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LETNO POROČILO VSŠ 2019
Višja strokovna šola
V študijskem letu 2018/19 smo izvajali na šoli naslednje višješolske programe: Bionika,
Ekonomist, Mehatronika in Upravljane podeželja in krajine. Diplomanti programa Bionika
pridobijo interdisciplinarna znanja s področja tehnike in narave ter so tako nepogrešljiv kader v
vsakem naprednem podjetju. Izjemno uspešne principe iz narave skušamo implementirati v
inženirska znanja. V programu Ekonomist študent pridobi znanja s področja komercialnega
poslovanja, računovodstva, finančnega poslovanja, mednarodne menjave ipd. Program
Mehatronika daje interdisciplinarna znanja in veščine s področja strojništva, elektrotehnike in
informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Program je atraktiven in zanimiv za gospodarstvo in
razvoj lokalnega okolja. Program UPK daje znanja s področja regionalnega razvoja podeželja ter
tehnologije kmetijske pridelave in reje.
Podatki o vpisu in uspešnosti za študijsko leto 2018/19
Število študentov v š.l. 2018/19
V študijskem letu 2018/19 so bili organizirani štirje oddelki prvega letnika rednega študija in en
oddelek izrednega študija, štirje oddelki drugega letnika rednega študija in en oddelek izrednega
študija ter en oddelek tretjega ciklusa. Zaradi majhnega števila vpisanih v program Bionika smo
prvi in drugi letnik združili v en oddelek in izvajali samo predmete drugega letnika. Izredni
študij v programu Ekonomist in UPK smo zaradi majhnega števila kandidatov izvajali
prilagojeno – skladno z individualnimi izobraževalnimi načrti. Študijskega procesa v Slovenskih
Konjicah nismo izvajali. V tem študijskem letu je bilo na VSŠ na rednem študiju vpisanih 229
študentov, od tega je bilo prvič vpisanih 172 študentov, letnik je ponavljalo 57 študentov. Na
izrednem študiju je bilo v vseh programih vpisanih 63 študentov. Skupaj je študijske obveznosti
opravljalo 343 študentov. V študijskem letu 2018/19 je bilo na VSŠ prvič vpisanih 19 študentov
manj kot preteklo leto, od tega 6 več na rednem in 25 manj na izrednem študiju. Skupaj je
študijske obveznosti opravljalo 40 študentov več kot preteklo študijsko leto.
Uspešnost izobraževanja v študijskem letu 2018/2019
V programu BIONIKA so bili do 30. 9. 2019 uspešni štirje študenti 1. letnika. To pomeni, da so
si pridobili ustrezno število kreditnih točk, ki so pogoj za napredovanje v višji letnik. Ostali ne
izpolnjujejo pogojev ali pa so se izpisali. Pogoje za napredovanje v 2. letnik izpolnjuje 50 %
vpisanih študentov. Od štirih aktivnih študentov jih 100 % izpolnjuje pogoje za napredovanje v
2. letnik.
Od 19 študentov Bionike, ki so bili vpisani v 2. letnik, jih je 5 diplomiralo.
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Preglednica 1: Število študentov v programu BIONIKA po doseženih kreditnih točkah
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V programu EKONOMIST je bilo do 30. 9. 2019 uspešnih 16 študentov 1. letnika. To pomeni,
da so pridobili ustrezno število kreditnih točk, ki so pogoj za napredovanje v višji letnik. Pogoje
za ponavljanje 1. letnika izpolnjujejo trije študenti. Ostali ne izpolnjujejo pogojev ali pa so se
izpisali. Pogoje za napredovanje v 2. letnik izpolnjuje 51 % vpisanih študentov. Od 21 aktivnih
študentov jih 76 % izpolnjuje pogoje za napredovanje
Od 39 študentov ekonomije, ki so bili vpisani v 2. letnik, jih je 9 diplomiralo.
V 1. ciklus je bilo vpisanih 10 študentov. V 2. ciklus sta bila vpisana dva študenta. V tretji ciklus
sta bila vpisana dva študenta.
Preglednica 2: Število študentov v programu EKONOMIST po doseženih kreditnih točkah
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V programu MEHATRONIKA je bilo do 30. 9. 2019 uspešnih 31 študentov 1. letnika. To
pomeni, da so pridobili ustrezno število kreditnih točk, ki so pogoj za napredovanje v višji letnik.
Pogoje za ponavljanje 1. letnika izpolnjuje en študent. Ostali ne izpolnjujejo pogojev ali pa so se
izpisali. Pogoje za napredovanje v 2. letnik izpolnjuje 69 % vpisanih študentov. Od 34 aktivnih
študentov jih 91 % izpolnjuje pogoje za napredovanje.
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Od 68 študentov Mehatronike, ki so bili vpisani v 2. letnik, jih je 17 diplomiralo.
V 1. ciklus je bilo vpisanih 16 študentov. V drugi ciklus je bilo vpisanih 23 študentov. V tretji
ciklus je bilo vpisanih 24 študentov. Od 24 študentov 3. ciklusa jih je 5 diplomiralo.

Preglednica 3: Število študentov v programu MEHATRONIKA po doseženih kreditnih točkah
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V programu UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE je bilo do 30. 9. 2019 uspešnih 18
študentov 1. letnika. To pomeni, da so pridobili ustrezno število kreditnih točk, ki so pogoj za
napredovanje v višji letnik. Ostali ne izpolnjujejo pogojev ali pa so se izpisali. Pogoje za
napredovanje v 2. letnik izpolnjuje 82 % vpisanih študentov. Od 18 aktivnih študentov jih 100 %
izpolnjuje pogoje za napredovanje.
Od 32 študentov Upravljanja podeželja in krajine, ki so bili vpisani v 2. letnik, jih je 12
diplomiralo.
V 1. ciklus je bilo vpisan en študent. V 3. ciklus so bili vpisani trije študenti, izmed katerih je
eden diplomiral.
Preglednica 4: Število študentov v programu UPK po doseženih kreditnih točkah
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Povezovanje z okoljem
SEPTEMBER - OKTOBER 2018
• Vpis štirinajste generacije študentov Mehatronike (redni in izredni študij)
• Vpis trinajste generacije študentov UPK (redni in izredni študij)
• Vpis enajste generacije študentov Ekonomije (redni in izredni študij)
• Vpis sedme generacije študentov Bionike (redni študij)
• Višja strokovna šola se predstavi na 51. MOS-u v Celju
• Promocija za vpis (oglaševanje v medijih, pošiljanje promocijskih letakov, individualno
svetovanje na sedežu šole)
• Zagovori diplomskih nalog
• Uvodni dan na Višji strokovni šoli
• Slovesnost ob donaciji bioničnih in medicinskih eksponatov – Janez Škrlec
• Projekt Podjetje se predstavi – študentom se je predstavilo 7 podjetij
• Deseto športno srečanje študentov in predavateljev
• Na 28. TPV Slovenije je dobil študent Domen Zelenko priznanje za najboljšo nalogo v
kategoriji projekti
• Predstavitev podjetja TKI Hrastnik in njihove blagovne znamke Horty
• Predstavitev VSŠ na ISIO dnevih v Qlandiji Ptuj
• Strokovna ekskurzija študentov UPK – Ogled živinorejske kmetije v Podlehniku
• Gostujoče predavanje za študente UPK: Podjetje Bayer
• Gostujoče predavanje za študente UPK: Miša Pušenjak
• Strokovna ekskurzija: Vrtnarija Kumer
• Strokovna ekskurzija: Semenarna Ljubljana – OE Ptuj
NOVEMBER – DECEMBER 2018
• Zagovori diplomskih nalog
• Strokovna ekskurzija študentov Bionike v podjetje IMPOL v Slovenski Bistrici.
• Strokovna ekskurzija študentov 2. letnika Mehatronike v Impol Sl. Bistrica in Unior Zreče
• Strokovna ekskurzija študentov UPK in Bionika v Avstrijo
• Strokovna ekskurzija študentov Mehatronike v podjetje Rimac v Zagrebu
• Študent Bionike Jernej Skuhala osvoji 1. mesto na državnem univerzitetnem prvenstvu v
šahu
• Strokovni posvet z delodajalci – Potrebe po kadrih 2018 – zaključna konferenca projekta
• Predstavitev Bionike na delavnicah za dijake Gimnazije Ptuj
• Strokovna ekskurzija študentov UPK v Avstrijo: Selekcijski center poljedelskih kultur in
kmetija z dopolnilno dejavnostjo
• Gostujoče predavanje za študente UPK: Podjetje Karsia
• Gostujoče predavanje za študente UPK: Podjetje Metrob
• Gostujoče predavanje za študente UPK: Podjetje Saatbau
JANUAR – FEBRUAR 2019
• Zagovori diplomskih nalog
• Informativni dnevi za redne in izredne študente
• Predstavitev VSŠ na TŠC Maribor
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Predstavitev VSŠ na Biotehniški šoli Maribor
11. višješolski in visokošolski sejem
Strokovna ekskurzija študentov Mehatronike in Bionike v podjetje Odelo Slovenija
Predstavitev višješolskih programov v zaključnih razredih šol ŠC Ptuj,
Predstavitev VSŠ na Informativi 2019 v Ljubljani (Skupnost višjih šol)
Predstavitev VSŠ na sejmu IFAM Celje
Oglaševanje na spletni strani VSŠ Ptuj in socialnih omrežjih
Gostujoče predavanje na temo Ohranjanje avtohtonih sort
Gostujoče predavanje na temo Ekološko varstvo rastlin
Gostujoče predavanje na temo Varstvo poljščin
Strokovna ekskurzija študentov UPK - Ogled živinorejske ekološke kmetije
Gostujoče predavanje: Govedorejsko društvo Ptuj na temo Plodnost krav
Gostujoče predavanje za študente UPK: Podjetje Agrosaat
Gostujoče predavanje za študente UPK: GURS
Strokovna ekskurzija študentov UPK: KGZ Ptuj – Laboratorij za analizo tal

MAREC – APRIL 2019
• Zagovori diplomskih nalog
• Predstavitev VSŠ na SERŠ Maribor
• Strokovna ekskurzija študentov Bionike in Mehatronike v podjetje Talum Kidričevo
• Strokovna ekskurzija študentov vseh programov v Avstrijo in na Češko
• Predstavitev poslovnih idej študentov UPK pod naslovom »Zelene poslovne ideje«
• Predstavitev učnega projekta študentov UPK z naslovom, „Žajfnica“
• Udeležba na tekmovanju POPRI - Predstavitev podjetniških idej (Bronasto priznanje)
• Noč pisanja diplome 2019
• Gostujoče predavanje s področja pravic intelektualne lastnine – Urad za intelektualno
lastnino
• Deveti dan meroslovja
• Predstavitev VSŠ na Srednji šoli Slovenska Bistrica
• Predstavitev VSŠ na Trgovski šoli Maribor
• Strokovna ekskurzija študentov UPK - Ogled sadjarske ekološke kmetije
• Strokovna ekskurzija študentov UPK v Prekmurje – Ogled obrata Lek veterina in kmetij
• Strokovna ekskurzija študentov UPK: Predstavitev plemenskih bikov v KGZ Ptuj
MAJ – JUNIJ 2019
• Udeležba študentov na 11. mednarodnem raziskovalnem taboru ŠPIC
• Gostujoče predavanje: VAROVANJE, D.O.O. (varovanje premoženja in oseb, varni odziv na
teroristične napade)
• Gostujoče predavanje z naslovom »Grem na razgovor za službo«
• Udeležba študentov programa Ekonomist na predstavitvi poslovnega modela podjetja Hotel
Betnava
• Strokovna ekskurzija študentov programa Ekonomist v podjetje Weiler Abrasives Maribor
• Strokovna ekskurzija študentov programa Ekonomist v Talum
• Strokovna ekskurzija študentov 2. letnika programa Ekonomist v hipermarket Interspar Ptuj
• Strokovna ekskurzija študentov 2. letnika programa Ekonomist v Terme Ptuj
• Zagovori diplomskih nalog
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Predstavitev VSŠ na Paradi učenja na Ptuju

JULIJ, AVGUST 2019
• Prvi vpisni rok za študijsko leto 2019/2020
• Predstavitev VSŠ na Kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni
• Strokovna ekskurzija zaposlenih na VSŠ v Novo Gorico (TŠC, MIC)
SEPTEMBER 2019
• Drugi vpisni rok za študijsko leto 2019/2020
• Zagovori diplomskih nalog
• Trinajsta slavnostna podelitev diplom
• Višja strokovna šola se predstavi na 52. MOS-u v Celju
V študijskem letu 2018/19 smo izvedli preko 50 aktivnosti, s katerimi smo popestrili študijski
proces in promovirali šolo.

MIC-medpodjetniški izobraževalni center
Razvojne usmeritve MIC-a so se usklajevale z dolgoročnimi cilji zavoda in kratkoročnimi cilji
šol-organizacijskih enot ter cilji gospodarstva regije. MIC prevzema vlogo posrednika med
industrijo in šolo predvsem v smislu posredovanja aktualnih znanj na strokovnih kot tudi na
področju ključnih kompetenc podjetništva, socialnih kompetenc in veščin ter področju tehnike in
okoljevarstva. Temeljna naloga MIC-a je vzpostaviti tesno sodelovanje med gospodarstvom in
šolo, raziskati potrebe po izobraževanju v podjetjih in pripraviti izobraževalne programe ali
druge oblike krajšega načina vseživljenjskega izobraževanja.

Cilji, ki bi jih naj uresničevali skozi MIC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spodbujanje vseživljenjskega poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
uvajanje novih tehnologij in spodbujanje tehnološkega razvoja,
usposabljanje brezposelnih,
usposabljanje zaposlenih za povečanje varnosti delovnega mesta,
usposabljanje osipnikov in socialno izločenih posameznikov,
izvajanje prekvalifikacij, dokvalifikacij in mojstrskih izpitov,
podkrepitev gospodarske rasti,
zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela,
izboljševanje možnosti za zaposlovanje nezaposlenih,
pospeševanje podjetništva.
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SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju sestavlja Komisijo pet predavateljev in
dva študenta. Na sestanek je vedno vabljen tudi ravnatelj. Praviloma se sestankov tudi udeležuje.
Člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so bili imenovani na predavateljskem
zboru 27. 8. 2009 ponovno potrjeni na predavateljskem zboru dne 26. 9. 2018. V komisiji so isti
predavatelji, kot preteklo študijsko leto, in sicer Danica Vaupotič, Ljudmila Liponik, Gabrijela
Plateis, Vesna Trančar in Slavko Plazar. Študente bo v komisiji v študijskem letu 2018/19 še
naprej zastopala Monika Plošinjak, študentka drugega letnika programa Ekonomist. Komisiji se
je na novo pridružil Rok Potočnik, študent prvega letnika programa Mehatronika. Na predlog
ravnatelja je ostal predsednik komisije še naprej mag. Slavko Plazar. V času od 1. 10. 2018 do
30. 9. 2019 se je komisija sestala dva krat. Poleg tega je bilo še nekaj kratkih posvetovalnih
sestankov z ravnateljem in posameznimi člani komisije, povezanih s skrinjico zaupanja,
notranjo presojo, zunanjo evalvacijo in aktualnimi problemi.
Predstavitev zaključkov s sestankov komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti
Predsednik komisije je predstavil Poročilo o delu komisije za spremljanje in zagotavljanje
kakovosti in Poročilo o notranji presoji za študijsko leto 2017/18. Člani komisije smo o poročilih
razpravljali in ju soglasno potrdili. Predsednik komisije je predstavil Program dela komisije za
spremljanje in zagotavljanje kakovosti za študijsko leto 2018/19 in Program notranje presoje za
študijsko leto 2018/19. Pri pripravi programov so bili upoštevani predlogi članov komisije, cilji
šole, predlogi vodstva šole ter rezultati anket. Člani komisije smo o obeh dokumentih
razpravljali in ju soglasno potrdili. Analizirali smo Akcijski načrt in preverili katere naloge smo
opravili. Ugotovili smo, da je bilo realiziranih večino nalog, nekatere smo realizirali delno oz. še
ni vidnih izboljšav. Obravnavali smo Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2017/18, ga
sprejeli in posredovali v obravnavo organom zavoda. Razpravljali smo o pripravi Akcijskega
načrta izboljšav za študijsko leto 2018/19 in se dogovorili, da vsak član komisije predlaga in
poskrbi za realizacijo vsaj ene izboljšave. Pogovarjali smo se o aktivnostih, ki jih bomo izvedli v
študijskem letu 2018/19. Pogovarjali smo se o promocije šole in o pripravi dolgoročnega
finančnega načrta ter o kazalnikih, ki bi jih bilo smiselno dolgoročno spremljati. Dogovorili smo
se o organizirani izpeljavi anketiranja študentov. Predsednik komisije je pripravil načrt
anketiranja predavateljev. Vsak predavatelj je bil v študijskem letu samo enkrat ocenjevan.
Na sestanku smo obravnavali in potrdili Akcijski načrt izboljšav sistema kakovosti za študijsko
leto 2018/19. Akcijski načrt je narejen na podlagi rezultatov anket študentov in zadovoljstva
predavateljev, prispevkov v skrinjici zaupanja in ugotovitev notranjih presoj. Dogovorili smo se,
da zadolženi za posamezno aktivnost vodijo evidenco opravljenih aktivnosti in po končani
aktivnosti pripravijo poročilo (zapis) o izvedeni izboljšavi. Na sestanku smo se pogovarjali o
zunanji evalvaciji. S strani NAKVISa smo bili pozvani k oddaji Vloge za zunanjo evalvacijo.
Rok je bil 20. 3. 2019. Vloga je bila pripravljena in pravočasno posredovana na NAKVIS. Za
pripravo vloge je bilo zadolženih 6 vodij posameznih področij, po potrebi pa so se vključevali še
ostali sodelavci. Vsi zaposleni smo lahko vključeni v razgovore, še posebej pa člani komisije za
kakovost, zato se je potrebno seznaniti z Vlogo in ostalimi dokumenti. Vsi dokumenti so v
elektronski obliki dostopni na spletni strani šole in v tiskani verziji v tajništvu šole.
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Poročilo o izvedenem anketiranju
Elektronsko anketo je izpolnilo 35 strokovnih delavcev (od 42 povabljenih k anketiranju), kar
predstavlja večino vseh strokovnih delavcev. Analiza je narejena ločeno za pogodbeno
zaposlene, zaposlene v deležu in redno zaposlene na VSŠ. Povprečna ocena zadovoljstva je
(4.30), kar je za 0.09 boljše od lanske ocene (4.21). Na VSŠ so najbolj zadovoljni zaposleni po
pogodbi (4.62), pri katerih se je ocena zadovoljstva v primerjavi z lanskim letom zvišala (4.59).
Tudi zaposleni v deležu so v povprečju ocenili, da so nekoliko bolj zadovoljni (4.23) kot preteklo
leto (4.12). Najmanj zadovoljni so redno zaposleni na šoli (4.03), vendar nekoliko bolj kot
preteklo leto (3.91). Strokovni delavci so najbolj zadovoljni s sodelovanjem s knjižnico (4.71,
lani 4.82), s sodelovanjem z referatom (4.81, lani 4.77), pa tudi s tehničnim osebjem (4.76, lani
4.69). Strokovni delavci so zadovoljni tudi z Organizacijo in razporedom pouka za redne
študente (4.66, lani 4.59) in z Opremo in tehničnimi pripomočki v predavalnicah, saj se je
ocena zvišala iz 4.40 na 4.56. Zaposleni so pogoje dela v povprečju ocenili z oceno (4.36). Pri
tem velja poudariti, da so zaposleni zelo zadovoljni s prostori za predavanja, vaje (4.53, lani
4.57). Manj zadovoljni so s prostorom v šoli, kjer se lahko pripravljajo na delo in opravljajo
individualne razgovore, saj je ocena 4.03, lani 3.77. Zmanjšalo se je tudi zadovoljstvo z
Možnostjo uporabe telekomunikacijskih pripomočkov in naprav za kopiranje (povprečna ocena
je 4,29, lani 4.40). Strokovni delavci si upamo odkrito izraziti svoje mnenje (4.00, lani 3.94); Na
šoli je sproščeno vzdušje (4.09, lani 3.81) in z nadrejenimi smo v dobrih medsebojnih odnosih
(4.33, lani 4.28). Strokovni delavci se v kolektivu dobro počutimo (4.63, lani 4.60) in smo veseli
in ponosni, da delamo na tej šoli (4.56, lani 4.46). Strokovni delavci smo ocenili, da smo
zadovoljni s sodelovanjem z vodstvom višje šole (4.56, lani 4.49), kjer so najbolj zadovoljni
zaposleni po pogodbi.
V letošnjem letu smo k elektronskemu anketiranju povabili tudi nepedagoške delavce
(referentko, administratorko, računovodkinjo, knjižničarko, hišnika in čistilko). Izpolnjevali so
prilagojeno anketo. Anketo je izpolnilo pet nepedagoških delavcev. Povprečna ocena
zadovoljstva je 3.37, kar pomeni, da so nepedagoški delavci manj zadovoljni kot pedagoški
delavci. Nepedagoški delavci so najbolj zadovoljni z Ustreznostjo prostora, kjer se pripravljajo
na delo (povprečna ocena je 4.40) in s Sodelovanjem z vodstvom višje šole (povprečna ocena je
4.40). Nepedagoški delavci so najmanj zadovoljni z Denarno stimulacijo za dodatno opravljeno
delo (povprečna ocena je 1.25). Nepedagoški delavci so Veseli in ponosni, da delajo na tej šoli,
saj je povprečna ocena zadovoljstva 4.00.
V študijskem letu 2018/19 smo študente povabili k elektronskemu izpolnjevanju ankete o
izvedbi predmeta. Študenti so izpolnili skupaj 612 anket o izvedbi predmeta, od tega 91 v
programu UKP, 337 v programu Mehatronika, 137 v programu Ekonomist in 47 v programu
Bionika. V primerjavi s preteklim letom je število izpolnjenih anket nekoliko večje (lani 412
anket). Glede na to, da je bila za vsakega predavatelja razpisana samo eno anketa (čeprav je
lahko predavatelj za več predmetov), je realizacija anketiranja dobra in rezultati verodostojni.
Upoštevati moramo, da je aktivnih cca. 180 študentov (od 235 prvič vpisanih) in da mora vsak
študent izpolniti v povprečju 6 anket. Povprečna ocena je visoka, to je 4.39, kar je enako kot v
preteklem študijskem letu. Redni študenti so ocenili izvedbo predmeta s 4.37 (lani 4.36), izredni
pa s 4.86 (lani 4.72). Najbolje so izvedbo predmeta ocenili študenti programa Ekonomist (4.50),
(lani 4.52). Študenti programa Mehatronika so izvedbo predmeta ocenili z oceno 4.41, (lani
4.32); študenti programa UPK z oceno 4.30, (lani 4.78). Najslabše so izvedbo predmeta ocenili
študenti programa Bionika, in sicer z oceno, 4.06 (lani 4.34). Na splošno smo lahko z oceno
zadovoljni, saj je povprečna ocena blizu načrtovane ocene 4.5.
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Ob 13. podelitvi diplom dne 25. septembra 2019 smo anketirali diplomante. Diplome je prejelo
70 diplomantov, ankete je izpolnilo 62 diplomantov. Zaposlenih je večina diplomantov programa
mehatronika, dve tretjini diplomantov programa UPK in ekonomist ter polovica diplomantov
programa bionika. Povprečno so dobili zaposlitev v dveh mesecih po diplomiranju, polovica
mehatronikov pa se je zaposlila že v času študija,. Izredni študenti so praviloma zaposleni že v
času študija. Pridobljena izobrazba večini rednim študentom ni omogočila napredovanja na
delovnem mestu. To je logično, saj praviloma iščejo prvo zaposlitev. Izjema so izredni študenti,
saj jih je približno polovica napredovala. Na splošno so diplomanti zelo zadovoljni s študijem na
naši šoli. Ocena zadovoljstva diplomantov v programu Mehatronika je 4.3 na pet stopenjski
lestvici, UPK 4.7, Ekonomist 4.6 in Bionika 4.6. Diplomanti programa Ekonomist in
Mehatronika so nekoliko manj zadovoljni s pridobljenimi kompetencami, saj je povprečna ocena
zadovoljstva 3.9, medtem ko so diplomanti programa Bionika in UPK bolj zadovoljni, saj je
povprečna ocena zadovoljstva 4.6. Na vprašanje kje so dobili informacije o študiju na naši šoli,
jih je največ odgovorilo, da od študentov in prijateljev, nekateri tudi na spletu in od
predavateljev/učiteljev na srednji šoli.
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1 3. 2 Kratkoročni cilji
•

Kratkoročni cilji za dolgoročni cilj 1: Povečati število diplomantov

Zap.
Kratkoročni cilj
št.
cilja

1.

Povečati število
diplomantov

Zap. št.
dolg.
Opis kazalnikov
cilja*

1.

Izhodiščna
Izhodiščno
vrednost
leto
kazalnika

Povečati število vseh
1.
prvič vpisanih
kazalnik
študentov v prvi letnik

2018/19

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

2017/18

Povečati število vseh
3.
diplomantov na leto
kazalnik

2017/18

Pričakovana Realizirana
vrednost
vrednost v
kazalnika v letu 2019
letu 2019

130
(zvišanje za
127
2 % na
leto)
70 %
(zvišanje za
69 %
1 % na
leto)
59
diplomantov
58
(zvišanje za
diplomantov
2 % na
leto)

JZ Šolski center Ptuj je vpisan pri Okrožnem sodišču Ptuj, vložna številka 10070500, matična številka 5064678, davčna številka 23369809

93

69 %
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•

Kratkoročni cilji za dolgoročni cilj 2: Izboljšati strokovno dejavnost šole

Zap.
št. Kratkoročni cilj
cilja

Zap. št. dolg.
cilja*
Opis kazalnikov

1. kazalnik

2. kazalnik
2.

Izboljšati
strokovno
dejavnost šole

2.
3. kazalnik

4. kazalnik

Število
organiziranih
dogodkov za
študente
(ekskurzije,
terenske vaje,)
Število strokovnih
dogodkov na šoli
Število objavljenih
prispevkov
(konference,
zborniki, revije)
Število ur
strokovnih
izobraževanj in
usposabljanj na
strokovnega
delavca

Izhodiščna
Izhodiščno
vrednost
leto
kazalnika

Pričakovana
Realizirana
vrednost
vrednost v
kazalnika v letu letu 2019
2019
34

2017/18

20

21 (zvišanje za
4 % na leto)

2017/18

12

13 (zvišanje za
4 % na leto)
11 (zvišanje za
4 % na leto)

2017/18

10

2017/18

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

Kratkoročni cilji za dolgoročni cilj 3: Izboljšati sodelovanje s podjetji

Zap.
št. Kratkoročni cilj
cilja

3.

Izboljšati
sodelovanje s
podjetji

Zap. št.
dolg.
Opis kazalnikov
cilja*

3.

Pričakovana Realizirana
Izhodiščna
Izhodiščno
vrednost
vrednost v
vrednost
leto
kazalnika v letu 2019
kazalnika
letu 2019

1.
Povečati število sklenjenih
kazalnik partnerstev s podjetji

2017/18

Povečati število kontaktov z
2.
novimi podjetji in
kazalnik
institucijami

2017/18

3.
Povečati število diplomskih
kazalnik nalog, vezanih na podjetje

4.
Povečati število prireditev za
kazalnik člane alumni kluba

2017/18

2017/18

29

68

80 %

1
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30
(zvišanje za
eno
partnerstvo
na leto)
69
(zvišanje za
2 % na
leto)
81 %
(zvišanje za
1 %)
2 (zvišanje
za en
dogodek
vsako
drugo leto

32

74

85 %

3
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Ravnatelj Višje strokovne šole

Robert Harb, univ. dipl. inž. str.
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