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POVZETEK 

Osrednja tema naloge je področje kakovosti v visokem šolstvu. V raziskavi, ki je zasnovana 

kot študija primera, smo proučevali kazalnike kakovosti na področju študijske dejavnosti na 

izbranem visokošolskem zavodu (VŠZ). Skozi anketno analizo in intervjuje, ki so bili narejeni 

z vsemi deležniki (predstavniki vodstva, učiteljev, administracije in študentov), je bilo 

ugotovljeno, da se največjo vlogo pri skrbi za kakovost na VŠZ pripisuje vodstvu ter 

visokošolskim učiteljem in sodelavcem, od le-teh se pričakuje predvsem ustrezna pedagoška 

usposobljenost, učitelji in asistenti pa s strani študentov pričakujejo več interesa za študij in 

boljše delovne navade. Kakovost organizacije dela študijske dejavnosti zaposleni in študenti v 

največji meri povezujejo z urniki. Raziskava je pokazala, da je stopnja zagotavljanja 

kakovosti študijske dejavnosti na proučevanem VŠZ na visoki ravni, kljub temu pa bi bilo 

smiselno pedagoško osebje izobraževati v smeri pedagogike ter dati poudarek na sodelovanju 

in povezovanju VŠZ z gospodarstvom. 

Ključne besede: management kakovosti, kakovost v visokošolskem izobraževanju, kazalniki 

kakovosti, visokošolski zavod, študijska dejavnost. 

SUMMARY 

The focus of this master’s thesis is the area of quality assurance in higher education. In the 

research, constituted as a case study, we studied the quality indicators for study activities in a 

selected higher education institution. The results of the survey and interviews, which were 

conducted with all relevant stakeholders (such as representatives of management, teachers, 

administration and students), show that a concern for the quality of higher education 

institution is attributed to the management, higher education professors and co-workers. From 

them it is expected to have relevant teaching competences, and from students it is expected to 

be more interested in their studies and to have better work habits. Employees and students 

mainly link the quality of organising the study activities to schedules. Moreover, the research 

showed the high-level of quality assurance of study activities in a higher education institution. 

Nevertheless, it would be sensible to educate educational staff in pedagogy and put an 

emphasis on cooperation and integration between higher education institution and economy. 

Key words: quality management, quality assurance in higher education, quality indicators, 

higher education institution, study activities. 
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1 UVOD 

Živimo v hitro razvijajoči se družbi, v družbi znanj, ko se od populacije vedno bolj pričakuje 

visoko specializirano znanje, ki ga mlajšim generacijam skozi procese učenja in na osnovi 

izkušenj prenašajo starejše generacije, družba pa od posameznika zahteva tudi veliko 

prilagodljivost. Učenje je proces, ki je pri ljudeh prisoten skozi celotno življenjsko obdobje. 

Ljudje se učimo zaradi različnih razlogov, kot so želja po osebnem razvoju, kariera, veselje, 

radovednost, želja po samo priznanju in strokovni razvoj ter izpopolnjevanje.  

Začetki visokega šolstva na naših tleh segajo v leto 1811, ko so v Ljubljani Francozi uvedli 

centralne šole, leta 1919 pa je bila (prav tako v Ljubljani) ustanovljena prva slovenska 

univerza. Začetne težave, s katerimi se je soočala naša prva univerza, je uspešno premagala in 

po drugi svetovni vojni je pričela ponovno delovati v polnem obsegu. Nato je sledilo obdobje 

hitrejšega razvoja na področju visokega šolstva in leta 1975 je bila ustanovljena Univerza v 

Mariboru (v nadaljevanju UM). Za visokošolske zavode (v nadaljevanju VŠZ) še danes velja, 

da morajo biti načini učenja usmerjeni v pridobivanje strokovnega znanja in veščin ter v 

sposobnost uporabe tega znanja v različnih okoljih. 

Osrednji dejavnosti VŠZ sta študijska in raziskovalna dejavnost, v zadnjem času pa je vse bolj 

govora tudi o socialni vlogi, ki pa je v bistvu povezana s širitvijo dostopa do visokega šolstva 

čim večjemu številu prebivalcev. Raziskovalna dejavnost VŠZ temelji na sodelovanju pri 

projektih in vpliva k dosežkom visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev. Na VŠZ 

je vsak nosilec pedagoškega procesa istočasno tudi raziskovalec, obratno pa ni tako, saj vsak 

raziskovalec ne sodeluje v pedagoškem procesu. Glavni cilj študijske dejavnosti je izvajanje 

pedagoškega procesa oziroma prenašanje znanja na študente skozi akreditirane študijske 

programe (v nadaljevanju ŠP), ki temeljijo na predmetnikih, le-ti pa na učnih enotah.  

Skozi raziskavo, ki je bila zastavljena kot študija primera, smo v nalogi proučevali študijsko 

dejavnost in kazalnike kakovosti na področju študijske dejavnosti na izbranem VŠZ. 

Proučevani VŠZ izvaja enaindvajset ŠP prve, druge in tretje bolonjske stopnje. Skupno izvaja 

686 učnih enot v štiriindvajsetih predavalnicah in v več kot sedemdesetih laboratorijih in 

računalniških učilnicah. Trenutno na zavodu študira malo manj kot dva tisoč študentov, v 

pedagoškem procesu pa sodeluje približno sto petdeset visokošolskih učiteljev, asistentov in 

tehniških sodelavcev. Za administrativne zadeve skrbi približno trideset strokovnih 

sodelavcev. 

Zagotavljanje kakovosti izobraževanja in pridobitev trajnega znanja mora biti v interesu vseh, 

tako študentov kot zaposlenih na VŠZ. Za kakovost izobraževalnega procesa in posredovanje 

znanja študentom ni dovolj, da se trudijo le visokošolski učitelji, asistenti, tehniški sodelavci 

ter ostalo administrativno osebje. Primeren odnos do izbranega študija z željo po pridobitvi 

znanja mora pokazati predvsem vsak študent sam. Na VŠZ se trudijo ugotavljati, vzdrževati in 

nadgrajevati nivo kakovosti na različne načine, zato v svoje zavode uvajajo postopke 
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samoevalvacij, izvajajo različne ankete in analize. S temi postopki lahko pridobijo prav vsi 

sodelujoči deležniki, tako zaposleni na VŠZ, kot študenti, širša skupnost in celotni 

visokošolski sistem. Vodstvo VŠZ in univerze pa bi morale imeti posluh in slediti 

ugotovitvam in priporočilom po izboljšavi. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Univerza je pomemben dejavnik razvoja družbe v svetu, ukvarja se z razvojem znanosti, 

kulture in izobraževanja. Splošno znano je, da bolj izobraženi ljudje prispevajo k dvigu BDP-

ja (ekonomski učinki), višja stopnja izobrazbe pa pomeni za zaposlenega tudi višjo plačo 

(Ahčan, Polanec in Kozamernik 2008 po Čepar 2010). Visoko šolstvo v svetu je v zadnjem 

obdobju doživelo velike spremembe, ki so v Evropi vezane predvsem na bolonjski proces. 

Med najpomembnejšimi cilji Bolonjske deklaracije (MIZŠ b. l. a) velja omeniti pospeševanje 

internacionalizacije in sprejetje dvo-stopenjskega študija, kjer je prva stopnja osnova za vstop 

na trg dela ali na drugo stopnjo, druga stopnja vodi k magisteriju, tretja stopnja pa k doktoratu 

znanosti.   

Tudi v Sloveniji so po letu 1991 ekonomske in politične spremembe vplivale na spremembe v 

sistemu izobraževanja. Na spreminjanje visokega šolstva so vplivale spremembe v EU 

prostoru, možnost ustanavljanja zasebnih zavodov, zahteve po kakovostnem delovanju ter 

spremembe v načinu financiranja.  Po letu 2002 gre za integralno financiranje, kjer se sredstva 

za prvo in drugo stopnjo rednega študija določijo kot skupna sredstva za cel zavod v okviru 

temeljnega stebra financiranja (Uradni list RS, št. 119/06, 59/07, 15/08, 64/08, 86/09, 62/10, 

7/11, 34/11, 64/12, 12/13). 

VŠZ so posebne vrste organizacij, ki so kot navaja Koren (2010, 107) formalno natančno 

strukturirane in organizirane, imajo specifičen način vodenja, v delovanju pa so precej 

ohlapne. V njih poteka študijski in raziskovalni proces. V vodstvu so dekan in prodekani, ki 

skupaj s strokovnimi službami tvorijo jedro zavoda. Pomemben element v delovanju zavoda 

pa je kakovost. In ker se bomo v nalogi ukvarjali s kakovostjo študijske dejavnosti, bomo 

proučili, kako je ta dejavnost načrtovana in organizirana (izvajana) in kateri kazalniki 

kakovosti vplivajo nanjo. Osredotočili se bomo le na nekatere kazalnike kakovosti, kot so npr. 

urniki, opremljenost prostorov, obvezna študijska praksa. 

Univerza in tudi vsak VŠZ je organizacija, ki posluje, zato sta za njo, kot za vsako drugo 

organizacijo, pomembni učinkovitost in kakovost delovanja. Ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti je na področju izobraževalnih organizacij, še posebej visokošolskih, kompleksna 

dejavnost, ki je tesno povezana z managementom organizacije. O pomenu managementa 

kakovosti govori veliko avtorjev. Čeprav je pomemben v vseh organizacijah, so raziskave o 

managementu kakovosti na področju izobraževanja redke (Vaniarajan in Vijayadurai 2010, 

1).  Rodmanova  (2010, 107-109) pa pravi, da je management kakovosti VŠZ strateškega 
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pomena za zavod in je del managementa, ki ga ta mora upoštevati pri svojem delovanju, saj 

predstavlja pogoj za pridobitev podpore in zagotovitev dolgoročnega delovanja. 

Tudi v Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011 – 2020 (Uradni list RS, št. 

41/2011), je kakovost navedena kot osnovni cilji slovenskega visokošolskega prostora, kar naj 

bi omogočalo mednarodno primerljivo visokošolsko izobrazbo, zaposljivost ter mobilnost v 

evropskem in svetovnem prostoru. Kot pomembno spremembo na področju visokošolske 

zakonodaje pa velja v letu 2010 omeniti ustanovitev Nacionalne agencije Republike Slovenije 

za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju NAKVIS), ki poleg akreditacije VŠZ in 

študijskih programov skrbi tudi za zunanjo evalvacijo (NAKVIS 2013, 2).     

Osnovni dejavnosti VŠZ sta študijska in raziskovalna dejavnost, v zadnjem obdobju se govori 

tudi o tretji dimenziji visokega šolstva, to je socialni vlogi (Uradni list RS, št. 41/2011). Ko 

govorimo o socialni vlogi, v bistvu mislimo na novo vrednost, ki jo ustvarijo povezave med 

ljudmi ali medčloveški odnosi. Ti pa zagotavljajo podlago za zaupanje, sodelovanje in skupno 

dejavnost (Možina 2010, 172). Bistvo raziskovalne dejavnosti so raziskovalna dela ali 

projekti, ki so rezultat odkrivanja novih ter razvijanja obstoječih znanj in izkušenj in njihove 

ustvarjalne uporabe (Medvešek Miloševič 2008, 19). Kot navajajo Sorčan, Demšar in 

Valencijeva (2008, 49) raziskovalno dejavnost opravljajo ljudje, ki imajo ustrezno izobrazbo, 

primerno akademsko znanje ter razvite raziskovalne sposobnosti za ustvarjanje novega 

znanja. Študijska dejavnost, to je dejavnost poučevanja, pa po mnenju Pavlina in Svetlika 

(2008, 17) pozitivno vpliva na razvoj študentovih kompetenc ter na njegovo pripravo za vstop 

na trg delovne sile. V magistrski nalogi bomo obravnavali področje urejenosti in 

organiziranosti študijske oziroma izobraževalne dejavnosti na nivoju VŠZ. 

Na nivoju VŠZ bomo proučili kakovost in kazalnike kakovosti na splošno, predvsem pa na 

področju študijske dejavnosti. Zelo pomembno je, da tako v procesih ugotavljanja kot 

zagotavljanja kakovosti na VŠZ sodelujejo vsi deležniki, torej vodstvo, zaposleni in študenti. 

1.2 Namen in cilji raziskave  

Namen raziskave je proučiti delovanje enega VŠZ na področju študijske dejavnosti. 

Obvladovanje študijske dejavnosti v VŠZ je eno od pomembnejših področij, ki lahko 

prispevajo k uspešnemu, učinkovitemu in kakovostnemu delovanju zavoda. 

V nalogi se bomo osredotočili na področje kakovosti študijske dejavnosti zavoda, proučili 

bomo in identificirali nekatere kazalnike kakovosti ter ugotovili, kako jih zaznavajo in 

razumejo različni deležniki VŠZ. Možina (2010, 139) navaja, da je za kakovost značilno, da 

jo lahko merimo le posredno, izbor kazalnikov kakovosti pa predpostavlja opredelitev tega, 

kar je za nas kakovost. Za opredelitev kazalnikov kakovosti je najpomembnejše, kakšen je naš 

pogled na problem ali področje, ki ga proučujemo in merimo. 
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Cilji raziskave: 

 proučiti literaturo in druge vire s področja kakovosti v visokem šolstvu, študijske 

dejavnosti in organiziranosti VŠZ, 

 analizirati dokumentacijo, ki se nanaša na področje kakovosti v visokošolskem 

izobraževanju in organiziranosti visokošolskega izobraževanja na splošno,  

 analizirati dokumentacijo, ki se nanaša na študijsko dejavnost in zagotavljanje kakovosti 

v proučevanem VŠZ, 

 ugotoviti pomembne kazalnike kakovosti na nivoju zavoda, 

 ugotoviti, kako kazalnike kakovosti zaznavajo in razumejo vodstvo, pedagoški delavci, 

administracija ter študenti izbranega zavoda (pogled na kazalnike z različnih vidikov), 

 podati priporočila za izboljšanje delovanja na področju organiziranosti študijske 

dejavnosti ter kakovosti na proučevanem VŠZ. 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

Ker bo empirični del naloge vezan na prepoznavanje kazalnikov kakovosti, je razumevanje 

samega pojma kakovosti pomembno, saj razumevanje oziroma miselna izhodišča vplivajo na 

oblikovanje strategij in modelov kakovosti ter na izbor instrumentov za merjenje kakovosti 

zaposlenih in študentov (Možina 2010, 23). Možina (prav tam) meni, da se je pred pričetkom 

analize treba vprašati: »Kaj nam pomeni kakovost? Ali jo lahko opredelimo? Ali je kakovost 

pojem, ki pomeni vsem isto stvar?« 

Raziskava bo v svoji naravi kvalitativna, in sicer bo zasnovana kot študija primera na enem 

VŠZ, in zastavili smo naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Katere kazalnike kakovosti študijske dejavnosti zaposleni in katere študenti prepoznavajo 

kot najpomembnejše? 

 Kakšen pomen člani vodstva, pedagoški in administrativni sodelavci ter študenti 

pripisujejo posameznim kazalnikom kakovosti? 

 Kako izboljšati organizacijo dela na VŠZ? 

Raziskovalno vprašanje je, kot navaja Rodger (2004), izjava o tem, kaj raziskovalec želi 

odkriti. Po mnenju McLainove (2008) mora biti dobro raziskovalno vprašanje napisano kot 

eno samo vprašanje, v obliki stavka, in se mora navezovati na temo raziskave. 
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2 VISOKOŠOLSKI ZAVOD IN DEJAVNOSTI VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV 

Zakon o visokem šolstvu (v nadaljevanju ZViS) (Uradni list RS, št. 67/93, 99/99, 64/01, 

100/03, 63/04, 94/06, 64/08, 86/09, 78/11, 32/12) med VŠZ uvršča univerze, fakultete, 

umetniške akademije in visoke strokovne šole: 

 Univerza zagotavlja razvoj znanosti, strokovnosti in umetnosti. Preko fakultet, 

umetniških akademij ali visokih strokovnih šol v izobraževalnem procesu posreduje 

spoznanja z več znanstvenih oz. umetniških področij ali disciplin. Neposredno lahko 

organizira izvajanje znanstveno-raziskovalnih in študijskih interdisciplinarnih programov. 

 Fakulteta opravlja pretežno znanstveno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost s 

področij ene ali več sorodnih ali med seboj povezanih znanstvenih disciplin in skrbi za 

njihov razvoj. 

 Umetniška akademija opravlja pretežno umetniško in izobraževalno dejavnost s področij 

ene ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih umetniških disciplin. Njena naloga je 

skrbeti za njihov razvoj. 

 Visoka strokovna šola opravlja izobraževalno dejavnost s področja ene ali več sorodnih 

oziroma med seboj povezanih strok in skrbi za njihov razvoj. Lahko opravlja tudi 

raziskovalno in umetniško delo, če je tako določeno z ustanovitvenim aktom. 

VŠZ lahko ustanovijo domače ali tuje fizične ali pravne osebe. Pogoji za ustanovitev VŠZ so 

(prav tam):  

 definirana študijska področja in znanstveno-raziskovalne discipline, 

 ustrezni prostori in oprema ter 

 zagotovljeni ustrezni kadri, to je visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni delavci. 

V Sloveniji imamo glede na velikost države in število prebivalcev precejšnje število VŠZ. Na 

naših tleh delujejo štiri univerze, to so Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza 

na Primorskem in Univerza v Novi Gorici ter številni samostojni VŠZ. 

Osrednji dejavnosti VŠZ sta izvajanje študijske dejavnosti, njeni glavni deležniki in odjemalci 

so študenti, in raziskovalne dejavnosti, kjer so glavni odjemalci naročniki projektov in 

udeleženci na konferencah. Redni študentje so tisti študentje, ki za študij ne plačujejo šolnine, 

plačajo le vpisnino in stroške morebitnega ponavljanja izpitov. VŠZ ima lahko tudi izredne 

študente, študente ob delu, ki študij večinoma plačajo sami. Da pa lahko VŠZ prične z 

izvajanjem dejavnosti, mora pred sprejemom akta o ustanovitvi, ki ga sprejme Državni zbor 

Republike Slovenije, pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem 

šolstvu (NAKVIS 2013, 6) pridobiti odločbo o akreditaciji VŠZ, ki jo mora obnoviti vsakih 

sedem let. Postopek se imenuje ponovna akreditacija ali reakreditacija študijskega programa. 

VŠZ je visokošolska institucija, ki lahko študentom ob zaključku študija podeljuje javno 

veljavne listine oziroma diplome  (EACEA P9 Eurydice 2011, 106). VŠZ je pri svojem delu 

avtonomen, kar pomeni, da ima moč, da samostojno sprejema odločitve.  



 

14 

Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) (MIZŠ b. l. 

b) je bilo februarja 2016 v Sloveniji v razvid VŠZ vpisanih 106 VŠZ, na katerih se je izvajalo 

1.619 študijskih programov prve, druge in tretje stopnje. Po podatkih statističnega urada 

Republike Slovenije (SURS 2015) je bilo v študijskem letu 2014/2015 v višješolsko in 

visokošolsko izobraževanje vključena skoraj polovica prebivalcev Slovenije, starih od 19 do 

24 let, vpisanih je bilo 83.699 študentov, kar je prikazano v preglednici 1. Čeprav število 

vpisanih študentov z vsako naslednjo generacijo upada, pa to ne pomeni, da upada tudi 

zanimanje za študij. Delež študentov med mladimi je namreč zadnjih 7 let približno enak, 

študira skoraj polovica mladih med 19. in 24. letom, jih pa v primerjavi z letom poprej, 

študira približno 7.000 manj oz. 31.000 manj kot pred petimi leti (prav tam), kar gre pripisati 

manj številčnim generacijam mladih. 

Preglednica 1: Število študentov vpisanih v višješolsko in visokošolsko izobraževanje v 

študijskem letu 2014/2015 

Vrsta izobraževanja 
Število rednih 

študentov 

Število izrednih 

študentov 

Število rednih in 

izrednih študentov 

skupaj 

Višje strokovno 

izobraževanje 
6.897 4.588 11.485 

Visokošolsko 

izobraževanje 
61.047 11.167 72.214 

Vrste izobraževanja 

skupaj 
67.944 15.755 83.699 

Vir: Statistični urad RS 2015.  

2.1 Mednarodni kontekst 

Na prelomu iz 18. v 19. stoletje je bila kot navaja Zgaga (2001, 16) izpostavljena dvojna 

vloga univerze, to je obdobje, ko sta se začela moderna znanost in znanje osvobajati 

cerkvenega mentorstva. 

Konec 80., predvsem pa v 90. letih, se je v Evropi pričel oblikovati skupen evropski, politični, 

gospodarski in univerzitetni prostor, za univerze to pomeni skupen raziskovalni in 

visokošolski prostor (Marhl, Rebolj in Kraljić 2011, 128). Bolonjska reforma in Lizbonska 

konvencija sta bili gonilni sili za reforme visokošolskega izobraževanja po vsej Evropi 

(Bollaert idr. 2007, 11). 

Bolonjska reforma je visokošolska reforma, njen namen je bil povečanje mednarodne 

prepoznavnosti, začetki reforme pa segajo v leto 1998/1999 (EUA 2016). Leta 1998 (EHEA 

2016) so namreč države Francija, Italija, Velika Britanija in Nemčija podpisale tako 
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imenovano Sorbonsko izjavo o usklajevanju evropskega visokošolskega sistema z namenom 

spodbujati mobilnost študentov, diplomantov in učnega osebja. Leto kasneje, to je leta 1999, 

pa so v Bologni (MIZŠ b. l. a) ministri za visoko šolstvo iz devetindvajsetih držav, tudi iz 

Slovenije, podpisali Bolonjsko deklaracijo in si zadali cilj: »ob hkratnem polnem upoštevanju 

in spoštovanju različnosti nacionalnih sistemov izobraževanja in univerzitetne avtonomije – 

do leta 2010 z medsebojnim sodelovanjem izgraditi odprt in konkurenčen evropski 

visokošolski prostor, ki bo evropskim študentom in diplomantom omogočal prosto gibanje in 

zaposljivost, obenem pa bo privlačen tudi za neevropske študente.« Ministri držav podpisnic 

(EUA 2016) so se po podpisu Bolonjske deklaracije sestali vsaki dve do tri leta, in sicer v 

Pragi leta 2001, v Berlinu leta 2003, v Bergnu leta 2005 in v Londonu leta 2007, da so ocenili 

napredek in se dogovorili o nadaljnjem razvoju bolonjskega procesa. Na vsakem srečanju so 

sprejeli poseben komunike: Praški komunike, Berlinski komunike, Bergenski komunike in 

Londonski komunike. Leta 2009 so se sestali v Leuvnu v Franciji, leta 2010 je potekala 

konferenca na Dunaju, leta 2012 v Bukarešti in leta 2015 v Yerevanu v Armeniji, kjer je bil 

poudarek na socialni dimenziji visokega šolstva, vseživljenjskem izobraževanju, mobilnosti in 

internacionalizaciji (prav tam). 

Od ustanovitve leta 1999 je v bolonjski proces pristopilo že oseminštirideset držav in odločili 

so se, da se aktivnosti bolonjskega procesa nadaljujejo do leta 2020, naslednje srečanje članic 

bo leta 2018 v Franciji (EUA 2016). 

2.2 Razvoj visoko šolstva v Sloveniji 

Začetki slovenskega visokega šolstva segajo v leto 1810/1811, ko so v Ljubljani Francozi 

uvedli centralne šole s petimi študijskimi smermi in imeli pravico podeljevanja akademskih 

naslovov (Univerza v Ljubljani b. l. a). 23. julija 1919 je bil v Beogradu podpisan Zakon o 

Univerzi Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev, s tem pa je bila ustanovljena tudi prva 

slovenska univerza v Ljubljani, ki so jo sestavljale filozofska, pravna, teološka, tehniška in 

medicinska fakulteta (Dekleva 2009, 32). Nato je leta 1930 izšel Zakon o univerzah, ki je 

veljal za vso državo in na osnovi tega zakona je leto kasneje izšla Splošna univerzitetna 

uredba, ki je določala pravice in naloge univerzitetnih oblasti, učnega osebja in študentov, 

določala pa je tudi število kateder na fakultetah in izbor predavateljev (Univerza v Ljubljani b. 

l. b). Kljub težavam, vojnemu stanju in večkrat ogroženemu obstoju, s katerim se je soočala 

slovenska univerza, je število študentov in učiteljev venomer naraščalo, v polnem obsegu pa 

je ponovno pričela delovati po vojni, in sicer leta 1945. Nato so se postopno ustanavljale nove 

fakultete, dokler se jim leta 1970 ni priključila že deseta članica (prav tam).  

Prvi zametki razvoja Univerze v Mariboru segajo v leto 1859, ko je mariborski škof Anton 

Martin Slomšek prenesel sedež škofije iz Sv. Andraža v Maribor in je bila na njegovo pobudo 

ustanovljena Visoka bogoslovna šola (UL Teološka fakulteta 2014). Pomembni prelomnici sta 

tudi leti 1863, ko je bilo zasnovano dvoletno učiteljišče, in 1888, ko je dvoletno preraslo v 
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štiriletno učiteljišče (UM, Poslovnik kakovosti 2012a, 4). Za predhodnika Univerze v 

Mariboru lahko štejemo leta 1961 ustanovljeno Združenje visokošolskih zavodov Maribor, ki 

je združevalo prve višje strokovne šole, istega leta pa je bila ustanovljena tudi prva visoka 

šola, to je Pedagoška akademija, ki se je kasneje preimenovala v Pedagoško fakulteto, 

postopno pa so se ustanavljali tudi drugi VŠZ, ki so se leta 1975 združili in ustanovljena je 

bila Univerza v Mariboru (UM, O Univerzi b. l. c). 

Leta 1975 (Vodovnik 2010, 34) je stopil v veljavo prvi zakon na področju visokega šolstva v 

Sloveniji, to je Zakon o visokem šolstvu (ZViS). Do leta 1994 je nato delovanje šolstva urejal 

Zakon o usmerjenem izobraževanju. Veljal je za srednje in visoko šolstvo, zato so, kot 

ugotavlja Igličar (2001, 97-99), številne srednje-šolske rešitve bile prenesene v visoko 

šolstvo, kar je oviralo razvoj visoko šolstva in njegovo primerljivost z evropskim sistemom. 

Na temelju Zakona o usmerjenem izobraževanju je bil leta 1993 oblikovan Zakon o visokem 

šolstvu. Kot navaja Vodovnik (2010, 37-38) je zakon prinesel prenovo zlasti na področju 

preimenovanja visokošolske strokovne izobrazbe v univerzitetno, magisteriji so postali 

magisteriji znanosti, doktorati pa doktorati znanosti, višješolski študijski programi so bili 

ukinjeni, uvedeni pa so bili krajši visokošolski programi, poimenovani visokošolski strokovni 

programi. Kot posledica sprejetja Lizbonske konvencije in podpisa Bolonjske deklaracije so 

leta 2004 sledile spremembe Zakona o visokem šolstvu na področju študijskih programov za 

pridobitev izobrazbe, ki se po novem deli v prvo, drugo in tretjo stopnjo. 

Še vedno je v izvajanju Resolucija o NPVŠ 2011-2020 (Uradni list RS, št. 41/2011), ki jo je 

Parlament sprejel 24. 5. 2011 in kjer so v 2. točki podani osnovni cilji slovenskega visokega 

šolstva v letu 2020, ki so:  

 kakovost, ki bo omogočala mednarodno primerljivo in veljavno visokošolsko izobrazbo,  

 raznovrstnost, ki se nanaša na raznolikost študijskih programov, 

 zaposljivost in mobilnost v evropskem prostoru in širše, 

 dostopnost in socialna vloga, ki bo omogočala pravičen dostop do visokega šolstva in 

dokončanje študija. 

Danes v slovenskem prostoru delujejo štiri univerze, in sicer Univerza v Ljubljani, Univerza v 

Mariboru, Univerza na Primorskem, ki je bila ustanovljena 29. 1. 2003 (Uradni list RS, št. 

13/2003, 79/2004, 36/2006, 137/2006, 67/2008, 85/2011) ter Univerza v Novi Gorici, ki je 

najmlajša univerza pri nas, ustanovljena marca leta 2006 (Univerza v Novi Gorici b. l.). 

Največja univerza po številu članic je Univerza v Ljubljani s šestindvajsetimi akademijami in 

fakultetami, Univerza v Mariboru ima sedemnajst fakultet, Univerza v Novi Gorici sedem, 

Univerza na Primorskem pa šteje šest fakultet. Od leta 2008 na naših tleh deluje tudi Evro-

sredozemska univerza (EMUNI univerza), katere ustanoviteljice so Univerza Haifa (Izrael), 

Univerza Sousse (Tunizija), Univerza Urbino (Italija) ter Univerza v Mariboru, njeno 

poslanstvo pa je »prispevati h krepitvi medkulturnega dialoga v evro-sredozemski regiji« 

(EMUNI 2008, 1). 
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2.3 Organiziranost in vodenje VŠZ 

Organi VŠZ imajo svoje pristojnosti in odgovornosti določene z Zakonom o visokem šolstvu 

in Statutom Univerze. Na čelu VŠZ je dekan, ki je njegov strokovni vodja in ima naloge, da 

(Uradni list RS, št. 32/2012): 

 usklajuje delo: izobraževalno, znanstveno raziskovalno in drugo delo, 

 skrbi za zakonitost dela, 

 je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti zavoda, študijskih 

programov, znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela, 

 najmanj enkrat letno poroča o delu senatu in rektorju ter 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom, predpisi in splošnimi akti univerze. 

Ob dekanu so na čelu VŠZ prodekani iz vrst pedagoškega osebja in tajnik. Tajnik fakultete je 

oseba, ki vodi nepedagoški del zavoda in je zadolžen za vodenje upravno-administrativnih in 

strokovno-tehničnih nalog. V okviru VŠZ so za izvajanje izobraževalnih, raziskovalnih, 

mednarodnih in drugih akademskih aktivnosti oblikovane organizacijske enote (inštituti, 

laboratoriji, katedre, oddelki…).  

Organi članice univerze so (Uradni list RS št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 64/06, 137/06, 

58/07, 67/08, 96/09, 46/12, 28/14, 21/15): 

 Dekan, ki zastopa in predstavlja fakulteto. 

 Akademski zbor, ki ga sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 

visokošolski sodelavci ter predstavniki študentov v številu najmanj ene petine vseh 

članov zbora. Akademski zbor izvoli člane Senata, Senatu daje predloge in pobude, 

predlaga tudi kandidate za dekana, obravnava poročilo o delu zavoda ter sprejema 

program razvoja zavoda. 

 Senat, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na 

zavodu, njegove člane izvoli Akademski zbor za obdobje štirih let, člane iz vrst študentov 

pa v obsegu ene petine izvoljenih članov voli Študentski svet zavoda za obdobje enega 

leta. Dekan je član Senata po funkciji. 

 Študentski svet, obravnava in sklepa o vprašanjih s študijskega področja, ki so pomembna 

za študente. Sestoji se iz predstavnikov študentov, in sicer predsednik iz vsakega letnika in 

po en član vsakega sveta letnika, ki ga študenti izvolijo izmed svojih članov za dobo 

enega leta. Prodekan študent je član Študentskega sveta po funkciji. 

Poslovodni odbor nadzira delovanje članice, sestavljen iz tri do sedem članov, dekan in tajnik 

sta člana po funkciji. Poslovodni odbor odloča o zadevah materialne narave, o upravljanju in 

razpolaganju s finančnimi sredstvi zavoda (prav tam).  

Znotraj zavoda, kot podpora in pomoč Senatu, delujejo naslednje komisije: 

 Komisija za študijske zadeve, 
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 Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve, 

 Komisija za mednarodno sodelovanje in 

 Komisija za ocenjevanje kakovosti. 

Komisije obravnavajo zadeve vsaka iz svojega področja in pripravijo predloge za Senat. Prve 

tri komisije imajo vsaka po sedem članov, sestavljajo jo prodekan za področje dejavnosti 

komisije, štirje člani izmed visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, ki jih imenuje 

Senat, mandatna doba teh članov je štiri leta, ter dva predstavnika študentov z mandatno dobo 

enega leta (prav tam). 

Pomembno vlogo na VŠZ imajo strokovne službe. Te so kot podpora in pomoč vodstvu, 

visokošolskim učiteljem in sodelavcem, nekatere predstavljajo glavno vez zavoda s študenti. 

Delijo se po področjih dela na različne službe in oddelke: 

 služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve, 

 služba za računovodske in finančne zadeve, 

 služba za organizacijo študija, 

 služba za znanstveno in raziskovalno delo, 

 referat za študentske zadeve, 

 računalniški center, 

 dekanat, 

 vzdrževanje, 

 založniška dejavnost in 

 knjižnica. 

2.4 Dejavnosti visokošolskih zavodov  

Osnovni dejavnosti VŠZ sta študijska in raziskovalna dejavnost. Za uspešno delovanje VŠZ je 

pomembno, da študijska dejavnost temelji na najsodobnejših znanjih in vključenosti 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov v znanstveno-raziskovalno delo. 

2.4.1 Izobraževalna dejavnost 

Izobraževanje je kompleksen proces. Je proces prenosa znanja in ustvarjanja lastnih dosežkov, 

kjer so nekateri merljivi, drugi pa ne (Trunk Širca 2000, 51). Ložarjeva idr. (2012, 55) 

izobraževanje opredeljujejo kot proces, pri katerem gre za spoznavanje, sprejemanje, 

podajanje in ustvarjanje znanja ter za razvijanje spretnosti in osebnih ter poklicnih zmožnosti. 

Glavni udeleženci in odjemalci v procesu izvajanja študijske dejavnosti oziroma študijskih 

programov so študentje. Študijsko dejavnost na VŠZ izvajajo visokošolski učitelji in 

visokošolski sodelavci. Med visokošolske učitelje po 52. členu ZViS (Uradni list RS, št. 

32/2012) uvrščamo: 
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 redne profesorje,  

 izredne profesorje,  

 docente,  

 višje predavatelje ter  

 lektorje.  

Med visokošolske sodelavce pa po ZViS (prav tam) prištevamo: 

 asistente, 

 bibliotekarje,  

 strokovne (tudi višje strokovne) sodelavce in  

 učitelje veščin.  

S stališča VŠZ je pomembno sodelovanje z okoljem. Na področju študijske dejavnosti VŠZ se 

vpetost v okolje prepozna preko vključevanja predavanj gostujočih strokovnjakov iz prakse v 

pedagoški proces, organiziranja strokovnih ekskurzij, vključevanja študentov na strokovno 

prakso v podjetja ter mobilnostjo učiteljev in študentov. Proučevani VŠZ ima vzpostavljeno 

mednarodno sodelovanje na področju študijske dejavnosti s približno stotimi visokošolskimi 

institucijami oz. univerzami iz triindvajsetih držav Evrope, sodelovanje pa se kaže preko 

številnih skupnih projektov, delavnic, konferenc, publikacij in vabljenih predavanj (FERI 

2016, 92). 

Proučevani VŠZ študentom nudi raznolike študijske programe. V študijskem letu 2015/2016 

izvaja skupno enaindvajset ŠP prve, druge in tretje stopnje in ima 686 učnih enot. Študentom, 

v skladu z načeli bolonjske reforme ter prizadevanji za kakovosten študij, nudi raznoliko 

paleto izbirnosti znotraj VŠZ, med članicami Univerze v Mariboru in tudi možnost izbire 

predmetov na drugih VŠZ, pri čemer morajo študenti biti pozorni na ustrezno stopnjo ŠP, na 

semester izvajanja predmeta, na število ECTS in na izpolnjevanje pogojev za vključitev v 

delo, na primer zahtevano določeno predznanje (FERI 2016, 69). Študijske programe redno 

posodabljajo. Postopek za spremembe študijskih programov poteka tako, da predloge podajo 

študenti, zaposleni, inštituti. Le-ti se nato najprej obravnavajo znotraj inštitutov, kjer 

pregledajo potrebe po spremembah študijskih programov, nato predlog posredujejo Komisiji 

za študijske zadeve oz. Komisiji za znanstvenoraziskovalne zadeve. Komisija za študijske 

zadeve obravnava predloge sprememb študijskih programov 1. in 2. stopnje, Komisija za 

znanstvenoraziskovalne zadeve obravnava predloge sprememb študijskih programov 3. 

stopnje. Komisiji predloge posredujeta v obravnavo in sprejem Senatu VŠZ, ta pa na 

Komisijo za dodiplomski oz. Komisijo za podiplomski študij na UM (prav tam). Obe komisiji 

po obravnavi posredujeta predloge Senatu UM. 
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2.4.2 Raziskovalna dejavnost 

Zgodovinsko gledano, so bili VŠZ vedno glavni raziskovalni centri. Izvajajo raziskovalno 

dejavnost, ki temelji na sodelovanju pri nacionalnih in mednarodnih projektih, pomembno pa 

prispeva k dosežkom visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev VŠZ. Raziskovalno 

dejavnost izvajajo znanstveni delavci, njeni odjemalci pa so naročniki projektov in udeleženci 

konferenc. Na VŠZ je vsak nosilec pedagoškega procesa istočasno tudi raziskovalec, medtem 

ko obratno ne velja, saj vsak raziskovalec ne sodeluje v pedagoškem procesu. 

Po Škrbčevi (2011, 16-18) se znanstveni delavci, ki sodeluje pri raziskovalni dejavnosti delijo 

na: 

 raziskovalce, to so strokovnjaki, ki vodijo raziskovalni projekt in se ukvarjajo z 

ustvarjanjem novega znanja, metod in sistemov, razvrščeni so v raziskovalne nazive, 

 podiplomske študente, to so študenti, ki sodelujejo pri raziskovalno-razvojnem delu, 

 tehnično osebje, ki ima določeno specifično znanje z enega ali več področij, delajo pa 

pod nadzorom raziskovalcev in  

 drugo (pomožno) osebje, kamor spada tajniško in referentsko osebje v pisarnah, ki se 

ukvarja z administracijo, finančnimi in kadrovskimi zadevami. 

Raziskovalec je atraktivni in vse bolj prepoznavni poklic. Mladi raziskovalci so osebe, ki 

(UM, Začetek kariere raziskovalca b. l. e): 

 prispevajo k izboljšanju rezultatov raziskav,  

 prispevajo h kadrovskemu pomlajevanju raziskovalnih skupin,  

 nudijo podporo pedagoškemu delu na VŠZ in krepitvi človeških virov,  

 zadovoljujejo pa potrebe uporabnikov iz javnega in zasebnega sektorja različnih 

znanstvenih področij. 

V novejšem času pa se vedno bolj uveljavljajo tako imenovani znanstveni parki, ki so locirani 

na VŠZ oziroma v njihovi bližini in ki združujejo proizvodne, storitvene in raziskovalne 

institucije (Škrbec 2011, 9-10). 

Ko govorimo o raziskovalni dejavnosti VŠZ, je sodelovanje z matičnim in širšim 

mednarodnim okoljem bistvenega pomena. Tudi v NPVŠ 2011-2020 (Uradni list RS, št. 

41/2011) je kot glavni cilj navedeno povečanje sodelovanja med VŠZ in raziskovalnimi 

zavodi predvsem na področju raziskovalne dejavnosti v želji po optimalnem izkoriščanju 

potencialov v Sloveniji. Osredotočenost na odjemalce, v tem primeru naročnike projektov in 

udeležence konferenc, mora biti tako osrednji in eden pomembnejših delov filozofije vodenja 

VŠZ. 

V Sloveniji za raziskovalno dejavnosti skrbi Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije (v nadaljevanju ARRS), ki je bila ustanovljena decembra 2003 (Uradni 

list RS, št. 123/2003, 105/2010). ARRS »vodi zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in 
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razvojne dejavnosti za potrebe izvajanja raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS ter za 

načrtovanje politike, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti, statistične 

namene in spremljanje stanja na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti« (ARRS 2013).  

V okviru UM na področju raziskovalne dejavnosti deluje projekt Inovativne odprte 

tehnologije (v nadaljevanju IOT@UM) z glavnim ciljem ustvariti sodelovanje med univerzo, 

gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi (UM, Raziskovalno in umetniško središče 2014b). 

Znotraj IOT@UM deluje Raziskovalno, razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru 

(v nadaljevanju RAZ:UM), ki je bilo vzpostavljeno kot glavni mehanizem za uresničevanje 

znanstvenoraziskovalne strategije UM in je sedaj kot ključni del inovacijskega ekosistema 

UM (UM, Inovacijski ekosistem b. l. a). Strategija znanstvenoraziskovalne in razvojne 

dejavnosti UM 2013-2018 je bila sprejeta 24. 1. 2012 z namenom doseganja vrhunskih 

znanstvenih rezultatov, uspešnega sodelovanja pri nacionalnih in mednarodnih projektih ter 

učinkovitega prenosa znanja v industrijo in podjetništvo. Njen glavni cilj je (UM, Strategija 

znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti 2013-2018 2012b, 4): »vzpostavitev 

kreativnega delovnega okolja, ki spodbuja akademsko svobodo z namenom doseganja 

trajnostnega razvoja in vrhunskih znanstvenih rezultatov, ki bodo zagotavljali večjo 

prepoznavnost UM v domačem in mednarodnem prostoru in odločilno vplivali na razvoj 

regije in Slovenije.« Glavnemu cilju so podrejeni še ostali znanstvenoraziskovalni cilji (prav 

tam, 4-5), ki so: 

 povečanje vpetosti sodelavcev UM v telesa ARRS,  

 povečanje prepoznavnosti znanstvenoraziskovalnih stališč UM, 

 nabava in skupna uporaba vrhunske znanstvenoraziskovalne opreme, 

 nov postopek habilitacij in  

 spodbujanje sodelovanja med laboratoriji in med fakultetami. 

Raziskovalna dejavnost na proučevanem VŠZ se kaže tako doma kot tudi v tujini v uspešnem 

nastopu profesorjev in raziskovalnega osebja znotraj uglednih mednarodnih znanstvenih 

skupin in projektov, kar vpliva in se neposredno odraža tudi v njihovih pogostih objavah v 

priznanih mednarodnih znanstvenih revijah, uspešno izmenjavo profesorjev in študentov z 

njenimi akademskimi partnerji iz tujine na vseh ravneh raziskovalne dejavnosti (FERI 2016, 

92). Proučevani zavod ima več kot štirideset laboratorijev z zelo razvejano raziskovalno 

dejavnostjo, v katero se lahko vključijo tudi študenti z namenom priprave zaključnega dela, in 

sicer v delo za projekte, ki jih laboratoriji izvajajo.  

2.4.3 Socialna vloga 

Socialna vloga do leta 2007 v visokem šolstvu ni bila natančno opredeljena, natančnejšo 

obravnavo je doživela v Londonu maja 2007 na srečanju ministrov za visoko šolstvo tistih 

držav, ki sodelujejo v bolonjskem procesu (Londonski komunike 2007, 5).  

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/zak-RRD-jan08.asp
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Socialna vloga, nekateri jo poimenujejo tudi socialna razsežnost, pomeni »zagotavljanje 

priložnosti za visokošolski študij za vse pripadnike družbene skupnosti« (EACEA P9 

Eurydice 2011, 7). Na veljavi je pridobila predvsem v zadnjem času, ko se o njej tudi vse več 

govori in piše. Omenja se v Resoluciji o NPVŠ 2011-2020 (Uradni list RS, št. 41/2011), ki jo 

je Parlament sprejel 24. 5. 2011, in kjer naj bi socialna vloga, ki je podana kot osnovni cilji 

slovenskega visokega šolstva v letu 2020, omogočala študentom pravičen dostop do visokega 

šolstva in dokončanje študija. Marjetičeva in Lesjak (2011, 5) ugotavljata, da so v Sloveniji 

študentje finančno močno odvisni od staršev in da imajo s ciljem zmanjšanja stroškov študija 

in ustvarjanja optimalnih pogojev za dokončanje študija, poleg brezplačnega zdravstvenega 

zavarovanja, na voljo še štiri oblike javno financirane pomoči: 

 štipendije, 

 bivanje, 

 prehrano in 

 prevoz. 

Natek (2011, 17-18) socialno vlogo definira kot dostopnost visokega šolstva in jo povezuje z 

družbeno vlogo VŠZ. Kot pomemben dejavnik navaja usklajevanje in iskanje ravnovesij med 

potrebami in željami študentov in družbe ter zmožnostmi učiteljev, sodelavcev ter strokovnih 

služb. Kot pomoč pri študiju navaja tutorstvo in karierno svetovanje.  

Tutorstvo lahko definiramo kot proces, v katerem daje tutor navodila majhnim skupinam 

udeležencev ali posamezniku, namen tutorstva pa je študentom pomagati pri izboljšanju 

strategij učenja ter jih usmerjati v večjo samostojnost (Partnerstvo NEARJOB & EOF 2011, 

39). Karierno svetovanje pa je na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 

(ZRSZ b. l.) definirano kot »storitev, pri kateri se ob pomoči svetovalca odločite o kariernih 

ciljih in sprejmete karierne odločitve. Raziščite možnosti razvoja kariere in opredelite dodatna 

izobraževanja in usposabljanja, ki bodo pripomogla k doseganju zastavljenih kariernih 

ciljev.« 

K socialni vlogi lahko prištevamo tudi različne oblike neformalnega, vseživljenjskega učenja, 

kot so na primer poletne šole, tečaji ali programi usposabljanja, če to ne vpliva na izvajanje 

študijskih programov za pridobitev izobrazbe (Uradni list RS št. 32/2012). Pavlin in Svetlik 

(2008, 8) neformalno izobraževanje opisujeta kot izobraževanje, ki se pojavlja v okoliščinah, 

kjer učenje ni glavni cilj, poteka v skupini in je zasnovano na praksi. 

2.5 Kakovost v visokem šolstvu 

Kakovost je težko opredeljiv pojem, je relativna in kot navaja Možina (2010, 29) je 

pomemben subjekt oziroma kdo je tisti, ki jo opredeli ter kateri vzvodi, interesi in pogledi so 

vplivali na njeno opredelitev. Celovita definicija kakovosti, o kateri bi se vsi vpleteni akterji 

strinjali, preprosto ne obstaja in je verjetno nikoli ne bomo našli, kljub temu pa je skrb za 
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izboljšanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju postala eno od treh glavnih strateških 

ciljev evropske politike (Lassnigg 2003, 3). 

Skrb za kakovost v visokem šolstvu se je v Evropi okrepila v 90. letih prejšnjega stoletja, na 

kar je vplivala tudi vse večja mobilnost študentov in visokošolskih učiteljev (Čuš 2004a, 7). 

To je bil evropski pilotni projekt za ocenjevanje kakovosti v visokem šolstvu v letih 1994 do 

1995, v katerega je bilo vključenih sedemnajst držav iz šestinštirideset VŠZ (Wächter idr. 

2015, 24). Projekt je podpiral samostojnost in neodvisnost zagotavljanja kakovosti, uvajanje 

samoocenjevanja in zunanje presoje zavodov in je pomenil osnovo za vse postopke, ki se 

uporabljajo na evropskih tleh (prav tam). Pri nas pa, kot navaja Čuš (2004a, 7), segajo pričetki 

posvečanja skrbi za kakovost v september 1996, ko je bila na pobudo Sveta za visoko šolstvo 

Republike Slovenije ustanovljena Komisije za kvaliteto visokega šolstva, ki je decembra 1999 

prenehala s svojim delovanjem. Junija leta 2000 je bila nato konstituirana Nacionalna 

komisija za kvaliteto visokega šolstva (v nadaljevanju NKKVŠ). NKKVŠ je pričela s svojim 

delovanjem, se redno sestajala, vendar pa v Sloveniji še vedno nismo imeli mednarodno 

primerljivega organa za ugotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. Sledilo je kar nekaj let 

dogajanj na tem področju, ki so pripeljala do predloga za ustanovitev Agencije za 

zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, s ciljem oblikovati z državami Evropske unije 

primerljiv model kakovosti in na temeljih bolonjske deklaracije izdelati navodila za 

samoevalvacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov (Čuš 2004b, 11-18) .  

Članice Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v 

Novi Gorici so že več let izvajale samoevalvacije, leto 2006 pa je pripeljalo do izvedbe 

projekta pilotske zunanje institucionalne evalvacije. V decembru 2006 so jo izvedli na 

Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Naravoslovno-tehniški fakulteti Univerze v 

Ljubljani, Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru in Visoki šoli za upravljanje in 

poslovanje Novo mesto (Čuš 2007, 28-29).  

Danes za zagotavljanje, spremljanje in nadzor kakovosti VŠZ v slovenskem visoko šolstvu 

skrbi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki je bila 

ustanovljena konec leta 2009 (Uradni list RS št. 119/06, 114/09). NAKVIS (2013, 2)  je 

zapisala, da »bo s sistemom razvoja zagotavljanja kakovosti pripomogla k temu, da bo visoko 

šolstvo v Sloveniji izobraževalno in raziskovalno kakovostno, mednarodno prepoznavno, 

konkurenčno in enakovredno vključeno v svetovni visokošolski prostor.« V Evropi pa za 

zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu skrbi Evropsko združenje za zagotavljanje 

kakovosti v visokem šolstvu (v nadaljevanju ENQA), ki je bilo ustanovljeno leta 2000, od leta 

2007 pa je v veljavi Evropski register za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (v 

nadaljevanju EQAR) (Wächter idr. 2015, 24). 

Na UM sprejemajo sistem vodenja kakovosti kot sestavni del načrtovanja sprememb in 

razvijanja ter posodabljanja univerze in tudi njenih članic. Za sistem vodenja kakovosti na 
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UM je značilno, da pomaga spremljati in nadzorovati procese na področju kakovosti učnega 

in poučevalnega procesa, kar vodi v izboljšave vseh temeljnih procesov, ki se izvajajo na 

univerzi (UM, Poslovnik kakovosti 2012a, 9). Na UM razvijajo učinkovit sistem in orodja za 

spremljanje institucionalne in programske tako notranje kot zunanje kakovosti pri (prav tam, 

10):  

 spremljanju politike vodenja in odločanja,  

 zagotavljanju avtonomije dela visokošolskega učitelja in enakopravnega položaja 

študentov,  

 internacionalizaciji,  

 spremljanju razvoja dodiplomskih in podiplomskih ŠP,  

 sodelovanju z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem,  

 spremljanju infrastrukture za razvoj visokošolske dejavnosti,  

 zagotovitvi ustrezne strokovne podpore pri notranji in zunanji evalvaciji ŠP ter pri 

vpeljavi izboljšav.  

Kakovost se danes ugotavlja in spremlja preko akreditacije in evalvacije študijskih programov 

in VŠZ. Evalvacije delimo na: 

 samoevalvacije in  

 zunanje evalvacije.  

Zgodovinsko gledano so po MacBeathu in McGlynnu (2002, 15) razlogi za izvajanje 

evalvacij iz treh smeri:   

 od zgoraj navzdol, kjer državni politični in mednarodni pritisk zagotavlja kakovost in 

stroškovno učinkovitost, 

 od spodaj navzgor, kjer jo spodbujajo šole, ki iščejo pripomočke za lastno izboljšanje in 

 od strani, kjer gre za raziskave, ki so v preteklosti ugotavljale učinkovitost šol in kako 

doseči izboljšanje.  

O samoevalvaciji govorimo, ko nadzor kakovosti en-krat letno opravi VŠZ sam. Musek 

Lešnik in Bergantova (2001, 9-10) sta samoevalvacijo opredelila kot strokovni postopek 

samoocenjevanja, pri katerem se sistematično in načrtno pridobi podatke o kakovosti 

organizacije, dela, vodenja in storitev. Avtorja ugotavljata (prav tam): 

 temeljni namen samoevalvacije je ugotavljanje, zagotavljanje in dvig kakovosti dela v 

zavodu, 

 glavna značilnost samoevalvacije je, da postopek izvede zavod sam na svojo pobudo, 

 prednost samoevalvacije je možnost lastnega ocenjevanja in stanja v zavodu, 

 samoevalvacija je pomembna za razvoj vsake organizacije. 

Avtorja ugotavljata tudi (prav tam, 13-18), da z dobro samoevalvacijo v VŠZ pridobijo vse 

vpletene skupine, to so: 
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 vsi zaposleni z vodstvom vred: s pridobljenimi informacijami lahko bolje načrtujejo 

nadaljnje postopke in delo ter sprejemajo ustrezne odločitve, samoevalvacija pospešuje 

diskusijo med zaposlenimi, vodstvom, zunanjimi partnerji in ponudi sliko o organizaciji 

kot jo vidijo zaposleni in uporabniki, 

 študenti, starši in širša skupnost: pridobijo dragocene objektivne informacije o VŠZ za 

lažje odločitve povezane s študijem in 

 visokošolski sistem: pridobi informacijo o delu in kakovosti VŠZ, kar lahko vpliva na 

nekatere nadaljnje postopke in odločitve (npr. glede razporeditve sredstev ipd.). 

Slika 1 prikazuje delitev samoevalvacijskih postopkov v vzgoji in izobraževanju. 

 

Slika 1: Vrste samoevalvacij v VŠZ 

Vir: prirejeno po Musek Lešnik in Bergant 2001. 

Samoevalvacijski postopki se po Musek Lešnik in Bergantovi (2001, 14) delijo v dve skupini, 

in sicer na: 

 programsko evalvacijo, ki je osredotočena na ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 

vzgojno-izobraževalnih programov, njihove vsebine in jo zavodi uporabijo, ko želijo 

preveriti primerljivost in konkurenčnost svojih programov ter 

 institucionalno evalvacijo, ki pa ugotavlja in zagotavlja celovito kakovost organizacije 

kot institucije. 

Poleg notranjih so vse pogostejše tudi zunanje evalvacije, pri katerih gre za preverjanje 

kakovosti s strani agencije. MacBeath in McGlynn (2006,  24) zunanjo evalvacijo definirata 

kot pregled in poročilo o delu s strani ljudi, ki niso del evalvirane organizacije. 

VRSTE SAMOEVALVACIJ

PROGRAMSKA EVALVACIJA

cilj je preverjanje študijskih programov

INSTITUCIONALNA EVALVACIJA

cilj je preverjanje kakovosti VŠZ
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Glavni namen zunanje evalvacije je preverjanje skladnosti s standardi in podpora 

kakovostnim izboljšavam ter doprinos k ustvarjanju zaupanja v visoko šolstvo (Wächter idr. 

2015, 11). V večini evropskih držav so VŠZ in študijski programi predmet zunanje presoje 

kakovosti, kljub razlikam med državami in smernicami za zagotavljanje kakovosti, Evropski 

register za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu zagotavlja skupen okvir za vse evropske 

države (prav tam, 12). Wächter idr. (2015, 26) med glavne pristope zunanjih evalvacij 

uvrščajo: 

 postopke ocenjevanja kakovosti, ki so vezani na ugotavljanje prednosti in slabosti ŠP ali 

zavoda, 

 ocenjevanje ali ŠP in zavod izpolnjujeta določen nivo kakovosti in 

 preverjanje notranjega sistema zagotavljanja kakovosti zavoda s poudarkom na iskanju 

prednosti. 

Akreditacija je, kot navajata Faganel in Trunk Širčeva (2006, 12-13), trši mehanizem 

preverjanja, kjer gre za preverjanje ustreznosti pogojev za izvajanje študijskih programov in 

se izvede najmanj vsakih sedem let. Z ukinitvijo NKKVŠ in začetkom delovanja Nacionalne 

agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu leta 2010, pri nas za 

akreditacijske postopke skrbi NAKVIS (Uradni list RS št. 119/06, 114/09). Postopki se 

izvajajo na osnovi Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo VŠZ in študijskih programov. 

Akreditacije postavljajo kvantitativne cilje, ki jih mora dosegati VŠZ in njeni diplomanti. 
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3 ŠTUDIJSKA DEJAVNOST IN MANAGEMENT KAKOVOSTI 

Slovenija kot članica Evropske unije sodeluje pri uresničevanju skupnih strateških ciljev na 

področju izobraževanja, raziskovanja in kakovosti v visokem šolstvu. Na področju študijske 

dejavnosti in zagotavljanja kakovosti se vključuje v številne evropske projekte z namenom 

pridobitve novih znanj in izkušenj ter s ciljem prispevati k izboljšanju delovanja in dvigu 

kakovosti.  

Osrednja dejavnost VŠZ je študijska dejavnost, njen cilj je izvajanje pedagoškega procesa 

oziroma izobraževanje, to je prenašanje znanja. V ta namen VŠZ oblikujejo študijske 

programe in smeri. Samo akreditirani VŠZ, ki izvajajo akreditirane študijske programe, lahko 

podeljujejo strokovne nazive in izdajajo diplome oziroma listine, ki potrjujejo javno veljavno 

izobrazbo. VŠZ imajo različne vloge, vendar je splošno veljavno, da so odgovorni za »razvoj, 

prenos in ohranjanje znanja« (Ginkel 2011, 11). Njihovo poslanstvo je izobraževanje, to je 

oblikovanje samostojnih in kritičnih mladih ljudi, ki bodo pri delu z visoko stopnjo znanja 

sposobni prispevati k razvoju družbe, v kateri živijo. Pedagoški proces se oblikuje na osnovi 

študijskega koledarja, ki ga določi univerza. Posamezni semester je dolg petnajst delovnih 

tednov, znotraj katerega se izvedejo vsa predavanja, vaje in seminarji. Po koncu semestra je 

izpitno obdobje, to je čas za opravljanje izpitov. Pedagoški proces v večini poteka znotraj 

VŠZ. Nekatere vaje se delno izvedejo tudi izven VŠZ, običajno v organizaciji ali na terenu, 

kjer so dani pogoji za preizkušanje v praksi. Pri nekaterih predmetih so predvidene tudi 

strokovne ekskurzije, obiski sejmov in delovnih organizacij. 

Študentje imajo v času študija možnost odločiti se in izkoristiti študentsko izmenjavo. Gre za 

tako imenovano kratkotrajno mobilnost študentov, ki se izvaja preko programa Erasmus+, v 

okviru katerega se študentje nekaj mesecev izobražujejo v tujini ali v tujini opravijo 

mednarodno praktično usposabljanje. 

Posamezni VŠZ v sodelovanju s Službo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UM 

organizirajo mobilnost študentov, ki odhajajo na izmenjavo v tujino in tistih, ki na izmenjavo 

k nam prihajajo po programu Erasmus+. V okviru tega VŠZ izvajajo informativne dneve o 

možnostih izmenjav za študente, pripravljajo informativno gradivo, zbirajo prijave in po 

potrebi izvajajo izbirni postopek, informirajo študente o pogojih in postopkih ter urejajo 

dokumentacijo s tujimi univerzami. 

Da VŠZ uspešno deluje in dosega zastavljene cilje, potrebuje kot vsaka organizacija, ustrezno 

postavljen management. Management je tisti, ki je odgovoren v posamezniku najti ustrezno 

vlogo, ga učiti, mu dati možnost, da si delo organizira sam in mu pojasniti, kaj se od njega 

pričakuje v smislu doseganja čim večje uspešnosti in doseganja zastavljenih ciljev (Bernik in 

drugi 2000, 21-23). Avtorji opozarjajo (prav tam), da vodje oz. managerji na svoji poti k 

doseganju ciljev, ne smejo zanemariti skrbi do svojih zaposlenih in pozitivnega vpliva na 

zunanje okolje. Šostar (2000, 1) je prepričan, da se management kakovosti mora začeti pri 
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vodstvu, ki mora podpirati in vzpodbujati postopke za dvigovanje ravni kakovosti in jih 

vgraditi tudi v cilje razvojne politike podjetja.  

Na UM se trudijo in težijo k nenehnemu izboljševanju ter zadovoljevanju zahtev in 

pričakovanj odjemalcev, saj se zavedajo, da je to je predpogoj za dolgoročno rast in obstoj. 

Izboljševanje kakovosti svojih storitev in stabilne poslovne izide dosegajo z (UM, Poslovnik 

kakovosti 2012a, 9):  

 organiziranjem osnovnih, vodstvenih in podpornih procesov,  

 spremljanjem ter obvladovanjem teh procesov,  

 zagotavljanjem ustreznih virov,  

 merjenjem in spremljanjem učinkovitosti procesov in  

 nenehnim izboljševanjem procesov.  

Med instrumente merjenja kakovosti na VŠZ uvrščamo evalvacije, ankete (študentske ankete, 

ankete o dejanski študijski obremenjenosti študentov) in različne analize (analiza vpisa in 

prehodnosti študentov) itd. Merjenje in spremljanje kakovosti s strani managementa zato ne 

sme biti razumljeno kot oblika nadzora ali inšpekcijski pregled, temveč gre za ugotavljanje 

standardov kakovosti z namenom preseči minimalne standarde zagotavljanja kakovosti VŠZ 

(Wächter idr. 2015, 27). 

3.1 Organiziranost študijske dejavnosti na nivoju zavoda 

Študijska dejavnost na nivoju zavoda obsega študijske programe prve, druge in tretje 

bolonjske stopnje, ki se delijo na: 

 visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje, 

 univerzitetne študijske programe prve stopnje, 

 magistrske študijske programe druge stopnje in 

 doktorske študijske programe tretje stopnje. 

Študijsko dejavnost na VŠZ vodi prodekan za študijske zadeve, ki je tudi na čelu Komisije za 

študijske zadeve. Ta se sestaja običajno enkrat mesečno, to je pred Senatom, in obravnava 

problematiko in aktivnosti s področja študijske dejavnosti kot so poučevanje, učenje, vpis in 

prehodnost študentov, spremembe študijskih programov, nosilcev in izvajalcev, potrjevanje 

tem zaključnih nalog in mentorjev, gostujočih strokovnjakov itd. 

Financiranje študijskih programov, ki se izvajajo na redni način, je sestavljeno iz več virov. 

Sestavljajo ga: 

 proračunska sredstva, 

 letna sredstva, pridobljena na trgu in s sodelovanjem v domačih in tujih raziskovalnih 

projektih in 

 drugi viri financiranja, na primer donatorska oziroma sponzorska sredstva podjetij. 
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Sredstva za študijsko dejavnost so urejena z Uredbo o javnem financiranju VŠZ in drugih 

zavodov. VŠZ v začetku leta oblikuje Program dela in Finančni načrt za tekoče leto. V 

Programu dela se predvidijo kratkoročni in dolgoročni cilji ter viri za doseganje teh ciljev. 

Ker Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport po Uredbi finančnih virov ne zagotavlja v 

celoti, poskuša VŠZ manjkajoče vire pridobivati tudi na javnih razpisih na nacionalnem, 

tržnem in mednarodnem področju. Uspešnost pri pridobivanju projektov in drugih sredstev se 

kaže v tem, da so sredstva po Uredbi glede na celotne prihodke VŠZ za leto 2015 

predstavljala le 66,61 % (FERI 2016, 61). Kljub temu, da finančna sredstva po Uredbi ne 

zadoščajo, se pedagoški proces izvaja kakovostno in v celotnem obsegu. 

Študijska dejavnost v VŠZ poteka po akreditiranih ŠP, le ti pa temeljijo na predmetnikih, ki so 

sestavljeni iz učnih enot. Glede na to, ali so učne enote obvezne ali izbirne lahko predmete 

uvrstimo v dve skupini: 

 obvezni predmeti programa dajejo študentom osnovna temeljna znanja, s katerimi 

pridobijo potrebna splošna znanja za nadaljnje poglabljanje ter oblikovanje študijske poti 

in  

 izbirni predmeti, ki so namenjeni poglabljanju določenega segmenta v stroki. Po navadi 

gre za najnovejša dognanja v stroki. 

V skladu z načeli bolonjske reforme in v želji za dvig kakovosti študija, si mora VŠZ 

prizadevati za čim večjo izbirnost in študentom omogočati pester nabor izbirnosti znotraj 

same fakultete, med članicami UM in tudi nabor izbirnih predmetov na drugih univerzah 

(FERI 2013a, 32). Ko gre za izmenjavo študentov med ŠP in med različnimi članicami UM in 

ko se študenti v okviru izbirnih predmetov, ki so del študijskega programa, v katerega so 

vpisani, odločijo izbrati predmete drugih študijskih programov fakultete oz. članic univerze, 

morajo študenti ob izbiri predmeta biti pozorni na (prav tam):  

 stopnjo študijskega programa (visokošolski strokovni ŠP, univerzitetni ŠP, magistrski 

ŠP), 

 semester, v katerem se predmet izvaja, 

 število ECTS točk (izbrani izbirni predmet mora imeti najmanj takšno število ECTS kot 

je zapisano v predmetniku), 

 izpolnjevanje pogojev za uspešno vključitev v delo, ki so opredeljeni v vsaki učni enoti. 

3.2 Vidiki ravnanja z ljudmi in delovna obremenitev 

Organizacijo sestavljajo ljudje. Vsak človek doprinese k podobi in delovanju organizacije 

pomemben del. In ker je človek enovito bitje, nanj vplivajo družinski problemi, življenjske 

krize, finančni položaj, konflikt med lastnimi prepričanji in prakso v organizaciji, med 

zahtevami organizacije in zahtevami družine ter mobilnost (Kompare in Vadnov 2008, 81). 
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V preteklosti so se organizacije borile za stranke in tržni delež. Organizacije se morajo danes 

boriti za najboljše zaposlene. Danes se organizacije odlikujejo tudi po sposobnosti poiskati, 

privabiti, najeti, razvijati, negovati in ohranjati najboljše kadre. Če hoče organizacija dosegati 

boljše rezultate, mora na vidno mesto postaviti sposobne ljudi. Ustvariti mora znati pravilno 

ravnotežje med finančnim in človeškim kapitalom, kar velja tudi za VŠZ. Postopki izbire, 

imenovanja ter napredovanja zaposlenih na VŠZ so predpisani z javno veljavno zakonodajo in 

akti univerze.  

Delovna obremenitev v izobraževalnem, znanstvenem, raziskovalnem oz. strokovnem delu je 

na UM določena z naslednjimi akti:  

 Zakon o delovnih razmerjih ZDR1 (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013-popr.), 

 Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 99/99, 64/01, 100/03, 63/04, 94/06, 

64/08, 86/09, 78/11, 32/12),  

 Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM št. A5/2005-2BB in 

vse dopolnitve (UM, Merila za vrednotenje dela 2005),  

 Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti Univerze v Mariboru in  

 Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti. 

Na osnovi Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM (prav tam) 

mora delavec za osnovno plačo glede na svoje delovno mesto na teden opraviti naslednjo 

neposredno pedagoško obveznost: 

 docent, izredni in redni profesor šest ur na teden, 

 višji predavatelj, predavatelj in lektor devet ur na teden, 

 asistent deset ur na teden, 

 učitelj veščin: učitelj športne vzgoje dvajset ur na teden, 

 učitelj veščin: učitelj tujega jezika šestnajst ur na teden, 

 tehniški sodelavec enaindvajset ur na teden. 

V skladu z Merili za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM in v skladu s 

pogodbo o zaposlitvi imajo pedagoški delavci tako neposredno pedagoško obveznost, da 

lahko zraven aktivno opravljajo tudi raziskovalno delo. VŠZ zaposlenim omogočajo 

materialne, prostorske in druge pogoje, pomagajo pri navezovanju kontaktov z domačimi in 

tujimi fakultetami, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom (FERI 2016, 25). Zaposleni 

pa se sprotno in stalno strokovno izobražujejo, vključujejo se v raziskovalne naloge, ki jim 

omogočajo publiciranje svojih člankov, potrebnih za izvolitve in napredovanje. 

Na UM (UM, Poslovnik kakovosti 2012a, 23) se zavedajo dejstva, »da brez izobraženih, 

usposobljenih, kompetentnih in motiviranih ljudi ne morejo uresničiti postavljenih poslovnih 

ciljev in politike kakovosti,« zato skrbijo, da se zaposleni neprestano in načrtno strokovno 

izobražujejo ter pridobivajo znanja s svojega področja dela in v ta namen izdelajo letni načrt 

izobraževanja, ki vsebuje:  
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 načrt potreb po kadrih,  

 potrebno strokovno usposobljenost zaposlenih in  

 potrebno izobraževanje.  

3.3 Kazalniki kakovosti 

Kazalnike kakovosti, kot navaja Možina (2010, 143), potrebujemo, »da bomo z njimi 

podrobneje opredelili tiste vidike, katerih kakovost bomo presojali zato, da bomo ugotovili, 

ali dosegamo zastavljeni standard kakovosti.«  

Univerza v Mariboru ima, kot edina univerza v Sloveniji, kazalnike kakovosti podrobno 

opredeljene in javno objavljene. Kazalnike deli na kazalnike kakovosti za spremljanje 

izobraževalne dejavnosti ter kazalnike kakovosti za spremljanje znanstvenoraziskovalne in 

umetniške dejavnosti na UM. Namen kazalnikov kakovosti UM (UM, Poslovnik kakovosti 

2012a, 13) je, da:  

 ponujajo informacije o stanju na univerzi in VŠZ,  

 omogočajo institucijam uporabo benchmarkinga,  

 omogočajo primerjavo med sorodnimi institucijami,  

 ponujajo informacije zainteresiranim stranem,  

 doprinesejo k transparentnosti in javnosti delovanja VŠZ in univerze.  

Med kazalnike kakovosti za področje izobraževalne dejavnosti UM (UM, Kazalniki kakovosti 

2014a) uvršča naslednje kazalnike: 

 interes za študij,  

 razmerje med študenti in visokošolskimi učitelji na fakulteti,  

 prehodnost študentov v višji letnik, 

 uspešnost zaključka študija, 

 zadovoljstvo študentov s študijem, 

 povezava z delovnim okoljem, 

 stopnja nezaposlenosti diplomantov po študijskih programih 9 mesecev po diplomi, 

 vključenost vsebin trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v študijski program in 

 internacionalizacija. 

S spremljanjem kazalnikov kakovosti je UM pričela v letu 2015. V nadaljevanju podajamo 

rezultate kazalnikov kakovosti za proučevani VŠZ na osnovi poročila UM za študijsko leto 

2014/2015. 
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Interes za študij 

Ta kazalnik kaže razmerje med vpisnimi mesti, prijavljenimi kandidati in sprejetimi študenti v 

1. letnik pri študijskih programih prve in druge stopnje v nekem študijskem letu. 

Podatke za izračun kazalnika univerzi zagotovijo referati članic. Ugotavljamo, da izračunov 

za študijsko leto 2014/2015 ni moč analizirati, so nejasni. Zato v nadaljevanju, v preglednici 

2, podajamo analizo vpisa in število študentov na prvi bolonjski stopnji, ki so napredovali v 2. 

letnik. 

Preglednica 2: Število vpisanih študentov in število študentov, ki so napredovali v 2. 

letnik na prvi bolonjski stopnji 

Leto vpisa 
Število vpisanih 

študentov 

Število študentov, ki 

so napredovali v 2. 

letnik 

Število študentov, ki 

so napredovali v 2. 

letnik v % 

2007/2008 878 379 43,2 

2008/2009 855 424 49,6 

2009/2010 730 326 44,7 

2010/2011 693 325 46,9 

2011/2012 754 349 46,3 

2012/2013 701 289 41,2 

2013/2014 712 298 41,9 

2014/2015 587 247 42,1 

Vir: FERI 2015a. 

V preglednici 3 pa so prikazani podatki o številu vpisanih študentov in številu študentov na 

drugi bolonjski stopnji, ki so napredovali v 2. letnik od začetka vpisa v ŠP 2. stopnje, to je od 

študijskega leta 2010/2011 naprej.  

Preglednica 3: Število vpisanih študentov in število študentov, ki so napredovali v 2. 

letnik na drugi bolonjski stopnji 

Leto vpisa 
Število vpisanih 

študentov 

Število študentov, ki 

so napredovali v 2. 

letnik 

Število študentov, ki 

so napredovali v 2. 

letnik v % 

2010/2011 187 161 86,1 

2011/2012 217 182 85,0 

2012/2013 250 195 78,3 

2013/2014 198 163 82,3 

2014/2015 204 152 74,5 

Vir: FERI 2015a. 
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Razmerje med študenti in visokošolskimi učitelji na fakulteti 

Gre za razmerje med številom študentov (FTE) in številom visokošolskih učiteljev (FTE) na 

posameznem ŠP. Kazalnik kaže na to, da je bilo na proučevanem VŠZ v študijskem letu 

2014/2015 23,24 študentov na enega visokošolskega učitelja. Na ravni Univerze je na enega 

visokošolskega učitelja odpadlo manj študentov, in sicer 19,78 študentov. 

Prehodnost študentov v višji letnik 

Ta kazalnik se nanaša na prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik pri posameznem ŠP v 

preteklem študijskem letu, to je v letu 2014/2015. 

Največjo prehodnost iz 1. v 2. letnik so imeli študenti na magistrskih ŠP, kjer je prehodnost 

znašala 74,21 %. Na univerzitetnih ŠP znaša prehodnost 51,67 %, najmanjša pa je prehodnost 

na visokošolskih strokovnih ŠP, kjer znaša 34,97 %. Na slabo prehodnost na VS ŠP vpliva 

velik vpis tistih študentov, ki se vpišejo zgolj zaradi statusa študenta.  

Uspešnost zaključka študija 

Računa se število diplomantov, za katere je v letu n od prvega vpisa v 1. letnik ŠP minilo 

toliko let, kot je trajal njihov ŠP plus eno leto, in se deli s številom vpisanih v 1. letnik ŠP leta 

n. 

Podatki so podani za bolonjske ŠP za celotno UM. Študij v roku konča največ študentov 

univerzitetnih ŠP, in sicer 40,11 %, sledijo študenti magistrskih ŠP z 19,09 % in študenti 

visokošolskih strokovnih ŠP z 18,67 %. Najprej študenti UM zaključijo magistrske ŠP, v 

povprečju v treh letih, štirih mesecih in enajstih dneh, univerzitetne ŠP končajo povprečno v 

štirih letih, osmih mesecih in devetnajstih dneh in visokošolske strokovne ŠP zaključijo 

povprečno v štirih letih, osmih mesecih in petnajstih dneh. 

Zadovoljstvo študentov s študijem 

Zadovoljstvo študentov se meri na temelju splošne ocene zadovoljstva študentov s študijskim 

programom na osnovi študentske ankete. Po navodilu UM so članice morale pričeti z izvedbo 

ankete v študijskem letu 2013/2014 oz. ko bodo imele na ŠP prve diplomante. Anketa se 

izvede, ko študent zaključi študij in predstavlja (UM, Navodila 2013) »obvezo pred izdajo 

potrdila o diplomiranju/magistriranju na ŠP 2. stopnje/doktoriranju.«  

Osnovni namen ankete o zadovoljstvu s študijem je (prav tam): »na osnovi mnenja študentov 

ob zaključku študija za vsak študijski program in v vsakem študijskem letu pridobiti celovito 

oceno kakovosti vsebine in izvedbe študijskega programa.«  
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Tudi v tem primeru ugotavljamo, da je dobljene rezultate težko interpretirati. Gre za številske 

rezultate, osnovni cilj ankete o zadovoljstvu s študijem pa je namreč pridobiti mnenje novih 

diplomantov o (prav tam):  

 kakovosti ŠP ter o organizaciji in izvedbi študijskega procesa,  

 podpornih službah fakultete in vodstvu fakultete,  

 prostorih in opremljenosti fakultete,  

 dejavnikih zadovoljstva diplomantov s študijem in  

 ravni kompetenc, ki so jih študenti pridobili v času študija in katere kompetence bi si še 

želeli pridobiti.  

Povezava z delovnim okoljem, stopnja nezaposlenosti diplomantov po ŠP 9 mesecev po 

diplomi in vključenost vsebin TDOU v ŠP 

Povezava z delovnim okoljem pomeni delež diplom prve in druge stopnje v koledarskem letu 

po ŠP, ki so bile pripravljene v sodelovanju z okoljem oz. privatnim ali javnim sektorjem. 

Podatke o stopnji nezaposlenosti diplomantov 9 mesecev po diplomi spremlja, beleži in enkrat 

letno sporoči Statistični urad Republike Slovenije. 

Kazalnik vključenost vsebin TDOU v ŠP prikazuje delež učnih enot v posameznem ŠP, 

katerih vsebine so s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti (TDOU). 

Rezultati za zgornje tri kazalnike kakovosti v poročilu UM niso podani. 

Internacionalizacija 

Meri se število in delež diplomantov po ŠP, ki so tuji državljani, število in delež vseh tujih 

državljanov, ki so vpisani na ŠP za celoten študij in delež študentov rednega študija (brez 

absolventov) po ŠP, ki odidejo na študijsko izmenjavo v tujino ter tujih študentov, ki pridejo 

na študijsko izmenjavo na UM. 

Na proučevanem VŠZ od leta 2011 deluje v okviru Referata za študentske zadeve Erasmus 

pisarna, ki v sodelovanju s Službo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UM 

izvaja naslednje naloge (FERI 2016, 94): 

 organizira mobilnost outgoing študentov, to je študentov ki odhajajo na izmenjavo v 

tujino, po programu ERASMUS+ in v okviru tega pripravlja informativne dneve o 

možnostih izmenjav za študente na VŠZ, oblikuje informativno gradivo, objavi razpis za 

prijavo, zbira prijave in po potrebi izvede izbirni postopek, obvešča študente o pogojih in 

postopkih ter skrbi za pošiljanje prijavnice tujim univerzam, 

 organizira mobilnost incoming študentov, to je študentov iz tujih univerz, ki prihajajo na 

izmenjavo na naš VŠZ po programu ERASMUS+, in v okviru tega poskrbi za obveščanje 
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in pomoč pri prijavi, izstavi študentom potrebno dokumentacijo za študij na VŠZ, 

obvešča študente in tuje univerze o pogojih študija na VŠZ, skrbi za pripravo 

informativnega gradiva za tuje študente in organizira uvodni sestanek, 

 skrbi za udeležbo na delovnih praksah v drugih državah v okviru programa ERASMUS 

praksa in poskrbi, da so študenti obveščeni o možnostih opravljanja delovnih praks ter 

jim nudi pomoč pri prijavah, 

 usklajuje outgoing mobilnost pedagoškega (Teaching Staff) in nepedagoškega (Staff 

Training) osebja po programu ERASMUS+ in skrbi za obveščanje zainteresiranih na 

VŠZ o pogojih in postopkih, zbira prijave in jih posreduje UM, skrbi za izpolnjevanje 

pogodbenih določil in zbira dokazila, 

 skrbi za sklepanje meduniverzitetnih bilateralnih sporazumov s tujino, 

 udeležuje se izobraževalnih srečanj, na katerih obravnavajo program ERASMUS+ in 

skrbi za sprotno obveščanje vodstva o postopkih in novostih s področja dela, 

 izdeluje poročila in analize o delu iz področja mednarodnega sodelovanja. 

Študenti so se v prejšnjih letih podpovprečno odločali za mednarodno izmenjavo, zato je bil 

cilj VŠZ čim bolj motivirati mednarodno mobilnost študentov. Na proučevanem VŠZ so pred 

študijskim letom 2014/2015, to je v mesecu marcu 2014, pripravili dodatno predstavitev 

možnih mobilnosti. Informacije so objavili na spletni strani, študente so obveščali preko 

elektronske pošte in jih stimulirali tudi preko mentorjev letnikov ter predstavnikov 

Študentskega sveta. Prijave za mobilnost v letu 2014/2015 so se več kot podvojile. Službi za 

mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti UM je bil poslan seznam 69 izbranih 

študentov za študij v tujini v študijskem letu 2014/2015. Za leto 2013/2014 je bilo izbranih 34 

študentov. Tudi število odhajajočih študentov je v zadnjih letih v porastu in se približuje 

številu prihajajočih. Število prihajajočih in odhajajočih študentov na VŠZ je prikazano v 

preglednici 4. 

Preglednica 4: Mobilnost študentov 

Študijsko leto Odhajajoči študenti Prihajajoči študenti 

2007/2008 16 53 

2008/2009 30 53 

2009/2010 29 51 

2010/2011 21 70 

2011/2012 9 72 

2012/2013 27 75 

2013/2014 34 69 

2014/2015 46 59 

Vir: FERI 2015b. 
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Skozi pregled internih dokumentov je bilo ugotovljeno, da se na proučevanem VŠZ pojavljajo 

še naslednji kazalniki kakovosti, ki veljajo za področje študijske dejavnosti: 

 prostorske razmere, 

 informacijsko-komunikacijska tehnologija, 

 pedagoška usposobljenost osebja: poučevanje, učenje 

 tutorstvo, 

 urniki, 

 praktično usposabljanje študentov, 

 študijska literatura, e-gradiva, knjižnica, 

 dodatne dejavnosti na VŠZ: konference, tekmovanja, sejmi, 

 Alumni klub. 

V nadaljevanju sledi razlaga kazalnikov kakovosti s področja študijske dejavnosti, 

ugotovljenih na osnovi pregleda internih gradiv in dokumentov. 

Prostorske razmere in informacijsko-komunikacijska tehnologija 

VŠZ deluje v lastnih prostorih, ki jih je leta 2006 razširil in izboljšal. V letu 2015 je bil 

obnovljen še del spomeniško zaščitene zgradbe in s tem je VŠZ pridobil dodatne prostore za 

izvajanje raziskovalne in študijske dejavnosti. Vse predavalnice so opremljene z računalniško 

in drugo tehnologijo, kot so npr. projektorji, v nekaterih je možno tudi ozvočenje. VŠZ ima za 

študijski proces na voljo uporabne površine v skupni izmeri 15.745,28 m2. Od tega odpade na 

prostore, namenjene za pedagoško delo 7.534,57 m2 (predavalnice, laboratoriji, računalniške 

učilnice), na ostale prostore 1.919,37 m2 (administrativno-upravni prostori, sanitarije, drugi 

pomožni prostori) in na komunikacijsko infrastrukturo 6.291,35 m2 (hodniki, stopnišča, 

terase) (FERI 2016). 

Na proučevanem VŠZ se uporablja naslednja informacijsko-komunikacijska tehnologija 

(FERI 2016, 50):  

 brezžično in žično omrežje,  

 sistemi za učenje na daljavo in  

 informacijska podpora pedagoškemu procesu: E-študij, AIPS, KIPS, FIPS, program Wise 

Timetable.  

Učna tehnologija, ki je v uporabi je naslednja (prav tam):  

 Lab-view,  

 MAT-LAB,  

 razvojna programska oprema: Visual studio, Eclipse, Devcpp ter 

 Microsoft Office in/ali Open Office.  
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Pedagoški proces se na proučevanem VŠZ odvija v 24 predavalnicah in 70 laboratorijih oz. 

računalniških učilnicah. Pedagoški delavci zasedajo 109 kabinetov, tehniški sodelavci so 

nameščeni v laboratorijih. Vse predavalnice so sodobno opremljene, tudi starejše so v celoti 

prenovljene. Imajo belo tablo, projektor, računalnik, brezžično omrežje, v več predavalnicah 

so možne tudi video konference.  

Pedagoška usposobljenost osebja: poučevanje, učenje 

Gre za dejavnike, ki jih je treba prilagajati spremembam in času, v katerem živimo. Živimo v 

času nenehnih sprememb, tehnološki razvoj je zelo hiter, vsakodnevno se srečujemo z veliko 

količino informacij, kar od nas zahteva sposobnost izluščiti tiste pomembne, z veliko težo. 

Tudi v sistemu izobraževanja je treba slediti družbenemu in tehnološkemu razvoju in temu 

prilagajati pristope k učenju in poučevanju. Spremenila se je tudi vloga poučujočega, to je 

učitelja, ki kot ugotavljajo Cencič, Cotič in Medved Udovič (2008, 9) ni več le »prinašalec 

znanja, temveč moderator, animator, organizator spodbudnega učnega okolja, mentor in 

spodbujevalec samostojnega učenja, itd.« 

Pri evalvaciji poučevanja gre za proučevanje učiteljeve učinkovitosti (Mabeath in McGlynn 

2006, 52). Evalvacijo poučevanja proučevani VŠZ izvaja preko študentske ankete in analize, 

ki jo izdela Komisija za ocenjevanje kakovosti (v nadaljevanju KOK), obravnavata pa 

Študentski svet in Senat. Evalvacija učenja pa poskuša raziskati posameznikovo razmišljanje 

in občutke, ki jih posameznik oblikuje pri učenju, upoštevaje posameznikov odnos, 

motivacijo in dosežke (prav tam). 

Za proučevani VŠZ velja, da nosilci predmetov redno posodabljajo vsebine učnih načrtov 

glede na rezultate samoevalvacije, mnenje nosilca predmeta ali novih dognanj na področju 

elektrotehnike, računalništva, informatike, telekomunikacij, mehatronike ali medijskih 

komunikacij. Metode poučevanja se prilagajajo željam in potrebam študentov, razpoložljivim 

učnim pripomočkom in opremi laboratorijev. Po koncu vsakega semestra se izdela analiza 

prehodnosti študentov po posameznih letnikih. Analiza je pokazala, da je vzrok v nizki 

prehodnosti pri nekaterih težjih predmetih in z uvedbo tutorskega sistema VŠZ pričakuje 

izboljšanje prehodnosti. 

Tutorstvo 

Tutorski sistem je bil na VŠZ uveden v študijskem letu 2011/2012. V prvi vrsti je namenjen 

olajšanju pričetka študija študentov prvih letnikov in spodbujanju medgeneracijskega 

sodelovanja študentov. Izvajajo ga tutorji študenti in tutorji učitelji. Namen tutorstva je 

»vodenje, usmerjanje, motiviranje in pomoč študentom pri pridobivanju znanja, kompetenc in 

veščin« (Bračič 2015, 8). Tutorstvo zajema predvsem vključevanje študentov v univerzitetno 

okolje, gradnjo odnosa med študenti in visokošolskimi učitelji ter prizadevanje za doseganje 
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zastavljenih študijskih ciljev (UM 2011, 1). Kakovostna izvedba tutorstva lahko olajša študij 

študentom in s tem pripomore k zvišanju prehodnosti študentov, tistim, ki prejmejo pomoč pa 

lahko pomaga do povečanja kakovosti študija.  

Tutor učitelj, to je visokošolski učitelj ali asistent, individualno daje navodila študentom glede 

njihovega študija, izbire študijskih predmetov, nadaljevanja študijske poti, kariernih možnosti 

in ostalih vprašanj, ki so povezana s študijem. Pod okrilje učiteljskega tutorstva sodi 

predvsem vsebinsko tutorstvo med študijem ter tutorstvo, ki je vezano na zaključevanje 

študija in diplomiranje študentov. Tutorji študenti pomagajo pri osvajanju študijske snovi ter 

svetujejo študentom glede njihovih študijskih in življenjskih vprašanj na univerzi in članici 

(prav tam, 2). Tutorji s tem pridobijo nove izkušnje, med tutorji in študenti pa se pogosto 

stkejo vezi zaupanja, ki obogatijo tako tutorja študenta kot njegovo skupino študentov. Obe 

obliki tutorstva, učiteljsko tutorstvo in študentsko tutorstvo, se med seboj nadgrajujeta in 

dopolnjujeta. Cilj obeh je dolgoročno ustvarjanje študijske uspešnosti študentov, podpiranje 

njihove strokovne nadarjenosti ter akademske in osebnostne rasti. Pomembna pa je tudi večja 

povezanost med študenti samimi ter med študenti in profesorji. 

Urniki 

Priprava urnikov je kompleksna zadeva. Vezana je na študijski koledar. Urniki se pripravljajo 

za študente, s tem pa se oblikujejo tudi urniki pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in 

visokošolskih sodelavcev. Pedagoški proces na proučevanem VŠZ poteka med 7. in 21. uro, v 

dopoldanskem času so na urnik uvrščena predvsem predavanja, v popoldanskem času pa se 

izvajajo pretežno laboratorijske in računalniške vaje. Urniki so tedenski in se lahko po 

posameznih tednih tudi razlikujejo. Predmeti so lahko na urnik uvrščeni enakomerno čez cel 

semester, pospešeno ali zaporedno. O načinu izvedbe predmeta se odločijo nosilci predmetov, 

upoštevati pa morajo enakomerno obremenitev študentov skozi ves semester. Opaža se 

problem s petki in ponedeljki dopoldan, ko študentje ne želijo imeti pedagoškega procesa. In 

sredami dopoldan, slednje pa predvsem zaradi študentskih zabav, ki običajno potekajo ob 

torkih zvečer.  

Bolonjska reforma je prinesla tudi možnost proste izbire izbirnih predmetov. VŠZ vsako leto 

po posameznem programu in letniku naredi nabor priporočenih izbirnih predmetov, za katere 

so termini na urniku zagotovljeni brez prekrivanja. Seveda pa lahko študenti izberejo tudi 

druge predmete na VŠZ ali na drugih članicah UM z ustreznim številom ECTS točk, pridobiti 

pa morajo soglasje koordinatorja študijskega programa. 

Urnik se spreminja skozi ves semester. Če izvajalci zbolijo, imajo službeno pot, se udeležijo 

konference ali sejma, skratka, če so v času semestra odsotni, je treba njihov pedagoški proces 

na dan njihove odsotnosti prerazporediti na drug dan in študente o spremembi termina 
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obvestiti. Na urnik vplivajo tudi odhodi oziroma menjave pedagoškega osebja v času semestra 

in potek izvolitev, zaradi česa so potrebne spremembe izvajalcev in posledično urnika.  

Na VŠZ poučuje tudi precej zunanjih predavateljev oziroma gostujočih strokovnjakov. Z 

njimi je še posebej pomembno uskladiti termine za izvedbo pedagoškega procesa, saj so to 

strokovnjaki iz gospodarstva ali osebe, ki so zaposlene na drugih VŠZ.  

Proučevani VŠZ izvaja skupaj z drugim VŠZ interdisciplinarni ŠP in sicer na vseh treh 

stopnjah: univerzitetni (v nadaljevanju UN), visokošolski strokovni (v nadaljevanju VS) in 

magistrski (v nadaljevanju MAG) stopnji. Za lažjo pripravo urnikov sta si zavoda razdelila 

dneve v tednu glede na število ur predmetov, tako da vsak zavod razporedi pedagoški proces 

na določene dneve. 

Praktično usposabljanje študentov 

Praktično usposabljanje v času študija je zelo pomembno, saj gre za pridobitev in poglobitev 

praktičnih znanj pridobljenih skozi leta šolanja, trg pa od diplomanta pričakuje celovito 

znanje, ki naj bi ga študent pridobil skozi učni proces in skozi proces obvezne strokovne 

prakse v organizaciji. V času opravljanja strokovne prakse je študentu v organizaciji v oporo 

in pomoč mentor.  

Govekar Okoliš, Kranjčec in Gruden (2010a, 15) mentorstvo opisujejo kot zahtevno nalogo, 

kjer gre za profesionalen, sodelovalen, zaupen, spoštljiv odnos, v katerem izkušenejši, to je 

mentor, prenaša svoje znanje, izkušnje, prepričanja in vrednote na praktikanta in mu pomaga 

pri njegovi poklicni in delovni socializaciji. Iste avtorice ugotavljajo tudi (2010b, 17), da je 

kakovost praktičnega usposabljanja mogoče meriti »na osnovi evalvacij študenta, zunanjega 

mentorja v delovni organizaciji in mentorja koordinatorja na fakulteti.«  

Na sliki 2 so prikazane vrste mentorjev. Po Govekar Okoliševi, Kranjčevi in Grudnovi 

(2010b, 11) delimo mentorje na tiste znotraj VŠZ, to so mentorji koordinatorji, in na mentorje 

v delovni organizaciji, oboji pa imajo pomemben vpliv na nadaljnji osebni in poklicni razvoj 

študenta. 
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Slika 2: Vrste mentorjev v primeru praktičnega usposabljanja študenta 

Vir: prirejeno po Govekar Okoliš, Kranjčec in Gruden 2010b, 13. 

Osnova za praktično usposabljanje študentov na proučevanem VŠZ je oblikovan program 

prakse. Načrt dela, ki ga pred praktičnim usposabljanjem pripravi mentor v podjetju, pregleda 

koordinator na VŠZ in s tem pred začetkom preveri, ali se vsebinsko pokrivata program in 

načrt dejanske prakse (FERI 2013a, 33). Zaključno poročilo o praktičnem izobraževanju, ki 

ga pregleda mentor v gospodarski družbi oz. podjetju in koordinator na VŠZ, predstavlja 

kontrolo kakovosti po končani praksi. Za prakso so pomembne izkušnje in znanje mentorjev v 

podjetjih, priporočljivo je, da ima mentor v gospodarski družbi oz. podjetju višjo ali vsaj 

enako izobrazbo, kot jo bo dosegel študent, ki je prišel na prakso (prav tam). 

Praktično usposabljanje študentom omogoči, da povežejo svoja teoretična znanja s 

praktičnimi znanji in izkušnjami in je kot samostojna učna enota vpisano v predmetnik 

tretjega letnika študija (FERI 2013a, 8). Praktično usposabljanje poteka v podjetjih, katerih 

dejavnost je povezana s področjem določene študijske smeri, na katero so študentje vpisani,v 

redkih primerih lahko študent opravi prakso tudi v okviru ustreznega laboratorija na VŠZ, 

kadar je tam vključen v raziskovalni projekt, ki ga financira neko podjetje (prav tam). 

Študentje opravijo praktično usposabljanje v času po predavanjih in vajah v tretjem letniku in 

ob koncu usposabljanja napišejo in oddajo poročilo o delu. Dobro opravljeno praktično 

usposabljanje je mnogokrat osnova za diplomsko delo ali kasnejšo zaposlitev (prav tam).  

Način izvedbe praktičnega usposabljanja je urejen s pogodbo med organizacijo in študentom 

ter ob soglasju VŠZ pred začetkom usposabljanja.  

KOORDINATOR

MENTOR

UČITELJ MENTOR

v visokošolskem zavodu

- pedagoško področje

MENTOR

v delovni organizaciji oz. podjetju

- nepedagoško področje
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Organizacija praktičnega usposabljanja je relativno zapleten proces, ki je brez podpore 

informacijskih tehnologij težko izvedljiv. Na proučevanem VŠZ v ta namen služi poseben 

informacijski sistem praktičnega izobraževanja, ki deluje vse od leta 1995. V informacijski 

sistem je vključenih šest skupin uporabnikov: študenti, profesorji-mentorji, podjetja, vodstvo 

fakultete, administracija in koordinatorji praktičnega izobraževanja (prav tam, 9).  

Ponudbo prostih mest za praktično usposabljanje lahko študenti spremljajo preko 

informacijskega sistema, kjer lahko opravijo tudi vso administracijo, povezano s prakso, od 

izdaje pogodbe za praktično usposabljanje do oddaje poročila. Namen sistema je tudi v 

oglaševanju podjetij, vsaka ponudba pa ima določen rok trajanja, kjer dobi ponudnik po 

določenem intervalu 30 dni sporočilo in lahko ponudbo podaljša za naslednji časovni interval 

(prav tam). Podjetja lahko na ta način oglašujejo prosta mesta za izvajanje praktičnega 

izobraževanja, pripravništva, redne zaposlitve ali občasnega počitniškega dela, sistem pa jim 

omogoča, da lahko svojo ponudbo kadarkoli začasno umaknejo in jo nato čez čas ponovno 

aktivirajo.   

Profesorji-mentorji v informacijskem sistemu dobijo podatke o organizacijah, ki iščejo nove 

sodelavce in nova znanja, omogočeno pa jim je, da se lahko on-line prijavljajo za mentorstva. 

Iz poročil praktičnega usposabljanja, ki so shranjena v bazi podatkov, lahko dobijo ideje za 

aplikativne projekte in nadaljnje raziskave.  

Predstavniki vodstva na fakulteti imajo skozi sistem za vse študijske programe in smeri 

aktualne informacije o količini in kakovosti izvajanja praktičnega usposabljanja na VŠZ. 

Omenjeni sistem omogoča različne analize, ki so podprte z grafičnimi prikazi in statistike, ki 

omogočajo učinkovito odločanje in nadaljnje delovanje.  

Koordinator praktičnega izobraževanja na VŠZ je zadolžen za to, da se koristne informacije o 

delu z eno generacijo študentov prenesejo v naslednjo generacijo študentov. Pozitivna lastnost 

informacijskega sistema je tudi ta, da občutno zmanjša količino administrativnega dela, tako 

da ostane veliko več časa za pogovore in delo s študenti (prav tam). Pomembna značilnost 

informacijskega sistema in podpore praktičnega usposabljanja študenta je tudi spremljanje 

poti študenta skozi celoten proces praktičnega izobraževanja.  

Študijska literatura, e-gradiva, knjižnica 

E-gradiva so gradiva, kjer se uporablja kombinacija besedila, slike, zvoka in videoposnetka, 

uporabna pa so pri neposrednem izobraževanju za časovno neodvisno učenje ali kot 

nadomestilo rednemu izobraževalnemu procesu v primeru odsotnosti visokošolskega učitelja 

ali sodelavca (Bratina 2007, 129). VŠZ občasno koristi to možnost, predvsem v primeru 

daljše odsotnosti učitelja in z namenom, da pedagoški proces teče nemoteno. Za posredovanje 

dodatnih gradiv in obvestil, posredovanje domačih nalog in kvizov, je na VŠZ v uporabi 
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poseben sistem, to je Moodle. Moodle je učno e-okolje, ki je namenjeno podpori za e-

izobraževanje, namenjeno pa je vsem študentom in visokošolskim učiteljem ter sodelavcem 

(UM, IT storitve b. l. b). Sistem zagotavlja informacijsko podporo za ŠP vseh stopenj in 

programov ter za vse kategorije udeležencev izobraževanj, to so študenti na študiju v 

Sloveniji, študenti na izmenjavah in drugi udeleženci izobraževanj (prav tam). 

VŠZ ima v skupnih prostorih zavoda visokošolsko knjižnico, ki zagotavlja knjižnično 

informacijsko dejavnost in izposojo knjižničnega gradiva s področij (FERI 2016, 58-59):  

 študija in 

 znanstvene, raziskovalne, umetniške oziroma strokovne dejavnosti VŠZ. 

Študentje lahko potrebno študijsko literaturo kupijo v skriptarnici VŠZ, lahko pa si jo 

brezplačno izposodijo v knjižnici. Brezplačno lahko tudi dostopajo do elektronskih 

dokumentov v Digitalni knjižnici UM in do drugih elektronskih virov, za katere velja, da ima 

UM sklenjene pogodbe, prav tako tudi za oddaljeni dostop.  

VŠZ ima lastno knjižnico, ki je polnopravna članica sistema COBISS. Knjižnica ima 

čitalnico, ki je del osrednjega prostora knjižnice. Obsega 33 čitalniških mest, 5 računalniških 

mest, priključke za prenosnike in brezžično omrežje EDUROAM (FERI 2016, 59). Knjižnični 

fond sestavljajo učbeniki in skripta, strokovne monografije, znanstvene monografije, serijske 

publikacije, priročniki, razni slovarji, enciklopedije in leksikoni, zborniki konferenc ter drugo 

neknjižno gradivo. Učbeniki so večinoma v slovenskem jeziku, knjige in ostala literatura pa v 

tudi v angleškem, nemškem in drugih jezikih. Večina knjižničnega gradiva je v prostem 

pristopu in je urejena po sistemu UDK klasifikacije (prav tam). Čitalniško gradivo se prebira 

v čitalnici in vsebuje po en izvod novejših učbenikov in druge aktualne strokovne literature. 

Posebno zbirko čitalniškega gradiva sestavljajo diplomska dela univerzitetnih in 

visokošolskih strokovnih ŠP, magistrska, doktorska in specialistična dela ter raziskovalne 

naloge. Knjižnični fond v letu 2015 je obsegal 94.453 enot knjižničnega gradiva, naročenih je 

bilo 105 serijskih publikacij (77 tujih in 28 slovenskih). Letni prirast knjižničnega gradiva v 

letu 2015 je bil 1.991 enot. V letih 2013-2015 je bilo ciljno nabavljenih 412 izvodov tujih 

strokovnih knjig, namenjenih predvsem podiplomskemu študiju in podpori pedagoškega 

procesa VŠZ (prav tam).  

Dodatne dejavnosti na VŠZ: konference, tekmovanja, sejmi  

Na VŠZ se vsako leto zvrstijo številne konference, nekatere že tradicionalno: OTS, RoSUS, 

Komunalna energetika. Nekaj je tudi vabljenih predavanj oziroma predavanj gostujočih 

strokovnjakov, vsako leto se organizira tudi tehniško-naravoslovnih dni za dijake srednjih šol. 

Študenti se udeležujejo državnih in mednarodnih tekmovanj, na katerih dosegajo vidne 

rezultate, kar kaže na dobro osvojeno teoretično in praktično znanje tekom študija. VŠZ že 

tradicionalno gosti državno študentsko in dijaško robotsko tekmovanje, inženirsko 
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tekmovanje ter dijaško in študentsko tekmovanje v izdelavi električnih koles. Stalnica pa je 

tudi karierni sejem, ki se odvija v prostorih VŠZ v organizaciji Kariernega centra UM.  

Na UM deluje Karierni center, ki študente in diplomante ozavešča o pomenu pravočasnega 

načrtovanja karierne poti. Študenti imajo tako možnost, da izkoristijo osebno svetovanje s 

področja možnosti zaposlovanja ter tako že v času študija pričnejo z načrtovanjem kariere in 

gradnjo zaposlitvenih kompetenc (FERI 2016, 33). Karierni center organizira priprave na 

zaposlitveni razgovor, pripravlja raznovrstne dogodke, npr. predavanja, seminarje, delavnice, 

okrogle mize, ter druga srečanja in dogodke, kamor sodi tudi Karierna tržnica, katere namen 

je študente motivirati k čim prejšnjemu končanju študija in zaposlitvi (prav tam). 

VŠZ vsako leto organizira Dan fakultete, na katerem podelijo priznanja in pohvale 

zaposlenim in organizacijam, s katerimi uspešno sodelujejo, ter študentom za posebne 

dosežke. Na prireditvi redno sodeluje mešani pevski zbor fakultete. Sestavljajo ga člani iz vrst 

zaposlenih in študentov. Sodelujejo tudi na podelitvah diplom, vsako leto pa pripravijo tudi 

več manjših samostojnih koncertov.  

Na VŠZ deluje tudi planinska sekcija, ki organizira pohode in krajše enodnevne izlete v hribe. 

V zadnjem času se je na VŠZ oblikoval tudi foto klub, z namenom druženja, beleženja 

pomembnih dogodkov in priprav fotografskih razstav po hodnikih VŠZ. 

Alumni klub 

Alumni klub je bil na proučevanem VŠZ ustanovljen leta 2009 z namenom, da se VŠZ redno 

in tesneje povezuje s svojimi diplomanti, magistri in doktorji.  

Zastavili so si naslednje cilje: 

 sodelovanje VŠZ z alumniji: gre za stik VŠZ z okoljem, ki pa ni raziskovalne in 

izobraževalne narave, ampak gre za ustvarjanje povezav, preko katerih nastajajo 

somentorstva pri zaključnih nalogah in sodelovanja na javnih prireditvah, 

 sledenje in dvig ugleda VŠZ: alumniji lahko posredujejo zaupanja vredne informacije o 

ugledu VŠZ v gospodarstvu in kulturi, lahko pa s svojim vpogledom v gospodarstvo tudi 

svetujejo, kaj narediti za dvig ugleda VŠZ ter v končni fazi pri tem tudi sami pomagajo, 

 dvig prepoznavnosti in ugleda znanstvenih in strokovnih področij, na katerih deluje VŠZ: 

z izpostavljanjem alumnijev, ki so na vidnih položajih in pri tem ne molčijo, na katerem 

VŠZ so pridobili svoje znanje, se dviga ugled VŠZ. 

Proučevani VŠZ en krat letno, običajno v začetku meseca junija, pripravi letno srečanje 

alumnijev, katerega jedro je strokovno predavanje, po predavanju pa sledi druženje nekdanjih 

študentov oziroma sošolcev VŠZ. 
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V želji po izboljšanem delovanja Alumni kluba je Delovna skupina za promocijo VŠZ izbrala 

člana, ki usklajuje aktivnosti Alumni kluba s promocijskimi aktivnostmi VŠZ. Posamezne 

organizacijske enote na VŠZ oz. inštituti so predlagali tehničnega sodelavca ali drugega člana, 

ki je zadolžen za posodabljanje in dopolnjevanje seznama članov kluba, ki prihajajo z 

njihovega inštituta, in spremljanje ter objavljanje novic s področja delovanja inštituta, ki bi 

lahko bile zanimive za člane Alumni kluba. 
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4 METODE RAZISKAVE 

Za namen naloge bomo, glede na opredeljeni problem in zastavljene cilje, izbrali kot osnovni 

raziskovalni pristop študijo primera. Za študijo primera je, kot navaja Flere (2000, 95), 

značilno, da gre za globinsko in celostno proučevanje enega primera, enega procesa, ene 

institucije ali celo življenja enega posameznika. 

Raziskava bo torej v svoji naravi kvalitativna. Potekala bo kot študija primera na enem VŠZ. 

Zastavili smo naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Katere kazalnike kakovosti študijske dejavnosti zaposleni in katere študenti prepoznavajo 

kot najpomembnejše? 

 Kakšen pomen člani vodstva, pedagoški in administrativni sodelavci ter študenti 

pripisujejo posameznim kazalnikom kakovosti? 

 Kako izboljšati organizacijo dela na VŠZ? 

V okviru študije primera pa bomo uporabili naslednje metode raziskave: 

 metodo analize dokumentacije, s pomočjo katere bomo pregledali interna gradiva VŠZ, 

poročila, predloge in akcijske načrte s področja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

ter organiziranosti izobraževalnega dela zavoda, 

 anketni vprašalnik, s katerim bomo pridobili podatke o pogledu na kazalnike kakovosti 

različnih deležnikov izobraževalnega dela zavoda, proučili, kako kazalnike kakovosti 

zaznavajo vodstvo, visokošolski učitelji in sodelavci, administrativno-strokovni delavci 

in študenti, 

 intervjuje, s katerimi bomo pridobili poglobljen vpogled v zaznavanje kazalnikov 

kakovosti. Izvedli bomo štiri intervjuje, po enega z vsakim deležnikom: prodekanom, 

visokošolskim učiteljem, administrativnim sodelavcem in študentom. 

4.1 Opis izbranega primera - značilnosti izbranega VŠZ 

Za proučevani zavod lahko rečemo, da je s svojim delovanjem pričel leta 1960 in se skozi čas 

preoblikoval preko višje in visoke šole do fakultete (leta 1985), ki je v današnjem času ena 

izmed večjih članic UM. Gre za doma in v svetu uveljavljeno visokošolsko institucijo, ki jo 

odlikujejo ustvarjalni in ambiciozni sodelavci, vpetost v mednarodne akademske povezave, 

številni prenovljeni študijski programi in tesno sodelovanje z gospodarstvom. 

Proučevani VŠZ je član druge najstarejše in po številu študentov druge največje univerze v 

državi, to je Univerze v Mariboru. V študijskem letu 2015/2016 (UM, Splošno o študiju 2016) 

na UM študira 14.962 študentov, od tega na dodiplomskih študijskih programih prve stopnje 

10.756 in na podiplomskih študijskih programih druge stopnje 4.206 študentov, ki študirajo na 

188 akreditiranih študijskih programih, od tega je sedemindvajset visokošolskih strokovnih in 

petinpetdeset univerzitetnih študijskih programov prve stopnje, en enoviti magistrski študijski 
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program druge stopnje, enainsedemdeset študijskih programov druge stopnje in štiriintrideset 

študijskih programov tretje stopnje. 

Na proučevanem VŠZ se trenutno, to je v študijskem letu 2015/2016, izvaja enajst študijskih 

programov prve stopnje, ki so se z izvajanjem pričeli v študijskem letu 2007/2008 in sedem 

študijskih programov druge stopnje, ki se izvajajo od študijskega leta 2010/11 naprej. Zavod 

izvaja tudi tri študijske programe na doktorskem študiju tretje stopnje, ki je bil v prenovljeni 

različici prvič razpisan v študijskem letu 2009/2010. Skupno se na zavodu izvaja 686 učnih 

enot na enaindvajsetih ŠP, kar je prikazano v preglednici 5. 

Preglednica 5: Število učnih enot v proučevanem VŠZ v študijskem letu 2015/2016 

Stopnja študija Študijski program Št. učnih enot 

1. stopnja VS Elektrotehnika 79 

  Računalništvo in informacijske tehnologije 38 

  Informatika in tehnologije komuniciranja 28 

1. stopnja UN Elektrotehnika 54 

  Računalništvo in informacijske tehnologije 40 

  Informatika in tehnologije komuniciranja 27 

  Medijske komunikacije 41 

  Telekomunikacije 34 

2. stopnja MAG Elektrotehnika 34 

  Računalništvo in informacijske tehnologije 32 

  Informatika in tehnologije komuniciranja 24 

  Medijske komunikacije 25 

  Telekomunikacije 17 

3. stopnja DOK Elektrotehnika 41 

  Računalništvo in informatika 32 

  Medijske komunikacije 11 

1. stopnja  VS 

(interdisciplinarni) 
Mehatronika 20 

1. stopnja  UN 

(interdisciplinarni) 
Mehatronika 19 

  
Gospodarsko inženirstvo - smer 

Elektrotehnika 
52 

    

2. stopnja  MAG 

(interdisciplinarni) 
Mehatronika 11 

  
Gospodarsko inženirstvo - smer 

Elektrotehnika 
27 

SKUPAJ  686 
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VŠZ zastopa dekan, nadomešča ga lahko prodekan iz vrst visokošolskih učiteljev. Na 

proučevanem VŠZ so trije prodekani, in sicer: 

 prodekan za izobraževalno dejavnost,  

 prodekan za raziskovalno dejavnost in  

 prodekan iz vrst študentov, to je prodekan za študentske zadeve.  

Senat je sestavljen iz dvaindvajset članov, sedemnajst članov je iz vrst visokošolskih 

učiteljev, pet članov je iz vrst študentov. Senatorje voli Akademski zbor fakultete, v Senat sta 

izvoljena po dva predstavnika vsakega inštituta, po položaju je član še dekan in pet na 

Študentskem svetu izvoljenih predstavnikov študentov.  

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski 

sodelavci ter predstavniki študentov.  

Poslovodni odbor je organ, ki odloča o poslovanju, o upravljanju in razpolaganju s sredstvi. 

Sestavljajo ga štirje predstavniki iz vrst visokošolskih učiteljev, ki jih izvoli Akademski zbor, 

po položaju so člani še dekan, tajnik in prodekan za študentske zadeve.  

Delovanje strokovnih služb na VŠZ koordinira tajnik. Dosedanjega tajnika, ki se je pred 

časom upokojil trenutno nadomeščata pomočnici tajnika, ki vodita nepedagoški del zavoda.   

Glavne organizacijske enote v proučevanem VŠZ so inštituti in skupne službe. Skupne službe 

se delijo po področjih delovanja na: 

 referat za študentske zadeve, 

 službo za finančne in računovodske zadeve, 

 službo z pravne, kadrovske in splošne zadeve, 

 službo za organizacijo študija in 

 službo za znanstveno in raziskovalno delo. 

Inštitutov je osem in se nadalje delijo na laboratorije. Laboratoriji izvajajo 

znanstvenoraziskovalno in razvojno delo na določenem področju in skrbijo za izvajanje 

izobraževalnih programov v okviru študijskih programov. Členitev na inštitute v 

proučevanem VŠZ prikazuje slika 3.   
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Slika 3: Glavne organizacijske enote v proučevanem VŠZ 

4.2 Predstavitev raziskovalnih metod 

V okviru naloge bomo uporabili kvalitativni pristop. Raziskava kot študija primera bo 

potekala v izbranem VŠZ, ki je članica ene od državnih univerz v Republiki Sloveniji. 

V okviru raziskave kot študije primera, kot navaja Mesec (1998, 43-45), raziskujemo 

posamezen primer ali majhno število primerov, ki jih med seboj primerjamo. Avtor pravi 

(prav tam), da je študija primera celovit opis posameznega primera in njegova analiza, ki 

vsebuje opis značilnosti, dogajanja in procesa raziskovanja samega. Soyeva (1997) dodaja, da 
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gre za množično uporabljeno raziskovalno metodo, katere značilnost je, da se je še posebej 

poslužujejo družboslovci. 

Uporabila bom različne metode: metodo analize dokumentacije, metodo anketnega 

vprašalnika, intervju. Kot navaja Cencičeva (2009, 44) je uporaba različnih metod pri 

raziskovanju najboljša, saj omogoča pojasniti problem raziskovanja iz različnih zornih kotov. 

Vse izbrane metode imajo svoje prednosti in slabosti ter se med seboj dopolnjujejo. 

Z metodo analize dokumentacije bomo pregledali interna gradiva VŠZ s področja 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter organiziranosti izobraževalnega dela zavoda. 

Predvsem bomo pregledali samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2014/2015 in poročilo 

o delu Komisije za ocenjevanje kakovosti proučevanega VŠZ za obdobje 2011-2015. 

Cencičeva (2009, 27) navaja, da je dokument vsak snoven predmet, ki posreduje neko 

informacijo ter da pri analizi dokumentacije še vedno izstopajo pisni, zapisani dokumenti, 

čeprav do vedno več informacij lahko pridemo tudi na internetu. 

Z anketnim vprašalnikom bomo pridobili podatke o pogledu na kazalnike kakovosti različnih 

deležnikov izobraževalnega dela zavoda. Sestavili bomo lastni anketni vprašalnik, ki ga bomo 

predhodno preizkusili (pilotirali). Vprašanja bodo zaprtega in odprtega tipa. Z anketiranjem 

bomo proučili, kako kazalnike kakovosti zaznavajo štiri skupine pomembnejših deležnikov: 

vodstvo, pedagoški delavci (učitelji in asistenti), administrativno-strokovni delavci ter 

študenti. Pri prvih treh skupinah bomo vzeli vse člane vodstva (dekan, prodekani, tajnik), 

celotno populacijo učiteljev in asistentov (skupaj 154, stanje na dan 1. 4. 2015) in vse 

administrativne sodelavce (28, stanje na dan 1. 4. 2015). Študente bomo vzorčili in sicer bo 

namenski vzorec, ki ga bodo predstavljali predstavniki študentov v organih zavoda (Senat, 

Poslovodni odbor ter Akademski zbor) ter člani v Študentskem svetu fakultete. Vzorec bo štel 

58 študentov, vseh študentov v študijskem letu 2015/16 pa je 1998.  

Predvidena raziskovalna metoda je tudi polstrukturiran intervju. Z intervjuji bomo pridobili 

poglobljen vpogled v zaznavanje kazalnikov kakovosti. Izvedli bomo štiri intervjuje, in sicer 

po enega z vsakim deležnikom: en prodekan, en učitelj, en administrativni sodelavec 

(pomočnica tajnika) in en študent. 

4.3 Omejitve in predpostavke pri obravnavanem problemu 

V nalogi se bomo omejili zgolj na eno izmed dejavnosti izbranega VŠZ. 

Imamo soglasje vodstva izbranega VŠZ, zato večjih problemov glede pridobivanja podatkov 

ne pričakujemo. Ker bomo pri analizi dokumentacije uporabili različne interne dokumente 

zavoda, bomo s podatki ravnali v skladu z etičnimi načeli. 
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Naloga se bo nanašala na področje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti proučevanega 

zavoda ter zaznavo kazalnikov kakovosti različnih deležnikov organizacije. Ker sem tudi 

sama zaposlena na proučevanem VŠZ kot nepedagoška sodelavka in sem bila nekaj časa tudi 

članica Komisije za ocenjevanje kakovosti na VŠZ, predstavlja to dejstvo morebitno 

subjektivnost v raziskavi, ki pa jo bomo poskušali preseči z uporabo različnih raziskovalnih 

metod (analiza dokumentacije, ankete, intervjuji), prav tako pa bodo v raziskavo vključeni 

različni deležniki (člani vodstva, pedagoški in administrativni sodelavci, študenti). 

Raziskava bo narejena za en VŠZ, zato rezultatov in ugotovitev ne bo mogoče posplošiti na 

vse VŠZ v Sloveniji. Bodo pa rezultati lahko orientacija vodstvu za izboljšanje delovanja na 

področju organiziranosti študijske dejavnosti ter zaznave kakovosti na proučevanem zavodu 

in uporabni z vidika mojega lastnega dela ter Komisije za ocenjevanje kakovosti. 
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5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

To poglavje je sestavljeno iz analize dokumentacije izbranega VŠZ ter analize podatkov, 

dobljenih z anketnim vprašalnikom in opravljenimi intervjuji. Analiza je narejena z namenom 

izboljšanja prakse oziroma, da bi se nekateri procesi v VŠZ lahko izpeljali bolje. 

Z metodo analize dokumentacije je bil pridobljen vpogled v obstoječe kazalnike kakovosti za 

spremljanje študijske dejavnosti po študijskih programih prve in druge stopnje na 

proučevanem VŠZ, pri čemer smo uporabili: 

 dokumentacijo izbranega VŠZ (interna gradiva: poročila, zapisniki, zabeležke, ankete, 

analize), 

 poročila Komisije za ocenjevanje kakovosti proučevanega VŠZ (letni načrt dela na 

področju kakovosti, analize, akcijski načrti), 

 samoevalvacijska poročila in 

 reakreditacijske vloge. 

5.1 Analiza dokumentacije 

Iz analizirane dokumentacije VŠZ (priloga 6) se je dalo razbrati naslednje cilje na področju 

kakovosti študijske dejavnosti: 

 načrtovanje in pospeševanje promocije s poudarkom na manj zasedenih ŠP, v katero bodo 

vključeni pedagoški delavci in študenti teh študijskih programov, ter izvajanje aktivnosti 

povezanih s predstavitvijo raziskovalnih rezultatov, 

 izboljšanje prehodnosti študentov predvsem iz prvega v drugi letnik na visokošolskih 

strokovnih ŠP prve stopnje tako, da se vključi tutorje študente in pedagoške delavce ter 

spodbujanje motiviranosti študentov za obiskovanje predavanj in vaj ter za sprotno delo, 

 ugotavljanje in analiziranje konkretnih pomanjkljivosti v pedagoškem procesu na 

konkretnih ŠP v sodelovanju s Študentskim svetom VŠZ in podaja ustreznih predlogov za 

odpravo pomanjkljivosti skupaj s KOK Komisiji za študijske zadeve, 

 javne pohvale pedagoških delavcev z najboljšimi ocenami študentskih anket in nadaljnje 

vključevanje vodstva VŠZ v razgovore z visokošolskimi učitelji in sodelavci, ki jih bodo 

študenti ocenili negativno, 

 motiviranje študentov za večjo mobilnost s pomočjo študentov, ki so že bili na 

mednarodnih izmenjavah ter vključevanje pedagoškega osebja v promocijo mobilnosti 

študentov, in tudi povečanje mobilnosti pedagoških delavcev. 

Iz dokumentacije je razvidno, da se je na področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti na 

proučevanem VŠZ v zadnjih letih dogajalo precej. Proučevani VŠZ so obiskale različne 

komisije in eksperti, ki so ocenili delovanje in organiziranost VŠZ s poudarkom na kakovosti: 

 zunanja institucionalna evalvacija leta 2008, 

 notranja follow up evalvacija leta 2013, 
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 institucionalna reakreditacija leta 2013, 

 EUA evalvacija leta 2013, 

 reakreditacija ŠP prve stopnje leta 2013 in 

 reakreditacija ŠP druge in tretje stopnje leta 2016. 

Senat za evalvacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo je sprejel sklep, da bo eno izmed šestih 

predvidenih evalvacij opravil na proučevanem zavodu. Tako je na VŠZ novembra leta 2008 

potekala zunanja institucionalna evalvacija. Po opravljenem obisku je zunanja komisija 

podala poročilo, v katerem je izpostavila prednosti in slabosti ter priporočila za odpravo 

pomanjkljivosti. Evalvacija je potekala dva dni, sodeloval je tudi ekspert iz tujine. Pohvalili 

so, da VŠZ pri načrtovanju in izvajanju ŠP stremi k stalnemu izboljševanju kakovosti in pri 

tem skuša sodelovati tudi z regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi partnerji. Opozorili 

pa so na nezadovoljivo mobilnost zaposlenih in študentov, pomanjkanje sistematičnega 

načrtovanja izobraževanja zaposlenih, pomanjkanje kariernega svetovanja za zaposlene in 

študente, opazili so premalo intenzivno sodelovanje študijske dejavnosti z industrijo in 

gospodarstvom ter slabše razvito študentsko tutorstvo. 

V aprilu leta 2013 je bila na proučevanem VŠZ opravljena notranja follow up evalvacija z 

namenom preveriti uresničevanje akcijskega načrta ukrepov in priporočil podanih pri zunanji 

evalvaciji leta 2008. Skupina treh evalvatorjev se je na VŠZ mudila dva dni. Ugotovili so 

številne prednosti, pomanjkljivosti in podali priložnosti za izboljšanje, ki so jih videli 

predvsem v ustrezni zagotovitvi znanstvenoraziskovalne aktivnosti vseh nosilcev in možnosti 

vključevanja študentov v raziskovalne projekte na vseh študijskih področjih, posodabljanju 

tehnološke opreme v laboratorijih, povečanju mobilnosti vseh zaposlenih, motiviranju 

študentov za večjo mobilnost, uvedbi kariernega svetovanja za vse zaposlene, uvedbi letnih 

razgovorov na nivoju inštitutov in skupnih služb in nadaljevanju optimizacije izvedbe 

pedagoškega procesa v smislu ukinitve morebitnih podvajanj učnih vsebin. Ugotovili so, da 

VŠZ celovito spremlja kakovost na vseh nivojih, torej na nivoju kakovosti novih študentov, 

kakovosti osebja, opreme, programov, procesov izobraževanja, raziskovanja in upravljanja ter 

kakovosti diplomantov.  

V maju leta 2013 je na VŠZ potekala Institucionalna reakreditacija UM, in sicer s strani 

NAKVIS-a. Junija 2013 so VŠZ obiskali še eksperti NAKVIS-a v okviru EUA evalvacije 

UM, ki so se na VŠZ mudili en dan, in sicer z namenom podati mnenje o delovanju in 

organiziranosti UM, poudarek pa je bil na spremljanju, ugotavljanju in razvoju kakovosti. 

V sredini decembra 2013 je VŠZ obiskala NAKVIS zaradi reakreditacije ŠP prve stopnje. 

Skupina šestih strokovnjakov se je na VŠZ mudila dva dni, opravila številne oglede in 

razgovore s predstavniki visokošolskih učiteljev in sodelavcev, strokovnimi službami, 

vodstvom, študenti funkcionarji in nefunkcionarji ter predstavniki zunanjega okolja, to je 

delodajalci in mentorji iz podjetij, kjer študenti opravljajo prakso.  
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Januarja 2016 je VŠZ ponovno obiskala NAKVIS, tokrat zaradi reakreditacije ŠP druge in 

tretje stopnje. Preliminarne ugotovitve, ki so jih podali zadnji dan obiska so bile dobre. 

Na proučevanem VŠZ je bilo v zadnjih letih opravljenih več zunanjih in notranjih 

evalvacijskih postopkov. Ugotavljamo, da je bil po vsaki evalvaciji izdelan Akcijski program 

ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Izvajanje teh aktivnosti spremlja KOK in o 

tem poroča Senatu VŠZ. 

Predlog reakreditacijske komisije UN ŠP prve stopnje decembra leta 2013 je bil imenovati 

odgovorno osebo ali skupino, ki bo sistematično skrbela za promocijo študija med 

srednješolci, še posebej pri slabše prepoznavnih smereh. Za promocijo na VŠZ že nekaj let 

skrbi posebna delovna skupina. Iz akcijskega načrta je razvidno, da je vodstvo VŠZ 

razmišljalo, da bi v smislu boljše koordinacije promocijskih aktivnosti in prepoznavnosti ŠP 

zaposlila ustreznega strokovnjaka. To vizijo je vodstvo VŠZ realiziralo in februarja leta 2015 

zaposlilo osebo, ki načrtuje vse promocijske aktivnosti VŠZ, kot so informativni dnevi, 

sprejem brucev, obiski srednjih šol, predstavitve na strokovnih sejmih, predstavitve v medijih, 

priprava promocijskega gradiva ipd. Pri pripravi teh aktivnosti sodelujejo strokovne službe 

(referat za študentske zadeve), kot tudi predstavniki študentov in Študentski svet, študentje 

tutorji in prodekan za študentska vprašanja.  

Reakreditacijska komisija je ugotovila tudi, da so študenti slabo povezani in seznanjeni s 

svojimi predstavniki ter osveščeni o njihovih kompetencah. VŠZ je v plan dela za leto 2014 

vključili kar nekaj aktivnosti, ki so namenjene ravno prepoznavnosti Študentskega sveta VŠZ, 

kot so poseben medijski portal, čajanke Študentskega sveta, izobraževanje študentov, 

ekskurzija študentov, piknik ŠS, predstavitev obštudijskih dejavnosti, športni dan in po‐

izpitna zabava študentov proučevanega VŠZ. Ugotavljamo, da so realizirane naslednje 

aktivnosti: zaživel je medijski portal, izvedene so bile čajanke ŠS in prav tako je bila 

realizirana po-izpitna zabava. 

Komisija je ugotovila tudi, da je število študentov, ki odhajajo na Erasmus izmenjavo v tujino 

nizko. Priporočali so aktivno vzpodbujanje mobilnost. Na VŠZ so se reševanja lotili tako, da 

so skupaj s ŠS pripravili dogodek s poudarkom na mobilnosti, izkušnjah študentov, ki so bili 

na izmenjavi in predstavitvah tujih študentov. Predstavljen je bil tudi kratek film s poudarkom 

na pomenu mobilnosti in pridobljenih izkušnjah. Prenovljene so bile spletne strani namenjene 

Erasmus izmenjavi. 

Iz dokumentacije je razvidno, da VŠZ spremlja in meri kompetence diplomantov že tekom 

izobraževalnega procesa, kakor tudi skozi njihova zaključna dela ter s pomočjo dobljenih 

povratnih informacij s strani delodajalcev. V ta namen je bil ustanovljen prvi Programski svet, 

ki ga sestavljajo predstavniki gospodarstva in predstojniki inštitutov na VŠZ. Osnovna naloga 

Programskega sveta je presojanje kompetenc študentov študijskih programov prve, druge in 

tretje stopnje. V načrtu je ustanavljanje dodatnih Programskih svetov z željo, da se pokrije 
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prav vsa študijska področja na VŠZ. Srečanja predstavnikov pa naj bi bila redna. Organizirano  

je bilo tudi srečanje z izvajalci praks. VŠZ je s takimi srečanji pridobil mnenje predstavnikov 

gospodarstva o kompetencah diplomantov, predloge za uskladitev študijskih programov z 

razvojnimi potrebami gospodarstva ter predloge za poglobitev sodelovanja na področju 

razvoja in aplikativnih raziskav. 

Iz dokumentacije proučevanega VŠZ je razvidno, da se samoevalvacija na VŠZ opravlja od 

študijskega leta 2003/2004 in se izvaja vsako leto v skladu s Pravilnikom o postopku 

samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic.  

Postopke za pripravo samoevalvacijskega poročila izvaja Komisija za ocenjevanje kakovosti. 

Pri pripravi obsežnega poročila pa sodelujejo sodelavci ustreznih strokovnih služb, Komisija 

za študijske zadeve, Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve, Komisija za mednarodno 

sodelovanje, Študentski svet, delovna skupina za promocijo in Komisija za ocenjevanje 

kakovosti. Poročilo pripravijo v mesecu decembru.  

Pregledali smo samoevalvacijska poročila proučevanega VŠZ za zadnjih pet let. Poudarek 

smo dali na poglavje, ki se navezuje na področje zagotavljanja kakovosti, inovativnosti in 

razvojne naravnanosti, na tiste dele, ki se navezujejo na kazalnike kakovosti in na teme, ki 

zadevajo študijsko dejavnost na splošno. Kratkoročne in dolgoročne usmeritve navedene v 

samoevalvacijskih poročilih za zadnjih pet let so podrobneje predstavljene v prilogi 4. 

Z namenom povečanja kakovosti študijske dejavnosti je imel VŠZ v študijskem letu 

2010/2011 zastavljene naslednje kratkoročne in dolgoročne usmeritve (FERI 2011):  

 intenzivnejša promocija ŠP s poudarkom na manj zasedenih ŠP, 

 uvajanje tutorstva, 

 odprava izrazitih preobremenitev pedagoškega osebja,  

 redno izvajanje študentskih anket,  

 usposabljanje pedagoškega osebja,  

 uvajanje sodobnih učnih enot,  

 vključevanje gostujočih učiteljev v pedagoški proces,  

 dosledno izvajanje pogojev za napredovanje v višje letnike, 

 vključitev študentov v promocijske aktivnosti in v sistem tutorstva ter v odločanje o 

spremembah in dopolnitvah ŠP, 

 povečanje študentskih izmenjav z ustanovitvijo mednarodne pisarne na VŠZ in več 

aktivnosti, s katerimi se bo poskušalo študente motivirati za študij v tujini. 

V študijskem letu 2011/2012 so bile glavne ugotovljene kratkoročne in dolgoročne usmeritve 

VŠZ naslednje (FERI 2012): 

 nadaljevati z intenzivnejšo promocijo ŠP s poudarkom na manj zasedenih ŠP, 

 večja podpora s strani VŠZ delovni skupini za promocijo, 
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 nadgradnja prepoznavnosti VŠZ, 

 izboljšanje prehodnosti študentov s pomočjo tutorjev študentov, 

 intenziviranje sprotnega preverjanja znanja študentov, 

 izvedena je bila študentska anketa, 

 dosledno upoštevanje pogojev za napredovanje v višje letnike, 

 nadaljevanje zastavljenih nalog na področju vstopnega tutorstva, 

 spodbujanje študentov k sodelovanju na študentskih tekmovanjih, 

 nadaljevanje aktivnosti za povečanje odhoda študentov na tuje VŠZ in gostovanje 

pedagoškega osebja. 

Navajamo ugotovljene usmeritve proučevanega VŠZ v študijskem letu 2012/2013 (FERI 

2013b): 

 prilagajanje števila razpisnih mest interesu in potrebam širšega okolja, 

 promocijske aktivnosti usmerjene v motiviranje srednješolcev za vpis na UN ŠP, 

 sistem tutorstva na VŠZ je v celoti zaživel – potreba po izobraževalnih seminarjih za 

tutorje učitelje in tutorje študente na ravni Univerze, 

 dopolnitev sistema izbirnosti, 

 zaostritev pogojev za napredovanje v višji letnik, 

 povečanje deleža seminarskega in projektnega dela, 

 želja razvijati pripadnost inštituciji in vzpodbujati stike med zaposlenimi in študenti tudi 

izven pedagoškega procesa, 

 predvsem študente druge stopnje intenzivno vključiti v raziskovalne projekte, 

 motivirati študente za odhod v tujino, 

 pripraviti nabor predmetov, ki bi jih nosilci bili pripravljeni predavati v angleškem jeziku, 

 slediti usmeritvam univerze na področju internacionalizacije. 

Povzemamo, z namenom povečanja kakovosti študijske dejavnosti, zastavljene cilje za 

študijsko leto 2013/2014 (FERI 2014): 

 promocijske aktivnosti usmerjene predvsem na UN ŠP, ki še niso polno zasedeni, 

 nadaljnje razvijanje sistema tutorstva z vključitvijo večjega števila tutorjev študentov, 

 predlog VŠZ za tutorje učitelje: da se njihov trud in vložen čas upoštevata pri 

habilitacijah oz. vrednotenju pedagoškega dela, 

 predlagala se je vsebinska razprava o izbirnosti na Študijski komisiji UM, 

 na VŠZ so ustanovili prvi Programski svet, 

 nadaljnje podpiranje študentov k vključevanju v vsa področja delovanja VŠZ, 

 vzpodbujanje študentov k vključitvi v aplikativne projekte že v času študija, predvsem na 

drugi stopnji, 

 UM je sprejela ukrepe na ravni internacionalizacije - VŠZ priporoča pripravo konkretnih 

vsebinskih in finančnih mehanizmov na UM. 
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Zadnji pregled kratkoročnih in dolgoročnih ciljev za samoevalvacijsko poročilo je bil narejen 

za študijsko leto 2014/2015. Ugotovitve, usmeritve in predlagane aktivnosti so bile (FERI 

2015b): 

 razmišljanje v smeri zmanjšanja števila vpisnih mest za VS ŠP, 

 želja pridobiti motivirane in dobre študente, 

 nadaljevati s sistemom tutorstva, 

 na ravni države potrebne spremembe štipendiranja socialno najbolj ogroženih študentov, 

 v načrtu ustanovitev še enega Programskega sveta, 

 sestanki Programskih svetov bodo potekali vsako leto, 

 še naprej podpirati študente, da se aktivno vključujejo v vsa področja delovanja VŠZ, 

 priporočilo UM, da se uredi izvedbene, vsebinske in finančne mehanizme na področju 

internacionalizacije. 

Študenti so člani samoevalvacijske skupine v skladu s 3. členom Pravilnika o postopku 

samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic (UM, Pravilnik 2006, 1) ter o sestavi in 

številu članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze. Študenti imajo v 

samoevalvacijskem poročilu posebno točko, ki jo pripravijo sami. Dva študenta, ki sta člana 

KOK, sta zadolžena za pripravo gradiva samoevalvacije. Študenta sodelujeta tudi pri 

oblikovanju ostalega dela samoevalvacijskega poročila in ga sproti usklajujeta s Študentskim 

svetom. Priprava takšnega poročila traja približno tri mesece. Predlog poročila obravnava 

najprej KOK, nato pa poročilo obravnava in sprejme Senat VŠZ. Poročila so obravnavana tudi 

na zboru zaposlenih in na Študentskem svetu VŠZ. Ugotovitve samoevalvacije VŠZ uporabi 

pri sprotnem sprejemanju nadaljnjih odločitev. Vsi procesi na področjih študijske dejavnosti, 

raziskovalne in mednarodne dejavnosti ter dela strokovnih služb se merijo in analizirajo. Za 

spremljanje in preučevanje vprašanj ter za presojanje mnenj, podajanje predlogov in stališč z 

delovnega področja Senata ima Senat VŠZ stalne komisije: Komisijo za študijske zadeve, 

Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve, Komisijo za mednarodno sodelovanje in 

Komisijo za ocenjevanje kakovosti. Rezultati in ugotovitve se nato redno obravnavajo na 

sejah Senata VŠZ, kjer predsedniki posameznih komisij Senata o aktivnostih sproti poročajo. 

KOK na proučevanem VŠZ dela zelo dobro, člani se sestajajo en-krat mesečno. Za študijsko 

leto 2015/2016 so njihove glavne naloge (FERI 2015c): 

 izdelava samoevalvacijskega poročila, 

 analiza vpisa novincev in prehodnost študentov prvih letnikov po programih ter analiza 

prehodnosti študentov prve in druge stopnje študija po programih, 

 izvedba ankete »Raziskava delovnega zadovoljstva – Vprašalnik za zaposlene 2016«, 

 analiza opravljene študentske ankete ob vpisu 2015/2016 in obravnava študentske analize 

obremenjenosti študentov, 

 načrtovanje in vodenje aktivnosti Alumni kluba,  

 sodelovanje pri reakreditaciji študijskih programov druge in tretje stopnje,  
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 sodelovanje z drugimi komisijami in s ŠS, 

 usposabljanje članov komisije na področju kakovosti v visokem šolstvu, 

 spremljanje sprememb v slovenskem in evropskem visokošolskem prostoru,  

 redno ažuriranje spletnih strani KOK in 

 izdelava letnega poročila o delu KOK.  

Na proučevanem VŠZ izvajajo z namenom spremljanja in zagotavljanja kakovosti številne 

ankete in analize, ki jih podajamo v nadaljevanju. 

Študentska anketa 

Temeljna anketa, ki se izvaja na VŠZ z namenom izboljšanja ŠP, načinov njihove izvedbe in 

pedagoškega dela je študentska anketa (UM, Študentska anketa b. l. d), to je »mnenjska 

anketa, s katero študenti izražajo svoje mnenje o pedagoškem delu na vseh članicah Univerze 

v Mariboru.« Anketa se izvaja v elektronski obliki, je anonimna, njeno izpolnjevanje je za 

študente obvezo in je pogoj za vpis v naslednji letnik oz. izdajo diplome.  

Študentska anketa se izvaja predvsem z namenom (prav tam): 

 pridobivanja mnenja študentov za ocenjevanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

glede njihovega pedagoškega dela in odnosa do študentov, 

 ugotavljanja in odpravljanja pomanjkljivosti pri pedagoškem delu in 

 ustvarjanja pozitivne tekmovalne klime med zaposlenimi. 

Dekan VŠZ se po zaključku ankete pogovori z najslabše ocenjenimi visokošolskimi učitelji in 

sodelavci. 

V študijskem letu 2014/2015 je bil proučevani VŠZ glede na skupno reprezentativno oceno na 

16. mestu izmed 17. fakultet na UM. Povprečna ocena učnih enot je bila glede na prejšnje leto 

malo višja, negativno oceno so prejeli trije pedagoški delavci. Izvajalka, ki je prejela najnižjo 

oceno, je bila negativno ocenjena tudi že v prejšnjih študijskih letih. Možni vzrok, da so na 

proučevanem VŠZ tipično nižje ocene pri učnih enotah v prvem letniku, je večje število 

študentov v prvih letnikih kot v višjih letnikih, kar se odraža v zgostitvi ocen v ožjem 

območju. Ponovno se je izkazalo, da so pri izvajalcih, ki so imeli manj kot pet študentov, 

prisotne višje ocene. V določenih primerih se takšne učne enote izvedejo mentorsko, kar 

lahko vpliva na drugačne pedagoške metode, več osebnega kontakta med pedagoškim 

osebjem in študenti in bolj vodeno delo. 

ECTS anketa 

ECTS anketa je pravzaprav ocenjevanje ustreznosti obremenitve pri kontaktnih urah ali 

samostojnem delu študenta pri posamezni učni enoti.  



 

58 

Pravilnik o izvajanju študentskega vprašalnika o dejanski študijski obremenitvi študenta je bil 

sprejet na Senatu UM dne 30. 3. 2010 (UM, Pravilnik 2010). Pravilnik določa, da so za 

izvajanje ankete po članicah odgovorni ŠS članic, za obdelavo rezultatov ankete pa je 

odgovoren Računalniški center UM. Anketa se izvaja z namenom spremljanja dejanske 

študijske obremenitve študenta v bolonjskih ŠP, na osnovi česa se lahko pripravijo predlogi in 

načrti za izboljšanje kakovosti ter spremembe študijskih programov. 

Anketni vprašalnik je enoten za vse članice UM. V uvodu so zapisani podatki o VŠZ in 

študijskem programu, katerega študent obiskuje. Nato so našteta imena predmetov in nosilci, 

navedene so oblike izvedbe pedagoškega procesa s številom kontaktnih ur, kot so določene v 

študijskem programu. Študenti pri vsaki obliki izvedbe pedagoškega procesa zapišejo, ali je ta 

po zahtevnosti presegala ali ni dosegla števila predvidenih kontaktnih ur, ki si določene v ŠP, 

ter označijo morebitne razlike v številu ur (UM 2010, 6).  

V analizi ECTS ankete za proučevani VŠZ so posebej izpostavljene tiste učne enote, pri 

katerih je 50 % študentov ali več bilo mnenja, da je obremenitev premajhna ali prevelika. V 

študijskem letu 2014/2015 je bilo takšnih učnih enot 40 od skupno 1.236 učnih enot. To 

pomeni, da je do odstopanj prišlo samo pri 3,23 % učnih enot. Iz komentarjev, ki so jih podali 

študenti, ni možno podati skupnih smernic za izboljšanje stanja, saj se je izkazalo, da so bili 

navedeni vzroki za odstopanja pri posameznih učnih enotah zelo različni. 

Anketa o zadovoljstvu z doktorskim študijem 

V mesecu decembru 2015 je bila na VŠZ prvič izvedena tudi anketa o zadovoljstvu z 

doktorskim študijem. Anketo je izpolnilo 44 % študentov. Rezultati ankete kažejo na to, da 

študij v veliki meri izpolnjuje pričakovanja študentov, da so študenti na splošno zadovoljni z 

doktorskim študijem in svojimi mentorji in da jim ustreza izvedba študija s konzultacijami. 

Pričakujejo nekoliko več povezovanja znotraj laboratorijev, med mentorjem in somentorjem, 

znotraj samega VŠZ in z gospodarstvom. Želijo pa si pridobiti več znanja iz “mehkih” vsebin, 

kot so habilitacije, objavljanje člankov in sodelovanje na projektih. 

Anketa o zadovoljstvu s študijem in o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov UM 

Senat Univerze v Mariboru je dne 9. 5. 2013 sprejel Navodila o izvajanju ankete o 

zadovoljstvu s študijem (vzorec ankete se nahaja v prilogi 5) in o zaposljivosti in zaposlenosti 

diplomantov UM (UM, Navodila 2013). Osnovni namen ankete je na osnovi mnenja 

študentov ob zaključku študija za vsak ŠP in v vsakem študijskem letu pridobiti celovito 

oceno kakovosti vsebine in izvedbe ŠP. Z anketo se spremlja tudi učne izide in pridobljene 

kompetence, pomembne za prehod na trg dela in zaposljivost diplomantov, nadaljnje 

izobraževanje, merjenje zadovoljstva s študijem, primerjalne analize kompetenc − načrtovane 

(študijski program), dosežene (ob diplomiranju) in pričakovane oz. zahtevane (delodajalec oz. 
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trenutno delo) (prav tam). Zaradi tehničnih težav pri izvedbi ankete se je anketa začela izvajati 

šele v študijskem letu 2014/2015 in se na rezultate ankete za proučevani VŠZ še čaka. 

Raziskava delovnega zadovoljstva 

Raziskava delovnega zadovoljstva je raziskava, ki se na proučevanem VŠZ letos izvaja že 

osmo leto. Gre za raziskavo, ki se nanaša na zadovoljstvo zaposlenih na VŠZ. Izvaja jo KOK, 

rezultate obravnava Senat in inštituti, objavijo se pa tudi na spletnih straneh VŠZ. 

Analiza vpisa in prehodnosti študentov 

Analiza vpisa in prehodnosti študentov po programih se izvede v mesecu oktobru ali 

novembru. Namen analize je podati podatke o vpisu in prehodnosti študentov prvih letnikov 

proučevanega VŠZ za tekoče študijsko leto in njihovo primerjavo glede na pretekla študijska 

leta. 

Kronološki pogled kaže na trend upadanja števila vpisanih študentov. Tudi v študijskem letu 

2014/2015 se je glede na študijsko leto 2013/2014 število vpisanih študentov zmanjšalo. In 

sicer je padlo iz 716 na 592 študentov, kar pomeni približno 17 % upad števila študentov 

glede na preteklo leto. Spremembe števila vpisanih študentov in zaključne ocene iz srednje 

šole po posameznih študijskih smereh prve stopnje so podane v preglednici 6. 

Preglednica 6: Spremembe števila vpisanih novincev glede na preteklo študijsko leto 

ŠP 
Vpis v 

2013/2014 

Vpis v 

2014/2015 
Razlika 

Razlika 

v % 

Zaključna 

ocena 

sred. šole 

2014/2015 

Razlika 

glede na 

2013/2014 

E UN  71  52  -19  -26,8  3,56  -0,09  

RIT UN 110  90  -20  -18,2  3,61  -0,11  

ITK UNI 70 42 -28 -40  3,12 -0,16 

MK UN 68  64  -4  -5,9  3,67  -0,47  

TK UN 24  23  -1  -4,2  3,43  0,35  

MEHA UN  28  28  0  0  3,82  -0,14  

E VS  114  82  -32  -28,1  3,89  0,3  

RIT VS  88  80  -8  -9,1  4,03  0,13  

ITK VS  107  101  -6  -5,6  3,32  -0,21  

MEHA VS  36  30  -6  -11,5  4,23  -0,4  

UN SKUPAJ 371  299  -72  -19,4    

VS SKUPAJ  345  293  -52  -15,1    

1. stopnja skupaj 716  592  -124  -17,3    
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Na drugi stopnji pa je število študentov minimalno naraslo, in sicer za 3 % glede na leto 

poprej. Število študentov se je iz 198 vpisanih v študijskem letu 2013/2014 dvignilo na 204 

vpisane v letu 2014/2015. 

Prehodnost študentov na ŠP prve stopnje je primerljiva s preteklimi leti. Analiza prehodnosti 

po posameznih ŠP ne kaže na večja odstopanja v prehodnosti glede na pretekla leta. Najnižja 

prehodnost ostaja tudi v študijskem letu 2014/2015 na visokošolskem strokovnem ŠP 

Informatika in tehnologije komuniciranja, kjer je še vedno majhen trend upadanja glede na 

študijsko leto 2013/2014. Najvišje prehodnosti v 2014/2015 ostajajo na univerzitetnem in 

visokošolskem strokovnem ŠP Mehatronika (na UN 78,6 % in na VS 70 %) ter 

univerzitetnem ŠP Medijske komunikacije (73,4 %). 

Analiza prehodnosti na drugi stopnji po posameznih ŠP ne kaže na večja odstopanja v 

prehodnosti glede na pretekla leta. Visoka prehodnost, to je 100 %, ostaja na programu 

Telekomunikacije, kjer pa sta bila vpisana le dva študenta. 

Prehodnost študentov novincev po programih za prvo in drugo stopnjo za študijsko leto 

2014/2015 je prikazana v preglednici 7. 

Preglednica 7: Prehodnost novincev na prvi in drugi stopnji po študijskih programih za 

študijsko leto 2014/2015 

ŠP 

Število 

novince

v 

Opravili 

vsaj en 

izpit 

Napredovali Ponavljali Pavzirali 

Napredovali 

po sklepu 

komisije 

E UN  52 50 30 5 17 2 

RIT UN 90 85 36 13 41 3 

ITK UNI 42 36 16 7 19 6 

MK UN 64 59 47 6 11 4 

TK UN 23 16 7 5 11 4 

MEHA UN  28 28 22 2 4 1 

E VS  82 57 33 6 43 5 

RIT VS  80 54 29 7 44 3 

ITK VS  101 66 21 15 65 7 

MEHA VS  30 23 21 0 9 2 

E MAG 45 38 33 2 10 4 

RIT MAG 48 41 33 2 13 1 

ITK MAG 48 37 35 2 11 2 

MK MAG 43 37 34 0 9 1 

TK MAG 2 2 2 0 0 0 

MEHA MAG 15 14 13 1 1 1 

GING MAG 3 3 2 0 1 1 
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Proučevani VŠZ ima oblikovane naslednje temeljne strateške usmeritve, ki se nanašajo na 

ohranjanje in dvig kakovosti ter prepoznavnosti (priloga 5): 

 uporaba sodobnih učnih okolij in inovativnih metod poučevanja ter vpeljava na študenta 

osredotočenih pogojev za učenje, 

 družbeno odgovorno načrtovanje vpisa in povečanje deleža motiviranih študentov iz 

Slovenije in tujine, 

 doseganje mednarodno primerljive znanstvenoraziskovalne odličnosti ter trajnostnega, 

družbeno odgovornega in kakovostnega razvoja znanstvenih ved in področij VŠZ, 

 ohranjanje deleža aplikativnih in razvojnih nalog ter sredstev in spodbujanje prenosa 

znanj in tehnologij v okolje, 

 spodbujanje akademskih vrednot in razvoj človeških virov, 

 spodbujanje celovitega osebnostnega razvoja študenta s poudarkom na aktivnem 

sooblikovanju dogajanja na VŠZ, ter s sodelovanjem pri obštudijskih dejavnostih, 

 spodbujanje mednarodne mobilnosti zaposlenih in študentov, 

 oblikovanje celovitega sistema notranjega nadzora ter zagotavljanja kakovosti, ki bo 

sledil doseganju strateških ciljev, 

 krepiti Komisijo za ocenjevanje kakovosti na VŠZ v smeri večje prepoznavnosti, 

vključenosti in aktivnejše vloge, 

 spodbujati delovanje Alumni kluba in Programskih svetov področij, 

 razvoj in trajnostno preurejanje infrastrukture na fakulteti. 

Na proučevanem VŠZ v študijskem letu 2015/2016 študirata tudi dva študenta, od skupno 

1998 študentov, s posebnimi potrebami. Probleme teh študentov se na VŠZ rešuje 

individualno, z veliko mero razumevanja in pripravljenostjo pomagati. V okviru možnosti se 

skuša študentom s posebnimi potrebami nuditi ustrezne didaktične pristope in ostalo pomoč, 

da lahko sledijo učnemu procesu. Vhodi na VŠZ so dostopni neposredno iz javnih površin, 

urejene so klančine, ki so primerne tudi za gibalno ovirane študente, omogoči se jim 

parkiranje v podzemni garaži, od koder se lahko z dvigalom pripeljejo do predavalnic, 

laboratorijev in računalniških učilnic (FERI 2016, 57). Na VŠZ so primerno urejena tudi 

stopnišča, držala in ograje. VŠZ je opremljen z več dvigali, ki so takšnih dimenzij, da so 

primerna tudi za študente na invalidskih vozičkih, prav tako so prilagojene in dosegljive tudi 

kljuke na vratih (prav tam). V vseh predavalnicah je urejena primerna osvetlitev, proučevani 

VŠZ prav tako nudi tudi ojačevalce zvoka za naglušne osebe (prav tam). Dogovori glede 

možnih prilagoditev se s študenti invalidi opravijo individualno. 

Danes je proučevani VŠZ znanstvena institucija z izraženim regionalnim, ki se kaže v 

povezanosti z industrijo v mestu in okolici, nacionalnim, kjer imajo osrednjo vlogo inštituti 

kot sestavni del zavoda in ki razširjajo znanja v celotni slovenski prostor, in mednarodnim 

pomenom, ki se kaže z vpetostjo v tuje raziskovalne projekte, izmenjavo profesorjev in 

študentov, objavami v znanstvenih revijah ter nastopih na mednarodnih znanstvenih srečanjih. 
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5.2 Anketna raziskava 

Anketni vprašalnik je bil zasnovan na osnovi opredeljenih kazalnikov kakovosti za 

spremljanje študijske dejavnosti s strani UM ter na osnovi lastnih kazalnikov kakovosti, 

dobljenih skozi analizo dokumentacije in pregledana interna gradiva VŠZ (priloga 6). 

Anketni vprašalnik, nahaja se v prilogi 1, je sestavljen iz desetih vprašanj, vprašanja so 

zaprtega in odprtega tipa, na koncu vprašalnika so splošni podatki anketiranca (spol, starost, 

delovna doba in status). Anketiranje je potekalo 12 dni. Vprašalnik je bil predhodno pilotiran. 

Nato je bila povezava do spletnega vprašalnika posredovana na elektronske naslove vseh 

zaposlenih na proučevanem VŠZ in predstavnikom študentov v organih zavoda (senat, 

poslovodni odbor, akademski zbor) ter članom v Študentskem svetu VŠZ. Anketiranje je bilo 

opravljeno s pomočjo spletne ankete pripravljene s programom 1ka, vprašalnik pa je bil 

enoten tako za zaposlene, kot tudi za predstavnike študentov.  

Anketni vprašalnik je bil razposlan 253 zaposlenim (podatek o številu zaposlenih na dan 

začetka raziskave) na proučevanem VŠZ in 57 študentom, ki so v organih VŠZ. Na vprašalnik 

je ustrezno odgovorilo 126 oseb, kar pomeni, da je na vprašalnik odgovorilo 40,6 % vseh (56 

% zaposlenih, 13 % študentov, 30 % ni odgovorilo), ki jim je bil vprašalnik poslan. 

Demografski podatki o anketirancih – struktura sodelujočih v anketi po spolu 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 126 oseb, od tega 63 moških, kar predstavlja 50 % in 24 

žensk, kar predstavlja 19 % vseh sodelujočih. 39 anketirancev, kar je 31 %, pa na vprašanje o 

spolu ni odgovorilo ali je prekinilo z odgovarjanjem. Struktura sodelujočih v anketi po spolu 

je prikazana na sliki 4. 

 

Slika 4: Struktura sodelujočih po spolu 

Demografski podatki o anketirancih – struktura sodelujočih v anketi po starosti 

Zaposlene na VŠZ smo razdelili v pet starostnih razredov, in sicer do 30 let, 31 do 40 let, 41 

do 50 let, 51 do 60 let in nad 61 let. 
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Največ sodelujočih, 34 ali 27 %, je starih do 30 let. 25 oseb, kar predstavlja 20 % sodelujočih, 

je starih 31 do 40 let. 11 oseb, kar je 9 %, je starih 41 do 50 let. 13 oseb oz. 10 % sodelujočih 

jih spada v razred 51 do 60 let in 4 osebe oz. 3 % sodelujočih je starih nad 61 let. Na 

vprašanje o starosti ni odgovorilo ali pa so prekinili odgovarjanje 39 oseb, kar predstavlja 31 

% sodelujočih. Strukturo sodelujočih v anketi po starosti prikazuje slika 5.  

 

Slika 5: Struktura sodelujočih po starosti 

Demografski podatki o anketirancih – struktura sodelujočih v anketi glede na dobo zaposlitve 

na proučevanem VŠZ 

Glede na delovno dobo na proučevanem VŠZ, smo zaposlene razdelili v tri razrede in razred, 

v katerem so študenti. Največ, to je 33 oseb, kar pomeni 26 % vseh sodelujočih, sodi v srednji 

razred, to je razred z od 3 do 15 let delovne dobe na proučevanem VŠZ. V razredu z manj kot 

3 leta zaposlitve na VŠZ so tisti zaposleni, ki so na VŠZ še novinci, teh je sodelovalo 10 oseb 

ali 8 % vseh sodelujočih. V razredu z več kot 15 let delovnih izkušenj na VŠZ, gre za 

izkušene zaposlene, pa je sodelovalo 28 oseb, kar predstavlja 22 % vseh sodelujočih v anketi. 

38 oseb, to je 31 % sodelujočih, na vprašanje ni želelo odgovoriti ali so prekinili z 

izpolnjevanjem. Struktura sodelujočih v anketi glede na dobo zaposlitve na proučevanem 

VŠZ je prikazana v preglednici 8. 

Preglednica 8: Struktura sodelujočih glede na dobo zaposlitve 

Dolžina zaposlitve Število oseb Delež v % 

Manj kot 3 leta  10 8 

Od 3 do 15 let  33 26 

Nad 15 let  28 22 

Študenti 17 13 

Ni odgovoril/prekinil 38 31 

SKUPAJ 126 100 
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Sodelujoči študenti, teh je bilo 17 ali 13 % sodelujočih, na VŠZ študirajo od pol leta pa do 

sedem let. V preglednici 9 je prikazana dolžina študija sodelujočih študentov v raziskavi. 

Preglednica 9: Prikaz števila let študija na proučevanem VŠZ 

Leta študija Število študentov Delež v % 

0,5 1 5,5 

1 5 29 

2  3 18 

3 2 12 

4 3 18 

5 1 5,5 

7 2 12 

SKUPAJ 17 100 

Demografski podatki o anketirancih – struktura sodelujočih glede na status 

Slika 6 prikazuje strukturo sodelujočih glede na status oz. delovno mesto v proučevanem 

VŠZ. Največ sodelujočih, to je 53 oseb ali 42 %, sodi med visokošolske učitelje in sodelavce 

(asistente). Sledijo študenti, sodelovalo je 18 študentov, kar predstavlja 14 % sodelujočih. 

Administrativno-strokovnih delavcev in tehniških sodelavcev je odgovorilo 15 ali 12 % 

sodelujočih. V anketi sta sodelovala 2 vodstvena delavca, kar predstavlja 2 % sodelujočih v 

raziskavi. 38 oseb ali 30 % sodelujočih se ni opredelilo glede statusa ali so prekinili anketo. 

 

Slika 6: Struktura sodelujočih glede na status 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VŠZ 

Naslednja dva vprašanja sta se navezovala na spremljanje in zagotavljanje kakovosti na 

proučevanem VŠZ. Najprej smo želeli izvedeti, kaj menijo o pomembnosti spremljanja in 

zagotavljanja kakovosti na VŠZ. Večina sodelujočih se zaveda pomembnosti spremljanja in 
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zagotavljanja kakovosti na VŠZ, kar je razvidno iz slike 7. Največ sodelujočih, to je 84 ali 67 

%, jih je odgovorilo, da je skrb za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VŠZ zelo 

pomembna. 37 oseb ali 29 % jih meni, da je skrb za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na 

VŠZ srednje pomembna. Samo 4 osebe (3 % sodelujočih) so bile mnenja, da skrb za 

spremljanje in zagotavljanje kakovosti ni pomembna. 1 oseba, kar predstavlja 1 % sodelujočih 

pa ne ve, ali je skrb za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VŠZ pomembna. 

 

Slika 7: Pomembnost spremljanja in zagotavljanja kakovosti na VŠZ 

V naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kdo je odgovoren za zagotavljanje kakovosti na 

VŠZ. Rezultati so prikazani na sliki 8.  

Z oceno 5 so označili tistega, ki je za kakovost odgovoren v največji meri in z oceno 1 tistega, 

ki v najmanjši meri. Sodelujoči so bili mnenja, da je to v največji meri vodstvo, ki je dobilo 

povprečno oceno 4,1. Takoj za njimi, s povprečno oceno 4,0, so visokošolski učitelji in 

sodelavci. Na tretjem mestu so strokovne službe in tehniški sodelavci s povprečno oceno 2,5. 

Sledi NAKVIS s povprečno oceno 2,3. Na zadnjem mestu so študenti s povprečno oceno 2,1.  

 

Slika 8: Odgovorni za zagotavljanje kakovosti na VŠZ 

Kazalniki kakovosti študijske dejavnosti 

V nadaljevanju smo sodelujoče spraševali o prisotnosti in pomembnosti kazalnikov kakovosti 

študijske dejavnosti.  
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Na tretje vprašanje, ali ima proučevani VŠZ opredeljene kazalnike kakovosti študijske 

dejavnosti, jih je pritrdilno odgovorilo 57 oz. 45 % sodelujočih. 45 oseb, kar predstavlja 36 % 

sodelujočih, ne ve ali ima VŠZ opredeljene kazalnike kakovosti študijske dejavnosti. 23 oz. 

18 % sodelujočih pa je mnenja, da proučevani VŠZ nima jasno opredeljenih kazalnikov 

kakovosti študijske dejavnosti. Ena oseba je prekinila izpolnjevanje. Odgovore na vprašanje: 

»Ali ima VŠZ jasno opredeljene kazalnike kakovosti študijske dejavnosti?« prikazuje slika 9. 

 

Slika 9: Ali ima VŠZ jasno opredeljene kazalnike kakovosti študijske dejavnosti? 

Četrto vprašanje se je navezovalo na opredelitev kazalnikov kakovosti študijske dejavnosti na 

ravni UM. 61 oseb, kar predstavlja 48 % sodelujočih, ne ve ali ima UM opredeljene kazalnike 

kakovosti študijske dejavnosti. 42 oseb ali 33 % vprašanih je mnenja, da ima UM opredeljene 

kazalnike kakovosti študijske dejavnosti, 22 oseb, kar je 17 %, jih pa je mnenja, da UM nima 

opredeljenih kazalnikov kakovosti študijske dejavnosti. Ena oseba je prekinila izpolnjevanje. 

Odgovori na vprašanje: »Ali ima Univerza v Mariboru jasno opredeljene kazalnike kakovosti 

študijske dejavnosti?« so prikazani na sliki 10. 

 

Slika 10: Ali ima UM jasno opredeljene kazalnike kakovosti študijske dejavnosti? 

Pri petem vprašanju smo navedli kazalnike kakovosti študijske dejavnosti. Anketirance smo 

spraševali, kako podani kazalniki vplivajo na kakovost študijske dejavnosti. Posamezni 

kazalnik so ocenili na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najmanjši, 5 pa največji vpliv. 

Povprečna vrednost kazalnikov je prikazana na sliki 11. Sodelujoči so mnenja, da v največji 
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meri vpliva na kakovost študijske dejavnosti pedagoška usposobljenost osebja, to je 

poučevanje in učenje, kjer je povprečna ocena kazalnika najvišja in znaša 4,3. Kazalniki 

študijska literatura, e-gradiva in knjižnica, interes študentov za študij, informacijsko-

komunikacijska tehnologija in praktično usposabljanje študentov so ocenjeni z enako 

povprečno oceno, to je 3,9. Sledijo kazalniki zadovoljstvo študentov s študijem, povezava z 

delovnim okoljem, razmerje med študenti in visokošolskimi učitelji na fakulteti, vsi ocenjeni s 

povprečno oceno 3,8. Povprečno oceno 3,6 sta dobila kazalnika, ki se nanašata na prostorske 

razmere in na dodatne dejavnosti na fakulteti. Kazalnika urniki in internacionalizacija sta 

prejela povprečno oceno 3,5. Povprečno oceno 3,4 sta prejela kazalnika uspešnost zaključka 

študija in stopnja nezaposlenosti diplomatov po študijskih programih 9 mesecev po diplomi. 

Sledita kazalnika vključenost vsebin trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v študijski 

program in tutorstvo s povprečno oceno 3,2. Povprečno oceno 3,0 je prejel kazalnik 

prehodnost študentov v višji letnik. Na zadnje mesto, s povprečno oceno 2,6, se je uvrstil 

kazalnik Alumni klub. S  so označeni kazalniki, opredeljeni s strani UM. 

 

Slika 11: Povprečna vrednost kazalnikov kakovosti študijske dejavnosti 

Pri šestem vprašanju so sodelujoči izmed vseh kazalnikov kakovosti izbrali pet 

najpomembnejših, pri čemer 5 pomeni najpomembnejši, 1 pa najmanj pomemben med 
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izbranimi kazalniki. Najvišjo povprečno oceno, to je 3,6, je dobil kazalnik interes študentov 

za študij. Sledi kazalnik pedagoška usposobljenost osebja: poučevanje in učenje s povprečno 

oceno 3,5. Razmerje med študenti in visokošolskimi učitelji je dobilo povprečno oceno 3,4. S 

povprečno oceno 3,2 je bila ovrednotena prehodnost študentov v višji letnik. Sledita kazalnika 

zadovoljstvo študentov s študijem in povezava z delovnim okoljem s povprečno oceno 3,0. 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija in uspešnost zaključka študija sta dobila povprečno 

oceno 2,9. Sledi tutorstvo s povprečno oceno 2,8, nato internacionalizacija in praktično 

usposabljanje študentov s povprečno oceno 2,7. Povprečno oceno 2,6 je dobil kazalnik stopnja 

nezaposlenosti diplomantov po študijskih programih 9 mesecev po diplomi. Sledi vključenost 

vsebin trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v študijski program s povprečno oceno 

2,5. Študijska literatura, e-gradiva in knjižnica so dobili povprečno oceno 2,4, dodatne 

dejavnosti, prostorske razmere in urniki pa povprečno oceno 2,3. Kot najmanj pomemben 

kazalnik kakovosti študijske dejavnosti je bil izbran Alumni klub. Vrstni red kazalnikov po 

pomembnosti prikazuje slika 12. S  so označeni kazalniki, opredeljeni s strani UM. 

 

Slika 12: Najpomembnejši izmed kazalnikov kakovosti študijske dejavnosti na VŠZ 

V nadaljevanju sledijo odgovori na vprašanja odprtega tipa.  
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Anketirance smo v sedmem vprašanju spraševali, kaj bi lahko vodstvo VŠZ, visokošolski 

učitelji in sodelavci, administracija ter tehniški sodelavci naredili za večjo kakovost študijske 

dejavnosti na VŠZ. Svoje predloge je podalo 74 oseb ali 59 % sodelujočih, 52 oseb ali 41 % 

sodelujočih na vprašanje ni odgovorilo ali so prekinili z odgovarjanjem. 

Sodelujoči so v največji meri predlagali povečanje izobraževanj v smeri pedagogike, več 

poudarka na pedagoškem delu in več izpopolnjevanja na strokovnih področjih. Predlagali so 

uskladitev učnih programov, poenotenje študijskih obveznosti, pogostejše posodabljanje in 

osveževanje vsebin predmetov, več poudarka na uporabnih znanjih in narediti predmete bolj 

atraktivne. Izpostavili so tudi, da bi bilo treba motivirati dobre učitelje, slabe pa sankcionirati, 

treba bi bilo upoštevati kakovostno pedagoško delo pri izvolitvah in nagrajevanju, narediti 

»čistko« med asistenti, dati priložnost mlajšim učiteljem, ki so na tekočem z novitetami, 

nekatere starejše profesorje je »povozil čas« in da niso vsi strokovnjaki primerni za predajanje 

znanja. Predlagali so več povezave z gospodarstvom, vključevanje strokovnjakov iz prakse ter 

vključevanje študentov v projekte iz industrije. Pojavila se je želja po predstavitvah novih 

tehnologij in boljšem poznavanju trenutnega stanja tehnike. Prav tako so se pojavili še 

posamezni predlogi v smislu medsebojnega spoštovanja in sodelovanja, boljše opremljenosti 

prostorov, prijaznejših urnikov, obvezne prisotnosti na predavanjih, vzpostavitvi avtoritete, 

boljše organizacije na VŠZ, razbremenitve asistentov, motiviranosti študentov s kakovostnim 

študijem in odnosom ter upoštevanja mnenj študentov, profesorjev in asistentov glede 

kakovosti. 

Osmo vprašanje se je nanašalo na to, kaj bi lahko študenti naredili za večjo kakovost študijske 

dejavnosti na VŠZ. Odgovorilo je 73 oseb, kar znaša 58 % sodelujočih. 53 oseb, kar znaša 42 

% sodelujočih, ni podalo predloga ali so prekinili z odgovarjanjem. 

Največ sodelujočih je mnenja, da bi lahko študenti redno obiskovali predavanja in vaje, imeli 

resnejši in odgovornejši pristop k študiju, več interesa za študij, pokazali več angažiranosti, 

imeli boljše delovne navade, bili bolj zagnani in prosili profesorje za dodatne aktivnosti ter 

izkazali zahteve po širšem, bolj poglobljenem znanju. Študenti bi lahko usmerjali 

predavatelje, podajali predloge in pobude, se vključevali v proces in se aktivno vključili v 

izboljšavo predavanj. Lahko bi pokazali več angažiranosti za samostojno projektno delo in 

sodelovanje z gospodarstvom in se več vključevali v projekte. Sledijo še posamezni predlogi, 

kot so redno opravljanje domačih nalog, več samoiniciative pri iskanju literature iz področja 

študija, sodelovanje pri dejavnostih v prostem času, upoštevanje pravil s strani nosilca 

predmeta, opozarjanje na slabše pedagoške sposobnosti delavcev, več interesa po sodelovanju 

in izkušnjah ter skupinsko sodelovanje na tekmovanjih. Dva sodelujoča pa sta odgovorila, da 

študenti ne rabijo narediti nič, ker je za motiviranje odgovoren izvajalec in da so »primorani 

poslušati oz. ne obiskovati slaba predavanja.« 
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Zanimalo nas je tudi, kaj bi lahko naredile nacionalne agencije (NAKVIS) in ministrstvo za 

večjo kakovost študijske dejavnosti. Odgovor na deveto vprašanje je podalo 72 oseb ali 57 % 

sodelujočih, 54 oseb ali 43 % sodelujočih pa ni odgovorilo ali pa so prekinili z 

odgovarjanjem. 

Največ odgovorov, to je deset, se je nanašalo na področje ureditve financiranja v smislu 

zagotoviti več sredstev fakultetam, več sredstev za nakup opreme, več sredstev za 

povezovanje fakultet s podjetji, motivirati zaposlene z dodatki in nuditi subvencije. 

Anketiranci nadalje predlagajo ministrstvu in agenciji NAKVIS večjo kontrolo študijskih 

procesov, racionalizacijo študijskih programov, hitrejši cikel pri spremembah študijskih 

programov. Po dva anketiranca sta podala predlog po zmanjšanju administracije v postopkih 

in uvedbi obveznega izobraževanja ter ocenjevanja pedagoškega osebja na nacionalnem 

nivoju in izobraževanja zaposlenih v predajanju znanja. En sodelujoči predlaga kvaliteto in ne 

kvantitete študentov, drugi pa prilagoditev ŠP v smislu, da se kriterije študija prilagodi 

študentom in naredi dosegljive ter po vsebini zanimive. Pojavil se predlog po ukinitvi 

absolventskega staža ter zahtevata po večji odgovornosti od študentov samih. Predlagajo tudi 

minimaliziranje političnega vpliva na šolstvo, večjo pozornost na obremenjenost pedagoškega 

osebja, spodbujanje pripravništva, hitrejše in kakovostno informiranje zavodov, več 

avtonomije fakultetam in izvedbo magistrskih ŠP v celoti v angleškem jeziku. En sodelujoči 

je predlagal ukinitev NAKVIS-a. 

Izboljšanje organizacije študijske dejavnosti 

V zadnjem vprašanju odprtega tipa, to je desetem vprašanju, smo sodelujoče prosili za 

predloge za izboljšanje organizacije študijske dejavnosti na VŠZ. Predloge je podalo 71 oseb, 

kar znaša 56 % sodelujočih, 55 oseb, kar je 44 % sodelujočih na vprašanje ni odgovorilo ali 

pa so prekinili z odgovarjanjem. 

Svoje predloge je podala sicer samo malo več kot polovica sodelujočih, so pa bili njihovi 

odgovori zelo izčrpni in pokrivajo različne vidike organizacije študijske dejavnosti. V največji 

meri, sedem sodelujočih, so pri odgovorih pomislili na urnike. Svetujejo fleksibilne urnike, ki 

bi motivirali študente, postavitev urnikov tako, da bi imeli »pedagoški smisel«, predlagajo, da 

so vse študijske obveznosti študentov na urnikih in nenapovedano sodelovanje vodstva pri 

predavanjih in vajah z namenom pridobitve informacij o izvajanju pedagoškega procesa 

učiteljev in asistentov. En sodelujoči svetuje največ po dve uri istega predmeta na dan, drugi 

pa vidi prednosti v večjih blokih (90 min) predavanj oziroma vaj in 15 minutnih odmorih. 

Trije predlagajo premik začetka pedagoškega procesa na kasnejšo uro, dva na 9. uro in eden 

na 8.15 ali 8.30. Štirje sodelujoči so predlagali prilagoditev predmetnika današnjim potrebam 

inženirjev, povezavo vsebin predmetov, preoblikovanje temeljnih predmetov (kot je npr. 

matematika) tako, da bi bolje zajeli znanje potrebno za nadaljnji študij. Svetovali so več 

sodelovanja z delodajalci, ki zaposlujejo diplomante in ki bi jih bilo treba povprašati, katere 
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vsebine so najbolj smiselne. Trije sodelujoči izboljšanje vidijo v poenotenem sistemu za 

obvladovanje kakovosti študijske dejavnosti, predlagajo več sodelovanja in informiranja o 

rezultatih spremljanja kakovosti študijske dejavnosti. Prav tako predlagajo poenotenje 

kriterijev, ki ne smejo biti strogo ločeni po inštitutih in smereh. Dva sodelujoča sta predlagala 

več tematskih predavanj predavateljev iz tujine, več delavnic tujih strokovnjakov, več 

vabljenih predavanj, tekmovanj in predstavitev izdelkov študentom, skratka povečanje števila 

zanimivih dogodkov. Predlog je bil tudi v večji internacionalizaciji in s tem povezljivosti 

vsebin predmetov. Dva predloga se nanašata na zmanjšanje nadobremenitev učiteljev in 

asistentov in da bi se morali le-ti posvetiti le pedagoško – izobraževalnim vidikom. Nadalje 

predlagajo tudi več pripravništva za študente in financiranje materialnih stroškov študentskih 

raziskovalnih projektov na drugi bolonjski stopnji. En sodelujoči je opozoril na delo 

asistentov. Je mnenja, da ga redki opravljajo primerno, da se »prepotentno obnašajo in žalijo 

študente.« En predlog je tudi v zamenjavi prodekana za študijsko dejavnost. Podan je bil tudi 

predlog boljšega informiranja dijakov, bodočih študentov, kaj so razlike med študijskimi 

programi in študentov prvih letnikov, kaj so razlike med smermi nekega programa.  

Dva sodelujoča sta izrazila zadovoljstvo glede na pogoje in menita, da se je organizacija v 

zadnjih letih odlično popravila. Podan je bil tudi predlog, da bi se »vsi morali truditi biti 

boljši« in da bi bilo treba v proces preoblikovanja organiziranosti povabiti vse na fakulteti, ki 

so za to zainteresirani. 

5.3 Intervju 

Opravili smo štiri intervjuje, in sicer po en intervju z vsakim deležnikom:  

 intervju s predstavnikom vodstva – prodekanom, 

 intervju s predstavnikom visokošolskih učiteljev in sodelavcev – izrednim profesorjem, 

 intervju s predstavnico administracije in 

 intervju s predstavnikom študentov. 

Vprašanja, ki smo jih sogovornikom zastavili v intervjuju, so bila za vse sodelujoče enaka in 

se nahajajo v prilogi 2. Z intervjuji smo pridobili poglobljen vpogled v zaznavanje kazalnikov 

kakovosti in v organizacijo dela študijske dejavnosti. Strnjen prikaz odgovorov je v prilogi 3. 

Intervju s predstavnikom vodstva – prodekanom 

Predstavnik vodstva, za intervju smo izbrali enega od prodekanov, meni, da je kakovost 

večplastna. Izpostavil je kakovost študijskih programov, kakovost dijakov, ki pridejo v proces 

in kakovost diplomantov, ki jih pedagoški proces »sproducira«. Najpomembnejše se mu zdi, 

da je diplomant na koncu študija kompetenten, da obvlada znanja in je s pridobljenimi znanji 

zaposljiv. 
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Prodekan se z mnenjem večine pri spletni anketi, da so najbolj odgovorni za kakovost 

izobraževalnega dela dejavnosti na VŠZ vodstvo in visokošolski učitelji in sodelavci, deloma 

strinja. Meni, da je dober pedagoški kader predpogoj za kakovostnega diplomanta in da je 

brez dobrega pedagoškega kadra težko zagotoviti to kakovost. Kakovost je težko zagotoviti 

tudi brez dobrega študijskega programa, ki ga sicer postavi vodstvo VŠZ oz. inštituti. Velik 

poudarek daje tudi kakovosti dijakov, ki pridejo na VŠZ. Če pridejo na VŠZ dijaki s slabim 

predznanjem in dijaki, ki nimajo delovnih navad, tudi dober program in dobri učitelji ne bodo 

mogli naredili dobrega diplomanta. Pomembno se mu zdi, da se na programe vpisujejo odlični 

dijaki, če ne že zlati maturanti. 

Meni, da ima KOK na VŠZ pomembno vlogo. Ta se izkazuje tudi na ta način, da predsednik 

KOK prisostvuje Senatu, in na Senatu vsak mesec tudi poroča. Meni, da komisija dela zelo 

dobro oziroma odlično, saj ima sam kot ocenjevalec v NAKVIS-u vpogled v marsikatero 

drugo komisijo, vendar še ni videl tako dobre komisije kot je KOK na proučevanem VŠZ. 

KOK-u na VŠZ pripisuje zelo pomembno vlogo, s tem da meri določene kazalnike 

pedagoškega dela, prehodnost študentov, povprečne ocene študentov in tudi, da predlaga 

izboljšave. Na vodstvu pa je, če te izboljšave realizira. Nalogo komisije vidi tudi v tem, da 

preveri, v kolikor je bil kak ukrep narejen, ali je bil ukrep uspešen ali ne. Vlogo KOK 

ocenjuje kot bistven del procesa na VŠZ. 

S kazalniki kakovosti na UM je bil prodekan seznanjen, saj je bil tudi sam vključen v delovno 

skupino na UM, ki je to pripravljala. Je mnenja, da so premalo javno objavljeni. Ali so pravi 

ali ne, pa meni, da ima vsak svoje mnenje, bistveno je, da jih imamo. 

Sodelujoče v anketi smo spraševali, kaj bi lahko vodstvo VŠZ, visokošolski učitelji in 

sodelavci, administracija ter tehniški sodelavci naredili za večjo kakovost študijske dejavnosti 

na VŠZ. V največji meri so predlagali »povečanje izobraževanj učiteljev in asistentov v smeri 

pedagogike, več izpopolnjevanja na strokovnih področjih in več poudarka na pedagoškem 

delu na splošno.« Prodekana smo vprašali, ali se s predlogi strinja. Bil je mnenja, da so 

nekateri prepričani, da biti pedagog, s tem se rodiš ali pa ne. Vendar sam meni, da se da 

marsikaj priučiti. Je mnenja, da so izobraževalne delavnice dobrodošle, da lahko povečajo 

oziroma izboljšajo kakovost študijskega procesa. Vodstvo VŠZ jih podpira, vendar mora priti 

pobuda s strani samih učiteljev, ker če bi to bila obveza ne bi bilo učinka. Meni, da se lahko 

učinek poveča s tem, ampak mora biti pripravljenost na obeh straneh – učiteljih in vodstvu. 

Z ugotovitvijo ankete, da bi študenti lahko za večjo kakovost študijske dejavnosti imeli: 

»resnejši in odgovornejši pristop k študiju, več interesa za študij, pokazali več angažiranosti, 

imeli boljše delovne navade,« se prodekan popolnoma strinja. Pravi, da si na VŠZ želijo 

dijake, ki imajo delovne navade, ki so dobri, ki imajo interes. Sam opaža, da študenti niso 

zainteresirani, zainteresiranost pa še pade, ko bi se mogli udejstvovati v izven študijskih 

dejavnostih na VŠZ, da bi s tem poglobili pripadnost fakulteti. Študenti bi morali imeti v prvi 
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vrsti interes za študij, resen in poglobljen študij, morali bi se zavedati, da študij zahteva veliko 

časa in da, če bodo v času študija dobro delali, jim bo študij pomembna odskočna deska za 

nadaljnje življenje. Toliko truda, ko bodo v času študija vložili, toliko se jim lahko pozna za 

celo življenje. Opaža pa, da po navadi študenti sploh ne vedo, za kaj študirajo. 

Prodekan meni, da na VŠZ spremljajo precej stvari. Spremljajo, kakšni dijaki prihajajo, 

spremljajo njihovo oceno iz mature, spremljajo povprečne ocene študentov, čas trajanja 

študija, izvajajo ECTS anketo oz. ali so točke pravilno dodeljene predmetom, poskušajo 

spremljati diplomante, jih spodbujajo, da se vključujejo v Alumni klub in preko tega kluba 

neformalno dobivajo povratne informacije. Opozoril je na Programski svet, kjer VŠZ dobi 

povratne informacije, kako dobri so diplomanti. Poskušajo pa spremljati tudi zaposljivost 

diplomantov s pomočjo ankete. Omenil je tudi samoevalvacijo, ki pokriva širše področje, ne 

samo pedagoški del in kjer se ocenjuje vpetost v okolje, kadre, študente, materialne pogoje, 

delovanje KOK-a, skratka področja, ki jih pripisuje NAKVIS.  

Glede obveščanja vodstva zaposlenih se je prodekan najprej navezal na anketo o zadovoljstvu 

zaposlenih, kjer je vprašanje o obveščenosti in je ocena povprečna. KOK je precej dejavna, 

vse zapisnike objavlja na spletni strani, obravnavajo se na Akademskem zboru in Senatih. 

Trenutno je obveščanje prepuščeno senatorjem, ki odločitve sporočijo inštitutom, inštituti 

vodjem laboratorijev – gre za vertikalno sporočanje. Izpostavil je tudi spletne strani, na 

katerih je veliko stvari, tako da bi zaposleni morali biti bolj ali manj dobro obveščeni, čeprav 

meni, da bi se dalo stvari še nekoliko izboljšati. 

Prodekan je izpostavil, da sta organizacija in izvedba ŠP na nivoju inštitutov. Večina 

inštitutov dobro deluje, so dobro organizirani in se poskušajo držati pravil, ki jih imajo. 

Prodekan ne vidi težav na tem področju. Vse skupaj dobro koordinira Komisija za študijsko 

dejavnost. Če pa se na inštitutu pojavijo dileme, se posvetujejo s Komisijo za študijsko 

dejavnost, kjer imajo inštituti tudi svojega člana. Še enkrat je poudaril, da ne vidi težav pri 

organizaciji študijske dejavnosti na VŠZ. Glede urnikov meni, da se študenti morda 

pritožujejo, da imajo vmes »luknje«, vendar imajo tudi v tujini, npr. kjer so študenti v 

kampusu in so 24 ur prisotni na fakulteti, predavanja in vaje čez cel dan. Glede organizacije 

predavanj in vaj meni, da se gre »precej na roke tudi predavateljem in asistentom.«  

Intervju s predstavnikom visokošolskih učiteljev in sodelavcev – izrednim profesorjem 

Kakovost na področju študijske dejavnosti VŠZ visokošolskemu učitelju pomeni predvsem 

kakovost poučevanja, da študenti uspejo preko poučevanja doseči zastavljene cilje, ki jih 

morajo glede na učne načrte in da na koncu študija izkazujejo kompetence. Pomembno se mu 

zdi, da VŠZ dobi povratne informacije, da se kakovost nekje pozna in se tudi odraža v 

naslednjih letih, ne pa, da se samo spremlja.  
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Visokošolski učitelj meni, da so za kakovost izobraževalnega dela na VŠZ pomembni vsi 

deležniki. Vodstvo mora sicer zagotoviti okvir, v katerem delajo vsi deležniki. Vendar meni, 

da so pomembni tudi študenti in zaposlovalci, in sicer zaradi odziva študentov, ki je kakršen 

je, in zaradi povratnih informacij, ki jih lahko dajo zaposlovalci. Samo vodstvo, učitelji in 

asistenti za kakovost ne morejo narediti vsega. 

Učitelj, s katerim smo opravili intervju, je lani jeseni prevzel vodenje KOK-a. Je mnenja, da 

je KOK pomoč, ki spremlja zadeve, lahko striktno opozarja, kaj se dogaja, kje je kaj narobe, 

manjka pa mu izvršilna moč. To moč pa ima vodstvo. KOK lahko znova in znova opozarja, 

na vodstvu pa je, da ukrepa. Bo pa imela KOK vedno bolj pomembno vlogo v primerih 

reakreditacije. Že sedaj je prisotna, ko poteka reakreditacija ali zunanja evalvacija na VŠZ, še 

bolj bo pa izpostavljena, če bo sprejeta novela Zakona o visokem šolstvu, ko bodo VŠZ sami 

evalvirali akreditacijo ŠP. 

Ker je vpet v dogajanje KOK-a pozna kazalnike, ki jih je opredelila UM. Čeprav raziskovalni 

kazalniki še niso prišli na VŠZ, izobraževalne pa je VŠZ dobil z veliko zamudo lani prvič. So 

novost, kdaj so se začeli pripravljati na UM ne ve natančno. Želi si, da bi izobraževalni 

kazalniki zajemali še kaj, za kar se KOK tudi trudi na UM. Na proučevanem VŠZ se že sedaj 

npr. spremlja prehodnost študentov po letnikih in iz kazalnikov UM se to ne vidi, z njimi si 

VŠZ ne more nič pomagati, kar sogovornik vidi kot težavo. Pripravljajo se namreč podatki v 

mnogih različicah, ki jih nato analizirajo, ampak meni, da kazalniki pa »niso čudoviti.« 

Sodelujoči v anketi so bili mnenja, da bi lahko vodstvo, visokošolski učitelji in asistenti, 

administracija ter tehniški sodelavci za večjo kakovost študijske dejavnosti naredili več v 

smislu povečanja izobraževanj učiteljev v smeri pedagogike, več izpopolnjevanja na 

strokovnih področjih in več poudarka na pedagoškem delu na splošno. Sogovornik meni, da 

nekaj od tega drži, misli pa da to niso prioritetne stvari. Dvomi, da bi lahko delavnice na temo 

pedagogike dosegle večji obisk, njega osebno sicer to področje zanima in jih obiskuje ne 

glede na KOK funkcijo in ugotavlja, da se jih udeležujejo v glavnem eni in isti udeleženci. 

Tistih npr., ki pa imajo težave z didaktiko, pa tam ni. Dati večji poudarek pedagoškemu delu 

pa se mu zdi smiselno. Na Univerzi v Ljubljani imajo že sedaj v habilitacijskih merilih večji 

poudarek pedagoškemu delu. Na UM so trenutno v pripravi nova habilitacijska merila za 

pedagoški del, ker je treba implementirati novosti s zvezi z zaključnimi projekti namesto 

diplom. KOK je predlagala nekaj dopolnitev, pa trenutno niso dobili podpore niti na Študijski 

komisiji na VŠZ. Gre na primer za večji poudarek na določenih pedagoških prispevkih pri 

zbiranju točk, kar je na UL utečena praksa. Ugotavlja tudi, da imajo pri nas učitelji in asistenti 

še vedno veliko pedagoško obveznost v primerjavi s kolegi v tujini. Kot primer je navedel, da 

se šest ur predavanj na teden ne sliši veliko, če nekdo ne pozna ozadja, da lahko gre za šest 

različnih predmetov, ki so lahko po vsebini zelo nesorodni. Ugotavlja, da se glede kakovosti 

to lahko precej pozna, če učitelj predava nekaj kar je sorodno, kjer je pristop povsem 

drugačen.  
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Z glavnimi predlogi spletne ankete, »resnejši in odgovornejši pristop študentov k študiju, več 

interesa za študij, pokazati več angažiranosti, imeti boljše delovne navade,« v zvezi z 

doprinosom študentov h kakovosti, se visokošolski učitelj strinja. Ugotavlja, da pristopi iz 

tujine pri nas ne bi funkcionirali zaradi motiviranosti študentov, kot tudi zaradi kulturnega 

okolja, iz katerega izhajamo. Navedel je primer generacije študentov, v kateri sta bila dva 

študenta iz tujine, ki sta bila zelo aktivna in motivirana in sta potegnila za seboj celo 

generacijo. Občutek delati s tako generacijo je bil drugačen, kot je delati s povprečno 

generacijo študentov. 

Visokošolski učitelj je naštel številne aktivnosti, ki potekajo oz. analize, ki se opravljajo na 

VŠZ z namenom zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti. Spomnil se je ankete o delovnem 

zadovoljstvu za zaposlene, študentske anketa, ECTS ankete, samoevalvacijskega poročila, 

letnih razgovorov z najnižje ocenjenimi izvajalci, priprav na reakreditacijske postopke, 

notranje evalvacije, analize prehodnosti in vpisa, ankete diplomantov, Programskih svetov in 

srečanj Alumni kluba. 

Priprava vsebin samoevalvacijskega poročila je na vodstvu, strokovnih službah in študentih. 

KOK podatke zbere, poda oceno stanja in smernice za evalvatorje ter izdela akcijski načrt. 

Glede seznanjanja vodstva zaposlenih in študentov z dogajanjem in s svojimi odločitvami 

visokošolski učitelj meni, da je intenzivnost tega v zadnjem letu ali dveh nekoliko upadla. Da 

je v prejšnjem mandatu vodstva bilo le-to bolj intenzivno, morda tudi zaradi tega, ker je 

prejšnji mandat sovpadal z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, in je bilo več kritičnih in 

problematičnih odločitev, ki jih je vodstvo na ta način lažje skomuniciralo z zaposlenimi. 

Sedaj je zatišje glede tega in ugotavlja, da je intenzivnost obveščanja malo manjša. Pričakuje 

pa zbor delavcev v mesecu maju, ker je treba predstaviti samoevalvacijsko poročilo za 

študijsko leto 2014/2015. 

Pri organizaciji dela študijske dejavnosti je učitelj izpostavil predvsem težavo, ki se pojavlja 

pri slabše ocenjenih izvajalcih, in to so zelo velike skupine študentov na predavanjih, kjer so 

združene različne smeri skupaj. To se bo skušalo razrešiti v naslednjem študijskem letu in čas 

bo pokazal, če se bo na kakovosti to tudi kaj poznalo. 

Intervju s predstavnico administracije 

Kakovost na področju študijske dejavnosti si predstavnica administracije predstavlja kot 

kakovostno izveden študijski program, ki študenta usposobi za delo v praksi. Meni, da 

univerze na splošno premalo pripravljajo študente na dejansko delo in prakso. Sama ima 

takšno izkušnjo iz časa svojega študija, kjer je bilo na fakulteti mnogo učenja in premalo 

praktičnih primerov. Učitelji jim niso znali pokazati kako znanje, ki so ga kopičili skozi leta 
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študija, sploh uporabiti pri dejanskem delu. Misli, da zato, ker so bili sami teoretiki in v večini 

niso nikoli delali v praksi, in torej tega tudi sami niso vedeli.  

Meni, da so najbolj odgovorni za kakovost izobraževalnega dela zagotovo vodilni na fakulteti 

oziroma univerzi in seveda pedagoški kader.  

Predstavnica administracije je mnenja, da se vloga KOK pretežno pokaže pri raznih 

evalvacijah, akreditacijah, kjer imajo prvenstveno vlogo, premalo pa v vsakodnevnem 

življenju na fakulteti.  

S kazalniki kakovosti predstavnica administracije ni bila seznanjena. Ni vedela, da je UM 

edina univerze z jasnimi kazalniki kakovosti, prav tako ne ve, od kdaj jih ima. Zdi se ji pa 

dobro, da jih ima.  

Za doprinos vodstva in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev k povečanju kakovosti študijske 

dejavnosti je mnenja, da bi moral v osnovi ves pedagoški kader vsaj nekaj časa delati v 

gospodarstvu, da bi morali večkrat na izobraževanja v tujino, študijski programi pa bi morali 

biti usmerjeni v več praktičnega dela, tudi dela na terenu. K predavanjem bi morali povabiti 

več zunanjih strokovnjakov, ki bi morali tudi sodelovati pri izvedbi vaj, in študentom dati za 

reševati praktične primere, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Na ta način bi tudi 

pedagoški proces bil zanimivejši za študente.  

Glede doprinosa študentov h kakovosti pa misli, da študentje sicer sami po sebi ne morejo 

prispevati h dvigu kakovosti. Če pa bi bila predavanja zanimivejša, tudi bolj interaktivna, 

povezana s praktičnimi primeri in bi zahtevala več sodelovanja študentov misli, da bi se na ta 

način avtomatsko dvignila tudi raven kakovosti.  

Samoevalvacijsko poročilo pozna, saj kot predstavnica strokovnih služb sodeluje pri njegovi 

pripravi. Meni, da vodstvo dovolj seznanja zaposlene s samoevalvacijskim poročilom. 

Predstavijo ga na Akademskem zboru in je javno objavljeno.  

Študijska dejavnosti se predstavnici administracije zdi »v redu organizirana«. Znano je, da 

zadeve potekajo preko prodekana in Komisije za študijske zadeve in zaposleni to upoštevajo. 

Možnosti izboljšanja organizacije dela študijske dejavnosti vidi v sledenju potrebam 

zunanjega sveta in ustreznemu prilagajanju študijskega procesa. 

Intervju s predstavnikom študentov 

Predstavnik študentov kakovost vidi v odnosu, ki ga proučevani VŠZ ima, nekateri VŠZ pa 

ne. In to je, da študenti niso samo številka, ampak so študenti z imenom in priimkom. 

Pomembno z vidika kakovosti se mu zdi, da se na VŠZ držijo učnega načrta, da če si zastavijo 

cilje in kvalitete, ki jih pričakujejo in zahtevajo od študentov, jim jih tudi podajo. Pomembno 
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pri kakovosti je, da je »vse definirano«, definirano, na kakšen način je ocena sestavljena in 

katere deleže prispevajo kateri načini preverjanja ter, da je na koncu na tak način znanje tudi 

ocenjeno. 

Tudi predstavnik študentov se strinja, da so za kakovost na VŠZ najbolj odgovorni vodstvo ter 

visokošolski učitelji in sodelavci. Je mnenja, da je študent, ki pride na fakulteto neoblikovan 

in mu je treba pokazati, kaj sploh je kakovost. Meni, da študent težko daje kakovost. Ampak, 

da je na študentu odgovornost, da kakovost prevzame. 

Predstavnik študentov KOK vidi kot komisijo, ki temelji na birokraciji, kazalnikih in anketah. 

Je mnenja, da ima KOK na VŠZ veliko in pomembno vlogo. Neposredno s KOK povezuje 

študentsko anketo, ki po njegovem mnenju izkazuje neko kakovost. Je mnenja, da če se na 

rezultate gleda z razumom, je to zelo dobro in močno orodje, da se izkazujejo »mahinacije.« 

Za  primer je navedel asistenta, ki je bil negativno ocenjen v nekem letu, bilo je nenevadno, 

da je bil negativno ocenjen, saj v prejšnjih dveh letih ni bil. Izvedli so razgovor z njim, kjer so 

ugotovili, da je bilo dejansko nekaj narobe. To se je odpravilo, in naslednja pedagoška ocena 

je bila spet na normalnem nivoju. Pomembno se mu zdi, da gre za prepoznavo, da je bilo 

nekaj narobe. To KOK pokriva, analizira in podaja naprej. Zraven pa izvaja še ostale ankete. 

Meni, da ne glede na rezultat, se lahko ugotavlja smer, v katero rezultati nihajo.  

Za kazalnike kakovosti študijske in raziskovalne dejavnosti na UM predstavnik študentov ve, 

da obstajajo in sicer krajši čas, natančno koliko let pa ne ve. Zaznal jih je, ko je bila na UM 

tendenca k temu, da bi se kazalniki pričeli kreirati. 

Študent se s povečanjem izobraževanj učiteljev in asistentov v smeri pedagogike, več 

izpopolnjevanja na strokovnih področjih in več poudarka na pedagoškem delu na splošno, kot 

doprinosom vodstva, visokošolskih učiteljev in sodelavcev k večji kakovosti študijske 

dejavnosti, strinja. Meni, da je v Sloveniji tako, da nekdo, ki pridobi določen naziv, se ga že 

avtomatsko smatra, da je usposobljen tudi, da gre v predavalnico. Njegovo mnenje je, da je  

strokovna usposobljenost zelo daleč vstran od pedagoške usposobljenosti, ki jo študent tudi 

ocenjuje. Študenti imajo vpogled v predavalnico, ocenjujejo, če učitelj v redu predava ali ne. 

Meni, da bi morali imeti izobraževanja, neko šolo ali neko delavnico v smeri pedagogike. 

Ugotavlja, da se marsikdaj kdo ujame v »neki krog slabe prakse« in se tega sploh ne zaveda. 

Vendar mu ni nikoli nihče drugače povedal. Ni mu povedal, kaj dela narobe ali pa, da bi mu 

pokazal, kako je pravilno. Predstavnik študentov meni, da bi morali marsikaterega učitelja in 

asistenta izobraziti v tej smeri, vendar se zaveda, da je tu potrebna tudi velika naklonjenost 

tistega, ki izvaja pedagoški proces, da je pripravljen »sam sebi pomagati« in se takega 

usposabljanja tudi udeležiti. 

Da bi študenti lahko imeli za večjo kakovost študijske dejavnosti na VŠ »resnejši in 

odgovornejši pristop k študiju, več interesa za študij, pokazali več angažiranosti, imeli boljše 

delovne navade,« se predstavnik študentov popolnoma strinja. Izpostavil je, da je šok za 
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študente, ko prestopijo prag fakultete in začnejo delati, saj se tempo poveča za vsaj pet do 

deset krat. Kar je bila prej matura, je sedaj kolokvij. Največji problemi, to se mu zdi iz lastnih 

izkušenj, pa pravi, da prihajajo iz srednjih in osnovnih šol. Če tam dijak ali učenec nekaj 

vpraša, se pričakuje, da bi moral že vse znati. Meni, da mu zbijajo samozavest. Na fakulteti pa 

je ravno obratna zgodba. Meni, da imajo v 90 % profesorji težave, da jih študenti ne 

sprašujejo in iz tega vidika izpadejo neresni. Ker so profesorji običajno taki, ki res znajo 

odgovoriti na vsako, še tako neumno vprašanje. Meni, da študentom primanjkuje samozavesti 

zaradi preteklih dogodkov. Ne ve kako bi sam sebe preoblikoval, meni pa, da je ogromno na 

profesorjih, da imajo človeški pristop, da razumejo študentov primer. Pomembna se mu zdi 

tudi vzgoja doma in delovne navade.  

Pri aktivnostih in analizah, ki se opravljajo na VŠZ z namenom zagotavljanja in ugotavljanja 

kakovosti, je predstavnik študentov izpostavil študentsko anketo in anketo o zadovoljstvu s 

tutorstvom. 

Samoevalvacijsko poročilo pozna. 

Pravi, da ima kot eden redkih vpogled v obe perspektivi – kot študent in kot zaposleni (na 

fakulteti opravlja tudi delo tehniškega sodelavca) in vidi, kako se ista stvar izvede na 

študentski in zaposleni ravni. Misli, da je na VŠZ dobro obveščanje. Kar se pomembnega 

sprejme na Senatu, se obravnava tudi na Študentskem svetu. Za študente je zelo dobro 

vzpostavljen tudi Facebook, kjer študenti hitro dobijo različne informacije. Meni, da je že 

struktura na UM taka, da je 1/5 študentov zastopanih v vseh komisijah. Izpostavil je tudi 

referat, ki da študente dobro obvešča, včasih že »preko mere«, večkrat pove študentom, da ne 

bi kaj zamudili oz. da so seznanjeni. Meni, da so informacije na voljo, drugi vidik pa je, če je 

nekdo informacijo pripravljen sprejet. Dodal je še, da je pomembno, da se tudi znotraj 

inštitutov in laboratorijev informacije dobro prenašajo. Pomembno je, kdo je tisti, ki prenaša 

informacije iz neke komisije na inštitut. Če ta ni dobro prenesel informacije, ali jo je sam že 

okrnil, ali je ni pravilno sporočil, lahko pride do zmede. Zato je treba paziti, kdo je tisti 

izbrani, ki prenaša informacijo. 

Glede organiziranosti študijske dejavnosti na VŠZ pravi, da največ seveda ve o svojem 

programu in smeri. Meni, da če je predavatelj kakovosten, potem je tudi izvajanje kakovostno. 

Je mnenja, da je organiziranost zelo dobra, v kolikor se jo spoštuje takšno kakršna je in se vsi 

vpleteni držijo te organiziranosti. Ker pa se je ne, lahko pride do težav. Ko nekdo dela po 

svoje, odstopa od organiziranosti, npr. pri vsebinah predmetov. Meni, da je zastavljeno dobro 

in se v večini na VŠZ tega tudi držijo. Glede urnikov meni, da bi se »dalo še kaj narediti 

boljše«, npr. boljše prerazporediti predavalnice, ne gledati na to, kaj si nekdo od zaposlenih 

želi.   
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6 UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

V tem poglavju bomo podali temeljne ugotovitve, do katerih smo prišli na osnovi opravljene 

analize dokumentacije, rezultatov dobljenih z anketno analizo in opravljenimi intervjuji. 

Podali bomo priporočila za izboljšanje delovanja v smislu spremljanja, ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti na VŠZ in na področju izboljšanja delovanja organizacije študijske 

dejavnosti na proučevanem VŠZ. 

Ugotavljamo, da se zaposleni in tudi študenti zelo zavedajo pomembnosti spremljanja in 

zagotavljanja kakovosti na VŠZ. Na proučevanem VŠZ redno, že 13 let, spremljajo kakovost 

ter z namenom ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti opravljajo reakreditacije, 

samoevalvacije in izvajajo številne ankete ter analize z namenom ugotavljanja stanja in 

izboljšanja področja kakovosti na VŠZ. Tudi odgovori sodelujočih v anketi in intervjujih, da 

so v največji meri za kakovost odgovorni vodstvo ter visokošolski učitelji in sodelavci 

najmanj pa študenti, kažejo na visoko stopnjo zavedanja deležnikov o pomembnosti 

zagotavljanja kakovosti.  

Ko smo sodelujoče v anketi spraševali o prisotnosti in pomembnosti kazalnikov kakovosti 

izobraževalne dejavnosti, nas je presenetilo dejstvo, da jih je največ menilo, da ima 

proučevani zavod kazalnike kakovosti jasno opredeljene, kar kaže na visoko stopnjo zaupanja 

v delo KOK na VŠZ. Tudi v intervjujih so vsi sogovorniki pripisali KOK-u zelo veliko in 

pomembno vlogo. Medtem, ko večina sodelujočih za kazalnike kakovosti na ravni UM ni 

vedela. So pa bili sogovorniki v intervjujih mnenja, da ni slabo, da kazalniki kakovosti 

obstajajo.  

Proučevani VŠZ je del UM, in UM je edina univerza v državi, ki ima kazalnike kakovosti 

jasno opredeljene in jih tudi meri, in sicer od študijskega leta 2014/2015 naprej. Predlagamo 

UM in proučevanemu VŠZ, da svoje članice oz. zaposlene seznanita s kazalniki za 

spremljanje kakovosti izobraževalne dejavnosti in spremljanje kakovosti raziskovalne 

dejavnosti. Obojne kazalnike so namreč opredelili v novembru leta 2014. Če bodo zaposleni 

seznanjeni, da UM in VŠZ spremljata in merita kazalnike kakovosti, se bodo morda na 

določenih področjih tudi sami še bolj trudili k dvigu kakovosti, kar pa lahko posledično 

doprinese k dvigu kakovosti na celotnem VŠZ. 

Ena od osrednjih tem naloge je bilo raziskati kazalnike kakovosti izobraževalne dejavnosti. 

Devet kazalnikov je UM že opredelila in jih tudi pričela spremljati in meriti. Sami smo bili 

mnenja, da na kakovost izobraževalne dejavnosti, zraven opredeljenih kazalnikov, vpliva še 

marsikaj. Naše ugotovitve je potrdil tudi sogovornik v intervjuju, ki je trenutno tudi 

predsednik KOK na VŠZ, da je komisija zavoda ugotovila, da nastavljeni kazalniki niso 

najbolj posrečeni, zato svetujemo, da KOK VŠZ poda na UM predlog za dopolnitev oz. 

spremembo kazalnikov.  
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Skozi analizo dokumentacije smo sami opredelili še devet kazalnikov kakovosti. Sodelujoči 

so vsakega izmed osemnajstih kazalnikov ocenili, v kakšni meri vpliva na kakovost 

izobraževalne dejavnosti oziroma so izmed vseh kazalnikov izbrali njim pet 

najpomembnejših. Sodelujoči so kot kazalnik z največjo močjo vpliva na kakovost 

izobraževalne dejavnosti VŠZ označili pedagoško usposobljenost osebja: poučevanje in 

učenje. Največ odgovorov v tej smeri so podali tudi pri vprašanju odprtega tipa, kaj bi lahko 

člani VŠZ (vodstvo, visokošolski učitelji in sodelavci, administracija ter tehniški sodelavci) 

naredili za boljšo kakovost. Izrazili so potrebo po več izobraževanjih v smeri pedagogike in 

več izpopolnjevanjih na strokovnih področjih. To kaže na to, da se zaposleni zavedajo svojega 

poslanstva, to pa je poučevanje, izobraževanje in vzgoja novih inženirjev, magistrov in 

doktorjev znanosti.  

Drugo mesto v raziskavi si delijo štirje kazalniki. Tri smo opredelili sami, enega pa je 

nastavila UM. In sicer gre za kazalnik interes študentov za študij. Ta kazalnik se nanaša na 

študente in če ni interesa, pomeni, da tudi ni pričakovanih rezultatov. Prav več interesa za 

študij, resnejši pristop študentov k študiju, več angažiranosti, boljše delovne navade študentov 

ter redno obiskovanje predavanj in vaj, pa je bil tudi v večini odgovor na vprašanje, kaj bi 

lahko študenti naredili za večjo kakovost študijske dejavnosti. Intervjuji so v glavnem potrdili, 

da študij zahteva veliko časa in truda in da, če bodo študenti v času študija dobro delali, jim je 

študij lahko pomembna odskočna deska za nadaljnje življenje.  

Raziskava je pokazala tudi, da je treba posebno pozornost posvečati povezavi učnih vsebin s 

praktičnimi primeri in da je sodelovanje z gospodarstvom nujno za zagotavljanje ustrezne 

stopnje kakovosti in kompetenc študentov. Študenti pa so prepričani, da je veliko odvisno od 

profesorjev, da imajo ti primeren odnos do študentov in človeški pristop, da razumejo 

študentov primer. 

Kot pomembnejši kazalniki, ki vplivajo na kakovost, so se v raziskavi izkazali tudi študijska 

literatura, e-gradiva, knjižnica ter informacijsko-komunikacijska tehnologija in praktično 

usposabljanje študentov. Vsi ti kazalniki se dopolnjujejo in kažejo na kakovost pedagoškega 

procesa. In vsi ti kazalniki so bili v ospredju tudi pri vprašanjih odprtega tipa in v bistvu 

dopolnjujejo interes študentov za študij v smislu povečanja uspešnejšega dela oziroma 

motivacije. Ugotovili smo namreč, da ima proučevani VŠZ dobro razvito informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo, študijsko literaturo nudi v lastni skriptarnici ali knjižnici, kjer si 

jo študenti lahko izposodijo brezplačno. Za sistem praktičnega usposabljanja pa skrbi posebej 

za to usposobljena in zaposlena oseba. Dokaj visoko so sodelujoči postavili tudi zadovoljstvo 

študentov s študijem, kar proučevani VŠZ redno preverja s študentskimi anketami in 

povezavo z delovnim okoljem. Slednje je bilo zelo izpostavljeno v smislu povezave 

pedagoškega procesa in študijskih programov z gospodarstvom, vključevanja strokovnjakov 

iz prakse v pedagoški proces, predstavitev najnovejših tehnologij ter boljšega poznavanja 

trenutnega stanja tehnike.  
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Ugotavljamo, da so na proučevanem VŠZ že sami zaznali povečano potrebo po povezavi z 

delovnim okoljem, zato so pričeli z ustanavljanjem Programskih svetov, kjer gre za 

navezovanje sodelovanja VŠZ s podjetji oz. z gospodarstvom. Na ta način VŠZ pridobi 

pomembne informacije iz delovnega okolja, zazna pa lahko tudi potrebe in trende, ki se v 

gospodarstvu pojavljajo. Svetujemo, da s srečanji nadaljujejo, saj z njimi pridobita obe 

sodelujoči strani. Na ta način bi se, s skupnim sodelovanjem, lahko v študijske programe in v 

posamezne učne enote, vneslo še več praktičnih, aktualnih vsebin in s tem naredilo študijski 

program še bolj privlačen in zanimiv, predvsem pa temelječ na znanjih, ki jih delovno okolje 

od novih inženirjev pričakuje in potrebuje. Tudi predstavnika vodstva ter visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev sta v intervjuju posebej izpostavila pomembnost delovanja 

Programskih svetov. 

Kot kazalnika z najmanjšim vplivom na kakovost izobraževalne dejavnosti so sodelujoči 

ocenili prehodnost študentov v višji letnik in Alumni klub. Alumni je zadnje mesto zasedel 

tudi pri vprašanju, kjer so sodelujoči izmed vseh kazalnikov izbrali pet najpomembnejših. Gre 

za kazalnik, ki se navezuje na konec študija, gre za druženje in aktivnosti po odhodu 

študentov iz VŠZ. Lahko pa pomembno vpliva na ustvarjanje povezav z okoljem in dvig 

prepoznavnosti študijskih programov in VŠZ na splošno, zato proučevanemu VŠZ svetujemo, 

da nadaljuje z aktivnostmi za uspešno delovanje Alumni kluba tudi v prihodnje. 

Pri izbiri petih najpomembnejših kazalnikov kakovosti izobraževalne dejavnosti nobeden 

izmed kazalnikov po pomembnosti posebej ne izstopa. Med njimi so majhne razlike, najvišje 

se je uvrstil interes študentov za študij, na dnu pa je Alumni klub. Iz tega lahko sklepamo, da 

so bili kazalniki kakovosti dobro nastavljeni, saj so med njimi majhne razlike. 

VŠZ se zelo trudi tudi glede mobilnosti, ki kakovostno dopolnjuje domačo študijsko ponudbo. 

Z ustanovitvijo mednarodne pisarne na VŠZ se še bolj aktivno vključujejo v skupni evropski 

univerzitetni prostor in načrtujejo nadaljnji razvoj na osnovi sklepov Bolonjske deklaracije. 

Ugotavljamo, da si VŠZ prizadeva za mobilnost tako profesorjev kot študentov, jo spodbuja 

ter se vključuje v povezave evropskih univerz. 

Raziskava je pokazala, da je stopnja zagotavljanja kakovosti na proučevanem VŠZ na visoki 

ravni. Zaposleni na VŠZ bi se lahko za večjo kakovost študijske dejavnosti več izobraževali v 

smeri pedagogike in na strokovnih področjih. Vodstvo pa bi moralo poskrbeti za ustrezno 

motiviranje in nagrajevanje dobrih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Od študentov se 

pričakuje resnejši pristop k študiju, redno obiskovanje predavanj in vaj ter več odgovornosti 

in zavzetosti. Visokošolski učitelji in sodelavci si želijo, da bi se študenti aktivno vključevali 

v predavanja in vaje, podajali svoje predloge in pobude, predavatelja usmerjali ter se 

vključevali v projekte. Študenti si želijo, da se učitelji in asistenti držijo zastavljenih učnih 

načrtov predmetov in načinov ocenjevanja. Želijo si korektnega odnosa učiteljev in asistentov, 

ustrezno pedagoško usposobljenost osebja, predvsem pa si želijo slišati več novih, aktualnih 
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vsebin in znanj. Želijo tudi poudarek na praktičnih primerih v času študija in seznanjanje z 

novimi tehnologijami in trenutnim aktualnim stanjem tehnike na trgu. 

Od države in NAKVIS pa sodelujoči pričakujejo večjo finančno podporo v smislu 

zagotavljanja več sredstev VŠZ, večjo motiviranost zaposlenih in povezovanje VŠZ s podjetji. 

Predlagajo racionalizacijo ŠP, večjo kontrolo študijskih procesov in hitrejši cikel pri 

spremembah ŠP z manj birokracije. 

Skozi raziskavo smo prišli do ugotovitve, da bi se s strani univerze nastavljene kazalnike 

kakovosti izobraževalne dejavnosti lahko dopolnilo oziroma spremenilo s smeri, da bi bili 

merljivi. Ugotovili smo namreč, da niso vsi izračuni podani s strani UM uporabni za VŠZ. Za 

tri od devetih kazalnikov pa izračuni sploh niso bili podani. Pa tudi s strani sogovornikov v 

intervjujih smo dobili potrditev, da določeni kazalniki, opredeljeni s strani univerze, niso 

posrečeni. Dobro bi bilo, če bi UM prisluhnila željam, ugotovitvam in dopolnitvam, ki bi jih 

posredovale članice, da bi kazalniki resnično bili merljivi, da bi bili rezultati članicam 

uporabni, da bi izkazali stanje posameznega kazalnika in s tem VŠZ znotraj UM uvrščali na 

primerno mesto glede kakovosti. Na ta način bi VŠZ dobil vpogled, kje se v primeru 

kakovosti izobraževalne in raziskovalne dejavnosti nahaja znotraj članic UM in bi lahko še 

bolje deloval v smeri izboljšanja na tistih področjih, ki bi bila prepoznana kot slabša oz. 

šibkejša. 

V nalogi smo se osredotočili tudi na organizacijo dela študijske dejavnosti. V anketi se je v 

zvezi z organizacijo dela študijske dejavnosti največ sodelujočih navezalo na urnike, medtem 

ko urniki med kazalniki kakovosti po pomembnosti niso izstopali. Bili so ocenjeni kot manj 

pomemben kazalnik kakovosti študijske dejavnosti. Zagotovo so osnova za dobro pripravo 

urnikov ustrezno nastavljeni ŠP in urejeni predmetniki. Ne samo obvezni predmeti, temveč 

tudi nabor izbirnih predmetov. Ta pa se je z uvedbo bolonjskih ŠP zelo razširil. Na VŠZ se 

trudijo težavo rešiti z naborom ponujenih izbirnih predmetov, za katere študentom zagotovijo 

termine na urniku brez prekrivanja predmetov. Študenti seveda lahko izberejo tudi druge 

predmete v zadostnem obsegu ECTS točk, vendar morajo morebitna prekrivanja predmetov 

reševati samostojno z izvajalci predmetov. Urnik je v prvi vrsti narejen za študente, s čim 

manj prostih ur med predavanji in vajami in s čim bolj enakomerno obremenitvijo in 

razporeditvijo ur za študente. Pri pripravi pa se upoštevajo tudi določene utemeljene omejitve 

pedagoškega osebja. V intervjujih smo se prepričali, da obstajajo različni pogledi na urnike 

vpletenih deležnikov. Predstavnik študentov je prepričan, »da bi se dalo še kaj narediti 

boljše.«  

VŠZ in KOK proučevanega VŠZ svetujemo, da nadaljujeta s spremljanjem in zagotavljanjem 

kakovosti na nivoju kot sta to počela do sedaj. Raziskava je pokazala, da so deležniki z delom 

KOK izredno zadovoljni.  
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Svetujemo, da na zavodu še naprej redno opravljajo samoevalvacije, da pripravljajo ankete za 

študente, ECTS ankete, spremljajo dijake, ki prihajajo študirat na VŠZ, opravljajo analize 

vpisa in prehodnosti po letnikih in programih, spremljajo zaposljivost diplomantov, 

pridobivajo povratne informacije od članov Alumni kluba in spremljajo zadovoljstvo svojih 

zaposlenih. Zaželeno je, da nadaljujejo z aktivnostmi za pridobitev dobrih študentov, 

sodelujejo na sejmih in promocijah, organizirajo čim več konferenc, vabljenih predavanj, 

obiskov strokovnjakov iz gospodarstva, obštudijskih dejavnosti in vanje pritegnejo čim več 

študentov in zaposlenih. Svetujemo, naj ohranjajo skrb in negujejo stik z obstoječimi 

Programskimi sveti in nadaljujejo z ustanavljanjem novih, saj gre za pomembno povezavo s 

predstavniki gospodarstva, skupne ugotovitve pa lahko pripomorejo k izboljšanju kakovosti 

vsebin učnih enot in doprinesejo vpogled v potrebe in zahteve okolja, v katerem VŠZ deluje 

in v katerem bodo diplomanti nekoč delali.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Vprašanja za intervju 

Priloga 3 Strnjen prikaz odgovorov na vprašanja v intervjujih 

Priloga 4 Glavne usmeritve in aktivnosti na VŠZ za zadnjih pet let z namenom povečanja 

kakovosti študijske dejavnosti 

Priloga 5 Anketa o zadovoljstvu s študijem 

Priloga 6 Popis analizirane dokumentacije izbranega VŠZ 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

KAZALNIKI KAKOVOSTI ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

 
 
1. Ali imate občutek, da je skrb za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na fakulteti 

pomembna? 

__ Da, zelo pomembna 

__ Da, srednje pomembna  

__ Ne, ni pomembna 

__ Ne vem 

 

2. Kdo je po vašem mnenju odgovoren za zagotavljanje kakovosti na fakulteti? 

(Rangirajte; 5 v največji meri, 1 v najmanjši meri) 

__ Vodstvo 

__ Visokošolski učitelji in sodelavci 

__ Strokovne službe in tehniški sodelavci 

__ Študenti 

__ Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) 

 

3. Ali ima fakulteta jasno opredeljene kazalnike kakovosti študijske dejavnosti? 

__ Da 

__ Ne 

__ Ne vem 

 

4. Ali ima Univerza v Mariboru jasno opredeljene kazalnike kakovosti študijske dejavnosti? 

__ Da 

__ Ne 

__ Ne vem 

 

5. V nadaljevanju so podani kazalniki kakovosti študijske dejavnosti. 

Kako po vašem mnenju kazalniki vplivajo na kakovost študijske dejavnosti na fakulteti? 

(Razvrstite; 5 v največji meri, 1 v najmanjši meri) 

 

Interes študentov za študij 1 2 3 4 5 

Razmerje med študenti in visokošolskimi učitelji na fakulteti 1 2 3 4 5 

Prehodnost študentov v višji letnik 1 2 3 4 5 

Uspešnost zaključka študija 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo študentov s študijem 1 2 3 4 5 

Povezava z delovnim okoljem 1 2 3 4 5 

Stopnja nezaposlenosti diplomantov po študijskih programih 9 

mesecev po diplomi 

1 2 3 4 5 

Vključenost vsebin trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v 

študijski program 

1 2 3 4 5 

Internacionalizacija 1 2 3 4 5 

Prostorske razmere 1 2 3 4 5 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija 1 2 3 4 5 

Pedagoška usposobljenost osebja: poučevanje, učenje 1 2 3 4 5 
Tutorstvo 1 2 3 4 5 
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Urniki 1 2 3 4 5 

Praktično usposabljanje študentov 1 2 3 4 5 

Študijska literatura, e-gradiva, knjižnica 1 2 3 4 5 

Dodatne dejavnosti: konference, tekmovanja, sejmi 1 2 3 4 5 

Alumni 1 2 3 4 5 

 

6. Razvrstite kazalnike kakovosti glede na pomembnost, izberite 5 najpomembnejših.   

(5-najpomembnejši, 1 najmanj pomemben med izbranimi kazalniki) 

 

__ Interes študentov za študij 

__ Razmerje med študenti in visokošolskimi učitelji na fakulteti 

__ Prehodnost študentov v višji letnik 

__ Uspešnost zaključka študija 

__ Zadovoljstvo študentov s študijem 

__ Povezava z delovnim okoljem 

__ Stopnja nezaposlenosti diplomantov po študijskih programih 9 mesecev po  diplomi 

__ Vključenost vsebin trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v študijski program 

__ Internacionalizacija 

__ Prostorske razmere 

__ Informacijsko-komunikacijska tehnologija 

__ Pedagoška usposobljenost osebja: poučevanje, učenje 

__ Tutorstvo 

__ Urniki 

__ Praktično usposabljanje študentov 

__ Študijska literatura, e-gradiva, knjižnica 

__ Dodatne dejavnosti: konference, tekmovanja, sejmi 

__ Alumni 

 

7. Kaj bi lahko naredilo vodstvo, visokošolski učitelji in sodelavci, administracija ter tehniški 

sodelavci za večjo kakovost  študijske dejavnosti na fakulteti? 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Kaj bi lahko naredili študenti za večjo kakovost študijske dejavnosti na fakulteti? 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Kaj bi lahko naredile nacionalne institucije (NAKVIS, ministrstvo) za večjo kakovost 

študijske dejavnosti?  

___________________________________________________________________________ 

 

10. Prosim zapišite vaše predloge za izboljšanje organizacije študijske dejavnosti  na fakulteti: 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Prosim odgovorite še na naslednja vprašanja: 

 

11. Spol 

a) Moški 

b) Ženski 
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12. Starost 

a) do 30 let 

b) 31 do 40 let 

c) 41 do 50 let 

d) 51 do 60 let 

e) 61 let in več  

 

13. Koliko let ste zaposleni na tej fakulteti?  

a) manj kot 3 leta 

b) od 3 do 15 let 

c) nad 15 let 

d) Če ste študent: Koliko let že študirate na fakulteti? (vnesite število let) _____ 

 

14. Status 

a) Vodstveni delavec (dekan, prodekan, tajnik)  

b) Visokošolski učitelj ali sodelavec (asistent) 

c) Administrativno-strokovni delavec ali tehniški sodelavec 

d) Študent 
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VPRAŠANJA ZA INTERVJU 

Osrednja tema proučevanja so kazalniki kakovosti izobraževalne dejavnosti. Izvedli smo že 

spletno anketo na to temo, sedaj treba opraviti še intervjuje s predstavnikom vodstva, s 

predstavnikom visokošolskih učiteljev in sodelavcev, predstavnico administracije in 

predstavnikom študentov. Vprašanja za vse, s katerimi bomo opravili intervju, bodo enaka. 

 

1. Kaj vam pomeni kakovost na področju študijske dejavnosti fakultete? 

 

2. Sodelujoči v anketi so bili mnenja, da so najbolj odgovorni za kakovost izobraževalnega 

dela na fakulteti vodstvo in visokošolski učitelji in sodelavci. Se strinjate glede tega? In če se, 

prosim, če pojasnite.  

 

3. Kakšno vlogo pripisujete KOK-u na fakulteti? 

 

4. UM je edina univerza v Sloveniji, ki ima jasno opredeljene kazalnike kakovosti 

izobraževalne dejavnosti in kazalnike kakovosti raziskovalne dejavnosti. Večina sodelujočih v 

anketi tega ni vedela. Ali veste koliko časa oz. od kdaj ima UM opredeljene te kazalnike in jih 

tudi spremlja? 

 

5. Sodelujoče v anketi smo spraševali, kaj bi lahko vodstvo VŠZ, visokošolski učitelji in 

sodelavci, administracija ter tehniški sodelavci naredili za večjo kakovost izobraževalne 

dejavnosti na VŠZ.  

V največji meri so predlagali povečanje izobraževanj učiteljev in asistentov v smeri 

pedagogike, več izpopolnjevanja na strokovnih področjih in več poudarka na pedagoškem 

delu na splošno. Kaj se vam zdi, da bi se dalo na teh področjih še izboljšati? 

 

6. Kot odgovor na vprašanje, kaj bi lahko študenti naredili za večjo kakovost študijske 

dejavnosti na VŠ pa je bil daleč najbolj pogost odgovor: »resnejši in odgovornejši pristop 

študentov k študiju, več interesa za študij, pokazati več angažiranosti, imeti boljše delovne 

navade.«  

Se strinjate ali vidite priložnost študentov v čem drugem?  

 

7. Poznate kakšne aktivnosti oziroma analize, ki se opravljajo na naši fakulteti z namenom 

zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti?  

 

8. Samoevalvacijsko poročilo: ga poznate, kdo sodeluje pri pripravi? 

 

9. Vodstvo VŠZ, ki je nosilec odgovornosti za kakovost in razvoj zavoda, bi naj zaposlene in 

študente seznanjalo z dogajanjem in s svojimi odločitvami. Se vam zdi, da jih seznanja in na 

kakšen način? 

 

10. Kaj menite glede organizacije dela študijske dejavnosti? In kje vidite možnosti izboljšanja 

organizacije dela študijske dejavnosti? 

 

Najlepša hvala za vaš čas in pripravljenost za sodelovanje! 
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STRNJEN PRIKAZ ODGOVOROV NA VPRAŠANJA V INTERVJUJIH 

Zap. 

št. 

Predstavnik 

vodstva - prodekan 

Predstavnik učiteljev in 

sodelavcev – izr. prof. 

Predstavnica 

administracije 

Predstavnik 

študentov 

1. Kakovost je 

večplastna. 

Pomembna je 

kakovost ŠP in 

kakovost dijakov. 

Pomembno je, da je 

diplomant na koncu 

kompetenten. 

Izpostavil je kakovost 

poučevanja. Da študenti na 

koncu študija izkazujejo 

kompetence. Pomembno se 

mu zdi,  da se kakovost 

nekje pozna, odraža. Za 

kakovost so pomembni vsi 

deležniki. 

Izpostavila je 

kakovostno izvedbo 

ŠP, ki študenta 

usposobi za delo v 

praksi. 

Kakovost vidi v 

odnosu do 

študentov. Da se 

VŠZ drži učnega 

načrta in da so 

stvari definirane 

(npr. sestava ocena) 

in se jih držijo. 

2. Se deloma strinja. Pomembni so vsi deležniki.  Vodilni in pedagoški 

kader. 

Vodstvo ter učitelji 

in sodelavci. 

3. KOK ima zelo 

pomembno vlogo. 

KOK ima pomembno 

vlogo, manjka mu izvršilna 

moč. 

KOK ima pomembno 

vlogo, vendar se v 

vsakdanjem življenju 

premalo pokaže. 

KOK ima veliko in 

pomembno vlogo. 

4. Seznanjen s 

kazalniki kakovosti. 

Seznanjen s kazalniki 

kakovosti UM. 

Ni bila seznanjena s 

kazalniki kakovosti. 

Seznanjen s 

kazalniki kakovosti. 

5. Da si boljši 

pedagog, se da 

priučiti. Dobrodošle 

so izobraževalne 

delavnice. 

Delno se strinja, vendar 

dvomi, da bi delavnice iz 

pedagogike dosegle dober 

obisk. 

Pedagoški kader delati 

v gospodarstvu, se 

izobraževati v tujini, 

več prakse in dela na 

terenu. 

Podpira več 

izobraževanja v 

smeri pedagogike. 

6. Se strinja. Se strinja. Misli, da študenti ne 

morejo prispevati k 

dvigu kakovosti. 

Se popolnoma 

strinja. 

7. Naštel je več 

aktivnosti in analiz. 

Naštel je več aktivnosti in 

analiz. 

Spomnila se je 

samoevalvacijskega 

poročila. 

Spomnil se je 

študentske ankete in 

ankete o zadovolj. s 

tutorstvom. 

8. Samoevalvacijsko 

poročilo pozna. 

Samoevalvacijsko poročilo 

pozna. 

Samoevalvacijsko 

poročilo pozna. 

Samoevalvacijsko 

poročilo pozna. 

9. Obveščanje je 

dobro, bi pa se dalo 

še izboljšati. 

Interno obveščanje je v 

zadnjem mandatu vodstva 

malo manjše. 

Vodstvo dovolj 

seznanja zaposlene. 

Obveščanje je 

dobro. 

10. Organizacija dela 

študijske dejavnosti 

je dobra. 

Izpostavil je težavo – 

velike skupine študentov 

na predavanjih –pomeni 

slabše ocenjene izvajalce. 

Študijska dejavnost je 

v redu organizirana. 

Organiziranost 

študijske dejavnosti 

je dobra. 
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USMERITVE IN AKTIVNOSTI NA VŠZ ZA ZADNJIH PET LET Z NAMENOM 

POVEČANJA KAKOVOSTI ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

Kratkoročne in dolgoročne usmeritve in aktivnosti v študijskem letu 2010/2011 z namenom 

povečanja kakovosti študijske dejavnosti 

Področje Ocena stanja Usmeritve in aktivnosti 

Vpis novincev 

Na VŠZ se ugotavlja zadovoljivo 

stanje. Manj ugodna je razporeditev 

na posamezne ŠP. 

 

Intenzivnejša promocija s poudarkom na 

manj zasedenih ŠP. 

Prehodnost 

Kritična je predvsem prehodnost v 

prvih letnikih vseh ŠP. Opaža se 

pomanjkljivo predznanje, slaba 

motiviranost in delovne navade. 

Prehodnost v višjih letnikih je 

ustrezna. 

Uvajanje tutorstva, individualno 

svetovanje in pomoč, sprejemanje 

sistemskih ukrepov na ravni študijske 

komisije. Za usposabljanje tutorjev 

učiteljev in tutorjev študentov VŠZ 

predlaga strokovne delavnice na ravni 

univerze. 

 

Kakovost 

pedagoškega 

procesa 

Težavo predstavljajo preobremenitve 

pedagoških delavcev na nekaterih 

ŠP. Z bolonjsko reformo uvedene 

oblike sprotnega dela se počasi 

uveljavljajo. Prostorske omejitve, 

število ŠP, smeri, modulov in izbirni 

predmeti otežujejo izvedbo in sestavo 

urnikov. 

Odprava izrazitih preobremenitev 

pedagoškega osebja, redno izvajanje 

študentskih anket, usposabljanje 

pedagoškega osebja, uvajanje sodobnih 

učnih enot, vključevanje gostujočih 

učiteljev v pedagoški proces, dosledno 

izvajanje pogojev za napredovanje v 

višje letnike. 

Študenti 

 

Sodelovanje in komunikacija s 

študenti je ocenjena kot dobra. 

Predlogi študentov so slišani in 

upoštevani. V organih VŠZ so 

zastopani s svojimi predstavniki. 

Vključitev študentov v promocijske 

aktivnosti in v sistem tutorstva ter v 

odločanje o spremembah in dopolnitvah 

ŠP. 

Študentske 

izmenjave 

VŠZ vsako leto sprejme veliko tujih 

študentov.  

 

Število študentov, ki odidejo na 

študij v tujino je premajhno. 

Nedorečeno nagrajevanje dodatnih 

obveznosti pedagoškega osebja. 

 

 

Izboljšanje z ustanovitvijo mednarodne 

pisarne na VŠZ. Več aktivnosti, s 

katerimi se bo poskušalo študente 

motivirati za študij v tujini. 

Vir: FERI 2011. 
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Kratkoročne in dolgoročne usmeritve in aktivnosti v študijskem letu 2011/2012 z namenom 

povečanja kakovosti študijske dejavnosti 

Področje Ocena stanja Usmeritve in aktivnosti 

Vpis novincev 
Vpis novincev se je povečal. Opažen 

velik interes za VS ŠP. 

Nadaljevati z intenzivnejšo promocijo s 

poudarkom na manj zasedenih ŠP. Večja 

podpora s strani VŠZ delovni skupini za 

promocijo. Nadgradnja prepoznavnosti 

VŠZ. 

Prehodnost 

Prehodnost se bistveno ne spreminja. 

Kritična ostaja predvsem v prvih 

letnikih vseh ŠP. V višjih letnikih je 

primerna. 

Izboljšanje prehodnosti študentov s 

pomočjo tutorjev študentov. 

Intenziviranje sprotnega preverjanja 

znanja. 

Kakovost 

pedagoškega 

procesa 

 

Vključitev študentov, predvsem 2. 

stopnje, v aplikativne razvojne 

projekte na VŠZ. Glede na število 

študentov, množico ŠP in smeri oz. 

modulov, ostajajo nerešeni nekateri 

problemi glede izvedljivosti in 

strukture urnikov. Obravnavanje 

rezultatov študentskih anket na 

inštitutih in Senatu. 

Nekatere preobremenitve pedagoškega 

osebja so se zmanjšale. Izvedena je bila 

študentska anketa pedagoških delavcev. 

Dosledno se upoštevajo pogoji za 

napredovanje v višje letnike. 

Študenti 

 

Študenti so aktivno vključeni v 

promocijske aktivnosti na VŠZ, v 

sistem tutorstva, sprejem brucev. 

Sodelovanje s študenti je ocenjeno 

kot dobro. 

 

Nadaljevanje zastavljenih nalog, posebej 

na področju vstopnega tutorstva. 

Spodbujanje študentov k sodelovanju na 

študentskih tekmovanjih. 

Študentske 

izmenjave 

 

Izmenjave so potekale bolj 

organizirano, v okviru 

novoustanovljene mednarodne 

pisarne. Število študentov, ki odhaja 

na izmenjavo je premajhno. 

Nadaljevati z aktivnostmi za povečanje 

odhoda študentov na tuje VŠZ in 

gostovanje pedagoškega osebja. 

Vir: FERI 2012. 
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Kratkoročne in dolgoročne usmeritve in aktivnosti v študijskem letu 2012/2013 z namenom 

povečanja kakovosti študijske dejavnosti 

Področje Ocena stanja Usmeritve in aktivnosti 

Vpis novincev 

Trend povečanega interesa novincev 

se je nadaljeval. Vsa razpisana mesta 

so bila praktično zasedena. Izbirni 

postopek je VŠZ moral izpeljati na 

petih ŠP. Povečalo se je zanimanje za 

UN ŠP in zanimanje tujih študentov. 

Prilagajanje števila razpisnih mest 

interesu in potrebam širšega okolja. 

Promocijske aktivnosti bodo usmerjene 

v motiviranje srednješolcev za vpis na 

UN ŠP. 

Prehodnost 

 

Prehodnost se bistveno ne spreminja. 

Skuša se ohraniti prehodnost na 

nivoju prejšnjih let, predvsem z 

vpeljavo tutorstva in mentorstva. Z 

zaostritvijo pogojev za napredovanje, 

se želi povečati motivacijo študentov 

za sprotno delo. 

Sistem tutorstva na VŠZ je v celoti 

zaživel. Zaželeni so izobraževalni 

seminarji za tutorje učitelje in tutorje 

študente na ravni Univerze. 

Kakovost 

pedagoškega 

procesa 

 

Študenti in pedagoški sodelavci 

sprejemajo nov način sprotnega dela. 

Večji poudarek projektnemu in 

seminarskemu delu. Z vidika izvedbe 

izbirnosti so na VŠZ zaznane 

predvsem težave pri prekrivanju 

urnika, majhnega števila študentov 

pri nekaterih predmetih in vsebinske 

primernosti izbranih predmetov. 

 

 

Dopolnitev sistema izbirnosti. Zaostritev 

pogojev za napredovanje v višji letnik. 

Povečanje deleža seminarskega in 

projektnega dela. 

Študenti 

VŠZ vzpodbuja aktivnosti študentov 

na področjih promocijskih aktivnosti, 

tutorstva, pri sprejemu brucev in 

študentskih tekmovanjih. Prispevek 

študentov je ocenjen kot pozitiven. 

 

Z vključevanjem študentov v vsa 

področja delovanja VŠZ ima VŠZ željo 

razvijati pripadnost inštituciji in 

vzpodbujati stike med zaposlenimi in 

študenti tudi izven pedagoškega procesa. 

Študente 2. stopnje intenzivno vključiti 

v raziskovalne projekte. 

 

Študentske 

izmenjave 

Administrativni del izmenjav je 

dobro urejen z vpeljavo mednarodne 

pisarne. Zanimanje študentov za 

izmenjavo je na ravni preteklega leta. 

Motivirati študente za odhod v tujino. 

Pripraviti nabor predmetov, ki bi jih 

nosilci bili pripravljeni predavati v 

angleškem jeziku. Slediti usmeritvam 

UM na področju internacionalizacije. 

Vir: FERI 2013b. 
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Kratkoročne in dolgoročne usmeritve in aktivnosti v študijskem letu 2013/2014 z namenom 

povečanja kakovosti študijske dejavnosti 

Področje Ocena stanja Usmeritve in aktivnosti 

Vpis novincev 
Vpis novincev ostaja na nivoju prejšnjega 

leta. VŠZ ostaja zanimiv za tuje študente. 

Aktivnosti bodo usmerjene v UN 

ŠP, ki še niso polno zasedeni. V 

načrtu je organizacija okrogle 

mize z ravnatelji srednjih šol, da 

pridobijo informacije o ŠP in 

raziskovalnem delu. 

Prehodnost 

 

Prehodnost ostaja na ravni povprečja 

preteklih let. K temu je pripomogel sistem 

tutorstva, ki novincem omogoča, da 

uspešneje premagujejo začetne težave. Na 

VS je prehodnost slabša kot na UN. Na 

VŠZ ocenjujejo, da ni več posledica 

»fiktivnih« vpisov, ampak pomanjkanje 

predznanja in slabih delovnih navad. 

Nadaljnje razvijanje sistema 

tutorstva z vključitvijo večjega 

števila tutorjev študentov. Predlog 

VŠZ za učitelje tutorje je, da se 

njihov trud in vložen čas 

upoštevata pri habilitacijah oz. 

vrednotenju pedagoškega dela. 

Kakovost 

pedagoškega 

procesa 

 

Posodobitev vsebin učnih enot, dopolnitev 

načinov preverjanja in ocenjevanja 

znanja. Pojavile so se izvedbene težave na 

področju izbirnosti. Izbirnost bo treba 

urediti na izvedbeni, kadrovski in 

materialni ravni za celotno UM. 

Predlaga se vsebinska razprava o 

izbirnosti na študijski komisiji 

univerze. Na VŠZ so ustanovili 

programski svet, dva programska 

sveta sta še v ustanavljanju. 

Njihove ugotovitve in predlogi se 

bodo skušali vnesti v vsebine 

učnih enot. 

Študenti 

 

VŠZ podpira aktivnosti študentov, 

vključuje se jih v promocijske aktivnosti, 

tutorstvo, sprejem brucev, študentska 

tekmovanja. S podelitvijo nagrad za 

posebne raziskovalne dosežke 

vzpodbujajo njihovo ustvarjalnost in 

znanstveno radovednost. 

Nadaljnje podpiranje študentov k 

vključevanju v vsa področja 

delovanja VŠZ. Vzpodbujanje k 

vključitvi v aplikativne projekte 

že v času študija, predvsem na 2. 

stopnji. 

Študentske 

izmenjave 

 

Razmišljanje o naboru predmetov, ki bi 

jih ponudili tujim študentom in izvajali v 

angl. jeziku. Kakovost ped. procesa ne 

sme biti nižja kot za domače študente. 

Pojavlja se vprašanje glede nagrajevanja 

dodatnega dela pedagoškega osebja. 

Univerza je sprejela ukrepe na 

ravni internacionalizacije – VŠZ 

priporoča pripravo konkretnih 

vsebinskih in finančnih 

mehanizmov na univerzi. 

Vir: FERI 2014. 
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Kratkoročne in dolgoročne usmeritve in aktivnosti v študijskem letu 2014/2015 z namenom 

povečanja kakovosti študijske dejavnosti 

Področje Ocena stanja Usmeritve in aktivnosti 

Vpis novincev 
Zadovoljni z vpisom novincev. Večina ŠP 

je polno zasedenih. 

Razmišljanje v smeri zmanjšanja 

števila vpisnih mest za VS ŠP. 

Želja je pridobiti motivirane in 

dobre študente. Pri številu 

razpisnih mest upoštevati 

ugotovitve programskega sveta.  

Prehodnost 

Prehodnost je kritična predvsem v 1. 

letniku in je v povprečju enaka vse od 

uvedbe bolonjskega študija. Pomoč 

novincem s sistemom tutorstva. Ugotavlja 

se, da na uspešnost študija vedno bolj 

vpliva težak socialni položaj mnogih 

študentov.   

Nadaljevati s sistemom tutorstva. 

Na ravni države potrebne 

spremembe štipendiranja socialno 

najbolj ogroženih študentov. 

 

Kakovost 

pedagoškega 

procesa 

 

Izpeljana je bila posodobitev učnih enot 

na VS in UN ŠP. Težave z razpršenostjo 

študentov na področju izbirnosti v smislu 

izvedbe, urnikov, vrednotenja. Mentorska 

izvedba predmetov ni enakovredna 

obveznim predmetom s predpisanim št. 

kontaktnih ur.  

 

VŠZ predlaga vsebinsko razpravo 

o izbirnosti študijski komisiji 

univerze, ki še ni bila realizirana. 

V načrtu je ustanovitev še enega 

programskega sveta. Sestanki 

programskih svetov bodo potekali 

vsako leto v mesecu novembru ali 

decembru. 

Študenti 

 

Sodelovanje s ŠS je uspešno.  

Uspehi študentov na tekmovanjih. Ob 

dnevu fakultete se študentom podelijo 

priznanja. 

 

Še naprej podpirati študente, da se 

aktivno vključujejo v vsa področja 

delovanja VŠZ.  

Študentske 

izmenjave 

 

Število študentov na izmenjavi se rahlo 

povečuje. Izvedbeno in finančno 

predstavljajo izmenjave za VŠZ izziv. 

Pripravljen je nabor predmetov v 

angleškem jeziku. Pri tem se pojavljajo 

problemi s poznimi prihodi študentov, 

slabim znanjem angleškega jezika in 

nedorečenim načinom vrednotenja 

dodatnega dela učiteljev in asistentov. 

Priporočilo univerzi, da se uredi 

izvedbene, vsebinske in finančne 

mehanizme na področju 

internacionalizacije. 

Vir: FERI 2015b. 
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ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM 
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