
POVZETEK SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA V 

IZOBRAŽEVALNEM CENTRU MEMORY, VIŠJI STROKOVNI ŠOLI 

 

S pridobljenimi rezultati smo na Višji strokovni šoli zadovoljni, saj smo nasploh dosegli zelo 

dobre rezultate. V povprečju so se ocene študentov nahajale v intervalu med 4 in 5 (pri 

petstopenjski lestvici), torej so se anketiranci pretežno oz. popolnoma strinjali z danimi 

trditvami.  

 

Posebej smo zadovoljni z visokimi ocenami izobraževanja na VSŠ Memory, s strani naših 

študentov in diplomantov. Visoke ocene potrjujejo številne analize kakovosti, ki jih šola 

opravlja vsako leto sproti. Letos vsi diplomanti zatrjujejo, da bi študij na VSŠ Memory 

priporočili svojim prijateljem, kar nas še posebej razveseljuje in motivira za nadaljevanje 

dela. 

 

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

izredno visoki, saj je bila najnižja povprečna ocena za izvedbo predmeta 4,56 (za program 

Ekonomist) oz. 4,45 (za program Logistično inženirstvo) po petstopenjski Likertovi lestvici (od 

1 do 5). Najvišjo oceno za izvedbo predmeta v programu Ekonomist so dodelili predmetu 

Poslovna logistika, in sicer 4,88. Najvišjo oceno za izvedbo predmeta v programu Logistično 

inženirstvo pa so dodelili predmetoma Tehnologija in organizacija transporta ter Logistični 

sistemi, 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 v programu ekonomist predmet Poslovna 

logistika, z vrednostjo 5,0. V programu Logistično inženirstvo imata najvišjo povprečno oceno 

predmeta Tehnologija in organizacija transporta ter Logistični sistemi., z vrednostjo 5,0. 

Anketiranci so celotno delo predavateljev v povprečju ocenili kot zelo dobro. 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 visoke 

ocene. Študenti so najvišjo oceno 5,0 dodelili trditvi "prostori za predavanja in učenje so 

ustrezni". Nato sledijo trditve "osebje šole je prijazno", "delo osebja v referatu je primerno", 

"študij v IC Memory bi priporočil znancu, prijatelju", "dosedanji študij je izpolnil moja 

pričakovanja", "razpored ur za predavanja je ustrezen" in sicer z oceno 4,9. Prav tako se vse 

ostale trditve nahajajo na intervalu med 4,6 in 4,8, kar je odličen pokazatelj o delu 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 je bila velika večina diplomantov ob vpisu na Višjo strokovno šolo zaposlenih 

(85,2 %). Po enem letu od diplomiranja je delež zapsolenih bil še višji, saj so vs diplomanti, ki 

so rešili anketo, bili zaposleni. Standard je bil dosežen, saj je več kot 60 % naših diplomantov 

zaposlenih. 

 



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 70,4 % zaposlenih ob vpisu na Višjo strokovno šolo 

s svojim delom zadovoljnih. Pri kazalcu zamenjave delodajalca v času študija oz. po 

končanju je bilo ugotovljeno, da je 85,2 % anketiranih v času študija ostalo zaposlenih v 

istem podjetju, kot ob vpisu v študij. 33,3% anketiranih jih je v času študija napredovalo v 

podjetju, kjer so bili zaposleni. Od teh so štirje študenti napredovali na delovno mesto z višjo 

plačo, trije so prejeli isto plačo, vendar so pridobili bonitete. Dva udeleženca sta napredovala 

na bolj odgovorno delovno mesto. Kazalec aktivnosti diplomantov v gospodarstvu je pokazal, 

da je v času študija 48,2 % anketiranih razmišljalo o odprtju lastnega podjetja, vendar vendar 

sta le 2 udeleženca (7,4 %) odprla podjetje. 22,2 % anketiranih je imelo odprto lastno 

podjetje že pred začetkom študija.  

 

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

strokovni šoli Memory svojim prijateljem. Kar je odličen pokazatelj kakovostnega izvajanja 

izobraževanja v organizaciji nasploh. 

 

88,9 % diplomantov ocenjuje, da je po zaključku študija pridobilo višje ambicije na področju 

dela. Tako visoka ocena pomeni, da šola dobro motivira študente k poznavanju stroke 

ekonomista, jih spodbuja k poznavanju različnih funkcij dela, reševanju problemov stroke, 

predvsem pa jih spodbuja k odgovornemu ravnanju in razmišljanju k razvoju. Vse to je 

odličen pokazatelj za zviševanje zaupanja podjetij o napotitvi zaposlenih k izobraževanju.    

 

Kar 81,5% diplomantov je izrazilo željo po nadaljevanju izobraževanja na višji stopnji.  

 

88,9 % % študentov meni, da je zaključek študija vplival na načrtovanje njihovih karier. 

Veseli nas, da je za tolikšen delež diplomantov tekočega leta študij vplival na načrtovanje 

kariere. To je dober pokazatelj, saj pomeni, da si diplomanti ob zaključku študija na naši šoli 

omogočijo bodisi napredovanje na delovnem mestu, ohranitev delovnega mesta oz. si 

postavijo višje cilje pri svojem delu oz. osebnem življenju. 

 

Standard za kazalnik »posodobitev spletne učilnice Moodle« je bil dosežen, saj mo izvedli 

vsa opravila po načrtovanem planu in programsko opremo posodobili na naovejšo različico, 

udeležence izobraževanja in osebje pa obvestili o uporabi.  

 

Standard za kazalnik »soorganizacija mednarodne konference« je bil dosežen, saj smo 
izvedli vse aktivnosti, ki zadevajo soorganizacijo konference: »Izobraževanje odraslih, 
podjetništvo, karierni razvoj in zaposlovanje«, po načrtovanem planu. Na konferenci so 
sodelovali tako domači kot tuji predstavniki gospodarstva in pedagoške sfere. Izdali smo tudi 
zbornik referatov.  
 

Pregled doseganja standarda kazalnikov kakovosti je prikazan v tabeli 38. 

 

  



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. 
(Študentje so v 
povprečju ocenili 
delovanje šole in 
študijskega procesa z 
oceno 4,84). 

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 4,68 (EKON) oz. 
4,70 (LIN); povprečna 
ocena dela vseh 
predavateljev je bila 4,70 
(EKON) oz. 4,83 (LIN). 

3.  Napredovanje in zaposljivost 
diplomantov po 6 mesecih od 
diplomiranja.  

Naši diplomanti so v vsaj 60 % 
zaposljeni.  

Standard je dosežen. 
(85,2 % diplomantov je 
zaposlenih). 

4.  Napredovanje in zaposljivost 
diplomantov po 1 letu od 
diplomiranja . 

Naši diplomanti so v vsaj 60 % 
zaposljeni.  

Standard je dosežen. 
(100 % diplomantov je 
zaposlenih).  

5.  Zadovoljstvo delodajalcev z 
diplomanti. 

Delodajalci so se v povprečju 
strinjali do povsem strinjali s 
trditvami, kar ocenjujejo s 
povprečno oceno, na intervalu 
med (4) in (5).  

Standard je dosežen.  
Delodajalci so v 
povprečju z diplomanti 
zadovoljni do povsem 
zadovoljni.  

6.  Zadovoljstvo zaposlenih. Zaposleni so v povprečju 
zadovoljni do popolnoma 
zadovoljni s svojim delovnim 
mestom, kar ocenjujejo s 
povprečno oceno, na intervalu 
med (4) in (5).  

Standard je dosežen.  
Zaposleni so v povprečju 
zadovoljni do povsem 
zadovoljni z delom v IC 
Memory.  

7.  Zadovoljstvo predavateljev. Predavatelji se v povprečju 
pretežno do popolnoma 
strinjajo z navedbami o 
zadovoljstvu z njihovim delom, 
kar ocenjujejo s povprečno 
oceno, na intervalu med (4) in 
(5).  

Standard je dosežen. 
Predavatelji so v 
povprečju zadovoljni do 
povsem zadovoljni z 
delom v IC Memory. 

8.  Izvedba praktičnega 
izobraževanja (PRI) in delo 
mentorja PRI – vidik študenta 

Študent na PRI se v povprečju 
strinja do popolnoma  strinja z 
navedbami o izvedbi PRI in 
delu mentorja, kar ocenjuje s 
povprečno oceno, na intervalu 
med (4) in (5). 

Standard je delno 
dosežen.  
Študent na PRI je v 
povprečju srednje 
zadovoljen do 
zadovoljen  z izvedbo 
PRI in mentorstvom.  

9.  Izvedba praktičnega 
izobraževanja (PRI) – vidik 
mentorja PRI 

Mentor PRI se v povprečju 
strinja do popolnoma  strinja z 
navedbami o zadovoljstvu z 
njihovim delom, kar ocenjuje s 
povprečno oceno, na intervalu 
med (4) in (5). 

Standard je dosežen. 
Mentor PRI je v 
povprečju zadovoljen do 
povsem zadovoljen z 
mentorstvom PRI. 

10.  Posodobitev spletne učilnice 
Moodle. 

Posodobitev na novo verzijo in 
aktivacija dodatnih funkcij 

Standard je dosežen. 
Posodobili smo spletno 
učilnico. 



11.  Soorganizacija mednarodne 
konference. 

Izvedba mednarodne 
konference v prostorih 
Izobraževalnega centra 
Memory 

Standard je dosežen. 
Skupaj z Združenjem 
izobraževalnih institucij, 
smo po načrtu izvedli 
mednarodno konferenco.  

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

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

 promocija šole in izvedba aktivnosti z namenom povečanja vpisa, 

 investicije v posodobitev infrastrukture organizacije, 

 povezovanje in sodelovanje z gospodarstvom, 

 organizacija dogodkov (konference, okrogle mize ipd.), 

 organizacija obštudijskih aktivnosti: tečaji računalniške pismenosti, študijski krožki, 
seminarji in tečaji, 

 priprava in posodobitev učnega gradiva, 

 prijava programa mobilnosti za študijsko prakso in mobilnost osebja, napotitev 
študentov in zaposlenih 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 visokih standardov kakovosti. Posebej smo 

zadovoljni z visoko oceno šole in študijskega procesa, kot celote, saj so študenti v povprečju 

dodelili oceno 4,84, na intervalu med 4 in 5, glede strinjanja s trditvami. Obenem nas 

razveseljujejo tudi mnenja diplomantov, saj bi prav vsi, ki so zaključili študij Ekonomist, 

izobraževanje priporočili 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 tekočega študijskega leta in glede na zadovoljstvo naših študentov in 

drugih deležnikov študijskega procesa.  

 
 
Dutovlje, 10.10.2017        Predsednica KSZK: 

         mag. Ksenija Turk 
             

 
   

Pri pripravi poročila so sodelovali:  

 mag. Peter Martinčič, 
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 mag. Janja Turk 

 Polona Klemše. 
 


