PREDLOG ZA ZUNANJO EVALVACIJO
Ime višje strokovne šole in sedež:
ŠOLSKI CENTER PTUJ
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
VOLKMERJEVA CESTA 19
2250 PTUJ
A. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU
1. Organizacijska oblika višje strokovne šole:
enota izobraževalnega zavoda
samostojni javni izobraževalni zavod
zasebni izobraževalni zavod
gospodarska družba
organizacijska enota zavoda, gospodarske družbe ali druge pravne osebe
2. Podatki o ustanovitvi višje strokovne šole:
Ustanoviteljica Višje strokovne šole je Vlada Republike Slovenije. Ustanovljena je bila 12. oktobra
2004 s sklepom Vlade RS o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Ptuj.
Višja strokovna šola kot organizacijska enota Šolskega centra Ptuj je vpisana v Sodni register pri
Okrožnem sodišču na Ptuju, dne 11. 2. 2005 (vložna številka 1/00705/00). Šolski center Ptuj (v
nadaljnjem besedilu: zavod) je pravni naslednik zavoda Srednješolski center Ptuj, ki je bil ustanovljen
z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednješolski center Ptuj« št. 02201/92-5/29-8 z dne 24. julija 1992 in s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
»Šolski center Ptuj« št. 620-03/96-9/1-8 z dne 28. marca 1996 v skladu z novo študijsko zakonodajo
preoblikovan v šolski center. S sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski
center Ptuj« št. 622-02/2001-8 z dne 24. maja 2001 je bil statusno preoblikovan tako, da je bila iz
njegove sestave izločena organizacijska enota Gimnazija in preoblikovana v samostojen javni zavod. S
sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Ptuj« št. 622-02/200153 z dne 12. oktobra 2004 je bil ponovno organizacijsko preoblikovan s tem, da je bila v okviru zavoda
ustanovljena nova organizacijska enota Višja strokovna šola. S tem sklepom se v okviru zavoda
oblikuje nova organizacijska enota Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), dosedanje
organizacijske enote se preimenujejo, sestava sveta in druge rešitve v ustanovitvenem aktu se
uskladijo z zakonom.
Opis organiziranosti:
Za izvajanje dejavnosti zavoda so organizirane naslednje organizacijske enote:
A) šole:
- Ekonomska šola,
- Biotehniška šola,
- Elektro in računalniška šola,
- Strojna šola in
- Višja strokovna šola
in
B) Druga organizacijska enota:
Medpodjetniški izobraževalni center (MIC).
Zavod vodi direktor kot poslovodni organ zavoda. Višjo strokovno šolo vodi ravnatelj.
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3. Podatki o vlagatelju:
Zastopnik (ime in priimek,
funkcija)
Zavod, organizacija
Ulica in hišna številka
Poštna številka in pošta
Telefon / faks
Elektronski naslov

Branko KUMER, direktor
ŠOLSKI CENTER PTUJ
VOLKMERJEVA CESTA 19
2250 PTUJ
02 7871 710 / 02 7871 711
branko.kumer@scptuj.si

4. Podatki o višji strokovni šoli (organizacijski enoti šolskega centra/gospodarske družbe):
Zastopnik (ime in priimek,
Robert HARB, ravnatelj
funkcija)
Zavod, organizacija
ŠOLSKI CENTER PTUJ
Ulica in hišna številka
VOLKMERJEVA CESTA 19
Poštna številka in pošta
2250 PTUJ
Telefon
02 7871 812
Elektronski naslov
robert.harb@scptuj.si
Dislocirane enote
Ni dislociranih enot
5. Študijski programi in študenti v tekočem študijskem letu
Študijski programi
Skupno število vpisanih
Število rednih
študentov
študentov
Bionika
87
75
Ekonomist
147
130
Mehatronika
194
128
Upravljanje podeželja in krajine
66
62

Število izrednih
študentov
12
17
66
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6. Moduli in izbirni predmeti, ki jih ponuja šola
Študijski program

Moduli

Izbirni predmeti

Bionika

Mikro tehnologije in energetika
(MTE)

Bionske mikro in nano
tehnologije
Energetika v bioniki
Praktično izobraževanje - Mikro
tehnologije in energetika

Umetna inteligenca in
energetika

Prosto izbirni modul
Odprti kurikul

Ekonomist

Podjetništvo in trženje

Bionska umetna inteligenca
Energetika v bioniki
Praktično izobraževanje –
Umetna inteligenca in
energetika
Prosta izbira študenta
Tehniška dokumentacija in
modeliranje
Energetika v bioniki 2
Praktično izobraževanje – Odprti
kurikul
Trženje
Podjetništvo
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Temelji računovodstva

Mehatronika

Prosto izbirni modul
Avtomatizacija

Robotika

Proizvodni sistemi

Izbirni predmet

Prosto izbirni modul
Upravljanje podeželja in krajine

Vodenje rastlinske pridelave

Vodenje reje živali

Prosto izbirni modul

Praktično izobraževanje –
Podjetništvo in trženje
Temelji računovodstva
Praktično izobraževanje - Temelji
računovodstva
Prosto izbirni predmet
Programiranje v avtomatiki
Tehnološki procesi
Praktično izobraževanje Avtomatizacija
Robotski sistemi
Tehnološki procesi
Praktično izobraževanje Robotika
Računalniško podprte
tehnologije
Tehnološki procesi
Praktično izobraževanje Proizvodni sistemi
Programiranje v avtomatiki
Robotski sistemi
Računalniško podprte
tehnologije
Elektronika v mehatroniki
Pogoni in mehanizmi
Prosto izbirni predmet
Gospodarjenje v poljedelstvu in
vrtnarstvu
Gospodarjenje v sadjarstvu in
vinogradništvu
Praktično izobraževanje
Ekološka pridelava hrane
Logistika in mehanizacija v
kmetijstvu
Varstvo rastlin s fitofarmacijo
Gospodarjenje v živinoreji
Treniranje in jahanje konj
Prosto izbirni predmet
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B. PODROČJA PRESOJE
1. Šola ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti.

da

ne

2. Sistem vodenja kakovosti je skladen z zakonom in merili.

da

ne

3. Šola ima certifikat kakovosti po standardih: ________________
B. 1 VPETOST V OKOLJE
1. Vpetost višje strokovne šole v okolje
Trditev
Da Delno
1. VSŠ ima objavljeno
Da
poslanstvo in strategijo
svojega razvoja.

Ne

Priloga/stran
Poslovnik kakovosti VSŠ, 2. 6. 2012, str. 11
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Kakovost/pos
lovnik_kakovosti_vs_pk_4_izdaja.pdf
Publikacija Višje strokovne šole za študijsko
leto 2013/14, str. 3
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
ublikacijavss_2013-14.pdf
Publikacija Višje strokovne šole za študijsko
leto 2012/13, str. 3
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
ublikacijavss_2012-13.pdf
Poročilo o delu v š.l. 2012/13, Elementi
letnega delovnega načrta 2013/14, str. 4
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2013.pdf
Poročilo o delu v š.l. 2011/12, Elementi
letnega delovnega načrta 2012/13, str. 3
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2012.pdf
STRATEŠKI NAČRT VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ŠC
PTUJ 2011-2016, str. 3, 5, 6, 7, 9
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/s
trate_ki_nacrt_vs_v3.pdf
SAMOEVALVACIJSKO POROČILO za študijsko
leto 2012/2013, str. 6
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/S
amoevalvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2
013.pdf
SAMOEVALVACIJSKO POROČILO za študijsko
leto 2011/2012, str. 6
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/s
amoevalvacijsko_poroilo_vs_ptuj_2011_201
2.pdf
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2. V poslanstvu in strategiji je
opredeljena vloga šole v:

Da

Poslovnik kakovosti VSŠ, 2. 6. 2012, str. 1332
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Kakovost/pos
lovnik_kakovosti_vs_pk_4_izdaja.pdf
Publikacija Višje strokovne šole za študijsko
leto 2013/14, str. 3
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
ublikacijavss_2013-14.pdf
Publikacija Višje strokovne šole za študijsko
leto 2012/13, str. 3
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
ublikacijavss_2012-13.pdf
Poročilo o delu v š.l. 2012/13, Elementi
letnega delovnega načrta 2013/14, str. 4
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2013.pdf
Poročilo o delu v š.l. 2011/12, Elementi
letnega delovnega načrta 2012/13, str. 3
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2012.pdf

-

gospodarskem,

Da

Strateški načrt VSŠ 2011-2016, str.: 3, 4, 5,
6, 8, 9
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/s
trate_ki_nacrt_vs_v3.pdf
Poslovnik kakovosti VSŠ, 2. 6. 2012,poslanstvo str.: 16 , 18, 21, 22, 25, 29, 30, 32
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Kakovost/pos
lovnik_kakovosti_vs_pk_4_izdaja.pdf
Publikacija Višje strokovne šole za študijsko
leto 2013/14, str. 8
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
ublikacijavss_2013-14.pdf
Publikacija Višje strokovne šole za študijsko
leto 2012/13, str.: 8
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
ublikacijavss_2012-13.pdf
Poročilo o delu v š.l. 2012/13, Elementi
letnega delovnega načrta 2013/14, str. 4,
16, 23
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2013.pdf
Poročilo o delu v š.l. 2011/12, Elementi
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letnega delovnega načrta 2012/13, str. : 3,
17
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2012.pdf
Strateški načrt višje strokovne šole ŠC Ptuj
2011-2016, str.: 3, 4, 5, 6, 8, 9
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/s
trate_ki_nacrt_vs_v3.pdf
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2012/2013, str. 6 - 14
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/S
amoevalvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2
013.pdf

-

socialnem in

Da

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2011/12, str. 6 -14
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/s
amoevalvacijsko_poroilo_vs_ptuj_2011_201
2.pdf
Poslovnik kakovosti VSŠ, 2. 6. 2012,specifični cilji str.: 17 , 21, 25, 29, 31, 32
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Kakovost/pos
lovnik_kakovosti_vs_pk_4_izdaja.pdf
Poročilo o delu v š.l. 2012/13, Elementi
letnega delovnega načrta 2013/14, str. 4,
16, 17
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2013.pdf
Poročilo o delu v š.l. 2011/12, Elementi
letnega delovnega načrta 2012/13, str.: 2,
17, 18
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2012.pdf
Strateški načrt višje strokovne šole ŠC Ptuj
2011-2016, str.: 3, 5, 6
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/s
trate_ki_nacrt_vs_v3.pdf
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2012/2013, str. 6
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/S
amoevalvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2
013.pdf
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2011/12, str.: 6
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kulturnem razvoju ožjega in
širšega okolja.

Da

http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/s
amoevalvacijsko_poroilo_vs_ptuj_2011_201
2.pdf
Poslovnik kakovosti VSŠ, 2. 6. 2012,specifični cilji str.: 17 , 21, 25, 29, 31, 32
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Kakovost/pos
lovnik_kakovosti_vs_pk_4_izdaja.pdf
Poročilo o delu v š.l. 2012/13, Elementi
letnega delovnega načrta 2013/14, str. 4,
16, 17
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2013.pdf
Poročilo o delu v š.l. 2011/12, Elementi
letnega delovnega načrta 2012/13, str.: 2,
17, 18
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2012.pdf
Strateški načrt višje strokovne šole ŠC Ptuj
2011-2016, str.: 3, 5, 6
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/s
trate_ki_nacrt_vs_v3.pdf
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2012/2013, str. 6
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/S
amoevalvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2
013.pdf

3. VSŠ je povezana z razvojem
ožjega in širšega okolja ter
sodeluje s pomembnimi
deležniki v njem – posebej
pa s svojimi diplomanti.

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2011/12, str.: 6
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/s
amoevalvacijsko_poroilo_vs_ptuj_2011_201
2.pdf
Poslovni partnerji - pisma o partnerstvu
Dostopno na šoli
Alumni klub
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=section&id=13&I
temid=148
Strateški načrt 7
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/s
trate_ki_nacrt_vs_v3.pdf
Poročilo o delu za 2011/12 in elementi
delovnega načrta 2012/13 stran 17
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
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4. VSŠ spodbuja sodelovanje s
podjetji.

Da

orocilo_visja_2012.pdf
Poročilo o delu za 2012/13 in elementi
delovnega načrta 2013/14 stran 24
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2013.pdf
Predstavitev naših partnerjev:
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=blogsection&id=
7&Itemid=63
Strokovne ekskurzije študentov
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=324&It
emid=1
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=292&It
emid=1
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=292&It
emid=1
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=233&It
emid=1
Poročila o službeni aktivnosti in letna
poročila predavateljev
dostopno na šoli
Poročilo o delu v š.l. 2012/13, Elementi
letnega delovnega načrta 2013/14, str. 4, 5,
6
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2013.pdf
Poročilo o delu v š.l. 2012/13, Elementi
letnega delovnega načrta 2013/14, str. 2, 3,
4, 5
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2012.pdf
Gostujoči predavatelji iz podjetij
Poročila predavateljev, dostopno na šoli.
Sodelovanje študentov in predavateljev pri
projektih podjetij.
Poročila predavateljev, dostopno na šoli
Poročilo o delu za 2012/13 in elementi
letnega delovnega načrta (LDN) za 2013/14
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2013.pdf
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Poročilo o delu za 2011/12 in elementi
letnega delovnega načrta (LDN) za 2012/13
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2012.pdf
Sodelovanje s podjetjem AJM
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=311&It
emid=1
Sodelovanje s podjetjem SMC
http://www.petv.tv/video/informativneoddaje/ptujska-kronika-20-oktober-2012/
Sodelovanje s PS Sava
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=238&It
emid=1
Sodelovanje s podjetjem Cimos d.o.o.
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_frontpage&Itemid=1&limit=8&l
imitstart=48
Sodelovanje s podjetjem Jagros d.o.o.
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=234&It
emid=1
Aktivno Sodelovanje pri razpisu za
pridobitev sredstev za sofinanciranje
praktičnega izobraževanja
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=256&It
emid=1
Trženjske konference v sodelovanju s
podjetji
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=260&It
emid=1
Sodelovanje na sejmih
Poročilo o delu VSŠ z elementi delovnega
načrta 2012/13
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2013.pdf
Poročilo o delu VSŠ z elementi delovnega
načrta 2011/12
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2012.pdf
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MOS 212
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=288&It
emid=1
Sejem IFAM 2013
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=303&It
emid=1
Sejem LOS 2013
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=306&It
emid=1
MOS 2013
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=317&It
emid=1
Sodelovanje v učnih projektih:
Misija turistična kmetija
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=282&It
emid=1

5. VSŠ izkazuje vključevanje vse
zainteresirane javnosti v
svoje dejavnosti.

V vsaki krizi je luk na mizi
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=304&It
emid=1
Predstavitev Višje strokovne šole Ptuj (PeTv)
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_frontpage&Itemid=1&limit=8&l
imitstart=64
Predstavitev VSŠ (od 3.30 do 5,55min)
Ptujska kronika
http://www.petv.tv/video/informativneoddaje/ptujska-kronika-20-oktober-2012/
Video prispevek PeTv: državno tekmovanje
iz mehatronike
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=231&It
emid=1
Bazar priložnost 8.10.2009 (video prispevek
PeTV)
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=227&It
emid=1
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Dan odprtih vrat VSŠ Ptuj 2009 (video
prispevek PeTV)
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=219&It
emid=1
Sodelovanje Višje strokovne šole in podjetja
Kolarič (video prispevek PeTV)
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=220&It
emid=1
Razstava obrti in podjetništva:
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=255&It
emid=1
Zlato priznanje MOS Celje
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=237&It
emid=1
Borza kadrov
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=section&id=8&It
emid=81
Svečana podelitev diplom
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_frontpage&Itemid=1&limit=8&l
imitstart=24
Predstavitev študentov UPK
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=328&It
emid=1
Sejem višjega in visokega šolstva
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=328&It
emid=1

6. Študijski programi in druga
izobraževanja izražajo
potrebe gospodarstva in
negospodarstva.

Športna srečanja študentov, predavateljev in
predstavnikov podjetij
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_frontpage&Itemid=1&limit=8&l
imitstart=8
Poslovnik kakovosti VSŠ, 2. 6. 2012,specifični cilji,… str.: 11, 12, 20, 26, 30, 31
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Kakovost/pos
lovnik_kakovosti_vs_pk_4_izdaja.pdf
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Poročilo o delu na VSŠ 2012/13, Elementi
letnega delovnega načrta 2013/14 str. 16
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2013.pdf
Poročilo o delu v š.l. 2011/12, Elementi
letnega delovnega načrta 2012/13, str. 16
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2012.pdf
Strateški načrt višje strokovne šole ŠC Ptuj
2011-2016, str. 3, 6, 8
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/s
trate_ki_nacrt_vs_v3.pdf
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2012/2013, str. 6
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/S
amoevalvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2
013.pdf

7. Gospodarstvo in
negospodarstvo ožjega
okolja je vključeno v
načrtovanje in spremljanje
izobraževalnega dela VSŠ.

Da

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2011/12, str. 6
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/s
amoevalvacijsko_poroilo_vs_ptuj_2011_201
2.pdf
Poročilo o delu na VSŠ 2012/13, Elementi
letnega delovnega načrta 2013/14 str. 4-10,
16,23
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2013.pdf
Poročilo o delu v študijskem letu 2011/12 z
elementi LDN 2012/13: str. 4-10
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2012.pdf
Letno poročilo 2012 - str. 13, poglavje:
Sodelovanje z okoljem.
http://www.scptuj.si/images/stories/letno_
porocilo_2012.pdf
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija –
pisna podpora razvoju poklica inženir
bionike.
Dostopno na šoli.
Sporazumi o izvajanju praktičnega
izobraževanja za študente programa
Bionika,Ekonomist, Mehatronika, UPK
Dostopno na šoli.
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8. VSŠ ugotavlja učinke, ki jih
ima delovanje šole na okolje.

Da

Poročilo o delu na VSŠ 2012/13, Elementi
letnega delovnega načrta 2013/14 str. 23
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2013.pdf
Poročilo o delu v študijskem letu 2011/12 z
elementi LDN 2012/13: str. 17
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/p
orocilo_visja_2012.pdf

9. VSŠ skrbi za racionalno rabo
javnih virov

Da

Letno poročilo 2012
- str. 13, poglavje: Sodelovanje z okoljem.
http://www.scptuj.si/images/stories/letno_
porocilo_2012.pdf
Letno poročilo ŠC Ptuj 2012
- poglavje Finančni kazalci
http://www.scptuj.si/images/stories/letno_
porocilo_2012.pdf
Finančno poročilo Višje strokovne šole Ptuj
str. 61-67
http://www.scptuj.si/images/stories/letno_
porocilo_2012.pdf
Finančno poročilo zavoda str. 69-113
http://www.scptuj.si/images/stories/letno_
porocilo_2012.pdf
Pravilnik o oddaji naročila male vrednosti
http://www.scptuj.si/images/stories/Pravilni
ki/pr_mala_narocila_2004.pdf

2. Sodelovanje z delodajalci – anketiranje in druge oblike pridobivanja podatkov od delodajalcev
Način
Odstotek
Kolikokra Analize
Uporaba Seznanjanje deležnikov z izsledki
pridobivanja
vključenih t na leto
merjenja izsledkov in ukrepi
podatkov
da/ne
da/ne
da/ne
Anketiranje
100 %
1x letno
da
da
Samoevalvacijska poročila
delodajalcev
komisije za kakovost za študijska
leta 2010/11, 2011/12, 2012/13
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&
id=200&Itemid=126
Pogovori, okrogle
100 %
1,5 x
da
da
Posvet Bionika- poklic prihodnosti
mize
letno
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&
id=310&Itemid=1
Mednarodni posvet o bioniki
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&
id=283&Itemid=1
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Okrogla miza na temo politehnike:
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&
id=270&Itemid=1
Okrogla miza na temo: Izkušnje pri
zaposlovanju
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_frontpage&Itemid=1
&limit=8&limitstart=32
Drugo:
3. Sodelovanje z diplomanti
Trditev
−VSŠ sodeluje s svojimi diplomanti in
spremlja njihovo zaposlenost po različnih
dejavnostih.

Da Delno Ne Priloga/stran
Da
Samoevalvacijsko poročilo str. 28
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dok
umenti/Samoevalvacijsko_poro_ilo_
VS_Ptuj_2012_2013.pdf
Analiza ankete diplomanti januar
2013,
Analiza ankete diplomanti junij
2013,
Poročilo brezposelni diplomanti.
Dostopno na šoli

(http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&It
emid=126)

−VSŠ spremlja zadovoljstvo diplomantov z
učnimi izidi in pridobljenimi kompetencami.

− VSŠ spremlja konkurenčnost diplomantov
na trgu dela.

Da

Osebni razgovori organizatorjev
praktičnega izobraževanja v
podjetjih
Samoevalvacijsko poročilo str. 28
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dok
umenti/Samoevalvacijsko_poro_ilo_
VS_Ptuj_2012_2013.pdf

Da

Osebni razgovori organizatorjev
praktičnega izobraževanja v
podjetjih
Samoevalvacijsko poročilo str. 28
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dok
umenti/Samoevalvacijsko_poro_ilo_
VS_Ptuj_2012_2013.pdf
Poročilo brezposelni diplomanti
Dostopno na šoli

(http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&It
emid=126)

Osebni razgovori organizatorjev
praktičnega izobraževanja v
podjetjih
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−Šola ima klub diplomantov.

Da

Alumni klub Višje strokovne šole
Ptuj
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=section
&id=13&Itemid=148

4. Anketiranje in druge metode zbiranja podatkov od diplomantov
Način
Kdaj? (leto, dve,
Analize Uporaba
Seznanjanje diplomantov z izsledki
pridobivanja
tri… po
anket/ izsledkov
in ukrepi da/ne
podatkov
diplomiranju)
merjen da/ne
ja
da/ne
Anketa o
Ob diplomiranju
da
da
DA
zadovoljstvu s
konec študijskega
Ankete
študijem
leta
Dostopno na šoli

(http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&I
temid=126)

Pogovori,
srečanja

Enkrat letno

Obiski v podjetjih
( organizatorji
praktičnega
izobraževanja 2 x
letno)

Strokovni seminarji
(kontinuirano)

da

da

Da
Športna srečanja, npr:
5. športno srečanje študentov VSŠ
Ptuj
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&i
d=320&Itemid=1
DA
Sejem LOS 2013
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&i
d=306&Itemid=1
Mednarodni posvet o bioniki
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&i
d=283&Itemid=1
Sodelujemo na MOS 2013
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&i
d=317&Itemid=1
Sodelovanje s podjetjem SMC
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&i
d=290&Itemid= 1
Posvet "BIONIKA - poklic
prihodnosti"
http://vss.scptuj.si/index.php?
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Anketa o razvoju
poklicne poti

DA Napredovanje
na delovnem mestu
Mapa dosežkov v
času študija

Da

Da

option=com_content&task=view&i
d=310
Da
Ankete
Dostopno na šoli

(http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&I
temid=126)

Drugo:
B. 2 DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
1. Delovanje v skladu s poslanstvom in vizijo razvoja šole
Trditev
Da Delno Ne
Priloga/stran
1. VSŠ deluje v skladu s svojim
Da
Strateški načrt 2011 – 2016 / stran 6
poslanstvom in vizijo svojega
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokume
razvoja.
nti/strate_ki_nacrt_vs_v3.pdf
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko
leto 2012/13, str. 6
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=20
0&Itemid=126

2. VSŠ ima jasno razvidne
izobraževalne, strokovne cilje ter
strategijo delovanja in razvoja
šole in študijskih programov.

Da

Poročilo o delu za 2012/13 in elementi
letnega delovnega načrta (LDN) za
2013/14 / 4
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokume
nti/porocilo_visja_2013.pdf
Strateški načrt Višje strokovne šole ŠC
Ptuj 2011-2016 / stran 9
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokume
nti/strate_ki_nacrt_vs_v3.pdf
Poročilo o delu za 2012/13 in elementi
letnega delovnega načrta (LDN) za
2013/14 / stran 3, 20 – 23
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokume
nti/porocilo_visja_2013.pdf

3. VSŠ ima načrt in predvidene
načine za uresničevanje
postavljenih ciljev.

Da

Poslovnik Višje strokovne šole Ptuj /
stran 4, 12
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokume
nti/poslovnik_kakovosti_vs_pk_4_izdaj
a.pdf
Strateški načrt Višje strokovne šole ŠC
Ptuj 2011-2016 / stran 12
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokume
nti/strate_ki_nacrt_vs_v3.pdf
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4. VSŠ ima jasno notranjo
organiziranost in pregledno
delovanje vseh organov šole.

5. VSŠ ima opredeljene
pristojnosti, naloge in dolžnosti
vodstva, zaposlenih, študentov,
diplomantov in delodajalcev v
organih šole.

Da

Da

Poročilo o delu za 2012/13 in elementi
letnega delovnega načrta (LDN) za
2013/14 / stran
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokume
nti/porocilo_visja_2013.pdf
Poslovnik Višje strokovne šole Ptuj /
stran 13
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokume
nti/poslovnik_kakovosti_vs_pk_4_izdaj
a.pdf
Poročilo o delu za 2012/13 in elementi
letnega delovnega načrta (LDN) za
2013/14 / stran 3
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokume
nti/porocilo_visja_2013.pdf
Poročilo o delu za 2012/13 in elementi
letnega delovnega načrta (LDN) za
2013/14 / stran 3
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokume
nti/porocilo_visja_2013.pdf
Kodeks etike študentov Višje strokovne
šole Šolskega centra Ptuj
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Izobraze
vanje/kodeks_etike_studentov_vsskes.pdf
(http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=20&Itemid
=35)

Šolska pravila
Dostopno na šoli

(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?
id=11&topic=11)

Akt o ustanovitvi,
V prilogi

6. Na VSŠ vsi zaposleni in
študenti ter organi šole delujejo
v skladu z zakonom,
podzakonskimi akti ter drugimi
relevantnimi splošnimi pravnimi
akti.

Da

Poslovnik višje strokovne šole Ptuj /
stran 5
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokume
nti/poslovnik_kakovosti_vs_pk_4_izdaj
a.pdf
Poročilo o delu za 2012/13 in elementi
letnega delovnega načrta za 2013/14
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokume
nti/porocilo_visja_2013.pdf
Poslovno poročilo zavoda
http://www.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=12
3&Itemid=147
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2. Vodstvo VSŠ sproti seznanja zaposlene in študente s svojimi odločitvami ter je nosilec
odgovornosti za kakovost in razvoj zavoda.
da
ne
Pojasnilo:
Zaposleni in študenti so seznanjeni na sestankih, preko elektronske pošte, SMS, objave na spletni strani,
individualni razgovori, oglasna deska
3. Predavatelji, drugi strokovni delavci in sodelavci sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju
odločitev o:
• izobraževalni,
da
ne
• razvojni,
da
ne
• strokovni dejavnosti.
da
ne
4. Študenti sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju odločitev o:
• izobraževalni,
• razvojni,
• strokovni,
• obštudijski dejavnosti.

da
da
da
da

ne
ne
ne
ne

5. VSŠ ima urejene evidence o svoji dejavnosti.

da

ne

Pojasnilo:
Po zakonu (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju ZVSI 2014) je šola dolžna zbirati osebne podatke
o študentih in zaposlenih. Podatki o študentih se zbirajo v programu EVIDENCA VSS, ki je dostopen v
referatu in tajništvu. V pisni obliki se hrani dokumentacija o študentih in zaposlenih v referatu VSŠ.
Varovanje osebnih podatkov je v skladu z zakonom.
Zakon ZVSI zahteva evidenco prijavljenih študentov, osebnih listov študentov, zapisnike izpitov in
evidenco izdanih dokumentov o končanem študiju. Za zaposlene zahteva evidenco zaposlenih in
evidenco o plačah.
6. Izpolnjevanje poslanstva
Trditev
1. VSŠ izpolnjuje svoje poslanstvo z
delovanjem na področjih, za katera je bila
ustanovljena, kar izkazuje:
– s strokovnim in razvojnim delom v
programih in projektih;

Da Delno Ne
Da

Priloga/stran

Da

Projektno delo:
http://projekti.scptuj.si/
http://www.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=
166&Itemid=182
Poročilo o delu v š.l. 2012/13/stran 7
in Elementi letnega delovnega načrta
2013/14/ stran 23.
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Doku
menti/porocilo_visja_2013.pdf
Samoevalvacijsko poročilo za
študijsko leto 2012/2013 na strani 6.
http://vss.scptuj.si/index.php?

18

– z ustrezno organizirano izvedbo teh
programov in projektov;

Da

– z objavami dosežkov pri strokovnem in
razvojnem delu na način, ki mu stroka in
višja strokovna šola priznavata strokovno
relevantnost.

Da

option=com_content&task=view&id=
200&Itemid=126
Poročilo o delu za 2012/13 in
elementi letnega delovnega načrta za
2013/14
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Doku
menti/porocilo_visja_2013.pdf
Sodelovanje na strokovnih
konferencah
dostopno v COBISS-u
Organizacija posvetov
http://vss.scptuj.si/index.php?
lang=slo

7. Sodelovanje
Trditev
1. VSŠ redno strokovno in razvojno
sodeluje z drugimi višjimi strokovnimi
šolami oziroma drugimi strokovnimi
organizacijami (npr. zbornice, strokovna
združenja, ministrstva, podjetja).

Da
Da

8. Strokovno delo in izobraževanje
Trditev
Da
1. VSŠ stalno posodablja izobraževanje z Da
dosežki strokovnega dela v skladu s
strategijo šole.
2. VSŠ stalno prenavlja in posodablja učne Da
vsebine z izsledki strokovnega dela, ki se
presoja s kriteriji kakovosti.

9. Strokovna dejavnost
Trditev

VSŠ izvaja strokovno dejavnost v skladu s
strateškim načrtom ter z nacionalnimi in
evropskimi usmeritvami in standardi.

VSŠ spodbuja zaposlene, da se ugotovitve iz
strokovne dejavnosti redno objavljajo.

Delno Ne

Priloga/stran
Letni načrt, Poslovno poročilo zavoda,
Samoevalvacijsko poročilo,
LDN,
Partnerji,
Harb in Kumer člana SSPSI,
razvoj programa bionika,
Zbornice (OZS, GZS), Konzorcij šolskih
centrov, Skupnost višjih šol, Visoka
šola Ptuj

Delno Ne

Priloga/stran
VSŠ stalno posodablja opremo v
laboratorijih
Predavatelji stalno dopolnjujemo
predavanja in vaje ter učna gradiva.
Šola je razvila in kasneje prenovila
program mehatronika in UPK, razvila
program bionika.

Da/ne Priloga/stran
Strateški načrt Višje strokovne šole ŠC Ptuj
2011-2016 / stran 12
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/strat
e_ki_nacrt_vs_v3.pdf
Da
Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega
delovnega načrta (LDN) za 2013/14 / stran 15
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/por
ocilo_visja_2013.pdf
Da Objavljeni članki v strokovnih revijah, zavedeno
v COBISSu
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Različne strokovne dejavnosti VSŠ so urejene s
pogodbami.

Da
Da

VSŠ spodbuja zaposlene k sodelovanju z
odjemalci storitev iz gospodarstva in
negospodarstva.

Da
VSŠ enkrat na leto načrtuje svoje strokovno
delo.
Da

VSŠ enkrat na leto poroča o rezultatih
strokovnega dela.

VSŠ vodi ustrezno evidenco o strokovnem delu.

Da

Objave v medijih:
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Sejmi/Clanki_VS
S_do2013_opt.pdf
Vse pogodbe pogodbenih izvajalcev
(predavatelji); pogodbe dostopne na šoli
Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega
delovnega načrta za 2013/14 / stran 21
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/por
ocilo_visja_2013.pdf
Letno poročilo 2012 / stran 12 – 14
http://www.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=123&Item
id=147
Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega
delovnega načrta za 2013/14
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/por
ocilo_visja_2013.pdf
Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega
delovnega načrta za 2013/14
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/por
ocilo_visja_2013.pdf
Letno poročilo 2012
http://www.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=123&Item
id=147
Letno poročilo predavatelja,
Dostopno na šoli

10. Domači projekti
Kazalci
Št. razvojnih projektov
Št. interdisciplinarnih projektov
Št. programskih skupin
Št. zaposlenih, vključenih v domače projekte
11. Mednarodni projekti
Kazalci
Št. mednarodnih projektov
Št. zaposlenih, vključenih v mednarodne projekte
12. Projekti v gospodarstvu
Kazalci
Št. podpisanih pogodb z gospodarstvom
Št. opravljenih projektov za gospodarstvo
Št. seminarskih/diplomskih nalog oz. projektov, ki jih pripravijo študenti
Št. študentov pri praktičnem izobraževanju v gospodarstvu
Št. zaposlenih, vključenih v projekte za gospodarstvo

Študijsko leto
2010/11 2011/12 2012/13
2
2
2
2
2
2
6
6
6
Študijsko leto
2010/11 2011/12 2012/13
1
1
8
8
Študijsko leto
2010/11 2011/12 2012/13
3
0
1
3
0
1
140
97
81
215
225
224
1
3
2
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13. Vpis
Trditev
1. VSŠ usklajuje vpis študentov
z dejanskimi in prihodnjimi
potrebami okolja.

Da
Da

Delno

Ne

Priloga/stran
Elaborati za umestitev študijskih programov na
VSŠ Ptuj (MEH, UPK, EKO, BNK),
dostopno na šoli
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2012/13 / stran 21
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/Sam
oevalvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2013.pdf
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2011/12 / stran 19
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/samo
evalvacijsko_poroilo_vs_ptuj_2011_2012.pdf
Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega
delovnega načrta za 2013/14 / stran 15
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/poro
cilo_visja_2013.pdf
Poročilo o delu za 2011/12 in elementi letnega
delovnega načrta za 2012/13 / stran 20
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/poro
cilo_visja_2012.pdf

2. VSŠ zbira podatke o
zanimanju kandidatov za vpis v
razpisane študijske programe
ter jih obvešča o študiju na
svoji šoli.
3. VSŠ vsako leto naredi
analizo vpisa.

Da

Da

Organizator PRI na osnovi osebnih razgovorov v
partnerskih podjetjih
Na promocijskih aktivnostih, sejmih in
informativnih dnevih zbiramo namere
kandidatov
Dostopno na šoli
Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega
delovnega načrta (LDN) za 2013/14 / stran 7
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/poro
cilo_visja_2013.pdf
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2012/13 / stran 22 – 24
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/Sam
oevalvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2013.pdf

14. Analiza vpisa v 1. letnik
Kazalnik
Št. razpisanih vpisnih mest
Št. prijavljenih kandidatov v prvem prijavnem roku
Št. vpisanih študentov v prvem prijavnem roku
Št. vpisanih študentov na nezapolnjena vpisna mesta
Delež vpisanih v prvem prijavnem roku

Študijsko leto
2010/11 2011/12
2012/13
300
340
470
107
105
116
94
100
116
116
122
142
40,69 %
43,29 %
39,06 %
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Povprečen srednješolski uspeh sprejetih študentov
Št. vseh vpisanih študentov
Podatki se nahajajo v Samoevalvacijskem poročilu 2012/13, stran 22
15. Praktično izobraževanje
Trditev
1. VSŠ ima sklenjene pogodbe z
različnimi partnerji (podjetji,
organizacijami in zasebniki) o
praktičnem izobraževanju svojih
študentov.

Da
Da

Delno

Ne

3,500
231

4,020
231

3,571
297

Priloga/stran
Pogodbe so dostopne na šoli,
Pisma o partnerstvu s podjetji, dostopna
na šoli,
Seznam podjetij, kjer je možno opravljati
PRI, dostopno na šoli

(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?id=22)

2. VSŠ organizira praktično
izobraževanje in stalno preverja
usposobljenost in kompetence
mentorjev na praksi.
3. Praktično izobraževanje omogoča
študentom pridobitev kompetenc,
določenih s študijskim programom.

Da

Izvajamo usposabljanja za mentorje PRI,
Na ŠC Ptuj je usposobljena ekipa
moderatorjev usposobila preko 300
mentorjev v podjetjih.
Poročila mentorjev v podjetjih,
dostopno na šoli

Da

16.

Praktično usposabljanje študentov spremljajo ustrezni predavatelji – organizatorji
praktičnega izobraževanja.
da
ne
Vsi organizatorji praktičnega izobraževanja imajo habilitacijo za enega izmed predmetov v
dotičnem programu, kar dokazuje, da so ustrezno usposobljeni.
17. Zbiranje informacij o izvedbi praktičnega izobraževanja
Način pridobivanja
Odstotek Kolikokrat
Analize
podatkov
vključenih na leto
merjenja
Anketiranje mentorjev
praktičnega izobraževanja
Pogovori z mentorji,
okrogle mize
Anketiranje študentov o
izvedbi praktičnega
izobraževanja in mentorjih
Pogovor z organizatorjem
praktičnega izobraževanja
Drugo:

54 %

1

da/ne
da

da/ne
da

Seznanjanje
deležnikov z izsledki
in ukrepi
da/ne
da

-

2

da

da

da

100 %

1

da

da

da

100 %

1

da

da

da

-

-

-

-

-

18. Analiza učnih izidov, napredovanja študentov
Trditev
Da
Delno Ne
1. VSŠ primerja načrtovane in
Da
dosežene učne izide študentov
in kompetence diplomantov.
2. VSŠ posodablja izvajanje
Da
študijskih programov.
3. VSŠ redno (vsakoletno)

Da

Uporaba
izsledkov

Priloga/stran
Poročila predavateljev ob zaključku predmeta,
spremljanje diplomantov,
Dostopno na šoli
Sodelovali pri projektu prenove (potrdila
imajo predavatelji v osebnih mapah, v
tajništvu VSŠ), sprotno posodabljamo
programe z aktualnimi vsebinami
Obravnava na sestankih predavateljskih
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spremlja:
- napredovanje študentov
po študijskem programu,
- trajanje študija,

zborov in predmetnih aktivov - zapisniki
Dostopno na šoli
Da

- oblikuje in izvaja ukrepe
ob premajhni prehodnosti.

Publikacija Višje strokovne šole Ptuj
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/pu
blikacijavss_2013-14.pdf
Poročilo o delu za 2012/13 in elementi
letnega delovnega načrta (LDN) za 2013/14
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/po
rocilo_visja_2013.pdf
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2012/13 / stran 41,42
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/Sa
moevalvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2013
.pdf

Da

Akcijski načrt izboljšav
Dostopno na šoli

(https://estudijvss.scptuj.si/file.php/193/Akcijski20132014v1-3.pdf)

Na sestankih predavateljskih zborov
Dostopno na šoli - zapisniki predavateljskih
zborov
Pojasnilo:
19. Analiza prehodnosti študentov
Študijsko leto
Število študentov
1. letnik
oba
letnika
2010/11
231
544

Delež ponavljavcev
1. letnik
oba
letnika
9,09 %
21,14 %

Prehodnost iz
1. V 2. letnik

Prehodnost čiste
generacije

81,60 %

51,65 %

2011/12

231

477

3,90 %

16,35 %

86,58 %

62,86 %

2012/13

297

515

3,37 %

15,92 %

81,82 %

53,15 %

20. Analiza trajanja študija
Študijsko leto
2010/11

Trajanje študija v letih
povprečje
min.
3,33
1,95

maks.
5,96

2011/12

3,50

1,95

6,96

2012/13

3,74

0,94

7,33

21. Analiza izobraževanja
Kazalnik
Povprečno št. opravljanj posameznega izpita na študenta
Povprečno št. komisijskih izpitov pri posameznem predmetu
Povprečna ocena opravljenih izpitov

2010/11
1,12
2,33
7,84

Študijsko leto
2011/12
2012/13
1,10
1,12
1,98
1,89
7,86
7,88
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Pojasnilo:
Podatki so pridobljeni iz programa EVIDENCA, objavljeni so tudi v Samoevalvacijskem poročilu
2012/13, stran 19 -21
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/Samoevalvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2013.pdf
22. Analiza diplomantov
Trditev
Da
VSŠ zbira informacije o
Da
kompetencah oziroma
učnih izidih svojih
diplomantov.
VSŠ zbira informacije o
Da
nadaljnjem študiju
svojih diplomantov.

Delno

Ne

Priloga/stran
Ocene izpitov in diplomskih nalog so dostopne v
referatu. Osebni pogovori ob obisku mentorja za
PRI v podjetjih.
Alumni klub.
Samoevalvacijsko poročilo za 2012/13, stran 28
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/Samoev
alvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2013.pdf

23. Analiza kazalnikov za diplomante
Kazalnik
Št. vpisnih mest na enega diplomanta
Delež diplomantov glede na vpis pred dvema letoma
Povprečna ocena opravljenih diplom
Delež študentov, ki so diplomirali v rednem roku – redni
Delež študentov, ki so diplomirali v rednem roku – izredni

2010/11
2,14
48,78 %
9,21
6,63 %
35,85 %

Študijsko leto
2011/12
3,51
35,53 %
9,14
4,81 %
26,15 %

2012/13
5,80
38,57 %
9,22
5,63 %
12,00 %

Pojasnilo:
Podatki so pridobljeni iz programa EVIDENCA, objavljeni so tudi v Samoevalvacijskem poročilu
2012/13, stran 21
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/Samoevalvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2013.pdf
24. Zaposljivost diplomantov (v %)
Kazalnik
V 6 mesecih po diplomi
V enem letu po diplomi

Študijsko leto
2010/11 2011/12 2012/13
x
x
19
x
x
2

Pojasnilo: Diplomante smo v letu 2009 spraševali, kje so zaposleni, kakšno delovno mesto opravljajo v
podjetju. V letu 2010 smo diplomantom poslali vprašalnik s 25 vprašanj. Zanimalo nas je kako so bili
zadovoljni s študijem in kako je študij vplival na njihovo zaposlitev. V letu 2013 pa smo diplomante
vprašali v kolikem času po zaključku študija so se zaposlili in če jim je pridobljena izobrazba omogočila
napredovanje na delovnem mestu.

25. Sodelovanje s študenti in diplomanti
Trditev
Da
Delno Ne
1. VSŠ ima karierni
x
center.

Priloga/stran
Diplomanti VSŠ Ptuj
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=192&Itemid=
119
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2. Organizirano je
anketiranje študentov in
izvajanje drugih
instrumentov merjenja
kakovosti o:
- izvedbi in
organiziranosti
študijskih programov v
celoti,
- pedagoški izvedbi po
predmetih,

Da

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2012/13 / stran 24-27
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/Samoev
alvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2013.pdf
Poročilo o delu komisije za kakovost
Dostopno na šoli

(https://estudijvss.scptuj.si/file.php/193/Poro_ilo_o_delu_ko
misije_za_kakovost_2012_13.pdf)

Da

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2012/13 / stran 24-27
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/Samoev
alvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2013.pdf
Poročilo o delu komisije za kakovost
Dostopno na šoli

(https://estudijvss.scptuj.si/file.php/193/Poro_ilo_o_delu_ko
misije_za_kakovost_2012_13.pdf)

- kakovosti storitev
strokovnih oz.
podpornih služb.

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2012/13 / stran 24-27
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/Samoev
alvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2013.pdf
Poročilo o delu komisije za kakovost
Dostopno na šoli

(https://estudijvss.scptuj.si/file.php/193/Poro_ilo_o_delu_ko
misije_za_kakovost_2012_13.pdf)

Skrinjica zaupanja
Dostopno na šoli
Pojasnilo: Elektronsko anketiranje študentov preko programa evidenca. Uporabljamo ankete, ki so
bile pripravljene v projektu Impletum. Študente anketiramo po zaključku vsakega semestra.
26. VSŠ po potrebi, glede na rezultate primerjave načrtovanih in doseženih učnih izidov ter
anketiranja in samoevalvacije, posodablja:
• vsebino učnih načrtov,
da
ne
• metode učenja in poučevanja.
da
ne
Pojasnilo: Glede na razvoj stroke se posodabljajo učni načrti. Metode učenja in poučevanja nenehno
posodabljamo.
B.3 KADRI
1.
Trditev
1. VSŠ ima ustrezno število in
strukturo predavateljev in
drugih zaposlenih, ki
opravljajo strokovno in
razvojno delo.

Kadrovska struktura
Da
Delno Ne Priloga/stran
Da
- Publikacija VSŠ za 2012/13, str. 9 - 12
- Publikacija VSŠ za 2013/14, str. 10 - 13
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=336&Itemi
d=151
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- Poročilo o delu za 2011/12 in elementi letnega
delovnega načrta za 2012/13, str. 8
- Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega
delovnega načrta za 2013/14, str. 12
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=336&Itemi
d=151

2. VSŠ ima kadrovski načrt in
dokazila o oblikah
sodelovanja vseh
predavateljev, inštruktorjev,
laborantov in drugih delavcev.

Da

- Poslovnik VSŠ, str. 25, 26, 27
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&Itemi
d=126
- Poročilo o delu za 2011/12 in elementi letnega
delovnega načrta za 2012/13, str. 8, 9, 12
- Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega
delovnega načrta za 2013/14, str. 12
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=336&Itemi
d=151
- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2011/12, str. 26 - 31
- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2012/13, str. 31 - 36
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=336&Itemi
d=151

3. Struktura in število
upravnih in strokovnotehničnih delavcev
zagotavljata kakovostno
podporo za izvajanje
študijskih programov.

DA

- Sistemizacija
http://www.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=95&Itemid
=126
- Publikacija VSŠ za 2012/13, str. 10 - 13
- Publikacija VSŠ za 2013/14, str. 10 – 13
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=336&Itemi
d=151
- Poslovnik VSŠ, str. 5, 6, 11, 17, 18
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/posl
ovnik_kakovosti_vs_pk_4_izdaja.pdf
- Poročilo o delu za 2011/12 in elementi letnega
delovnega načrta za 2012/13, str. 2, 8, 9
- Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega
delovnega načrta za 2013/14, str. 2
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=336&Itemi
d=151
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- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2011/12, str. 29
- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2012/13, str. 33
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&Itemi
d=126
- Pogodbe o zaposlitvi
Dostopno na šoli

4. VSŠ ima ustrezno
organizirano službo za
podporo pedagoškemu
procesu; direktor oziroma
ravnatelj šole, predavatelj –
organizator praktičnega
izobraževanja in referent za
študentske zadeve so na šoli v
rednem delovnem razmerju.

Da

- Sistemizacija
http://www.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=95&Itemid
=126
- Pogodbe o zaposlitvi
Dostopno na šoli
- Poročilo o delu za 2011/12 in elementi letnega
delovnega načrta za 2012/13, str. 8, 9, 11
- Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega
delovnega načrta za 2013/14, str. 3, 12, 13
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=336&Itemi
d=151
- Publikacija VSŠ za 2012/13, str. 5, 6
- Publikacija VSŠ za 2013/14, str. 6, 7, 13
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=336&Itemi
d=151

5. VSŠ omogoča svojim
zaposlenim mednarodno
mobilnost.

Da

Sklepi o imenovanju predavateljev
Dostopno na šoli
- Poročilo o delu za 2011/12 in elementi letnega
delovnega načrta za 2012/13, str. 13
- Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega
delovnega načrta za 2013/14, str. 16, 17
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=336&Itemi
d=151
- Program Erasmus
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=blogcategory&id=30
&Itemid=140
- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2011/12 str. 27
- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2012/13, str. 31
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6. VSŠ ima stabilno kadrovsko
strukturo.

Da

http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=336&Itemi
d=151
- Pogodbe o zaposlitvi
Dostopno na šoli
- Poročilo o delu za 2011/12 in elementi letnega
delovnega načrta za 2012/13, str. 8, 9
- Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega
delovnega načrta za 2013/14, str. 3, 4
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=336&Itemi
d=151
- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2011/12, str. 26 - 28
- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2012/13, str. 31 - 33
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=336&Itemi
d=151
- Poslovnik VSŠ, str. 1, 3
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/posl
ovnik_kakovosti_vs_pk_4_izdaja.pdf

2. Število vseh zaposlenih na VSŠ na dan 31. 12. v letu pred evalvacijo in načrt novih zaposlitev v
letu evalvacije po tarifnih skupinah (upoštevajte ure vseh, ki delajo na VSŠ, in jih preračunajte
v FTE)
Stopnja:
V.
FTE VI. FTE VII. FTE VIII. FTE IX.
FTE
Število zaposlenih na dan 31. 12. v
3
1,4
3
2,2
26 8,15 21 6,06
8
2,14
letu pred evalvacijo
Število načrtovanih zaposlitev v letu
3
2
3
3
23 6,51 14 4,15 12
2,83
evalvacije
3. Število napredovanj v letu pred evalvacijo
Strokovni delavci in
Napredovanja
sodelavci
Redna napredovanja na delovnem mestu
Osebna mapa
Izredna napredovanja na delovnem mestu
Zakonodaja ne dovoljuje
4. Predavatelji in inštruktorji
Trditev
1. VSŠ izvaja postopke izbire predavateljev in
inštruktorjev skladno s predpisi, javno in
transparentno.

Upravni in strokovno-tehnični
delavci
Zakonodaja ne dovoljuje
Zakonodaja ne dovoljuje

Da/ne Priloga/
stran
Da - Razpisi:
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=42&Itemid=84
- Zapisniki sej predavateljskega zbora
- Osebne mape zaposlenih
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Dostopno na šoli

Da
2. VSŠ izvaja postopke imenovanja
predavateljev skladno s predpisi in
transparentno.

3. Vsi predavatelji, ki sodelujejo pri izvajanju
študijskih programov, imajo veljavno
imenovanje v naziv.

Da

Da
4. VSŠ izvaja postopke napredovanja
predavateljev in inštruktorjev skladno s
predpisi, javno in transparentno.
Da

5. Delovna obremenitev za izobraževalno in
razvojno/strokovno dejavnost je določena.

- Poslovnik VSŠ, proces C: predavatelj, str. 26
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=336&Itemid=1
51
- Zapisniki predavateljskih zborov
- Osebne mape zaposlenih
Dostopno na šoli
- Poslovnik VSŠ, proces C: predavatelj, str. 26
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/poslovnik
_kakovosti_vs_pk_4_izdaja.pdf
- Program Evidenca
- Rednik (Sklepi o imenovanju)
- Osebne mape zaposlenih
Dostopno na šoli
- Osebne mape zaposlenih, ocenjevalni list vključno
z evidenčnim listom o napredovanju v PR
Dostopno na šoli
Letni razgovor z zaposlenimi
Dostopno na šoli
- Urniki
http://vss.scptuj.si/kiosk/VSSurniki.html
- Sistemizacija
http://www.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=95&Itemid=12
6
- Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega
delovnega načrta za 2013/14, str.
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/porocilo_
visja_2013.pdf

Pojasnilo: Za zagotavljanje kakovostnega izobraževalnega procesa so strokovno usposobljeni kadri
bistvenega pomena. Kompetentnost zaposlenih zagotavljamo s sistematičnim usposabljanjem,
pridobivanjem izkušenj ter s spodbujanjem strokovnega izobraževanja. Veliko predavateljev opravlja
del svoje delovne obveze na srednji šoli. S takim načinom dopolnjevanja želimo ohraniti čim več
delovnih mest. Nenehno pa se tudi trudimo pridobiti kakovostne kadre iz gospodarstva, ki s svojimi
praktičnimi pristopi obogatijo našo kadrovsko zasedbo.
5. Razmerje predavateljev, inštruktorjev, laborantov in študentov (upoštevajo se vsi strokovni
delavci in sodelavci ne glede na vrsto zaposlitve)
Študijsko leto
Kazalnik
2010/11
2011/12
2012/13
Število študentov na predavatelja
14
12
10
Število študentov na inštruktorja
108
68
103
Število študentov na strokovnega sodelavca
272
189
257
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6. Število predavateljev in inštruktorjev v delovnem razmerju na dan 31.12.
Leto pred evalvacijo
Leto evalvacije
Delovno razmerje
predavatelj
inštruktor
predavatelj
inštruktor
Št.
FTE
Št.
FTE
Št.
FTE
Št.
FTE
Redno zaposleni
25
9,6
3
0,56
26 11,32
2
0,17
Delovno razmerje s krajšim delovnim
2
0,9
0
0
5
1,89
1
0,28
časom
Delovno razmerje čez poln delovni čas
0
0
0
0
0
0
0
0
Pogodbeni delavci
19
3,9
2
0,18
11
2,04
1
0,13
SKUPAJ
47
14,4
5
0,74
42
15,1
4
0,58
7. Imenovanja v naziv
Leto pred evalvacijo
Naziv
Št. imenovanj, ki so
Število novih
potekla
imenovanj
Predavatelj
19
10

Leto evalvacije
Št. imenovanj, ki bodo
Načrtovano število novih
potekla
imenovanj
19
25

8. Število laborantov v delovnem razmerju na dan 31. 12.
Leto pred evalvacijo
Delovno razmerje
Št.
FTE
Redno zaposleni
2
2
Delovno razmerje s krajšim delovnim časom
0
0
Delovno razmerje čez poln delovni čas
0
0
SKUPAJ
2
2
9. Razvoj
Trditev
1. VSŠ zagotavlja svojim predavateljem
in inštruktorjem svetovanje pri razvoju
poklicne poti.

Da/ne Priloga/stran
Da - Zapisniki letnih razgovorov z ravnateljem
Dostopno na šoli

Da

2. VSŠ sodeluje pri domači in
mednarodni izmenjavi predavateljev in
inštruktorjev, jo spodbuja in omogoča.

Leto evalvacije
Št.
FTE
1
1
0
0
0
0
1
1

- Posveti
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_frontpage&Itemid=1
- Mednarodni posveti
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_frontpage&Itemid=1
- Poročilo o delu za 2011/12 in elementi letnega
delovnega načrta za 2012/13, str. 2 -5, 17 - 18
- Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega
delovnega načrta za 2013/14, str. 4 – 6, 23
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=336&Itemid=151
- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2011/12, str.
6, 7
- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/13, str.
5, 6, 7
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&Itemid=126
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Da

- Poročilo o delu za 2011/12 in elementi letnega
delovnega načrta za 2012/13, str. 2 – 5, 16, 17
- Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega
delovnega načrta za 2013/14, str. 4 – 6, 16, 23
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=336&Itemid=151
- Aktualne novice in dogodki:
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_frontpage&Itemid=1

3. VSŠ spodbuja tesno povezovanje med
predavatelji in inštruktorji ter
strokovnjaki iz prakse.

- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2011/12, str.
6 – 7, 11 – 13, 26
- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/13, str.
6 -7, 12 -14, 31
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&Itemid=126
- Seznam partnerjev: http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemid=63
- Zapisniki predavateljskih zborov
- Praktično izobraževanje študentov - pogodbe
Poročilo predavatelja za št. l.
Dostopno na šoli

10. Mobilnost
Študijsko leto

Kazalnik

2010/11 2011/12
Število gostujočih predavateljev, ki sodelujejo pri izobraževalnem procesu
na VSŠ
Število predavateljev, ki sodelujejo pri izobraževalnem procesu v tujini kot
gostujoči predavatelji
Število strokovnih delavcev oz. sodelavcev, ki se izobražujejo v tujini

2012/13

4

6

9

-

-

-

10

5

8

Pojasnilo:
- Izmenjava učiteljev in osebja za poučevanje in usposabljanje. Veliko predavateljev je sodelovalo v
programu mobilnosti Leonardo da Vinci. V letih 2010/11 so se predavatelji udeleževali kratkih izobraževanj
v Schulungszentrum Fohnsdorf v okviru projekta Job Rotation ter izobraževanj o bioniki v Beljaku, v
študijskem letu 2011/12 izobraževanj o bioniki v Bocholtu, prav tako pa tudi v študijskem letu 2012/13.
- Načrti. V prihodnosti načrtujemo, da bodo predavatelji izkoristili priložnost za pridobivanje izkušenj v
programu Erasmus. Glede na stike, ki smo jih uspeli vzpostaviti s šolo v Bocholtu, načrtujemo izmenjavo
predavateljev in študentov z omenjeno šolo.
- Mednarodne konference. V študijskih letih 2011/12 in 2012/13 so štirje predavatelji aktivno sodelovali na
mednarodnih konferencah in simpozijih (Poročilo o delu za 2011/12 in elementi letnega delovnega načrta
za 2012/13, str. 2 - 5, Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega delovnega načrta za 2013/14, str. 4 – 6:
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/porocilo_visja_2013.pdf
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Maja 2012 je VSŠ Ptuj organizirala mednarodno konferenco o bioniki, prav tako pa tudi maja 2013, z
namenom bioniko približati širši javnosti.
11. Upravni in strokovno-tehnični delavci
Trditev
Da/ne
Priloga/stran
Da - Sistemizacija
http://www.scptuj.si/index.php?
1. VSŠ izvaja postopke izbire upravnih in
option=com_content&task=view&id=95&Itemid=126
strokovno-tehničnih delavcev skladno s
predpisi, javno in transparentno.
- Razpisi in zapisniki izbora
Dostopno na šoli
Da - Poročilo o delu za 2011/12 in elementi letnega
delovnega načrta za 2012/13, str. 5, 17
- Poročilo o delu za 2012/13 in elementi letnega
delovnega načrta za 2013/14, str. 6, 22
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=336&Itemid=15
1
2. VSŠ zagotavlja upravnim in strokovnotehničnim delavcem dostop do trajnega
izobraževanja.

3. Postopki napredovanja upravnih in
strokovno-tehničnih delavcev so predpisani
in javni.
4. VSŠ svetuje upravnim in strokovnotehničnim delavcem pri razvoju poklicne
poti.

5. VSŠ organizira anketiranje upravnih in
strokovno-tehničnih delavcev, izsledke analiz
pa uporablja za izboljševanje svojega dela.

- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2011/12,
str. 29
- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/13,
str. 33
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&Itemid=12
6

Da

- Osebne mape
Dostopno na šoli
- Osebne mape, ocenjevalni obrazci
Dostopno na šoli

Da

- Zapisniki letnih razgovorov z ravnateljem
Dostopno na šoli

Da

- Program Evidenca
(podatki dostopni na šoli)
- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2011/12,
str. 29 – 31, 38 - 39
- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/13,
str. 42 – 44, 52 - 54
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&Itemid=12
6
- Akcijski načrt izboljšav za 2011/12
- Akcijski načrt izboljšav za 2012/13
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&Itemid=12
6
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Pojasnilo: Njihova vloga in delovna obveza je določena v aktu o sistemizaciji delovnih mest. V okviru
ŠC Ptuj imajo svojo organizacijsko enoto in svojega sindikalnega zaupnika.
Organigram:
http://www.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=67

12. Število upravnih in strokovno-tehničnih delavcev po stopnji izobrazbe in delovnem razmerju
na dan 31. 12. v letu pred evalvacijo.
Oblika delovnega razmerja
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
FTE
Redno zaposleni
0
0
0
0
3
3
1
0
0
3,25
Drugi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13. Število upravnih in strokovno-tehničnih delavcev po stopnji izobrazbe in obliki delovnega
razmerja, načrt za leto evalvacije
Oblika delovnega razmerja
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
FTE
Redno zaposleni
0
0
0
0
3
3
1
0
0
3,25
Drugi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14. Število izobraževanj upravnih in strokovno-tehničnih delavcev v letu evalvacije
Pridobivanje
Pridobivanje
Krajša
Podiplomsko
Strokovno
izobrazbe VI.
izobrazbe VII.
usposabljanja
izobraževanje
usposabljanje
stopnje
stopnje
in tečaji
SKUPAJ
0
1
1
2
10
B.4 ŠTUDENTI
1. Skrb za študente in njihovo kakovostno izobraževanje
Trditev
Da Delno Ne Priloga/stran
1. VSŠ vključuje študente v
Da
Diplomske naloge kjer več študentov opravi del
strokovno dejavnost šole, in sicer
nalog na projektu
tako, da jim omogoča delo v
dostopno v šolski knjižnici
projektnih skupinah.
Delo na projektnih nalogah (MIC, HNT, Podjemi,
Turnišče, ...)
dostopno na šoli
http://mic.scptuj.si/
2. VSŠ študentom zagotavlja:
Da
Študentom svetuje svetovalka
a) svetovalne storitve,
Dostopno na šoli
(https://estudijvss.scptuj.si/mod/resource/view.php?
povezane z vpisom, in
id=5672)
druge informacije,
povezane s študijem;
Informacije na portalu šole
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=25&Itemi
d=45,
Svetovalci predavatelji za posamezen program
Dostopno na šoli
(https://estudijvss.scptuj.si/mod/resource/view.php?
id=3573)
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b) pomoč pri sklepanju pogodb o
praktičnem izobraževanju;

Da

(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?id=22)

c) pomoč pri študiju;

Da

d) pomoč pri organiziranem
pridobivanju znanja, spretnosti
in veščin na drugih višjih
strokovnih šolah;
e) priznavanje znanj, spretnosti in
veščin, pridobljenih na drugih
višjih strokovnih šolah in
visokošolskih zavodih;

Da

f) sodelovanje v samoevalvacijskih
postopkih.

Informacije v referatu
Organizatorji praktičnega izobraževanja,
Dostopno na šoli - Navodila v e-učnem okolju

Da

Program Erasmus
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=section&id=12&Ite
mid=139
z brošuro
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Erasmus/erasm
us_brosura_za_studente_2010.pdf
Različne aktivnosti in tutorstvo uvedeno v letu
2012/13. Poročilo 12/13 stran 12
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/pub
likacijavss_2013-14.pdf
Predavatelj svetovalec, študijska komisija

Pomoč svetovalke pri oblikovanju vloge
Dostopno na šoli

(https://estudijvss.scptuj.si/mod/resource/view.php?
id=5672)

Da

Informacije študijske komisije
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/por
ocilo_visja_2013.pdf
Zapisniki študentskega sveta,
dostopni na šoli
Zapisniki komisije za kakovost
Dostopno na šoli

(https://estudijvss.scptuj.si/mod/resource/view.php?
inpopup=true&id=3728)

Samoevalvacijsko poročilo 2012/13, str. 11, 24,
25, 35, 36
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/Sam
oevalvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2013.pd
f
Pojasnilo:
b) Študentom, ki se odločijo opravljati prakso v tujini, pomaga Erasmus koordinator pri pripravi vse
dokumentacije, ki je potrebna pred odhodom v tujino.
f) Študentski svet sestavljajo predstavniki vseh oddelkov. Člani študentskega sveta imenujejo
predstavnike v vse organe šole.

2. Enakopravnost vseh študentov je zagotovljena.

da

ne

34

3. Analiza vpisanih študentov v študijskem letu evalvacije po spolu
Število in delež študentov
Ženske
Moški
št.
delež (%)
št.
delež (%)
Študijski programi
Redni
188
44
234
56
Izredni
19
17
95
83

Skupaj
št.
422
114

4. Analiza vpisanih študentov s posebnimi potrebami/statusom
Kazalnik
Študijsko leto
11/12
12/13
Število študentov s posebnimi potrebami
1
2
Število študentov s statusom športnika/kulturnika
0
0

13/14
3
0

Pojasnilo:
Študentom s posebnimi potrebami je omogočena dodatna pomoč pri laboratorijskih vajah in
prilagojen izpitni režim. (https://estudijvss.scptuj.si/mod/resource/view.php?id=8237)
5. Sodelovanje v organih šole
Trditev
Razvidno so opredeljene pristojnosti,
naloge in dolžnosti študentov
v organih upravljanja in drugih organih
šole.

Da Delno Ne Priloga/stran
Da
Poslovnik študentskega sveta
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumen
ti/poslovnik_tudentskega_sveta.pdf
Poslovnik komisije za kakovost, str 2
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Kakovost/
poslovnik_kakovosti_vs_pk_4_izdaja.pdf
Zapisniki študentskega sveta
Dostopno na šoli
Poročilo o delu in Letni delovni načrt
2012/13 str. 3
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumen
ti/porocilo_visja_2013.pdf

6. Študenti sodelujejo v organih odločanja
Kazalnik
Število študentov v svetu šole oz. strateškem svetu
Število študentov v komisijah
Število študentov v drugih organih odločanja
7. Spremljanje učnih izidov
Trditev
1. VSŠ omogoča stalno sodelovanje
študentov pri primerjanju načrtovanih
in doseženih učnih izidov in
kompetenc ter upošteva njihovo
mnenje pri posodabljanju oziroma
izvajanju študijskih programov.
2. Študenti si med študijem pridobijo

Študijsko leto
11/12
12/13
3
3
2
2
0
0

13/14
3
3
0

Da Delno Ne Priloga/stran
Da
Samoevalvacijsko poročilo 11, 24, 25,
35, 36
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumen
ti/Samoevalvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2
012_2013.pdf
Da

Izvedbeni kurikul predmetov

35

ustrezne kompetence ter imajo
možnost za delo v razvojnih oziroma
strokovnih projektih.

Dostopno na šoli

(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?
id=175)

Praktično izobraževanje, seznami
podjetij, navodila za praktično
izobraževanje:
Dostopno na šoli

(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?
id=22)

Diplomske naloge, kjer več študentov
opravi del nalog na projektu,
dostopno v šolski knjižnici

3. Študenti si med študijem pridobijo
osnovne kompetence, kot so:
sposobnost učenja, komunikacijske
veščine idr.

Da

Delo na projektnih nalogah (MIC, HNT,
Podjemi, Turnišče, ...)
dostopno na šoli
http://mic.scptuj.si/http://mic.scptuj.si/
Učni načrt
http://www.cpi.si/visjesolski-studijskiprogrami.aspx,
Izvedbeni kurikul
Dostopno na šoli

(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?
id=175)

Pojasnilo: Študenti si pridobivajo kompetence v skladu z učnim načrtom. Vzpodbujamo
samoiniciativnost, skupinsko delo in delo v stroki, kar je razvidno iz velikega števila
opravljenih diplomskih nalog v podjetjih, med študijskim procesom pa delo v timih pri
laboratorijskih vaja in projektih na šoli. Rezultati so vidni iz anket, samoevalvacijskih poročil
in v končni fazi v zaposlitvah študentov.
8. Anketiranje študentov oz. uporaba drugih instrumentov merjenja
Vrste anket/merskih
Vključeni
Kolikokrat na
Analize
Uporaba
instrumentov
študenti
leto
anket
izsledkov
(odstotek,
da/ne
da/ne
letnik)
O študijskih
BNK-113
1
DA
DA
programih in
19%
predmetih
EKN-419
14%
MEH-464
12%
UPK-129

Seznanjanje
študentov z izsledki
in ukrepi da/ne
DA
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O izvajalcih

O šoli (vključno z
referatom in
knjižnico) in
študijskem procesu

Obremenitev
študentov
pri posameznih
obveznostih (ECTS)
O praktičnem
izobraževanju in
mentorjih

BNK-113
19%
EKN-419
14%
MEH-464
12%
UPK-129
BNK-113
19%
EKN-419
14%
MEH-464
12%
UPK-129
13

1

DA

DA

DA

1

DA

DA

DA

1

DA

DA

DA

BNK-19
EKN-80
MEH-82
UPK-38

1

DA

DA

DA

O tutorjih
Drugo:
9.

Mobilnost študentov je omogočena in se spodbuja z medsebojnim priznavanjem kreditnih
točk med VSŠ.
da
ne

10. Analiza mobilnosti študentov
Kazalnik
Št. študentov na drugih VSŠ v Sloveniji
Št. študentov iz drugih VSŠ v Sloveniji
Št. študentov na tujih VSŠ
Št. študentov iz tujine, ki opravijo del študija na VSŠ
Št. študentov iz tujine na VSŠ
Št. priznanih tujih spričeval (oz. v tujini opravljenih študijskih
obveznosti) na VSŠ
Št. študentov na praksi v tujini
Št. študentov iz tujine na praksi v Sloveniji
11. Organiziranost študentov
Trditev
1. VSŠ omogoča študentom delovanje v
skladu z zakonom, podzakonskimi akti
in drugimi relevantnimi predpisi.

2010/11
0
0
0
0
0

Študijsko leto
2011/12
2012/13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

2
/

1
/

1
/

Da Delno Ne Priloga/stran
Da
Poročilo o delu in Letni delovni načrt
2012/13 str. 3
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumen
ti/porocilo_visja_2013.pdf
Samoevalvacijsko poročilo 11, 24, 25, 35,
36

37

2. VSŠ spodbuja ustrezno organiziranost
študentov in njihovo soodločanje v
vseh, z zakonom predpisanih organih
šole.

Da

http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumen
ti/Samoevalvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_20
12_2013.pdf
Poslovnik strateškega sveta VSŠ
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumen
ti/strate_ki_nacrt_vs_v3.pdf
dostopno na šoli
(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?
id=247)

Zapisniki sveta zavoda
Dostopno v tajništvu zavoda
Komisija za kakovost
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200
&Itemid=126
Disciplinska komisija
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumen
ti/poslovnik_disciplinska_komisija_vsspdk.pdf
Dostopno na šoli
(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?
id=250)

12. Študenti so seznanjeni z delom študentskega sveta.

da

ne

da

ne

Pojasnilo: Predstavniki letnikov obveščajo študente o svojih aktivnostih
13. VSŠ obvešča študente o zaposljivosti svojih diplomantov.

Pojasnilo: Vzpostavljena je borza kadrov
http://vss.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=81
14. VSŠ skrbi za ohranjanje in vzdrževanje stikov s svojimi diplomanti.

da

ne

Pojasnilo: Spletni naslov alumni kluba:
http://vss.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=section&id=13&Itemid=148
15. VSŠ spremlja zaposlovanje svojih diplomantov, njihov nadaljnji študij in strokovno
izpopolnjevanje ter jim pri tem svetuje.
da
ne
Pojasnilo: Izbor diplomantov šole objavljen na spletu:
http://vss.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=119
Ankete
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B.5 MATERIALNE RAZMERE
1. Kakovost materialnih razmer za izvajanje vseh dejavnosti
Trditev
Da
Delno
Ne Priloga/stran
1. VSŠ ima primerne
Da
Letno poročilo 2012, str. 12,13,14
prostore in opremo za
http://www.scptuj.si/images/stories/letno_porocilo
uresničevanje svojega
_2012.pdf
poslanstva, vizije in
Letno poročilo 2011, str. 9,10,11,12
ciljev.
http://www.scptuj.si/images/stories/letno_porocilo
_2011.pdf
Strateški načrt VSŠ 2011-2016, str. 7,8
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/strate_ki
_nacrt_vs_v3.pdf
Poročilo o delu in Letni delovni načrt 2012/13 str.
11,12
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/porocilo
_visja_2013.pdf
Samoevalvacijsko poročilo 11/12 str. 8,9,33,34
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/samoeva
lvacijsko_poroilo_vs_ptuj_2011_2012.pdf
Samoevalvacijsko poročilo 12/13 str.7,8,9
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/Samoev
alvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2013.pdf
Publikacija
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/publikaci
javss_2013-14.pdf
MIC
http://mic.scptuj.si
Turnišče
http://kmetijska.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=72&Itemid=90
2. VSŠ ima primerne
Da
Letno poročilo 2012, str. 12,13,14
prostore in opremo za
http://www.scptuj.si/images/stories/letno_porocilo
izvajanje študijskih
_2012.pdf
programov in drugih, s
Samoevalvacijsko poročilo 11/12 str. 8, 9, 33, 34
tem povezanih
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/samoeva
dejavnosti šole, kot je
lvacijsko_poroilo_vs_ptuj_2011_2012.pdf
strokovno in razvojno
Samoevalvacijsko poročilo 12/13 str.7,8,9
delo
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/Samoev
alvacijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2013.pdf
HNT, sodelovanje s podjetji, Kolarič
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_frontpage&Itemid=1&limit=8&limitsta
rt=56
MIC
http://mic.scptuj.si
Turnišče
http://kmetijska.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=72&Itemid=90
3. Zagotovljena so
Da
Letno poročilo 2012, str. 61,62,63,64,65
materialna in finančna
http://www.scptuj.si/images/stories/letno_porocilo
sredstva, ki omogočajo
_2012.pdf
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uresničevanje ciljev iz
strateškega načrta.

Letno poročilo 2011, str. 51,52,53,54,55, 56
http://www.scptuj.si/images/stories/letno_porocilo
_2011.pdf
Samoevalvacijsko poročilo 2011/12, str. 7,8,9
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/samoeva
lvacijsko_poroilo_vs_ptuj_2011_2012.pdf

2. VSŠ ima prostore za:
• izvajanje študija,
da
• vodstvo šole,
da
• tajništvo,
da
• referat za študentske zadeve,
da
• ustrezne sanitarije,
da
• knjižnico,
da
Vsi prostori so na isti lokaciji.
da
Pojasnilo: Višja strokovna šola ima lastne prostore na štirih lokacijah (Vičava, Volkmerjeva,
Turnišče, Grajenščak).

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

3. Informacijsko-komunikacijska in druga oprema
Trditev
Da Delno Ne Priloga/stran
1. Delovanje šole
Da
Poročilo o delu in Letni delovni načrt str. 11,12
in izvajanje
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/porocilo_visja_20
študijskih
13.pdf
programov je
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/13, str.: 33,
podprto:
34
- s sodobno
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/samoevalvacijsko
informacijsko_poroilo_vs_ptuj_2012_2013.pdf
komunikacijsko,
- drugo učno
Da
Poročilo o delu in Letni delovni načrt str. 11,12
tehnologijo,
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/porocilo_visja_20
13.pdf
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/13, str.: 37,
38
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/samoevalvacijsko
_poroilo_vs_ptuj_2012_2013.pdf
- drugo opremo,
Da
Poročilo o delu in Letni delovni načrt str. 11,12
potrebno za
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/porocilo_visja_20
izvajanje
13.pdf
študijskih
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/13, str.: 37,
programov ter
38
strokovne in
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/samoevalvacijsko
razvojne
_poroilo_vs_ptuj_2012_2013.pdf
dejavnosti.
2. Kakovostna
Da
Poročilo o delu in Letni delovni načrt str. 11,12
informacijskohttp://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/porocilo_visja_20
komunikacijska
13.pdf
tehnologija je
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/13, str.: 37,
stalno na voljo tudi
38
študentom.
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/samoevalvacijsko
_poroilo_vs_ptuj_2012_2013.pdf
http://knjiznica.scptuj.si/
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4. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije
Kazalnik
Število študentov na računalnik
Število predavateljev, inštruktorjev na računalnik
Delež študentov, ki uporabljajo e-portal šole
Delež študentov, ki uporabljajo e-podprti sistem izobraževanja
5. Nakup in/ali razvoj novih računalniških programov
Program
Evidenca VSŠ
CorelDRAW Graphics Suite X6
Classroom License 15+1
CorelDRAW Graphics Suite X6
Education License
Pinnacle Studio 16 Plus
Classroom License 15+1
Pinnacle Studio 16 Plus
Education License
Articulate Studio 09 Pro
Siemens TIA portal
6. Knjižnica
Trditev
1. VSŠ ima knjižnico oziroma knjižničnoinformacijski center, ki zagotavlja ustrezne
informacijske storitve in dostop do
knjižničnega gradiva s področij, s katerih so
študijski programi ter druge z njimi
povezane dejavnosti šole.
2. Študijsko gradivo in elektronske baze
podatkov ustrezajo vsebini in stopnji
študijskih programov.

Da
Da

Da

3. Knjižnica ustreza določilom zakona o
knjižničarstvu.

Da

4. Obvezna oz. priporočljiva študijska
literatura je študentom brezplačno
dostopna v knjižnici.

Da

Delno

Leto evalvacije
3,1
1,04
100%
100%

Leto pred eval.
1
16

Leto eval.
0
0

5

0

16

0

5

0

16
8

0
0

Ne

Priloga/stran
Samoevalvacijsko poročilo za
študijsko leto 2012/13, str.: 37, 38
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Doku
menti/samoevalvacijsko_poroilo_vs
_ptuj_2012_2013.pdf
Samoevalvacijsko poročilo za
študijsko leto 2012/13, str.: 37, 38
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Doku
menti/samoevalvacijsko_poroilo_vs
_ptuj_2012_2013.pdf
http://knjiznica.scptuj.si/
Je skladna z
zakonom o šolstvu
zakon o višjem strokovnim
izobraževanjem Sistemizacija
Cobiss
Samoevalvacijsko poročilo za
študijsko leto 2012/13, str.: 37
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Doku
menti/samoevalvacijsko_poroilo_vs
_ptuj_2012_2013.pdf
http://knjiznica.scptuj.si/

5. Obvezna oz. priporočljiva študijska

Da

Elektronska gradiva za vsak predmet
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literatura je v digitalni knjižnici ali e-učnem
okolju.

v e-učnem okolju
Dostopno na šoli

(https://estudijvss.scptuj.si/login/index.php)

http://knjiznica.scptuj.si/

7. Urejenost knjižnice
Trditev
Knjižnica je zlahka dostopna.
Knjižnica ima čitalnico.
Število in usposobljenost knjižničnega osebja ustreza standardom.
VSŠ omogoča zaposlenim in študentom dostop do spletnih virov.

Da/ne
Da
Da
3/3/Da
Da

8. Založenost knjižnice in izposoja
Kazalnik
Št. študentov VSŠ na število knjig v knjižnici
Št. študentov VSŠ na število revij v knjižnici
Povprečen obisk študenta VSŠ v knjižnici
Povprečno število izposojenih knjig na študenta
Št. študentov na število knjig, izdanih na VSŠ
Št. dostopov do podatkovnih baz
Št. lastnih podatkovnih baz
9. Ustreznost prostorov
Trditev
Da
Delno
1. VSŠ dokazuje
Da
ustreznost
prostorov in
opreme z dokazili
o lastništvu ali
najemu ter s
popisom opreme,
ki se uporablja za
izvajanje
dejavnosti višje
strokovne šole.

Ne

2010/11
0,0297
4,29
/
0,127
686/184
3,73
6
2

Študijsko leto
2011/12
2012/13
0,0243
0,0244
3,81
3,87
/
/
1,2
0,26
571/642
581/730
0,89
0,71
8
9
2
3

Priloga/stran
- Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Šolski center Ptuj
- Vpis v razvid
Dokumenti se nahajajo na šoli
Knjižnica
http://knjiznica.scptuj.si/
Elaborat za vsak študijski program
dostopno na šoli
Poročilo o delu in Letni delovni načrt
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/porocilo_visja_2
013.pdf

2. Prostori zavoda
ustrezajo številu
vpisanih študentov
in so na taki
lokaciji, da je

Da

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/13, str.:
37, 38
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/samoevalvacijsk
o_poroilo_vs_ptuj_2012_2013.pdf
- Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Šolski center Ptuj
- Vpis v razvid
Dokumenti se nahajajo na šoli
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omogočeno
nemoteno
izvajanje študijskih
programov ter
strokovno in
razvojno delo.

Knjižnica
http://knjiznica.scptuj.si/
Elaborat za vsak študijski program
dostopno na šoli
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/13, str.:
37, 38
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/samoevalvacijsk
o_poroilo_vs_ptuj_2012_2013.pdf

10. Površina prostorov
Kazalnik
Št. kvadratnih metrov, namenjenih predavalnicam, na študenta
Št. kvadratnih metrov, namenjenih vajam, na študenta
Št. kvadratnih metrov, namenjenih razvojnemu delu

Leto evalvacije
20 m2
10 m2
2.190 m2

11. Prilagojenost prostorov študentom s posebnimi potrebami
Trditev
3. Prostori in oprema so primerni za študente s posebnimi
potrebami.

Da Delno Ne Priloga/stran
Delno

Pojasnilo: Odvisno kakšne posebne potrebe bi imel študent. Določene prilagoditve se lahko pripravijo.
Na Vičavi imamo dvigalo za dostop do vseh etaž in dostop z avtomobilom do vhoda.
Parkirni prostor je ob šoli. Obvezna študijska literatura je dostopna v elektronski obliki.
Slušno in vidno prizadetih študentov nimamo.
12. Finančni viri
Trditev
1. VSŠ redno pripravlja načrte za zagotavljanje finančnih, materialnih in drugih
virov (vložkov), ki so potrebni za delovanje šole, ter preverja njihovo izvajanje.
2. Sredstva so zagotovljena za vse študijske programe, ki jih šola izvaja, in vse s tem
povezane dejavnosti šole (strokovno in razvojno delo ter druge podporne
dejavnosti).
3. Viri financiranja so zagotovljeni vsaj za obdobje akreditacije.
4. Sredstva za študijsko, razvojno oziroma strokovno dejavnost so dolgoročno
zagotovljena iz različnih virov.
5. VSŠ pridobiva sredstva za delo iz proračunskih virov.
6. VSŠ pridobiva sredstva za delo iz evropskih in drugih mednarodnih projektov.
7. VSŠ pridobiva sredstva za delo iz sredstev, pridobljenih na trgu.
8. Sredstva, namenjena za izobraževalno oziroma študijsko, razvojno in strokovno
delo, so gospodarno načrtovana in učinkovito razporejena.
9. VSŠ spremlja porabo pridobljenih sredstev ter učinkovitost in uspešnost porabe
po posameznih dejavnostih.

Da Delno Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

13. Financiranje dejavnosti (v evrih)
Kazalnik
Pridobljena proračunska sredstva
Pridobljena sredstva iz dela na trgu
Skupna vrednost vseh pridobljenih sredstev
Število različnih virov financiranja

Študijsko leto
2010/11
2011/12
2012/13
981.562,68 926.110,27 817.244,96
239.200,01 153.149,38 112.587,68
1.220.762,69 1.079.259,65 929.832,64
5
5
6
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14. Pridobljena sredstva za projekte (v evrih) in deleži (v odstotkih)
Študijsko leto
2011/12
2012/13
426.020
137.711

Kazalnik

2010/11
Skupna vrednost pridobljenih sredstev za domače projekte
357.602
Delež sredstev iz domačih projektov v primerjavi z vsemi
91,79
94,79
pridobljenimi sredstvi
Skupna vrednost pridobljenih sredstev iz mednarodnih projektov
32.003
23.422
Delež sredstev iz mednarodnih projektov v primerjavi z vsemi
8,21
5,21
pridobljenimi sredstvi
Skupna vrednost sredstev iz projektov z gospodarstvom
0
0
Delež sredstev iz projektov z gospodarstvom
0
0
Povprečna vrednost razvojnega projekta
Opomba: Sredstva se pridobivajo na nivoju zavoda, smo koristniki in participanti.

79,16
36.256
20,84
0
0

15. Pridobljena sredstva za mobilnost iz mednarodnih programov (v evrih)

Kazalnik
Erasmus - mobilnost študentov
Erasmus - mobilnost predavateljev
LdV, Erasmus – mobilnost/praksa študentov

Študijsko leto
2010/11 2011/12
/
/
/
/
2.418
2.053

2012/13
/
/
1.780

B.6 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
1.
Sistem zagotavljanja kakovosti
Trditev
Da Delno Ne Priloga/stran
1. Sistem zagotavljanja
Da
Poslovnik kakovosti VSŠ Ptuj, str. 18 - 23
kakovosti vsebuje vse
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 1012/13,
procese, pomembne za
str. 5, 6, 11
kakovostno delovanje
http://vss.scptuj.si/index.php?
šole in izvajanje
option=com_content&task=view&id=200&Itemid=126
študijskih programov ter
Zapisniki sestankov Komisije za kakovost
stalno izboljševanje
Program dela in poročilo o delu komisije za kakovost
kakovosti.
Akcijski načrt izboljšav sistema kakovosti
Realizacija akcijskega načrta
Program notranje presoje
Poročilo o notranji presoji
Dostopno na šoli
(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?id=193)

2. Komisija za
spremljanje in
zagotavljanje kakovosti je
sestavljena v skladu z
zakonom.

DA

Poročilo o delu za 2011/12 in elementi letnega
delovnega načrta (LDN) za 2012/13, str. 20, dostopno
na:
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/porocilo_vis
ja_2013.pdf
Poslovnik komisije za spremljanje in zagotavljanje
kakovosti VSŠ, člen 2, 3, 4, 5
Poročilo o delu komisije za kakovost za študijsko
leto2012/13, str. 1
Dostopno na šoli
(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?id=193)
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3. Dejavnost šole se
načrtuje sproti in
celovito; izvajanje
načrtov se redno
spremlja, napake in
pomanjkljivosti pa
odpravljajo.

Da

Poročilo o delu za 2011/12 in elementi letnega
delovnega načrta (LDN) za 2012/13, str. 5, 11
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/porocilo_vis
ja_2013.pdf
Publikacija VSŠ Ptuj za leto študijsko leto 2013/2014
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/publikacijav
ss_2013-14.pdf
Letno poročilo 2012, str. 16-24;
http://www.scptuj.si/images/stories/letno_porocilo_2
012.pdf
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 1012/13,
str. 28,39, 40
http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/Samoevalva
cijsko_poro_ilo_VS_Ptuj_2012_2013.pdf
Akcijski načrt izboljšav sistema kakovosti
Realizacija akcijskega načrta
Dogovori izboljšav v študijskem letu 2011/12.
Dostopno na šoli
(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?id=193)

4. Strateško načrtovanje
VSŠ je del sistema za
zagotavljanje kakovosti.

Strateški načrt VSŠ 2011-2016
Zapisniki sestankov strateškega sveta
Poročilo o delu strateškega sveta
Dostopno na šoli

(https://estudijvss.scptuj.si/mod/resource/view.php?
inpopup=true&id=7027)

2. VSŠ ima jasno določene cilje kakovosti:
• izobraževanja,
• strokovnega in razvojnega dela,
• VSŠ v celoti.

da
da
da

ne
ne
ne

Pojasnilo: Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ Ptuj (v nadaljevanju komisija za
kakovost) je sestavljena skladno z zakonom o višjem strokovnem izobraževanju. Sestavlja jo pet
predavateljev in dva študenta. Predavatelje imenuje predavateljski zbor, študente pa študentski svet.
Komisija za kakovost opravlja naloge v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju.
S sistemom vodenja kakovosti smo na VSŠ definirali in dokumentirali temeljne procese in njihovo
medsebojno povezanost predvsem z vidika vpliva procesov na zadovoljstvo vseh deležnikov.
Cilji kakovosti so zapisani v:
Strateškem načrtu,
Letnem delovnem načrtu,
Samoevalvacijskem poročilu.
Najpomembnejši cilji kakovosti so:
•
Izboljšati vpisne pogoje in prehodnost oz. vpisati tiste kandidate, ki res želijo študirati.
•
Izboljšati promocijo šole v tistih okoljih, od koder prihajajo »motivirani« študenti.
•
Povečati obisk študentov v knjižnici in povečati fond knjižničnega gradiva, ki je v lasti VSŠ za
10% letno.
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•
Izboljšati sodelovanje s podjetji, povečati število podjetij z verificiranimi učnimi mesti.
•
Povečati raven zadovoljstva zaposlenih na VSŠ. Povprečna ocena kazalnika zadovoljstva naj bo
najmanj štiri in pol (za vsako kategorijo zaposlenih in skupno).
•
Povečati prehodnost študentov – od študentov, ki so aktivni v programu, naj bo uspešnih vsaj
70%.
•
Izboljšati povprečne ocene opravljenih izpitov pri predmetu – povprečna ocena opravljenih
izpitov naj bo pri vseh predmetih minimalno sedem.
•
Povečati zadovoljstvo zaposlenih. Zadovoljstvo z vrednotenjem dodatnega strokovnega dela
naj bo ocenjeno minimalno s tri in pol.
Za izboljšanje rezultatov študijskega procesa so organizirane različne oblike študijske pomoči
študentom (uvodni dan, svetovanje in tutorstvo, uvedba novih metod dela in predstavitve praktičnih
primerov, dosledno preverjanje prisotnosti).
Na osnovi analize kraja bivanja študentov pridobiti podatke o potencialnih kandidatih, izboljšati
sodelovanje s srednjimi šolami in jih podrobneje seznaniti z našimi programi (promocijski material,
obiski srednjih šol, dan odprtih vrat VSŠ).
Pomagati podjetjem pri verifikaciji učnih mest za praktično izobraževanje. Izvesti minimalno dve
usposabljanji mentorjev v podjetjih.
Za povečanje zadovoljstva zaposlenih z dodatnim strokovnim delom bomo izdelali mehanizem za
spremljanje dodatnega dela predavatelja. Definirali bomo kriterije za vrednotenje dodatnega
strokovnega dela in določili sankcije za slabo opravljeno delo.
3.

Ukrepi, postopki in strategija za stalno izboljševanje kakovosti:
• so formalno sprejeti,
• so javno objavljeni,
• v njih je opredeljena vloga zaposlenih,
• v njih je opredeljena vloga študentov.

da
da
da
da

ne
ne
ne
ne

Pojasnilo: S Strateškim načrtom so določeni dolgoročni cilji razvoja in aktivnosti za realizacijo ciljev.
Obravnaval ga je predavateljski zbor in strateški svet, ki ga je tudi sprejel. Usklajen je z vizijo šole in
vsebuje cilje, ki so konkretneje opredeljeni v letnih delovnih načrtih.
Pri izdelavi letnega delovnega načrta sodelujejo vsi zaposleni, dokončno oblikuje pa ga ravnatelj.
Izdelan je v skladu z zakonodajo oz. predpisi. Obravnava se na predavateljskem zboru, kjer imajo
predavatelji možnost posredovati mnenja, pripombe in predloge. Dokument se obravnava tudi na
strateškem svetu. v skladu z zakonodajo ga potrdi svet zavoda.
Izvajanje letnega načrta se sproti preverja, po potrebi se vnašajo korekcije in izboljšave. Spremembe
se upoštevajo pri pripravi naslednjega načrta in tako izboljšujemo dolgoročno delovanje šole.
Spremlja se uspešnost študentov (prehodnost in povprečne ocene za predmet in program),
zadovoljstvo študentov, zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo podjetij (mentorjev študentom na PRI)
in diplomantov.
Za uresničevanje letnega delovnega načrta je odgovoren ravnatelj šole. Med letom opravi analizo
uspešnosti študentov, ob koncu študijskega leta pa letno poročilo. O izvajanju poroča
predavateljskemu zboru, strateškemu svetu, skupnosti študentov in svetu zavoda. Letno poročilo
obravnava strateški svet, potrdi pa svet zavoda. Letno poročilo vsebuje tudi informacije o
zagotavljanju kakovosti in izvedenih notranjih presojah ter priporočilih za izboljšanje kakovosti.
Ukrepi za izboljšanje kakovosti se podrobneje predstavljeni v akcijskem načrtu izboljšav, ki ga pripravi
komisija za kakovost. Komisija za kakovost sprejme tudi program notranjih presoj, ki ga pripravijo
notranji presojevalci na podlagi analiz preteklega študijskega leta. Oba dokumenta sta objavljena na
spletni strani šole - dostopno na šoli:
(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?id=193)
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Študenti so zastopani v vseh organih šole, skladno z zakonodajo. V posamezne organe študente
imenuje študentski svet. Predloge za izboljšanje kakovosti lahko študenti posredujejo tudi neposredno
v Skrinjici zaupanja, predsedniku komisije za kakovost, vodjem programa ali ravnatelju.
4.

Iz poslovnika kakovosti je razvidno, da VSŠ sproti spremlja ter izboljšuje kakovost in učinkovitost:
• izobraževalnega dela,
da
ne
• razvojnega in strokovnega dela,
da
ne
• šole v celoti.
da
ne

Pojasnilo:Poslovanje in delovanje šole sistematično spremlja ravnatelj Višje strokovne šole. Enkrat
letno preverja ustreznost izvajanja ciljev in njihovo realizacijo. Na osnovi teh pregledov po potrebi
spreminja in dopolnjuje sistem vodenja.
Osnovo za pregled predstavljajo:
•
rezultati presoj,
•
rezultati in analiza anket študentov, predavateljev in zunanjih partnerjev,
•
usklajenost z zakonodajo in predpisi,
•
poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta in izvajanju procesov,
•
rezultati delovanja v širšem družbenem okolju
•
pripombe vseh zainteresiranih skupin – analiza pritožb, pobud, pohval,
•
rezultati – učinki izvedenih korektivnih in preventivnih ukrepov.
Na osnovi pregleda in obravnavanja zgoraj omenjenih podlag ravnatelj dokumentira v Zapisu o
pregledu sistema vodenja vse aktivnosti, odločitve in ukrepe (v kolikor so potrebni) bodisi za
spremembe ali dopolnitve politike kakovosti, ciljev, izvajanja dela (procesa) in zagotovitev ustreznih
sredstev (virov). S pregledi tako zagotavljamo stalno primerljivost in učinkovitost sistema vodenja na
šoli.
5.

Samoevalvacija se na šoli opravlja od leta ___2009/10 .

Pojasnilo: Samoevalvacijo s pomočjo vprašalnikov, ki so bili izdelani v projektu Impletum, smo pričeli
izvajati v študijskem letu 2009/10. Pred tem smo izvajali evalvacijo s pomočjo internih vprašalnikov.
Samoevalvacijsko poročilo po smernicah projekta Impletum smo prvič izdelali za študijsko leto
2008/09. Analiza anket je objavljena na spletni strani šole- dostopno na šoli:
(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?id=193 )
6. Vsebina samoevalvacije
Trditev
Da
Šola redno izvaja
Da
samoevalvacijo, ki
vsebuje:
1. evalvacijo
poučevanja, ki jo
podajo študenti in
drugi deležniki,
2. evalvacijo vseh
dejavnosti,

Delno

Delno

Ne

Priloga/stran
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/13,
stran 24 – 30;
Samoevalvacijska poročila za pretekla študijska leta,
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&Itemid=12
6
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 1012/13,
stran 24 – 30, 33 - 35;
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&Itemid=12
6
Program notranje presoje,
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Poročilo o notranji presoji,
Analize anket;
Dostopno na šoli:
(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?id=193 )
3. dokumentiranje
razvoja višje
strokovne šole v
povezavi z razvojem
okolja in
zaposlitvenih
možnosti
diplomantov,

Da

4. dokumentiranje
pomanjkljivosti in
napak ter njihovega
odpravljanja,

Da

5. analizo dosežkov
ter

Da

6. oceno kakovosti
vseh dejavnosti višje
strokovne šole in
oblikovanje
predlogov za
izboljšave.

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 1012/13,
stran 5 – 13; 28
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&Itemid=12
6
Letno poročilo 2012, str. 16-24;
http://www.scptuj.si/images/stories/letno_porocilo_
2012.pdf
Elaborat za vsak študijski program
dostopno na šoli
Zapisi izboljšav; dostopno na šoli

Delno

Akcijski načrt izboljšav sistema kakovosti za študijsko
leto 2011/12.
Realizacija akcijskega načrta izboljšav za leto 2011/12.
Dogovori izboljšav v študijskem letu 2011/12.
Akcijski načrt izboljšav sistema kakovosti za študijsko
leto 2012/13.
Realizacija akcijskega načrta izboljšav za leto 2012/13.
Akcijski načrt izboljšav sistema kakovosti za študijsko
leto 2013/14.
Dostopno na šoli:
(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?id=193 )
Samoevalvacijska poročila http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&Itemid=12
6
Samoevalvacijska poročila http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&Itemid=12
6
Akcijski načrt izboljšav sistema kakovosti za študijsko
leto 2011/12.
Realizacija akcijskega načrta izboljšav za leto 2011/12.
Dogovori izboljšav v študijskem letu 2011/12.
Akcijski načrt izboljšav sistema kakovosti za študijsko
leto 2012/13.
Realizacija akcijskega načrta izboljšav za leto 2012/13.
Akcijski načrt izboljšav sistema kakovosti za študijsko
leto 2013/14
Dostopno na šoli:
(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?id=193 )
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7.

Pri samoevalvaciji sodelujejo vsi zaposleni.

da

ne

Pojasnilo: Zaposleni so vsako leto povabljeni k elektronskemu izpolnjevanju ankete o zadovoljstvu
strokovnih delavcev. Število anketiranih zaposlenih in rezultati so prikazani v samoevalvacijskih
poročilih.
(Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/13, poglavje 3.3.3 Zadovoljstvo strokovnih delavcev
na strani 34-36 in v Prilogi 3).
http://vss.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=126
8.

Pri samoevalvaciji sodelujejo študenti.

da

ne

Pojasnilo: Študenti so vsako leto povabljeni k elektronskemu izpolnjevanju ankete o izvedbi predmeta
in izvajalcih. Občasno ugotavljamo tudi dejansko obremenitev študentov (ECTS) in zadovoljstvo
diplomantov. Število anketiranih in rezultati so prikazani v samoevalvacijskih poročilih, dostopnih na
http://vss.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=126
(Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/13, poglavje 3.2.6 Ocene (mnenja) študentov ANALIZA ANKETE na strani 25-29).
9.

Študenti dejavno sodelujejo pri:
• celoviti presoji stanja,
• oblikovanju ukrepov,
• razvojnih usmeritvah (strategiji) zavoda za nadaljnje delo.

da
da
da

ne
ne
ne

Pojasnilo: Študenti niso vključeni v notranjo presojo. Notranjo presojo izvaja pet usposobljenih
predavateljev. Pri oblikovanju ukrepov in razvojnih usmeritvah sodelujejo tudi študenti, saj so njihovi
predstavniki vključeni v vse organe šole. Študenti sodelujejo v vseh organih šole (dostop):
- Študentski svet –
Dostopno na šoli (https://estudijvss.scptuj.si/mod/resource/view.php?id=7034),
- Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti –
Dostopno na šoli (https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?id=193),
- Strateški svet - http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/strate_ki_nacrt_vs_v3.pdf,
- Disciplinska komisija http://vss.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti/poslovnik_disciplinska_komisija_vss-pdk.pdf
(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?id=250)

- Svet zavoda - http://www.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=123&Itemid=147 (https://estudijvss.scptuj.si/mod/resource/view.php?
id=7028)

Zapisniki sestankov so dostopni na šoli.
10. Zbiranje, obdelovanje in analiziranje podatkov, pridobljenih v postopkih samoevalvacije,
omogoča učinkovito presojo kakovosti izobraževanja, razvojnega in strokovnega dela:
• na celotni šoli,
da
ne
• v programih,
da
ne
• v vseh načinih izobraževanja.
da
ne
Pojasnilo: Analiza rezultatov anket je narejena za vsak program, način študija in šolo kot celoto.
Predstavljena je v samoevalvacijskem poročilu. Na podlagi analize anket je narejen Načrt notranje
presoje in Akcijski načrt izboljšav sistema kakovosti. Dostopno na šoli:
(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?id=193) - poglavje Presoja kakovosti (Program notranje presoje,
Poročilo o notranji presoji) in poglavje program dela in poročila o delu (Akcijski načrt izboljšav sistema
kakovosti za študijsko leto in Realizacija akcijskega načrta za študijsko leto).
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11. Z izsledki anket in drugih instrumentov merjenja kakovosti se seznanja:
• študente,
• predavatelje,
• druge strokovne delavce in sodelavce,
• upravne in strokovno-tehnične delavce.
12. Izsledke anket in drugih instrumentov merjenja kakovosti se upošteva pri:
• preoblikovanju, posodabljanju oziroma razvijanju študijskih programov ,
• izboljševanju pedagoškega dela,
• razvoju kakovostnih podpornih storitev,
• razvoju celovite kakovosti zavoda oz. programa.

da

da
da
da
da

ne
ne
ne
ne

da
da
da
ne

ne
ne
ne

Pojasnilo: Izsledki anket so osnova za spremljanje doseganja letnih in dolgoročnih ciljev.
Na osnovi izsledkov anket, priporočil iz notranjih presoj in predlogov iz skrinjice zaupanja se izdela
Akcijski načrt izboljšav sistema kakovosti in načrtuje študijski proces za naslednje študijsko leto.
13. Redno se objavljajo informacije o:
• izvajanju študijskih programov,
• dosežkih predavateljev,
• dosežkih drugih zaposlenih.
14. Samoevalvacijsko poročilo
Trditev
da delno
Dokumentirane
Da
ugotovitve o kakovosti
delovanja šole in
njihova analiza ter
predlogi ukrepov za
izboljšanje so dostopni
v samoevalvacijskih
poročilih.
Samoevalvacijsko
poročilo obravnavajo vsi
organi šole:
- komisija za
kakovost,
- predavateljski zbor,

Da

-

strateški svet,

Da

-

svet šole.

Da

Da

da
da
da
ne

Priloga/stran
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2011/12,
strani od 23-37
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 1012/13,
stran 11; strani od 24 do 30 (študenti); od 33 do 35
(strokovni delavci), od 39 do 42 (delo komisije in
predlogi izboljšav)
http://vss.scptuj.si/index.php?
option=com_content&task=view&id=200&Itemid=12
6
Zapisniki sestankov komisije za kakovost
Dostopno na šoli:
(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?id=193 )
Zapisniki sestankov predavateljskega zbora (dostopno
na šoli)
Zapisniki sestankov strateškega sveta;
Dostopno na šoli:
(https://estudijvss.scptuj.si/course/view.php?id=193 )
Zapisniki sestankov sveta zavoda (dostopno na šoli)

15. Samoevalvacijsko poročilo VSŠ pripravlja vsako leto.
16.

ne
ne
ne

da

ne

Iz samoevalvacijskega poročila je razvidno, ali so bili doseženi cilji glede zagotavljanja
kakovosti.
da
ne

Pojasnilo: Samoevalvacijska poročila so dostopna spletni strani šole http://vss.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=126.
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17.

Samoevalvacijska poročila se predstavijo vsem deležnikom.

da

ne

Pojasnilo: Samoevalvacijsko poročilo je predstavljeno komisiji za kakovost, predavateljskemu zboru,
strateškemu svetu in svetu zavoda. Obravnava poročila je razvidna iz zapisnikov. Zapisniki so dostopni
na šoli.
18. Samoevalvacijsko poročilo je javno objavljeno.

da

ne

Pojasnilo: Samoevalvacijsko poročili za preteklo leto je objavljeno na portalu šole (prosto dostopno)
http://vss.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=126,

Opomba: Polja za pojasnila so omejena (na 1500 znakov s presledki ali 3000 znakov s presledki).
Kraj in datum: Ptuj, 14. 03. 2014
Odgovorna oseba: Robert HARB
Ravnatelj VSŠ Ptuj
(ime, priimek in funkcija)

Podpis:

C. PRILOGE
Predlogu za evalvacijo je treba priložiti naslednje priloge:
1. ustanovitveni akt in pravilnik o delu višje strokovne šole;
2. samoevalvacijsko poročilo višje strokovne šole za študijsko leto, pred katerim se opravlja zunanja
evalvacija, in analizo vseh področij delovanja višje strokovne šole iz zadnjih treh let pred prvo
zunanjo evalvacijo šole oziroma iz vseh let po zadnji evalvaciji z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in
ukrepi za njihovo odpravo;
3. poslanstvo, vizijo in strategijo višje strokovne šole;
4. letni delovni načrt višje strokovne šole, in sicer za zadnje študijsko leto pred zunanjo evalvacijo in za
tisto, v katerem zunanja evalvacija poteka;
5. finančno poročilo višje strokovne šole za zadnje koledarsko leto;
6. poslovnik kakovosti;
7. dokazila o kakovosti predavateljev – veljavna imenovanja v naziv;
8. analize izsledkov študentskih anket oziroma drugih oblik spremljanja mnenj študentov o kakovosti
izvajanja študijskega programa za zadnja tri študijska leta; če je od zadnje zunanje evalvacije
poteklo manj kot tri leta, pa za celotno obdobje po njej;
9. analize izsledkov anket in drugih oblik spremljanja diplomantov višje strokovne šole;
10. seznam evidenc, ki jih vodi višja strokovna šola.
Prilog ni treba pošiljati, če jih ima šola objavljene na svojih spletnih straneh. V preglednici v stolpcu
»priloga/stran« navedite naslov spletne strani, ime dokumenta in ustrezno stran oziroma strani
tega dokumenta.
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