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POVZETEK SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA 2015/16  
 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je v študijskem letu 2015/16, v okviru 

samoevalvacije kakovosti v IC Memory, VSŠ, proučevala 7 kazalnikov, in sicer: 

1. šola in študijski proces, 
2. izvajanje predmetov in ocena predavatelja, 
3. napredovanje in zaposljivost diplomantov (za diplomante študijskega leta 2015/16), 
4. posodobitev male predavalnice z IKT opremo, 
5. posodobitev računalnikov v računalniški učilnici z novo programsko opremo, 
6. novi izobraževalni programi, 
7. mobilnost študentov. 

 

S pridobljenimi rezultati preverjanja kakovosti dela smo zadovoljni. V povprečju so se ocene 

študentov nahajale na intervalu med 4 in 5 (pri petstopenjski lestvici), anketiranci so se 

pretežno oz. popolnoma strinjali z danimi trditvami.  

 

Posebej smo zadovoljni visokih ocen naših študentov in diplomantov v zvezi s študijskim 

procesom, ki jih ugotavljamo v analizah anketnih vprašalnikov kakovosti. Letos vsi diplomanti 

zatrjujejo, da bi študij na VSŠ Memory priporočili svojim prijateljem, kar nas še posebej 

razveseljuje in motivira pri delu. 

 

Pri analizi rezultatov kazalnika izvajanje predmeta in ocena predavatelja/-ice, so bili rezultati 

visoki, saj je bila najnižja povprečna ocena za izvedbo predmeta 4,2 po petstopenjski 

Likertovi lestvici (od 1 do 5). Najvišjo oceno za izvedbo predmeta so dodelili predmetu PTJ-

Italijanščina, in sicer 4,88. Iz rezultatov lahko ocenimo, da so študentje z izvedbo predavanj 

nasploh zelo zadovoljni. Pri analizi rezultatov ocene celotnega dela predavatelja/-ice smo 

ugotovili, da ima najvišjo povprečno oceno, z vrednostjo 5,0 predmet Poslovna matematika s 

statistiko. Anketiranci so celotno delo predavateljice v povprečju ocenili kot zelo dobro. Ti 

rezultati so pokazali, da je z vidika študentov v tekočem letu najbolje ocenjena za svoje delo 

predavateljica predmeta Poslovna matematika s statistiko. Standard je bil dosežen, saj se 

študenti 1. in 2. letnika v povprečju pretežno do popolnoma strinjajo z navedbami o izvajanju 

predmeta in predavatelja, kar ocenjujejo s povprečno oceno, na intervalu med 4 in 5. 

 

Naslednja analiza rezultatov kazalnika šola in študijski proces je podobno pokazala ocene 

posameznih področij študijskega procesa. Pri tem so študenti najvišjo oceno 4,9 dodelili 

trditvam"osebje šole je prijazno", "delo osebja v referatu je primerno", "uradne ure referata 

šole so ustrezne", "vem na koga se lahko obrnem po pomoč v zvezi s študijem", "študij v IC 

Memory bi priporočil znancu, prijatelju". Prav tako se vse ostale trditve nahajajo na intervalu 

med 4,7 in 4,8, kar dokazuje dobro delo šole. Standard je bil dosežen, saj se študenti 1. in 2. 

letnika v povprečju pretežno do popolnoma strinjajo z navedbami o delovanju šole in 

študijskega procesa. 

 

Nadalje smo analizirali rezultate kazalnika napredovanje in zaposljivost diplomantov in 

ugotovili, da so bili skoraj vsi diplomanti ob vpisu na Višjo strokovno šolo zaposleni (94,4 %). 

Standard je bil dosežen, saj je več kot 60 % naših diplomantov zaposlenih. 
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V sklopu tega vprašalnika smo merili zadovoljstvo diplomantov na delovnem mestu, 

napredovanje na delovnem mestu, aktivnost diplomantov v gospodarstvu in vpliv šole na 

načrtovanje kariere. Izkazalo se je, da je 61,1 % zaposlenih ob vpisu na Višjo strokovno šolo 

s svojim delom zadovoljnih. 38,9 % zaposlenih je delodajalec motiviral za nadaljevanje 

izobraževanja.  

 

Ugotovljeno je bilo, da je 61,1 % anketiranih v času študija ostalo zaposlenih v istem 

podjetju, kot ob vpisu v študij.  

 

Pri kazalcu napredovanje na delovnem mestu je bilo ugotovljeno, da je 27,8 % anketiranih v 

času študija napredovalo v podjetju, kjer so bili zaposleni. Natančneje jih je 5,6 % na 

delovnem mestu napredovalo tako, da so prejeli višjo plačo, 5,6 % je prejelo isto plačo, a 

pridobilo bonitete, 16,7 % študentov pa je napredovalo na bolj odgovorno delovno mesto. 

72,2 % anketiranih na delovnem mestu ni napredovalo. 

 

Kazalec aktivnosti diplomantov v gospodarstvu je pokazal, da je v času študija 38,9 % 

anketiranih razmišljalo o odprtju lastnega podjetja, vendar nihče od teh po končanem študiju 

tega ni storil. 5,9 % študentov je imelo lastno podjetje že pred vpisom v višjo strokovno šolo. 

 

Razveseljuje nas ugotovitev, da bi prav vsi diplomanti priporočili izobraževanje na Višji 

strokovni šoli Memory svojim prijateljem. Kar je nasploh dober pokazatelj zadovoljstva 

diplomantov s študijem pri nas.  

 

88,89 % diplomantov ocenjuje, da je po zaključku študija pridobilo željo po napredovanju na 

področju dela. Ta ocena pomeni, da šola vzpodbuja študente k napredovanju, jih motivira  in  

spodbuja k odgovornemu ravnanju in iskanju rešitev. To je dober pokazatelj za zviševanje 

zaupanja podjetij v izobraževanje pri nas.    

 

Kar 72,22 % diplomatov je izrazilo željo po nadaljevanju izobraževanja na višji stopnji.  

 

88,89 % diplomantov meni, da je zaključek študija vplival na načrtovanje njihovih karier. To je 

dober pokazatelj, saj pomeni, da diplomanti ob zaključku študija na naši šoli, na delovnem 

mestu napredujejo oz. ga ohranijo ali si postavijo višje cilje pri svojem delu in v osebnem 

življenju. 

 

Standard za kazalnik posodobitev male predavalnice z IKT opremo je bil dosežen. V skladu s 

planom in akcijskim načrtom je bila  kupljena in nameščena vsa predvidena oprema.  

 

Standard za kazalnik posodobitev računalnikov v računalniški učilnici z novo programsko 
opremo je bil dosežen. V skladu s planom in akcijskim načrtom smo nabavili in namestili vso 
predvideno opremo. Windows 10 smo namestili na vse računalnike, tako tiste v učilnici, kot v 
pisarnah. Poleg tega smo do konca oktobra namestili predvideno programsko opremo za 
izvedbo vaj pri izobraževalnem programu logistično inženirstvo. 
 
Standard za kazalnik novi izobraževalni programi je bil dosežen. Uspelo nam je pridobiti 

odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o izvajanju novega višješolskega 
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programa: logistično inženirstvo, za vpis v razpis, za višje strokovno izobraževanje, za 

študijsko leto 2016/17. 

 

Standard za kazalnik mobilnost študentov je bil dosežen, saj nam je uspelo kandidirati na 

razpisu in pridobiti sredstva za izvedbo mobilnosti naših študentov. V tekočem študijskem 

letu smo na študijsko prakso, na Malto, poslali eno študentko. 

Pregled doseganja standarda kazalnikov kakovosti je prikazan v tabeli 1. 

 

Tabela 1: Pregled doseganja standardov kakovosti na podlagi samoevalvacije 

 KAZALNIK KAKOVOSTI STANDARD KAKOVOSTI DOSEGANJE 
STANDARDA 

1.  Šola in študijski proces. Študenti 1. in 2. letnika se v 
povprečju pretežno do 
popolnoma strinjajo z 
navedbami o delovanju šole 
in študijskega procesa.  
 

Standard je dosežen. 
 
(Celotno organizacijo 
šole so študentje 
ocenili z vrednostjo 
4,65). 

2.  Izvajanje predmetov in ocena 
predavatelja. 

Študenti 1. in 2. letnika se v 
povprečju pretežno do 
popolnoma strinjajo z 
navedbami o izvajanju 
predmeta in predavatelja, kar 
ocenjujejo s povprečno 
oceno, na intervalu med 
dobro (4) in zelo dobro (5).  

Standard je dosežen. 
 
(Povprečna ocena 
izvedbe vseh predmetov 
je bila 4,64; povprečna 
ocena dela vseh 
predavateljev je bila 
4,71). 

3.  Napredovanje in zaposljivost 
diplomantov (za diplomante 
študijskega leta 2015/16). 

Naši diplomanti so v vsaj 60 
% zaposljivi.  

Standard je dosežen. 
 
(94,4 % diplomantov je 
zaposlenih). 

4.  Posodobitev male 
predavalnice z IKT opremo. 

Namestitev fiksnega platna, 
stojala za projektor, 
projektorja, internetne 
povezave. 

Standard je dosežen. 
 
V skladu s planom in 
akcijskim načrtom je bila  
kupljena in nameščena 
vsa predvidena oprema. 

5.  Posodobitev računalnikov v 
računalniški učilnici z novo 
programsko opremo. 

Na vse računalnike namestiti 
programsko opremo 
Windows 10. 

Standard je dosežen. 
 
V skladu s planom in 
akcijskim načrtom je bila  
kupljena in nameščena 
vsa programska 
oprema. 

6.  Novi izobraževalni programi. Prijava novega 
izobraževalnega programa za 
leto 2016/17, in sicer: 
logistično inženirstvo. 

Standard je dosežen. 
 
Uspelo nam je pridobiti 
odločbo MIZŠ o 
izvajanju novega 
programa in se vpisati 
v razpis za vpis v višje 
strokovno 
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izobraževanje za leto 
2016/17. 

7.  Mobilnost študentov. Vključiti vsaj 1 študenta v 
Erasmus+ program, KA1 
aktivnost - študijska praksa. 

Standard je dosežen. 
 
Uspelo nam je poslati 1 
študenta na mobilost 
za študijsko prakso v 
tujino.  

 
Na podlagi ugotovitev sedmih kazalnikov, smo izdelali akcijski načrt za prihodnje leto (priloga 
1 samoevalvacijskega poročila).  
 
Področja, ki jim bomo namenili posebno pozornost v bodoče bodo:  

 promocija šole in izvedba aktivnosti z namenom povečanja vpisa, 

 investicije v posodobitev infrastrukture organizacije, 

 povezovanje in sodelovanje z gospodarstvom, 

 soorganizacija mednarodne konference, 

 organizacija obštudijskih aktivnosti: tečaji računalniške pismenosti, 

 izvedba študijskih krožkov, 

 priprava dodatnega učnega gradiva za novi izobraževalni program, 

 prijava programa mobilnosti KA1 za študentske izmenjave, napotitev študentov na 
izmenjavo. 

 
Ker se nahajamo v obdobju, ko le redka podjetja napotijo svoje zaposlene na izobraževanje,  
bomo največ pozornosti namenili promociji šole in vpisu študentov, saj je od tega odvisen 
obstoj VSŠ. 
 
Rezultati samoevalvacije so spodbudni, kar se vidi iz zadovoljstva študentov, to pa obenem 

pomeni dolgoročno zavezo šole k zagotavljanju standardov kakovosti. Posebej smo 

zadovoljni, da so šolo, kot celoto, prav vsi študenti pohvalili. Obenem nas razveseljujejo tudi 

mnenja diplomantov, saj bi prav vsi priporočili študij Ekonomista svojim prijateljem.  

Pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene, bomo v naslednjem študijskem letu poskušali odpraviti 

in zmanjšati.  

 

Še nadalje se bomo trudili za doseganje standardov kakovosti, ki si jih zastavimo vsako leto 

glede na prioritete dela tekočega študijskega leta in zadovoljstva študentov in drugih 

deležnikov študijskega procesa.  

 

 
        Predsednica KSZK: 

          mag. Ksenija Turk 
          dne 30.10.2016 

 
Pri pripravi poročila so sodelovali:  

 mag. Janja Turk, 

 mag. Peter Martinčič, 

 Barbara Raimondi.  
 


