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1. Poslanstvo in vizija VSŠ
Vizija Višje strokovne šole je postati ugledna ter mednarodno priznana višja strokovna šola,
ki študentom omogoča, da izrabijo in polno razvijejo svoje sposobnosti.
Poslanstvo šole opredeljuje pojem vseživljenjskega učenja, kot izziv pa uvrščanje pomena
zaposljivosti diplomantov v kontekst študijskih programov. Cilj, ki smo si ga zadali na VSŠ, je
vzpostavitev študija, ki bo na našem področju predstavljal predvsem visoko raven znanja
diplomantov in njihovo zaposljivost. Poslanstvo VSŠ vključuje tudi stalno izboljševanje
kakovosti.
Vrednote Višje strokovne šole so: skrb, strpnost, prijaznost, profesionalnost, ustvarjalnost,
pošteni odnosi s študenti, timsko delo, strokovnost, zaupanje, vztrajnost, odgovornost,
komunikativnost, inovativnost, znanje, kompetentnost, etičnost, ažurnost in tudi vzgoja.

2. Predstavitev dejavnosti šole
2.1 Organiziranost
Višja strokovna šola (VSŠ) deluje kot organizacijska enota Šolskega centra Ptuj, ustanovljena
s sklepom vlade leta 2004. Z izvedbo študijskih programov je pričela v letu 2005/06.
Organizacijska shema višje strokovne šole je predstavljena na naslednji sliki.
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2.2 Predstavitev okolja
Šolski center Ptuj, višja strokovna šola je edina šola v spodnjem Podravju, ki izvaja višješolske
strokovne programe. Višja strokovna šola bo povezovala vse svoje aktivnosti z aktivnostmi
ostalih šol v Šolskem centru. S podjetji in socialnimi partnerji bodo aktivnosti potekale na
naslednjih področjih:
• sodelovanje pri pripravi in izvedbi praktičnega izobraževanja rednih in izrednih študentov

v podjetjih;
• zagotavljanje pogojev za vpis v razvid izvajalcev za praktično izobraževanje pri GZS;
• usposabljanje mentorjev v podjetjih za pridobitev PA izobrazbe;
• sodelovanje na sejemskih prireditvah s partnerji OZ (MOS, IFAM…);
• druge oblike sodelovanja z različnimi podjetji (izdelava računalniških aplikacij za potrebe

podjetij, skupno nastopanje na razpisih z namenom pridobivanja dodatnih finančnih
sredstev – projekti, sodelovanje pri pripravi in izvedbi različnih izobraževanj);
• sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje, Gospodarsko in Obrtno zbornico, Bistro Ptuj;
• sodelovanje z različnimi službami na državnem nivoju pri ministrstvu za šolstvo in šport;
• umeščanje Višje šole v občinski in širši podravski prostor (povečanje prepoznavnosti s

tržno usmerjenimi aktivnostmi);
• sodelovanje z vsemi občinami na področju podravske regije in širše (iskanje podpore pri

uvajanju novih višješolskih programov);
• sodelovanje pri projektu e-regije;
• sodelovanje z drugimi srednjimi šolami v regiji (z namenom zagotavljanja vpisa na VSŠ);
• sodelovanje z Visoko šolo na Ptuju in
• sodelovanje s Centrom RS za poklicno izobraževanje in Zavodom RS za šolstvo (priprava

elaboratov za druge programe).

2.3 Predstavitev izobraževalne dejavnosti
Višja strokovna šola omogoča redni in izredni študij po naslednjih programih: BIONIKA,
EKONOMIST, MEHATRONIKA in UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE.
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Bionika
Temeljni cilji študijskega programa so:
•
•
•
•

izobraziti inženirje s strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s
področja bionike;
oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne
strokovne problematike;
razviti sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter
spremljanje novosti stroke;
pridobiti generične in specifične kompetenc s področja bionike.

Študenti programa Bionika si v prvem letniku izberejo prosto izbirni predmet. V drugem
letniku študenti izberejo enega izmed modulov Mikro tehnologije in energetika ali Umetna
inteligenca in energetika. Posebnost programa bionika je odprti kurikul, v katerem šola
ponudi študentom vsebine, ki so aktualne za lokalno gospodarstvo. V študijskem letu
2017/18 smo izvajali predmeta Tehniška dokumentacija in modeliranje ter Energetika v
Bioniki 2.

Ekonomist
Temeljni cilji programa so izobraziti ekonomiste:
•
•
•
•
•

z dovolj širokim in poglobljenim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim
znanjem;
z dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja
računovodstva;
s poglobljenim in dovolj širokim znanjem organizacije poslovanja ter vodenja in
organiziranja tehnoloških procesov;
ki pridobijo generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja
komerciala, računovodstvo, organizacija poslovanja, bančništvo, zavarovalništvo,
poštno poslovanje, poslovanje z nepremičninami, poslovna logistika in poštni promet;
s strokovnim znanjem s področja bančništva, zavarovalništva, poslovne logistike,
poštnega prometa in poslovanja z nepremičninami.

Študenti programa EKONOMIST lahko izbirajo med dvema smerema študija: tehnični
komercialist ali računovodja, vendar smo zaradi majhnega števila študentov v študijskem
letu 2017/18 izvajali samo smer tehnični komercialist.
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Mehatronika
Temeljni cilji programa so:
•
•
•
•
•
•
•

izobraziti inženirje s strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem na
področju mehatronike;
pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja
mehatronike;
usposobiti študente za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne
strokovne problematike;
oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
usposobiti študente za avtonomnost pri svojem strokovnem delu;
postaviti temelje za samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in
profesionalnosti.

Študenti si v drugem letniku izberejo enega izmed treh modulov, in sicer: avtomatizacija,
robotika ali proizvodni sistemi. Študenti si izberejo tudi en izbirni predmet iz nabora
naslednjih izbirnih predmetov: programiranje v avtomatiki, robotski sistemi 1, računalniško
podprte tehnologije in pogoni in mehanizmi. Prosto izbirni predmet študenti izberejo iz
nabora izbirnih predmetov v programih Bionika, Ekonomist, Mehatronika in UPK ali
uveljavljajo priznavanje formalno pridobljenega znanja na drugi šoli najmanj iste ali višje
stopnje izobrazbe.

Upravljanje podeželja in krajine
Temeljni cilji programa so:
•

izobraziti inženirje z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim
znanjem za pridelavo hrane in upravljanje s podeželjem;
• pridobiti generične in poklicno specifično kompetence strokovnega področja
kmetijstva in krajine;
• pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o kmetijstvu, podeželju in
oblikovati celosten pregled na podeželje in krajino;
• oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
• oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne
strokovne problematike.
Študenti si izbirajo predmete iz nabora naslednjih predmetov: gospodarjenje v poljedelstvu
in vrtnarstvu, gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu, varstvo rastlin s fitofarmacijo,
gospodarjenje v živinoreji, logistika in mehanizacija v kmetijstvu ter treniranje konj in učenje
jahanja.
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2.4 Druge dejavnosti šole
Za izvajanje programov skladno z izhodišči in za uresničitev ciljev odprtega dela kurikula smo
oblikovali strateški svet, ki prevzema naloge in odgovornost oblikovanja in definiranja
odprtega dela kurikula v programih višjega strokovnega izobraževanja. Na osnovi
kakovostnega sodelovanja z gospodarskimi subjekti smo z njimi podpisali dogovor o
zagotavljanju študijskih mest za izvajanje praktičnega izobraževanja. Hkrati smo se zavezali,
da bomo skupaj sodelovali:
a) Pri razvoju in implementaciji izobraževalnih programov:

•
•
•
•
•
•
•
•

načrtovanje in priprava izobraževalnih programov za kakovostno usposabljanje
mentorjev, učiteljev in predavateljev;
načrtovanje in priprava novih izobraževalnih programov za izobraževanje mladine in
odraslih;
sodelovanje pri razvojnih projektih v R Sloveniji in v Evropski uniji;
sodelovanje pri oblikovanju organizacijske mreže šol, ki aktivno vključujejo razvoj v
izobraževanju in sodelujejo pri mednarodnih projektih;
razvijanje novih oblik izobraževanja skupaj s Centrom RS za poklicno izobraževanje in
Ministrstvom RS izobraževanje, kulturo, znanost in šport;
razvoj večje fleksibilnosti izobraževalnih programov ter prilagodljivost potrebam trga
dela, ki narekuje hitrejše odzivanje na spremembe v okolju;
spodbujanje usposabljanja za nova poklicna področja;
razvoj vseživljenjskega učenja.

b) Pri projektih:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skupno sodelovanje pri projektih, ki jih sofinancira R Slovenija oziroma Evropska unija;
skupni razvoj načrtov za zagotavljanje sofinanciranja projektov, kar bo predmet
posebnih pogodb, v skladu z lastnimi načrti razvoja in danimi zmožnostmi (regijski in EU
programi);
povečanje zaposljivosti in mobilnosti znotraj skupnega evropskega trga;
razvoj novih, mednarodno primerljivih in tržno zanimivih poklicnih kvalifikacij;
razvoj metod izobraževanja kadra:
usposabljanje mentorjev v delovnem procesu, učiteljev in predavateljev za razvojno
delo in delo na področju projektov;
organiziranje skupnih seminarjev izpopolnjevanja zaposlenih v gospodarstvu in šoli;
izmenjava mentorjev iz gospodarstva in zaposlenih v ŠC Ptuj;
usposabljanje kadrov, predvsem pri uporabi novih informacijskih tehnologij ter
sodobnih metod in tehnik poučevanja;
izmenjava znanj in izkušenj ter ustreznih študijskih gradiv;
izvedba drugih aktivnosti, ki zagotavljajo medsebojno korist.
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c) Pri razvoju izobraževalnega središča:

•
•
•
•
•
•
•

sodelovanje med izobraževanjem in gospodarstvom, ki zagotavlja razvojno
komponento na področju kadrov;
vzpostavitev ustreznih učnih oziroma študijskih mest za praktično izobraževanje;
opremljanje medpodjetniškega izobraževalnega centra;
oblikovanje predlogov za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij;
organiziranje tečajev in seminarjev;
prilagajanje hitrim potrebam po novih znanjih in veščinah;
izvedba drugih aktivnosti, ki zagotavljajo medsebojno korist.

VSŠ je vzpostavila v širši regiji zelo dobro sodelovanje s podjetji in njihovimi združenji, z
Zavodom za zaposlovanje, občino Ptuj in tudi s šolami. Pri sodelovanju s šolami sodeluje po
celi vertikali, od osnovnih šol do univerze. Aktivno se vključuje v razvoj javno veljavnih
izobraževalnih programov, usposabljanj za vseživljenjsko učenje in v usposabljanje
brezposelnih oseb. VSŠ organizira okrogle mize, na katerih predstavniki podjetij, lokalne
skupnosti in ministrstev razpravljajo o sodelovanju in razvoju šolstva.
Še posebej dobro je sodelovanje s podjetji v programu MEHATRONIKA, kar omogoča dober
prenos sodobnih spoznanj iz prakse v študijski proces. To se še posebej odraža v dobri
organizaciji praktičnega izobraževanja študentov in sodobni opremljenosti laboratorijev.

2.5 Predstavitev razvojnih nalog VSŠ
Na VSŠ Ptuj se zavedamo, da je kakovost v izobraževanju zelo pomembna. Le kakovostno
delo in stalne izboljšave, ki jih uvajamo na podlagi samoevalvacije, nas bodo pripeljale do
tega, da bomo še boljši, učinkovitejši in da bodo zadovoljni tudi vsi udeleženci študijskega
procesa. V študijskem letu 2008/2009 smo pristopili k izgradnji celovitega sistema kakovosti
z obvladovanjem dokumentacije, evidenc in dokumentiranja procesov. Aktivnosti na
področju skrbi za kakovost vodi komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ob podpori
vodstva šole.
Postopki samoevalvacije bodo na ŠC Ptuj, Višji strokovni šoli izvedeni na osnovi in v skladu z
Letnim delovnim načrtom (v nadaljevanju LDN) za študijsko leto, skladno z zakonodajo in
zahtevami sistema vodenja kakovosti za višje strokovne šole. LDN in s tem merila za
samoevalvacijo so sprejeli komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, predavateljski
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zbor VSŠ, strateški svet in svet zavoda. Upoštevana bodo naslednja merila oz. elementi
samoevalvacije:
• strategija, organiziranost in vodenje šole,
• urejenost evidenc,
• skrb za kakovost študijskega procesa,
• znanstveno-raziskovalna in strokovna dejavnost, obštudijske dejavnosti (razvojni
projekti, praktično naravnane diplomske naloge),
• kadri ter upravni in strokovno-tehnični delavci,
• prostori, oprema za izobraževalno in znanstvenoraziskovalno dejavnost,
• sodelovanje z okoljem na regionalni, državni in mednarodni ravni.
Merila v samoevalvacijskem poročilu bodo predstavljena v okviru naslednjih elementov:
• pedagoška realizacija in vpisna statistika po posameznih programih, po načinu študija
in po letnikih;
• analiza izpitnih rezultatov po posameznih programih, načinu študija in letnikih;
• analiza uspešnosti študentov (izpitni rezultati, prehodnost) po posameznih programih,
načinu študija in letnikih;
• analiza zadovoljstva študentov s študijskim procesom na Višji strokovni šoli;
• prostori in oprema;
• opis dodatnega dela ter spopolnjevanja predavateljev;
• poročila o delovanju organov VSŠ;
• sodelovanje z ostalimi enotami v Šolskem centru;
• sodelovanje na izobraževalno-sejemskih prireditvah;
• sodelovanje pri projektih;
• sodelovanje z različnimi delodajalci, (izobraževalnimi) ustanovami, zbornicami, društvi
in združenji itd.
V postopek samoevalvacije bomo vključili anketiranje študentov, anketiranje diplomantov,
anketiranje zaposlenih, anketiranje delodajalcev (mentorjev študentom na praktičnem
izobraževanju in zunanjih strokovnjakov), notranjo presojo in »skrinjico zaupanja«. Rezultate
anket bomo primerjali s preteklim letom.
ŠC Ptuj, VSŠ je v letu 2010/11 prejela Priznanje za vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v
skladu z Zahtevami sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah.
V mesecu juniju 2014 smo imeli drugo zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol s strani
Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu. Člani komisije so opravili evalvacijo na
podlagi vnaprej posredovane dokumentacije, obiska podjetij in razgovorov z deležniki na šoli.
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Iz poročila je razvidno, da šola deluje v skladu z zakonodajo in izobraževalnimi programi. Vsi
organi šole delujejo v skladu s predpisi. Presojevalci so ugotovili, da se šola izredno aktivno
povezuje z okoljem, razpolaga z vrhunsko opremo in prostori, ima učinkovit sistem
obveščanja študentov in praktičnega izobraževanja. Šola ima vzpostavljen in dobro
dokumentiran celovit sistem kakovosti, ki vključuje izvedbo samoevalvacij in ugotavljanja
zadovoljstva vseh deležnikov, odlično zastavljen sistem notranjih presoj in posebno
angažiranega predsednika Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. V ŠC Ptuj, VSŠ
ni bilo ugotovljenih neskladnosti na nobenem izmed področij, opredeljenih v Merilih za
zunanjo evalvacijo višjih šol, izdana so bila priporočila za izboljšanje kakovosti.
V mesecu septembru 2016 smo se prijavili na razpis za Diplomo Skupnosti višjih strokovnih
šol za odličnost 2016. V prijavi je bilo potrebno podrobneje predstaviti delovanje šole in
ukrepe za stalno izboljševanje kakovosti za obdobje petih let. Ocenjeni smo bili s točkami v
razponu 30 do 39, kar pomeni, da nismo prejeli Diplome za odličnost. Ugotavljamo, da so
nekateri kriteriji postavljeni nerealno, zato ni nobena prijavljena višja strokovna šola prejela
Diplome za odličnost. V študijskem letu 2017/18 smo nadaljevali aktivnosti na področju
kakovosti, a smo se odločili, da se ne prijavimo na Razpis za diplomo skupnosti višjih
strokovnih šol za odličnost.
-

druge razvojne naloge.

Veliko pozornost posvečamo dosežkom naših študentov in predavateljev. Za zgodovino in
arhiv objavimo dosežke pod AKTUALNE novice na: http://vss.scptuj.si/?page_id=9
Zavedamo se, da je znanje največja konkurenčna prednost in da je smiselno poznati
kompetence, ki so iskane na trgu dela, zato se VSŠ ŠC Ptuj nenehno povezuje z
gospodarstvom. Odlično sodelovanje obeh sfer je pripeljalo do pilotnega projekta, katerega
namen je raziskati potrebe po kadrih. Zaključki prve faze projekta so bili predstavljeni na
konferenci z delodajalci. V naslednji fazi sledi iskanje potencialnih kandidatov in njihovo
usposabljanje.
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3. Cilji ŠC Ptuj, Višje strokovne šole
3. 1 Dolgoročni cilji
Cilj naše šole je, da postane ustanova, ki bo priznana predvsem po kvaliteti znanja, ki ga
bodo pridobili naši študenti. V ta namen bomo uporabljali moderne metode poučevanja, ki
bodo temeljile na timskem delu, e- učilnicah, projektnem delu, uporabi primerov iz prakse,
povezovanju s podjetji, uvajanju spletnih učilnic in e-izobraževanja ter aktivnem sodelovanju
študentov na predavanjih in vajah.
Prizadevamo si, da bi študenti pridobili kvalitetno strokovno-teoretično in praktično
uporabno znanje, da bi se šola še tesneje povezala s podjetji, organizacijami in zavodi v naši
regiji in se uveljavila navzven. Želimo graditi na fleksibilnosti, dobrih medsebojnih odnosih in
dvigu kvalitete izobraževanja, zato bomo predavatelje spodbujali k nadaljnjemu
izobraževanju.
Glede na razvojne cilje si je šola jasno določila dolgoročne cilje in z njimi povezane rezultate,
kakor tudi kazalnike, ki bodo merljivi in dokazovali doseganje ciljev. Za uspešen potek naših
programov in njihovega razvoja v smislu učinkovitosti in uspešnosti spremljamo tri
dolgoročne cilje, ki so merljivi preko kazalnikov. Vsakemu od dolgoročnih ciljev smo pripisali
nekaj kratkoročnih ciljev, ki nas bodo pripeljale k želenemu cilju do študijskega leta
2021/2022. Posamezen dolgoročni cilj in metodološki opis kazalnikov za dosego
dolgoročnega cilja je v nadaljevanju prikazan v ustreznih tabelah.
Kot zelo pomemben dolgoročen cilj postavljamo spremljanje kakovosti dela šole ter pripravo
samoevalvacijskega poročila in poročila komisije za kakovost.
Na šoli želimo zagotavljati pogoje za ustvarjalnost in skrbeti za strokovni razvoj. Pri tem
bomo posebej pozorni in pripravili programe strokovnega usposabljanja predavateljev, ki jih
bomo izvajali na šoli.
Skrbeti želimo za prepoznavnost šole v okolju, za sodelovanje šole z najširšo javnostjo
(gospodarstvom, drugimi javnimi zavodi, z osnovnimi in srednjimi šolami…).
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Na VSŠ smo si zastavili naslednje dolgoročne cilje:
• povečati število diplomantov,
• izboljšati strokovno dejavnost šole in
• izboljšati sodelovanje s podjetji.
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Okvir za pripravo dolgoročnih ciljev:
Zap. št.
cilja

Dolgoročni cilj:

1. kazalnik

1.

Izhodiščno
leto1

Opis kazalnikov
Povečati število vseh prvič vpisanih
študentov v prvi letnik

Izboljšati prehodnost iz 1. v 2. letnik (redni
Povečati število diplomantov 2. kazalnik študij)

Izhodiščna vrednost
kazalnika

Načrtovano
leto

2018/19

127

2022

137 (zvišanje za 8 %)

2017/18

69 %

2022

72 % (zvišanje za 4 %)

2017/18

58 diplomantov na leto

2022

62 diplomantov na leto
(zvišanje za 8 %)

Pričakovana vrednost kazalnika

Povečati število vseh diplomantov na leto
3. kazalnik

Zap. št.
cilja

Dolgoročni cilj:

Opis kazalnikov

1. kazalnik
2.

Število organiziranih dogodkov za
študente (ekskurzije, terenske vaje, )

2

Izhodiščno
leto2

Izhodiščna vrednost
kazalnika

Načrtovano
leto

2017/18

20

2022

24 (zvišanje za 1 dogodek/leto)
4%

2017/18

12

2022

16 (zvišanje za 1 dogodek/leto)
4%

Izboljšati strokovno dejavnost šole
2. kazalnik Število strokovnih dogodkov na šoli

1

Pričakovana vrednost kazalnika

Izhodiščno leto je leto, za katerega je vrednost kazalnika že znana.
Izhodiščno leto je leto, za katerega je vrednost kazalnika že znana.
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3. kazalnik

Število objavljenih prispevkov
(konference, zborniki, revije)

4. kazalnik Število ur strokovnih izobraževanj in
usposabljanj na strokovnega delavca

Zap. št.
cilja

3.

Dolgoročni cilj:

2017/18

10

2022

14 (zvišanje za 1 prispevek/leto)
4%

2017/18

13 ur/str. delavca

2022

15 ur/str. delavca (zvišanje za
0,5 ure/delavca) 4%

Izhodiščno
leto3

Opis kazalnikov

Izhodiščna vrednost
kazalnika

Načrtovano
leto

Pričakovana vrednost kazalnika

1. kazalnik

Povečati število sklenjenih partnerstev s
podjetji

2017/18

29

2022

33 (povečanje za eno partnerstvo
na leto)

2. kazalnik

Povečati število novih predpogodb s
podjetji in institucijami

2017/18

68

2022

72 (povečanje za 8 %)

3. kazalnik

Povečati število diplomskih nalog,
vezanih na podjetje

2017/18

80 %

2022

84 % (povečanje za 4 %)

4. kazalnik

Povečati število prireditev za člane alumni
2017/18
kluba

1

2022

3 (povečanje za en dogodek
vsako drugo leto)

Izboljšati sodelovanje s podjetji
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3. 2 Kratkoročni cilji
•
Zap.
št. cilja

1.

Kratkoročni cilji za dolgoročni cilj 1: Povečati število diplomantov

Kratkoročni cilj

Zap. št.
dolg. cilja*

Povečati število diplomantov 1.

Izhodiščno
leto

Opis kazalnikov

Povečati število vseh prvič vpisanih študentov v prvi letnik 2018/19

127

130 (zvišanje za 2 % na
leto)

2. kazalnik

Izboljšati prehodnost iz 1. v 2. letnik (redni študij)

2017/18

69 %

70 % (zvišanje za 1 %
na leto)

2017/18

58 diplomantov na
leto

59 diplomantov (zvišanje
za 2 % na leto)

Povečati število vseh diplomantov na leto

Zap. št.
cilja

Kratkoročni cilji za dolgoročni cilj 2: Izboljšati strokovno dejavnost šole
Zap. št.
dolg. cilja*

Kratkoročni cilj

Izhodiščno
leto

Izhodiščna vrednost
kazalnika

Število organiziranih dogodkov za
študente (ekskurzije, terenske vaje,)

2017/18

20

21 (zvišanje za 4 % na leto)

2. kazalnik Število strokovnih dogodkov na šoli

2017/18

12

13 (zvišanje za 4 % na leto)

Opis kazalnikov

1. kazalnik
2.

Pričakovana vrednost
kazalnika v letu 2018

1. kazalnik

3. kazalnik

•

Izhodiščna
vrednost kazalnika

Izboljšati strokovno dejavnost šole
2.

Pričakovana vrednost kazalnika v
letu 2018
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3. kazalnik

Število objavljenih prispevkov
(konference, zborniki, revije)

4. kazalnik Število ur strokovnih izobraževanj in
usposabljanj na strokovnega delavca

•

Zap. št.
cilja

3.

2017/18

10

11 (zvišanje za 4 % na leto)

2017/18

13 ur/zaposlenega

13,5 ur/ str. delavca (zvišanje za 0,5
ure/zaposlenega na leto)

Kratkoročni cilji za dolgoročni cilj 3: Izboljšati sodelovanje s podjetji

Kratkoročni cilj

Zap. št.
dolg. cilja*

Opis kazalnikov

Izhodiščna
vrednost
kazalnika

Izhodiščno
leto

Pričakovana vrednost
kazalnika v letu 2018

1. kazalnik

Povečati število sklenjenih partnerstev s podjetji

2017/18

29

30

2. kazalnik

Povečati število kontaktov z novimi podjetji in institucijami

2017/18

68

69

3. kazalnik

Povečati število diplomskih nalog, vezanih na podjetje

2017/18

80 %

81 %

4. kazalnik

Povečati število prireditev za člane alumni kluba

2017/18

1

2

Izboljšati sodelovanje s podjetji 3.
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3. 3 Aktivnosti (izvedbene naloge) za dosego ciljev zavoda
Dolgoročni cilj:

D1: Povečati število diplomantov

Kratkoročni cilj:

K1: Povečati število vseh prvič vpisanih študentov v prvi letnik

Zap. št.

Opis aktivnosti/ukrepa

Pričakovani rezultat

1.

Izvedba promocije v srednjih šolah (razredne ure, plakati na oglasnih
Prepoznavnost šole
deskah, objave na TV)

2.

Predstavitev šole na dogodkih (sejmi, konference, mediji, …)

Prepoznavnost šole

3.

Izboljšanje komunikacije med VSŠ in SŠ

Boljša obveščenost

Dolgoročni cilj:

D1: Povečati število diplomantov

Kratkoročni cilj:

K2: Izboljšati prehodnost iz 1. v 2. letnik (redni študij)

Zap. št.

Opis aktivnosti/ukrepa

Pričakovani rezultat

1.

Aktivno tutorstvo

Izboljšanje komunikacije

2.

Povečati aktivnost študentov na predavanjih/vajah

Povečanje števila študentov z uspešno
opravljenimi študijskimi obveznostmi

3.

Dodatne ure za pomoč študentom

Povečanje števila študentov z uspešno
opravljenimi študijskimi obveznostmi

Dolgoročni cilj:

D1: Povečati število diplomantov

Kratkoročni cilj:

K3: Zvišanje števila diplomantov na leto

Zap. št.

Opis aktivnosti/ukrepa

Pričakovani rezultat

1.

Seminar z naslovom proces izdelave diplomske naloge v zaključnih
letnikih

Motiviranje študentov, izboljšanje
kakovosti diplomskih nalog

2.

Motivacijska pisma študentom, ki še nimajo potrjene teme diplomske Izboljšana komunikacija, motiviranje
naloge
študentov
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3.

Obveščanje mentorjev o nedokončanih diplomskih nalogah

Boljša obveščenost, motiviranje

4.

Individualni razgovori mentorjev s študenti

Izboljšana komunikacija, motiviranje
študentov

Ime kazalnika:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Opis kazalnika:
Kratek opis:
Omejitve uporabe kazalnika:
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:
Nanaša se na dolgoročni cilj:
Metodološke opredelitve:
Obrazec za izračun:
Viri podatkov in metode merjenja:
Sorodni kazalniki:

Ime kazalnika:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Opis kazalnika:
Kratek opis:
Omejitve uporabe kazalnika:
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:
Nanaša se na dolgoročni cilj:
Metodološke opredelitve:
Obrazec za izračun:
Viri podatkov in metode merjenja:
Sorodni kazalniki:

Ime kazalnika:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Opis kazalnika:
Kratek opis:
Omejitve uporabe kazalnika:
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:
Nanaša se na dolgoročni cilj:
Metodološke opredelitve:
Obrazec za izračun:
Viri podatkov in metode merjenja:
Sorodni kazalniki:

Povečati število vseh prvič vpisanih študentov v prvi letnik
1 K1
Število študentov
Povečati vpis rednih in izrednih študentov v prvi letnik
ni
Realizacija vpisa 2018/19: 127 študentov
Načrtovana vrednost vpisa v 2021/22 je 137 študentov
1 D Povečati število diplomantov
Vpisano število študentov
Evidenca VSŠ

Izboljšati prehodnost iz 1. v 2. letnik (redni študij)
1 K2
%
Povečati delež rednih študentov, ki so dosegli dovolj ECTS za
napredovanje v drugi letnik
Redni študij
Realizacija prehodnosti v študijskem letu 2017/18: 69 %
Načrtovana prehodnost v študijskem letu 2021/22: 72 %
1 D Povečati število diplomantov
Število rednih prvič vpisanih študentov, ki je doseglo 45 ECTS x
100 % / številom prvič vpisanih rednih študentov
Evidenca VSŠ

Povečati število vseh diplomantov na leto
1 K3
%
Število diplomantov, ki diplomira v študijskem letu
ni
Realizirano število diplomantov 2017/18: 58 diplomantov
Načrtovano število diplomantov v 2021/22: 62 diplomantov
1 D Povečati število diplomantov
Število diplomantov tekočega leta x 100 % / število diplomantov
2017/18
Evidenca VSŠ
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Dolgoročni cilj:

D2: Izboljšati strokovno dejavnost šole

Kratkoročni cilj:

K1: Število organiziranih dogodkov za študente (ekskurzije, terenske vaje,)

Zap. št.

Opis aktivnosti/ukrepa

Pričakovani rezultat

1.

Aktivno sodelovanje predavateljev s podjetji

Izboljšanje komunikacije

2.

Kreiranje baze uspešnih podjetij

Večja možnost izbire

3.

Motiviranje študentov za aktivno udeležbo

Večji odziv študentov

Dolgoročni cilj:

D2: Izboljšati strokovno dejavnost šole

Kratkoročni cilj:

K2: Število strokovnih dogodkov na šoli

Zap. št.

Opis aktivnosti/ukrepa

Pričakovani rezultat

1.

Aktivno sodelovanje predavateljev s podjetji in
institucijami

Izboljšanje komunikacije

2.

Kreiranje baze uspešnih podjetij in institucij

Večja možnost izbire

3.

Motiviranje študentov za aktivno udeležbo

Večji odziv študentov

Dolgoročni cilj:

D2: Izboljšati strokovno dejavnost šole

Kratkoročni cilj:

K3: Število objavljenih prispevkov (konference, zborniki, revije)

Zap. št.

Opis aktivnosti/ukrepa

Pričakovani rezultat

1.

Organizacija strokovne konference na šoli

Aktivni predavatelji, študenti in diplomanti

2.

Okrepiti strokovno dejavnost na šoli

Večja aktivnost študentov in predavateljev

3.

Povečati število projektov na šoli

Večja aktivnost študentov in predavateljev
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Dolgoročni cilj:

D2: Izboljšati strokovno dejavnost šole

Kratkoročni cilj:

K4: Število ur strokovnih izobraževanj in usposabljanj na strokovnega delavca

Zap. št.

Opis aktivnosti/ukrepa

Pričakovani rezultat

1.

Organizacija izobraževanj za zaposlene na šoli

Večja informiranost

2.

Mobilnost strokovnih delavcev (program
ERASMUS +)

Izmenjava informacij in pridobivanje novih izkušenj

3.

Udeležba na brezplačnih dogodkih v podjetjih
in drugih institucijah

Pridobivanje novih informacij in izkušenj

Ime kazalnika:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Opis kazalnika:
Kratek opis:
Omejitve uporabe kazalnika:
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:
Nanaša se na dolgoročni cilj:
Metodološke opredelitve:
Obrazec za izračun:
Viri podatkov in metode merjenja:
Sorodni kazalniki:

Ime kazalnika:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Opis kazalnika:
Kratek opis:
Omejitve uporabe kazalnika:
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:
Nanaša se na dolgoročni cilj:
Metodološke opredelitve:
Obrazec za izračun:
Viri podatkov in metode merjenja:
Sorodni kazalniki:

Število organiziranih dogodkov za študente (ekskurzije, terenske
vaje, )
2 K1
Število dogodkov
Povečati število dogodkov za študente
ni
Realizirano število dogodkov 2017/18: 20 dogodkov
Načrtovano število dogodkov v 2021/22: 24 dogodkov
2 D Izboljšati strokovno dejavnost šole
Število dogodkov v študijskem letu
VSŠ

Število strokovnih dogodkov na šoli
2 K2
Število dogodkov
Povečati število strokovnih dogodkov na šoli
ni
Realizirano število dogodkov 2017/18: 12 dogodkov
Načrtovano število dogodkov v 2021/22: 16 dogodkov
2 D Izboljšati strokovno dejavnost šole
Število dogodkov v študijskem letu
VSŠ

19
JZ Šolski center Ptuj je vpisan pri Okrožnem sodišču Ptuj, vložna številka 10070500, matična številka 5064678, davčna številka 23369809, TRR 01100 – 6030704209
Obrazec: VSŠ –FN

ŠC Ptuj, Višja strokovna šola

Finančni načrt 2018 - 2022

Ime kazalnika:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Opis kazalnika:
Kratek opis:
Omejitve uporabe kazalnika:
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:

Število objavljenih prispevkov (konference, zborniki, revije)
2 K3
Število prispevkov

Nanaša se na dolgoročni cilj:
Metodološke opredelitve:
Obrazec za izračun:
Viri podatkov in metode merjenja:
Sorodni kazalniki:

2 D Izboljšati strokovno dejavnost šole

Ime kazalnika:

Število ur strokovnih izobraževanj in usposabljanj na strokovnega
delavca
2 K4
Število ur na strokovnega delavca

Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Opis kazalnika:
Kratek opis:
Omejitve uporabe kazalnika:
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:
Nanaša se na dolgoročni cilj:
Metodološke opredelitve:
Obrazec za izračun:
Viri podatkov in metode merjenja:
Sorodni kazalniki:

Povečati število objavljenih prispevkov
ni
Realizirano število objav 2017/18: 10 objavljenih prispevkov
Načrtovano število objav v 2021/22: 14 objavljenih prispevkov

Število objavljenih prispevkov v študijskem letu
VSŠ

Povečati število ur usposabljanj na strokovnega delavca
ni
Realizirano število ur na strokovnega delavca 2017/18: 13 ur
Načrtovano število ur na strokovnega delavca v 2021/22: 15 ur
2 D Izboljšati strokovno dejavnost šole
Število ur vseh usposabljanj v tekočem letu / število strokovnih
delavcev
VSŠ

Okvir za zapis ukrepov/aktivnosti, ki so potrebni za uresničitev zastavljenih ciljev:
Dolgoročni cilj:

D 3: Izboljšati sodelovanje s podjetji

Kratkoročni cilj:

K1: Povečati število sklenjenih partnerstev s podjetji

Zap. št.

Opis aktivnosti/ukrepa

Pričakovani rezultat

1.

Osebni kontakti s potencialnimi delodajalci

Pridobitev novih delodajalcev

2.

Organizacija dogodkov za delodajalce, pri katerih so študenti na PRI Prepoznavnost med delodajalci

3.

Promocija šole

Prepoznavnost šole v okolju
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Dolgoročni cilj:

D3: Izboljšati sodelovanje s podjetji

Kratkoročni cilj:

K2: Povečati število kontaktov z novimi podjetji in institucijami

Zap. št.

Opis aktivnosti/ukrepa

Pričakovani rezultat

1.

Osebni kontakti s potencialnimi delodajalci

Pridobitev novih delodajalcev

2.

Organizacija dogodkov za delodajalce, pri katerih so študenti na PRI Prepoznavnost med delodajalci

3.

Promocija šole

Prepoznavnost šole v okolju

4.

Vzpostavitev enotne elektronske baze podjetij

Izboljšana evidenca podjetij

Dolgoročni cilj:

D3: Izboljšati sodelovanje s podjetji

Kratkoročni cilj:

K3: Povečati število diplomskih nalog, vezanih na podjetje

Zap. št.

Opis aktivnosti/ukrepa

Pričakovani rezultat

1.

Motiviranje mentorjev in študentov za izdelavo praktičnih diplomskih
nalog

Aplikativne diplomske naloge v
podjetjih

2.

Predstavitev ideje diplomske naloge mentorjem v podjetjih

Vključevanje podjetij pri izdelavi
diplomske naloge

3.

Predstavitev najboljših diplomskih nalog na strokovni konferenci

Prepoznavnost šole v okolju

Dolgoročni cilj:

D3: Izboljšati sodelovanje s podjetji

Kratkoročni cilj:

K4: Povečati število prireditev za člane alumni kluba

Zap. št.

Opis aktivnosti/ukrepa

Pričakovani rezultat

1.

Obveščanje diplomantov o dogodkih na šoli

Večja informiranost

2.

Organizacija srečanj z diplomanti

Izboljšanje pripadnosti šoli
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Ime kazalnika:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Opis kazalnika:
Kratek opis:
Omejitve uporabe kazalnika:
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:
Nanaša se na dolgoročni cilj:
Metodološke opredelitve:
Obrazec za izračun:
Viri podatkov in metode merjenja:
Sorodni kazalniki:

Ime kazalnika:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Opis kazalnika:
Kratek opis:
Omejitve uporabe kazalnika:
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:
Nanaša se na dolgoročni cilj:
Metodološke opredelitve:
Obrazec za izračun:
Viri podatkov in metode merjenja:
Sorodni kazalniki:

Ime kazalnika:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Opis kazalnika:
Kratek opis:
Omejitve uporabe kazalnika:
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:
Nanaša se na dolgoročni cilj:
Metodološke opredelitve:
Obrazec za izračun:
Viri podatkov in metode merjenja:
Sorodni kazalniki:

Ime kazalnika:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Opis kazalnika:
Kratek opis:
Omejitve uporabe kazalnika:

Finančni načrt 2018 - 2022

Povečati število sklenjenih partnerstev s podjetji
3 K1
Število partnerstev
Povečati število podpisanih partnerstev s podjetji
ni
Realizirano število partnerstev 2017/18: 29 partnerstev
Načrtovano število partnerstev v 2021/22: 33 partnerstev
3 D Izboljšati sodelovanje s podjetji
Število podpisanih partnerstev v študijskem letu
VSŠ

Povečati število novih predpogodb s podjetji in institucijami
3 K2
Število predpogodb
Povečati število podpisanih predpogodb s podjetji in institucijami
ni
Realizirano število predpogodb v 2017/18: 68 predpogodb
Načrtovano število predpogodb v 2021/22: 72 predpogodb
3 D Izboljšati sodelovanje s podjetji
Število podpisanih predpogodb v študijskem letu
VSŠ

Povečati število diplomskih nalog, vezanih na podjetje
3 K3
% diplomskih nalog
Povečati število diplomskih nalog, katerih tema se nanaša na
podjetje
ni
Realizirani delež diplomskih nalog 2017/18: 80 %
Načrtovani delež diplomskih nalog v 2021/22: 84 %
3 D Izboljšati sodelovanje s podjetji
Število diplomskih nalog s temo iz podjetja x 100 % / številom
vseh diplomskih nalog v študijskem letu
Evidenca VSŠ

Povečati število prireditev za člane alumni kluba
3 K4
Število prireditev
Organizacija dogodkov za člane alumni kluba
ni
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Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:
Nanaša se na dolgoročni cilj:
Metodološke opredelitve:
Obrazec za izračun:
Viri podatkov in metode merjenja:
Sorodni kazalniki:

Finančni načrt 2018 - 2022

Realizirano število dogodkov 2017/18: 1 dogodek
Načrtovano število dogodkov v 2021/22: 3 dogodki
3 D Izboljšati sodelovanje s podjetji
Število organiziranih dogodkov v študijskem letu
VSŠ

4. Načrtovanje virov
4. 1 Kadrovski načrt zavoda
4. 2 Načrt vlaganj v prostor in opremo
4. 3 Načrt ostalih virov.
5. Finančni načrt - ovrednotenje virov
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