
POVZETEK SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA V 

IZOBRAŽEVALNEM CENTRU MEMORY, VIŠJI STROKOVNI ŠOLI 

 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je v študijskem letu 2014/15, v okviru 

samoevalvacije kakovosti v IC Memory, VSŠ, proučevala 5 kazalnikov, in sicer: 

1.) šola in študijski proces, 

2.) izvajanje predmetov in ocena predavatelja, 

3.) napredovanje in zaposljivost diplomantov (za diplomante študijskega leta 2014/15), 

4.) vpis študentov, 

5.) širitev ponudbe, 

6.) spletna učilnica, 

7.) mobilnost študentov. 

 

S pridobljenimi rezultati smo na Višji strokovni šoli zadovoljni. V povprečju so se ocene 

študentov nahajale v 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 

izredno visoki, saj je bila najnižja povprečna ocena za izvedbo predmeta 4,1 po Likertovi 

lestvici. Najvišjo oceno za izvedbo predmeta so dodelili predmetu Poslovna logistika, in sicer 

5,0. 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 logistika. Anketiranci so 

celotno delo predavatelja v povprečju ocenili kot zelo dobro. Ti rezultati so pokazali, da je z 

vidika študentov v tekočem letu najbolje ocenjen za svoje delo predavatelj predmeta 

Poslovna logistika.  

 

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

ocene. Pri čemer so študentje najvišjo oceno 4,7 dodelili trditvi "osebje šole je prijazno". Zelo 

visoko (4,6) so ocenili tudi trditve "informacije o študijskem procesu so na razpolago", 

"spletna stran šole je vsebinsko ustrezna", "prostori za predavanja in učenje so ustrezni", 

"razpored ur za predavanja je ustrezen (tedensko)", "vem na koga se lahko obrnem po 

pomoč v zvezi s študijem"...  

 

Nadalje smo analizirali rezultate kazalnika napredovanje in zaposljivost diplomantov in 

ugotovili, da je bila večina diplomantov ob vpisu na Višjo strokovno šolo že zaposlenih (66,7 

%). 

 

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 55,56 % zaposlenih ob vpisu na Višjo strokovno 



šolo s svojim delom zadovoljnih. 44,4 % zaposlenih je celo delodajalec motiviral za 

nadaljevanje izobraževanja.  

 

Pri kazalcu napredovanje na delovnem mestu je bilo ugotovljeno, da je 70,37 % anketiranih v 

času študija ostalo zaposlenih v istem podjetju, kot ob vpisu v študij.  

 

33,33 % anketiranih jih je v času študija napredovalo v podjetju, kjer so bili zaposleni. 

Natančneje jih je 18,5 % napredovalo na delovnem mestu tako, da so prejeli višjo plačo, 7,4 

% je prejelo isto plačo, vendar so pridobili druge bonitete. 18,5 % anketiranih je napredovalo 

na bolj odgovorno delovno mesto. 66,67 % anketiranih na delovnem mestu ni napredovalo. 

 

Kazalec aktivnosti diplomantov v gospodarstvu je pokazal, da je v času študija 44,4 % 

anketiranih razmišljalo o odprtju lastnega podjetja, vendar so samo trije od teh po končanem 

študiju to storili. Slaba petina anketirnih (18,52%) je imela lastno podjetje že pred vpisom v 

višjo strokovno šolo.  

 

Zelo nas razveseljuje 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 62,96 % diplomatov je izrazilo željo po nadaljevanju izobraževanja na višji stopnji.  

 

74,07 % 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. 

 

Kazalnik vpis študentov je bil deloma dosežen. Na lokaciji v Dutovljah smo dosegli 30 

vpisanih študentov v 1. letnik, na lokaciji v Kopru pa 28. Kljub temu smo z rezultatom vpisa 

kar zadovoljni, saj se je število približalo načrtovani normi. Pri tem je potrebno upoštevati 

razmere v gospodarstvu in splošni trend manjšega vpisa v izobraževanje nasploh. 

Verjamemo, da se bo trend v bodoče spremenil, saj študije dokazujejo, da je vlaganje v 

izobraževanje kadrov ključno na poti do večje učinkovitoosti in odgovornosti pri delu. 

 

Standard kazalnika širitev ponudbe je bil deloma dosežen. V novem študijskem letu smo si 

za cilj zastavili vzpostaviti dva nova višješolske izobraževalna programa, uspelo nam je 

samo z enim, to je Organizator socialne mreže. Zaradi tega štejemo, da smo kazalnik 

deloma realizirali. Rezultat realizacije programov je viden v razpisu za vpis v višje strokovno 

izobraževanje 2015-16, ki je bil objavljen 4. februarja 2015. V naslednjem študijskem letu, se 

bomo trudili vzpostaviti tudi drugi program, ki nam ga letos ni uspelo. 

 

Na podlagi kazalnika spletna učilnica ugatavljamo, da lahko potrjujemo doseganje standarda, 

saj so bili doseženi zastavljeni cilji in pravočasno vzpostavljena spletna učilnica. Slednjo so 

lahko študenti pričeli uporabljati s pričetkom študijskega leta 2014/15.   



Kazalnik mobilnost študentov je bil realiziran, saj smo uspeli doseči zastavljena cilja, in sicer: 

pridobili smo Erasmus univerzitetno listino in na študijsko izmenjavo napotili eno študentko. 

Erasmus univerzitetna listina je objavljena na spletni strani šole. Študentka je v okviru 

aktivnosti KA 1, v času od julija do konca septembra, odšla na študijko prakso na Malto. 

 

Pregled doseganja standarda kazalnikov kakovosti je prikazan v tabeli 19. 

 

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 4,6). 

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 in zelo 
dobro.  

Standard je dosežen. 
 
(Povprečna ocena 
izvedbe vseh predmetov 
je bila 4,58 ; povprečna 
ocena dela vseh 
predavateljev je bila 
4,63). 

3.  Napredovanje in 
zaposljivost diplomantov 
(za diplomante študijskega 
leta 2014/15). 

Naši diplomanti so v vsaj 60 % 
zaposljivi.  

Standard je dosežen. 
 
(66,7 % diplomantov je 
zaposlenih). 

4.  Vpis študentov. V prihajajočem letu doseči vsaj 
30 vpisanih študentov v 1. 
letnik na vsaki lokaciji. 

Standard je deloma 
dosežen. 
 
Na lokaciji v Dutovljah je 
bilo vpisanih 30 študentov 
v 1. letnik, na lokaciji v 
Kopru pa 28. 

5.  Širitev ponudbe. Prijava dveh novih 
izobraževalnih programov 
(OSM in LIN). 

Standard je deloma 
dosežen. 
 
Uspelo nam je registrirati 
1 novi izobraževalni 
program, to je OSM.  

6.  Spletna učilnica. Izvedelava in vzpostavitev 
spletne učilnice Moodle. 

Standard je dosežen. 
 
Uspelo nam je 
vzpostaviti delovanje 
spletne učilnice do 
začetka štud. leta 
2014/15.  

7.  Mobilnost študentov. Pridobitev Erasmus 
univerzitetne listine in prijava 
programa za izmenjavo 
študentov v aktivnosti KA 1 
(študijska praksa). 

Standard je dosežen. 
 
Pridobitev Erasmus 
univerzitetne listine in 
vključitev 1 študentke v 
KA1 aktivnost (študijska 
praksa). 



Na podlagi ugotovitev sedmih kazalnikov, smo izdelali akcijski načrt za prihodnje študijsko 
leto (Priloga 1).  
 

Področja, ki jim bomo namenili posebno pozornost v bodoče bodo:  

 promocija šole in izvedba aktivnosti z namenom povečanja vpisa, 

 posodobitev računalnikov v računalniški učilnici z novo programsko opremo,  

 posodobitev male učilnice z IKT opremo, 

 uvedba novih višješolskih izobraževalnih programov (LIN), 

 prijava programa mobilnosti KA1 za študentske izmenjave, napotitev 1 študenta na 
izmenjavo. 

 
Ker se nahajamo v obdobju večletne gospodarske krize bomo največ pozornosti namenili 
vpisu študentov. Podobno kot v tekočem študijskem letu si bomo zastavili ambiciozno 
številko, saj je od tega odvisen tudi 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.  

 

 
         

           
mag. Janja Turk 

                 dne 7. 10. 2015 
 
Pri pripravi poročila so sodelovali:  

 mag. Janja Turk (priprava poročila, analiza anket), 

 Valentina Petelin, univ. dipl. mat. (analiza in posredovanje anket), 

 Peter Martinčič, univ.dipl.inž. (notranja evalvacija), 

 Barbara Raimondi (priprava poročila, analiza anket). 


