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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 1. 11. 2019. 

Obisk je bil opravljen dne 3. in 4. 12. 2019 in je potekal po urniku, ki je bil usklajen z 

vodstvom šole. Skupina strokovnjakov je na pripravljalnem sestanku, ki je potekal 

28.11.2019, uskladila priprave na obisk, kasneje pa vsebinsko uskladila strokovno mnenje 

in pripravila skupno poročilo o izpolnjevanju meril in standardov kakovosti za zunanjo 

evalvacijo višje strokovne šole. 

 

Presoja je temeljila na posredovani dokumentaciji, razgovorih z različnimi skupinami 

deležnikov in obiskom učnih ustanov, v katerih poteka praktično izobraževanje. 

Zagotovljeni so bili zelo dobri pogoji za delo skupine strokovnjakov, vključno s prijetnim 

okoljem, dobro organiziranim transportom med lokacijami in doslednim spoštovanjem 

urnika. Pogovori so prvi dan potekali z vodstvom, predsedniki organov šole, predstavniki 

študentov, diplomantov, organizatorjev praktičnega usposabljanja, mentorji in delodajalci. 

Drugi dan pa smo si poleg pogovorov s predstavniki referata, upravno-administrativnimi 

delavci, knjižničarko, komisijo za kakovost ter predavatelji in inštruktorji ogledali dve 

podjetji, ki izvajata praktično izobraževanje in sicer salon Kozmetika Lorger in fitnes center 

VOBIS FIT d.o.o. Pridobili smo tudi zapisnike sej študentskega sveta in geslo za vstop na 

interne spletne strani fakultete, namenjene študentom.  
 

VSŠKV izvaja dva višješolska strokovna študijska programa: Kozmetika in Velnes. Oba sta 

ovrednotena s 120 ECTS in se izvajata izključno kot izredni študij. Študij poteka v obliki 

modulov, ki si sledijo po v naprej določenem urniku v popoldanskih urah od 16.45 do 

20.45, 2 dneva med tednom. V študijskem letu 2018/2019 je bilo vpisanih 206 študentov, 

v program Velnes 102 in v program Kozmetika 104. Občasno potekajo predavanja tudi ob 

sobotah med 9.00 in 13.00. Praviloma traja študij, skupaj z zagovorom diplomskega dela, 

tri leta, kar je pomembno, saj velik del študentov študira ob delu. Z diplomo pridobijo 

študenti VI. stopnjo izobrazbe.    

 

Študij poteka na matični lokaciji v prostorih, ki zagotavljajo dobro počutje tudi med 

študijem: udobni sedeži v neformalni razporeditvi, primerna razsvetljava, poudarek na 

detajlih, kot so različni spominki, dišeči predmeti, skratka vse, kar naj bi diplomanti znali 

ponuditi/omogočiti tudi svojim strankam. Temu cilju sledi tudi oprema predavalnic, ki imajo 

praviloma tudi lastne čajne kuhinje, ki jih študenti uporabljajo med odmori. Osvežitve (čaj, 

sadje) jim pogosto ponudi tudi šola. Za dobro počutje je poskrbljeno tudi v učnih bazah, 

kjer se izvaja praktično izobraževanje, saj je prav dobro počutje klientov cilj obeh 

dejavnosti. 

Majhnost ustanove omogoča osebno povezanost študentov in zaposlenih, hkrati pa 

učinkovit nadzor vodstva nad vsemi procesi. 

 

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

izbranimi skupinami izpraševancev, je skupina strokovnjakov oblikovala sklepne 

ugotovitve, ki jih je predsednica ob koncu obiska predstavila vodstvu šole in drugim 

zainteresiranim deležnikom.  
 
 
 
 
 
(16. člen meril: Skupina strokovnjakov pripravi evalvacijsko poročilo na podlagi presoje samoevalvacijskega 

poročila šole, vloge s prilogami in morebitne druge dokumentacije, ki jo zahteva na obisku, ter ugotovitev na 
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obisku. Evalvacijsko poročilo vsebuje presojo izpolnjevanja meril po področjih presoje in standardih kakovosti za 
zunanjo evalvacijo šole. 
 
Evalvacijsko poročilo se pošlje šoli v pripombe. Če šola pripomb v enem mesecu od njegovega prejetja ne da, 

evalvacijsko poročilo postane končno. Če pripombe da, skupina strokovnjakov v enem mesecu od njihovega 
prejema pripravi končno evalvacijsko poročilo, v katerem se opredeli do vseh pripomb.) 
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Zunanja evalvacija višje strokovne šole (številska tabela) 

Področja presoje Prednost Priložnosti za 

izboljšanje 

Večje 

pomanjkljivosti 

oz. 

neskladnosti 

Delovanje šole    

Standard 1 3 0 0 

Standard 2 3 0 0 

Standard 3 2 1 0 

Standard 4 5 1 0 

Standard 5 2 0 0 

Standard 6 1 0 0 

Standard 7 2 0 0 

 

Kadri    

Standard 8 2 0 0 

Standard 9 2 0 0 

 

Študenti 
   

Standard 10 2 0 0 

Standard 11 0 2 0 

Standard 12 0 0 0 

Standard 13 0 0 0 

 

Materialne razmere 
   

Standard 14 1 0 0 

Standard 15 0 1 0 

Standard 16 1 1 0 

Standard 17 1 1 0 

 

Notranje zagotavljanje in 

izboljševanje kakovosti ter 

izvajanje študijskih programov 

   

Standard 18 1 0 0 

Standard 19 1 0 0 

Standard 20 1 0 0 

Standard 21 0 1 0 

Standard 22 1 0 0 

 

 

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 23. členu 

meril (obrazec za zunanjo evalvacijo šole). 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. 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. 

 

1. DELOVANJE ŠOLE (6. člen meril) 

 

 

1. standard: Šola uspešno uresničuje poslanstvo v lokalnem, nacionalnem in 

mednarodnem prostoru. Z doseganjem strateških ciljev zagotavlja kakovostno 

višješolsko dejavnost in razvoj. 

 

 

a) usklajenost strategije s poslanstvom, lokalnimi, nacionalnimi in evropskimi 

usmeritvami:  

Strateški razvojni načrt VSŠKV je dokument, ki opredeljuje splošne smernice razvoja višje 

strokovne šole. Strategija je povezana s poslanstvom. Poslanstvo, vizija in vrednote so 

jasno zapisane v strategiji. V strateškem načrtu so določeni načini, usmeritve ter ukrepi, 

ki so usmerjeni k doseganju zastavljenih odličnih ciljev na šoli. Ključni ukrepi so strateško 

usklajeni z nacionalnim, lokalnimi ter mednarodnim usmeritvami.  S strateškim dokument 

so seznanjeni vsi deležniki na šoli. Strateški načrt 2018 – 2023 omogoča šoli preučevanje 

in merjenje doseganja zastavljenih ciljev. Ključna se nam zdi usmerjenost šole, da 

študentom ponuja in združuje sorodne in vsebinsko povezane študijske programe s 

področji nege in lepote, dobrega počutja (velnes) in zdravja ter zdravega oziroma 

uravnoteženega življenjskega sloga. 

 
b) izvedljivost in celovitost strategije:  

Strategija je zelo ambiciozno vendar pozitivno zastavljena in je po presoji strokovnjakov 

realno izvedljiva. Strateški razvojni načrt za obdobje 2018 – 2023 je bil sprejet marca leta 

2019 in ima jasno opredeljena cilje:  

• Predstavitev splošnih smernic razvoja VSŠKV, 

• poglavje o pomembnosti strokovnih znanj in razvoja, 

• poglavje o sodelovanju posameznih deležnikov pri evalvaciji strategije,  

• posebej poudarja vlogo pri poznavanju strokovnega dela za potrebe organizacij in 

nakazuje odgovornost za dobre odnose z vsemi partnerji, s katerimi šola sodeluje, 
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• jasno so opredeljene naloge in delovanje šole v prihodnosti in njeno temeljno 

poslanstvo. 

 

c) ustreznost načina preverjanja uresničevanja strategije: 

Z letnim samoevalvacijskim poročilom in notranjim komuniciranjem preverjajo in 

ocenjujejo, kakšne cilje in strateške usmeritve so/bi bilo realno zastaviti. Vsi notranji 

procesi na šoli so pregledni, optimizirani in formalizirani. Pri preverjanju in uresničevanju 

ciljev so vpleteni vsi zaposleni, študenti in zunanji deležniki.  

Uresničevanje strategije imajo jasno navedeno v strateškem dokumentu in se presoja po 

naslednjih usmeritvah:  

• odličnost izobraževalnega procesa, 

• zadovoljstvo študentov, 

• zadovoljstvo zaposlenih in zunanjih sodelavcev,  

• strokovna in razvojna odličnost. 

 

d) redno strokovno in razvojno sodelovanje z drugimi šolami oziroma drugimi 

strokovnimi organizacijami:  

Največkrat šola sodeluje s Skupnostjo višjih strokovnih šol, kjer se udeležujejo posvetov, 

izobraževanj in strokovnih konferenc. Sodelujejo z drugimi sorodnimi šolami (strokovna 

ekskurzija na VSŠ Bled), običajno sodelujejo preko skupnih aktivov. Zaradi konkurenčnosti 

je vzpostavljanje sodelovanja z drugimi šolami oteženo, saj tekmujejo za iste študente. 

Intenzivno družbeno povezovanje se kaže ob udeležbi na Mednarodnem velnes kongresu, 

ki je potekal v Državnem svetu RS v Ljubljani. Šola je bila ključni nosilec dogodka z 

naslovom »Svetovni dan velnesa«. Preko programa Erasmus+ izkorišča možnost za 

obojestransko mednarodno izmenjavo študentov. Institucija sodeluje v mednarodnih 

partnerskih projektih na področju svetovanja, izobraževanja in usposabljanja ter 

zaposlovanja. Veliko je sodelovanja z gospodarskimi družbami, kjer se skupaj s študenti 

udeležijo strokovnih ekskurzij. Promocijo šole pa izvajajo vsako leto na izobraževalnem 

sejmu Informativa.   

 

 

Prednosti:  
• Šola daje velik poudarek  trajnostnemu razvoju. 

• Šola je hitro odzivna, prilagodljiva in delovanje vodstva in sodelavcev je zgledno.  

• Šola je prepoznavana v okolju.  

 

Priložnosti za izboljšanje:  

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti:  

Neskladnosti ni.  

 

 

2. standard: Notranja organiziranost šole zagotavlja sodelovanje predavateljev 

in drugih strokovnih delavcev, nepedagoških delavcev, študentov, 

diplomantov, delodajalcev in drugih deležnikov pri upravljanju in razvijanju 

višješolske dejavnosti. 

 

Predstavništvo deležnikov v organih šole ter uresničevanje njihovih pravic in 

obveznosti: 
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Notranja organiziranost je zgledna. Vodstvo šole aktivno sodeluje z vsemi deležniki. Čuti 

se pozitivna klima na šoli ter izven nje, kjer se odvija višješolski študijski programi.  Veliko 

vlogo za pozitivno vzdušje pri tem  igrata direktor in ravnateljica šole ter seveda ostali 

zaposleni. Svet šole deluje in se sestanejo 1xletno, predavateljski zbor se organizira vsako 

leto, na šoli pa, z izdatno vzpodbudo vodstva,  deluje tudi študentski svet. Predavatelji se 

srečujejo tudi na strokovnih aktivih.  

Na šoli delujejo naslednji organi: 

• Svet šole,  

• predavateljski zbor, 

• ravnateljica, 

• strokovni aktivi, 

• komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, 

• študijska komisija, 

• študentski svet. 

 

Prednosti: 

• Zelo strnjena notranja organizacija, ki učinkovito sloni na dobrem sodelovanju 

sodelavcev , odlična odzivnost, prilagodljivost in delovanje ravnateljice in podpornih 

služb.  

• Na šoli poteka odprta in učinkovita komunikacija.   

• Dokumentacija in zapisniki so zgledno arhivirani.   

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti:  

Neskladnosti ni. 

 

 

3. standard: Šola izkazuje kakovostno izobraževalno, strokovno in razvojno 

oziroma umetniško dejavnost in z njo povezane pomembne dosežke na 

področjih, na katerih jo izvaja. 

 

Kakovost, razvoj in napredek izobraževalne, strokovne, razvojne oziroma 

umetniške dejavnosti ob upoštevanju sodelovanja pri razvojnih projektih 

oziroma dosežkov študentov in diplomantov:  

Šola ima pozitiven in moderen pristop/odnos do izobraževalne dejavnosti. To se kaže tako 

v materialnih pogojih, kot tudi na programskem področju. Študij na obeh študijskih 

programih temelji na metodi CBL. "Client Based Learning" (učenje usmerjeno k 

študentu/stranki).   

V programu kozmetika je pozitiven t.i. odprti kurikul, kjer šola omogoča, da šola v 

sodelovanju s predstavniki podjetij in drugih organizacij avtonomno določa del študijskega 

programa. Veliko je terenskih vaj in ekskurzij, slednje so brezplačne za študente, oziroma 

so vključene v šolnini. 

Aplikativna naravnanost študijskih programov in njihova kakovostna izvedba je eden 

ključnih razlogov, zakaj so tako študenti, kot tudi diplomanti povedali, da bi le-te priporočili 

tudi drugim. Na šoli je zaznati, da šola nenehno skrbi za izboljšave. V središču pozornosti 

so študenti.  

Šola je v neposredni bližini investirala v nakup nepremičnine, kjer bo v prihodnje zaživel 

sodoben velneški center. Šola je tudi dobitnica »Zelenega znaka kakovosti«, ki ga podeljuje 
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Andragoški center Slovenija. Do znaka so upravičene šole, ki predstavljajo organizacijo za 

izobraževanje odraslih , ki še posebej skrbi za kakovost v izobraževanju odraslih.  

 

Prednosti  

• Odprti kurikulum na programu kozmetika. 

• Razvojno raziskovalni center VSŠKV. 

 

Priložnosti za izboljšanje:  

• Prenova programa Velnes. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Neskladnosti ni.  

 

 

 

4. standard: Praktično izobraževanje študentov v delovnem okolju je dobro 

organizirano in se tako tudi izvaja. Zagotovljeni so viri za njegovo izvedbo. 

 

a) izvajanje praktičnega izobraževanja: 

Izvajanje praktičnega izobraževanje (PRI) poteka v skladu z zakonodajo. Študenti opravijo 

skupaj 800 ur praktičnega izobraževanje v podjetjih, kjer ima šola sklenjene pogodbe. 

Študentom je zagotovljena pomoč pri iskanju prakse in sklepanju pogodb o praktičnem 

izobraževanju. Študent si lahko podjetje, kjer bo opravljal PRI izbere sam ali mu PRI 

pomaga urediti predavateljica imenovana za organizacijo PRI. Morebitne težave pri PRI 

urejajo sproti in jih tudi pozitivno rešijo. Študente na PRI pripravijo. Organizirajo 

izobraževalne seminarje, kjer študente pripravijo, da izdelajo sodoben CV, uredijo 

dokumentacijo ter se pripravijo na razgovor z organizatorjem PRI.  

Praktično izobraževanje se izvaja v podjetjih, s katerimi imajo sklenjene 3-stranske 

pogodbe. Mentorji opravijo izobraževanje iz mentoriranja. Mentorji v podjetjih lahko 

študente tudi dodatno nagradijo. Nekateri študenti so tudi PRI opravili v tujini npr. v Le 

Meridien hotelu v Splitu/HR oziroma v okviru programa Erasmus+. 

O priznavanju PRI na osnovi pridobljenih delovnih izkušenj odloča Študijska komisija, 

vendar je takih prošenj relativno malo, saj študenti cenijo možnost praktičnega 

usposabljanja.    

Študenti med praktičnim izobraževanjem pišejo dnevnik, po koncu usposabljanja pa 

Poročilo študenta. Mentor napiše Poročilo mentorja, kjer študenta oceni. Poročilo študenta 

in mentorja se upoštevata pri končni oceni PRI. 

 

b) sklenjene pogodbe z različnimi partnerji (podjetji, inštituti, zavodi in drugimi 

organizacijami (v nadaljevanju: podjetja) o praktičnem izobraževanju študentov:  

Šola ima sklenjene tristranske pogodbe (šola, študent, izvajalec), s subjekti, kjer študenti 

opravljajo PRI. Pri zagotavljanju nabora organizacij in podjetij skrbi koordinatorica-

predavateljica zadolžena za PRI. Nabor podjetij je širok in se stalno posodablja.   

  

c) stalno preverjanje usposobljenosti in kompetenc mentorjev prakse: 

Večina mentorjev (210) je opravila pedagoško andragoško usposabljanje v programu 

Mentorstvo in opravila izpit. Mentorji se na šoli tudi občasno strokovno  izobražujejo. 

Nekateri med njimi so tako mentorji v podjetju, kot tudi aktivni predavatelji na šoli. Z 

mentorji šola sodeluje tudi pri raznih dogodkih, kot so Teden vseživljenjskega učenja, 

organizacija velnes kongresov, udeležba na sejmih kozmetike, udeležba na Informativi… 
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Podjetja, kjer so študenti na praksi obišče predavateljica-koordinatorica, kjer ima razgovor 

tako z mentorjem, kot tudi s študentom.  

Primernost podjetja in mentorja presodi predavateljica šole-organizatorka praktičnega 

izobraževanja na šoli.  

 

d) zadovoljstvo udeležencev praktičnega izobraževanja:  

Študenti šole so prepoznavni v okolju in predstavljajo pomembno vez med šolo in 

delodajalci. Mentorji v podjetjih so pohvalili študente in sodelovanje s šolo. Na intervjuju s 

strokovnjaki so navedli, da so študenti strokovno kompetentni , več znanja pa si želijo na 

področju poznavanja komunikacijskih veščin in psihologije.   

 

 

Prednosti  

• Redni obiski predavateljice za PRI v podjetjih, kjer opravi razgovor s študenti in 

mentorji.  

• Dodatno finančno nagrajevanje študentov, ki opravijo PRI v podjetjih.  

• Ponujene so možnosti mednarodnega sodelovanja (mobilnosti študentov za prakso 

in študij preko programa Erasmus+). 

• Študentje so vzpodbujeni, da že med opravljanjem PRI1 lahko pričnejo pripravljati 

material za diplomsko nalogo. 

• Sodelovanje mentorjev v različnih obštudijskih dejavnostih in projektih. 

 

Priložnosti za izboljšanje  

• Aktivno sodelovanje mentorjev praktičnega izobraževanje pri nastajanju diplomskih 

delih. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Neskladnosti ni.  

 

 

 

5. standard: Šola 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 šole z okoljem in delodajalci ter s svojimi diplomanti: 

Dobro sodelovanje z okoljem je razvidno iz mreže podjetij s katerimi imajo sklenjene 

pogodbe o PRI. Dobro sodelovanje je bilo razbrati tudi iz razgovora z delodajalci. 

Po opravljenem intervjuju z diplomanti, lahko sklepamo, da šola spremlja učne izide in 

pridobljene kompetence diplomantov, ki jim omogočajo zaposlitev, nadaljnjo 

izobraževanje. Diplomanti so  zaposljivi in zaposleni, delodajalci pa so zadovoljni z 

njihovimi pridobljenimi znanji in spretnostmi. O tem smo se prepričali med obiskom 

kozmetičnega studio Lorger v Ljubljani, kot tudi pri intervjuju z diplomantkami. 

Diplomantka programa Kozmetika navaja, da opravi praktično vajo s študenti skupaj s 

predavateljico na programu kozmetika.  

Kakovost in povezava med šolo in okoljem se kaže tudi z izvirno organizacijo izvajanja 

praktičnih vaj v t.i. kozmetični/velneški učilnici ( JZ Cene Štupar), kjer študenti opravijo 

vaje na »pravih« strankah, kjer za njih brezplačno opravijo šolsko storitev. Zadeva je 

odlično podprta z internetno aplikacijo in je dosegla odličen odziv strank.  
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Šola omogoča, da študenti opravijo PRI med študijskim letom, kar je zelo pomembno za 

delodajalce oz. organizacije, kjer študenti opravijo PRI.  

Diplomska dela in projektno delo na praktično naravnano in vedno v povezavi z 

gospodarskim okoljem. 

 

b) spremljanje zaposlenosti, zaposljivosti in konkurenčnosti diplomantov: 

Na šoli deluje alumni klub (Klub diplomantov VSŠKV). Šola za alumni klub organizira 

formalna, kot tudi neformalna srečanja za diplomante.  

Zaposlenost in zaposljivost spremljajo tudi preko informacij ZZZS, Zavoda za statistiko, 

GZS, Podjetniško obrtne zbornice. Junija 2019 je bilo prvič izvedeno anketiranje prvih 47 

diplomantov preko e-pošte. 

 

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

Karierni center, njegovo delovanje je pretežno usmerjeno v informiranje študentov o 

možnostih zaposlitev tako v Sloveniji kot tudi tujini, organizira pa tudi nekatere seminarje 

in posvete. Na spletni učilnici z naslovom »Kariernica« študentom omogoča različna orodja, 

kjer študenti pridobijo nasvete in informacije o zaposlitvenih možnostih po zaključku 

študija; predstavitve delodajalcev in zaposlitvenih možnostih. 

 

Prednosti 

• Spletna aplikacija »Kariernica«. 

• E-učilnica je ažurna in aktivna za vse predmete in ostala splošna obvestila.  

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Neskladnosti ni.  

 

 

 

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

vseh področjih delovanja šole. 

 

a) poznavanje pomena in vloge notranjega sistema kakovosti: 

V VŠKV imajo zgledno pripravljeno Listino kakovosti. V njej so navedeni ključni dokumenti 

ki spremljajo in zagotavljajo kakovost.  Te so: 

• načrt samoevalvacije, 

• poslovnik kakovosti, 

• letni delovni načrt, 

• poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta in 

 

Temeljni dokumenti opredeljujejo aktivnosti za zagotavljanje kakovosti kot so strategija, 

letni delovni načrt i letno poročilo, ter vse oblike pridobivanja povratnih informacij (ankete, 

pogovori), ki se letno zbirajo, analizirajo in predstavijo vsem deležnikom. Prav tako se 

pripravijo predlogi za izboljšave (korektivni ukrepi), katerih realizacija se preverja in objavi 

v poročilu naslednje leto. 

Z rezultati so seznanjeni vsi deležniki na formalnih in neformalnih srečanjih. Vsa poročila 

in dokumentacija je celovito predstavljeni tudi na spletnih straneh šol in je javno dostopna.  
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b) samoevalvacijsko poročilo za zadnje zaključeno samoevalvacijsko obdobje, 

ukrepi na podlagi samoevalvacije v obdobju od zadnje zunanje evalvacije (oz. od 

ustanovitve) ter načrt izboljšav za prihodnje samoevalvacijsko obdobje:  

Samoevalvacijsko poročilo je strokovno in pripravljeno po smernicah, ki se zahteva za višje 

šolsko institucijo. Predstavljeno je: 

• opis stanja na šoli,  

• meritve kazalnikov za celotno šolo,  

• vrednotenje trenda vpisa študentov,  

• vrednotenje in merjenje načrtovanega in izvedenega dela,  

• fizična prisotnost študentov na predavanjih in vajah,  

• povprečne ocene pri predmetih in predavateljih,  

• analiza evalvacijskih vprašalnikov s strani študentov in predavateljev.  

 

c) kako notranji sistem kakovosti omogoča in spodbuja razvijanje, povezovanje 

in posodabljanje izobraževalne, strokovne, razvojne oziroma umetniške 

dejavnosti ter vpliv te dejavnosti na okolje: 

Notranji sistem kakovosti je vzpostavljen in učinkovito deluje. To lahko zagotovimo, ker so 

mehanizmi presoje posameznih procesov določeni, zbrani so na enem mestu (PK) in ker je 

v tako majhnem kolektivu pobuda, realizacija in nadzor tesno povezan z vodstvom šole, ki 

dejansko vidi v kakovosti konkurenčno prednost svoje šole. Predavatelji sicer prihajajo iz 

zunanjega okolja in niso redno zaposleni na šoli. Lahko pa strokovnjaki zatrdimo, da so 

pedagoški delavci pripadni šoli in kakovostno ne le opravljajo pedagoško delo, temveč tudi 

aktivno sodelujejo pri predlaganju in uvajanju izboljšav na formalni in neformalni ravni. 

Morebitna neskladja rešujejo sproti, največkrat pa pogovore in ukrepe za izboljšave opravi 

kar ravnateljica sama.   

 

Prednosti 

• Vodstvo šole vidi v dejanski skrbi za kakovost konkurenčno prednost svoje šole. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Neskladnosti ni.  

 

 

 

7. standard: Šola deležnike in javnost sproti obvešča o študijskih programih in 

svoji dejavnosti. 

 

Preverjajo se dostopnost, vsebina, zanesljivost, razumljivost in natančnost 

informacij o dejavnosti šole, še posebej pa informacije o študijskih programih in 

njihovem izvajanju ter strokovni oziroma umetniški dejavnosti s področij teh 

programov:  

Šola ima zgledno in sistematično urejeno spletno stran, kjer deležnike in širšo javnost 

obvešča o študiju in drugih dejavnostih. Strokovnjaki smo posebej pozitivno ocenili spletno 

stran www.vskvlep.si, ki je namenjena spletnemu naročanju strank za brezplačne 

kozmetične storitve in tretmaje, ki jih izvajajo študenti v okviru PRI v drugem letniku, da 

si pridobijo delovne izkušnje. Vse ponujene storitve so zelo hitro »razprodane«. Na 

omenjeni strani študenti in posledično šola pridobi neposredno mnenje uporabnikov po 

opravljeni brezplačni storitvi. Šola obvešča ostale deležnike preko vseh družbenih omrežjih 

http://www.vskvlep.si/
http://www.vskvlep.si/
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kot so: Facebook, Instagram, Google Business, Linkedin in Twitter in predstavitvenih 

brošur Udeležuje pa se tudi različnih prireditev, kot so Svetovni dan velnesa, Velnes 

kongres, Informativa, Zaposlitveni sejem, karierni sejmi… in 

 

Prednosti 

• Dobro izdelane, sistematične   in ažurne spletne strani.  

• Uporabniku prijazne interaktivne strani. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Neskladnosti ni.  

 

 

2. KADRI (7. člen meril) 

 

8. standard: Zagotovljeni so predavatelji in drugi strokovni delavci za 

kakovostno opravljanje pedagoškega, strokovnega, razvojnega oz. 

umetniškega dela. 

 

a) zagotavljanje pedagoškega in strokovnega razvoja predavateljev in drugih 

strokovnih delavcev od zadnje zunanje evalvacije: 

Predavatelji, inštruktorji in asistenti so primerno izobraženi in izvoljeni v ustrezen naziv. 

Šola jim omogoča in od njih tudi pričakuje, da se udeležijo pedagoško-andragoškega 

usposabljanja, omogoča pa jim tudi strokovno izobraževanje v obliki strokovnih ekskurzij, 

obiskov sejmov, preko projektov (CPI, ASI, Združenje višjih strokovnih šol..). Prednost je 

možnost udeležbe na programih matične ustanove Glotta Nova (nevrolingvistično 

programiranje, coaching) in možnost mednarodnega izobraževanja v programu Erasmus+.   

Načrt izobraževanja je razviden iz Letnih delovnih načrtov. Šola redno nabavlja predlagano 

strokovno literaturo. 

 

b) dosežki predavateljev iz stroke: 

Šola redno spremlja strokovne dosežke predavateljev, jih k takim dosežkom vzpodbuja. 

Razvidni so iz letnih Poročil o delu. 

 

c) vrsta zaposlitve predavateljev in drugih strokovnih delavcev: 

Oba programa izvaja 32 predavateljev (3,47 FTE), 16 inštruktorjev (5,48 FTE), 4 laboranti 

(0,74 FTE),  

 

 

Prednosti 

• Velika motiviranost in pripadnost zaposlenih, čeprav sodelujejo pogodbeno in v 

relativno majhnem obsegu. 

• Bogata mreža sodelavcev zagotavlja, da študijski program nemoteno poteka tudi 

ob morebitnih izpadih (bolezen). 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Neskladnosti ni. 
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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: 

Študentje  imajo stalno podporo zaposlenih v referatu, možnost kariernega svetovanja in 

coachinga. Štirje sodelavci imajo certifikat s tega področja. Orodja za karierno svetovanje 

se nahajajo v Kariernici na spletni strani šole.  Proces svetovanja je opisan v LDN. 

 

b) število, delovno področje in izobrazbena struktura nepedagoških delavcev: 

Redno so zaposleni direktor, ravnateljica, vodja praktičnega izobraževanja in vodja 

referata. Dodatno so pogodbeno zaposleni še knjižničarka organizator praktičnega 

usposabljenja in svetovalka za kakovost. Redno je zaposlena tudi gospodinja. 

 

c) izobraževanje in usposabljanje nepedagoških delavcev: 

Šola ponuja dobre možnosti. Štirje so se usposobili za karierne svetovalce, sedem na 

področju coachinga (so karierni coachi). Vsi so vabljeni na strokovne ekskurzije in vse 

možnosti izobraževanja, ki jih nudi šola (uporaba Moodla, Coaching delavnice, 4-MAT 

sistem, …) 

 

Prednosti 

• Vlagatelj zelo učinkovito usposablja in uporablja podporne delavce, ki so praviloma 

delno zaposleni na VSŠKV in matični instituciji. 

• Dostopna so jim izobraževanja, ki jih izvaja Glotta Nova. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Ni neskladnosti. 
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3. ŠTUDENTI (8. člen meril) 

 

10. standard: Šola 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 v programa Kozmetika in Velnes. Šola zagotavlja 

priznavanje znanj, ki so jih študenti že pridobili drugje. Študente vzpodbujajo k 

proaktivnosti in jim pomagajo pri samoorganiziranju. Omogočajo jim diferenciacijo glede 

na njihovo zanimanje in svetujejo pri načrtovanju njihove poklicne poti. 

 

b) pravočasno in učinkovito obveščanje študentov: 

Ustrezno in pravočasno obveščanje je zagotovljeno na več načinov. O vseh spremembah, 

vezanih na študijski proces, študente obveščajo preko elektronske pošte in sms sporočil. 

V posebnih primerih jih osebno pokličejo. Strokovna sodelavca skrbita za ažurno pošiljanje 

obvestil študentom in objave informacij na spletni strani. Dodatno študente informirajo 

predstavniki letnikov in člani Študentskega sveta. 

 

c) spremljanje zadovoljstva študentov s storitvami: 

Šola pridobiva informacije o zadovoljstvu študentov z anketnimi vprašalniki in stalnim 

stikom s predstavniki študentov. Iz samoevalvacijskega poročila in razgovorov je bilo 

evidentno, da podatke zbirajo in analizirajo sistematično. Na osnovi rezultatov postavijo 

realne cilje. 

 

d) pomoč pri sklepanju pogodb o praktičnem izobraževanju: 

Šola pomaga študentom pri iskanju delodajalca za opravljanje praktičnega izobraževanja. 

Sodelujejo z več podjetji, kjer so s študenti zadovoljni.  

 

 

Prednosti 

• Izjemna podpora šole študentom pri samoorganiziranju. 

• Individualen pristop pri zagotavljanju pomoči študentom. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

11. standard: Študenti imajo zagotovljene kakovostne razmere za študij, 

strokovno, razvojno oziroma umetniško delo, praktično izobraževanje ter 

obštudijsko dejavnost. 

 

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

Študenti so z delovanjem šole zelo zadovoljni, kar je razvidno iz rezultatov anket in 

razgovorov, ki smo jih opravili. Izpostavijo prijaznost zaposlenih in prostor za druženje. 

Želijo si povečan obseg vaj. Izvedba študija izpolnjuje njihova pričakovanja in jim po 

njihovih navedbah daje znanja in kompetence za samostojno opravljanje dela. 

 

b) omogočanje ustreznega strokovnega, razvojnega oziroma umetniškega dela 

študentov: 
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Ker izvajajo samo izredno obliko študija in študenti študirajo ob delu, jih težje motivirajo 

za vključevanje v projekte in druge oblike strokovnega dela. Kljub temu se študenti 

vključujejo v aktivnosti v okviru Kongresa velnesa, Svetovnega dneva velnesa, Kariernice, 

idr. 

 

 

c) razmere za obštudijsko dejavnost, če ima šola vpisane redne študente: 

Šola omogoča dobre pogoje za samoorganizacijo in obštudijske aktivnosti študentov. Imajo 

proaktiven Študentski svet, ki skrbi za organizacijo druženja, zabav, ekskurzij in piknikov. 

Prav tako se predstavniki študentov trudijo povečati obseg strokovnih obštudijskih 

aktivnosti. 

 

d) omogočanje ustreznega in kakovostnega praktičnega izobraževanja 

študentov: 

Šola sodeluje z več izvajalci praktičnega izobraževanja s področja kozmetike in velnesa, 

kjer študenti delajo v ustreznih prostorih, s sodobnimi napravami in usposobljenimi 

mentorji. Preko neposrednega kontakta z mentorji sproti spremljajo potek praktičnega 

izobraževanja, z anketiranjem vseh vključenih pa spremljajo njegovo kakovost. 

 

 

Prednosti 

 

Priložnosti za izboljšanje 

• Realizacija načrtovane širitve prostorov. 

• Povečati obseg realizacije števila ur vaj. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

12. standard: Šola uspešno varuje pravice študentov. 

 

a) delovanje organov šole na tem področju: 

Šola ustrezno varuje in obdeluje osebne podatke študentov, vključno z ocenami na izpitih.  

 

b) mehanizmi za prepoznavanje in preprečevanje diskriminacije ranljivih skupin 

študentov ter diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin in prepričanj študentov: 

Formalnih mehanizmov za prepoznavanje in preprečevanje šola nima, saj zaradi manjšega 

števila študentov, osebnega pristopa in odličnih odnosov za to ni potrebe. Do se daj niso 

imeli primera diskriminacije ali nezadovoljstva študentov z objektivnostjo pedagoških ali 

strokovnih delavcev šole. Manjše pripombe študentov hitro rešijo sproti. 

 

c) sodelovanje predstavnikov študentov v organih šole z drugimi študenti: 

Študenti so ustrezno zastopani v Strateškem svetu in Komisiji za spremljanje in 

zagotavljanje kakovosti. Predstavniki študentov se sej udeležujejo redno in so aktivni. 

Skupine študentov so majhne, zato vse informacije učinkovito prenašajo preko skupin na 

družbenih omrežjih in osebno pred predavanji ali vajami.   

 

  

 

Prednosti 
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Priložnosti za izboljšanje 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

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

izvajanja dejavnosti šole. 

 

 

a) sodelovanje študentov pri oblikovanju poslanstva, strateških usmeritev, pri 

samoevalvaciji šole in študijskih programov: 

Študenti so vključeni v samoevalvacijske postopke. Preko študentskih anket in aktivnemu 

delovanju v organih imajo možnost oblikovanja in vpliva na razvoj in strategijo šole. 

 

b) načini zagotovitve sodelovanja pri samoevalvaciji in posodabljanju dejavnosti: 

V samoevalvacijo študenti sodelujejo z odgovori na ankete, podajanji individualnih mnenj, 

predlogov in želj. V večjem obsegu se v postopek samoevalvacije vključujejo predstavniki 

študentov v Študentskem svetu in Komisiji za zagotavljanje in spremljanje kakovosti. 

 

 

 

Prednosti 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 

4. MATERIALNE RAZMERE (9. člen meril) 

 

14. standard: Prostori in oprema šole omogočajo kakovostno izvajanje vseh 

dejavnosti. 

 

Presoja prostorov in opreme se opravi ob upoštevanju potreb za pedagoško, 

strokovno, razvojno oziroma umetniško dejavnost, načina izvajanja študijskih 

programov in števila vpisanih študentov: 

VSŠKV deluje v prostorih svoje ustanoviteljice Glotta Nove, katere glavna dejavnost je 

izobraževanje odraslih. Ker oba študijska programa izvajajo kot izredni študij (popoldne in 

občasno v sobotah) se obe dejavnosti smiselno prepletata v istih prostorih. Le-ti so 

opremljeni za potrebe andragoškega usposabljanja. Namesto klasičnih predavalnic, so za 

delo v manjših skupinah na razpolago udobno opremljeni prostori s čajno kuhinjo, ki 

zagotavljajo študentom okolje, kakršnega bi želeli ponuditi svojim strankam. Na razpolago 

je tudi večja klasična predavalnica za predavanja in knjižnica. V vseh prostorih je dostopna 

spletna povezava in oprema za projekcijo. Spletna povezava poteka po optičnem kablu. 

Praktično usposabljanje  v programu kozmetika poteka v moderno opremljenem salonu 

Lorger in v specialno opremljeni učilnici v JZ Cene Štupar, opremljeni s sedmimi masažnimi 

mizami in osmimi delovnimi mesti za izvajanje kozmetičnih storitev. V teh prostorih pouk 

poteka kot brezplačna storitev na realnih strankah v okviru PRI v drugem letniku. 
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Vlagatelj je že odkupil sosednjo stavbo. Z njeno adaptacijo bo omogočil, da bodo vse 

dejavnosti potekale na enem mestu, kar bo študentom omogočilo bolj racionalno časovno 

organiziranje. 

 

Prednosti 

• Nekonvencionalna oprema prostorov za delo v manjših skupinah (fotelji, čajna 

kuhinja, šola poskrbi za zdrave prigrizke in čaj…). 

 

Priložnosti za izboljšanje 

• Načrtovana adaptacija sosednje stavbe. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Ni neskladnosti. 

 

15. standard: Zagotovljene so prilagoditve študentom z različnimi oblikami 

invalidnosti. 

 

a) prilagoditve prostorov in opreme: 

Trenutno prostori niso prilagojeni gibalno oviranim študentom. Ob eventuelnem vpisu 

študenta s posebnimi potrebami, bi večji del pouka lahko izvajali v pritličju obstoječih 

prostorov ali kot individualno učenje. Do sedaj teh potreb ni bilo. Načrtujejo pa, da bodo 

vse zahteve upoštevane v novih adaptiranih prostorih prihodnje leto. 

 

b) komunikacijska in informacijska dostopnost: 

Šola je dobro opremljena s komunikacijsko in informacijsko tehnologijo. 

 

c) prilagoditve študijskih gradiv in izvajanja študija: 

Študentu s posebnimi potrebami določijo skrbnika, ki skrbi, da učni proces nemoteno 

poteka (koordinacija s predavatelji, spremljanje napredovanja študenta, skrb za 

prilagoditev programa, motivacija študenta). Študijska gradiva so dostopna v knjižnici in 

v spletni učilnici in so dostopna tudi od doma. 

 

Prednosti 

 

Priložnosti za izboljšanje 

• Ob adaptaciji sosednje stavbe upoštevati vsa priporočila in zahteve za delo s 

študenti s posebnimi potrebami. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

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

nadaljnji razvoj višješolske dejavnosti. 

 

Presoja se finančni načrt za naslednje obdobje, za katerega je sklenjena pogodba 

s pristojnim ministrstvom, in uspešnost pri uresničevanju finančnih načrtov: 

Šola se financira iz vira  šolnin študentov, iz finančnih virov mednarodnih projektov in iz 

izvajanja storitev na trgu. Zaradi skrbnega gospodarjenja pridobljena sredstva zadostujejo 

za normalno poslovanje šole. Dobiček šola usmerjeno vrača v osnovno dejavnost, za 

izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev. Šola s temi sredstvi omogoča dober standard 
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opreme, prostorov, vseh potrebnih materialnih sredstev za pouk. Stroški za strokovne 

ekskurzije, terenske vaje, obiski sejmov in najrazličnejših razstav, razvojno in raziskovalno 

delo in izdelava diplomskih nalog, so vključeni v šolnino. Poleg tega omogoča študentom 

brezplačno uporabo fitnes centra Sunny Studio (letna karta je sicer primerljiva z višino 

šolnine), ki pa jo študentje zelo slabo koristijo zaradi prezaposlenosti (večina študira ob 

delu). Tudi sicer je za dobro počutje študentov nadstandardno poskrbljeno (čajne kuhinje, 

sadje brezalkoholni napitki, prigrizki…), saj jim želijo dejansko pokazati, kakšen odnos naj 

bi vzpostavili s strankami v kozmetiki in velnesu. Nevarnost stabilnemu financiranju bi 

pomenil upad študentov, zaradi slabe prepoznavnosti programa v veliki ponudbi na trgu. 

Vodstvo in zaposleni zato aktivno sodelujejo pri prenovi programov, ki bi bili glede na 

kvaliteto prepoznani na trgu in zato tudi uspešni. 

 

Prednosti 

• Skrbno gospodarjenje omogoča učinkovito izrabo sredstev. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

• Nadaljnje sodelovanje pri pripravi kvalitetnih in po kvaliteti prepoznavnih 

programov. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Ni neskladnosti. 

 

17. standard: Knjižnica šole ima ustrezno študijsko in strokovno literaturo ter 

zagotavlja kakovostne knjižnične storitve. 

 

a) ustreznost strokovne in študijske literature: 

Knjižnica je namenjena tako VSŠKV kot matični ustanovi, ki izvaja različna andragoška 

usposabljanja. Šola se ažurno odziva na predloge predavateljev za nakup nove študijske 

literature. 

 

b) založenost knjižnice, dostopnost gradiva, informacijska bibliografska podpora 

in dostop do baz podatkov: 

Tako lahko študenti dostopajo do literature s področja kozmetike, velnesa, 

nevrolingvističnega programiranja in coachinga. Gradivo je dostopno vsem uporabnikom 

Cobissa. Interna učna gradiva so študentom dostopna v sistemu Bookcat. Odprta je od 

8.00 do 20.00 in v soboto od 9.00 do 13.00.  

 

c) strokovna pomoč zaposlenih v knjižnici: 

V knjižnici že od začetka sodeluje bibliotekarka, od lani pa je pogodbena zaposlena še ena 

zunanja sodelavka, bibliotekarka z vsemi potrebnimi kvalifikacijami, vključno licenco za 

program Cobiss. Poleg skrbi za katalogizacijo, UDK, razvrstitev gradiv pa tudi za 

usposabljanje študentov za uporabo knjižničnih uslug in programa Cobiss. 

 

d) razvoj knjižnične dejavnosti: 

Knjižnica, namenjena VSŠKV služi, tudi uporabnikom andragoškega usposabljanja, ki ga 

izvaja matična institucija. Pri nabavi študijskih materialov sledijo priporočilom 

predavateljev. Tehnološko so izvedli prehod iz sistema Bookcat na uradni sistem Cobiss, 

Pri tem je pomembno sodelovanje z diplomirano bibliotekarko z licenco za Cobiss. Za 

enostavne operacije (izposoja in zaloge) so izobraževali in usposobili tudi druge sodelavce, 

tako, da je lahko knjižnica odprta 12 ur dnevno. Študentom omogočajo vsaj štiri ure 
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tedenskega svetovanja na področju uporabe knjižnice. Omogočen je zunanji dostop do 

internih e-materialov v bazi Bookcat. Poteka digitalizacija diplomskih del (vnos diplomskih 

del v vzajemni katalog) in vzpostavitev zbirke diplomskih del v knjižnici. 

 

 

Prednosti 

• Zelo prožen odziv bibliotekarjev in drugih sodelavcev na potrebe študentov. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

• Še več poudarka na izobraževanju študentov za pravilen pristop k uporabi 

strokovnih virov. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Ni neskladnosti. 

 

5. NOTRANJE ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI TER 

IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (10. člen meril) 

 

18. standard: Šola evalvira vsebino, sestavo in izvajanje izvedbenega 

študijskega programa. 

 

a) ali samoevalvacija izvedbenega študijskega programa omogoča razvijanje in 

posodabljanje študijskega programa, tako da se ohranja njegova aktualnost ter 

ustvarja kakovostno izobraževalno okolje: 

Šola je objavila skrbno pripravljena samoevalvacijska poročila, v katerih predstavlja stanje 

na področju promocije študijskih programov, vpisa, planiranega in realiziranega obsega 

izobraževanja, izvedbe praktičnega izobraževanja, doseganja učnih ciljev, evalvacije 

predavateljev in mentorjev (analiza študentskih vprašalnikov). Na osnovi ugotovljenega 

stanja pregledajo realizacijo ukrepov iz preteklega leta in pripravijo akcijski načrt (predloge 

izboljšav) za prihodnje leto. Del SEP je tudi SWOT analiza. 

Šola skrbi za modernizacijo materialnih pogojev in opreme, predavatelji pa s svojim 

strokovnim razvojem ter sodelovanjem s stroko doma in v tujini, prispevajo k izboljšanju 

študijskih programov. Šola tako na osnovi svojih opažanj aktivno sodeluje pri prenovi 

višješolskih študijskih programov na ravni pristojnega ministrstva za visoko šolstvo. V letu 

2016/2017 je bil prenovljen program Kozmetika, podali pa so že predlog za prenovo 

študijskega programa Velnes. 

 

b) načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 

izvedbenega študijskega programa ter njihovega analiziranja: 

Poleg zbiranja statističnih podatkov večino informacij in predlogov za izboljšave zberejo s 

pomočjo anketiranja različnih skupin deležnikov. Pomembna pa je tudi neformalna 

komunikacija, saj je glede na vzdušje, ki prevladuje na šoli, omogočena sproščena 

komunikacija med lastniki, zaposlenimi, študenti in drugimi deležniki. Vodstvo je vedno 

pripravljeno na dialog in naklonjeno predlogom za izboljšave. Zbrani predlogi se 

obravnavajo na sestankih sveta šole. 

 

c) primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog oziroma 

o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega programa: 
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Samoevalvacijsko poročilo obravnavajo vsi organi šole. Objavljeno je na spletni strani šole, 

do katere je dostop prost. 

 

Prednosti 

• Dober in hiter pretok informacij zaradi razmeroma majhnega kolektiva in velike 

motiviranosti vodstva. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Ni neskladnosti. 

 

19. standard: Uresničevanje nalog, načrtovanih na podlagi izsledkov 

samoevalvacije študijskega programa, je razvidno iz samoevalvacijskih poročil. 

 

a) uresničevanje nalog, povezanih s samoevalvacijo študijskega programa, v 

zadnjih treh letih:  

Vsako samoevalvacijsko poročilo vsebuje tudi pregled realizacije akcijskega načrta za 

preteklo leto in podrobno opredeljen (ukrepi, odgovorne osebe, roki) akcijski načrt za 

prihodnje leto. Ravnateljica spremlja realizacijo ukrepov in opominja zadolžene za izvedbo 

posameznega ukrepa. Formalno o temporoča v Poročilu ravnatelja. 

 

b) sodelovanje deležnikov pri sprejemanju ukrepov za izboljšave, spremljanju 

njihovega uresničevanja in nastajanju samoevalvacijskega poročila:  

Samoevalvacijsko poročilo se obravnava na vseh organih šole, tako da so pri sprejemanju 

ukrepov soudeleženi vsi deležniki. 

 

c) sklenjenost kroga kakovosti: 

Sklenjenost kroga kakovosti je razvidna iz strukture in vsebine samoevalvacijskih poročil. 

 

Prednosti 

• Dejanska zainteresiranost vodstva za nenehne izboljšave. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Ni neskladnosti. 

 

20. standard: Šola spremlja izvajanje študija, pregleduje izvedbeni študijski 

program in ga izboljšuje ob upoštevanju razvoja stroke. Evalvira doseganje 

postavljenih ciljev, kompetenc oziroma učnih izidov ter potrebe po diplomantih. 

Spremembe in posodobitve izvedbenega študijskega programa upoštevajo 

temeljne cilje programa ter ohranjajo povezanost njegovih vsebin oziroma 

predmetov. 

 

Presoja se, ali je ob razvijanju in spreminjanju izvedbenega študijskega 

programa program še vedno vsebinsko in po sestavi dovršen, ali se ohranja 

povezanost učnih načrtov in predmetnika s cilji in kompetencami študijskega 

programa:  
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Na osnovi posvetov z delodajalci in analizo mnenj diplomantov se preverja doseganje 

predvidenih kompetenc diplomantov pa tudi njihovo zaposljivost. VSŠKV si eksplicitno 

prizadeva za posodobitve študijskega programa, kar je razvidno tudi iz uradne posodobitve 

programa Kozmetika, kjer je imela vodilno vlogo. Posodobljen program omogoča z uvedbo 

»odprtega kurikula« še boljše prilagajanje potrebam trga. Z dosedanjimi izkušnjami so 

zadovoljni in želijo sodelovati tudi pri prenovi programa Velnes. 

 

Prednosti 

• Izvedba »odprtega kurikula« je bila zelo dobro ocenjena pri strankah in študentih. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

Ni neskladnosti. 

  

 

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

njegovi vsebini in sestavi, 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 ter različnim študijskih potrebam in načinom 

študija (na študenta osredinjen študij in poučevanje):  

Oba študijska programa se večinoma izvajata v obliki različnih interaktivnih oblik 

poučevanja, kot so skupinsko delo, seminarji, projektno delo… Praktične vaje 

(laboratorijske vaje) potekajo v namenskih, sodobno opravljenih učilnicah in na terenu v 

obliki strokovnih ekskurzij in terenskih vaj. 

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

oblik dela s študenti: 

Študij poteka izključno kot izredni študij. Šola se trudi tudi ob prilagojenem načinu izvedbe 

optimalno izvesti učni proces ter ob tem zagotoviti, da kompetence diplomantov dosegajo, 

ali še raje presegajo s kurikulumom predpisana znanja. Izvedejo 60-70 predvidenih 

kontaktnih ur za redni študij. Predmetov ne združujejo in jih izvajajo vsako leto. Izvedba 

je razvidna iz Letnega načrta dela, Poročila ravnatelja in Samoevalvacijskih poročil.. 

 

c) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja ter 

potrebam študentov: 

Vodstvo šole upošteva predloge predavateljev za nakup ustrezne literature, prav tako jih 

vzpodbuja k pisanju avtorskih gradiv in posodabljanju obstoječih gradiv. Gradiva so 

študentom dostopna tako v knjižnici, kot v elektronski obliki. 

 

d) sodelovanje študentov pri projektnem delu: 

Projektno delo ima v obeh programih pomembno mesto. Šola ima razvojno raziskovalni 

center, ki je namenjen prav RR. Njegovo aktivnost želijo še povečati. 

 

e) praktično izobraževanje študentov: 

Praktično izobraževanja predstavlja 800 ur programa in je ključno v celotnem procesu 

usposabljanja v obeh programih. Šola sodeluje s številnimi podjetji, s katerimi podpišejo 

tripartitne pogodbe o praktičnem usposabljanju. Nadzira in vodi ga koordinatorka 

praktičnega usposabljanja. Mentor v podjetju in študent napišeta poročilo o usposabljanju, 
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mentor študenta tudi oceni in izpolni anketni vprašalnik. Študent zaključi praktično 

usposabljanje s pripravo seminarske/projektne naloge, ki jo predstavi mentorju, 

koordinatorju. 

 

f) ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti predavateljev in 

strokovnih delavcev študentom: 

Urnike šola pripravi pred začetkom šolskega leta in so dostopni na spletni strani. Z 

morebitno spremembo so študenti primerno obveščeni, če gre za trenuten izpad 

predavatelja, tudi preko sms sporočila. Predavatelji so dostopni študentom preko 

elektronskih medijev (e.pošta, forum, skype…). Študenti lahko dobijo informacije tudi v 

študentskem referatu, oziroma drugem podpornem osebju, ki jim je na voljo (so tam 

fizično zaposleni) na sedežu šole. 

 

g) ustreznost in usposobljenost kadrov v skladu s 7. členom meril: 

Študijska programa izvaja 30-40 ustrezno habilitiranih pogodbeno zaposlenih 

predavateljev, 14 inštruktorjev in 4 laborantov. 7 predavateljev je zaključilo doktorski in 

10  magistrski študij. 

 

h) materialne razmere, povezane z izvajanjem študijskega programa, v skladu z 

9. členom meril: 

Glede na število vpisanih študentov so materialne razmere ustrezne, bistveno pa se bodo 

še izboljšale z investicijo v nove kapacitete na isti lokaciji. 

 

Prednosti 

 

Priložnosti za izboljšanje 

• Investicija v sosednji objekt bo bistveno izboljšala delovne pogoje, saj se bodo lahko 

vse dejavnosti odvijale na isti lokaciji. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

Ni neskladnosti. 

 

 

22. 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: 

Študentom so na voljo redni in izredni roki za opravljanje izpitov. Študentje so seznanjeni 

z zahtevami pri posameznem predmetu, ter merili in načinom ocenjevanja. Študent ima 

pravico vpogleda in ugovora na oceno skladno z Izpitnim redom. 

 

b) ali je vsem predavateljem in drugim strokovnim delavcem zagotovljeno 

spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in strokovnem delu ter pomoč in 

svetovanje pri razvijanju karierne poti: 

Predavatelji so avtonomni pri svojem delu. Probleme rešujejo na sestankih strokovnih 

aktivov in v pogovorih z ravnateljico. Predavateljem je na voljo karierno svetovanje in 

karierni coaching kot ena od dejavnosti ustanoviteljice. 
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c) obveščenost deležnikov v skladu s 7. standardom 6. člena meril: 

Šola obvešča deležnike ob sodelovanju na organih šole, preko spletne strani. Javnost šola 

obvešča tudi z nastopom na različnih prireditvah: Informativa, Velnes kongres, zaposlitveni 

sejmi, informativni dnevi… 

 

Prednosti 

• Dobra komunikacija med vsemi deležniki. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

Ni neskladnosti. 
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POVZETEK 

Ustanovitelj VSŠKV je organizacija Glotta Nova, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih. 

Ta njihova temeljna dejavnost se odraža tudi v organizaciji in izvedbi obeh višješolskih 

strokovnih študijskih programov Kozmetika in Velnes, saj so pri izvedbi osredotočeni na 

odnos do študentov in jih z zgledom navajajo, da bo ta odnos bistven tudi pri njihovem 

delu, kot odnos do strank, osredotočenost na potrebe odjemalcev. 

Šola pri izvedbi obeh študijskih programih izpolnjuje vse z zakonom predvidene standarde. 

Izjema je le dostopnost prostorov za gibalno ovirane študente. V načrtovani novi stavbi, 

bo ta problem ustrezno rešen. Že zaradi narave obeh poklicev, za katera usposablja, je 

močno vpeta v lokalno in širše okolje. Postavljeno ima jasno vizijo in strategijo, ki sledita 

poslanstvu šole. Ocenjujemo, da je vodenje šole zelo učinkovito. Direktor in ravnateljica 

ob podpori nekaj redno zaposlenih učinkovito koordinirajo številne zunanje (pogodbene) 

izvajalce, strateško skrbijo za nenehno izboljševanje materialnih pogojev in skrbijo za 

realizacijo sklepov in dogovorov na različnih organih šole ter tako zagotavljajo sklenjen 

krog kakovosti. Vodstvo vzpodbuja in podpira študente, da se organizirajo v obliki ŠS ter 

k sodelovanju v organih šole, saj prepoznava sposobnost organizacije in vodenja tudi kot 

pričakovane kompetence svojih diplomantov. Pomembna komponenta je praktično 

izobraževanje (800 ur), ki je urejeno s tripartitnimi pogodbami z velikim številom podjetij. 

Predavatelji, čeprav samo pogodbeno zaposleni, so vsi habilitirani v ustrezne nazive. Šola 

njim, kot tudi administrativnim delavcem omogoča strokovno izobraževanje, ki se ga tudi 

redno udeležujejo. Študenti imajo kakovostne pogoje za študij, ki se bodo z novo stavbo 

še izboljšali, saj bo lahko pouk potekal samo na eni lokaciji. Vodstvo jih vzpodbuja k 

aktivnemu sodelovanju pri delovanju šole. Skrb šole za kakovost se odraža tudi v njeni 

aktivnosti na državni ravni pri prenovi višješolskih študijskih programov. Uspešno je bil 

prenovljen program Kozmetika, načrtujejo pa tudi prenovo programa Velnes. 

Menimo, da šola odgovorno in uspešno izvaja oba programa, kar je razvidno tudi iz 

informacij pridobljenih od študentov, zaposlenih in delodajalcev, oziroma prepoznanosti 

šole v lokalnem okolju.  

 

 

 

SUMMARY  

The founder of VSŠKV is the organization Glotta Nova, which is focused on adult education. 

This core activity is also reflected in the organization and implementation of both higher 

education professional study programs, Cosmetics and Wellness, because they are focused 

on the attitude towards students and exemplify that this relationship will be essential in 

their work as well as the relationship with clients, focus on customer needs. 

In the implementation of both study programs, the school meets all statutory standards. 

The only exception is the accessibility of facilities for students with mobility difficulties. In 

the planned new building, this problem will be adequately addressed. Due to the nature of 

the two professions the school offers, it is strongly connected with the local and wider 

environment. It has a clear vision and strategy that follows the mission of the school. We 

believe that running the school is very effective. With the support of some full-time 

employees, the principal and headmaster effectively coordinate external (contractual) 

contractors, strategically take care of the continuous improvement of material conditions 

and ensure the realization of decisions and agreements at different bodies of the school, 

thus ensuring the concluded quality circle. Leadership encourages and supports students 

to organize themselves in the form of the SC and to participate in the bodies of the school, 

as it recognizes the ability to organize and lead as well as the expected competencies of 
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its graduates. An important component is hands-on training (800 hours), which is 

regulated by tripartite contracts with many companies. 

The lecturers, though only contractually employed, are all habilitated to the appropriate 

titles. The school provides them, as well as administrative staff, with vocational training, 

which they also regularly attend. Students have good study conditions that will improve 

with the new building, as all lessons will only be available in one location. The management 

encourages them to participate actively in the work of the school. The school's concern for 

quality is also reflected in its activity at the state level in the renewal of higher education 

programs. The Cosmetics program has been successfully renewed, and the Wellness 

program is planned to be renewed. 

We believe that the school carries out both programs responsibly and successfully, which 

is also evident from the information obtained from students, employees and employers, or 

the recognition of the school in the local environment.  

 
 

 

 

Prednosti, priložnosti za izboljšanje in večje pomanjkljivosti oziroma 

neskladnosti  
Prednosti 

• Šola daje velik poudarek  trajnostnemu razvoju. 

• Šola je hitro odzivna, prilagodljiva in delovanje vodstva in sodelavcev je 

zgledno.  

• Šola je prepoznavana v okolju.  

• Zelo strnjena notranja organizacija, ki učinkovito sloni na dobrem sodelovanju 

sodelavcev , odlična odzivnost, prilagodljivost in delovanje ravnateljice in 

podpornih služb.  

• Na šoli poteka odprta in učinkovita komunikacija.   

• Dokumentacija in zapisniki so zgledno arhivirani.   

• Odprti kurikulum na programu kozmetika. 

• Razvojno raziskovalni center VSŠKV  

• Redni obiski predavateljice za PRI v podjetjih, kjer opravi razgovor s študenti in 

mentorji.  

• Dodatno finančno nagrajevanje študentov, ki opravijo PRI v podjetjih.  

• Ponujene so možnosti mednarodnega sodelovanja (mobilnosti študentov za 

prakso in študij preko programa Erasmus+). 

• Študentje so vzpodbujeni, da že med opravljanjem PRI1 lahko pričnejo 

pripravljati material za diplomsko nalogo. 

• Sodelovanje mentorjev v različnih obštudijskih dejavnostih in projektih. 

• Spletna aplikacija »Kariernica« 

• E-učilnica je ažurna in aktivna za vse predmete in ostala splošna obvestila.  

• Vodstvo šole vidi v dejanski skrbi za kakovost konkurenčno prednost svoje šole. 

• Dobro izdelane, sistematične   in ažurne spletne strani.  

• Uporabniku prijazne interaktivne strani. 

• Velika motiviranost in pripadnost zaposlenih, čeprav sodelujejo pogodbeno in v 

relativno majhnem obsegu. 

• Bogata mreža sodelavcev zagotavlja, da študijski program nemoteno poteka 

tudi ob morebitnih izpadih (bolezen). 

• Vlagatelj zelo učinkovito usposablja in uporablja podporne delavce, ki so 

praviloma delno zaposleni na VSŠKV in matični instituciji. 
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• Dostopna so jim izobraževanja, ki jih izvaja Glotta Nova. 

• Izjemna podpora šole študentom pri samoorganiziranju; 

• Individualen pristop pri zagotavljanju pomoči študentom. 

• Nekonvencionalna oprema prostorov za delo v manjših skupinah (fotelji, čajna 

kuhinja, šola poskrbi za zdrave prigrizke in čaj…).  

• Skrbno gospodarjenje omogoča učinkovito izrabo sredstev. 

• Zelo prožen odziv bibliotekarjev in drugih sodelavcev na potrebe študentov. 

• Dober in hiter pretok informacij zaradi razmeroma majhnega kolektiva in velike 

motiviranosti vodstva. 

• Dejanska zainteresiranost vodstva za nenehne izboljšave. 

• Izvedba »odprtega kurikula« je bila zelo dobro ocenjena pri strankah in 

študentih. 

• Dobra komunikacija med vsemi deležniki. 

 
 

Priložnosti za izboljšanje 

• Prenova programa Velnes.  

• Aktivno sodelovanje mentorjev praktičnega izobraževanje pri nastajanju 

diplomskih delih. 

• Realizacija načrtovane širitve prostorov. 

• Povečati obseg realizacije števila ur vaj. 

• Načrtovana adaptacija sosednje stavbe. 

• Ob adaptaciji sosednje stavbe upoštevati vsa priporočila in zahteve za delo s 

študenti s posebnimi potrebami. 

• Nadaljnje sodelovanje pri pripravi kvalitetnih in po kvaliteti prepoznavnih 

programov. 

• Še več poudarka na izobraževanju študentov za pravilen pristop k uporabi 

strokovnih virov. 

• Investicija v sosednji objekt bo bistveno izboljšala delovne pogoje, saj se bodo 

lahko vse dejavnosti odvijale na isti lokaciji. 

 
 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

Niso bile zabeležene. 

 

 

Odličnost  
VSŠKV zagotavlja študentom nekatere ugodnosti, ki sicer niso običajne: veliko ekskurzij in izven 
šolskih dejavnosti, ki so vključene v šolnino, prijetno ambientalno ureditev prostorov za delo v 

majhnih skupinah (»domača dnevna soba« s čajno kuhinjo), nudi zdrave prigrizke in osvežilne 
napitke.  

 

  

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu 

 


