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UVODNIK

KAKOVOST V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH
Beseda kakovost vzbuja pri ljudeh številne asociacije. In kaj je kakovost v višjih
strokovnih šolah? Če kupimo izdelek v trgovini in smo z njim zadovoljni, je izpolnil naša
pričakovanja. Torej lahko povemo, da je kakovost izpolnjevanje pričakovanj. Iz tega
sledi, da je kakovosten izdelek višje strokovne šole študent z diplomo. Da bo zadovoljil
oz. izpolnil pričakovanja delodajalcev, mora biti kompetenten za opravljanje del, ki so
primerna njegovi pridobljeni izobrazbi. Da bi višje strokovne šole lahko ponudile
delodajalcem take diplomante, morajo k izpolnitvi tega cilja pristopiti sistemsko. Tak
pristop omogočajo orodja sistema vodenja kakovosti. Najbolj razširjen je standard ISO
9001.
Odgovornost za izvedbo aktivnosti 9 Kakovost v projektu IMPLETUM (2008-2011) je
prevzela Ekonomska šola Murska Sobota. Zadali smo si naslednje naloge: priprava
enotnega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter spremljanje rezultatov s
pomočjo letnih poročil o doseženi kakovosti izobraževalnega procesa v skladu s
sistemom, ki velja v visokošolskem izobraževanju, izvedba usposabljanja na osnovi novih
izhodišč v vseh 59 višjih šolah za vodstva šol in komisije za kakovost.
Na osnovi triletnega programa, ki ga je oktobra 2008 sprejela delovna skupina aktivnosti
9 Kakovost, so se že zvrstile aktivnosti in se še bodo do leta 2011. Do oktobra 2009 je
bilo izvedenih sedem delavnic, izdane so bile Zahteve sistema vodenja kakovosti v višjih
strokovnih šolah, usposobljeni so bili notranji presojevalci, nastalo pa je še nekaj
dokumentacije povezane s poslovnikom kakovosti, notranjimi presojami in
samoevalvacijo (smernice za samoevalvacijsko poročilo).
Predstavnikom višjih strokovnih šol svetujemo o vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti
v skladu z njihovimi potrebami Gre predvsem za pomoč pri izdelavi poslovnika kakovosti
in druge dokumentacije potrebne za vzpostavljanje učinkovitega sistema kakovosti.
Z dosedanjim delom so se v šolah zbrali številni primeri dobre prakse, zato je v okviru
projekta IMPLETUM predvideno, da enkrat letno izmenjamo izkušnje in predstavimo
dobre prakse na letnih konferencah kakovosti v višjih strokovnih šolah.
In tako je pred nami prva letna konferenca kakovosti, na kateri bomo predstavili
referate, ki so objavljeni v tem zborniku.
Želimo vam, da bi na osnovi predstavljenih referatov dodali kamenček v mozaik
kakovosti v vaši šoli in da bi se z zadovoljstvom udeleževali tudi naslednjih letnih
konferenc.

Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača.

dr. Branko Škafar, univ. dipl. ekon., koordinator aktivnosti 9 Kakovost v projektu
IMPLETUM
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Modeli ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti imajo pomembno vlogo pri uresničevanju
poslanstev višjih strokovnih šol in drugih izobraževalnih institucij. Zavedati se je
potrebno, da je za ustvarjanje odličnosti v izobraževalnih ustanovah potrebno doseganje
multiplikativnih učinkov s povezovanjem dejavnikov na vseh nivojih: študentje,
predavatelji in celotno strokovno osebje. Študentje razvijajo kompetence in praktično
uporabna znanja, predavatelji s kakovostnimi predavanji posredujejo kompetenčna
znanja ter strokovno osebje, ki zagotavlja in ustvarja stimulativno izobraževalno okolje.
mag. Beno Klemenčič
Direktor Ekonomske šole Murska Sobota

Živimo v času velike količine materialnih dobrin – še nikoli nismo imeli možnosti kupiti
toliko različnih stvari ali toliko različnih storitev. Prav tako se še nikoli nismo imeli
možnost izobraževati na toliko različnih šolah in v drugih izobraževanih organizacijah.
Po drugi strani se čedalje bolj zavedamo, da smo ljudje duhovna bitja, ki želimo živeti
kvalitetno življenje. Ki želimo pomagati drugim, da bodo tudi živeli kvalitetno.
Obilje materialnih dobrin nam ne določa kvalitete našega življenja. Ravno naša notranja
merila kvalitete so nam kot nekakšen vodnik po galaksiji, ki nam pomaga, da izberemo le
tiste dobrine, ki so za nas prave.
Izbira prave šole je eno izmed meril naše kvalitete. Prava šola je kvalitetna šola.
Ta konferenca nas želi spodbuditi, da se zavestno usmerimo v to, da bomo soustvarjali
prave šole za čim več ljudi. Take šole bodo pomagale ljudem in celi državi soustvarjati
duhovno in materialno blaginjo. Za nas in za naše potomce.
Danes se o kvaliteti veliko govori. Velikokrat se ta pojem celo izrablja. Zame je kvaliteta
zelo osebno doživetje. Ko svojo kvaliteto živim, občutim zadovoljstvo in srečo. Šele iz te
osebne izkušnje lahko preslikujem kvaliteto na zunanje stvari, tudi na šolo.
mag. Marjan Velej
Vodja projekta Impletum

Poenoteno ugotavljanje zadovoljstva v višjih šolah, ponuja možnost uvajanja nenehnih
izboljšav na poti k poslovni odličnosti.
mag. Gabrijela Kotnik
Predsednica komisije za kakovost pri Skupnosti višjih strokovnih šol

Zunanja presoja – dvom in strah, kaj nam bo razkrila, kaj odkrila? Koliko tistega kar nam
je že znano, pa si ne upamo povedati? Koliko takega, česar se niti ne zavedamo? Nič od
navedenega! Zunanja presoja je zaupen pogovor sodelavcev šole z neodvisnimi in
nepristranimi zunanjimi eksperti. Ti nam s postavljanjem vprašanj pomagajo utrditi
močna področja in prepoznati ter priznati šibka z namenom, da jih bomo premišljeno
izboljševali. Ni iskanje napak, ampak priložnosti, kje biti boljši.
mag. Tatjana Žagar
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PRIMERI DOBRE PRAKSE NA PODROČJU UVAJANJA KAKOVOSTI
V VIŠJI STROKOVNI ŠOLI ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
BLED
Silva Gomzi Praprotnik
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

POVZETEK
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled kot prva višja strokovna šola v
Sloveniji svoje delo in delovanje konstantno povezuje s področjem kakovosti. Že v
začetku, ko je na številnih področjih orala ledino, in kasneje, ko je dosegla določeno
prepoznavnost, se je s svojim delovanjem odzivala na pobude okolja in stremela k
stalnemu izpopolnjevanju na področju kakovosti izobraževanja, povezovanja z lokalnim
in širšim gospodarstvom, kakor tudi sodelovanja študentov in posredno zaposlenih na
zahtevnih projektih tudi državnega pomena. Uvodni dnevi novim študentom šolo
predstavijo na način, ki napoveduje močno poudarjen individualen pristop, kasnejše
praktično izobraževanje utemelji smiselnost izobraževanja mentorjev v podjetju, zahtevni
projekti, na katerih sodelujejo skozi obe leti ter delo v edinem šolskem hotelu v Sloveniji,
kjer študentje preverjajo svoje znanje v realnem okolju, pa poudarijo potrebo
povezovanja prakse v turističnih podjetjih in teoretičnih osnov v šoli. Komisija za
kakovost ob nujni podpori vodstva in ob informiranosti vseh zaposlenih tvorno sodeluje
pri načrtovanju, spoznavanju, analiziranju in izboljševanju kakovosti na različnih
področjih dela v šoli.
1 UVOD
Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Bled je leta 1996 ustanovila Vlada Republike
Slovenije skupaj s soustanoviteljem Občino Bled. V študijskem letu 1996/97 je šola
pričela z izvajanjem višješolskih študijskih programov Gostinstvo in Turizem za redne,
leto kasneje za izredne študente, v študijskem letu 2005/06 pa še s programom
Računovodja za izredne študente. V 13-letih se je število razpisanih študijskih mest
povečalo s 100 na 280 na leto. Izobraževanje na Višji strokovni šoli za gostinstvo in
turizem Bled je nadgradnja srednjega strokovnega izobraževanja in predstavlja najvišjo
možno strokovno izobrazbo na področju gostinstva v Sloveniji.
Organizacija izobraževalnega programa je tesno povezana s praktičnim izobraževanjem,
ki se izvaja v turističnih in gostinskih podjetjih v Sloveniji in tujini. Pomembno vlogo ima
šolski hotel.

2 ORGANIZACIJA ŠOLE
Organi šole in njihove naloge so določeni v skladu z Zakonom o višjem strokovnem
izobraževanju in Aktom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda VGŠ Bled.
Vsaka šola si prizadeva, da bi svojo osnovno dejavnost, pa tudi vse ostale, ki k njej
sodijo, opravljala čim bolj kakovostno. A kdaj je šola pravzaprav kakovostna?
KAKOVOST IN ZAVEZANOST VODSTVA VGŠ BLED
Aktivnosti v okviru delovanja šole stremijo k doseganju kakovosti na vseh področjih, pri
čemer sta direktor in vodstvo šole v celoti ključnega pomena, saj s svojo naravnanostjo
in postavljanjem jasne politike in ciljev na področju kakovosti v izobraževanju, z
zagotavljanjem virov in pogojev dela, izpolnjevanjem zakonskih zahtev itd. omogoči
delovanje vseh ostalih udeležencev v procesu in ga spodbuja k takemu delovanju. Le za
novosti in sodelovanje odprto ter timsko naravnano vodstvo lahko bistveno pripomore h
kakovosti dela v šoli.
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3 PROCES RAZVIJANJA KAKOVOSTI NA VGŠ BLED
V VGŠ Bled ob ustanovitvi šole nismo toliko in tako eksplicitno govorili o kakovosti kot
pomembnem elementu našega dela, vendar smo se dela lotili na načine, ki so po našem
mnenju vodili v kakovost na področju izobraževalnega procesa, dela s študenti,
povezovanja z lokalno in širšo skupnostjo, praktičnega izobraževanja in izobraževanja ter
izpopolnjevanja predavateljev in ostalih zaposlenih. Poslovnik kakovosti, ki smo ga
oblikovali zadnja leta in ki bo določal naša ravnanja in delovanja v bodoče, zato ni stvar
obdelave tega prispevka.
4 PRIMERI DOBRE PRAKSE
V prispevku želim predstaviti nekaj primerov dobre prakse s področij, na katerih smo v
preteklosti kot prva tovrstna šola orali ledino in si nabirali prve konkretne izkušnje,
predvsem tiste primere oziroma aktivnosti, ki jih še danes opravljamo kot dobre, jih pa
nadgrajujemo in se pri tem tudi sami nenehno izpopolnjujemo, saj predstavljajo veliko
konkurenčno prednost pred ostalimi šolami. Te izkušnje nam in ostalim šolam lahko
služijo kot primer dobre prakse. Omejila se bom na naslednja področja:
- izobraževalni (študijski) proces in delo s študenti,
- sodelovanje s študenti, podjetji in širšo družbeno skupnostjo,
- strokovna rast zaposlenih in njihov razvoj,
- praktično izobraževanje.
4.1 IZOBRAŽEVALNI (ŠTUDIJSKI) PROCES IN DELO S ŠTUDENTI
Med aktivnostmi v okviru študijskega procesa izstopajo:
• Praktično izobraževanje študentov v šolskem hotelu Astoria, ki kaže konkretno
povezanost šole z gospodarstvom. Vsi študenti opravijo začetni del praktičnega
izobraževanja, še zlasti tisti, ki prihajajo na šolo brez ustreznih strokovnih znanj.
Je edini primer šolskega hotela v Sloveniji, kjer študentje v realnem okolju
prevetrijo svoje strokovno znanje, ki mora biti uspešno opravljeno, saj je pogoj za
kasnejše opravljanje PRI v hotelsko turističnih organizacijah. Pokazati morajo
osnovna znanja, da jih sploh pošljemo v podjetja, sicer jih usposabljamo naprej v
našem šolskem hotelu, kar je velika konkurenčna prednost pred ostalimi šolami.
• Izobraževanje mentorjev v podjetju v okviru praktičnega izobraževanja prav tako
pomeni tesen stik šole z gospodarstvom in prenos medsebojnih izkušenj in hotenj.
Usposabljanje, ki se izvaja vsako leto, smo uvedli prvi med šolami, cilj pa je
izboljšati kakovost PRI v podjetjih. Predavatelji obiščejo študente in mentorje PRI
v podjetjih s konkretnim ciljem, da bi izmenjali izkušnje in navezali stik z
gospodarstvom ter pridobivali kompetence iz dela turističnega gospodarstva.
• Projektno delo študentov je izrazito praktično. Projekti so komercialni, drugi
tradicionalni (vedno za iste goste), spet tretji izredni (predsedovanje EZ, OVSE).
Med tiste, ki so že tradicionalni in izrazito šolski, sodijo:
- uvodni dnevi z novimi študenti, dnevi, v katerih jim predstavimo šolo, študijske
programe, potek praktičnega izobraževanja in predavatelje oz. druge zaposlene,
obiščemo pa tudi blejske hotele;
- projekt tutorstva, ki poudarja individualni pristop pri obravnavanju študentov;
- projekt »veterani« za tiste, ki jim do zaključka študija manjka izpit ali celo samo
diploma. Srečanja z veterani potekajo od leta 1999, njihov namen pa je seznaniti
jih z novostmi in materiali in zelo konkretnimi informacijami o oblikovanju in
nastajanju diplomskega dela.
- projekt Srečanje članov Kluba alumni G&T, ki različnim generacijam diplomantov
omogoča druženje, vzpostavlja in razvija medsebojno sodelovanje ter povezuje
šolo z njenimi diplomanti; posledično torej s poslovnim svetom, katerega
pomemben del le-ti predstavljajo. S tem šola vzpostavlja bazo podatkov o
zaposljivosti diplomantov, kar omogoča komuniciranje, vzdrževanje stikov med
člani tako v smislu strokovnega sodelovanja, medsebojne pomoči kot družabnega
življenja. Diplomanti šole se vsako drugo leto zberejo na prijetnem srečanju v
šolskem hotelu Astoria. Trenutno je včlanjenih že več kot 200 diplomantov. Želeli
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bi, da bi se število povečalo, saj je na šoli v vseh programih diplomiralo več kot
800 študentov.
Šolsko glasilo.
Kodeks obnašanja študentov.
Uniforme zaposlenih in študentov.

4.2 SODELOVANJE S ŠTUDENTI, PODJETJI IN ŠIRŠO DRUŽBENO SKUPNOSTJO
4.2.1 Šola in partnerji
Povezovanje šole s partnerji v lokalnem, regionalnem in širšem okolju poteka približno
tako kot v drugih podobnih šolah, pa naj gre za pomoč, sodelovanje, sponzoriranje ali
samo predstavitev, izpostavila pa bi naslednje oblike sodelovanja in povezovanja:
Sodelovanje in praktično delo študentov na protokolarnih prireditvah na državni ravni v
času predsedovanja Slovenije EU leta 2008, na šahovski olimpiadi na Bledu leta 2002,
Evropski olimpiadi mladih EYOF leta 2003, barmanskem tekmovanju in pri številnih
drugih prireditvah na Bledu in širše so dokaz uspešnega sodelovanja z lokalno in širšo
skupnostjo ter temelj, na katerem so načrtovana nadaljnja sodelovanja, npr. leta 2010
ministrska konferenca Sveta Evrope in 2011 svetovni pokal v veslanju. Študentje si s
tem pridobivajo prave kompetence in izkušnje iz realnega delovnega okolja. Sodelovati
na takih prireditvah je zanje velika priložnost in delovni izziv.
Samostojni projekti komercialne narave z različno tematiko za različne goste, ki jih
organizirajo in vodijo študentje pod vodstvom mentorjev, učiteljev stroke (Briljantina,
Mednarodno barmansko tekmovanje, Zaključna prireditev ob svečani podelitvi diplom in
drugi), potekajo v hotelu Astoria, na blejskem gradu, v gostilni Avsenik Begunje ali
drugje po Sloveniji, kar je poneslo ime šole izven šolskih zidov (zajtrk na vlaku).
Šolska ekipa študentov, oblikovana vsako leto znova, sodeluje pri izrednih pomembnih
projektih na lokalni, regionalni ali državni ravni. Študentje so zbrani tako, da celostno
oskrbijo naročnika, torej kuhajo, strežejo, animirajo, vodijo.
Diplomska dela študentov šole so odličen dokaz povezave teoretičnih izhodišč in
praktičnih izkušenj, ki jih študenti pridobijo med prakso v turističnih in gostinskih
podjetjih, zato je njihova aplikativna vrednost v praksi pomembna.
Nadaljevanje študija poteka že od leta 1998 na pobudo VGŠ in Turistice, takrat še visoke
šole. Z diferencialnimi izpiti študentje lahko nadaljujejo študij na Turistici, torej na 2.
stopnji bolonjskega študija, čeprav, vsaj v začetku, zakonske podlage za to ni bilo.
4.2.2 Mednarodno sodelovanje in tekmovanja
To so tiste aktivnosti in dogodki, na katerih se mladi družijo med seboj, hkrati pa merijo
svoje veščine in zmožnosti. Študentje z mentorji se udeležujejo tekmovanj v
barmanstvu, strežbi, kuharstvu, managementu v turizmu, delu na recepciji, v animaciji,
in praviloma dosegajo najboljše rezultate
− na evropski ravni na tekmovanjih pod okriljem združenja AEHT(Evropsko združenje
hotelskih in turističnih šol),
− na barmanskem tekmovanju Prešov na Slovaškem,
− na barmanskem tekmovanju Pokal VGS Bled,
− na Gostinsko-turističnem zboru,
− na tekmovanju za nagrado MARIANNE MULLER AWARD − združenje EUROHODIP in
drugod.
V hudi konkurenci tudi izkušenih in uveljavljenih odraslih tekmovalcev, kot so npr. tisti na
gostinsko turističnem zboru, dosegajo vedno izjemne rezultate. Enako velja za študente,
ki so obiskovali našo šolo.
4.2.3 Mednarodna združenja
Šola se aktivno pojavlja v mednarodnih združenjih hotelirskih in turističnih šol (AEHT−
Zveza evropskih hotelskih in turističnih šol, EUHOFA, EURHODIP in EURASHE (v sklopu
Skupnosti VSŠ), sodeluje pa tudi s tujimi institucijami, ki izvajajo sorodne višješolske
programe (bilateralni dogovori), npr. s šolami v Nemčiji, Beogradu, na Češkem in
drugod. Sodelovanje z njimi poteka tudi v obliki izmenjav in obiskov predavateljev in
študentov (predavanja, izmenjave, medsebojni obiski). Največ oblik mednarodnega
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sodelovanja poteka v okviru Vseživljenjskega učenja – ERASMUS, ki omogoča
sofinanciranje opravljanja praktičnega izobraževanja v državah članicah EU.
Kot članica AEHT-ja je šola že organizirala večje prireditve, kot sta
• 17. konferenca AEHT (Zveza evropskih hotelskih in turističnih šol) oktobra
2004, katere se je udeležilo 620 dijakov, študentov in mentorjev iz 135 šol iz
35 držav.
• Konferenca z mednarodno udeležbo, imenovana Prepoznavna narodna
gastronomija – potencial v turizmu, oktobra 2007 na Bledu.
V februarju 2010 bo organizatorka druge mednarodne konference, kar pomeni priložnost
sodelovati z drugimi podobnimi šolami, z delodajalci in ponudniki storitev, navezovati
stike in izmenjati izkušnje na področju dela v gostinstvu in turizmu.
V letu 2011 bo v okviru AEHT organizirala mednarodno prireditev Evropski božič.
Sodelovanje študentov na vseh teh prireditvah je del njihovih vaj oz. projektnih nalog.
Da šola v mednarodnem merilu dobro kotira, dokazujejo tudi rezultati tekmovanj,
številna srečanja in sodelovanja.
4.3 IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE PREDAVATELJEV
Formalna izobrazba in delovne izkušnje na področju gostinstva in turizma ne zadoščajo
več, področje stroke se relativizira, kar je bilo novo, moderno, inovativno včeraj, je
danes že nekaj vsakdanjega, jutri bo zastarelo in čudno. Strokovne kompetence bodočih
delavcev v hotelirstvu pomenijo velik izziv tudi za same izobraževalce. Če se ti ne
zavedajo teh kompetenc in jih ne razvijajo, jih tudi ne morejo prenašati na študente in
zaposlene. Šola se tega zaveda, zato se predavatelji udeležujejo seminarjev, delavnic,
konferenc in kongresov s področja računalniškega izobraževanja, uspešne komunikacije
na predavanjih in seminarjih, timskega dela, ocenjevanja idr. V zadnjih letih so
predavatelji pridobili naziv svetnika in habilitacijo za visoko šolo, trije predavatelji delajo
doktorat, med nami je več magistrov.
4.4 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Šola se odziva na pobude, zahteve, potrebe in spremembe v družbi in gospodarstvu.
Organizacija študija predvideva opravljanje praktičnega izobraževanja v gostinskih in
turističnih podjetjih pod mentorstvom delavcev praktikov. V ta namen obstaja zgrajena
mreža podjetij za praktično izobraževanje študentov, dobro medsebojno sodelovanje
med turističnimi podjetji in šolo ter vsakoletno usposabljanje mentorjev za praktično
izobraževanje študentov v podjetjih.
V mrežo je vključenih preko 100 hotelsko turističnih podjetij iz cele Slovenije, študentje
pa lahko PRI opravljajo tudi v tujini.
5 DELO V OKVIRU PROJEKTA IMPLETUM
Člana komisije za spremljanje kakovosti se udeležujeta seminarjev in delavnic ter
spoznanja prenašata na druge zaposlene. Tudi razmerje med številom učbenikov, ki so
bili potrjeni v tem projektu, in predavatelji je primerno, evalvacijo programov oziroma
dopolnitve bomo izvedli v naslednjem letu.
6 IZBOLJŠAVE IN SPREMEMBE
Aktivnosti na področjih, ki jih želimo še izboljšati in krepiti, ker menimo, da so naša
konkurenčna prednost pred ostalimi šolami, so med drugimi naslednje:
1. Projektno delo oz. projektni teden (načrtno, sistematično in racionalno naravnano
delo pri konkretnih projektih).
2. Dejavnost kluba alumni.
3. Diplome študentov (želje in zahteve gospodarstva).
4. Spremljanje zaposljivosti diplomantov in potrditev ter povratnih informacij
delodajalcev.
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5. Organiziranje centra za izobraževanje in usposabljanje za obnovitvena in osnovna
gostinska znanja.
6. Večja medijska prepoznavnost šole.
7 MERJENJE, ANALIZE IN IZBOLJŠEVANJE
Notranji nadzor nad izvajanjem posameznih procesov smo v šoli že opravljali
s pomočjo anketnih vprašalnikov, s katerimi smo v pisni obliki merili zadovoljstvo
študentov in zaposlenih, zaposljivost in zadovoljstvo diplomantov, tudi »veteranov«,
opravili smo intervjuje z mentorji PRI v podjetjih. Na osnovi teh poročil je vodstvo šole
pripravilo skupno zaključno poročilo.
V letu 2008/09 smo začeli z elektronsko obliko vprašalnika, ki je primerljiv z drugimi
višjimi strokovnimi šolami in ugotavljali zadovoljstvo študentov in zaposlenih. Ker je to
osnova za izboljšave na področjih, ki bi jih radi spremenili, bomo ankete razširili še na
druge skupine v procesu dela na šoli.
UKREPI ZA IZBOLJŠAVE
Zaposleni se vse bolj zavedamo pomena kakovosti v šoli. K temu nas je spodbudila
povečana konkurenca med tovrstnimi šolami, poplava enakih programov na področju
gostinstva in turizma in manjše zanimanje za poklice ter delo v gostinstvu.
Skušamo uvajati model EFQM in model odličnosti, aktivno sodelujemo na seminarjih in
delavnicah v okviru projekta Impletum na temo kakovosti, odličnosti, notranje in zunanje
presoje in ta spoznanja prenašamo v delovno sredino. Oktobra smo organizirali
predavanje gospe Tatjane Žagar na temo Kako vidimo kakovost v naši šoli?
in ugotovili, da smo na poti doseganja kakovosti pogosto pozabljali na sistematično
sledenje kakovosti in na to, da bi opravljene aktivnosti tudi normativno uredili in zanje
izdelali pisne kriterije.
Poslovnik o kakovosti smo oblikovali, a še nismo dokončno razdelali vseh kriterijev za
merjenje kakovosti in delo na tem področju nam predstavlja izzive ter spodbude za
nadaljnje aktivnosti v bližnji prihodnosti.
Tudi program dela za študijsko leto 2009/10 v desetih točkah, ki pokrivajo temeljna
področja dela v šoli in skoraj vse zaposlene, je pripravljen na podlagi akcijskih načrtov
delovnih skupin. Letos je še posebej operativno naravnan, saj zelo natančno določa
naloge, nosilce nalog, konkretne zadolžitve in časovne roke. Komisija za kakovost bo
realizacijo sproti preverjala in kontrolirala. Osebno mislim, da je treba k aktivnostim za
dosego ciljev bolj pritegniti tudi študente.
Na podlagi analize samoevalvacije smo zabeležili odstopanja, na temelju katerih je
komisija za kakovost sprejela operativni plan dela komisije za kakovost za leto
2009/2010. Predlagala je aktivnosti za izboljšanje dela znotraj strokovnih aktivov,
opravljanje ankete med zaposlenimi, študenti in mentorji PRI idr.
Zunanja presoja v naši šoli bo novembra letos, na osnovi poročila pa bomo dobili dobro
osnovo za notranjo presojo in odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in izzive za
nadgradnjo našega dosedanjega dela.
8 ZAKLJUČEK
Vsi zaposleni se zavedamo pomena kakovosti in odličnega poslovanja s študenti, z
zaposlenimi in zainteresirano javnostjo, zato bomo v prihodnje še več pozornosti
namenili izboljšanju kakovosti izobraževalnega procesa in dejavnostim, ki so z njim
povezane.
Jasno nam je, da »način, kako bomo definirali kakovost in odličnost, narekuje pot, kako
ju bomo dosegli in merili (T. Žagar, Kakovost: 2009)«.
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LITERATURA IN VIRI
Predstavitveni zbornik Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. Višja strokovna
šola za gostinstvo in turizem Bled, 2008.
Žagar, T. Kakovost v višjih strokovnih šolah. Seminar na Višji strokovni šoli za gostinstvo
in turizem Bled, 2009.
Projekt Impletum:Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega
strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–11(on line). 2009.(05.10.2009). Dostopno na
naslovu: http://www.zavod-irc.si/sl/impletum/
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MOODLE(C) OKOLJE KOT INFORMACIJSKA PODPORA SISTEMA
IZGRADNJE IN VODENJE KAKOVOSTI NA VSŠ POSTOJNA
Iztok Slejko
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola

POVZETEK
Na VSŠ Postojna smo Poslovnik kakovosti, kot interni akt, ter vso dokumentacijo, ki
izhaja iz zahtev Poslovnika kakovosti postavili v virtualni svet. Kot platformo smo
uporabili kar odprtokodno okolje LMS Moodle©, na katerem tudi sicer gradimo sistem
E-študija v kombinaciji s klasičnimi oblikami izobraževanja. Prednost interaktivnega
okolja, ki jo virtualna učilnica že v osnovi nudi, je v tem, da jo uporabljamo tako za samo
delo Komisije za kakovost, kakor tudi za odprto in neposredno komunikacijo vseh
vključenih v študijski proces. Poslovnik kakovosti tako ni le »statični akt«, s katerim se
bolj ali manj ukvarjajo zadolženi posamezniki, temveč javno dostopen in dinamično
oblikovan spletni portal, preko katerega lahko vsi udeleženci, vključeni v procese dela na
šoli, neposredno sodelujejo in s tem vplivajo na izgradnjo sistema kakovosti. Vsi
dokumenti in zapisi so tako vedno javno dostopni. Validacije, povratne informacije,
predlogi, pritožbe in tekoči podatki rezultatov sodelovanja vseh akterjev v študijskem
procesu pa so kot kazalci ustreznosti in učinkovitosti dela vedno ažurni in na voljo
uporabnikom.
1 UVOD
Pri izgradnji sistema vodenja kakovosti smo se na VSŠ Postojna že od samega začetka
aktivnosti srečevali s problematiko dokumentacije. Kako voditi, urejati, ažurirati,
predvsem pa spremljati in dokazovati aktivnosti, ki smo jih, kot temeljne elemente,
zapisali v akt imenovan Poslovnik kakovosti. Tu seveda ne gre le za dokumente in zapise
(ki kot temeljni elementi poslovnika dokazujejo materialne podlage delovanja) in
pravočasno ter vsebinsko transparentno delo vseh vključenih v izobraževalni proces. Gre
za veliko širši vidik. Predvsem vprašanje dostopnosti ter vključevanje uporabnikov v
sistem izgradnje kakovosti na vseh nivojih, je bilo glavno vodilo pri izbiri možnih rešitev.
Zato je dokaj hitro dozorela ugotovitev, da brez informacijske podpore zastavljenemu
cilju ne bomo zlahka kos.
2 IZBIRA OKOLJA
Že v začetni fazi se je porajalo vprašanje, kateri produkt kupiti, morda prilagoditi ali celo
dati narediti, za nastajajoče potrebe. Ali “od začetka skoraj misija nemogoče” zgolj
uporabiti obstoječo programsko in strojno opremo, ki se že uporablja na šoli. Pri izboru
smo zasledovali predvsem sledeče cilje:
• vse na enem mestu,
• podpora vodstvu,
• podpora delu Komisije za kakovost,
• tekoče posodabljanje dokumentacije (brez podvajanj),
• dostopnost vsem vključenim v proces,
• možnost aktivnega sodelovanje vseh, ki sodelujejo v procesih dela na šoli,
• možnost širitve sistema,
• možnost nadgradnje sistema v smislu avtorizacije zapisov, dokumentov …,
• finančna “skromnost”.
Predvsem zaradi časovne stiske, pa tudi v smislu (ne)potrebnega finančnega vložka,
odločitev o izboru ni bila prav težka. Vse navedene cilje je možno izpeljati v okviru
obstoječega sistema LMS Moodle© (http://moodle.org/), katerega sicer na šoli že več let
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uspešno uporabljamo kot osnovno platformo za izvajanje virtualnih oblik študija v vseh
programih. V ta namen je bilo potrebno le dodati nekaj modulov, ki so v tem
odprtokodnem okolju na voljo v svetovnem spletu. Resda smo zato prikrajšani za kakšen
vizualni sladkorček, vendar pa se včasih pojavi “kakšen bug”, nerodno preveden izraz in
skromna oblika. Vendar “nudi čisto vse, kar nudijo veliki … ”, in to kot odprtokodno
okolje, namenjeno izobraževalnemu procesu, povsem brezplačno.
3 VSEBINA PORTALA ZAGOTAVLJANJA IN SPREMLJANJA KAKOVOSTI
3.1 POSTAVITEV SISTEMA
3.1.1 Formalni pogoji
Zasledujoč navedene cilje, se je postopek izgradnje sistema kakovosti pričel z
imenovanjem Komisije za kakovost ter določitvijo skrbnika sistema. Ta naj bi bil tudi
zadolžen za celotno izvedbo, tako po organizacijski, tehnični kot tudi po vsebinski plati,
seveda ob izdatni podpori članov Komisije za kakovost. Na isti seji Predavateljskega
zbora je bila tudi sprejeta odločitev, da se vsa dokumentacija sistema zagotavljanja in
spremljanja kakovosti na VSŠ Postojna vodi izključno v elektronski obliki. Posebnih
finančnih sredstev za ta namen ni predvidenih, skrbniku sistema se prizna po dve uri
tedensko, s katerimi dopolnjuje delovno obveznost. Pogoji za pričetek aktivnosti so bili
dani.
3.1.2 Tehnične zahteve
Portal je postavljen kot ena od virtualnih učilnic okolja Moodle©, navzven je viden kot
samostojna “Kategorija”. Na šoli trenutno uporabljamo program verzije 1.8.6. Sistem je
postavljen na lastnem strežniku z Linux operacijskim sistemom. Glede na odsotnost
sistemskega vzdrževalca okolja Moodle© si v danem trenutku ne upamo obstoječega
sistema prenoviti z novejšo verzijo, predvsem zaradi težav, ki jih ob korenitih prehodih
med verzijami običajno beležimo. Te se izražajo predvsem v smislu delne
nekompatibilnosti za nazaj (blokiranje posameznih aktivnih vsebin trenutno delujočih Eučilnic ). Zaradi tega smo prikrajšani za nekatere nove aktivnosti, predvsem v smislu
boljše grafične podpore in designa ter skromnejšo multimedijsko podporo. V osnovno
verzijo smo vključili dodatni modul za izvajanje spletnih anket – Questionnaire.
(http://docs.moodle.org/en/Questionnaire_module).
3.1.3 Dostopnost
Portal je dostopen vsem udeležencem v procesih dela na šoli preko lastnih vstopnih
gesel. To so v prvi vrsti študenti, predavatelji in strokovni delavci. Vsi ti imajo tudi
pravice, da v okviru interaktivnih vsebin aktivno sodelujejo. Vsem ostalim udeležencem
je dostop omejen zgolj z izdajo “vstopnega ključa”, kjer kot “ gost” lahko dostopajo do
vseh vsebin, nimajo pa pravice aktivno sodelovati. Ta opcija se tudi sicer s pridom
uporablja, ko se želimo sledljivosti sistema izogniti in zagotoviti anonimnost (E-skrinjica
zaupanja – možnost anonimnih pobud, predlogov, opozoril, izpolnjevanje anketnih
vprašalnikov, sodelovanje z mentorji v podjetjih itd.).
3.2 ČLENITEV VSEBIN PORTALA
3.2.1 Oglasna deska
Na tem mestu se objavljajo tekoče aktivnosti pri izgradnji in spremljanju sistema
kakovosti (razpisi seminarjev, delavnic, sklici sej Komisije za kakovost … ). V
nadaljevanju so dodana osnovna načela in materialne podlage ter napotki za delo pri
izgradnji sistema kakovosti, ki so bili predstavljeni na posameznih izobraževalnih
delavnicah in predstavljajo zanimivo gradivo za vse, ki bi k izgradnji sistema kakovosti
želeli prispevati svoje ideje, znanje, kritike ...
3.2.2 Podpora delu Komisije za kakovost
Zaradi pogostih težav s sklepčnostjo Komisije za kakovost se je v portal vključila
podpora delu tej komisiji in s tem omogočila delo komisije tudi v virtualnem okolju. Sklic
in izvedba seje se lahko izvede izključno na portalu. Istočasno s sklicem seje se na portal
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posreduje delovno gradivo ter vnaprej pripravljeni predlogi sklepov. Diskusija članov se
omogoči v okviru odprtega foruma za posamezno komisijo. Glasovanje o sprejemu
sklepov poteka s postavljeno aktivno vsebino (izbira) v okviru odprtega časa trajanja
seje. Ta običajno traja teden dni. Po poslovniku so seje javne, zato je omogočeno vsem,
da sejo spremljajo “ v živo”, prav tako je možen vpogled v sistem glasovanja o sprejetih
sklepih in rezultatih glasovanja. Morebitna ločena mnenja k posameznemu sklepu člani
komisije podajajo na forumu. Delo komisije je povsem transparentno, razviden je celoten
potek seje, zato dodatno pisanje zapisnika ni potrebno. Ko se seja zaključi, ostanejo vsi
zapisi, vključno z razpravami, dokumentirani, sklepi pa izvršljivi.
3.2.3 Poslovnik kot interni akt
V smislu dokumentacije se vsebina portala nadaljuje z objavo Poslovnika kakovosti, tako
da je kot interni akt javno dostopen vsem, ki v procesu izgradnje, zagotavljanja in
spremljanja kakovosti sodelujejo. Za širšo uporabo je izdan izključno v E-obliki, dodatna
papirnata verzija pa se kot dodaten verodostojen in podpisan dokument hrani v referatu
šole. Ta izvod je na voljo tudi za morebitne posameznike, ki bi želeli poslovnik pregledati,
pa imajo do vsega, kar se začne z “ E”, osebne zadržka ali težave.
3.2.4 Dokumenti
Portal sledi določbam Poslovnika v poglavju “ Obvladovanje dokumentov”. Obvladovanje
dokumentov zunanjega izvora se ločuje od dokumentov interne izdaje predvsem z vidika
sprejema aktov, sprememb le-teh in vodenja dokumentacije. Vsi eksterni dokumenti se
navezujejo na zakonodajalca, najpogosteje kar na portal Uradnega lista RS. S tem
zagotovimo točnost dokumentov ter dostopnost do uradnih objav le-teh. Za spremljanje
novosti je zadolžen skrbnik sistema, ki samostojno in preko vodstva šole sledi
spremembam predpisov ter ažurira spletno aplikacijo. Interne dokumente se po sprejemu
oziroma potrditvi sprememb objavi tako na spletni strani šole, kot tudi na portalu
poslovnika. Na ta način se zagotovi enotno vstopno točko, tako za dostop do vseh
veljavnih predpisov, kot za administracijo le-teh. Dokumenti, katerih veljavnost je
potekla, oziroma so v smislu prehodnih določb še delno v veljavi, se iz aktivnega dela
poglavja “Dokumenti” prestavijo v poglavje “Zgodovina”.
3.2.5 Zapisi
“Zapisi” predstavljajo najbolj obsežen del vsebine portala. Iz določb poslovnika sledi, da z
zapisi dejansko dokazujemo izvajanje študijskega procesa in vse planirane, evalvirane in
izvedene aktivnosti ter sprejete ukrepe za odpravo ugotovljenih stanj. Zato so na tem
mestu portala javno dostopni vsi zapisniki in plani dela vseh delovnih teles: Sveta
zavoda, Strateškega sveta, Predavateljskega zbora, Strokovnih aktivov ter dosedanji
zapisniki dela Komisije za kakovost. S postavitvijo podpore delu komisije za kakovost je
njeno delo postalo navzven transparentno, kar je zapisano že v uvodnem delu. Vse
aktivnosti in odločitve so do potankosti interaktivno zabeležene, zato se zapisnikov in
planov v podpoglavju “Zapisi” ne vodi več. Na tem mestu bodo ostali kot del
dokumentacije, ki dokazuje dosedanje aktivnosti, po preteku treh let pa se dokumenti
tega področja sistematično selijo v poglavje “Zgodovina”, kjer ostanejo dostopni.
Podpoglavja “Plani in Poročila” so členjeni posebej zaradi boljše preglednosti, predvsem
pa zaradi interaktivnosti, ki je na tem mestu najbolj številčna. Plani izobraževanja
predavateljev in strokovnih delavcev, plani ekskurzij, plani vključevanja zunanjih
strokovnjakov so oblikovani v obliki interaktivne spletne postavitve, v katero vnašajo
podatke vsi, ki se v teh aktivnostih pojavljajo. Enako velja za vsa navedena poročila o
izvršitvi zastavljenih planov. Predvideno je, da se poročila vnašajo sproti, takoj po
izvedeni aktivnosti, možen pa je tudi vnos podatkov za nazaj. Vsi posamezni plani in
poročila ter povzetki le-teh so tako vedno na voljo vsem zainteresiranim. Poleg tega so
na tem mestu dostopni kot statični dokumenti še: dolgoročni razvojni program, letni
delovni načrt zavoda in VSŠ in poročila o delu zavoda in VSŠ. Poročilo o samoevalvaciji je
bilo doslej kot samostojno poročilo zgolj kratek povzetek aktivnosti na tem področju, v
bodoče pa bo na tem mestu objavljeno letno samoevalvacijsko poročilo izdelano po
predstavljeni enotni metodologiji.
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Podpoglavje “Kurikuli” predstavlja vstopno točko za vnos kurikulov po posameznih
predmetih za vse nosilce predmetov, za vse ostale uporabnike pa možnost za vpogled v
individualni kurikul vsakega predmeta. Ravnateljica ima možnost pregledati vsak kurikul
posebej ter ga elektronsko potrditi, kar je tudi vidno v pregledu kurikulov.
Podpoglavje “Evalvacij” bo v popolnosti zaživelo s sistematičnim izvajanjem evalvacij v
tekočem študijskem letu po izdelanih vprašalnikih in z informacijsko podporo, ki je bila
pripravljena v okviru Projekta IMPLETUM. Trenutno vsebuje rezultate doslej izvedenih
evalvacij, ki so se izvajala na področju ugotavljanja zadovoljstva študentov po letnikih in
delno po predmetih, mentorjev v podjetjih, študentov na praksi ter diplomantov.
Predstavljeno je tudi poročilo evalvacije mentorjev, ki so se udeležili usposabljanja v
organizaciji Šolskega centra, za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe. Vsekakor
bo podpoglavje vsebinsko zaživelo z objavo rezultatov vseh navedenih evalvacij ob
zaključku tekočega študijskega leta.
3.2.6 Tekoče pobude in predlogi za izboljšanje
Na tem mestu portala lahko v obliki spletnega foruma vsi udeleženci zabeležijo opažanja,
pomanjkljivosti in druge nepravilnosti, ki jih opažajo na VSŠ, lahko podajo tudi svoje
predloge za izboljšanje. Vabljeni so vsi, torej študenti, predavatelji, skupnosti, komisije,
tehnično osebje ..., da aktivno sodelujejo. Predloge obravnava Komisija za kakovost,
povratna informacija in aktivnost, ki naj bi sledila pobudi, je razvidna kot odgovori na
forumu. V forumu je vedno zagotovljena sledljivost avtorjev prispevkov.
Z elektronsko izvedbo “Skrinjice zaupanja” oziroma neke vrste knjigo pritožb, kjer se
zavestno
odpovemo
sledljivosti
avtorjem,
omogočamo
anonimne
prispevke
posameznikom ali skupinam, da povedo svoje mnenje. Prijava v tem primeru ni
potrebna, v sistem se lahko prijavijo “kot gost”, tako da se posameznik lahko znebi
občutka, da je avtorstvo možno izslediti po poti prijave v sistem. Prispevke pregleda in
obravnava Komisija za kakovost. Glede na dejstvo, da so prispevki anonimni, imajo
manjšo težo kot prispevki, oddani na forumu ali v postopku pritožbe in služijo kot bolj ali
manj pomembna začetna informacija oziroma pobuda za izvedbo drugih aktivnosti. Vsi
oddani predlogi so vidni vsem uporabnikom. Ukrepi, ki jim sledijo, pa so glede na to, da
so predlogi anonimni, razvidni iz vpogleda v seje Komisije za kakovost.
“Pritožbe” predstavljajo možnost “E-uradne pritožbe”, kar pomeni, da je sledljivost
avtorstva tu obvezna, kar zagotavljamo že s samo prijavo. Prav tako so obvezni vsi
zahtevani podatki, ki jih mora avtor izpolniti, če želi pritožbo oddati. Gre za uradni
začetek pritožbenega postopka, katerega reševanje v predpisanih rokih izvaja ustrezen
pritožbeni organ. Predlagatelj se lahko odloči tudi za izpis obrazca na papir, katerega
izpolni in odda v papirnati verziji. Aktivnost avtomatsko generira pregled vseh pritožb,
vključno z enostavno statistično obdelavo.
Dejstvo je, da je pri vseh oblikah pobud in predlogov, posebej pa v postopkih pritožbe,
kjer so roki predpisani in običajno izredno kratki, nujno tekoče spremljanje aktivnosti na
portalu. O vseh oddanih prispevkih sistem sam obvesti skrbnika sistema z avtomatsko
generiranim E-poštnim sporočilom, kar olajša spremljanje aktivnosti na portalu in
pravočasno ukrepanje.

12

1. letna konferenca

Kakovost v višjih strokovnih šolah

4 ZAKLJUČEK
Predstavljeni sistem se je v fazi uvajanja in trenutne uporabe izkazal kot učinkovita
informacijska podpora pri aktivnostih zagotavljanja in spremljanja kakovosti, na vseh
ravneh. Zasledovani cilji so s tehničnega in finančnega vidika v veliki meri doseženi, na
vsebinskem pa nas čaka še veliko dela. Za dosego tega bo potrebno vložiti še veliko
naporov v motivacijo vseh, ki v prikazanih procesih sodelujejo. Tistim, ki so to do neke
mere dolžni in tistim, ki jih zaradi boljše kakovosti našega dela k temu zgolj vabimo. Prav
slednjim je ta portal pravzaprav namenjen.
In kako naprej? Vsekakor so v ospredju načrti o grafičnem in delno tematskem
preoblikovanju trenutno ne najbolj všečne vizualne podobe. Proučujemo možnosti
preoblikovanja in objavljanja dokumentov in zapisov v smislu zagotavljanja avtentičnosti
in digitalnega podpisovanja le-teh ter njihove dokazne vrednosti (verodostojnosti javnih
listin). In čedalje bolj se zavedam, da smo tudi na tej poti pred fenomenom “nikoli
končane zgodbe”…
LITERATURA in VIRI
Škafar, B. Projekt IMPLETUM – KAKOVOST – Izobraževalna delavnica o sistemu vodenja
kakovosti v višjih šolah. Murska Sobota. Delovno gradivo in prezentacija, Ekonomska šola
Murska Sobota, Višja strokovna šola, 2008.
Izobraževanje strokovnih delavcev na višjih strokovnih šolah − Projekt IMPLETUM
(online). 2009. (citirano 30.9.2009). Dostopno na naslovu :
http://impletum.scv.si/moodle/course/view.php?id=3
Welcome to the Moodle community!(online). 2009. (citirano 30.9.2009). Dostopno na
naslovu: http://moodle.org/
Questionnaire module (online). 2009. (citirano 30.9.2009). Dostopno na naslovu:
http://docs.moodle.org/en/Questionnaire_module
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VLOGA PREDAVATELJA PRI SOUSTVARJANJU IN OHRANJANJU
KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNE ORGANIZACIJE
dr. Vlasta Črčinovič Krofič
Academia d. o. o., Maribor

POVZETEK
Izobraževalna organizacija, ki je pridobila certifikat kakovosti, si mora prizadevati ta
standard obdržati ali celo preseči, kar je mnogo težje kot na začetku, ko ga je šele
pridobivala. Za izvajanje izobraževalne dejavnosti so potrebni različni viri, izmed katerih
so najpomembnejši: finančna sredstva, materialna sredstva in zaposlenci (ne glede na
redno ali pogodbeno zaposlitev). V nadaljevanju bomo obravnavali enega izmed virov, ki
jih omenja tudi ISO 9001-2000. To so zaposlenci – predavatelji, ki sooblikujejo
izobraževali proces. Odpira se vprašanje, na kakšen način lahko objektivno merimo
kvalitetno delo predavatelja in katere pozitivne spodbude uporabimo za izboljšanje
kvalitete njegovega dela, kar bi prispevalo h končnemu cilju ohranjanja in preseganja
kakovosti izobraževalne organizacije kot celote.

1 UVOD
ISO standard 9001:2000 navaja pet področij, na katerih mora temeljiti izobraževalna
organizacija, ki želi delovati kakovostno. Eno izmed področij je vodenje virov.
»Organizacija (v našem primeru izobraževalna organizacija) si mora zagotoviti ustrezne
vire zato, da bo odjemalec (v našem primeru študent) dobil, kar je bilo dogovorjeno. Za
zadovoljevanje potreb izobraževalnega procesa potrebujemo: opremo, prostore,
pomožne storitve in ljudi, ki sooblikujejo proces« (Bakan Toplak, Urbajs,
http://home.izum.si/COBIS/OZ/2003_3/html/clanek_02.html, 23.10.2009).
V nadaljevanju se bomo ukvarjali z vprašanjem kakovostnega dela predavatelja in z
oblikami motivacije za njegovo kvalitetno in uspešno delo, vse s ciljem ohranjanja ali celo
preseganja kvalitetne ravni, ki jo je izobraževalna organizacija že dosegla.
2 OKOLJE, V KATEREM DELUJE PREDAVATELJ
Za uspešno vključitev v izobraževalni proces mora obstajati sinergija med izobraževalno
organizacijo in njenimi zaposlenimi, pri tem posebej izpostavimo predavatelje, študente
in okolje, iz katerega ti izhajajo in v katerega se bodo po končanem izobraževalnem
procesu vračali. Pomembna so podjetja, kjer so oziroma bodo diplomanti zaposleni in
država, ki s predpisovanjem ravnanj (zakonodajo) postavlja osnovne standarde za
vzpostavitev in nadzor nad izvajanjem pedagoškega dela (Slika 1).
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Slika 1: Kakovost, izobraževanje in okolje
Predavatelji v izobraževalnih organizacijah imajo različen status. Lahko so redno ali
pogodbeno zaposleni. Izobraževalne organizacije, ki niso državne, si prizadevajo
zaposlovati predavatelje, ki izhajajo iz gospodarstva. Na ta način želijo zagotoviti
prepletanje teoretičnih znanj z njihovo aplikacijo v dejansko življenje in hkrati visoko
raven kakovosti. Standard ISO 8420 definira kakovost kot doseganje lastnosti storitve
(izdelka), ki ga kupec pričakuje. Zagotavljanje kakovosti je nenehen proces, ki si ga
lahko ponazorimo z Demingovim modelom.
»Demingov model ponuja procesni pristop, ki zagotavlja uspešnejše doseganje
rezultatov, kadar se aktivnosti in z njimi povezani viri vodijo kot proces. Prav ta pristop,
ki temelji na Demingovem krogu stalnih izboljšav, uporabljamo kot osnovo pri nenehnem
izboljševanju projektov. Prav zaradi tega so bile novosti standarda ISO 9001:2000
dobrodošle, saj ima že osnovna struktura modela sistema vodenja vgrajen mehanizem
nenehnega izboljševanja«
(Balažič at al., http://www.numip.si/slo/novice/038/novica038b6.htm, 24.10.2009)

Slika 2: Nenehne izboljšave po ISO 9001:2000
Vir: http://www.numip.si/slo/novice/038/novica038b6.htm (24 10.2009)
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Predstavljen model lahko uporabimo za procese dela v izobraževalni organizaciji. Omenili
smo, da se izobraževalna organizacija povezuje z okoljem, saj želi izpolniti zahteve
odjemalcev in na koncu procesa zagotoviti njihovo zadovoljstvo.
Predpostavimo, da so predavatelji v izobraževalni organizaciji visoko motivirani za
izvajanje izobraževalnega procesa. Pri predavatelju je potrebno spodbuditi čut
pripadnosti. Jakopec (2007, 37) pravi: »Motivacija je nestabilno stanje, zato jo je treba
nenehno vzdrževati«. Predavatelje vodijo različni motivi. Eden izmed teh je prenašanje
znanj na študente. Za izpolnitev tega motiva se mora predavatelj nenehno izobraževati.
Poleg ustaljenih metod dela mora preizkušati nove metode. Znano je, da se odrasli
študentje učijo in dojemajo snov drugače kot otroci. Pri odraslih študentih mora
pridobivanje znanja temeljiti na izkustvih, zato je potrebno v izobraževalni proces vnesti
mnogo praktičnih primerov oziroma v študij primerov je potrebno vplesti teoretična
znanja.
Predmetnik je v osnovi napisan, medtem ko je njegovo izvajanje prepuščeno različnim
izborom in naborom podajanja snovi. Študenta moramo aktivno vključiti v izobraževalni
proces, na primer v obliki reševanja testov, raziskovanja posameznih problemov in
pisanja krajših domačih nalog, povezanih z aktualnimi gospodarskimi razmerami in s
timskim delom. Spodbuditi ga moramo k obiskovanju organizacij in institucij, kjer se
pojavljajo in rešujejo problemi. Na ta način bo razvijal lastne kompetence in pridobival
znanja. Posebej pomembno je timsko delo, saj pri njem študent sodeluje s kolegi
študenti iz različnih delovnih okolij in z njimi izmenjuje uporabna znanja. Na predavanjih
je dobrodošla prisotnost vabljenih strokovnjakov iz organizacij, ki na študente prenašajo
uporabna znanja.
»Študentje naj bi poleg temeljnih znanj v vse večji meri razvijali zmožnost samostojnega
pridobivanja novih znanj, kritične presoje, timskega sodelovanja in reševanja problemov.
Zato so potrebne raznolike metode in pristopi k poučevanju, pri čemer predavatelji
potrebujejo pomoč in podporo, da jih bodo lahko učinkovito uporabili v praksi« (Puklek
Levpušček, Marentič Požarnik, 2005, 9).
»Veliko strokovnjakov, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih trdi, da je glavna
značilnost učitelja (predavatelja) predvsem ta, da pomaga slušatelju (študentu) postati
neodvisen« (Rupnik, 2004, 24).
»Vloga predavatelja odraslih je bolj pomoč, vodenje, spodbujanje, svetovanje odraslim
udeležencem, kako naj najbolj izrabijo svoje zmogljivosti. Spodbujati mora samostojnost
in samoiniciativnost posameznikov ter jim pomaga iskati najboljše poti pri učenju.
Razumevanje in upoštevanje posameznikove individualnosti sta nujna za kakovostno
delo, zahtevata pa veliko učiteljevega (predavateljevega) znanja in dela« (Jelenc, 1996,
povzeto po Rupnik, 2004, 59).

3 MOTIVACIJA ZA DELO IN MERJENJE KAKOVOSTI
Izobraževalna organizacija zaposli predavatelja, ki izpolnjuje formalne pogoje in ima
ustrezne kompetence. Če predavatelj ne izpolnjuje osnovnih standardov, z njim ni
mogoče skleniti pogodbe.
»Prizadevanja za povečanje kakovosti poučevanja in učenja so v svetu pritegnila večjo
pozornost v osemdesetih in devetdesetih letih. Uporabnikovo vrednotenje učinkovitosti
poučevanja je primarno za definiranje in merjenje kakovosti poučevanja. Interakcije med
predavateljem in študentom pomembno vplivajo na zaznavanje izvajanja storitve …«
(Rupnik, 2004, 23).
»Merjenje kakovosti je pomembno, ker daje povratne informacije o značilnostih
zaznavanja kakovosti z vidika posameznika. Za vrednotenje različnih vidikov kakovosti so
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se v izobraževanje v zadnjih desetletjih razširili vplivi modelov kakovosti
gospodarstva« (Rupnik, 2004), kar smo omenili v drugi točki tega sestavka.

iz

»Merjenje kakovosti predavateljevega dela v višješolskem izobraževanju je zelo težko
opravilo. Študentje sami napravijo selekcijo, ko se vpisujejo v posamezne programe in
izbirajo predmete. V tujini so raziskovali, kako predavateljeve kvalitete vplivajo na
študentovo izbiro. Študentska evalvacija predavateljev je pozitivna predpostavka
sodobnega študijskega dosežka, vendar slab napovednik sledljivosti študijskih dosežkov.
Konvencionalna znanost pravi, da visoka kvaliteta predavateljev prinaša boljše študijske
rezultate. Merilo za merjenje predavateljevih kvalitet je postalo zbiranje in spremljanje
uporabnih podatkov v obliki evalvacije študentov. Ti rezultati se nato uporabijo za
promocijo izobraževalne institucije, kar lahko pomeni moralni hazard. Predavatelji v
takem sistemu lahko učijo le za teste, povišujejo ocene ali reducirajo akademsko vsebino
in na ta način vplivajo na boljšo študentsko evalvacijo« (Carrell, West, 2008, 3,
http://www.nber.org/papers/w14081, 25.10.2009).
Sodobna družba je zelo raznolika, zato zahteva uporabo in preizkušanje različnih
modelov kakovosti, saj se je med njimi težko odločiti za enega pravega in najboljšega.
Izobraževalne organizacije uporabljajo različne modele prav iz razloga napredka.1 V
primeru, če bi vztrajali ves čas pri istem modelu, bi se pojavila nevarnost nazadovanja.
Zelo pomembna je motivacija predavateljev. Poleg strokovnih znanj morajo imeti še
posebna znanja o delu z odraslimi.
V teku predavateljevega dela izobraževalna organizacija ugotavlja in meri njegovo
uspešno delo z različnimi oblikami, in sicer:
• z evalvacijo študentov (vprašalniki, ki jih izpolnijo študentje),
• z raziskavami in analizami, izvedenimi v organizacijah, ki so zaposlile
diplomante izobraževalne organizacije,
• z osebno prisotnostjo ravnatelja ali drugih kompetentnih oseb na
posameznem predavanju,
• z uspešnostjo študentov na izpitih in
• z diplomami, ki jih pripravijo študentje pod njegovim mentorstvom.
Kljub temu, da je na voljo paleta oblik preverjanja kakovosti, je težko objektivno oceniti
kakovost predavateljevega dela. Vprašalniki, ki jih izpolnijo študentje, so nezanesljivi in
zelo subjektivni. Pogosto jih izpolnijo tudi tisti, ki so bili na predavanjih prisotni
minimalno število ur (glede na postavljena pravila je pogoj za pristop k izpitu prisotnost
študenta na polovici vaj, kar lahko predstavlja glede na obseg vaj le eno srečanje). Poleg
navedenega so vprašalniki predloženi v izpolnjevanje po izpitnem roku, ko so študentje
seznanjeni z ocenami. Predpostavljamo lahko, da bo študent, ki ni zadovoljen z oceno, na
vprašanja odgovarjal subjektivno. Rešitev bi bila v razdelitvi vsebine vprašalnika na dva
ločena dela. V prvem delu bi študent kritično ocenil izvedbo predavanj in vaj ter opisal
želje in predloge za bodoče generacije študentov, medtem ko bi v drugem delu, po izpitu,
ocenil težavnost izpitnih vprašanj. Razdelitev vprašalnika na dva dela bi pomenila več
administrativnega dela, vendar bi omogočila objektivnejšo oceno predavateljevega dela.
Objektivnejše merilo je prisotnost ravnatelja ali drugih kompetentnih oseb na
posameznem predavanju. Če je prisotnost vnaprej napovedana, se objektivnost zmanjša,
ker se predavatelj na predavanje bolje pripravi (podobno kot na nastopno predavanje).
Po opravljeni hospitaciji bi moral predavatelj prejeti povratno informacijo o uspešnosti
izvedbe predavanj in priporočila za boljše delo. Navedeno bi bilo mogoče izvesti v obliki
osebnega intervjuja (letnega pogovora) enkrat letno.
Nadalje bi lahko kvaliteto izvedbe predavanj merili z izmenjavo predavateljev med
izobraževalnimi organizacijami. Izobraževalne organizacije, ki izvajajo izobraževanja po
1

Evropski sklad za upravljanje kakovosti je razvil model poslovne odličnosti EFQM, ki ga
uporabljajo številne izobraževalne organizacije.
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enakih programih, bi se dogovorile za izmenjavo predavateljev enkrat letno za eno
srečanje. Po izvedenem predavanju bi izvedbo predavanj gostujočega predavatelja
ocenjevali študentje in navzoča kompetentna oseba pristojne izobraževalne organizacije.
Uspešnost študentov na izpitih in izdelane diplome pod mentorstvom predavatelja sta
nadaljnja kamenčka v mozaiku merjenja predavateljeve kakovosti.
Ob povzetku teh navedb ugotovimo, da v človeku obstaja želja po uspehu in notranja
motivacija za uspešno delo. Uspešen predavatelj je motiviran za nadaljnje delo v
primeru, kadar se njegova prizadevanja za uspešno prenašanje znanj zrcalijo v:
• zadovoljstvu študentov, ki izjavljajo, da so pridobili uporabna znanja,
• zadovoljstvu delodajalcev, ki pri študentu oziroma diplomantu opazijo
strokovni napredek in kompetence za opravljanje zahtevnejših del in
• zadovoljstvu in priznanju izobraževalne organizacije, ki ne temelji le na
plačilu za opravljeno delo, temveč tudi na pohvali.

4 SKLEPNE MISLI
Na podlagi tega prikaza lahko sklenemo, da je merjenje kakovosti dela predavatelja
zahtevno in odgovorno opravilo, prepleteno s subjektivnimi in objektivnimi elementi.
Izobraževalna organizacijo bo dosegla višjo kvaliteto, če bo vzpostavila učinkovita merila
za ocenjevanje predavateljevega dela, in sicer takšna, ki bodo vzpodbudna za še boljše
delo. Pri tem so na voljo različna orodja - modeli za merjenje kakovosti predavateljevega
dela. Izobraževalna organizacija jih mora preizkusiti in izbrati tista, ki bodo izločila
subjektivne kriterije in se bodo čim bolj približala dejanskemu stanju.
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PROCESNI PRISTOP V DELOVANJU VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
Janez Dulc
Samostojni predavatelj na Višji strokovni šoli ŠC Novo mesto

POVZETEK
Sodobna organiziranost vsake organizacije, ne samo podjetij, sloni na procesnem
pristopu. Že uvedba sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2008 narekuje prehod iz
funkcijske organiziranosti v procesno organiziranost. Tako kot poslovni proces v
gospodarski družbi, je potrebno tudi delovanje šole organizirati kot urejen sistem glavnih
in podpornih procesov. Šola mora vzpostaviti, dokumentirati, izvajati in vzdrževati sistem
vodenja kakovosti, ki je integriran v njen proces delovanja. Le-ta je lahko npr.
obravnavan in preko upravljanja in vodenja organiziran ter izvajan kot sistem enega
glavnega (ključnega) procesa izobraževanja in več podpornih procesov ter z
izpostavljenim temeljnim procesom na šoli. Naloga temeljnega procesa, ki je po vsebini
trženjski proces, je v stalnem razvijanju pogojev za delovanje in napredek šole. Potrebno
je nenehno izboljševati uspešnost sistema v cilju zadovoljstva odjemalcev ter vseh drugih
deležnikov (zainteresiranih strani).
1 UVOD
Sistem vodenja kakovosti v procesu izobraževanja je potrebno obravnavati znotraj
celotnega sistema delovanja šole: izobraževalnega programa, sistema učnih procesov,
organizacijske strukture, odgovornosti, procesov in virov, ki zagotavljajo kakovostno
poučevanje. To vključuje aktivnosti vseh sodelujočih v šoli in vseh dobaviteljev.
2 PROCESNA ORGANIZIRANOST − Zakaj procesna organiziranost?
Organizacije (ne samo podjetja,… tudi šole) rastejo, se vključujejo v mreže in verige,
širijo dejavnost in trge, razmere in zahteve na trgu so vse kompleksnejše, konkurenca
vse bolj razvejana, mikro − in makro okolje se stalno spreminja. Klasična funkcijska
organiziranost s programskimi enotami, oddelki, sektorji je pretoga v razmerah nove
ekonomije in v času globalizacije. Sodobne trženjske pristope, kot sta družbeno
odgovorni (humani) koncept nastopanja na trgu in koncept posameznega kupca (nova
doba trženja - CRM), ni mogoče uvajati v nefleksibilnih organizacijskih strukturah. Že
uvajanje najenostavnejših orodij vodenja kakovosti in stalnih izboljšav zahtevajo
procesni pristop!
Prikaz procesa delovanja šole: opredelimo ga uvodoma kot sistem aktivnosti, materialnih
in informacijskih tokov, ki skupaj z viri in sredstvi v opredeljeni organizacijski strukturi
poskrbi za doseganje dodane vrednosti kot razliko med INPUTOM in OUTPUTOM.

Slika 1: Proces delovanja šole
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Procesna organiziranost Višje strokovne šole:
Sodobna organiziranost vsake organizacije, ne samo podjetij, sloni na procesnem
pristopu. Delovanje šole moramo organizirati kot urejen sistem glavnih in podpornih
procesov. Proces izobraževanja na šoli je glavni proces. Kot specifični podporni proces se
pojavlja informacijsko-komunikacijska podpora. Potrebno je poskrbeti, da se bodo glavni
in podporni procesi stalno razvijali – prilagajali spreminjajočim razmeram na trgu oz. v
okolju. Upravljanje in vodenje šole mora zato preiti v organiziranje in izvajanje t.i.
temeljnega procesa. Ta naj bo organiziran kot trženjski proces, zasnovan na kakovosti in
odnosih. Vodi naj ga ravnatelj šole. Obravnava naj se kot povezovalni element med
trgom (okoljem) in šolo oz. kot niz vseh aktivnosti, s katerimi je šola neposredno
povezana z okoljem: raziskovanje in načrtovanje, razvijanje, testiranje in uvajanje novih
proizvodov, razvijanje, organizacija in izvajanje prodajnih poti, trženjskega
komuniciranja, distribucije in poprodaje ...

Slika 2:Procesna organiziranost šole
Ali so ravnatelji le vodje, ki nastopajo iz pozicije moči (nagrajevanje, sankcioniranje,
strokovnost, legitimnost, karizma …) in to predvsem avtoritativno, patriarhalno in manj
participativno, demokratično?
Ali pa so to menedžerji, ki jim je poznano in razumljivo timsko delo, organiziranost,
situacijsko vodenje, motiviranje, zadovoljevanje potreb, komuniciranje?
Naloga menedžmenta v organizacijah je jasna. Celoten proces delovanja organizacije
(v podjetjih je to poslovni proces) je potrebno najprej organizirati kot urejen sistem
glavnih (ključnih) in podpornih procesov. Istočasno pa je potrebno poskrbeti, da se bodo
predvsem ključni procesi nenehno razvijali – prilagajali stalno spreminjajočim razmeram
na trgu.
Tudi v šolah je tako potrebno nedvoumno opredeliti ključne procese izobraževanja.
Postaviti je potrebno t.i. lastnike procesov.
Iz ključnih – izobraževalnih procesov je potrebno smiselno izdvojiti vse tiste t.i. podporne
procese, ki jih lahko obravnavamo izdvojeno iz ključnih procesov in s svojim delovanjem
podpirajo vse izobraževalne procese.
Kot temeljni proces na šoli se mora organizirati in izvajati (trženjski) proces: stalno
razvijanje ključnih izobraževalnih procesov. Pri tem mora biti postavljen v ospredje
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koncept posameznega odjemalca in posamezne zainteresirane strani. Orodje, ki se pri
tem ponuja za uporabo samo od sebe, je CRM – upravljanje odnosov s posamezniki.
Kako organizirati in obvladovati procese, kako pristopiti k izgradnji sistema
vodenja kakovosti ter kako v procese implementirati trženjski pristop v
izobraževalni organizaciji?
Povsem enako kot se tega lotevajo podjetja in vse druge organizacije, ki nastopajo na
trgu!
Ključni procesi obsegajo: prepoznavanje potreb in pridobivanje naročil na trgu organizacija zagotavljanja virov in izvajanja izobraževalnih procesov – zagotavljanje
zahtev in pričakovanj trga, odjemalcev in drugih zainteresiranih strani. Gre za zaključene
celote, katerih poslanstvo je najbolje, bolje od konkurence, oskrbeti ciljni trg in vse
posamezne odjemalce znotraj njega v okviru izobraževalne dejavnosti, za katero je
proces organiziran. Pri tem jim pomagajo proces upravljanja in vodenja ter podporni
procesi.
Tipični podporni procesi v poslovnih procesih so: nabavni, vzdrževalni, kadrovski,
ekonomski in finančni, varnostni, … V delovanju šole je potrebno to opredeliti nekoliko
drugače.
Ali so informatika, odnosi med ljudmi, odnos do okolja, zagotavljanje kakovosti le
podporni procesi, ali pa tudi temeljni procesi?
Ta odgovor prepuščam strateškim odločitvam menedžmenta v vsaki dani situaciji
posebej! Moj namig je jasen: gre za strateške elemente temeljnega procesa v
izobraževanju.
Glavna oseba v vsakem procesu je »lastnik procesa«. Zagotoviti mora, da vsi
udeleženci razumejo proces, so zanj usposobljeni, imajo na voljo ustrezne vire in je
njihova skupna naloga, da kot tim od začetka do konca obvladujejo proces in dosegajo
postavljene cilje. Torej je v ključnih procesih glavno merilo uspešnosti stopnja
zadovoljstva odjemalcev.
Z vzpostavitvijo procesne organiziranosti se jasno opredeli in locira odgovornost lastnikov
procesov in vseh sodelujočih v njem. Z uvedbo procesne organiziranosti delovanja so
bolje izkoriščene tudi izvajalske zmogljivosti, stroški so obvladovani, odjemalcem je
zagotovljena kakovost po konkurenčnih cenah. Merilo uspešnosti delovanja procesno
organizirane šole lahko tako postane tudi »dobiček«. To pa pomeni zagotovitev
nadaljnjega razvoja šole in socialna varnost ter zadovoljstvo in motiviranost vseh
sodelujočih.
Kako začeti?
Tako kot v podjetjih, se tudi v izobraževalni organizaciji med vsemi sodelujočimi v
procesu delovanja pogosto pojavljajo sledeče dileme:
- Kako več … (naučiti, imeti študentov in diplomantov)?
- Kako prepoznavati in izpolnjevati potrebe in pričakovanja okolja?
- Zadovoljstvo odjemalcev, uravnoteženost med odjemalcem prijaznim pristopom in
širino ter visoko stopnjo razvitih kompetenc pri njih.
- Ravnovesje med teoretičnimi in praktičnimi kompetencami.
- Usklajenost med strokovnimi in splošnimi vsebinami.
- Širina usposobljenosti odjemalcev – visoka specializacija?
- Sodelovanje: šola, podjetja in druge zainteresirane stvari?
- Od ideje naprej …. kako?
- Kako biti boljši od konkurence?
- Uspešnejše delo z več sodelovanja: administracija−vodstvo−predavatelji … projektno
delo!
- Usklajevanje kapacitet šole: ekonomski vidik poslovanja šole – kakovost
izobraževalnega procesa.
- Zagotavljanje predavateljev – najboljših.
- Usposabljanje predavateljev, stimulacija, zadovoljstvo?
- Zagotavljanje dobaviteljev drugih virov šole – tudi najboljših.
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Razumeti teorijo o organiziranju in izvajanju izobraževalnih procesov, jo uporabljati v
praksi.
Pravilno razvijanje izobraževalnega produkta.
Definiranje zahtev za izobraževalni produkt: potrebe odjemalcev in okolja – ideje.
Kako predstaviti izobraževalne produkte?
Prodaja in poprodaja.
Doslednost pri nastopu na trgu – vztrajati pri ciljih in načrtih za uspeh v okolju.itd.

V šolah imamo med predavatelji najboljše sodelavce, ki se zavedajo tako svojih
pomanjkljivosti in sposobnosti, kot tudi prednosti in slabosti šole. Veliko manjše pa so
skupine sodelavcev, ki so se pripravljeni vključevati v analize zunanjega okolja − v
analize in ocenjevanja priložnosti in nevarnosti.
Do vsega tega, zgoraj navedenih dilem, smo predavatelji zelo kritični in odprti.
Predavatelji smo po pravilu najbolj močno predani poslanstvu in ciljem šole.
Želimo aktivno sodelovati v odpravljanju slabosti.
Predavatelji pogosto in na različne načine izražamo potrebo po jasnejši – preglednejši
organiziranosti in vodenju.
Med predavatelji je vedno prisotna močna volja in prepričanje, da je lahko in mora biti
šola uspešnejša. To je močna vrednota šol in na njej bi se moralo več graditi.
Pa vendarle ni vedno vse najboljše. V delovnih sredinah je potrebno vzpodbujati, da se
bodo izpostavljala predvsem tista, bolj negativna opažanja, ki se jih zaznava pri
spremljanju in primerjanju procesov izobraževanja in dogajanj v naših podjetjih oz.
gospodarskem okolju. Šola mora razviti sistem ugotavljanja negativnosti ter usmerjati v
njihovo odpravo - nepravilnosti in pomanjkljivosti v delovanju.
V šoli je, med upravljavskimi in nadzornimi organi, vodstvenimi in administrativnimi kadri
ter predavatelji, (pre)močno prisotna izvajalska, predvsem pa preveč produktno
usmerjena miselnost.
Preko najbolj izpostavljenih predstavnikov šole to navzven sicer (le) na prvi pogled ni
zelo izrazito.
Podrobnejši vpogled v konkretna dogajanja v šoli, analize posameznih delov
izobraževalnih procesov, pa potrjuje sledeče stanje: šola sicer želi graditi svojo
usmerjenost v okolje k odjemalcem in drugim zainteresiranim stranem. Takšne so
izražene strateške usmeritve in odločitve, na izvedbenem nivoju pa se vse to izvaja še
(preveč) skozi izvajalsko – produktno obravnavanje in organiziranje procesa delovanja
šole.
Zato sledi začetno sporočilo in usmeritev:
→ Šola naj skrbno prouči svoje poslanstvo in ga oblikuje z večjim poudarkom
usmerjenosti na trg oz. k potrebam odjemalcev ter drugih zainteresiranih strani.
Šola mora imeti opredeljene strateške cilje in oblikovane strategije za doseganje le-teh.
Ali je to oblikovano v ustrezni vsebini ali so to skrbno oblikovana sporočila? Ali ni to
največkrat prisotno le v parcialnih delih ali pa v zelo splošni in premalo konkretizirani
obliki?
Poslanstvo, vizijo in lastne vrednote ter strateške cilje, skupaj s sporočili (rast, razvoj,
kakovost, celostne rešitve, odličnost, zadovoljstvo odjemalcev in okolja, rast timov,
prepoznavnost projektnega dela ….) naj ima šola predstavljeno v razumljivi in
prepoznavni (grafični) obliki, Naj ne bo preveč zgoščena, nepregledna, naj ne bo
združena s predstavljanjem neaktualnih organizacijskih struktur …
Šola naj bi imela oblikovano poslanstvo in strategijo, le-to je potrebno tudi predstavljati v
različnih informacijskih oblikah, da sodelujoči v procesu poznajo in razumejo vse
vrednote in cilje šole.
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STRATEŠKA MAPA ŠOLE:
STRATEŠKA MAPA
NAMEN USTANOVITELJA
KLJUČNE SPOSOBNOSTI
ŠOLE
KLJUČNI CILJI
DELOVANJA

POSLANSTVO
VIZIJA ŠOLE
STRATEŠKA NAČELA
DELOVANJA
REZULTATI DELOVANJA

VREDNOTE ŠOLE

STRATEGIJA

Slika 3: Strateška mapa šole
In kako nadaljevati?
Šole še ne posedujejo certifikatov ISO 9001:2008, ISO 14001, niti nimajo vzpostavljenih
trdnih sistemov uvajanja teh standardov. Med posamezniki so ti standardi poznani,
visoko je tudi poznavanje drugih modelov vodenja, razumljene so vsebine
Benchmarkinga,…. Podrobnejša vsebina in namen sistema vodenja kakovosti in ravnanja
z okoljem pa je žal res dobro poznana in povsem pravilno razumljena le pri
posameznikih, za vse ostale udeležence procesov bi to velikokrat le težko trdili.
→ Šola naj bi skrbno izbrala tista orodja, metode in koncepte, ki bi jih ob popolni
podpori njenega vodstva uvedla v sistem vodenja procesov, uvajanje in uporaba
mora biti v celoti obvladovana.
→ Vse, kar se uvaja, naj bo v cilju izgradnje sistema stalnih izboljšav. Najprej naj se
vzpostavi zadostne pogoje, da bo na vseh mestih v šoli, v vseh delih procesa, zaživel
med zaposlenimi PDCA (Demingov) princip dela: analiziraj-planiraj-organiziraj in
izvajaj-nadziraj-analiziraj-ukrepaj-planiraj-…..
→ Sodelujoči v izobraževalnem procesu naj v izbranih in uporabljanih orodjih najdejo
najenostavnejše – prijazne poti do prepoznavanja in reševanja problemov; na »na
silo« uvajane nove pristope in metode se ljudje odzivamo z odporom .
Šole imajo postavljeno organizacijsko strukturo po principu izobraževalnih programov. V
tako predstavljani organiziranosti se nakazuje, da šole sicer prepoznavajo svoje ključne
(izobraževalne) procese in podporne procese.
Med vsemi sodelujočimi pa takšna organizacijska struktura ni dobro prepoznavna in
razumljena. Sodelujoči »so zmedeni«. Veliko se govori o kakovosti, o »procesih«,
»projektih«, »timih«, »programih«, o »projektnem vodenju«, o »programskem
vodenju«,… sedaj jih želimo »navdušili« še za: »trženjsko načrtovanje« in »trženjski
proces, «trženjski tim« in »trženjske projekte.«
→ Skozi uvajanje sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2008 naj šola nedvoumno in
vsem prepoznavno ter razumljivo opredeli svoje ključni(e) in podporne procese ter
temu podredi organizacijsko strukturo.
→ Izobraževalni programi naj se dolgoročno oblikujejo in obravnavajo po princih
strateških enot (SE).
→ V ospredje naj se maksimalno postavi odjemalske trge in ne programe oz.
izobraževalne produkte; samostojni ključni izobraževalni proces(i) naj bo(do)
zadovoljevanje izbranega ciljnega trga odjemalcev oz. potreb posameznih
odjemalcev in drugih zainteresiranih strani na tem ciljnem trgu!
→ Takšni opredelitvi procesa delovanja šole naj se postavi »mehko oblikovana«
organizacijska struktura, ki se bo sposobna vključevati v realizacijo posameznih
strateških ciljev šole v konkretnih primerih.
→ V konkretnih primerih naj se za doseganje ciljev oblikujejo projektni
(trženjski) timi, ki bodo v praksi vodili in izvajali temeljni (trženjski) proces.

25

Kakovost v višjih strokovnih šolah

1. letna konferenca

Šole bi lahko npr. v cilju večjega in aktivnejšega angažiranja izvajalcev in sodelujočih v
izobraževalnem procesu pri njegovem razvijanju skozi neformalne oblike sodelovanja
izvajale SWOT analize. S tem bi se bolj posvečali kontinuirani analizi notranjega okolja:
prednostim in slabostim ter še bolj potrebni sistematični analizi zunanjega okolja:
priložnostim in nevarnostim. Tako posamezniki, kot celotne zaključene strukture, bi v tej
metodi lahko hitro našli močan motivacijski element za soočanje z realnostjo in
spopadanje s problemi,….
Beseda »marketing« je tudi v delovanju šol največkrat predvsem »zlorabljena« kot
»privesek« v prodajah izobraževalnih programov; tudi sicer vsebina marketinga (=
trženja!) med posamezniki pogosto še ni pravilno razumljena. Ne obravnava se kot
povezovalni element med trgom − okoljem in šolo oz. kot niz vseh aktivnosti, s katerimi
je šola neposredno povezana s tem okoljem: trženjsko raziskovanje in načrtovanje,
razvijanje, testiranje in uvajanje novih izobraževalnih proizvodov, razvijanje in
organiziranje izvajalskih poti, razvijanja trženjskega komuniciranja, razvijanje izvajanja
in oblik stalnega sodelovanja z odjemalci in drugimi zainteresiranimi stranmi.
RAZVIJANJE:
- izobraževalnih procesov in
proizvodov
- prodaje
- trženjskega komuniciranja
- poprodaje
- ljudi
- fizičnih dokazov

TRŽENJSKO
RAZISKOVANJE IN
NAČRTOVANJE

TRŽENJSKI PROCES

PRODAJA
in
TRŽENJSKO
KOMUNICIRANJE

POPRODAJA

IZOBRAŽEVALNI
PROCES

Slika 4: Trženjski proces v delovanju šole
Upravljanje odnosov s strankami – CRM se samo po sebi ponuja v izobraževalnih
organizacijah kot idealno orodje za nadgradnjo trženjskega koncepta nastopanja šole na
trgu oz. v okolju v koncept posameznega odjemalca in uporabnika ….
Znotraj šol posamezniki in šole razpolagajo z množico kvalitetnih informacij o odjemalcih,
podjetjih, trgu, o konkurenci, o razvojnih usmeritvah v izobraževanju …. Informacije niso
urejene in obdelane za uporabo pri sprejemanju strateških odločitev in za podporo ter
pojasnjevanje teh odločitev pri načrtovanju in izvajanju programov. Tudi notranje
(računovodske, prodajne, poprodajne, iz področja izvajanja izobraževanja, sodelovanja z
zunanjim okoljem, o virih …) informacije se uporabljajo samo tam, kjer se zbirajo in
pripravljajo za ozke namene, … sistematičnih raziskav procesa izobraževanja, trga in
okolja se ne izvaja,…
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→ Nujno je potrebno vzpostaviti pogoje za razvoj sodobnega trženjskega
informacijskega sistema (TIS): sistematično zbiranje in analiziranje ter obdelava
notranjih podatkov, podatkov iz trženjskega okolja in podatkov iz raziskav trga;
podatki iz TIS-a naj bodo osnova za vsako nadaljnje odločanje.
Šole izvajajo planiranje razvijanja in delovanja šole na način, ki ga širše strukture
sodelujočih ne poznajo, ne razumejo,…., včasih tudi ne sprejemajo.
→ Šola naj svoje načrte izvaja iz rezultatov trženjskega raziskovanja in načrtovanja; v
te načrte naj vnese elemente dobrega načrta: povzetek, trenutno (trženjsko) stanje,
analiza priložnosti in problemov, cilji, strategija, program delovanja, predvideni
rezultati delovanja, plan nadzora.
→ Za izdelavo načrta in njegovo izvajanje naj se oblikuje (trženjski) tim, ki je
sestavljen tako, da so ustrezno pokrita vsa področja, ki jih bo vključeval proces
razvijanja in izvajanja v konkretnem primeru (raziskave, razvoj, prodaja in
poprodaja, izvajanje izobraževanja, trženjsko komuniciranje, tudi finance,…).
→ Pred pristopom k izdelavi (trženjskega) načrta naj vodstvo šole jasno opredeli
strateške in izvedbene cilje, ki jih hoče doseči s konkretnim (trženjskim) projektom.
→ (Trženjski) tim je zadolžen za pripravo in realizacijo (trženjskega) načrta v okviru
konkretnega (trženjskega) projekta!
Na področju razvijanja novih izobraževalnih proizvodov šole razpolagajo z velikim
strokovnim znanjem in izkušnjami. Nosilci razvojnih aktivnosti si morajo pridobivati
dodatna trženjska znanja oz. usposobljenost za sodelovanje z vsemi strukturami, ki
nastopajo na izobraževalnem trgu.
→ Razvijanje novih izobraževalnih produktov naj se organizira kot del stopenjskega
procesa - razvijanje, testiranje in uvajanje novih proizvodov z vsemi stopnjami:
iskanje in nabor idej, ocenjevanje idej, oblikovanje in ocenjevanje ter testiranje
konceptov, (trženjska) strategija, analiza rezultatov, razvoj produkta in procesa,
testiranje na trgu - evalvacija, uvedba na trg.
→ Ta proces razvijanja produkta mora biti sestavni del širšega (trženjskega) procesa, v
katerem se vzporedno razvija celoten trženjski splet (proizvod, cena, prodaja,
trženjsko komuniciranje, procesi in odnosi, ljudje, fizični dokazi) v izvajanju
programa iz (trženjskega) načrta.
Šolam v cilju povečanja uspešnosti delovanja predlagam:
-

da po predhodno sprejeti ustrezni strateški odločitvi pristopimo k spremembam z
uvajanjem še izrazitejše prepoznavnega trženjskega pristopa nastopanja šole na
trgu – v okolju in

-

temu prilagodimo svojo notranjo organizacijsko strukturo ter npr.:
 za pilotsko vodenje (trženjskega) projekta izberemo določen ciljni trg in
ugotovimo njegovo potrebo,
 določimo zanj strateške cilje in
 imenujemo (trženjski) tim ter
 začnemo z izvajanjem (trženjskega) procesa, kot temeljnim procesom delovanja
šole, na izbranem primeru.
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Slika 5: Trženjski proces in sistem vodenja kakovosti
3 SKLEP
Uspešnost delovanja šole je odvisna od uspešnosti posameznih procesov, le-ta pa od
sposobnosti lastnika posameznega procesa. Njihova strateška naloga je tudi v aktivnem
sodelovanju v temeljnih procesih v šoli.
Prehod iz klasične (funkcijske, vertikalne) organiziranosti šole v sodobno (horizontalno,
procesno) organiziranost je projektna organiziranost. Razvojni projektni timi v izvajanju
temeljnega procesa so odgovor na vprašanje, kako takšen prehod izvesti v praksi.
Delovanje šole naj bo zapisano v Poslovniku. Le-ta naj bi pomenil poziv, izziv in vodilo za
njegovo spoštovanje in izvajanje, kar bo pripomoglo k večji učinkovitosti in zadovoljstvu
pri delu vseh zaposlenih.
Poslovnik naj bo namenjen vsem, ki kakorkoli posredno ali neposredno sodelujejo s šolo,
v njem bodo spoznali šolo in njeno delovanje.
Šola mora biti trženjsko usmerjena. V tem cilju se poudarja potreba po stalnem
razvijanju odnosa PREDAVATELJ – ŠTUDENT. Potrebno je stalno dokazovanje in
potrjevanje kakovosti na vseh nivojih in to nadgrajevati v odličnost.
Delovanje višješolske organizacije že dolgo niso samo predavanja, vaje, izpiti in diplome!
V teh turbulentnih časih, ko nas svetovna finančna in gospodarska kriza iz dneva v dan
bolj pritiska k tlom, iščemo rešitve, kako čim uspešneje prebroditi nastale razmere.
Znanje, inovativnost in kreativnost so brez dvoma področja, ki imajo lahko velik učinek
na uspešnost tega iskanja v naših podjetjih ...
Ali bomo znali v šolah to izkoristiti kot našo priložnost?
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VSI MISLIMO, VSI DELAMO – PRIMER INOVIRANJA POSLOVNOORGANIZACIJSKEGA PROCESA NA DOBI EPIS, VIŠJI
STROKOVNI ŠOLI
Irena Amič Ravnik
DOBA EPIS, Višja strokovna šola Maribor
POVZETEK
Na DOBI EPIS, Višji strokovni šoli, je skrb za nenehen napredek in razvoj ena ključnih
poslovnih strategij šole. Kot ključne vzvode napredka prepoznavamo ustvarjalnost ljudi,
kakovost poslovanja in urejenost naše organizacije. V obdobju intenzivnih gospodarskih
in družbenih sprememb smo za zagotavljanje nadaljnjega uspešnega in učinkovitega
razvoja šole prepoznali potrebo po intenzivnejšem inoviranju poslovno-organizacijskega
sistema.
Inoviranje sistema smo usmerili v krepitev decentralizacije poslovno-organizacijskega
sistema in povečanju ploskosti organizacijske strukture: h krepitvi procesne in funkcijske
organiziranosti, krepitvi odgovornosti in pooblastil posameznika.
Tako smo dosegli bistvene kakovostne premike pri delovanju zaposlenih, ki neposredno
vplivajo na učinkovito zagotavljanje doseganja kakovosti nad pričakovanji naročnikov študentov na šoli.

1 UVOD
Cilj vsake organizacije je, da posluje čim bolj učinkovito, zadovolji svojega naročnika in
pri tem porabi čim manj virov. Od tod izhaja nenehno iskanje najboljšega načina
poslovanja. Iskanja optimalnih rešitev na tem področju so ves čas izjemno intenzivna, v
zadnjih dveh desetletjih zaradi izjemno hitrih in dinamičnih sprememb družbe in
gospodarstva pa so še toliko bolj v ospredju.
V kontekstu časa in zahtev trga, ki ga obvladujeta znanje in inoviranje, se − kot trdi
Kovačič (2008) − uveljavlja procesno usmerjena prenova poslovanja, kjer postajajo
ključni dejavniki predvsem upravljanje z znanjem in inovativnost, razvoj intelektualnega
kapitala, povezljivost z ostalimi organizacijami ter sposobnost hitrega ukrepanja in
sprotnega prilagajanja spremembam.
Tudi na DOBI EPIS, Višji strokovni šoli, smo za zagotavljanje nadaljnjega uspešnega in
učinkovitega razvoja šole ter njene vitalnosti prepoznali potrebo po intenzivnejšem
inoviranju poslovno-organizacijskega sistema, ki bi se iz obstoječega že procesno
usmerjenega modela še bolj približal zgoraj navedenim konceptualnim izhodiščem.

2 INOVIRANJE POSLOVANJA ZA POVEČANJA KONKURENČNOSTI
Ambrož (2009) pojasnjuje, da kompleksnost poslovnih okolij izjemno narašča, s čimer se
poraja potreba po stalnem spreminjanju in prilagajanju organiziranosti. Spreminjanje in
prilagajanje organiziranosti organizacije tako postaja njen pomemben strateški faktor
uspeha.
Cilj projekta na DOBI EPIS, Višji strokovni šoli, ni bil usmerjen v spreminjanje ali
inoviranje izdelkov in storitev, pač pa v inoviranje procesov in poslovnega modela.
Ocenili smo, da nam to lahko prinese v krajšem času večjo dodano vrednost in da ob
spremenjenih pogojih poslovanja lahko na ta način zagotovimo ključne nove vrednosti za
naročnike.
»Projekti prenove poslovanja se začnejo najpogosteje kot odgovor vodstva organizacije
na ključna vprašanja poslovne uspešnosti, oziroma vprašanja o načinu in predmetu
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poslovanja (ali proizvajamo prave izdelke in/ali nudimo prave storitve). Ko se
organizacija loti prenove, mora torej najprej razmisliti o strateških vidikih, ustrezni
poslovni strategiji ter poslovnem modelu, ki omogočajo uspešno in učinkovito izvajanje
prenovljenih procesov. Tukaj gre predvsem za možnosti ter pripravljenost organizacije in
zaposlenih na spremembe, menedžment in uvajanje teh sprememb ter zagotavljanje
znanj, veščin, pogojev, orodij in tehnologije, potrebnih za udejanjanje sprememb oz.
prenove poslovanja« (Kovačič, 2008).
V vsaki sodobni organizaciji se nenehno soočamo z različnimi omejitvami, bodisi da so
zunanje narave bodisi da jih ustvarjamo sami. Prav omejitve, ki smo jih zaznavali v naši
organizaciji, so bile prvi povod za razmislek o potrebnosti inoviranja procesov in našega
poslovanja.
Inoviranje poslovno-organizacijskega sistema je za našo organizacijo pomenilo
intenziven premislek o urejenosti organizacije, obstoječih poslovnih procesih in njihovem
preoblikovanju.
Razmislek je šel predvsem v smer iskanja načinov, kako okrepiti prednosti in dodatno
oslabiti pomanjkljivosti v poslovanju, ki smo jih zaznali, ter iskanja načinov doseganja
izboljšav kritičnih kazalcev učinkovitosti. Predvsem pa smo želeli, da bi dosegli aktivno
sodelovanje posameznikov kot ključnih nosilcev sprememb v organizaciji v vseh procesih
z jasno določenimi cilji in hkrati aktivirali njihov inovacijski potencial.
Zavedali smo se, da lahko napredujemo in ostajamo vitalni kot organizacija le, če bomo
organizacijo in svojo strukturo inovirali ter prilagajali pričakovanjem in potrebam
naročnikov, ob tem pa bomo negovali in nenehno krepili tri ključne vzvode:




ustvarjalnost ljudi,
kakovost poslovanja,
in urejenost organizacije.

Samo taka organizacija je sposobna napredka, ustvarjanja novih idej in priložnosti ter
ohranjanja svoje enkratnosti v primerjavi z drugimi organizacijami.
Analiza poslovno-organizacijskega sistema naše organizacije je pokazala dejstvo, da je
poslovno-organizacijski sistem, ki na šoli obstaja, na visoki ravni in sledi konceptom
sodobnih organizacij.
Procesna usmerjenost je bila naš uveljavljen način delovanja in organiziranja.
Opredeljeni so bili temeljni in podporni procesi, skrbniki procesov, pooblastila.
Vzpostavljen je bil sistem nenehnega zagotavljanja kakovosti, v okviru katerega smo
procese redno posodabljali, skladno z identificiranimi potrebami.
Kot osrednje akterje pri zagotavljanju kakovosti in vitalnosti organizacije smo prepoznali
posameznike v organizaciji: le posamezniki so zmožni inovativnega ustvarjanja in s tem
krepitve konkurenčnosti organizacije.
Prav v tem elementu pa smo hkrati prepoznali, da je naša organizacija še premalo
sploščena in da vendarle premalo izkoriščamo ustvarjalnost in inovativne potenciale
posameznikov.
Ob zavedanju, da ima vodstvo ustrezno podporo ključnih dejavnikov sprememb
poslovanja (izgrajena poslovna kultura, motivirani posamezniki v organizaciji, v
poslovanje implementirana informacijska tehnologija …) smo se odločili za proces
inoviranja našega poslovno-organizacijskega sistema.
Ključni cilji inoviranja poslovno-organizacijskega sistema DOBE EPIS, Višje strokovne
šole, je bil oblikovanje take strukture, ki bo dovolj prilagodljiva, da bo spodbujala:
 ustvarjalno delovanje posameznika znotraj procesov po načelu nenehnih izboljšav,
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zagotavljala doseganje ciljev organizacije na ravni skupine in ravni organizacije,
doseganje sodelovanja med skupinami,
upravljanje procesov, ki presegajo meje posamezne funkcije.

Proces inoviranja, za katerega smo se odločili, je predstavljal za vse zaposlene velik izziv.
Zahteval je veliko prilagajanja in novega znanja ter ob zaključku procesa popolnoma
novo paradigmo delovanja tako vodij kot zaposlenih.
3 INOVIRANJE POSLOVNO-ORGANIZACIJSKEGA SISTEMA KOT VZVOD ZA
DOSEGANJE ŽELENIH SPREMEMB
Prenavljanje poslovnih in delovnih procesov nam je predstavljalo le vzvod za doseganje
potrebnih organizacijskih sprememb, ki krepijo vrednote, samostojnost in inovativnost
zaposlenih.
Obseg inoviranja je bil dobro premišljen in je zajemal le segmente, kjer smo v
organizaciji zaznali potrebo po spremembah. Ti segmenti so bili:
1. optimiranje temeljnih in podpornih poslovnih procesov,
2. koordiniranje poslovnih procesov,
3. redefiniranje vloge zaposlenih,
4. izgradnja procesnih timov,
5. usklajevanje vloge procesnih in funkcijskih vodij.
Na ta način smo se poskusili izogniti prevelikemu in preveč intenzivnemu ukvarjanju
samih s seboj, kar je pogosto past, v kateri se znajdejo organizacije, kadar se odločijo za
procese sprememb, prenov ali inoviranja poslovanja.
3.1 OPTIMIRANJE TEMELJNIH IN PODPORNIH POSLOVNIH PROCESOV
Če smo želeli doseči cilj povečanega ustvarjalnega delovanja posameznika, smo morali
optimirati temeljne in podporne poslovne procese oz. jih delno redefinirati.
Prevetriti smo morali ključne naloge organizacije; identificirati in opustiti nekoristne
organizacijske povezave, zagotoviti opuščanje nekoristnega dela in postopkov.
S tem smo ustvarili pogoje za usmerjanje energije posameznikov v koristno delo in
zagotovili čas, ki ga posameznik potrebuje, da lahko deluje ustvarjalno in inovativno.
3.2 KOORDINIRANJE POSLOVNIH PROCESOV
Pomemben vidik v procesu inoviranja je bila tudi opredelitev koordiniranja poslovnih
procesov. Posebej smo se ukvarjali z zadolžitvami vodij pri koordiniranju, opredeljevanju
povezav z vsemi udeleženci v poslovanju, z opredeljevanjem zadolžitev pri koordiniranju
projektnega dela, pri koordiniranju inovacijske dejavnosti in drugih oblik timskega dela.
Kot navaja Mlakar (2009), koordiniranje pomembno vpliva na usklajenost delovanja
zaposlenih pri načrtovanju ciljev, izvajanju delovnih procesov in dinamičnem prilagajanju
spremembam v poslovnem okolju organizacije.
3.3 REDEFINIRANJE VLOGE ZAPOSLENIH
Naše aktivnosti so bile nadalje usmerjene v redefiniranje vloge zaposlenih. Na novo smo
opredelili organizacijske povezave, vloge procesnih skrbnikov, pooblastila in sistem
informiranosti ter komuniciranja.
Na ta način smo zagotovili možnost avtonomnega delovanja posameznika in dovolj
svobode ter možnosti, da lahko rešuje probleme celovito, zagotovili večsmerni pretok
informacij ter podporno okolje za razvoj novih idej.
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3.4 IZGRADNJA PROCESNIH TIMOV
Četrti element, v katerega je bilo usmerjeno naše inoviranje, je bila izgradnja procesnih
timov.
Procesni timi predstavljajo vzvod za uvajanje samokontrole in samoregulacije v delovnih
in poslovnih procesih. Posameznik je postal član samousmerjevalnih procesnih timov.
Člani procesnih timov so (so)odgovorni ključni nosilci aktivnosti, odgovorni za vse faze od
načrtovanja do analize in izvajanja ukrepov izboljšav. Zaradi transparentnosti delovanja
organizacije je bilo potrebno opredeliti matrično organizacijsko strukturo, jasno določiti
procesne cilje ter zadolžitve. Zelo jasno so določeni tudi načini in oblike poročanja ter
pooblastila vsakega posameznika.
Delo je organizirano okoli rezultatov in ne več nalog, vodja pa se pojavlja le v vlogi
mentorja. Sistem kakovosti tako deluje na nivoju oz. znotraj procesov.
Skupine delujejo inovativno in njihovi člani ustvarjalno prispevajo k ciljem skupine in
organizacije.
Izgradnja procesnih timov je bistveno povečala prilagodljivost naše organizacije na
spremembe.
3.5 USKLAJEVANJE VLOGE PROCESNIH IN FUNKCIJSKIH VODIJ
V procesu inoviranja poslovno-organizacijskega sistema smo se ukvarjali tudi s
področjem usklajevanja vloge procesnih in funkcijskih vodij. Procesni in funkcijski vodje s
svojo (ne)sposobnostjo novega vodenja namreč posredno zelo pomembno prispevajo k
(ne)urejenemu pooblaščanju zaposlenih pri delu. Poleg same jasne opredelitve vloge enih
in drugih vodij, smo svojo pozornost v procesu inoviranja usmerili predvsem na
razmejitev zadolžitev in pooblastil procesnih in funkcijskih vodij, opredelitev modela
delegiranja in decentraliziranja zadolžitev.
4 VLOGA VODITELJSTVA V PROCESU INOVIRANJA
Denison (1990) meni, da je učinkovita tista organizacija, ki v vse delovne in poslovne
procese vključuje zaposlene in vodstvo, ki jasno in pregledno usmerja svoje procese in
pri tem deluje prilagodljivo in z jasnimi dolgoročnimi cilji.
Proces inoviranja poslovnega modela je kompleksen proces, ki ga vodstvo resnično lahko
izpelje le v tesnem sodelovanju z vsemi zaposlenimi.
Vloga voditeljstva skozi celoten proces sprememb, pa tudi kasneje, je bila predvsem v
jasno izoblikovani viziji, strategiji in ciljih, ki so jih zaposleni razumeli in jim lahko sledili.
Voditelj mora nenehno izgrajevati in negovati zaupanje, dajati zgled, prezentirati lastno
ustvarjalnosti, krepiti zavest sodelavcev, o njihovi pomembnosti in vrednosti, spodbujati
potrebe sodelavcev po uresničevanju na višji ravni, kot so potrebe po samopotrjevanju in
osebnem razvoju.
Voditelj mora nadalje nenehno spodbujati samostojnost posameznika za sodelovanje in
pri odločanju. Delovne vloge mora določa celovito in pri tem upoštevati, da so skladne s
samopodobo posameznika. Ključnega pomena je tudi negovanje vzajemnosti in
prvorazrednosti celotnega poslovanja.
Le na tak način lahko učinkovito doseže pogoje za decentralizacijo organizacije,
oblikovanje procesnih in drugih timov ter pooblaščanje izvedbenih ravni.
Za oblikovanje dobrega inovativnega ozračja v organizaciji ne le, da je bilo potrebno ves
čas skrbno negovati dober odnos med ljudmi, potrebno je bilo inovativnost nenehno
spodbujati v vsakem poslovnem procesu in v vsakem delavcu ter jo vgraditi kot enega
ključnih elementov v kulturo šole.
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Zaradi načina delovanja, kjer ima posameznik sam veliko moč odločanja in avtonomnosti
pri svojem delovanju v okviru organizacije, a hkrati tudi več odgovornosti, se od
posameznika pričakuje, da obvladuje celovita znanja in spretnosti, je odprt do sprememb
in da sprejema in obvladuje nove izzive.
Nujna posledica takega novega modela je za voditeljstvo pomenilo tudi dopolnitev
sistema nenehnega in sistematičnega izobraževanje posameznika in upravljanja z
znanjem, posredno pa je model povezan tudi s spremembami v sistemu nagrajevanja.
5 Z INOVIRANJEM POSLOVANJA DO KAKOVOSTNIH PREMIKOV PRI DELOVANJU
ZAPOSLENIH
V uvodu smo zapisali cilje, ki smo jih želeli doseči s procesom inoviranja poslovnoorganizacijskega modela v naši organizaciji. Posamezniki v organizaciji, ne le da so v
večji meri aktivirali svoj intelektualni kapital in pričeli delovati bolj ustvarjalno in
inovativno, izkazalo se je, da smo dosegli veliko več od načrtovanega.
Ključni učinki, ki smo jih zaznali po izvedenem inoviranju, so:
 povečanje inovacij,
 povečanje učenja,
 sistemsko razmišljanje posameznikov,
 dvig ravni kakovosti odnosov,
 krepitev večsmerne komunikacije,
 razmišljanje v duhu 'vsi nenehno in povsod iščemo nove možnosti',
 samozaupanje posameznikov za dosežke in reševanje kompleksnih nalog in
izzivov.
6 SKLEP
Kot pravi Adizes (1994), spremembe pomenijo življenje. Sistemi, ki se ne spreminjajo, so
mrtvi.
V naslednjih letih bodo torej, kot predvideva Kovačič (2008), lahko poslovno uspešne le
organizacije, ki bodo spremembam primerno preuredile organiziranost, procese in
infrastrukturo. Poslovno doktrino MPP lahko udejanjijo tako, da preverjajo svoje poslovne
in organizacijske modele, učinkovito upravljajo spremembe, prilagajajo sisteme
kakovosti, izgradijo sisteme upravljanja znanja in tveganja.
Osrednjo vlogo pri sposobnosti organizacije za obvladovanje sprememb in inovativnem
delovanju ima posameznik v organizaciji – edino posameznik je zmožen inovativnega
ustvarjanja in s tem zagotavljanja vitalnosti organizacije.
Na DOBI EPIS, Višji strokovni šoli, smo z inoviranjem poslovno-organizacijskega procesa
uspešno postavili posameznika v središče modela in zagotovili podporno okolje, v
katerem lahko deluje ustvarjalno in inovativno. S tem smo ustvarili partnerstvo med
posameznikom in organizacijo, v katerem ta isti posameznik deluje za organizacijo in
njen razvoj.
Proces, v katerega smo se podali, zagotovo ni bil enostaven ali neobremenjujoč, a je
prinesel toliko pozitivnih rezultatov, da lahko brez zdržkov ugotovimo, da se je
obrestoval.
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DOSEGANJE GENERIČNIH KOMPETENC DIPLOMANTOV Z VIDIKA
DELODAJALCEV
mag. Sonja Kuhar
mag. Majda Kralj
Academia d.o.o., Maribor

POVZETEK
Čeprav so predmetno-specifične kompetence pomembne za postavitev in izpopolnitev
študijskih programov, se je izkazalo, da so za zaposlovanje in aktivno vključevanje
posameznika v družbo zlasti pomembne generične kompetence, zato bi jim študijski
programi morali posvečati veliko pozornosti. Rezultati obeh prikazanih analiz kažejo, da
je za nadaljevanje uspešne življenjske poti, po zaključku študija zelo pomembno med
študijem pridobiti generične kompetence, ki bodo posamezniku omogočile boljše
prilagajanje različnim situacijam, dale sposobnost reševanja problemov, ga usposobile za
avtonomno, pa tudi za timsko delo ter za pridobivanje predmetno-specifičnih kompetenc
tudi izven formalne izobrazbe. Dejstvo je, da v procesu selekcije delodajalci vse
pogosteje iščejo dokaze, da so diplomanti razvili kompetence za uspešno opravljanje dela
v okviru nekega poklica. Kompetence pomembne za delodajalca predstavljajo izkazan
sklop znanja, veščin, sposobnosti in predvsem osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije,
samopodobe, čustev in vzorcev razmišljanja − torej to, kar posameznik dejansko lahko in
hoče narediti.

1 UVOD

Kompetence predstavljajo kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti in sposobnosti in
jih razdelimo na:




Predmetno-specifične kompetence (strokovne) – so kompetence, specifične za vsako
posamezno strokovno-znanstveno področje, npr. za zgodovino, geologijo, kemijo,
matematiko, fiziko itn.
Generične kompetence – so kompetence, ki jih posameznik bolj kot s specifičnim
učenjem določene snovi razvija z načinom dela.

Učni dosežki izražajo dejanske kompetence, ki jih posameznik pridobi ali razvije med
procesom učenja. Čeprav so predmetno-specifične kompetence pomembne za postavitev
in izpopolnitev študijskih programov, raziskave kažejo, da so za zaposlovanje in aktivno
vključevanje posameznika v družbo zlasti pomembne generične kompetence, zato bi jim
študijski programi morali posvečati veliko pozornosti.
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili rezultate najnovejše pilotne raziskave
»International Employer Barometer (IEB)«, ki jo je je v letu v obdobju 2007−2008 opravil
The Council of Industry and Higher Education (CIHE) v Veliki Britaniji. Gre za neodvisno
študijo, ki daje vpogled v konkretne potrebe in pričakovanja zaposlovalcev glede
doseganja generičnih in specifičnih kompetenc diplomantov, ter merijo njihovo
sposobnost demonstracije.
Raziskovani vzorec je zajel 233 zaposlovalcev v Veliki Britaniji, ki zagotavljajo delo
750.000 zaposlenim. V strukturi raziskovanega vzorca je bilo 43 % majhnih podjetij (z
manj kot 100 zaposlenimi), 27 % srednjih podjetij (101–1000 zaposlenih) in 30 % velikih
podjetij/multinacionalk z več kot 1000 zaposlenimi. Od 21 % vključenih podjetij posluje
zgolj lokalno, 62 % podjetij deluje globalno, v 17 % pa gre za hčerinska podjetja
multinacionalk (Graduate Embployability: What do employers think and want?, CIHE,
2008)
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2 KAJ POTREBUJEJO IN ŽELIJO DELODAJALCI
Raziskava je potrdila, da so za večino delodajalcev pomembnejše socialne in osebnostne
sposobnosti in lastnosti diplomantov, kakor njihova dosežena strokovna izobrazba (60 %
delodajalcem pa je strokovna izobrazba pomembnejša). »Mehke« veščine, kot so
sposobnost komunikacije in timskega dela, so se s 85 % potrditvijo izkazale kot
najpomembnejše kompetence, ki jih zaposlovalci pričakujejo od diplomantov. Rezultati
pravzaprav niso presenetljivi, saj se že v letu 1995, podobna raziskava Association of
Graduate Recruiters (AGR), kaže zelo podobno stanje. Prav tako vidimo, da pomembnost
»mehkih« sposobnosti diplomantov v veliki večini narašča sorazmerno z velikostjo
podjetja.
Priporočila oz. izboljšave so očitno potrebne tako v sektorju visokošolskega
izobraževanja, kot tudi pri delodajalcih. Slednji morajo tudi sami poiskati ustrezne poti za
informiranje izobraževalcev o tem, kakšne diplomante oz. zaposlene si želijo oz.
potrebujejo. Tukaj lahko pomembno vlogo odigrajo predvsem strokovna združenja, ki
predstavljajo pomembno vez med gospodarstvom in izobraževalci, kakor tudi HR
organizacije, ki predstavljajo pomembno vez med obema ciljnima skupinama. Tudi s
strani izobraževalnih inštitucij je pričakovati, da bodo večjo pozornost namenile
osveščanju svojih študentov o tem, kaj bodoči delodajalci od njih pričakujejo.
Na pobudo delodajalcev, morajo izobraževalci nujno razmisliti o tem, kako izboljšati
kurikule, da bodo študenti razvili generične sposobnosti, ki jim delodajalci pripisujejo
tolikšen pomen. Rezultati kažejo na tako rekoč nujne spremembe v didaktičnem pristopu,
kjer je prehod iz zgolj »ex chatedra2« pristopa z nekaj vajami oz. študijami praktičnih
primerov do »learning by doing3« načina, kjer na osnovi generičnih razvijamo specifične
kompetence pravzaprav edina prava pot.
Ne gre zanemariti tudi vloge t.i. kariernih centrov, ki delujejo znotraj izobraževalnih
inštitucij in katerih naloga je stalno spremljati trende in dogajanja na trgu dela in o tem
informirati tako diplomante kot delodajalce, kakor tudi širšo zainteresirano javnost.
3 ZAPOSLJIVOST IN KARIERNI RAZVOJ DIPLOMANTOV
Razmere sodobne, komkurenčne ekonomije potrebujejo zaposlene, ki posedujejo
sposobnosti, znanje in samoprepričanje, da lahko delujejo v katerikoli situaciji
poslovnega okolja ter so sposobni in voljni kontinuiranega prilagajanja in napredovanja v
stalno spreminjajočem globalnem okolju. CBI4 zaposljivost definira kot:
Skupek atributov, sposobnosti in znanja, ki ga morajo posedovati udeleženci na trgu
dela, da jim zagotavlja učinkovito opravljanje delovnih obveznosti, pri čemer dosegajo
dodano vrednost zase, svojega delodajalca in širše ekonomsko okolje. Biti zaposljiv
pomeni:
1. Posedovati sposobnost t.i. »self-manegementa« − pripravljenost sprejeti odgovornost,
biti fleksibilen, samoiniciativen, biti sposoben samoregeneracije ter imeti visoko mero
razvite sposobnosti empatije, upravljanja s časom in končno pripravljenost
spreminjati sebe na podlagi reflektivnega učenja (povratnih informacij iz okolja).

2

3

Ex chatedra – način govorništva, ko govornik enostransko predstavi obravnavano temo

Learning by doing – učenje skozi delo na lastnih napakah, produciranje izdelkov ki imajo konkretno
uporabno vrednost
4
CBI – The Confederation of British Industry je vodilna britanska organizacija, ki združuje več kot
240.000 delodajalcev, ki skupaj zaposlujejo približno tretjino zaposlenih v zasebnem sektorju
gospodarstva. Organizacija je tudi uradna zastopnica v Evropski uniji, in generira več kot 50 %
regulativ, ki zadevajo poslovanje britanskih podjetij.
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2. Biti sposoben timskega dela – spoštovati drugače misleče, biti koopeartiven, imeti
pogajalske sposobnosti, sposoben enakopravne diskusije in zavedanja soodvisnosti
med člani tima.
3. Biti sposoben poslovnega razmišljanja in naravnanosti k uporabniku: poznati osnovne
zakonitosti sklepanja posla, vključno z zavedanjem pomembnosti inovativnosti in
sprejemanja tveganj ter potrebi po zagotavljanju zadovoljstva uporabnikov ter
gradnji lojalnosti kupcev.
4. Biti sposoben problemskega razmišljanja in vsakodnevnega reševanja problemov –
analitično razmišljati in iskati nove rešitve.
5. Posedovati komunikacijske sposobnosti – znati pisati in javno nastopati, kakor tudi
poslušati in spraševati.
6. Obvladati delo s številkami- osnovna matematična znanja.
7. Obvladati delo z informacijsko tehnologijo.
Poleg vseh naštetih atributov mora biti opremljen z »jaz to zmorem« pristopom, veliko
mero pozitivne energije in volje po vključevanju v novo okolje. Prav tako velikokrat
omenjen atribut je podjetnost oz. podjetniška naravnanost, ki vodi k inovativnemu
načinu razmišljanja, kreativnosti, sodelovanju in prevzemanju tveganj.
Oseba, ki poseduje zgoraj naštete atribute, lahko tako po mnenju delodajalcev kot
izobraževalcev pomembno prispeva k poslovnemu uspehu (CBI in UK Univestities: Future
fit; Preparing graduates for the world of work, 2009).
Raziskava, katere rezultate sta marca 2009 objavila CBI in Univerze v Veliki Britaniji, je
zajela mnenja predstavnikov britanskih univerz, študentov in podjetij na temo
zaposljivosti in kariernega razvoja britanskih diplomantov.
Analiza mnenj diplomantov in delodajalcev kažejo, da je definicija zaposljivosti kot
skupek lastnosti, ki naj bi jih razvil posameznik, za obe ciljni skupini najpomembnejši,
vendar pa odstotek potrditev s strani delodajalcev dosega skoraj 2 × vrednost (78 %),
medtem ko skupina vprašanih študentov meni, da je zaposljivost sicer pomembna
(42 %) vendar so pomembne tudi delovne izkušnje (33 %).
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4 KARIERNI RAZVOJ DIPLOMANTOV NA VSŠ ACADEMIA
V študijskem letu 2007/08 so vzpostavili sistem za prvo evalvacijo kariernega razvoja −
zaposljivosti in napredovanj diplomantov VSŠ ACADEMIA na delovnih mestih v podjetjih
in organizacijah. 200 diplomantom VSŠ Academia, program Komercialist in Računovodja,
smo poslali anketne vprašalnike in jih dobili 68 pravilno izpolnjenih, ki smo jih analizirali.
1. Ali ste po diplomiranju menjali zaposlitev?

1.) ne
69 %

2.) da, v 6 mesecih po
diplomiranju
18 %

3.) da, v 12 mesecih po
diplomiranju
9%

4.) da, v 24 mesecih po
diplomiranju
4%

2. Ali ste po diplomiranju napredovali na višje oz. bolje plačano delovno mesto smo dobili
naslednje ogovore:
1.) ne

50 %

2.) da, v 6
mesecih po
diplomiranju
38 %

3.) da, v 12
mesecih po
diplomiranju
5%

4.) da, v 24
mesecih po
diplomiranju
2%

5.) da, po 24 mesecih
po diplomiranju
5%

Po diplomiranju je 46 % diplomantov napredovalo in prejema višjo plačo:
1.)do 50 € 4 %
2.) od 51 do 100 € 15 %
3.) od 100 do 200 € 23 %
% 5.) več kot 300 € 8 % 6.) več kot 500 € 12 %
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Večja odgovornst
Večja sam ostojnost

Več se učim

Boljše tehnike učenja
Več m otivacije za sodelovanje
Več m otivacije za učenje in nadaljevanje
izobraževanja
Večji optim izem
Večja sposobnost za reševanje osebnih težav

Pridobitev novih prijateljev
Večja sposobnost za postavljanje ciljev in
načrtovanje njihovega doseganja
Nove izkušnje v odnosih z ljudm i

Večja socialna prilagojenost

Večja strpnost
Večja solidarnost

Večja sodelovalnost

Večja sam ozavest
Dejavno vključevanje v družbo

Sposobnost poravnave sporov

Boljše delovne navade
Razvoj poklicnih interesov in želja

Razvoj drugih interesov (konjički…)

0

1

2

3

4

5

6

7

Slika1: Na vprašanje diplomantom, ali po zaključku izobraževanja pri sebi opažajo kakšne spremembe,
smo dobili naslednje odgovore:
Vir: Anketa VSŠ Academia 2008
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5 SKLEP
Čeprav so predmetno-specifične kompetence pomembne za postavitev in izpopolnitev
študijskih programov, se je izkazalo, da so za zaposlovanje in aktivno vključevanje
posameznika v družbo zlasti pomembne generične kompetence, zato bi jim študijski
programi morali posvečati veliko pozornosti. Čeprav se dosežene generične kompetence
med različnimi strokovnimi področji nekoliko razlikujejo, si jih je velika večina izrazito
podobnih. Izkazalo se je, da je za nadaljevanje uspešne življenjske poti po zaključku
študija bolj pomembno med študijem pridobiti generične kompetence, ki bodo
posamezniku omogočile boljše prilagajanje različnim situacijam, dale sposobnost
reševanja problemov, ga usposobile za avtonomno, pa tudi za timsko delo in nenazadnje
za pridobivanje predmetno-specifičnih kompetenc tudi izven formalne izobrazbe.
Izsledki prikazanih študij kažejo, da v procesu selekcije delodajalci vse pogosteje iščejo
dokaze, da so diplomanti razvili kompetence za uspešno opravljanje dela v okviru nekega
poklica. Zanima jih, ali lahko opravijo določeno delovno nalogo tako, kot se na delovnem
mestu pričakuje, ali mogoče celo nadpovprečno. Kompetence, pomembne za delodajalca,
predstavljajo izkazan sklop znanja, veščin, sposobnosti in predvsem osebnostnih
lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja ipd. Kažejo to,
kar posameznik dejansko lahko naredi, obenem pa tudi njegov odnos do dela.
Kompetence se tako kažejo v uspešno opravljenem delu glede na postavljene zahteve
oziroma celo omogočajo nadpovprečno delovanje, opaziti jih je mogoče šele pri ravnanju
v različnih delovnih in tudi življenjskih situacijah. Znanje, zmožnosti, veščine, osebnostne
lastnosti, čeprav so vsi sestavni elementi kompetenc, pa predstavljajo le zmožnost, da
nekaj naredite, ni pa nujno, da boste to dejansko pokazali. Kompetenca torej pomeni, da
posameznik ima znanje in razumevanje, ima pa tudi zmožnosti in veščine za izvedbo,
obenem pa je motiviran za to, da nekaj dejansko naredi.
Koncept zaposljivosti se pojavlja v vseh uradnih dokumentih bolonjskega procesa kot
ključni koncept, kateremu naj bi bila posvečena prednost pri reformiranju visokega
šolstva v različnih državah po Evropi. Zaposljivost diplomantov postaja temeljna vez med
svetom dela in visokim šolstvom. Delo je ključni del človekovega življenja, zato je ključna
odgovornost vseh izobraževalcev opremiti študente s sposobnostmi, ki jih potrebujejo na
trgu dela. Različni poklici potrebuje različne specifične strokovne kompetence, vendar
prav vsi pa za doseganje uspeha potrebujejo generične kompetence oz. kompetence
zaposljivosti.

LITERATURA IN VIRI
Graduate Embployability: What do employers think and want? The Council for Industry
and Higher Education (CIHE) (online). 2008.([citirano 24. 10. 2009). Dostopno na
naslovu: http://www.cihe-uk.com:
Future fit; Preparing graduates for the world of work. Confederation of the British
Industry (CBI) in UK Univestities. (online). 2009.(citirano 24. 10. 2009). Dostopno na
naslovu: http://www.cbi.org.uk:.
Samoevalvacijsko poročilo VSŠ Academia 2007/08. Višja strokovna šola Academia,
Maribor, 2009.
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NOTRANJA PRESOJA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI KOT
PRIPRAVA NA ZUNANJO PRESOJO NA EKONOMSKO –
STORITVENEM IZOBRAŽEVALNEM CENTRU KRANJ, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA
mag. Lidija Grmek Zupanc
Ekonomsko – storitveni izobraževalni center Kranj, Višja strokovna šola

POVZETEK
Takratna Ekonomska šola Kranj je leta 2005 vstopila v pilotni projekt Kakovost za
prihodnost vzgoje in izobraževanja pod vodstvom SIQ. Po treh letih zahtevnega dela
(oblikovanje vizije, poslanstva, poslovnika itd.) smo izvedli notranjo presojo. Tej je
sledila obsežna prva zunanja presoja, ki je bila certifikacijska. V maju 2008 sta obe
organizacijski enoti Ekonomske šole Kranj uspešno prestali zunanjo presojo s strani
zunanjih presojevalcev in tako smo kot druga srednja šola v Sloveniji pridobili prestižni
certifikat. Septembra 2008 smo z novim ustanovitvenim aktom postali Ekonomskostoritveni izobraževalni center Kranj (ESIC Kranj). Znotraj centra smo dobili tudi Višjo
strokovno šolo. Eno leto je bila VSŠ v ustanavljanju, s 1. 10. 2009 pa so začeli na njej že
študirati prvi študenti. Ker želimo certificirati tudi Višjo strokovno šolo, želimo dobro
prakso notranjih presoj prenesti tudi na VSŠ, seveda z določenimi prilagoditvami, s čimer
nas seznanja referat.
1 UVOD
Ob ustanovitvi Višje strokovne šole je potrebno temeljito razmisliti o dobri praksi
notranjih presoj, ki so nastale na srednješolskih enotah, in o prenosu najboljšega na
notranjo presojo višješolskega dela. Način dela, ki se je že ustalil, se je izkazal za
uspešnega, zato bomo obdržali ustaljeno prakso obveščanja in priprave ljudi na notranjo
presojo. Ker pa so med srednješolskim in višješolskim načinom dela številne zakonodajne
in vsebinske razlike, bo pri pripravi na notranjo presojo seveda potrebno izpostaviti in
upoštevati ravno slednje.

2 JEDRO

2.1 NOTRANJA PRESOJA NA SREDNJI ŠOLI
Notranja presoja izvedena po mednarodno priznanih standardih kakovosti nam je
predstavljala eno od metod samoevalvacije. Vsakoletno smo načrtovali program notranjih
presoj, s katerimi smo preverjali, kako učinkoviti smo bili v izvajanju dogovorjenih pravil
oz. kakšno je naše dejansko stanje glede na opredelitve v poslovniku kakovosti. Presojo
so izvajali za to usposobljeni notranji presojevalci, ki so opravili seminar in izpit za
notranje presojevalce na SIQ. V kolikor smo ugotavljali odstopanja ali pa priložnosti za
izboljšave, smo uvedli aktivnosti za izboljšanje in odpravo vzrokov za ugotovljena
odstopanja. Ugotovitve in določitev ukrepov so zahtevali od vodstva temeljni premislek o
delovanju posameznih podsistemov, kjer so bila ugotovljena neskladja ali dana
priporočila. Le na podlagi tega premisleka se je vsakič znova potrebno odločati o
smeri/eh vodenja in uvajanju izboljšav.
Izkušnja o vodenju pri notranji presoji sistema kakovosti (prva notranja presoja je
potekala jeseni 2007) pa je bila naslednja: naša konzulentka mag. Tatjana Žagar nam je
pomagala pri določitvi področij oz. procesov dela. Na seznamu programa notranje
presoje so se z obeh šol tako znašli obe ravnateljici in pomočnici (vodenje – razvojno
načrtovanje, letno načrtovanje, evalvacija doseganja ciljev, izboljševanje, vodenje
projektov, zagotavljanje človeških virov, komuniciranje, sodelovanje z dijaki in starši),
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tajništvo (ravnanje z dokumentacijo), svetovalna služba (vpis dijakov, načrtovanje dela,
izvajanje, ovrednotenje in izboljševanje), tehnična služba (vzdrževanje infrastrukture,
delovnega okolja), po trije strokovni aktivi, po štirje razredniki, knjižničar (načrtovanje,
izvajanje, evalvacija, izboljševanje, komunikacija z dijaki, dobavitelji knjižničnega
gradiva), vodja kakovosti, mentor dijaške skupnosti ter vodja projektov.
Veliko smo razmišljali o tem, kako pripraviti ljudi na notranjo presojo, čeprav je bilo
vnaprej znano, kdaj bo. V zbornici smo nalepili dopis zaposlenim,5 v katerem so zapisana
osnovna izhodišča; poudarili smo, da ne bomo presojali posameznika, ampak sistem.
Poleg tega dopisa smo seveda obesili Program notranje presoje za leto 2007.
V pomoč smo za posamezno skupino presojanih pripravili opomnike, ki smo jih natisnili in
ob javni objavi programa presoje tudi osebno izročili posameznikom. Opozorili smo jih,
naj iz poslovnika še enkrat preberejo tisti del, ki ga morajo poznati.

5

Spoštovani kolegi, sodelavci!

V projektu Kakovost za prihodnost je kot metoda ugotavljanja kakovosti našega
delovanja opredeljena tudi t. i. notranja presoja. S to metodo ugotavljamo, kje v našem
sistemu delovanja so priložnosti za nadaljnje izboljševanje glede na podana in
dogovorjena pravila v našem poslovniku kakovosti in drugih naših pravilnikih in navodilih
ter zakonodaji.
Z metodo notranje presoje lahko ugotovimo odstopanja od dogovorjenih pravil delovanja,
kar zapišemo kot neskladnost, lahko pa je delovanje skladno, vendar bi bilo lahko boljše;
v takem primeru napišemo priporočilo. Notranja presoja se izvaja na osnovi vodil
mednarodnega standarda ISO 19011:2002 po katerem so se naše presojevalke tudi
šolale in uspešno zaključile izpit za notranjega presojevalca.
Kot pomoč za pripravo na presojo vam bodo presojevalke, ki so določene v t.i. Programu
presoje, posredovale osnovna vprašanja, na katera morajo v času poteka presoje
pridobiti dokazila, ki potrjujejo učinkovitost našega delovanja. Seveda pa bodo med
izvajanjem presoje lahko postavljala tudi dopolnila vprašanja, odvisno od posamezne
situacije.
Rada bi naglasila tudi to, da ni namen presoje presojati posameznika, ampak način
našega delovanja ter skladnosti z zahtevami modela Kakovost za prihodnost vzgoje in
izobraževanja in učinkovitost našega delovanja. Prav tako ni namen presoje namenoma
iskati, česa ni oz. napak, ampak dokazila, ki potrjujejo kakovost našega delovanja, kot jo
določa model Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.
Notranja presoja se izvaja po principu vzorčenja. Za letošnje leto je vzorec razviden iz t.
i. Programa presoje za leto 2007. Ugotovitve presoje bodo zapisane v za to določene
obrazce. Na osnovi teh ugotovitev bo izdelano Poročilo o notranji presoji, ki vam bo vsem
na razpolago. Poročilo o notranji presoji bo predstavljalo osnovo za definiranje plana
izboljšav, ki ga bomo skupaj pripravili vodstvo in oba aktiva za kakovost ter ga nato
obravnavali na pedagoških sestankih obeh šol.
Na podoben način, kot bodo izvajale notranjo presoje naše kolegice, bodo delovali tudi
zunanji presojevalci. Zato notranjo presojo lahko vzamete tudi kot pripravo na zunanjo
presojo, predvideno za mesec junij 2007. Na zunanji presoji ni nujno, da bodo vključeni
isti razredniki in strokovni aktivi kot na naši notranji presoji.
Pričakujem, da boste notranjo presojo dejansko vzeli kot priložnost skupnega iskanja
priložnosti za iskanje izboljšav na področju kakovosti našega delovanja, kajti zares gre za
našo prihodnost.
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Pri prvi notranji presoji smo po priporočilu konzulentke izbrali tiste učitelje, za katere
smo vedeli, da se bodo na notranjo presojo dobro pripravili, ker so imeli do uvajanja
kakovosti pozitiven odnos.
Nekaj nelagodja smo pred začetkom občutili tako presojevalci kot presojani. Ti smo tudi
uskladili čas notranjih presoj. Vsako področje sta presojala po dva notranja presojevalca,
že začetne presoje pa so povzročile kar veliko zadovoljstva na obeh straneh. Seveda pa
je bilo pomembno, da sta bila oba notranja presojevalca dobro pripravljena in korektna.
Pomembno pravilo je bilo, da notranji presojevalec sprašuje oz. preverja samo stvari, ki
so predvidene s poslovnikom.
Na pedagoški seji smo potem predstavili potek notranje presoje in poročilo. Vsem smo
povedali, da bodo pri naslednji notranji presoji zajeti tisti, ki pri prvi niso bili. Vsekakor
pa bo lahko kdorkoli presojan pri zunanji presoji.

2.2 NAČRTOVANJE NOTRANJE PRESOJE NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI IN PREDHODNA
PRIPRAVA OPOMNIKOV ZA PRESOJANE KOT PRIMER RAZŠIRITVE DOBRE PRAKSE
Ker se je priprava opomnikov izkazala za uspešno metodo, ki je presojane usmerila v
iskanje odgovorov v poslovniku pred začetkom notranje presoje, jo želimo razširiti še na
Višjo strokovno šolo.
Presojati bo potrebno vodstvo – ravnatelja, organizatorja praktičnega izobraževanja,
predavatelje (inštruktorje), predsednika komisije za kakovost, predsednika študijske
komisije, strokovne aktive, knjižničarko, referentko za študijske in študentske zadeve,
hišnika in vzdrževalca učne tehnologije. Navajam primere nekaterih opomnikov.
2.2.1 Opomnik za ravnatelja
1. Kakšne načine dela uporabljate za vzpodbujanje in ustvarjanje okoliščin za trajnostni
razvoj zavoda/šole, nenehno izboljševanje in posodabljanje, povečevanje zadovoljstva
študentov in zaposlenih?
2. Kako vizijo, vrednote in poslanstvo ter strateške usmeritve zavoda uresničujete v
razvojnem načrtu in LDN?
3. Kako so cilji zavoda/šole povezani s poslanstvom, vizijo, vrednotami ter strateškimi
usmeritvami?
4. Kakšne postopke imate za določanje ciljev in kakšna je vključenost študentov in
zaposlenih v snovanje ciljev?
5. Kako se s cilji seznanja vse udeležence oz. zainteresirane?
6. Kakšen je postopek načrtovanja LDN? Ali je učinkovit? Kako se to ve? Kako spremljate
uresničevanje LDN? Kakšni so primeri izboljševanja kot posledica spremljanja LDN?
7. Letno poročilo – kako poteka priprava, kako je iz poročila razvidna realizacija ciljev,
vključno s porabo virov.
8. Na kakšen način se obravnava poročilo – ali obstajajo primeri izboljšav, ki izhajajo iz
obravnave poročila?
9. Organizacijska struktura – kako iz nje izhajajo odgovornosti?
10. Načini preskrbe virov – nabava in kakšen je notranji nadzor nad izvajanjem ZJN?
11. Ali so dana kakršnakoli pooblastila?
12. Kako se ugotavlja potrebe in definira vsebine za razvoj zaposlenih?
13. Kakšni so načini spremljanja njihovega razvoja in kako je razvoj zaposlenih usmerjen
v uresničevanje poslanstva, vizije in vrednot zavoda?
14. Kakšno je zadovoljstvo zaposlenih, kako se spremlja in načrtuje aktivnosti za
izboljševanje?
15. Kako se načrtuje usposabljanje in kako se meri učinke usposabljanja?
16. Kakšni so kriteriji za napredovanje in kako se spodbuja zaposlene k napredovanju?
17. Katere oblike notranjega komuniciranja se uporabljajo?
18. Kako se ugotavlja učinkovitost posameznih oblik notranjega komuniciranja?
19. Katere oblike zunanjega komuniciranja se uporabljajo?
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20. Kako se ugotavlja učinkovitost posameznih oblik zunanjega komuniciranja?
21. Kateri načini spremljanja in evalvacije predavateljskega dela s strani vodstva so
uveljavljeni?
22. Kaj kažejo analize in kako se spremlja dosežene rezultate?
23. Kateri projekti potekajo na šoli? Kakšni so njihovi cilji? Kako podpirajo poslanstvo,
vizijo in vrednote?
2.2.2 Opomnik za organizatorja praktičnega izobraževanja
1. Kako v svoj LDN vključujete vizijo, vrednote in poslanstvo šole ter strateške cilje?
2. Kako s cilji praktičnega izobraževanja seznanjate študente, še preden odidejo na
praktično izobraževanje?
3. Kako sodelujete z družbenim okoljem in spremljate zadovoljstvo delodajalcev?
4. Kako spremljate zadovoljstvo študentov na praktičnem izobraževanju?
2.2.3 Opomnik za predavatelje
1. Kako načrtujete predavanja? Letno, sprotno? Kako ugotavljate predznanje?
2. Kako in koliko uporabljate aktivne metode poučevanja – katere?
3. Kako spremljate učinek – rezultate poučevanja?
4. Ali pri tem ugotavljate, kako uspešne so bile posamezne oblike in metode dela?
5. Kako analizirate svoje delo in delo študentov?
6. Kako odkrivate razloge za morebitni slabši uspeh?
7. Ali pri tem sodelujete in izmenjujete izkušnje s kolegi iz šolskega aktiva ali sorodnih
šol?
2.2.4 Opomnik za predsednika komisije za kakovost
1. Kakšne cilje na področju vodenja kakovosti ste si v komisiji za kakovost postavili za
letošnje študijsko leto?
2. Kako komisija za kakovost sodeluje v procesih obvladovanja in ravnanja z
dokumentacijo?
3. Na kakšen način na šoli poteka merjenje zadovoljstva udeležencev? Kako zbrane
podatke obdelujete?
4. Kakšna bo vloga komisije za kakovost pri pripravi samoevalvacijskega poročila?
2.2.5 Opomnik za knjižničarko
1. Kako poskrbite za ustrezno literaturo za študente (ki jo npr. potrebujejo pri pisanju
seminarskih nalog)?
2. Ali o novostih na področju strokovne literature obveščate strokovne delavce in
študente in na kakšen način? Ali bi vaš način obveščanja še lahko izboljšali?
3. Na kakšne načine še sodelujete s strokovnimi delavci in študenti (ali opravljate vpise v
Cobiss, prirejate razstave, pomagate pri izdaji glasila)?

3 SKLEP
Glede na nekoliko drugačno področje dela na Višji strokovni šoli bo temu ustrezno
potrebno prilagoditi tudi poslovnik kakovosti in seveda na to pripraviti notranje
presojevalce in presojane. Menimo, da nam bodo pri tem lahko v pomoč pripravljeni
opomniki za posamezne skupine presojanih, kajti z njimi lahko dosežemo ustrezno
pripravljenost presojanih na notranjo presojo, hkrati pa razbremenimo odnos med
notranjim presojevalcem in presojanim nepotrebne stresnosti.
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IZKUŠNJE Z RAČUNALNIŠKO PODPRTIM SISTEMOM MERJENJA
ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV VIŠJEŠOLSKEGA
IZOBRAŽEVANJA
mag. Gabrijela Kotnik
Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola

POVZETEK
Osnovni cilj projekta Skupnosti višjih strokovnih šol Slovenije je bil poenotiti ugotavljanje
kakovosti višješolskega izobraževanja. V ta namen so bili pripravljeni vprašalniki za
ugotavljanje zadovoljstva na višjih šolah. Hkrati s tem se je razvila nadgradnja
računalniškega programa Evidenca, ki omogoča izvedbo tako klasične oblike obdelave
vprašalnikov kot tudi internetno izvedbo anketiranja. Projekt se je izvedel v sodelovanju
z višjimi šolami, projektom Impletum in Senatom za evalvacijo preko Komisije za
vodenje zunanjih evalvacijskih postopkov za višje šole. Rezultati uvedenega projekta so
izredno spodbudni, saj evalvacija izvedenega projekta kaže na zadovoljstvo z vprašalniki,
kot tudi z računalniškim programom. Posebno pozornost je potrebno v prihodnje
nameniti uvajanju izboljšav, ki jih uporabniki predlagajo.
1 UVOD
S sprejetjem Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004) je bila
na področju višjega šolstva dana uradna zahteva o sprotnem spremljanju kakovosti
izobraževanja. Ustanovljene so bile Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti po
višjih šolah in kakovost je bila postavljena kot pomembna naloga tudi vseh ostalih
organov višjih šol.
Upravni odbor Skupnost višjih strokovnih šol Slovenije, ki je bila ustanovljena 20. aprila
2005, je še v istem letu imenoval Komisijo za kakovost z osnovno nalogo, da se
sistemsko uredi in poenoti ugotavljanje kakovosti višješolskega izobraževanja. Vloga
komisije je bila v prvi fazi pripraviti pregled celotnega instrumentarija in dobrih praks
spremljanja kakovosti na višjih šolah kot osnova pripravi skupnih izhodišč za spremljanje
kakovosti višjih šol. Za celotno področje višješolskega izobraževanja je namreč ključno,
da se tudi po ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti lahko primerja v okviru celotnega
terciarnega izobraževanja in se usmeri v zagotavljanje kakovosti v skladu z izhodišči
Evropskega združenja za zagotavljanje kvalitete v visokem šolstvu – ENQA6.
Osnovni cilj je bil postaviti sistem, primerljiv že obstoječemu sistemu v visokošolskem
prostoru, katerega del so višje šole. Pri tem je komisija izhajala iz Meril za spremljanje,
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter
znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela (Ur. l. RS, št. 124/2004),
kjer je v 2. členu opredeljeno, da se merila smiselno uporabljajo tudi za zunanjo
evalvacijo v višjem strokovnem šolstvu in iz študentskih anket, ki jih uporabljajo na
posameznih univerzah.
2 SKRB ZA KAKOVOST VIŠJIH ŠOL
V osnovi je za kakovost višješolskega izobraževano odgovorna višja šola preko svojih
organov: sveta zavoda, strateškega sveta, ravnatelja, predavateljskega zbora. Ključno
nalogo spremljanja in ugotavljanja kakovosti je dodeljena Komisiji za spremljanje in
zagotavljanje kakovosti. Naloga te komisije je, da vzpostavlja mehanizme za sprotno
spremljanje in ocenjevanje kakovosti in pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na
Senatu za evalvacijo visokega šolstva in Komisijo za akreditacijo višješolskih programov.

6

Več na naslovu http://www.enqa.eu
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V celoten proces zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti in postavitev sistemov kakovosti
na višjih šolah vključenih več zunanjih partnerjev, in sicer:
• Senat za evalvacijo visokega šolstva7,
• Skupnost višjih strokovnih šol Slovenije preko Komisije za kakovost,
• Projekt Impletum s ključnim področjem zagotavljana kvalitete v višjem šolstvu.
Prav sodelovanje v Senatu za evalvacijo visokega šolstva je pomenilo novo prelomnico v
vsebini in obliki uvajanja samoevalvacije na višjih šolah. V okviru senata je nastala
Komisija za vodenje zunanjih evalvacijskih postopkov v višjem strokovnem šolstvu in
pripravo strokovnih podlag zanje. Prve zunanje evalvacije višjih šol so potekale v
novembru 2008. Sprejeta novela Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS. št. 86/2009)
predvideva večji poudarek na zagotavljanju preglednejšega in evropsko primerljivega
sistema zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. S potrditvijo novele zakona je bila
dana osnova za ustanovitev Nacionalne agencije RS za kakovost visokega šolstva.
Dosedanje povezave pri skrbi za kakovost višješolskega izobraževanja so razvidne iz slike
1. Z ustanovitvijo Nacionalne agencije RS za kakovost visokega šolstva bo sodelovanje
potekalo s to agencijo.
Senat za
evalvacijo pri Svetu
RS za visoko šolstvo

Višje strokovne šole

Komisija za vodenje
zunanjih
evalvacijskih
postopkov v višjem
strokovnem šolstvu in
pripravo strokovnih
podlag zanje

Ravnatelj

Komisija za
spremljanje in
zagotavljanje
kakovosti

Komisija za vodenje
zunanjih
evalvacijskih postopkov
v visokem
šolstvu in pripravo
strokovnih
podlag zanje

Komisija za
kakovost
Delovna skupina za kakovost
Pri projektu Impletum

Upravni organ
1 član zadolžen za kakovost
Skupnost VSŠ

Svetovanje:
sistemi kakovosti,
poslovnik,
izobraževanje
notranji presojevalci

Slika 1: Skrb za kakovost višješolskega izobraževanja

3

PROJEKT POENOTENJA
STROKOVNIH ŠOLAH

UGOTAVLJANJA

ZADOVOLJSTVA

NA

VIŠJIH

Projekt se je usmeril na dve področji, in sicer: priprava instrumentarija za ugotavljanje
zadovoljstva uporabnikov izobraževalnih storitev in priprava računalniškega programa za
internetno izvedbo anketiranja.
Potekal je v štirih fazah:
1. Posnetek stanja glede spremljanja in zagotavljanja kakovosti na višjih šolah in
preverjanje sistemov in istrumentarijev za ugotavljanje kakovosti na univerzah.

7
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2. Priprava instrumentarija in računalniškega programa spremljanje kakovosti na
višjih šolah:
aslednji vprašalniki: o šoli in študijskem procesu, o predmetih in
• pripravljeni naslednji
izvajalcih, o praktičnem izobražev
izobraževanju,
anju, o zadovoljstvu zaposlenih;
• pripravljen
ripravljen je bila tudi nadgradnja računalniškega programa za zajemanje
podatkov na kla
klasičen način;
• sledil
ledil je preizkus v
vprašalnikov
prašalnikov s klasično obdelavo v računalniškem programu.
3. Uvedba enotnega sistema spremljanja kakovosti na višjih šolah:
• izobraževanje uporabnikov anketnih vprašalnikov;
• uvedba internetnega anketiranja;
• priprava dodatnih vprašalnikov v okviru projekta Im
Impletum:
pletum: za diplomante, za
delodajalce, za mentorje praktičnega izobraževanja;
• predstavitev dodatnih vprašalnikov in predstavitev izboljšav programa
Evidenca v okviru projekta Impletum;
• priprava navodil za izdelavo samoevalvacijskega poročila
poročil v okviru projekta
Impletum.
4. Evalviranje uvedenega projekta in priprava predlogov izboljšav:
• evalvacija zadovoljstva uporabnikov z vprašalniki;
• evalvacija zadovoljstva uporabnikov z nadgradnjo računalniškega programa
Evidenca.
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati evalvacije uvedenega projekta ugotavljanja
kakovosti na višjih šolah.
4 EVALVACIJA PROJEKTA
Evalvacija izvedenega projekta je potekala v juniju in v oktobru 2009. Vključene so bile
vse višje strokovne šole, ki so po elektrons
elektronski
ki pošti prejele vprašalnik o zadovoljstvu z
anketami in računalniškim programom. Osnovni cilj evalvacije je, da se preveri
uporabnost vprašalnikov in uspešnost internetnega načina anketiranja v praksi ter
predlagajo morebitne izboljšave v prihodnje. Odzva
Odzvalo
lo se je 20 višjih šol v juniju in 22
višjih šol v oktobru 2009 (od tega se je 11 šol odzvalo na oba vprašalnika).
88 %
90 %
80 %

72 %
64 %

Frekvenca v odstotkih

70 %
60 %
50 %

40 %

40 %
24 %

30 %
16 %

20 %

8%
10 %
0%
šola in študijski
proces

predmeti in
predavatelji

praktično
izobraževanje študenti

zaposleni

praktično
izobraževanje podjetja

delodajalci

diplomanti

Vrsta vprašalnika
porabljeni merski instrumenti na višjih strokovnih šolah
Slika 2: Uporabljeni
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Posnetek stanja uporabe vprašalnikov v višjih šolah je nastal na osnovi
os
obeh
vprašalnikov in podatkov samoevalvacijskih poročil oddanih na senat spomladi 2009
(skupaj zajetih 50 VSŠ).
Po podatkih samoevalvacijskih poročil, š
šole
ole s pomočjo vprašalnikov spremljajo še
pričakovanja študentov, ocene študentov o delu referata iin
n knjižnice, zadovoljstvo s
spletno stranjo, s študijem na daljavo, z izvedbo informativnega dne in ekskurzij.
ekskurzij
Šole poročajo, da redno spremljajo uspešnost študija, uresničevanje plana izobraževanja
zaposlenih, izvajajo intervjuje s študenti, spremljajo č
čas
as od vpisa do diplomiranja,
beležijo obisk predavanj, prehodnost, kvaliteto diplom, uspešnost po predmetih,
ovrednotijo prakso.

4,33
delodajalci
4,00

Vprašalnik

mentorji PRI
4,40

diplomanti
3,75

praktično izobraževanje
zaposleni

4,06

predmeti in izvajalci

4,12

šola in študijski proces

4,06

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Ocena
Slika 3: Zadovoljstvo
adovoljstvo z vprašalniki
vprašalniki,, oblikovanimi na komisiji za kakovost pri
Skupnosti VSŠ in v okviru Impletuma
Povprečne ocene zadovoljstva
dovoljstva z vprašalniki na 5
5-stopenjski
stopenjski lestvici so zelo visoke;
uporabniki so zadovoljni z vsebino. Najnižje je ocenjen vprašalnik za praktično
izobraževanje. Razlog je v tem, da je to vprašalnik, ki so ga morale šole same dopolniti s
kompetencami, ki so značilne za posamezne višješolske izobraževalne programe. Najvišjo
oceno je dobil vprašalnik za diplomante.

4,08

ocenjevalna lestvica

4,00

Vprašalnik

delodajalci
mentorji PRI

4,00

diplomanti

4,00
4,00

praktično izobraževanje

4,22

zaposleni
predmeti in izvajalci

3,91

šola in študijski proces
0,00

4,25
0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Ocena
adovoljstvo s številom vprašanj in lestvico
Slika 4: Zadovoljstvo
Število vprašanj se zdi primerno, čeprav so se pojavljali predlogi, da je vprašanj preveč,
da so preveč splošna in premalo usmerjena na določena področja. Pri pripravi
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vprašalnikov je bilo izhodišče široko zasnovanih vprašanj, ki naj bi zajeli (posneli)
dejansko
jansko stanje o zadovoljstvu s posameznimi področji, deli izobraževanja. Vsaka višja
šola ima možnost in priložnost, da vprašaln
vprašalnike
ike spremeni, doda vprašanja in da za
določeno področje, ki se morebiti pokaže kot problematično ali kritično, pripravi nov
vprašalnik
šalnik s točno usmerjenimi vprašanji. Zadovoljstvo s 5
5-stopenjsko
stopenjsko ocenjevalno
lestvico je visoko.

4,56

pomoč

3,30

Področja

navodila

3,67

informacije

3,70

izpis

3,90

obdelava

3,50

vnos
zajemanje podatkov

4,50

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Ocena

lika 5: Zadovoljstvo z računalniško podporo
Slika

Možnosti povečanja uporabnosti

Uporabniki so najbolj zadovoljni s pomočjo, ki je bila nudena za uporabo računalniškega
programa. Zelo zadovoljni
jni so tudi z zajemanjem podatkov. Najmanj so zadovoljni z
navodili, saj ni bilo posebnih pisnih navodil o uporabi izboljšane verzije računalniškega
programa in oblikovanju izpisov. Zadovoljstvo z izpisi je višje, kot je bilo junija (3,45).

2,2

Informacije o možnostih oblikovanja izpisov

2,4

Informacije o možnostih obdelave podatkov
Pisna navodila za uporabo programa

2,9

Informacije o vnosu vprašanj oz. vprašalnikov v
program

3,6

Pomoč strokovnjaka pri uporabi programa

3,9
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Povprečen rang

Slika 6: Možnosti za povečanje uporabnosti modula ankete v programu evidenca
Uporabniki vidijo največjo možnost izboljšave programa v dodatnih informacijah o vseh
možnostih, ki jih nudi program – več informacij o oblikovanju izpisov, o obdelavah
podatkov. Delno je bilo
o to že realizirano z izvedeno delavnico v okviru Impletuma, kjer so
bila posredovana tudi pisana navodila za uporabo računalniškega programa vsem šolam.
Računalniški program se je od prve predstavitve dopolnjeval in šole bi morale naložiti
nove verzije tega
ga programa. Iz odgovorov na vprašanje o uporabi programa Evidence je
razvidno, da 48 % tistih, ki so odgovarjali
odgovarjali, uporablja najnovejšo verzijo Evidence,
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medtem ko 13 % uporablja starejše verzije Evidence brez popravkov in 16 % uporablja
samo osnovno verzijo
jo Evidence. 23 % anketiranih Evidence ne uporablja.
50 %

50 %

original

46 %

dopolnitve

45 %

41 %

svoj vprašalnik

40 %

Frekvenca v odstotkih

40 %
35 %

35 %

32 %
30 %

30 %
24 %

25 %

22 %

20 %

18 %

15 %

11 %

14%

10 %

11%

6%

8%

5%

11 %

4%

0%

6%

0%

0%

0%
šola in študijski
proces

predmeti in izvajalci

zaposleni

praktično
izobraževanje

diplomanti

mentorji PRI

delodajalci

Vprašalnik

lika 7: Uporaba vprašalnikov
Slika
Večina je uporabila vprašalnike v originalni verziji. Prvi štirje originalni vprašalniki so bili
že vnaprej naloženi v program Evidenca, nekateri pa so vprašalnike delno
deln spremenili.
Glede na to, da smo enotne vprašalnike sprejeli šele v lanskem letu, je razumljiv
rezultat, da so nekatere šole uporabljale lastne vprašalnike. Manjša uporaba vprašalnikov
za diplomante, mentorje praktičnega izobraževanja in delodajalce je ra
razumljiva,
zumljiva, saj so
bili dogovorjeni šele junija.

Slika 8: Način zajemanja podatkov
Večina anketiranih je izvedlo anketiranje preko interneta, bodisi preko računalnikov na
šoli, kjer je bilo skupinsko organizirano anketiranje študentov v računalniški učilnici ali
preko interneta z računalnikov uporabnikov. Še vedno pa so nekateri izvajali klasično
anketiranje v papirni obliki.
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po zaključku predavanj predmeta
po zaključku predavanj vseh predmetov

70 %

ob koncu študijskega leta
drugo:

67 %

67 %

60 %

Frekvenca v odstotkih
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50 % 50 %

50 %
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procesu

o predmetih
in izvajalcih

o
zadovoljstvu
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o praktičnem
izobraževanju

o diplomantih

Vprašalnik

o
zadovoljstvu
mentorjev
PRI

o
zadovoljstvu
delodajalcev z
diplomanti

Slika 9: Termini zajemanja podatkov
Ob uvedbi enotnih
tnih vprašalnikov za višje šole je bilo dano tudi priporočilo o terminski
izvedbi anketiranja, in sicer: za vprašalnika o šoli in študijskem procesu in o zadovoljstvu
zadovoljs
zaposleni ob koncu študijskega leta, za vprašalnik o predmetih in izvajalcih en teden pred
1. izpitnim rokom in za vprašalnik o praktičnem izobraževanju ob zaključku le-tega.
le
Rezultati kažejo precej različno prakso:
• Vprašalnik o šoli in študijskem pro
procesu
cesu se je izvajalo v večini primerov ob
zaključku predavanj. Razlog je v tem, da je takrat možno zagotoviti večjo
odzivnost študentov na anketiranje kot ob zaključku študijskega leta.
• Vprašalnik o predmetih in izvajalcih se je v večini primerov izvajal po zaključku
predavanj predmeta. Ker pa so bili določeni popravki tako programa kot
vprašalnikov, je prihajalo do tega, da se je izvajalo anketiranje ob zaključku
izvedbe vseh predmetov.
• Vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih se je izvajal v večini primerov ob koncu
študijskega leta.
• Terminska izvedba anketiranja pri zadnjih treh vprašalnikih je bila izvedena gleda
na časovne možnosti.
Če strnemo ugotovitve obeh evalvacij, potem lahko zaključimo:
• povprečna ocena zadovoljstva z vprašalniki je visoka (4,10),
• povprečna
ovprečna ocena zadovoljstva s številom vprašanj je visoka (4,05) in lestvico prav
tako (4,08),
• povprečna ocena zadovoljstva z računalniško podporo je nadpovprečjem (3,88),
• uporabniki vidijo možnosti izboljšav predvsem pri dodatnih informacijah o
možnostih izpisov in obdelavi podatkov,
• večina jih uporablja pripravljene vprašalnike v originalu ali z določenimi
dopolnitvami,
• pri sami izvedbi anketiranja pa uporabljajo predvsem internetni način, v manjšem
deležu pa tudi še klasični način anketiranja in obdelav
obdelave.
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V tem času je bila v okviru Impletuma že izvedena delavnica, na kateri so predstavili
dodatne vprašalnike, izboljšave računalniškega programa Evidenca in višje šole so dobile
pisna navodila za uporabo programa.
5 SKLEP
Ocenjujemo, da smo z uvedenim projektom naredili velik korak predvsem z
organizacijskega in izvedbenega vidika izvedbe anketiranja. V nadaljevanju bo potrebno
slediti procesu nenehnih izboljšav, saj bomo le na ta način približali potrebam in željam
uporabnikov.
Predlogi izboljšav:
• uvedba foruma za uporabnike računalniškega programa za izmenjavo mnenj in
informacij,
• dodatno izobraževanje za uporabo programa Evidenca,
• seminar za vsebinsko in analitično presojo rezultatov,
• dopolnitev programa Evidenca s predlogi uporabnikov o avtomatskem razpisu
anket za diplomante po diplomskem izpitu oz. po prijavi na diplomski izpit,
• uvedba rednih letnih posvetov za predsednike študijskih komisij.

LITERATURA IN VIRI
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju. Uradni list Republike Slovenije, 86 (2004).
Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov,
študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela.
Uradni list Republike Slovenije, 124 (2004).
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-G). Uradni list
Republike Slovenije, 86 (2009).
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ZAGOTAVLJANJE CELOVITE KAKOVOSTI Z MERJENJEM
ZADOVOLJSTVA RAZLIČNIH UDELEŽENCEV ŠTUDIJSKEGA
PROCESA
dr. Anita Goltnik Urnaut
Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola

POVZETEK
Na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec namenjamo veliko pozornost uvajanju kakovosti.
Aktivno sodelujemo pri oblikovanju instrumentov za merjenje kakovosti in uporabljamo
številne metode spremljanja uresničevanja načrta dela in zadovoljstva različnih
udeležencev izobraževanja.
Poleg rednega pregledovanja opravljenega dela na področju izobraževanja, rednih letnih
razgovorov z zaposlenimi, spodbujanja samoevalvacije študentov in spremljanja
študentov na praktičnem izobraževanju v podjetjih, sistematično merimo zadovoljstvo z
vprašalnikih pri različnih skupinah udeležencev: študentih, diplomantih, mentorjih,
delodajalcih in zaposlenih.
V študijskem letu 2009/2010 smo uporabili vse vprašalnike, nastale pri Skupnost VSŠ in
v okviru projekta Impletum in prvič izvedli internetno zajemanje podatkov. Tako smo
pridobili veliko število mnenj, predlogov in smernic za nadaljnje delo. Z ukrepi, ki jih
bomo izvedli na osnovi pridobljenih rezultatov, bomo lahko uvedli ustrezne izboljšave
kakovosti.
1 UVOD
Spremljanje pričakovanj in zadovoljstva uporabnikov je osnova spremljanja in
zagotavljanja kakovosti. V ugotavljanje pričakovanj in merjenje zadovoljstva je potrebno
vključiti vse pomembne udeležencev izobraževanja; oblast oz. ministrstvo za šolstvo in
šport in lokalne oblasti, zaposlene na višješolski instituciji, študente, mentorje
praktičnega izobraževanja in delodajalce, dobavitelje ...
Višja strokovna šola Slovenj Gradec namenja kakovosti izvedbe izobraževanja veliko
pozornost, ki jo spodbuja in podpira vodstvo šole.
Spremljanje kakovosti izvajamo s pomočjo različnih instrumentov in postopkov (poročila
o delu, spremljanje kazalcev kakovosti, razgovore z udeleženci ter merjenje zadovoljstva
udeležencev z vprašalniki).
2 SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV
Merjenje zadovoljstva študentov z izvedbo predmetov in predavatelji s pomočjo
vprašalnikov izvajamo že celo desetletje; merjenje zadovoljstva predavateljev z
vprašalniki tretje leto, v študijskem letu 2008/2009 pa smo prvič izvedli celovito
merjenje zadovoljstva z vprašalniki pri vseh treh najpomembnejših skupinah udeležencev
študijskega procesa; pri študentih (vključili smo še diplomante), zaposlenih in
delodajalcih.
Rezultate merjenja je obravnavala komisija za kakovost, predavateljski zbor, strokovni
aktivi, strateški svet in svet zavoda. Z evalvacijskim poročilom so seznanjeni študenti
preko svojih predstavnikov v strateškem svetu, svetu zavoda in v komisiji za spremljanje
in zagotavljanje kakovosti ter na sestankih študentske skupnosti. Predloge za izboljšave
so podali vsi udeleženci: študenti, predavatelji in vodstvo, organi šole, mentorji
praktičnega izobraževanja in delodajalci.
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Poleg merjenja z vprašalniki poteka spremljanje zadovoljstva udeležencev še preko
naslednjih dejavnosti:
• Evalvacija izobraževalnega procesa
o Analiza uresničevanja letnega delovnega načrta po opravljenih aktivnostih in
izvedenih predmetih ter ob zaključku študijskega leta, ki zajema tudi izračun
statističnih podatkov o uspešnosti študentov (na posameznih izpitnih rokih, pri
posameznih predmetih, prehodnost, število diplomantov …). V okviru presoje
izpolnjevanja letnega delovnega načrta pregledamo tudi delo predavateljskega
zbora, študijske komisije, strokovnih aktivov, komisije za kakovost,
strateškega sveta, opravljenih izpopolnjevanj predavateljev in ostale
aktivnosti.
o S poročilom o delu na Višji strokovni šoli vsi predavatelji preverjajo opravljene
ure, realizirane strokovne ekskurzije, predavanja gostujočih strokovnjakov,
uspešnost na izpitih in realizacijo plana lastnega usposabljanja in
izpopolnjevanja.
• Evalvacija zaposlenih
o Ravnateljica vsako leto opravi letni delovni razgovor z vsakim strokovnim
delavcem in sodelavcem, na katerem se pregleda opravljeno delo,
uresničenost ciljev iz predhodnega razgovora, oblikujejo cilji za naslednje leto,
svetovanje za karierni razvoj; pripravi se plan izobraževanja in nepedagoških
aktivnosti posameznika. Zaposlene seznani z oceno zadovoljstva študentov in
skupaj oblikujemo predloge izboljšav pri posameznem predmetu/predavatelju.
• Spremljanje pričakovanj in vloženega truda študentov
o Po prvem mesecu predavanj zberemo podatke o pričakovanjih študentov v
zvezi s šolanjem, dodatno ponudbo šole in šolanjem/zaposlitvijo po končanem
šolanju.
o S pomočjo vprašalnikov pri posameznih predmetih izvajamo samoevalvacijo
študentov, s pomočjo katere poskušamo povečati odgovornost študentov za
uspešen študij.
o Z razgovori s predstavniki študentske skupnosti in študenti sproti pridobivamo
informacije o njihovih potrebah, pričakovanjih, zadovoljstvu.
• Sodelovanje z delodajalci, mentorji praktičnega izobraževanja
o Spremljanje izvajanja praktičnega izobraževanja v podjetjih poteka preko
osebnih obiskov organizatorjev praktičnega izobraževanja in razgovora z
mentorji, ki ob koncu prakse napišejo tudi pisno poročilo o praktičnem
izobraževanju za vsakega študenta (mentorjeva ocena dela, opis dejavnosti,
mnenje o delu študenta ter pripombe in predloge za praktično izobraževanje)
in poročil študentov (opis nalog, opažanja študenta, mentorjevo delo, ocena
osvojenih ciljev);
o Redno organiziramo srečanja z mentorji praktičnega izobraževanja in
delodajalci, na katerih jih seznanimo z zadovoljstvom študentov in
usklajujemo možnosti za izboljšanje izobraževanja s pomočjo prakse.
• Sodelovanje z drugimi višješolskimi in visokošolskimi ustanovami
o Z drugimi višjimi šolami redno usklajujemo delovne načrte, vsebine in kriterije
in hkrati pridobivam potrditev ustreznosti uporabe posameznih postopkov;
o Z visoko šolo – smo dosegli, da našim študentom omogoči vpis v drugi letnik,
razgovori s predavatelji in vodstvom, pa nam dajejo potrditev o kakovosti
našega dela (imamo ugodne povratne informacije o znanju študentov, ki
nadaljujejo šolanje).
Ena izmed možnosti za izražanje zadovoljstva oz. nezadovoljstva udeležencev je tudi
skrinjica pohval in pripomb, ki jo redno pregleduje predsednica komisije za kakovost.
2.1

UPORABLJENI PRIPOMOČKI ZA MERJENJA ZADOVOLJSTVA

Zadovoljstvo različnih udeležencev smo merili s 7 vprašalniki. Uporabili smo vprašalnike,
ki jih je oblikovala Komisija za kakovost pri Skupnosti VSŠ (2009) in so nastali sredi leta
2009
v
okviru
projekta
Impletuma,
Aktivnost
9
(http://www.zavodirc.si/docs/Skriti_dokumenti/Impletum_A9_3_Vprasalniki_kakovost_v_VSS.doc, 15. 10.
2009). V vprašalnikih je uporabljena 5 stopenjska ocenjevalna lestvica.
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Slika 1: Uporabljeni merski instrumenti
2.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
V lanskem študijskem letu smo izvedli internetno anketiranje za študente, predavatelje in
diplomante.
Študentom smo vprašalnike predstavili na sestankih s študenti v marcu 2009, na katerih
so ravnateljica, predsednica Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in
predstavnik rednih oz. izrednih študentov v tej komisiji, pojasnili namen in cilje
anketiranja, jih povabili k sodelovanju ter jim predstavili ankete. Študenti so imeli
možnost izpolniti ankete takoj po sestanku v računalniški učilnici ali doma. Večina se je
odločila za slednjo možnost, saj je bilo naenkrat razpisano veliko število anket. Ankete o
šoli je izpolnila dobra polovica študentov.
Ankete o praktičnem izobraževanje so izpolnjevali študenti po opravljeni praksi.
Diplomante julijskega, septembrskega in oktobrskega roka smo po opravljeni diplomi
povabili v računalniško učilnico k izpolnitvi vprašalnika, odzvali so se vsi.
Predavatelje smo o razpisani anketi obvestili na julijskem predavateljskem zboru, izpolnili
sta jo dve tretjini zaposlenih.
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Merjenje zadovoljstva mentorjev praktičnega izobraževanja in delodajalcev pa smo
opravili v klasični pisni obliki oz. preko elektronske pošte. Odzvala se je polovica podjetij.
2.3 OBDELAVA REZULTOV
Študenti, zaposleni in diplomanti so izpolnjevali anketne vprašalnike preko spletne
aplikacije Evidenca, delodajalci in mentorji praktičnega izobraževanja pa v klasični obliki,
vnos smo opravili v modulu Ankete – Evidenca. Za obdelavo podatkov smo uporabili že
programsko pripravljene izpise oz. smo izvozili podatke v SPSS in jih obdelali s
frekvenčno in deskriptivno analizo. Za primerjavo med skupinami udeležencev smo
izračunali frekvence in srednje vrednosti za skupine glede na program, način študija in
letnik študija.
3 REZULTATI
3.1 REZULTATI ANKETE O ŠOLI IN ŠTUDIJSKEM PROCESU
Študenti so pokazali zelo visoko zadovoljstvo s šolo in študijskim procesom, povprečna
ocena zadovoljstva je višja od 4. Še posebej nas veseli zelo visoka ocena trditve:
Dosedanji študij je izpolnil moja pričakovanja. Študenti so zapisali številne pohvale,
pripombe in predloge za izboljšanje, ki so poleg ocen zadovoljstva osnova za pripravo
izboljšav.
Ukrepi, ki smo jih oz. jih bomo na osnovi ugotovitev merjenja izvedli:
• dejavnosti za večjo odzivnost: motiviranje, povabilo k izpolnjevanju anket v
računalniški učilnici,
• prilagoditev urnika za izredne – prost teden med dvema predmetoma za
pripravo na izpit,
• prilagoditev urnika za redne – več izpitov, ki se zaključijo v enem semestru,
• prilagoditev zahtev za izredne v smeri večje praktične naravnanosti
seminarskih nalog in spodbujanja timskega dela (obveznosti opravijo v
skupinah),
• prenova gradiv,
• izpitni roki – semestralni predmeti, izpiti po zaključenih predavanjih, delni
izpiti pri predmetih, ki trajajo vse leto,
• parkiranje: zagotavljanje dodatnih parkirišč z parkiranjem na parkiriščih za
zaposlene – zapornica se avtomatsko odpira ob 14.00,
• odprti so forumi v e-učilnici pri posameznih predmetih, načrtujemo še forum
na spletni strani šole,
• predvidene aktivnosti: dopolnitev ponudbe prehrane z avtomati s prigrizki ali
daljši odmor za malico, informiranje o spremembah urnika preko e-pošte,
preverili bomo možnosti zamenjave terminov praktičnega izobraževanja
prvega in drugega letnika.
3.2 REZULTATI ANKETE O IZVEDBI PREDMETOV IN IZVAJALCIH
Zadovoljstvo študentov z izvedbo predmetov in izvajalci je zelo visoko, povprečne ocene
na vseh trditvah so višje od 4. Njihovi odgovori o tem, kaj je dobro, slabo in predlogi so
osnova za izboljšave.
Ukrepi, ki smo jih oz. jih bomo na osnovi ugotovitev merjenja izvedli:
• prenova gradiv in aktivacija e-učilnice pri vseh predmetih,
• še več ekskurzij v bližnja podjetja,
• še več gostov iz prakse.
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3.3 ANKETA O PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU
Aritmetična sredina ocene zadovoljstva s praktičnim izobraževanjem je nadpovprečjem.
pri anketi smo opazili manjšo odzivnost, ki si jo razlagamo s tem, da vsak študent po
opravljeni praksi napiše poročilo o delu, ki vključuje tudi oceno praktičnega izobraževanja
in tako že v okviru obvezne dokumentacije za prakso izrazi svoje mnenje.
Ukrepi, ki smo jih oz. jih bomo na osnovi ugotovitev merjenja izvedli:
• pogovori s študenti o predvidenih delih, ki jih bodo opravljali na praktičnem
izobraževanju, organizacija srečanj s predstavniki mentorjev praktičnega
izobraževanja iz podjetij pred nastopom prakse in s tem oblikovanje realnejših
pričakovanj študentov,
• še naprej bomo izvajali srečanja študentov s študenti, ki so bili na izmenjavi v
tujini in tako bodo lahko študenti skozi opise njihovih izkušenj pri praktičnem
izobraževanju uskladili pričakovanja do zahtevnosti zaupanih del,
• povabilo študentom k sodelovanju v anketiranju in pojasnilo o razlikah med
obvezno dokumentacijo o praksi in anonimno anketo o zadovoljstvu,
• mentorje praktičnega izobraževanja bomo seznanili z mnenjem študentov o
praktičnem izobraževanju in skupaj poiskali možnosti izboljšanja.
3.4 ANKETA O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH
Zaposleni so izrazili visoko zadovoljstvo z organizacijo dela in delovnimi pogoji,
sodelovanjem in medosebnimi odnosi ter vsebino dela in osebnim napredkom (ocene nad
4), malo nižje pa je zadovoljstvo z nagrajevanjem in plačilom (malo nad sredino
lestvice). Tudi celovito zadovoljstvo je visoko.
Ukrepi, ki smo jih oz. jih bomo na osnovi ugotovitev merjenja izvedli:
• neformalna srečanja med zaposlenimi na pobudo zaposlenih, več dejavnosti in
poslovnih sestankov v manjših skupinah (strokovni aktivi),
• aktivno vključevanje v pridobivanje natančnejših navodil in spremembo pravil
imenovanja v nazive,
• razširitev ponudbe dodatnih aktivnosti in ekskurzij za študente, športna srečanja z
zaposlenimi in drugimi šolami, spoznavni dan za študente prvih letnikov, družabna
srečanja za zaključne letnike,
• uvedba tutorstva,
• aktivna promocija šole na koroških srednjih šolah, organizacija prireditev ob 10.
obletnici šole v povezavi z lokalnimi kulturnimi središči.
3.5 ANKETA ZA DIPLOMANTE
Anketa za diplomante je pokazala zelo visoko zadovoljstvo in dala odgovore, kje študenti
pridobijo informacije o šoli. Želijo si sodelovanja s šolo na strokovnih seminarjih in
seminarjih za osebno rast ter tuj jezik. Več kot polovica diplomantov že nadaljuje
šolanje, ena četrtina pa načrtuje nadaljnji študij. Spremembe zaposlitve zaradi
zaključenega študija pričakuje oz. jih bila že deležna dobra tretjina. Žal pa diplomanti
niso izrazili visokega zadovoljstva z delom, ki ga trenutno opravljajo oz. z usklajenostjo
med vsebino dela in pridobljeno izobrazbo (manj kot 2).
Ukrepi, ki smo jih oz. jih bomo na osnovi ugotovitev merjenja izvedli:
• pogovor z delodajalci o znanjih, veščinah in kompetencah naših diplomantov,
• dogovori z visokimi šolami o možnosti izvedbe programov na naši šoli,
• ustanovitev kluba diplomantov in redna izobraževalna srečanja,
• ustanovitev kariernega centra in svetovanje diplomantom pri razvoju kariere.

57

Kakovost v višjih strokovnih šolah

1. letna konferenca

3.6 ANKETA ZA DELODAJALCE O DIPLOMANTIH
Delodajalci so izrazili zelo visoko zadovoljstvo z diplomanti in visoko zadovoljstvo s
študenti na praktičnem izobraževanju, osvojenimi kompetencami in s skladnostjo znanja
diplomantov s pričakovanji. Za boljšo pripravo diplomantov predlagajo še več praktičnih
izkušenj (več ur, primerov iz prakse, spoznavanja računalniških programov, ki jih za
vodenje poslovnih procesov uporabljajo podjetja), dodatna znanja tujih jezikov in
komuniciranja s strankami.
Ukrepi, ki smo jih oz. jih bomo na osnovi ugotovitev merjenja izvedli:
• delodajalce bomo povabili kot goste na predavanja v še večjem obsegu kot do
sedaj,
• predlagali jim bomo, da šoli zaupajo konkretne delovne naloge in organizacijo
dogodkov, ki bi jih opravili oz. organizirali s študenti,
• uvajanje aktivnosti za spodbujanje realnih pričakovanj o težavnosti delovnih nalog
začetnikov,
• aktivnosti za seznanjanje delodajalcev s profilom naših diplomantov (znanja,
kompetence),
• okrogla miza z delodajalci.
3.7 ANKETA ZA MENTORJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA
Mentorji praktičnega izobraževanja so izrazili visoko zadovoljstvo s praktičnim
izobraževanjem in kompetencami študentov (znanje uporabe IKT, prilagodljivost) in
osvojenimi cilji praktičnega izobraževanja.
Ukrepi, ki smo jih oz. jih bomo na osnovi ugotovitev merjenja izvedli:
• mentorje bomo povabili na izobraževanja, ki jih organiziramo za zaposlene,
• mentorje bomo povabili kot goste na predavanja v še večjem obsegu kot do
sedaj,
• mentorjem bomo predlagali, da študentu zaupajo konkretne delovne naloge in
organizacijo dogodkov, ki bi jih opravili oz. organizirali s študenti,
• uvajanje aktivnosti za spodbujanje realnih pričakovanj o težavnosti delovnih nalog
med prakso,
• aktivnosti za seznanjanje mentorjev s študijskimi programi in cilji,
• februarja bomo organizirali okroglo mizo z mentorji in jih tudi seznanili z oceno
študentov.
4 AKTIVNOSTI PO OPRAVLJENEM MERJENJU
•

•
•
•
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Tabela 1: SWOT analiza merjenja zadovoljstva udeležencev z vprašalniki

5 ZAKLJUČEK
Z rezultati evalvacije smo zelo zadovoljni. Ocene zadovoljstva so zelo dobre, podatki o
izpolnjenih pričakovanjih ugodni, dobilo smo veliko pohval, povratnih informacij o
zaznanih pomanjkljivostih in veliko pobud za možne izboljšave. Naš cilj je ohranjati
visoko stopnjo zadovoljstva pri različnih udeležencih in doseči večjo zadovoljstvo na
postavkah, kjer še ni bila izkazana visoka stopnja zadovoljstva. Uporabljeni merski
instrumenti so nam omogočili zajeti celovito sliko zadovoljstva in predlogov za
izboljšanje. V bodoče želimo v evalvacijo vključiti še več partnerjev šole, med ostalimi
dobavitelje, oblast, druge zainteresirane skupine v okolju, druge šole. Še naprej bomo
sodelovali pri uvajanju enotnega sistema spodbujanja in spremljanja kakovosti na VSŠ v
Slovenskem prostoru in sooblikovali izboljšave računalniškega programa v podporo
merjenju.
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PRIMERJAVA KOMPETENC ŠTUDENTOV STROKOVNIH
ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV S PODROČJA LOGISTIKE MED
SLOVENIJO IN LITVO
dr. Andreja Križman
Prometna šola Maribor, Višja prometna šola
Janja Kovač
diplomantka Višje prometne šole Maribor

POVZETEK
V referatu smo na kratko predstavili ugotovitve dela raziskave, ki smo jo opravili med
študenti sorodnih izobraževalnih programov v logistiki. Primerjali smo dosežene
kompetence študentov višješolskega strokovnega programa Logistično inženirstvo v
Sloveniji z visokošolskim strokovnim programom Promet iz Litve. Raziskava temelji na
analizi anket, ki smo jih izvedli v letu 2009 v Litvi in Sloveniji med študenti obravnavanih
študijskih programov. Ugotovili smo, da v povprečju obstajajo manjše razlike med
odgovori študentov obeh držav pri večini postavljenih vprašanj. Vsi študentje so mnenja,
da mora šola tesneje sodelovati s podjetji, tudi praktičnemu izobraževanju pripisujejo v
obeh državah velik pomen. Največje odstopanje se je pojavilo pri vprašanju o
usposobljenosti za delo logističnega inženirja po končanem šolanju, kjer slovenski
študentje veliko bolj kritično ocenjujejo lastno usposobljenost za delo. Pridobljene
kompetence bi jim morale omogočiti boljše možnosti za zaposlitev, v kar pa študentje
niso povsem prepričani.

1 UVOD
V Sloveniji so v preteklem letu zaživeli prenovljeni višješolski izobraževalni programi,
zasnovani na bolonjskih izhodiščih. V izhodiščih za prenovo višješolskih programov so
med cilji prenove zapisani tudi … »primerljivost s sorodnimi programi v EU ter kakovost
in zaposljivost« (Priročnik, 2006, 6). Z izbirnostjo modulov, s kreditnim vrednotenjem in
priznavanjem kreditnih točk med programi ter s povezovanjem med programi in šolami
bodo cilji prenovljenih programov lažje doseženi. Novi bolonjski višješolski strokovni
programi so kompetenčno zasnovani. Udeleženci v izobraževalnem procesu v času
izobraževanja pridobivajo tako splošne (generične) kot tudi poklicno-specifične
kompetence. Vse to bo študentom in diplomantom ponudilo več in boljše možnosti za
zaposlitev.
V referatu bomo na kratko predstavili ugotovitve dela raziskave, ki smo jo opravili v
Sloveniji na Višji prometni šoli Maribor (VPŠ MB) in na Vilnius College of Technologies
and Design (VTDK) iz Litve, ki je državna ustanova poklicnega visokošolskega
izobraževanja. Primerjali smo dva sorodna bolonjsko zasnovana izobraževalna programa
s področja logistike, in sicer višješolski strokovni študijski program Logistično inženirstvo
(Slovenija) in visokošolski strokovni program Promet (Litva). Obe avtorici referata sta bili
udeleženki mednarodne izmenjave Erasmus v Litvi; ena kot vabljena predavateljica v
programu promet, druga kot študentka, ki je bila en študijski semester študentka v
omenjenem programu.
Namen raziskave je bil ugotoviti in nato analizirati dosežene kompetence slovenskih in
litvanskih študentov študija logistike in prometa. Raziskava temelji na analizi anket, ki
smo jih izvedli v letu 2009 v Litvi in Sloveniji med študenti obravnavanih študijskih
programov.
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SPLOŠNO O KOMPETENCAH

Danes v različni literaturi najdemo veliko definicij o kompetencah. Mag. Milena Majcen
(2008) v enem izmed svojih člankov navaja, da kot delovna definicija zadošča
opredelitev, da so kompetence ''zmožnost'' zaposlenega za opravljanje dela v najširšem
smislu; so tiste značilnosti oziroma lastnosti delavca, ki mu omogočajo, da uspešno
izvaja delovne naloge in rešuje probleme na določenem delovnem mestu ali delovnem
področju, torej znanje in izkušnje, različne sposobnosti in veščine ter druge osebnostne
lastnosti (vrednote, motiviranost, karakterne lastnosti itd.).
Nadvse pomembno je razločevanje med kompetencami, ki se nanašajo na posameznika,
in tistimi, ki se nanašajo na organizacijo. Poleg individualnih kompetenc zaposlenih
organizacijske kompetence vključujejo tudi strukture, procese, določena znanja – know
how, vrednote, sisteme, proizvode oziroma storitve in podobno. Pri organizacijskih
kompetencah gre za takšne, ki so težko ponovljive konkurentom in jih je težko
posnemati in zato podjetju prinašajo oziroma zagotavljajo vzdrževanje trajnejše
konkurenčne prednosti.
Znotraj omenjenih kompetenc organizacije predstavljajo pomemben del individualne
kompetence zaposlenih. Pomemben del pa zato, ker je prednosti koncepta ključnih
kompetenc organizacije možno izkoristiti le, če se opredeljene ključne kompetence
organizacije izražajo skozi kompetence ali še bolj natančno skozi konkretna vedenja
posameznikov – zaposlenih. Svoj namen dosežejo le tako in v končni fazi podjetju
zagotovijo konkurenčno prednost. Na individualni ravni so ključne prednosti prenosljive
med delovnimi opravili. Veljajo za vse zaposlene in povedo nam, kaj v podjetju delajo
dobro ter kako to počnejo. Ni pa jih lahko razpoznati, ker so prikrite.
Kadar govorimo o kompetencah, torej ne mislimo na same kompetence, ampak na
vedenja, skozi katera se te izražajo, in sicer na povsem konkretna vedenja, ki v
določenem okolju (na delovnem mestu, profilu, v podjetju) vodijo k odlični uspešnosti.
Poznavalci opozarjajo, da neka posameznikova značilnost še ni kompetenca, če ne
napoveduje nekaj pomembnega v resničnem življenju. Kar pa je pomembno – pozitiven
prispevek teh vedenj se lahko pokaže na eni strani v odlični delovni uspešnosti
posameznika, na drugi strani pa v uspešnosti podjetja. Večina poznavalcev je tudi
mnenja, da vse definicije o kompetencah izhajajo iz Boyatzisovega dela ''The competent
manager'' (1980), kjer je kompetenca opredeljena kot notranja značilnost posameznika,
ki je vzročno povezana z nadpovprečno storilnostjo na delovnem mestu, njeni deli pa so:
sposobnost, motivacija, samopodoba, znanja in veščine ter socialne vloge posameznika.
V literaturi se pojavlja mnogo razvrščanj in delitev kompetenc. Delitve so pomembne pri
upravljanju kompetenčnega modela, tako na ravni organizacije kot na individualni ravni.
Omogočajo določanje, spremljanje in razlikovanje kompetenc.
Svetlik (v Turk, 2003, 19) je razdelil individualne kompetence v štiri podskupine
kompetenc glede na posamezne ravni:
• Temeljne ali ključne kompetence posameznika, ki so prenosljive med delovnimi
opravili in veljajo za vse ljudi (bralna in številčna pismenost, osebnostne, socialne
in medosebne kompetence, tuji jeziki, znanstvena pismenost).
• Generične kompetence so skupne za podobna opravila ali skupine delovnih mest.
Nanašajo se na posameznike na določenem delovnem področju (kompetence
vodij, kompetence prodajalcev, komercialistov, strokovnih delavcev ipd.). Sem
prištevamo: komunikacijo, reševanje problemov, logično sklepanje, vodenje,
ustvarjalnost, motivacijo, delo v timih, sposobnost učenja.
• Organizacijsko specifične kompetence so kompetence, izvedene iz poslanstva,
vrednot in strategije organizacije. Vezane so na vse posameznike v organizaciji in
na njihove funkcije ali vloge.
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Skupina delovno specifičnih kompetenc, ki so vezane na posameznike v
organizaciji in na njihove funkcije ali vloge. Izhajajo iz specifične narave vsakega
delovnega mesta posebej.

Po njegovem mnenju je priložnost za podjetja predvsem v tem, da podjetje skuša
pridobiti zaposlene s ključnimi in z generičnimi kompetencami, nato pa jih počasi razvija
še v organizacijske in delovno specifične. Šele z razvojem obeh skupin kompetenc lahko
posameznik v tem konkretnem okolju dosega odlično delovno uspešnost.

2.1

KOMPETENCE V IZBRANIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH

V programu Logistično inženirstvo so med temeljne cilje programa avtorji zapisali, da
študentje pridobijo generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja
logistike. Med slednje sodi predvsem zbiranje statističnih podatkov, opredeljevanje
posebnosti tržnega obnašanja transportnih podjetij v podjetniški logistiki ter preventivno
zagotavljanje varnega in zdravega dela; vodenje in reševanje delovnih problemov na
področju logističnih sistemov; upoštevanje zahtev za varno in ekonomično uporabo
manipulacijske mehanizacije pri svojem delu; načrtovanje pravilne rabe manipulacijske
mehanizacije v logističnih procesih; izdelava povezovalnih elementov znanja z različnih
področij in njegove vgradnje v konkretne aplikacije v logističnih in nelogističnih
organizacijah s poudarjeno logistično funkcijo; samostojno spremljanje razvoja logistične
stroke; uporaba posameznih logističnih podsistemov ter njihova razčlenitev; upoštevanje
zahtev zagotavljanja kakovosti analiz strukture logističnega sistema pri svojem delu;
načrtovanje logističnih podsistemov in njihova uporaba.
Po končanem izobraževanju in zagovoru diplome študent pridobi naziv inženir/ka
logistike, po zakonu višješolske strokovne izobrazbe 6/I.
Študij na VTDK je usmerjen k praktičnim dejavnostim in omogoča študentom, da
pridobijo poklicno izobrazbo – strokovno diplomo, izenačeno s 6/II stopnjo po naši
zakonodaji. Poleg zagotavljanja strokovnega znanja si prizadevajo uresničevati in
spodbujati aktivne, ustvarjalne pobude študentov s ciljem, da bi prihodnje generacije
zaposlenih lahko uspešno delale na trgu Litve in Evropske unije. Zato vzdržujejo tesne
odnose s socialnimi partnerji v Litvi in v tujini kakor tudi z drugimi ustanovami
visokošolskega izobraževanja. Nenehno posodabljajo študijske programe, izboljšujejo
kvalifikacije učnega osebja in nadgrajujejo usposabljanje. Kompetenc, ki naj bi jih dosegli
študenti v programu, nimajo posebej zapisanih, vendar glede na predmetnik menimo, da
so določene sorodnosti med programoma, ki nakazujejo tudi na postavljene podobne
kompetence v obeh programih.

3

RAZISKAVA IN NJENE UGOTOVITVE

Anketo za študente v Sloveniji in Litvi smo sestavili iz 29 vprašanj. Na anketo se je
odzvalo 44 študentov iz VPŠ MB in 43 iz VTDK. Prvi del ankete je bil namenjen študiju;
vzrok za izbiro, način študija, finančne obremenitve, zadovoljstvo s študijem itd.; v
drugem delu ankete pa nas je zanimalo mnenje študentov – kakšne kompetence
potrebuje študent na delovnem mestu v logističnem podjetju oz. na logističnem
področju, ali imajo študenti dovolj doseženih kompetenc za delo v podjetju po šolanju,
kakšne možnosti imajo po končani diplomi za zaposlitev. Zaradi omejenosti obsega
referata bomo samo nekaj najzanimivejših odgovorov s področja kompetenc iz Slovenije
in Litve podrobneje predstavili grafično in jih komentirali.
3.1

UGOTOVITVE ANKETE ŠTUDENTOV V SLOVENIJI IN LITVI

V zvezi z začetnimi vprašanji o študiju, se nam je zdelo pomembno zastaviti vprašanje,
zakaj so se študentje odločili prav za študij logistike. Največ študentov v Sloveniji je na
to odgovorilo, da se jim zdi ta poklic zanimiv (34 %); z 21 % sledi odgovor, da so
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mnenja, da bodo kot zaposleni v logistični dejavnosti imeli dobro plačo; 17 % jih je
odgovorilo, da so se za študij odločili, ker je šola blizu njihovega doma, in nazadnje s 14
% so študentje, ki so mnenja, da bodo po študiju sto odstotno dobili službo. Tudi
litvanski študentje menijo, da je poklic zanimiv (55,8 %), 34 % so prepričani, da bodo
imeli dobro plačo. Bližina doma za študente v Litvi ni tako pomembna (4,65 %), 16,8 %
pa meni, da bodo po študiju sto odstotno dobili službo.
Na vprašanje, kateri od naštetih dejavnikov se jim zdi pomemben za študij, je največ
študentov odgovorilo (80 % v SLO in 81 % v LTV), da je zanje pomemben pomen
študija, aktualnost znanja in informacij, ki jih pridobivajo od predavateljev; pomemben
se jim zdi tudi dober kontakt med predavateljem in študentom (61 % v SlO in 70 % v
LTV). S 43 % v SLO in 44 % v LTV so odgovorili, da se jim zdi predavateljeva pomoč
med študijem zelo pomembna, okoli 40 % študentov v obeh državah pa meni, da je
dobra razlaga snovi tudi zelo pomembna za študij. Po vseh postavkah se odgovori med
študenti v obeh državah zelo malo razlikujejo.
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Slika 1: Pomembnost dejavnikov za študij – SLO
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Slika 1a: Pomembnost dejavnikov za študij – LTV
Na vprašanje »Katera znanja logističnega inženirja so zate pomembna?« jih je v Sloveniji
največ odgovorilo, da so to delovne izkušnje, delo z računalnikom in znanje tujih jezikov.
Za litvanske študente so bistveno pomembnejša profesionalna znanja, manjši pomen pa
pripisujejo vozniškemu dovoljenju; 19 % jih celo misli, da je to povsem nepomembno.
Odgovorov z 'ni pomembno' v Sloveniji skoraj ni; le 2 % študentov je odgovorilo, da
specializiranost za posamezno področje dela ni pomembna.
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Slika 2: Pomembnost znanj za logističnega inženirja v SLO
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Slika 2a: Pomembnost znanj za logističnega inženirja v LTV
Na vprašanje, kaj predstavlja največji minus logističnega strokovnjaka v podjetju, so
odgovori razporejeni, kot kažeta grafa 3 in 3a. Največji minus za študente v obeh
državah predstavlja nezmožnost logističnega strokovnjaka, da najde problem, ga
analizira in uspešno reši. Skupaj z nezmožnostjo planiranja dejavnosti in slabim
poznavanjem dejanskih problemov v podjetniški praksi zavzemajo ti trije minusi 55 % v
Sloveniji in 72 % v Litvi, in sicer med vsemi minusi. Pomanjkljivemu znanju dela z
računalnikom in poznavanju tujih jezikov pripisujejo slovenski študentje večji pomen, pri
ostalih pomanjkljivostih pa so odgovori zelo podobni.
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Slika 3: Največji 'minus' logističnega strokovnjaka v podjetju v SLO
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Slika 3a: Največji
jvečji 'minus' logističnega strokovnjaka v podjetju v LTV
Pri vprašanju, kakšna
akšna je pomembnost posameznih znanj za logističnega inženirja, je bilo
veliko odgovorov označenih s 'pomembno', kar kažejo rezultati na graf
grafih 4 in 4a.
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Slika 4: Katera znanja so pomembna za logističnega inženirja (SLO)

66

100%

1. letna konferenca

sposobnost kulturnega
obnašanja

0

podjetnost

0

medosebne, kulturne in
družbene sposobnosti

0

spretnosti za učenje

0

znanje z računalnikom in
drugimi teh. pripomočki

0

matematično znanje in osnove
ostalih tehničnih znanj

0

sposobnost komuniciranja v
tujem jeziku

0

sposobnost komuniciranja v
maternem jeziku

0

Kakovost v višjih strokovnih šolah

50

34

19

46

35

22

57

16

28

63

26

5

14

56

18

35

60

7

60

10%

ni pomembno

21

56

23

0%

16

20%

manj pomembno

30%

33

40%

pomembno

50%

60%

70%

80%

90%

100%

zelo pomembno

Slika 4a: Katera znanja so pomembna za logističnega inženirja (LTV)
Litvanskim študentom se zdijo vsa našteta znanja v povprečju zelo pomembna v večji
meri, kot to ocenjujejo slovenski študentje. Odstopanja pa so tudi pri opredelitvi manjše
pomembnosti posameznih znanj. Slovenskim študentom se zdi pomembno, da je
logistični inženir podjeten, da ima matematično znanje in osnove ostalih tehničnih znanj.
70 % jih je odgovorilo, da mora imeti spretnost za učenje, saj se na delovnem mestu
srečuje z veliko novostmi; tudi vsa ostala znanja so dobila skoraj enak delež odgovorov.
Nobeno od naštetih znanj se študentom v obeh državah ne zdi nepomembno.
Študenti so označili, kaj bi po njihovem mnenju pomagalo pri zaposlitvi logističnega
inženirja. Iz rezultatov je razvidno, da jih je skoraj polovica v Sloveniji prepričana, da bi
boljše obveščanje o potencialnih možnostih zaposlitve pomagalo pri njihovi zaposlitvi, v
Litvi tako razmišlja le 22 %. Večji poudarek praktičnemu delu kot v Sloveniji (16 %) dajo
študentje v Litvi (28 %).
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Slika 5: Dejavniki, ki bi pomagali pri zaposlitvi logističnega inženirja v SLO
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Slika 5a: Dejavniki, ki bi pomagali pri zaposlitvi logističnega inženirja v LTV

Študentje se v 77 % v Sloveniji in v kar 93 % v Litvi izrekajo, da je potrebno, da šola
sodeluje s podjetji glede študija in prakse. Ker imajo v programu Logistično inženirstvo
študentje kar 800 ur praktičnega izobraževanja, kar je zelo dobrodošlo pri nabiranju
izkušenj, takšen odgovor ni presenetljiv. Želje za še močnejšo povezanost s podjetji
izkazujejo litvanski študentje, katerih program je prav tako poklicno zasnovan, saj v
celotnem študiju prebijejo na praksi 5,5 mesecev.
Na vprašanje »Kaj meniš, ali si po končani šoli dovolj pripravljen/a za delo na področju
logistike?« je samo 2 % študentov v Sloveniji odgovorilo, da so pripravljeni za delo po
končani diplomi; enako meni 28 % študentov v Litvi. 21 % v Sloveniji in 33 % v Litvi jih
je odgovorilo, da niso dovolj pripravljeni za delo in kar 77 % v Sloveniji in 39 % v Litvi
jih težko oceni svojo pripravljenost za delo.
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Slika 6: Ali si po končani šoli dovolj pripravljen/a za delo na področju logistike? (SLO)
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Slika 6a: Ali si po končani šoli dovolj pripravljen/a za delo na področju logistike? (LTV)
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Odstopanja med študenti obeh držav so pri tem vprašanju v povprečju daleč največja.
Dobro bi bilo raziskati, kje so vzroki za tako kritičnost v oceni lastnega znanja pri
slovenskih študentih in sorazmerno velik odstotek tistih, ki svoje pripravljenosti za delo
kljub velikemu številu ur, prebitih na praktičnem izobraževanju, ne zmorejo oceniti ali pa
ne verjamejo v dosežene poklicne kompetence.

4

ZAKLJUČEK

Opravljena raziskava v smislu preverjanja kompetenc pri študiju logistike na obeh
izobraževalnih ustanovah kaže, da se študentje zavedajo pomena pridobivanja določenih
kompetenc za uspešno zaposlitev na področju logistike. Velik pomen postavljajo
doseganju temeljnih kompetenc za delo strokovnjaka v logistiki (znanje tujih jezikov,
računalniška znanja …). Pomembne pa so tudi poklicno-specifične kompetence, prikazane
v grafih 2 in 2a, kjer so predvsem litvanski študentje poudarili, da so za logističnega
strokovnjaka pomembna profesionalna znanja stroke in primerne praktične izkušnje. Vsi
študentje so mnenja, da mora šola tesneje sodelovati s podjetji v času študija in pri
praktičnem izobraževanju.
Presenečeni smo bili nad ugotovitvijo, da slovenski študentje zelo kritično ocenjujejo
usposobljenost za delo logističnega inženirja po končanem šolanju. Samo 2 % jih namreč
meni, da so za delo dobro pripravljeni, v Litvi je takšnih 28 %. Pridobljene kompetence bi
jim morale omogočiti boljše možnosti za zaposlitev, v kar pa študentje niso povsem
prepričani.
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MERJENJE IN IZBOLJŠAVE VIŠJE ŠOLE RAVNE
mag. Martina Ribič
Višja šola Ravne

POVZETEK
Samoevalvacijo v študijskem letu 2008/09 smo izvedli kot merilo za spremljanje,
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti naše višje strokovne šole. To smo izvedli s
pomočjo štirih anket in sicer Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih, Anketa o
zadovoljstvu strokovnih delavcev, Anketa o šoli in študijskem procesu in Anketa o
praktičnem izobraževanju.
Oceno samoevalvacije sestavljajo skupna povprečna ocena in standardna deviacija,
povprečna ocena in standardna deviacija glede na sklope oz. smiselnost povezanih
vprašanj ter glede na študijske programe in način študija.
Analiza samoevalvacije prikazuje naslednja dejstva:
Skupna povprečna ocena ankete o izvedbi predmeta in izvajalcih je 4,28.
Skupna povprečna ocena ankete o šoli in študijskem procesu je 3,72.
Povprečna ocena o zadovoljstvu strokovnih delavcev je 4,26
Anketo o praktičnem izobraževanju bo potrebno dopolniti, saj dobimo številčno oceno le
pri dveh vprašanjih, kar pa ne zadostuje za primerjavo ocene z ostalimi anketami oz.
drugimi višjimi šolami.
1 UVOD
Vprašanja o kakovosti so osrednja tema sodobnih razprav v šolstvu. Kakovost je splošno
definirana kot izpolnjevanje standardov in/ali zadovoljstvo uporabnikov. Teorije o
kakovosti se opirajo predvsem na tri pristope; nadzor kakovosti, zagotavljanje kakovosti
in celovito obvladovanje kakovosti. Zagotavljanje kakovosti je povezano s standardi ISO
in podobnimi določili, gre pa za neke vrste povezavo notranjega in zunanjega
ocenjevanja ter zagotavljanja kakovosti. Medtem ko bi standardom lahko rekli normativni
pristop h kakovosti, je TQM opredeljen kot konceptualni pristop in deluje kot nekakšen
notranji pritisk k izboljševanju kakovosti.
Na področju izobraževanja so se pojavili tudi drugi modeli, na primer tako imenovane
Glasserjeve šole, ki temeljijo na idejah vzajemnosti in načinu obvladovanja študentov.
Vse bolj aktualna je tudi samoevalvacija. Če naj samoevalvacijski sistem upošteva
delovanje organizacije, ki tako rekoč živi v kompleksnem in dinamičnem okolju, potem
mora tudi sam sistem živeti in se spreminjati. [1]
2 POROČILO O SAMOEVALVACIJI
ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09

VIŠJE

STROKOVNE

ŠOLE

RAVNE

V

V skladu s tretjim odstavkom 51. člena Zakona o visokem šolstvu in 7 alinejo 2. člena
Meril za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov,
študijskih programov smo morali oddati poročilo o samoevalvaciji do 15. maja 2009.
V študijskem letu 2008/09 smo izvedli oceno samoevalvacije kot merilo za spremljanje,
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti naše višje strokovne šole. To smo izvedli z anketo
o izvedbi predmeta in izvajalcih, anketo o zadovoljstvu strokovnih delavcev, anketo o šoli
in študijskem procesu ter anketo o praktičnem izobraževanju.
Za lažjo interpretacijo rezultatov sem podala ocenjevalno lestvico. Vsaka anketa je
sestavljena iz opisnega in ocenjevalnega dela. Ocenjevalni del je sestavljen iz petih ocen,
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in sicer: sploh se ne strinjam, se ne strinjam, delno se strinjam, precej se strinjam in
popolnoma se strinjam. Študenti so svoja mnenja izrazili tako, da so s križcem označili, v
kakšni meri se strinjajo s posamezno trditvijo. Oceno samoevalvacije sestavljajo skupna
povprečna ocena in standardna deviacija, povprečna ocena in standardna deviacija glede
na sklope oz. smiselnost povezanih vprašanj ter glede na študijske programe in način
študija.
Standardna deviacija ali standardni odklon je statistični kazalec, največkrat uporabljen za
merjenje statistične razpršenosti enot. Standardna deviacija je definirana kot kvadratni
koren variance, s čimer je v vsakem primeru dosežena pozitivna vrednost kazalca.
Ankete o zadovoljstvu strokovnih delavcev smo izpolnili predavatelji višje šole.
Ostale kopije anket sem razdelila študentom. Referent je podatke izpolnjenih anket
vnesel v računalniški program Evidenca. Na osnovi teh podatkov sem izdelala oceno
samoevalvacije, ki je opisana v nadaljevanju.

2.1 OCENA ANKETE O IZVEDBI PREDMETA IN IZVAJALCIH
Anketa je sestavljena iz treh delov. Prvi del sestavljajo vprašanja o predmetu, drugi del
so dodatna mnenja in predlogi, tretji del pa je namenjen izvedbi predavanj. Prvi in tretji
del nam dajeta številčno oceno, drugi del pa opisno oceno.
Redni študenti strojništva so izvedli oceno iz 10 predmetov in izvajalcev, izredni pa iz 7.
Redni študenti mehatronike so izvedli oceno iz 9 predmetov in izvajalcev, izredni pa iz 7.
Vprašanj, ki se navezujejo na predmet, je 8. Skupna povprečna ocena teh vprašanj je
4,13, najvišja povprečna ocena je 4,79, najnižja pa 3,50. Najnižja standardna deviacija
prvega dela je 0,18, najvišja pa 0,89.
Tretji del ankete o izvedbi predavanj nam da skupno povprečno oceno 4,35, najvišja
povprečna ocena je 4,94, najnižja pa 3,70. Najnižja standardna deviacija drugega dela je
0,13, najvišja pa 0,87.
Skupna povprečna ocena o izvedbi predmeta in izvajalcih je 4,28.
Najnižja skupna standardna deviacija je 0,17, najvišja pa 0,94.
Če pa pogledamo povprečno oceno po študijskih programih in načinu študija, so rezultati
razvidni iz tabele 1.
Najvišje so ocenili predmet in izvajalca izredni študenti, najnižje pa redni študenti
strojništva, zato bomo to oceno podrobno pregledali in ukrepali.
Tabela 1: Povprečna ocena ankete o izvedbi predmeta in izvajalcih glede na program in
način študija

Povprečje − mehatronika − redni

4,26

Povprečje − strojništvo − redni

4,02

Povprečje − mehatronika − izredni

4,46

Povprečje − strojništvo − izredni

4,49

Iz tabele 2 je razvidno, da so študenti mehatronike bolj zadovoljni z našim delom.
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Tabela 2: Povprečna ocena ankete o izvedbi predmeta in izvajalcih glede na program
Povprečje – strojništvo

4,21

Povprečje – mehatronika

4,35

Najvišja posamezna ocena o izvedbi predmeta in izvajalcih je bila 4,88, najnižja pa 3,50.
Povprečno najnižje ocenjeno vprašanje, z oceno 3,81, je: študijska literatura je dostopna
za predmet, gradivo, učbeniki, skripta oz. drugi pripomočki so kvalitetni in uporabni.
Povprečno najvišje ocenjeno vprašanje, z oceno 4,54, je: izvajalec/izvajalka se je držal/a
urnika in dogovorov oz. je dosegljiva v času govorilnih ur.

2.2 OCENA ANKETE O ZADOVOLJSTVU STROKOVNIH DELAVCEV
Anketa je sestavljena iz petih delov. Prvi del se navezuje na organizacijo dela in delovne
pogoje, drugi del so vprašanja o sodelovanju, medosebnih odnosih in informiranju, tretji
del je namenjen plačilu in nagrajevanju, četrti del je namenjen mnenju o delu na višji
šoli, v zadnjem petem delu pa se ocenjuje celovita ocena zadovoljstva na delovnem
mestu strokovnega delavca.
Skupna povprečna ocena prvega dela je 4,37, drugega in četrtega dela je 4,33, tretjega
dela je 3,61 in petega dela je 4,14.
Najnižja ocena je bila namenjena plačilu in nagrajevanju. Najvišjo oceno je dosegla
organizacija dela in delovni pogoji.
Standardna deviacija prvega dela je 0,43, drugega dela je 0,23, tretjega dela je 0,30,
četrtega dela je 0,26 in petega dela je 0,29.
Povprečna ocena o zadovoljstvu strokovnih delavcev je 4,26.
Skupna standardna deviacija je 0,38.
Skupna povprečna ocena po vprašanjih je razvidna iz grafa 1.
Povprečno najnižje ocenjena vprašanja, z oceno 3,29, sta:
- vodstvo nagradi moj trud z (ne) materialno nagrado in
- prostor v šoli, kjer se lahko pripravljam na delo in opravim individualne razgovore,
je ustrezen.
Povprečno najvišje ocenjena vprašanja z oceno 4,86 sta:
- prostori za predavanje, vaje in druge oblike so bili ustrezni ter
oprema in tehnični pripomočki v predavalnicah so ustrezni.
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Slika 1: Skupna povprečna ocena po vprašanjih

2.3 OCENA ANKETE O ŠOLI IN ŠTUDIJSKEM PROCESU

Glede na smiselnost vprašanj smo anketo razdelila na 4 dele. V prvem delu so študenti
ocenili ustreznost prostorov z oceno 3,6. Dostopnost do informacij so ocenili z oceno
3,67. Dostopnost literature so ocenili z oceno 3,36. Vprašanja v zvezi s praktičnim
izobraževanjem so ocenili z 3,94.

Skupna povprečna ocena o šoli in študijskem procesu je 3,72. Najnižja skupna
standardna deviacija je 0,34, največja pa 0,66. Če pa pogledamo povprečno oceno po
študijskih programih in načinu študija, so rezultati razvidni iz tabele 3.
Najvišje so ocenili šolo in študijski proces izredni študenti strojništva, najnižje pa redni
študenti strojništva, zato bomo to oceno podrobno pregledati in ukrepali.
D o s e d a n ji š t u d ij je iz p o ln il m o ja p r ič a k o v a n ja .

Povprečje -vseh

S p r e m lja n je p r a k t ič n e g a iz o b r a ž e v a n ja s s t r a n i š o le je b ilo
u s t re z n o .

N a p r a k t ič n e m iz o b r a ž e v a n je s e m o p r a v lja l/ a u s t r e z n a
s t r o k o v n a d e la in p r id o b il d e lo v n e iz k u š n je .

O r g a n iz a c ija p r a k t ič n e g a iz o b r a ž e v a n ja je b ila u s t r e z n a .

N a r a z p o la g o je d o v o lj in f o r m a c ij o m o ž n o s t i v k lju č e v a n ja v
p r o je k t e in m e d n a r o d n o iz m e n ja v o .

D e lo o s e b ja v r e f e r a t u ( p o m o č , in f o r m a c ije , o d z iv n o s t ) je
u s t re z n o .

U ra d n e u re re f e ra t a s o u s t re z n e .

V e m n a k o g a s e la h k o o b r n e m p o p o m o č v z v e z i s š t u d ije m
( t u t o r s t v o , s v e t o v a n je , p o m o č p r i z a p o s lit v i) .

P r o s t o r v š o li ( č it a ln ic a ) , k je r la h k o š t u d ir a m , je u s t r e z e n .

P o m o č o s e b ja v k n již n ic i je u s t r e z n a .

O b s e g in d o s t o p n o s t lit e r a t u r e in p o d a t k o v n ih b a z v k n již n ic i
s t a u s t re z n a .

R a z p o r e d u r z a p r e d a v a n ja , v a je in d r u g e o b lik e d e la ( v
d n e v u , t e d n u , s e m e s t r u ) je u s t r e z e n .

S p le t n a s t r a n š o le je v s e b in s k o u s t r e z n a in p r e g le d n a t e r
u p o r a b n a in a k t u a ln a .

V š o li s e m im e l/ a m o ž n o s t u p o r a b lja t i in t e r n e t z a š t u d ijs k e
nam ene.

P r o s t o r i z a p r e d a v a n ja , v a je in d r u g e o b lik e d e la s o b ili
u s t r e z n i.

O b v e š č a n je o s p r e m e m b a h je b ilo a ž u r n o in n a t a n č n o .

I n f o r m a c ije o š t u d ijs k e m p r o c e s u s o m i b ile p r a v o č a s n o n a
r a z p o la g o ( d o s t o p n e ) .
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Tabela 3: Povprečna ocena ankete o šoli in študijskem procesu glede na program in način
študija

Povprečje ‒ strojništvo ‒ redni

3,11

Povprečje ‒ strojništvo ‒ izredni

4,18

Povprečje ‒ mehatronika ‒ redni

3,79

Povprečje

‒

mehatronika

izredni

‒

3,82

Študenti mehatronike so šolo in študijski proces ocenili z višjo oceno kot študenti
strojništva, kar je razvidno iz tabele 4.
Tabela 4: Povprečna ocena ankete o šoli in študijskem procesu glede na program

Povprečje ‒ strojništvo

3,64

Povprečje ‒ mehatronika

3,80

Povprečno najnižje ocenjeno vprašanje z oceno 2,97 je: na razpolago je dovolj informacij
o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno izmenjavo.
Povprečno najvišje ocenjeno vprašanje z oceno 4,20 je: prostori za predavanje, vaje in
druge oblike dela so bili ustrezni .
2.4 OCENA ANKETE O PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU
Anketo o praktičnem izobraževanju bo potrebno dopolniti, saj dobimo številčno oceno le
pri dveh ne tako pomembni vprašanjih: kdo vam je uredil praktično izobraževanje v
organizaciji, v kakšni meri ste organizacijo, kjer ste opravljali praktično izobraževanje, že
poznali.
Za ostale odgovore je ocena opisna. Zaradi tega tudi ni mogoče narediti primerjalne
ocene z ostalimi anketami oz. drugimi višjimi šolami.

3

SKLEPNE UGOTOVITVE

Skupna povprečna ocena ankete o izvedbi predmeta in izvajalcih je 4,28.
S predavatelji, ki imajo najnižje ocene, je ravnatelj višje šole opravil individualni
razgovor na katerem smo pregledali ocene po vprašanjih in uvedli spremembe, kjer je
potrebno.
Ker je bilo vprašanje o dostopnosti študijske literature najnižje ocenjeno, smo se
dogovorili, da je moral vsak predavatelj do oktobra pripraviti gradivo za predmet, ki ga
poučuje in ga objaviti na spletni strani šole.
Skupna povprečna ocena ankete o šoli in študijskem procesu je 3,72.
Najnižja ocena je bila pri vprašanju o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno
izmenjavo. To je naloga ravnatelja in vseh predavateljev za to študijsko leto.
Povprečna ocena o zadovoljstvu strokovnih delavcev je 4,26. Iz rezultata je razvidno, da
smo zaposleni najbolj zadovoljni s prostori za predavanja, manj pa s prostori za
predavatelje in z (ne) materialnim nagrajevanjem. Ta dva problema nista rešljiva v
kratkem.
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LITERTURA IN VIRI
N. Trunk Širca. Amodelnost
management, 2004.
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MERJENJE KAKOVOSTI ŠTUDIJA NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI
mag. Anton Vorina
Poslovno-komercialna šola Celje, Višja strokovna šola

POVZETEK
V zadnjih letih se veliko piše in govori tudi o kakovosti v šolstvu. Za doseganje kakovosti
višje strokovne šole so odgovorni vsi udeleženci življenja šole, tako študentje kot
predavatelji in vodstvo šole. Z referatom želim prikazati vsebino (kriterije kakovosti
študija) vprašalnika, ki so ga izdelali študentje Poslovno-komercialne šole Celje, višje
strokovne šole, v študijskem letu 2008/2009, s katerim bi študentje merili kakovost na
višji strokovni šoli.
Namen referata je teoretično opredeliti kakovost v šolstvu ter analizirati anketni
vprašalnik, ki ga je izpolnilo 100 študentov PKŠ Celje, višje strokovne šole v marcu 2009.
V raziskavi želim ugotoviti oziroma raziskati različne kriterije kakovosti izvajanja
študijskega procesa in analizirati zadovoljstvo študentov s študijem, s predavatelji, z
ostalimi študenti, s štipendijo, z možnostmi napredovanja in s študijskimi pogoji. Ugotovil
sem, da so študentje nezadovoljni predvsem s štipendijo in z možnostjo zaposlitve po
končanem študiju.
1 UVOD
Osnovni namen višje strokovne šole je izobraževanje študentov. Vsaka šola si prizadeva,
da bi to osnovno dejavnost, pa tudi vse ostale, ki k njej vodijo, opravljala čim bolj
kakovostno. A kdaj je šola pravzaprav kakovostna, kako naj to ugotavljamo, kako naj
čim bolj sistematično evidentiramo in odpravljamo morebitne pomanjkljivosti? V
konkretnem primeru sem analiziral anketni vprašalnik, ki so ga izdelali študentje
Poslovno-komercialne šole Celje, višje strokovne šole.
Cilj referata je raziskati kakovost na Poslovno-komercialni šoli Celje, višji strokovni šoli in
podati predloge izboljšav.
2 MERJENJE KAKOVOSTI NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI
Avtorji različno pojmujejo kakovost, vsem pa je skupno, da kakovost določa kupec in da
je cilj kakovosti zadovoljstvo vseh, tako kupcev kot prodajalcev. Kakovost po standardu
ISO 8402 opredelimo kot skupek vseh lastnosti in karakteristik proizvoda, procesa ali
storitve, ki se nanašajo na sposobnost, da izpolnijo postavljene in neposredno izražene
potrebe (Kovačič in Vukšić, 2005, 76).
Cilj podjetja je, da so izdelki oziroma storitve izvedene tako, da najbolje zadovoljijo
zahteve in pričakovanja kupcev oz. odjemalcev, katerim so namenjene (Merkač, 1998).
Slediti trendom sodobnega časa, celovito obravnavati kakovost kupca, odjemalca ali
potrošnika, pravilno oceniti, kaj je pomembno za kvalitetno trženje storitev, pridobivati
nova znanja in veščine, skratka posvetiti se željam in potrebam kupca, to so osnovni
pogoji za doseganje želenih rezultatov podjetja/organizacije. Merila sodobne uspešnosti,
trženjsko komuniciranje, etično ravnanje in dobri medosebni odnosi so vodila k poslovni
odličnosti menedžmenta podjetja (Kralj 2001, 33−35 ).
Organizacija mora planirati in izvajati procese nadzorovanja, merjenja, analiziranja in
izboljševanja, ki so potrebni, da dokaže skladnost z zahtevami za proizvod, da zagotovi
skladnost sistema vodenja kakovosti in da nenehno izboljšuje uspešnost sistema vodenja
kakovosti (ISO 9001:2008, 24). Kot eno od meritev delovanja sistema vodenja kakovosti
mora organizacija nadzorovati informacije o zaznavanju odjemalcev, ali je organizacija
izpolnila njihove zahteve (ISO 9001:2008, 25).
Zadovoljstvo študentov na Poslovno-komercialni šoli Celje, višji strokovni šoli smo v
mesecu marcu 2009 merili z anketnim vprašalnikom, kar je prikazano v nadaljevanju.
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RAZISKAVA IN UGOTOVITVE
Namen in cilji raziskave
Namen raziskave je spoznati oziroma predstaviti anketni vprašalnik, ki so ga izdelali
študentje Poslovno-komercialne šole Celje, višje strokovne šole, s katerim bi lahko merili
zadovoljstvo študentov na višjih strokovnih šolah. Cilj raziskovanja je spoznati, s katerimi
kategorijami kakovosti so študentje bolj zadovoljni in s katerimi manj in ali obstajajo
statistično pomembne razlike med programi glede na zadovoljstvo s štipendijo.
Hipoteze
Hipoteza 1: Študentje so zelo nezadovoljni z možnosti za napredovanje študija, meni
večina anketirancev.
Hipoteza 2: Med programi obstaja statistično pomembna razlika glede na zadovoljstvo s
štipendijo.
Vzorec
Vzorec sestavlja 100 naključno izbranih študentov Poslovno-komercialne šole Celje višje
strokovne šole. Med študenti je bilo 21 moških in 79 žensk (Tabela 3). V programu
Ekonomist je sodelovalo 57 študentov, v programu Komercialist 31 študentov in v
programu Računovodja 12 študentov (Tabela 1). Največ anketirancev je starejših od 20
let (Tabela 2).
Tabela 1: Vzorec anketirancev po smeri izobraževanja

Veljaven

Frekvenca
57
31
12
100

ekonomist
komercialist
računovodja
Skupaj

Procent
57,0
31,0
12,0
100,0

Veljaven
procent
57,0
31,0
12,0
100,0

Kumulativa v
procentih
57,0
88,0
100,0

Tabela 2: Vzorec anketirancev po spolu

Veljaven

moški
ženska
Skupaj

Frekvenca
21
79
100

Procent
21,0
79,0
100,0

Veljaven
procent
21,0
79,0
100,0

Kumulativa v
procentih
21,0
100,0

Tabela 3: Vzorec anketirancev po starosti

Veljaven

do 18 let
od 18 do 20 let
nad 20 let
Skupaj

Frekvenca
4
39
57
100

Procent
4,0
39,0
57,0
100,0

Veljaven
procent
4,0
39,0
57,0
100,0

Kumulativa v
procentih
4,0
43,0
100,0

Metode dela in opis vprašalnika
Anketni vprašalnik je sestavljen iz 36 vprašanj zaprtega tipa, 3 vprašanja odprtega tipa
pa se nanašajo na demografske podatke anketirancev. Vprašanja zaprtega tipa so
zajemala lestvico od 1 do 5. Lestvica je vsebovala kriterije, pri čemer 1 pomeni sploh se
ne strinjam, 2 delno se strinjam, 3 pomeni niti da niti ne, 4 večinoma se strinjam in 5
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popolnoma se strinjam. Zadovoljstvo smo merili z lestvico 1 pomeni zelo nezadovoljen, 2
nezadovoljen, 3 srednje zadovoljen, 4 zadovoljen in 5 zelo zadovoljen.
Demografska vprašanja so zavzemala podatke o spolu, programu in starosti
anketirancev. Anketirancem je bila zagotovljena anonimnost in zato so njihovi odgovori
prikaz realnega stanja. Anketiranje smo izvajali v mesecu marcu 2009. Zbrane podatke
sem obdelal s pomočjo programa SPSS. Prav tako sem uporabil tudi Microsoft-ovi orodji
Word in Excel.
Ugotovitve raziskave
V nadaljevanju so prikazane srednje vrednosti in standardni odkloni glede na področje
zadovoljstva študentov (Tabeli 4 in 5).
Tabela 4: Srednje vrednosti in standardni odkloni glede zadovoljstva študentov

Tabela 5: Srednje vrednosti in standardni odkloni glede zadovoljstva študentov

Iz tabel 4 in 5 lahko ugotovimo:
• Študentje so najmanj zadovoljni s štipendijo (srednja vrednost 2,22; standardni
odklon 1,74). Prav tako so anketiranci nezadovoljni z delom referata (srednja
vrednost 3,13; standardni odklon 1,28).
• Študentje so najbolj zadovoljni s študijskimi pogoji kot so oprema in prostori
(srednja vrednost 3,73; standardni odklon 1,00). Prav tako so študentje zelo
zadovoljni z ostalimi študenti (srednja vrednost 3,54; standardni odklon 1,00).
V tabeli 6 so prikazana različna področja kakovosti glede na srednje vrednosti.
Iz tabele 6 lahko ugotovimo, da so študentje najmanj zadovoljni s tem, da po končanem
študiju težko dobijo zaposlitev, prav tako se ne veselijo odhoda na predavanja. Študentje
prav tako niso zadovoljni s samo motivacijo na predavanjih. So pa študentje zadovoljni z
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odnosi med študenti, s samostojnostjo pri delu in tudi s tem, da predavatelji cenijo
njihovo dobro opravljeno delo.

Tabela 6: Srednje vrednosti kriterijev kakovosti
N
Po končanem študiju z
lahkoto dobimo željeno
delo
Predavatelji sprejemajo
utemeljene pripombe na
svoje delo
Veselimo se odhoda na
predavanja
Za slabo opravljeno delo
sledi ustrezna graja
oziroma kazen.
Predavatelji nas dovolj
motivirajo.
Z vsemi predavatelji na
šoli z lahkoto
komuniciramo
Študentje si medsebojno
zaupajo
Tisti, ki so bolj
obremenjeni z delom, so
tudi ustrezno stimulirani
Študentje zunaj šole
pozitivno govorimo o njej
Predavatelji vzpodbujajo
študente pri zadanih
nalogah
Na naši šoli odpravljamo
stil vodenja, za katerega
so značilni poveljevanje in
ukazi
Predavatelji pri
predavanjih razlagajo
snov na razumevajoč
način
Študentje si upamo
odkrito povedati svoje
mnenje
Šola skrbi v zadostni meri
za varovanje okolja
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Aritmetična
sredina

St. odklon

100

2,53

1,20

100

2,75

1,00

100

2,91

1,22

100

2,98

1,14

100

2,98

1,08

100

2,99

1,06

100

3,01

1,01

100

3,07

1,05

100

3,09

1,05

100

3,17

1,15

100

3,20

,94

100

3,21

1,06

100

3,23

,94

100

3,23

1,05
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Tabela 6: Nadaljevanje, srednje vrednosti kriterijev kakovosti
Aritmetična
sredina

N
Predavatelji nas z
veseljem usmerjajo pri
delu in so nam vedno na
voljo.
Med predavatelji in
študenti prevladujejo
dobri odnosi
Znamo se skupaj zabavati
Predavatelji nam dajejo
dovolj informacij za dobro
opravljanje izpitov
Kriteriji za napredovanje
so jasni vsem študentom
Študentje imamo jasno
predstavo, o tem kaj se
od nas pričakuje pri
študiju
Kriteriji za ugotavljanje
uspešnosti so jasni
Študentje na vseh nivojih
imamo realne možnosti
za napredovanje
Pri našem študiju je "ton"
komuniciranja sproščen,
prijateljski in humoren
Na naši šoli so
postavljene zelo visoke
zahteve glede študijske
uspešnosti
Uspešnost se praviloma
vrednoti po dogovorjenih
ciljih in standardih
Cilji, ki jih morajo
študentje doseči, so
realno postavljeni
Študentje smo
samostojni pri opravljanju
svojega dela
Odnosi med študenti so
dobri
Na naši šoli predavatelji
cenijo dobro opravljene
naloge

St. odklon

100

3,35

,94

100

3,38

,89

100

3,39

1,13

100

3,39

1,06

100

3,40

1,11

100

3,45

,94

100

3,45

,83

100

3,46

,96

100

3,48

,89

100

3,49

1,08

100

3,55

,81

100

3,56

,77

100

3,61

,95

100

3,66

,96

100

3,71

1,05

Preverjanje hipotez
Hipoteza 1: Študentje so zelo nezadovoljni z možnostmi za napredovanje študija, meni
večina anketirancev. To hipotezo lahko zavrnemo. Kar 46,0 % anketirancev je
zadovoljnih ali zelo zadovoljnih z možnostjo za napredovanje študija. Le 17 %
anketirancev je nezadovoljnih oziroma zelo nezadovoljnih z možnostjo za napredovanje
študija (Tabela 7).
Tabela 7: Frekvenčna porazdelitev glede na zadovoljstvo z možnostmi napredovanja
študija

Veljavni

zelo nezadovoljen
nezadovoljen
srednje zadovoljen
zadovoljen
zelo zadovoljen
Total

Frekvenca
8
9
37
36
10
100

Procent
8,0
9,0
37,0
36,0
10,0
100,0

Veljaven
procent
8,0
9,0
37,0
36,0
10,0
100,0

Kumulativa v
procentih
8,0
17,0
54,0
90,0
100,0
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Hipoteza 2: Med programi obstaja statistično pomembna razlika glede na zadovoljstvo s
štipendijo.
Tabela 8: Zadovoljstvo s štipendijo glede na program izobraževanja
Stopnja zadovoljstva s štipendijo
smer študija
ekonomist
komercialist
računovodja
Skupaj

Aritmetična
sredina
1,79
2,71
3,00
2,22

N
57
31
12
100

Standardni
odklon
1,35
1,57
1,04
1,47

Iz tabele 8 lahko ugotovimo, da so računovodje najbolj zadovoljni s štipendijo (srednja
vrednost 3,00), najmanj pa so zadovoljni s štipendijo študentje v programu ekonomist
(srednja vrednost 1. 79).
Rezultat analize variance (F: 6,531, Sig.: 0,002) je pokazal (Tabela 9), da med
programom oziroma smerjo študija in zadovoljstvom s štipendijo obstaja statistično
pomembna razlika. Hipotezo sprejmemo.
Tabela 9: Zadovoljstvo s štipendijo glede na program izobraževanja

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupno

Vsota
kvadratov
25,299
187,861
213,160

Stopnja
prostosti
2
97
99

Ocena
variance
12,650
1,937

F-preizkus
6,531

Sig.
,002

3 SKLEP
V referatu sem raziskal področje merjena zadovoljstva študentov na Poslovnokomercialni šoli Celje, višji strokovni šoli. Ugotovil sem, da so študentje zadovoljni s
opremo in pogoji študija, z odnosi med študenti in tudi s predavatelji. Študentje so
izrazili nezadovoljstvo s štipendijo, na kar šola nima veliko vpliva. Prav tako študentje
niso zadovoljni z možnostjo zaposlitve po končanem študiju in z delom referata.
Predlagam, da:
- šola nagradi najboljšega študenta z denarno nagrado (lahko v obliki
štipendije),
- se šola poveže z gospodarstvom in pomaga študentom pri možnostih
zaposlovanja,
- predavatelji bolj motivirajo študente, morda s praktičnimi primeri iz
podjetij, s katerimi bi šola sodelovala.

LITERATURA IN VIRI
Kralj, J. Temelji menegamenta in naloge managerjev, tretja dopolnjena izdaja. Koper:
Visoko šola za menedžment, 2001.
Merkač, M. Kadri v organizaciji. Koper: Visoko šola za menedžemnt, 1998.
Kovačič, A., in Vukšić Bosilj, V. Management poslovnih procesov. Ljubljana: GV Založba,
2005.
SIST EN ISO 9001:2008. Slovenski inštitut za standardizacijo. December 2008.
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MERJENJA IN ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV V SKLADU Z MERILI
POSLOVNE ODLIČNOSTI
Marija Sraka Šadl
mag. Blanka Vombergar
Vesna Poštuvan
Irena Vračko
Silva Hostnik
Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola Maribor

POVZETEK
Model Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost ima 9 meril in 32 podmeril, od
katerih je najpomembnejše merilo 6 – Rezultati v zvezi z odjemalci, saj je ocenjeno z
največ točkami, kar 200 od 1000 možnih točk. Ocena zadovoljstva odjemalcev je
bistvenega pomena, saj je od zadovoljstva odvisno veliko dejavnikov, s katerimi se
srečujejo študenti, šola in organizacije. Na končno oceno merila vplivajo številni
parametri in primerjave, kot so primerjava z lastnimi cilji, s konkurenco, z najboljšimi v
Sloveniji in v tujini.
Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola Maribor že od leta 2000 sistematično
spremlja zadovoljstvo študentov na rednem in izrednem študiju. Prikazane so metode in
rezultati spremljanja zadovoljstva študentov z organizacijo študijskega procesa na šoli, s
svojo uspešnostjo, s predavatelji, zadovoljstvo študentov na praktičnem izobraževanju.
V postopku Evropske nagrade za kakovost (European Quality Award − EQA) so
organizacije s področja izobraževanja dosegle odlične rezultate in se številne uvrstile med
finaliste.

1 UVOD
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje državno priznanje v
okviru nacionalnega programa kakovosti Republike Slovenije za dosežke na področju
kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in
inovativnosti.
Kratek pregled zgodovinskih dogajanj na področju dvigovanja zavesti o pomenu
kakovosti v svetu:
Japonska je že v petdesetih letih razvila svoj sistemski pristop obvladovanja kakovosti –
Total Quality Management, v letu 1951 je bila podeljena prva nagrada za kakovost, t. i.
Demingova nagrada (po Američanu dr. W. Edwardsu Demingu).
V osemdesetih letih so v Združenih državah Amerike dopolnili japonski model TQM in ga
prilagodili ameriškim razmeram, ter v letu 1988 podelili prvo nagrado za kakovost, t. i.
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA).
V letu 1990 je v Evropi štirinajst vodilnih evropskih podjetij ustanovilo Evropski sklad za
upravljanje kakovosti – European Foundation for Quality Management (EFQM), ki
je osnova za Evropsko nagrado za kakovost (European Quality Award − EQA) in je
združil izkušnje MBNQA in Demingove nagrade. V letu 1992 je bila že podeljena prva
nagrada. Danes je po Evropi ustanovljenih veliko nacionalnih nagrad, ki v največji meri
slonijo na evropskem modelu poslovne odličnosti (Temeljna načela odličnosti, 2004).
V Sloveniji je prav tako osnova EFQM model. Priznanja se podeljuje v skladu z Zakonom
o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost – uradno prečiščeno besedilo,
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Uradni list RS, štev. 83/2003 in Pravilnikom o delu Odbora za Priznanje Republike
Slovenije za poslovno odličnost, Uradni list RS, št.82/2006 z dne 02.08.2006.
Priznanje sestoji iz listine in skulpture in ga nagrajencu izroči predsednik Vlade
Republike Slovenije.
2 NAMEN MODELA POSLOVNE ODLIČNOSTI :
1. Spodbuja slovenske gospodarske družbe, zavode in druge pravne osebe ter
državne organe k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega
doseganja kakovosti ter k načrtovanju in izvajanju sodobnega procesa poslovanja
za zagotovitev konkurenčnosti proizvodov in storitev.
2. Izbira zgledne in najboljše slovenske organizacije glede na vrsto meril po zgledu
evropske nagrade za kakovost.
3. Slovenskim managerjem nudi orodje za nenehno izboljševanje kakovosti
proizvodov, storitev in poslovanja.
4. Slovenskemu gospodarstvu na ta način pomaga pri doseganju globalne
konkurenčnosti (Nacionalna nagrada za kakovost, 2009).

Slika 1: Skulptura – najvišja nagrada Priznanja RS za poslovno odličnost
Vir: Nacionalna nagrada za kakovost, 2009
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MODEL ODLIČNOSTI EFQM

Slika 2: Model odličnosti EFQM
Vir: Model odličnosti EFQM, 2004
Skupno je ocenjenih vseh 9 meril s 1000 točkami. Prvih 5 meril spada pod
dejavnike, naslednja 4 merila pa pod rezultate. Po vsebini predstavljajo:
-

Merilo
Merilo
Merilo
Merilo
Merilo
Merilo
Merilo
Merilo
Merilo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

− Voditeljstvo
− Politika in strategija
− Zaposleni
− Partnerstva in viri
– Procesi
– Rezultati v zvezi z odjemalci
– Rezultati v zvezi z zaposlenimi
– Rezultati v zvezi z družbo
– Ključni rezultati delovanja

Model iz leta 2003 je prenovljen in ga je mogoče aplicirati tudi na neprofitne organizacije.
Novosti oz. izboljšave so na področju uvajanja večje stopnje inovativnosti in možnosti
primerjav (benchmarking), partnerstva, upravljanja znanja, ustvarjalnosti in učenja.
Njegova prednost je v tem, da so razvite in prilagojene posebne verzije meril: za velika,
srednja in majhna podjetja (z 250 in manj zaposlenimi) ter verzija meril za javni in
prostovoljni sektor, ki se uporablja tudi za izobraževalne ustanove.
Način samo-ocenjevanja je po posebni RADAR matriki, ki obsega naslednje vidike:
Results (rezultati),
Approach (pristop),
Deployment (razširjenost),
Assessment and (ocenjevanje in),
Review (pregled).
Poleg spremenjenih meril odličnosti, pa so večje primerjalne prednosti v primerljivosti
med državami ter med zasebnim in javnim sektorjem, kar v današnjem svetu
globalizacije in hitrih tehnoloških inovacij ter stalnih sprememb pomeni svojstveno
prednost (Savič, N., et al., 2007).
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3 MERILO 6 − REZULTATI V ZVEZI Z ODJEMALCI

Merilo 6 je ocenjeno s kar 200 točkami, torej največjim številom točk in je tako
najpomembnejše merilo v celem modelu odličnosti. Ocena posameznega podmerila je
celovita in zajema poleg točk še: Prednosti, Priložnosti za izboljšanje in Vprašanja za
obisk na lokaciji.
Merilo 6 zajema dve podmerili:

6.a

Kazalniki dojemanja

− kažejo, kako odjemalci dojemajo organizacijo (dobimo jih npr. z anketiranjem
odjemalcev, ciljnih skupin, iz ocen študentov, pohval in pritožb). Glede na namen
organizacije primeri kazalnikov, ki se lahko izvajajo, vključujejo:
celostno podobo:
– dostopnost;

•

– komuniciranje;

– informativno gradivo in tehnična
dokumentacija za odjemalce;

– preglednost;

– reševanje reklamacij;

– prilagodljivost;

– usposabljanje za uporabo proizvodov;

– proaktivno vedenje;

– odzivni čas;

– odzivnost;

– tehnična podpora;

proizvode in storitve:
– kakovost;

•

– svetovanje in podpora;

– vrednost;
– zanesljivost;
– inovativno oblikovanje;
– dobava;

– garancijski in jamstveni pogoji;
• zvestobo:
– namen ponovnega nakupa;
– pripravljenost za nakup drugih
proizvodov/storitev organizacije;
– pripravljenost priporočiti organizacijo.

– okoljske lastnosti;
•

6.b

prodajo in poprodajno podporo:
– zmožnosti in vedenje zaposlenih;

Kazalniki delovanja

− so notranji kazalniki, ki jih organizacija uporablja za spremljanje, razumevanje,
napovedovanje in izboljševanje svojega delovanja ter za predvidevanje dojemanja
zunanjih odjemalcev.
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Glede na namen organizacije primeri kazalnikov, ki se lahko vključujejo:
•

celostno podobo:
– število pohval odjemalcev in
imenovanj za nagrade;

•

– reševanje pritožb;

– poročanje v tisku;
•

proizvode in storitve:
– konkurenčnost;
– delež odpovedi, napak, zavrnitev;
– oznake uradne odobritve, okoljske
oznake;
– garancijski, jamstveni pogoji;
– reklamacije;
– logistični kazalniki;
– življenjski ciklus proizvoda;
– inovativno oblikovanje;

prodajno in poprodajno podporo:
– povpraševanje po usposabljanju;

– stopnje odzivnosti;
•

zvestobo:
– trajanje odnosa;
– uspešna priporočila;
– pogostnost/vrednost naročil;
– zvestoba za vse življenje;
– število pritožb in pohval;
– novi in/ali izgubljeni posli;
– ohranitev odjemalcev.

(Vir: Točkovni zvezek, 2003.)

– čas, potreben za uvedbo novega
proizvoda na trg;

Merimo lahko zadovoljstvo: udeležencev izobraževalnega programa,
organizacij, kjer opravljajo praktično izobraževanje,organizacij, kjer se
zaposlujejo diplomanti,družbe, družin, idr.
Kazalniki za izobraževalne institucije z vidika študentov so lahko:
• zadovoljstvo z informiranostjo, komuniciranjem,
• zadovoljstvo s svetovanjem, pozornostjo,
• zadovoljstvo s programi, z učnim gradivom, vsebinami, učnimi metodami,
preverjanjem znanja,
• zadovoljstvo z medsebojnimi odnosi, vzpodbujanjem študentov,
• zadovoljstvo s prostori, disciplino, urejenostjo, tehnično opremljenostjo,
dostopnostjo, varnostjo (zaščita pri delu s kemikalijami, varnost pred
poškodbami, varnost pred krajami, varnost pred nasiljem…)
Merljivi kazalniki so številni in si jih opredeli vsaka organizacija glede na cilje in v skladu
z vizijo, poslanstvom in plani:
- doseganje deleža vpisa študentov (dvig ali padec),
- doseganje povprečja ocen, prisotnosti na predavanjih, vajah,
- doseganje deleža diplomantov od vpisanih študentov,
- mednarodno sodelovanje v razvojnih projektih, inovativnost, itd.
Merilo 6 zajema poleg anketiranja odjemalcev tudi reklamacije oz. postopek ravnanja
in reševanja pritožb odjemalcev, tudi študentov. Kako jih rešujemo in
obravnavamo? Še vedno ni pravih postopkov in pravilnih pristopov reševanja pritožb.
Najpogosteje vodstvo šole trdi: »Pritožb pa na naši šoli nimamo«. Kar je pogosto
posledica neurejenega pristopa k reševanju pritožb. Spremljamo delež pritožb, vzroke za
pritožbe, čas reševanja pritožbe, število nerešenih pritožb, uvedene ukrepe, primerjava s
konkurenco po deležu pritožb, trende, ali delež pritožb pada ali narašča iz leta v leto.
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4 MERJENJE ZADOVOLJSTVA ODJEMALCEV NA ICP MARIBOR

Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola Maribor (prej Živilska šola) je letos
praznovala že 10 let obstoja. V 2008 je diplomiralo 55 študentov, od tega 35 na rednem
študiju.
Zadovoljstvo študentov spremljamo na ICP od leta 2000, torej že deveto leto. Področja
anketiranja so široko zastavljena in primerljiva z ostalimi višjimi strokovnimi šolami.
Zadovoljstvo spremljamo za vsak letnik študija posebej, ločeno za redne in izredne
študente. Z rezultati anket se seznani vodstvo šole, predavateljski zbor in pomembne
institucije. Na osnovi rezultatov se sprejmejo ukrepi in aktivnosti za izboljšanje.
a) Anketa o zadovoljstvu študentov
Ankete se izvedejo konec šolskega oz. študijskega leta, za ocenjevanje zadovoljstva s
praktičnim izobraževanjem pa po koncu praktičnega izobraževanja v organizaciji. Vse
ankete so anonimne in jih izpolni 95 % aktivnih študentov.
Z anketo želimo ugotoviti oceno zadovoljstva z urniki, s prostori, s študijskimi gradivi,
knjižnico, zahtevnost študija, obremenjenost študentov, koliko ur dnevno študenti
posvetijo študijo. Študenti podajo predloge za izboljšanje in pohvale.
Anketa se je v devetih letih anketiranja nekajkrat spremenila in izboljšala. Rezultati se iz
leta v leto izboljšujejo. Redni študenti izražajo dobre ocene za učne oz. študijske pogoje,
primernost učnih gradiv in za učne vsebine. Študenti so podali nekaj predlogov za
izboljšanje, ki so se v večini že realizirali. Kot primer: izredni študenti so najslabše
ocenjevali urnik predavanj in vaj, saj so imeli predavanja in vaje tudi ob sobotah. V
študijskem letu 2008/2009 se je urnik spremenil in so imeli proste sobote.
b) Evalvacija predavateljev
- se izvaja konec študijskega leta s pomočjo ankete, ki zajema 8 vprašanj in ima ocene 1
do 5. Prikazani rezultati zadovoljstva študentov s predavatelji od leta 2000 za 1. letnik in
od 2001 za 2. letnik rednega študija kažejo pozitivni trend iz leta v leto. Ciljna povprečna
ocena je 4,0. Višje ocene so pri študentih 2. letnika in pri izrednih študentih, kjer je
povprečna ocena 3,86, najvišja pa kar 4,71.
5
4
3
2
1
0

Ocena:
Povprečna
Najvišja
Najnižja
Ciljna

Slika 1: Pregled ocen predavateljev rednega študija v študijskih letih od 2000/2001 do
2008/2009 študentov 1. letnika na ICP
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3
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Ocena:
Povprečna
Najvišja
Najnižja

0
Ciljna

Slika 2: Pregled ocen predavateljev rednega študija v študijskih letih od 2001/2002 do
2008/2009 študentov 2. letnika na ICP
c) Anketa o zadovoljstvu s praktičnim izobraževanjem
- se izvaja od leta 2005 naprej in zajema vse študente na praksi. Študenti opravljajo
vsako študijsko leto po programu 10 tednov prakse v podjetjih. Šola je v študijskem letu
2007/08 sodelovala z več kot 60 podjetji in zavodi ter več kot 80 mentorji v podjetjih pri
izvajanju praktičnega izobraževanja.
Anketa zajema 6 vprašanj. Zanima nas, ali so imeli študenti probleme v času izvajanja
praktičnega izobraževanja in kakšen, kako so bili študenti zadovoljni z izvedbo programa,
kako z mentorji, kakšna je korist opravljanja praktičnega izobraževanja in drugo.
Zadovoljstvo merimo s štiri stopenjsko lestvico.
Leta 2005 je 75 % študentov odgovorilo, da niso imeli nobenih težav pri opravljanju
praktičnega izobraževanja, leta 2008 pa je ta delež narasel na kar 94 %.
Leta 2005 je 51 % študentov odgovorilo, da vidijo korist opravljanja praktičnega
izobraževanja, da povežejo teorijo s prakso, si nabirajo delovne izkušnje in nova znanja,
leta 2008 pa kar 86 %.
Večina študentov je zadovoljnih z mentorji, saj je več kot 95 % študentov mentorjem
dalo najvišjo oceno.
Na vprašanje »Vaše pobude in predlogi za izboljšanje PI.« je le 5 % študentov podalo
predloge, da si želijo bolj zahtevno delo in nagrado za opravljeno delo.
Letno uvede šola dodatne ukrepi oz. aktivnosti na osnovi podanih predlogov podanih v
anketah in izboljšave. Študenti so vključeni v aktivnosti šole, izboljšalo se je sodelovanje
in redno komuniciranje, bolj so zadovoljni s predavatelji in z opravljanjem praktičnega
izobraževanja.

5 ZAKLJUČEK
Model odličnosti se postopoma uveljavlja na vseh nivojih izobraževanja, kar dokazuje
Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto, ki je uvedla na nivoju podiplomskega
študija program druge stopnje (magisterij) Poslovna odličnost. Program zajema tudi
Kakovost in odličnost v šolstvu s kar 5 KT − kreditnimi točkami (Podiplomski študijski
program, 2009).
Na razpis za Evropsko nagrado za kakovost (European Quality Award − EQA) se vsako
leto prijavi več sto najboljših gospodarskih družb in organizacij iz javnega sektorja, tudi
izobraževalnih institucij. Veliko izmed njih doseže odlične rezultate in se uvrsti med
finaliste. Najboljši med zmagovalci in finalisti po letih, kot jih navaja Global Challenges
[…], 2006, 7−12., so bili:
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leta 2000 − Foxdenton School and Integrated Nursery iz Velike Britanije
(zmagovalec) in Marmara University – Faculty of Engineering iz Turčije (finalist),
leta 2001 − St. Mary's College Northem Ireland (zmagovalec) in City Technology
College Kinghurst iz Velike Britanije (finalist),
leta 2003 − Runshaw College iz Velike Britanije (zmagovalec) in Kossuth Lajos
Secondary Grammar School iz Madžarske (finalist),
leta 2006 − St. Mary's College Londonderry iz Velike Britanije (zmagovalec)
leta 2008 − Stavropol State Agrarien University iz Rusije (finalist).

Zakaj naše izobraževalne ustanove še ne dosegajo tako zvenečih naslovov
na področju odličnosti?
Za doseganje odličnosti manjkajo predvsem: dobro zastavljeni lastni cilji in pozitivni
trendi, raziskovalna dejavnost, inovativnost in novi pristopi, primerjave s konkurenco, z
najboljšimi doma in v tujini, vzpodbude in motivacija nadarjenih študentov, odprtost v
svet, mednarodno sodelovanje, samozavest […].
Nagrade so lahko eno od meril odličnosti, kot primer: najboljši študent, najboljši
diplomant, najboljši raziskovalec, najboljši inovator, najboljši … pa TOP 100. V Sloveniji
podelimo še vedno zelo malo nagrad in se z njimi ne vemo pohvaliti.
Odlični pristopi so pot do trajnostne odličnosti.
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KAKOVOSTNO E-IZOBRAŽEVANJE IN ŠTUDIJ NA DALJAVO
mag. Julija Lapuh Bele
Darko Bele
B2, Višja strokovna šola

POVZETEK
V B2, Višji strokovni šoli izvajamo študij na daljavo v obliki tehnološko naprednega
e−izobraževanja, pri čemer si nenehno prizadevamo za kakovost ter za tehnološko in
didaktično ustreznost. V članku opisujemo naše poglede na kakovost e-izobraževanja in
študija na daljavo, ki so vodilo pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi študija na daljavo
na naši šoli. Navajamo teoretična izhodišča, ki so podlaga praktične rešitve, izbrani
model in posebnosti izvedbe. Model se je v praksi izkazal kot uspešen, saj se učni
rezultati študentov študijske oblike študij na daljavo in klasičnih študentov med seboj
statistično pomembno ne razlikujejo.
1

UVOD

Na začetku bomo pojasnili pojme e-izobraževanje, študij oz. izobraževanje na daljavo in
tehnološko napreden študij na daljavo. Nato bomo opredelili pojem kakovosti
e-izobraževanja in dejavnike, ki nanjo vplivajo. V nadaljevanju bomo opisali model
izvedbe študija na daljavo, kakršnega izvajamo na B2, Višji strokovni šoli. Pri pisanju
članka se teoriji področja ni mogoče izogniti, saj daje članku strokovno težo in osmišlja
praktične rešitve. Omejili pa smo se zgolj na dognanja, ki so vodilo pri razvoju našega
modela ter jih upoštevamo v vseh delih procesa.
1.1

OSNOVNI POJMI

E-izobraževanje viri pogosto definirajo kot izobraževanje s pomočjo informacijsko
komunikacijske tehnologije (IKT). E-izobraževanje se torej nanaša na uporabo
elektronskih medijev v različne izobraževalne namene, od uporabe v klasični učilnici do
izobraževanja na daljavo.
Z izrazom študij oz. izobraževanje na daljavo (ŠND) označujemo obliko izobraževanja,
kjer sta študent in predavatelj povečini ločena v času in/ali prostoru (Guri-Rosenblit,
2005). V današnjem času izvajamo ŠND v obliki e-izobraževanja ali kombiniranega
izobraževanja, kar pomeni delno tradicionalno in delno kot e-izobraževanje.
Tehnološko in didaktično napredno e-izobraževanje in ŠND pa pomeni:
• uporabo sodobnih didaktičnih načel, temelječih na konstruktivističnih teorijah
učenja in
• izvajanje učnega procesa v virtualnem učnem okolju, zasnovanem na spletu 2.0.
Osnovna značilnost uporabe tehnologij, temelječih na spletu 2.0, je soustvarjanje
vsebine spletnih strani. Posledično se je študent iz pasivnega bralca spremenil v
soustvarjalca spletnih strani, aktivnega učenca in v bolj ali manj aktivnega člana spletnih
skupnosti.
1.2

KAKOVOST E-IZOBRAŽEVANJA

Kakovost e-izobraževanja je vodilni motiv v izobraževalni politiki, zahteva za izvajalce in
pričakovanje porabnikov (študentov). Kakovost je pojem, za katerega ni značilna
natančna definicija, temveč pozitivna konotacija. Na njeno dojemanje vpliva širok spekter
meril oz. indikatorjev ter prepričanja in pričakovanja (Ehlers, 2007).
Ehlers (2004) je ugotovil, da na učenčevo percepcijo kakovosti e-izobraževanja vplivajo
dejavniki, ki jih je razvrstil v naslednjih sedem skupin: predavateljeva podpora,
sodelovanje, tehnologija, pričakovanja in koristi, informacije pred izvedbo, struktura

91

Kakovost v višjih strokovnih šolah

1. letna konferenca

tečaja oz. predmeta in didaktika. Vendar pa na kakovost e-izobraževanja ne moremo
gledati le iz učenčeve perspektive, temveč s stališča vseh sodelujočih v procesu
e-izobraževanja (Ehlers, 2007), se pravi, tudi s stališča ustanoviteljev oz. lastnikov šole,
vodstva, nadzornih organov, predavateljev in drugih zaposlenih ter delodajalcev, ki
zaposlujejo diplomante. Pri tem je, razen pedagoških vidikov, potrebno upoštevati še
organizacijske, ekonomske in pravne vidike.
V tem članku se posvečamo predvsem pedagoškim oz. didaktičnim vidikom, ki jih
obravnavamo s stališča osredotočenosti na študenta. Pri tem izpostavljamo predvsem
poseben primer kakovosti študija na daljavo, ki ga izvajamo kot tehnološko napredno
obliko e-izobraževanja.
2

KAKOVOSTEN ŠTUDIJ NA DALJAVO

Po mnenju številnih avtorjev je za zadovoljstvo študenta ključna osredotočenost na
študenta od načrtovanja do izvedbe izobraževanja (Achtemeier idr., 2003; Ardito idr.,
2005; Holzinger, 2005; Squires in Preece, 1999). To pomeni, da je v celotnem procesu
priprave in izvedbe izobraževanja potrebno upoštevati potrebe, zahteve, predznanje,
sposobnosti in omejitve študentov. To pa vključuje tudi različne učne strategije, učne
stile, izkušnje in različno motivacijo za učenje. Paradigma osredotočenosti na študenta
zahteva tudi evalvacijo in izboljševanje procesov (Notess, 2001).
Barron (2007) je na podlagi kvalitativne raziskave predstavil naslednjih deset skrivnosti
učinkovitega e-izobraževanja:
• skupna vizija osredotočenosti na študenta, ki jo delijo vsi sodelujoči v procesu,
• poglobljen načrt izvedbe predmeta, osnovan na predlogi, ki vključuje strukturo,
obliko in pričakovanja glede vsebine, predavatelj pa ga pripravi z upoštevanjem
rezultatov evalvacije prejšnjih izvedb,
• preverjanje znanja ter številčna in vsebinska povratna informacija o doseženi
ravni znanja,
• skupinsko delo in sodelovalno učenje,
• učinkovito vodenje in usmerjanje, kar pa zmorejo le ustrezno motivirani in
usposobljeni predavatelji oz. mentorji,
• usposabljanje kadrov in podpora, ki zagotavlja usposobljenost kadrov za uporabo
IKT in primerne didaktične pristope ter nudi svetovanje in druge podporne
storitve,
• usposabljanje in kadrov za uporabo IKT in ustreznih didaktičnih pristopov ter
svetovanje, informacijske in druge podporne storitve med izvedbo izobraževanj,
• jasno izražena pričakovanja, ki obsegajo roke dokončanja aktivnosti in posledice
prekoračitve, strukturo in obliko poslanih učenčevih izdelkov, pravila vedenja pri
predmetu, pričakovan nivo sodelovanja in vključenosti, najavljene sankcije za
krajo intelektualne lastnine, ipd.,
• pomenljiva povratna informacija, kjer študent prejme pošteno in pozitivno
naravnano informacijo o svojem delu,
• nadzor in evalvacija procesov,
• nenehno izboljševanje procesov na temelju sumativne in formativne evalvacije.
Ko govorimo o kakovosti e-izobraževanja, je potrebno zagotoviti kakovost njegovih
sestavnih delov: učnih vsebin, načrtovanja in izvedbe predmetov ter tehnologije, ki
podpira pedagoške procese (Lapuh Bele in Rozman, 2007). V nadaljevanju se bomo
dotaknili teh sestavnih delov.
2.1

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Pomembno komponento kakovosti predstavlja tehnologija, ki je potrebna za izvedbo.
Uporabnost, dostopnost in prijaznost učnega okolja so nujna osnova za uspešno izvedeno
izobraževanje (Nielsen, 1997; Holzinger, 2005).
Prevladujoča učna tehnologija, ki omogoča organizacijo in izvedbo e-izobraževanj, je
sistem za upravljanje e-izobraževanja (angl. learning management system − LMS) ali
učna platforma. Omogoča organizacijo in izvedbo tečajev oz. učnih predmetov, vključno z
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delitvijo na module in lekcije, izvedbo preverjanja znanja, razprave, spremljanje
napredka študentov ipd. Pogosto je vpet v informacijski sistem šole (Downes, 2005) in
obenem del širšega virtualnega učnega okolja, kamor sodijo še različni odprti spletni viri
in družabna okolja, s pomočjo katerih si študenti sami širijo vire informacij..
V B2 uporabljamo lastno učno platformo eCampus, na osnovi katere smo vzpostavili
izobraževalni portal, ki je dostopen prek svetovnega spleta na naslovu www.spletnistudij.eu.
Učna platforma mora biti enostavna za uporabo. Osnovna zahteva za take aplikacije in
e-gradiva je, da se učencem ni potrebno učiti, kako jih uporabljati in da jim ni treba
ničesar namestiti na računalnike. Vendarle pa študenti ob delu, ki so praviloma starejši in
še ne uporabljajo tehnologij tako intuitivno kot mlajše generacije, potrebujejo osnovno
uvajanje in spoznavanje sodobnih tehnologij ter komunikacijskih poti. Še večji izziv pa je
usposabljanje učiteljev, saj le-ti potrebujejo nova znanja tako za uporabo tehnologij, s
katerimi izvajamo e-izobraževanje in/ali ŠND, kot novih didaktičnih pristopov. V B2
organiziramo seminarje za mentorje in avtorje učnih vsebin. Vsak predavatelj pa je
deležen individualnega usposabljanja preden začne z načrtovanjem poteka izvedbe in
izvajanjem predmeta v ŠND.
Ehlers (2004) je na podlagi empirične raziskave ugotovil, da ima tehnologija zanimiv
vpliv na percepcijo kakovosti e-izobraževanja. Če so tehnične zahteve izpolnjene, to
študentu ne poveča občutka kakovosti e-izobraževanja. V kolikor pa niso, se njegovo
mnenje o kakovosti zniža. Tehnologija je torej ob ustreznem delovanju in izpolnjevanju
funkcionalnih zahtev neopazen dejavnik.
2.2

UČNE VSEBINE

E-gradiva, ki so dostopna preko spletnih strani (spletna gradiva), predstavljajo temeljni
vir znanja v e-izobraževanju, v kombiniranem in klasičnem izobraževanju pa enega od
učnih virov ali dodatni učni vir.
Kakovostno e-gradivo ni primerljivo s tradicionalnim tiskanim gradivom, saj je
interaktivno (omogoča vnose uporabnika in se nanje odziva), večpredstavno (obogateno
s statičnimi slikami, shemami, zaslonskimi slikami, animacijami, simulacijami, videi,
zvočnimi zapisi …) in omogoča udeležencem evalvacijo pridobljenega znanja (vsebuje
vprašanja in teste za preverjanje znanja s povratnimi informacijami). Takšno gradivo
spodbuja aktivno učenje. Vendar pa tako gradivo s tiskanjem izgubi del funkcionalnosti,
saj npr. animacij in videov ni mogoče tiskati.
V e-izobraževanju lahko uporabljamo tehnološko različno razvita učna gradiva. Učencem
so lahko na spletni strani šole oz. v virtualnem učnem okolju na voljo klasična
digitalizirana gradiva, npr. v PDF formatu ali v obliki statičnih HTML strani. Vendar pa je
takšna vrsta gradiv tehnološko in pedagoško zastarela. Z »dvodimenzionalnimi« gradivi
ni mogoče drastično spremeniti metod poučevanja in učenja. Izobraževanje na daljavo
oz. e-izobraževanje pa s starimi metodami dela ne daje rezultatov, ki bi nas zadovoljili.
Sodobno, visokotehnološko didaktično e-gradivo ne sme biti le transpozicija
tradicionalnega gradiva v elektronski format, temveč mora biti obogateno in prilagojeno
mediju, kakor tudi gibanju, ki ga označujemo kot splet 2.0.
Smiselno je, da so študentom prek spletne strani na voljo tudi klasična gradiva, saj jih je
mogoče natisniti in se učiti s papirja. Prav tako bi bilo škoda zanemariti kakovostna
tradicionalna gradiva. Vendar pa je na novo smiselno razvijati času, napredni tehnologiji
in spletnemu mediju prilagojena e-gradiva.
Način razlage v e-gradivu je nekoliko drugačen kot v predavalnici ali v klasičnem
učbeniku. Upoštevati je potrebno spoznanja, da učenci površno berejo spletne strani in
neradi poslušajo dolga besedila (Nielsen, 2001). Zato se izogibajmo gostobesednosti,
dolgim povedim in uporabi zaimkov, za katere ni popolnoma jasno, na katere
samostalnike se nanašajo. Pri izdelavi e-gradiva upoštevamo didaktična načela:
postopnost, sistematičnost, nazornost, uporabnost znanja, aktivnost in možnost
individualizacije. Medveš in soavtorji (2008) navajajo priporočila avtorjem učbenikov, ki
jih lahko smiselno uporabimo tudi pri pripravi e-gradiv. Gradivo, ki je dostopno preko
svetovnega spleta, pa mora izpolnjevati še številne druge zahteve, ki so povezane z

93

Kakovost v višjih strokovnih šolah

1. letna konferenca

uporabljeno IKT in temeljijo na konstruktivističnih teorijah učenja ter kognitivni teoriji
večpredstavnega učenja (Mayer, 2005).
2.3

IZVEDBA E-PREDMETOV

Načrtovanje izvedbe predmeta mora biti prilagojeno načinu izvedbe in IKT, ki jo imamo
na voljo. Brez ustrezne IKT opreme, kakovostnih učnih vsebin in znatnega napora
pedagoških delavcev so možnosti za uresničitev cilja, naj bodo učni rezultati vsaj enaki
ali boljši kot so s klasičnimi metodami poučevanja, majhne.
V praksi se pojavljajo različni načini izvedbe tehnološko naprednega ŠND, ki se
razlikujejo po načinu vodenja, se pravi po načinu predavateljevega oz. mentorjevega
dela in stopnji samostojnosti študentov.
Kakovosten ŠND se izvaja v obliki vodenega e-izobraževanja, kar v osnovi pomeni, da
predavatelj usmerja in nadzira učni proces. Za posamezni predmet so na voljo
interaktivna in večpredstavna e-gradiva, s pomočjo katerih študent usvoji temeljna
znanja predmeta. Vodenje učnega procesa oz. vodenje predmeta pa od predavatelja
zahteva izvajanje naslednjih nalog (Horton, 2000):
1.
Načrtovanje predmeta
 kreiranje učnega načrta in postavitev učnih ciljev,
 priprava potrebnih informacij, e-gradiv in drugih učnih gradiv,
 priprava terminskega načrta izvedbe predmeta, ki obsega zahteve do
študentov, učne aktivnosti in roke za njihovo dokončanje,
 opredelitev pravil vedenja,
 objava učnih ciljev in pričakovanj (potrebno znanje, pridobljene
kompetence).
2.

Izvedba predmeta
 spremljanje dela študentov in opazovanje njihovega napredka,
 pomoč in usmerjanje študentov pri učenju, pripravi izdelkov in drugih
učnih aktivnostih,
 pospeševanje komunikacije in sodelovanja med učenci,
 aktivno sodelovanje, pospeševanje in vodenje interaktivnih diskusij,
 odgovarjanje na vprašanja in usmerjanje učenja,
 preverjanje in ocenjevanje učenčevih izdelkov, zagotavljanje vsebinskih
povratnih informacij in priporočil v zvezi z učnimi aktivnostmi ali prejetimi
izdelki,
 evalviranje in ocenjevanje učenčevega dela.

Namen vodenja oz. usmerjanja je pomagati učencem, da ustrezno razporedijo učenje in
podpiranje samoregulacijskega učenja, kar lahko poveča učinkovitost učenja.
Predmet v študiju na daljavo se izvaja vodeno in traja povprečno tri do pet tednov. V
času izvedbe predmeta predavatelj (mentor) vodi, usmerja in motivira študente pri učnih
aktivnostih, tutor pa spodbuja socialne stike, motivira udeležence, posreduje morebitna
vprašanja in težave odgovornim (predavatelju, organizatorju, tehnični službi), zagotavlja
relevantne informacije o študiju ipd. Medtem ko predavatelj spremlja študente le v času
izvedbe predmeta, jim je isti tutor na voljo celotno študijsko leto.
Mentor pripravi terminski načrt izvedbe, s popisom učnih aktivnosti. Kot predlaga Horton
(2000), je urnik učnih aktivnosti narejen po tednih. Za vsak teden opredelimo sinhrone
aktivnosti oz. srečanja v realnem času (v predavalnici, prek učnega okolja s pomočjo
Skypa, v klepetalnici); učne materiale, ki naj jih študent predela in druge aktivnosti, ki
naj jih opravi (naloge, projekti, seminarske naloge, učni testi). Aktivnosti imajo
opredeljene roke izvedbe. Vse to služi predvsem za motivacijo in podporo študentom, da
bi dosegli boljše učne rezultate ter za preprečevanje osipa.
Predmet začnemo izvajati s srečanjem v predavalnici, kjer študenti spoznajo predavatelja
oz. mentorja in dobijo napotke glede študija. Delo se nadaljuje preko izobraževalnega
portala, v obliki vodenega učenja. Študenti se učijo iz e-gradiv po terminskem načrtu
dela, tedensko pošiljajo svoje izdelke (vaje) in opravljajo sprotna preverjanja znanja v
obliki testov. Mentor spremlja njihovo delo, prek foruma predmeta pospešuje in vodi
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interaktivne diskusije, odgovarja na javna ali zasebna vprašanja ter zagotavlja povratne
informacije in priporočila v zvezi z učnimi aktivnostmi ali prejetimi izdelki. Enkrat
tedensko poteka tudi sinhrona komunikacija, prek klepetalnice ali videokonferenčnega
sistema (Skype).
Ocenjevanje znanja poteka v predavalnici in na način, ki ga opredeljuje učni program za
posamezni predmet.
2.4

KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED ŠTUDENTI

Zelo pomembna sestavina vodene izvedbe predmeta in celotnega študijskega programa
je spodbujanje komunikacije in sodelovalnega učenja, kar sicer temelji na
konstruktivističnih teorijah učenja (Vigotski,1978).
Na začetku študijskega leta, v prvem letniku, je izjemno pomembno čim hitrejše
navezovanje stikov med novimi sošolci. Ker se študenti srečajo le enkrat mesečno, šola
poskrbi za čim hitrejše navezovanje stikov. V ta namen so na učnem portalu organizirane
klepetalnice, kjer se študenti neformalno družijo prek spleta. Na ta način se bolje
spoznajo in spoprijateljijo. Na osnovi tega zgradijo zaupanje, si izmenjujejo informacije
ter si začnejo medsebojno pomagati in se spodbujati. Klepetalnice so za študente
pomembne zlasti prve mesece študija, nato pa se nekatere skupine preselijo v bolj
zasebno okolje (npr. na Facebook).
2.5

EVALVACIJA

Temelj kakovosti in izboljševanja e-izobraževanja je v izvajanju naslednjega krožnega
procesa: načrtovanje, izvedba, evalvacija in na njeni osnovi izvedene izboljšave, kar je
splošno znano kot metodologija PDCA (iz angl. plan, do, check, act,) zagotavljanja
kakovosti procesov. To načelo velja tako za šolo, kot institucijo, kot za posamezne
izvajalce (predavatelje oz. mentorje, tutorje). Pomembna je samoevalvacija celotne
izvedbe posameznega predmeta ali celotnega programa v določenem študijskem letu in
na njeni osnovi izpeljano načrtovanje izboljšav prihodnje izvedbe.
3

ZAKLJUČEK

V B2 izvajamo ŠND že četrto leto. Program vsako leto evalviramo in vnašamo izboljšave.
Šola zagotavlja pogoje in postavlja smernice, vendar pa je vsaka izvedba predmeta v
veliki meri odvisna od predavateljev in strokovnih delavcev. Ugotovili smo, da je
kakovost izvedbe pomembno povezana s kakovostjo učne platforme, kakor tudi, da je
kakovost izvedbe pomembno povezana s kakovostjo e-gradiv. Drugače povedano, če se
zdi študentom predavatelj slab, slabo ocenijo tudi učna gradiva in učno platformo. Tako
se dogaja, da so ista učna gradiva pri različnih skupinah študentov zelo različno
ocenjena, v odvisnosti od ocene predavatelja.
Za prihodnji razvoj imamo še veliko inovativnih idej, njihova implementacija pa je seveda
odvisna od tehnoloških, finančnih in kadrovskih zmožnosti.
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ČAS ŠTUDIJA KOT KAZALEC KAKOVOSTI V TERCIARNEM
IZOBRAŽEVANJU
mag. Jasna Kržin Stepišnik
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola
Gregor Matos
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola

POVZETEK
Prvi pogoj, da kot posamezniki in družba dosežemo znanje, usposobljenost in potrebne
osebnostne lastnosti, je kakovosten izobraževalni sistem. S potrebo po kakovostnem
izobraževalnem sistemu pa se povsod po svetu odpirajo vprašanja o ustreznih
mehanizmih vrednotenja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju.
Ali lahko ustrezen odgovor ponudi vpeljevanje različnih standardov? Eden izmed njih je
tudi čas, ki ga študent ali drug udeleženec izobraževanja porabi za študij oz. za
doseganje opredeljenih učnih ciljev.
Ocenjevanje študentove obremenitve je zapleteno. Skupine študentov so heterogene in
pristopajo do študija z različnimi motivi, pričakovanji, zanimanji, veščinami in izkušnjami.
Številni konceptualni in metodološki problemi preprečujejo natančno merjenje študentove
obremenitve. V prispevku predstavljamo problematiko standardizacije časa pri
spremljanju dejanske obremenitve študentov na izbrani visokošolski in višješolski
instituciji.
Ključne besede: kakovost v izobraževanju, standardi kakovosti, Bolonjski proces,
kreditni sistem, znanje, čas študija, dejanska obremenitev študentov.

1 UVOD
Nenehne spremembe v razvoju vodijo k vse večji vlogi znanja in s tem k potrebi po
kakovostnem izobraževalnem sistemu. Tudi terciarno šolstvo v Evropi se sooča s
posledicami globalizacije, novih komunikacij, naraščajoče konkurence in povečane
komercializacije. To po eni strani zahteva po drugi pa spodbuja spremembe visokošolskih
sistemov, ki so del programa harmonizacije Evropske unije, t.i. Bolonjskega procesa. Med
podrobno opredeljenimi cilji procesa so tudi omogočanje primerljivosti diplom različnih
držav, razvoj konkurenčnega kreditnega sistema kot ustreznega sredstva za omogočanje
čim širše mobilnosti študentov in uveljavitev nacionalnih sistemov za zagotavljanje
kakovosti (Zgaga, 2004). Kaj lahko k skrbi za kakovost izobraževanja prinese uvajanje
standardov kakovosti? Kako je znanje povezano s časom, ki ga vložimo v študij? Znamo
to ugotoviti, celo izmeriti?

2 RAZISKAVA
Spremljanja dejanske obremenitve študentov se lotevajo številne visokošolske
organizacije v Evropi in v svetu. Pri spremljanju uporabljajo različne metode in različen
instrumentarij (Gregory et al., 1995). Raziskovalci navajajo številne dejavnike, ki
vplivajo na študentov pristop k študiju in učne izide pri študiju (Entwistle in Ramsden,
1983; Biggs 1987; Gow in Kember 1990) in študentova obremenitev je eden izmed njih.
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Ocenjevanje študentove obremenitve je zapleteno. Skupine študentov so heterogene in
pristopajo do študija z različnimi motivi, pričakovanji, zani
zanimanji,
manji, veščinami in izkušnjami.
Že leta 1979 sta Gough in Monday ugotovila, da številni konceptualni in metodološki
problemi preprečujejo natančno merjenje študentove obremenitve (Weerakoon,
(Weerakoon 2003).
Ne glede na težave pri določanju študentove obremenitve in merjenju le te, nekateri
avtorji stremijo k močnemu normiranju in standardiziranju posameznih vrst aktivnosti,
denimo določanju časa, ki ga naj študent porabi, da prebere določeno število strani
literature ali napiše določeno število strani pisnega izdelka ((Latrobe 2005;
2005 Garg et al.,
1992).
V Sloveniji smo nove, prenovljene programe »po Bolonji«, ki prinašajo tudi Evropski
kreditni sistem študija (ECTS), pričeli izvajati v študijskem letu 2005/2006. Visokošolske
organizacije iščejo najučinkovitejše poti za doseganje zahtevanih učnih izidov, določenih
v študijskih programih, hkrati pa morajo spremljati rezultate učnega procesa ter vplivati
tako na delo študentov kot tudi učiteljev v smi
smislu
slu izboljšav in napredka (Tuning,
(Tuning 2005).
V učnih načrtih mora biti poleg drugih obveznih elementov (kot npr.: opredeljeni učni
izidi, metode poučevanja, načini preverjanja in ocenjevanja znanja) opredeljen tudi
predvideni standard za skupno časovno obrem
obremenitev
enitev študenta. Prav vrednotenje
v
časovnih obremenitev študentov predstavlja poleg opredelitve učnih izidov in uvajanja
aktivnih metod poučevanja enega izmed bistvenih premikov v načrtovanju
izobraževalnega dela (Eurydice,, 2005; Trunk Širca in Lesjak, 2005). Je en izmed načinov
osveščanja študentov, učiteljev in vodstva visokošolskih organizacij o pomenu časa pri
pridobivanju znanja in tudi način za preverjanje predvidenih standardov dejanskih
obremenitev študentov.
V tem prispevku predstavljamo nekaj ključnih
nih ugotovitev iz raziskave, ki smo jih izvedli v
študijskem letu 2005/2006 kot študijo primera na izbrani visokošolski organizaciji.
organizaciji
Raziskovanje študijske obremenitve študentov smo nadaljevali na Višji strokovni šoli v
študijskih letih 2007/2008 in 2008
2008/2009
/2009 in tako z izdelano metodologijo spremljanja
zajeli tudi študente višješolskih programov.
Zbrani podatki so pokazali, da se dejanska obremenitev študentov od najmanjše do
največje obremenitve zelo močno razlikuje (slika 1).

Slika 1:
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Največja navedena dejanska obremenitev je bila prvo leto spremljanja kar za več kot 15
krat večja od najmanjše
najmanjše,, v prihodnjih letih pa se je razlika zmanjšala.
zmanjšala Študenti v
povprečju vložijo v študij 13,2 ur na kreditno točko (2005/2006), 13,3 ur na KT
(2007/2008) oz. 14,3 ur na KT (2008/2009)
(2008/2009),, kar je okoli polovice predvidene
obremenitve študenta, ki znaša 25
25-30
30 ur na kreditno točko. Razlog lahko leži v
neustreznem prepoznavanju
vanju aktivnosti študentov in v načinu spremljanja dejanske
obremenitve.
Primerjali smo tudi dejansko obremenitev na kreditno točko skupine študentov, katerih
obremenitev smo spremljali pri več predmetih (slika 2). Izkazalo se je, da se
obremenitve posameznega
nega študenta razlikujejo tudi glede na posamezen predmet.
Razloge za to lahko iščemo v zahtevnosti predmeta in vlogi učitelja ter v zanimivosti in
»uporabnosti« predmeta. To so potrdile izjave študentov v razpravah, razlike med
zahtevnostjo posameznih pre
predmetov
dmetov in/ali učiteljev pa so v pogovoru omenjali tudi
učitelji in predstavnik vodstva.

Slika 2:

Dejanska obremenitev študentov na kreditno točko primerjalno pri treh
predmetih (prvi letnik študija) (N=18)

Skupno število porabljenih ur pri posameznih pre
predmetih
dmetih študenti porazdelijo med tipične
aktivnosti kot so prisotnost na predavanjih, študij literature, priprava seminarskih nalog,
priprava na izpite. Študenti navajajo, da v povprečju največ časa potrebujejo za priprave
na izpit, sledi pa čas, ki ga preb
prebijejo
ijejo na predavanjih. Študenti so navedli, da v povprečju
40 % študiju namenjenega časa predstavlja t. i. vodeno izobraževanje, to je čas, ki ga
preživijo na predavanjih, seminarskih v
vajah,
ajah, seminarju in ekskurzijah (slika 3).
Primerjava rednih in izrednih študentov pokaže, da redni študenti v študij vložijo manj
kot 4 ure na KT več kot izredni študenti, kar pa gre pripisati večjemu številu kontaktnih
ur za redne študente. Zanimivo je tudi to, da izredni študenti več časa namenijo študiju
literature in pripravi
ravi na izpite. Zanimive so bile tudi primerjave dejanske obremenitve
študentov na kreditno točko glede na starost študentov (študenti, ki so stari 26 let in
več, vložijo v študij v povprečju za 14 % ur na kreditno točko več časa kot mlajši kolegi)
in primerjave
erjave glede na delovne izkušnje študentov (študenti z manj delovnimi izkušnjami
v povprečju delajo manj, čeprav bi pričakovali obratno).
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34%

priprava na
izpite/kolokvije

43%

13%

priprava pisnih
izdelkov

11%

redni
študij
literature/virov

prisotnost na
predavanjih/vajah

Slika 3:

izredni

3%
11%

50%
35%

Struktura časa študentov, namenjenega posameznim študijskim aktivnostim

Za odgovore študentov je značilna velika razpršenost odgovorov, kar onemogoča
podrobnejšo analizo zbranih podatkov in predstavlja omejitev za raziskavo. Po drugi
strani nas lahko spodbudi k razmišljanju o smiselnosti časa študija kot opredeljenega
standarda za študij.
V pogovorih s študenti, učitelji in predstavnikom vodstva smo prišli do zanimivih
spoznanj. Študenti lastne odgovornosti do časa vloženega v študij večinoma ne
omenjajo. Izpostavijo pa pomen učitelja za čas, ki ga namenijo študiju. Ilustrativna je
izjava študenta: »Že pred pričetkom študija se študenti pozanimajo, kateri učitelji so bolj
strogi in kateri so zahtevni. Tako vedo, pri katerih morajo delati več in pri katerih lahko
tudi prepisujejo«. Tudi vodstvo visokošolske organizacije meni, da so učitelji tisti, ki so
odgovorni za pridobivanje znanja študentov, saj jim zagotavljajo avtonomnost pri delu.
Učitelji se zavedajo lastne odgovornosti za posredovanje znanja in ustrezne obremenitve
študentov, vendar poudarjajo, da na obremenitev študentov v veliki meri vpliva odnos
študentov do študija in znanja, ki pa je posledica sprememb v družbi. Pri tem izpostavijo
spremenjen odnos študentov in širše družbe do študija: znanje izgublja na vrednosti,
pomen pridobivajo materialne dobrine.

3 SKLEP
Raziskava je pokazala, da se ugotovljena dejanska obremenitev razlikuje glede na
predvidene standarde pri tipičnih aktivnostih študentov. Razlogov za to je lahko več.
Povezani so z neustreznim prepoznavanjem aktivnosti študentov, z načinom spremljanja,
verjetno pa kažejo tudi na ravnodušnost študentov do sistema študija in na slabo
poznavanje namena spremljanja dejanske obremenitve študentov. Spremembe, ki jih
prinaša bolonjski proces, misleč na pomen znanja in časa vloženega v študij, bi bilo
potrebno študentom učinkoviteje predstaviti.
Sama raziskava in ugotovitve pa lahko odprejo nadaljnja razmišljanja. Je postavljeni
časovni standard sploh ustrezno merilo v povezavi z doseganjem opredeljenih učnih
izidov? Je sploh možno meriti dejansko obremenitev študenta in jo primerjati s
predvidenim standardom, ne da bi pri tem upoštevali tudi druge vplive in dejavnike, kot
so izkušnje, veščine, motivi študentov pri pristopih k učenju in tudi stili poučevanja in
zahtevnost učiteljev?
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