z ovirami ni 

prilagojena, saj takšnih primerov do sedaj še niso imeli. Formalno ureditev prilagoditev 

za študente z različnimi oblikami invalidnosti predvideva statut s posebnim pravilnikom. 

Delovanje zavoda se financira iz industrijskih projektov (50%) ter šolnin za izredni študij 

in ostalih razvojno-raziskovalnih projektov in tržne dejavnosti. Vpis na študijski program 

sicer v zadnjih letih narašča, delež prihodkov od šolnin pa se je v primerjavi s prihodki od 

razvojno-raziskovalne dejavnosti za industrijo zmanjšal. Finančna slika zavoda za 

pretekla štiri leta je stabilna, presežek prihodkov na odhodki je minimalen. Finančni načrt 

za prihodnje obdobje je realen, realizacija pa je odvisna od razmer na trgu (vpis 

študentov, sodelovanje z industrijo, pridobitev različnih projektov). 

Zavod ima lastno interno knjižnico, ki je v prostorih študentskega referata in je odprta v 

času uradnih ur ob torkih. Poudarek je na gradivu, ki zajema področje proizvodnega 

inženirstva. Knjižnica je namenjena študentom in vsem zaposlenim na VŠPI, zaradi 

majhnega števila enot pa sicer še ni vpisana v sistem COBISS. Knjižnični fond obsega 

preko 320 enot gradiva, od tega 2 naslova serijskih publikacij ter zbirko zaključnih del. 

Obvezno študijsko gradivo za vsak predmet je v tej knjižnici na voljo v petih izvodih. 

Študenti so z ustreznostjo literature zadovoljni. V Osrednji knjižnici Celje so študentom in 

zaposlenim na voljo strokovnjaki, ki na podlagi pogodbe nudijo tudi bibliografsko 

obdelavo gradiva. V interni knjižnici pa nudijo strokovno pomoč pri iskanju gradiva, 

študente pa v okviru nekaterih predmetov tudi seznanijo z iskanjem relevantnih 

znanstvenih in strokovnih člankov po bazah podatkov. Zaradi majhnosti knjižnice in 

omejenih sredstev za razvoj lastne knjižnične dejavnosti ima šola sklenjeno pogodbo z 

Osrednjo knjižnico Celje, v kateri imajo vsi študenti in zaposleni VŠPI urejeno članstvo. 

Osrednja knjižnica Celje pa razpolaga z večjo količino strokovne literature, ki jo študenti 

potrebujejo. Omogoča tudi dostop do 8 podatkovnih zbirk, med katerimi so tudi takšne, 

ki so za študente in zaposlene na VŠPI zelo relevantne. Šola sodeluje s knjižnico tudi 

glede nakupa novega knjižničnega gradiva. VŠPI je v študijskem letu 2013/14 

vzpostavila založniško dejavnost, sprejet je bil tudi Pravilnik o založniški dejavnosti VŠPI. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

• Študentom, ki se na šolo vpišejo po merilih za prehode, je prilagojen urnik na 

način, da se jim omogoči tudi pridobitev manjkajočih potrebnih znanj iz prvega 

letnika. 

• Vzpostavitev e-učilnice. 

 

Priložnosti za izboljšanje, ki bi jih veljalo izpostaviti niso bile zaznane. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti niso bile zaznane. 
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5. standard: Zagotovljeno je varovanje pravic deležnikov v študijskem procesu. 

 

1. ali je vsem študentom ob rednem izpolnjevanju obveznosti, določenih s 

študijskim programom, omogočeno nemoteno napredovanje in 

dokončanje študija: 

Formalno so pravice in dolžnosti študentov urejene z Pravilnikom o preverjanju in 

ocenjevanju znanja, Pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti, Pravilnikom o 

disciplinski odgovornosti študentov ter v samem Statutu. Pogoji za napredovanje in 

dokončanje študija so jasno določeni, javno objavljeni in vnaprej znani. Zaradi samega 

načina izvedbe posameznih predmetov pa lahko pride do neizpolnjevanja formalnih 

pogojev študentov za poslušanje posameznih predmetov in potencialno tudi do 

neizpolnjevanja zahtev po opravljenih specifičnih predmetih za napredovanje letnika, na 

kar mora biti zavod pri načrtovanju izvedbe in sami sestavi študijskega programa še 

posebej pozoren. 

Študenti imajo formalno urejeno tudi možnost pritožbe na oceno in opravljanje izpita 

pred komisijo, kot to določa Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja. 

 

2. ali je vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem zagotovljeno 

spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter pomoč 

in svetovanje pri razvijanju karierne poti: 

Avtonomija visokošolskih učiteljev je zagotovljena. Zdi se, da pomoč in svetovanje pri 

razvijanju njihove karierne poti v tem trenutku ni potrebna, saj vsi na VŠPI sodelujejo v 

manjšem obsegu, razen dekana, ki je na zavodu zaposlen za polovični delovni čas. Bi pa 

bila ta pomoč in svetovanje zaželena v smislu krepitve deleža stalno zaposlenega 

pedagoškega kadra. 

 

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

VŠPI deležnike in javnost obvešča o študijskem programu in svoji dejavnosti predvsem 

preko pred kratkim obnovljene spletne strani in družbenih omrežij, kjer beleži tudi dobro 

odzivnost. Glede na vpisne številke ob upoštevanju zaposlitvenih potencialov je očitno 

potrebna še aktivnejša promocija študijskega programa v okolju. 

 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

• Pogoji za opravljanje obveznosti in napredovanje so jasno definirani. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

• Uskladiti izvedbo posameznih predmetov s pogoji za opravljanje posameznih 

predmetov in tudi za napredovanje v višji letnik, pri čemer je potrebno ohraniti 

vertikalno in horizontalno povezanost učnih vsebin in pričakovanih učnih izidov. 

• Še aktivnejša promocija študijskega programa v okolju. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti niso bile zaznane. 
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POVZETEK 

Študijski program Sodobno proizvodno inženirstvo je ustrezno koncipiran visokošolski 

strokovni študijski program s področja proizvodnega strojništva, za katerega obstaja 

interes v lokalnem okolju in tudi širše. Podobni študijski programi v slovenskem 

visokošolskem prostoru sicer obstajajo, vendar pa so potrebe gospodarstva velike, poleg 

tega pa bi z nadaljnjim profiliranjem v smeri orodjarstva, ki je tudi v lokalni regiji zelo 

razvito (TECOS) študijski program lahko zapolnil določeno vrzel. Pravzaprav je dokaj 

nenavadno, da je interes za študij na tem študijskem programu dokaj nizek, ne glede na 

to, da gre za izredni študij, ki je plačljiv. Prav zaradi tega skupina strokovnjakov meni, da 

je potrebno program bolje umestiti v prostor in ga tudi intenzivneje promovirati.  

V zadnjem obdobju program ni bil deležen večjih sprememb, za kar tudi ni posebne 

potrebe. Je pa potrebno program sproti posodabljati, tudi z vidika aktualiziranja 

priporočene študijske literature. Pri izvedbi programa je posebna pozornost posvečena 

študentom, ki se na program vpišejo po merilih za prehode in morajo opraviti tudi 

določene obveznosti za nazaj. Pri tem je potrebno še bolj paziti, da pri združevanju 

izvajanja predmetov za različne letnike ne pride do porušitve horizontalne in vertikalne 

povezanosti, kot tudi do težav pri izpolnjevanju pogojev za prehode v višje letnike. 

Podobno, kot smo to že zapisali v poročilu za podaljšanje akreditacije zavoda, želimo tudi 

na tem mestu izpostaviti zelo vitko strukturo zaposlenega pedagoškega kadra, ki bo na 

dolgi rok zelo težko zagotavljala ustrezen nadaljnji razvoj zavoda, s tem pa tudi 

študijskega programa, ki ga VŠPI izvaja. 

 

SUMMARY  
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Izpolnjevanje standardov kakovosti 
Izpolnjuje standarde kakovosti 

• Nosilci predmetov so praviloma strokovnjaki iz prakse, ki so seznanjeni z 

aktualnim stanjem v stroki. 

• Ustanovitev strateškega sveta. 

• Izkazan interes okolja za sodelovanje pri snovanju, posodabljanju in izvedbi 

študijskih vsebin. 

• Zasnova programa je ustrezna in v skladu s predpisanimi pogoji in 

pričakovanimi učnimi izidi. 

• Študentom, ki se na šolo vpišejo po merilih za prehode, je prilagojen urnik na 

način, da se jim omogoči tudi pridobitev manjkajočih potrebnih znanj iz 

prvega letnika. 

• Vzpostavitev e-učilnice. 

• Pogoji za opravljanje obveznosti in napredovanje so jasno definirani. 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

• Sproti in redno posodabljati učne načrte, tudi z vidika priporočene študijske 

literature. 

• Z izsledki samoevalvacije študijskega programa informirati tudi zunanje 

deležnike. 

• Sistematično spremljanje realizacije akcijskega načrta in ustrezno ukrepanje, 

kadar realizacija ni v skladu z načrtovanim. 

• Razmisliti o večji specializaciji v določeni smeri (npr. Orodjarstvo) in glede na 

število študentov in izkazan interes tudi o smiselnosti izvajanja modula 

Proizvodna logistika. 

• Uskladiti izvedbo posameznih predmetov s pogoji za opravljanje posameznih 

predmetov in tudi za napredovanje v višji letnik, pri čemer je potrebno 

ohraniti vertikalno in horizontalno povezanost učnih vsebin in pričakovanih 

učnih izidov. 

• Še aktivnejša promocija študijskega programa v okolju.  

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

  

 

Odličnost  

  

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu (po elektronski pošti). 

 

 


