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1.PREDSTAVITEV GEA COLLEGE – FAKULTETE ZA PODJETNIŠTVO 
 

GEA College - Fakulteta za podjetništvo (GEA FP) je zasebni, samostojni visokošolski zavod, 
ki izvaja študijske programe s področja poslovnih ved na dodiplomski stopnji – prva 
bolonjska stopnja, in na podiplomski stopnji – druga bolonjska stopnja.  
 
Dodiplomski študijski programi so: 
Podjetništvo 1. stopnja   
Premoženjsko svetovanje 1. stopnja  
 
Podiplomski – magistrski študijski programi so: 
Podjetništvo 2. stopnja 
Podjetniški management 2. stopnja  
Management korporativne varnosti 2. stopnja 
  
GEA College – Fakulteto za podjetništvo odlikuje drugačnost, ki se izraža z:  

• Razvojem modernih metod študija in gojenjem odličnosti v poučevanju;  
• Povezovanju raziskovalnega dela s prakso delovanja gospodarskih in negospodarskih 

organizacij doma in v tujini;  
• Zahtevo po življenjskosti in uporabnosti pridobljenega teoretičnega znanja;  
• Zagotavljanjem kompetenc, ki študentom/diplomantom omogočajo uspešno 

delovanje na spreminjajočih se trgih in v naraščajoči kompleksnosti poslovnega 
okolja;  

• Sodelovanjem s svetovno priznanimi, podjetniško usmerjenimi gospodarskimi in 
izobraževalnimi institucijami.  

 
GEA FP izvaja redni in izredni študij prve bolonjske stopnje ter izredni študij druge 
bolonjske stopnje. V študijskem letu 2014/2015 je bilo na fakulteti skupno vpisanih 285 
študentov na dodiplomskih študijskih programih in 40 študentov na podiplomskih študijskih 
programih. Procese pedagoškega dela in poslovne procese obvladuje 18 redno zaposlenih 
visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev (stanje na dan 31.12.2014). Z GEA FP 
sodeluje še približno 50 zunanjih, pogodbenih visokošolskih učiteljev.  
 
Med pomembne mejnike delovanja GEA FP poleg ustanovitve in vpisa v razvid VIS zavodov 
lahko štejemo vpis v razvid raziskovalnih inštitucij, pridobitev koncesije za izvajanje 
rednega študija, ustanovitev Alumni kluba, preoblikovanje viskošolskega zavoda v 
Fakulteto in spremembo sedeža na lokacijo v Ljubljani, kjer ima GEA FP zagotovljene 
ustrezne prostorske in druge materialne pogoje.  
 
GEA FP deluje kot samostojna, zasebna visokošolska institucija. Skladno z Zakonom o 
visokem šolstvu (ZVis-UPB7, zadnja sprememba objavljena v Uradnem listu RS št.32/2012, 
z dne 4.5.2012) in Statutom GEA FP (potrjen na 72. seji UO GEA FP, dne 23.2.2010 in 
dopolnjen na 15. seji UO, dne 27.02.2014) je organizacijska shema takšna, kot je prkazana 
na  Sliki 1.  
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Po Zakonu o visokem šolstvu so obvezni organi fakultete, ki ni članica katere od slovenskih 
univerz:  

• Senat – strokovni organ ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela, določa 
strokovne podlage, razvoj in izvajanje študijskih programov ter akademski razvoj 
fakultete, usklajuje izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo ter ostale 
zadeve, vezane na pedagoško in razvojno -raziskovalno dejavnost fakultete.  

• Upravni odbor - upravlja, usmerja in nadzira delovanje fakultete; 
• Akademski zbor - sestavljajo ga vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 

visokošolski sodelavci, zaposleni na fakulteti in predstavniki študentov. Njegova 
naloga je izvolitev članov senata, podajanje predlogov in mnenj senatu fakultete o 
pedagoškem in raziskovalnem delu fakultete.  

• Študenstki svet – je organ študentov fakultete, ki ga sestavljajo predstavniki rednih 
in izrednih študentov. Študentski svet daje pristojnim organom (Senatu, UO) 
mnenja o statutu Fakultete ter o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in 
dolžnosti študentov ter izvaja program interesnih dejavnosti. 

• Dekan – odgovoren za pedagoško in razvojno raziskovalno delo GEA FP.  
 
Fakulteto vodi direktor (zagotavljanje materialnih in finančnih virov ter kadrovskih 
pogojev delovanja), v tesnem sodelovanju z dekanom. Administrativno področje delovanja 
fakultete, zlasti komunikacijo in sodelovanje z nadzornimi organi izvajanja visokošolskega 
izobraževanja  (Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu - NAKVIS in Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport) vodi tajnik fakultete, v sodelovanju in po usmeritvah 
dekana in direktorja.  
 
Ostali organi v organizacijski strukturi fakultete so še Komisije senata, ki delujejo v smeri 
zagotavljanja kakovostne in nemotene izvedbe pedagoškega procesa, Znanstveno 
raziskovalni institut, ki ga vodi direktor inštituta in katerega vloga je iskanje možnosti za 
izvajanje R&R dejavnosti prek različnih javnih razpisov ter povpraševanj gospodarstva po 
rezultatih raziskovanega dela v Sloveniji in v tujini. Pedagoški proces ter znanstveno 
raziskovalne procese podpira Knjižnica z zagotavljanjem znanstvene in strokovne 
literature ter dostopov do razlčnih raziskovalnih in poslovnih baz podatkov. Katedre 
združujejo sorodna strokovna področja in vključuje vse visokošolske učitelje, ki sodelujejo 
v izvedbi pedagoškega procesa. Referat za študentske in študijske zadeve je namenjen 
študentom za urejanje študijskih in študentskih zadev. Mednarodna pisarna študentom in 
pedagoškemu kadru ponuja predvsem možnosti za sodelovanje v različnih mednarodnih 
projektih s področja izobraževanja in usposabljanja prek različnih mobilnosti. Organizira 
tudi mednarodne znanstvene in strokovne konference ter nudi pomoč pri organizaciji 
drugih mednarodnih dogodkov. Karireni center zagotavlja študentom možnosti za 
opravljanje strokovne prakse, možnosti zaposlitev in pridobivanje novih znanj in 
kompetenc za uspešno vključitev v trg dela in poslovni svet ter spremlja uspešnost 
diplomantov.  
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2. SISTEM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 
 
Sistem zagotavljanja kakovosti na GEA FP je primeren in primerljiv v evropskem 
visokošolskem prostoru. Izpolnjuje osnovne zahteve standarda ISO 9001 in pri obvladovanju 
poslovnih procesov uporablja princip Demingovega kroga kakovosti oziroma cikla PDCA 
(planiraj, izvajaj, preverjaj, ukrepaj), ki določa: 

• Planiraj – vodstvo fakultete oblikuje smernice za letni plan poslovanja/letni 
program dela, ki temelji na politiki kakovosti GEA College – FP, skladno s 
postavljenimi cilji poslovanja, zahtevami pristojnega Ministrstva za visoko šolstvo  
ter smernicami ter merili NAKVIS. 

• Izvajaj – izvajanje uspešnosti in učinkovitosti izobraževalnega procesa, znanstveno 
raziskovalnega procesa ter procesa izdelave samoevalvacijskega poročila, skladno z 
notranjimi in zunanjimi pravili delovanja. 

• Preverjaj – preverjanje uspešnosti in učinkovitosti procesov pri izpolnjevanju 
postavljenih ciljev (kazalniki). 

• Ukrepaj – sprejemanje ustreznih sklepov za izboljševanje doseženih rezultatov, na 
osnovi letnega plana poslovanja/letnega programa dela, poročila poslovanja ter 
letnega poročila o samoevalvaciji po določilih pristojnega Ministrstva za visoko 
šolstvo in  NAKVIS-a. 

 
Namen sistema kakovosti je predvsem izpolnjevanje zahtev in pričakovanj študentov, 
Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS, Ministrstva za izobraževanje 
znanost in šport in vseh drugih udeležencev v procesih fakultete ter izboljševanje 
njihovega zadovoljstva.  

 
Za delovanje sistema kakovosti je odgovoren dekan fakultete, ki vodi delovanje Komisije 
za kakovost. V Komisijo za kakovost so vključeni vsi deležniki, ki so vpeti v procese 
spremljanja in zagotavljanja kakovosti na GEA FP: dekan in tajnik fakultete, predstavnik 
visokošolskih učiteljev, predstavnik študentov, predstavniki podpornih in strokovnih služb 
ter predstavnik zunanjih deležnikov. Člane Komisije za kakovost imenuje Senat, ki tudi 
obravnava in potrdi poročila in predlagane ukrepe za izboljšanje kakovosti dela fakultete 
ter predlaga nove postopke spremljanja in zagotavljanja sistema kakovosti. 
 

 

3. POSTOPKI DELA IN PRIROČNIK KAKOVOSTI 
 
Postopki dela in procesi, ki potekajo na fakulteti so podrobno opisani v “Priročniku 
kakovosti GEA College – Fakultete za podjetništvo”.Na fakulteti so bili prepoznani osnovni 
trije sklopi procesov (Vodstveni procesi, Glavni študijski proces,Podporni procesi), katerih 
sheme so predstavljene v nadaljevanju:  
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4. POLITIKA KAKOVOSTI 
  
Politika kakovosti GEA FP je usmerjena v zagotavljanje kakovosti izobraževalnih programov 
in znanstveno raziskovalnih projektov, ki v družbenem okolju predstavlja sinonim za 
„poslovno izobraževanje s poudarkom na podjetništvu in managementu“. 
 
Poslanstvo GEA College – FP je: 

• raziskovanje in razvijanje novih znanj, vezanih na področjih specializacije; 
• prenos novih in obstoječih znanj iz svetovne zakladnice znanj v prakso; 
• izobraževanje in usposabljanje na področju podjetništva ter drugih na to 

področje vezanih strokovnih vsebin. 

 
Vizija GEA College – FP je postati vodilna razvojno-raziskovalna in izobraževalna institucija 
v širši regiji centralne in jugo-vzhodne Evrope na izbranih strateških razvojno-
izobraževalnih področjih.  
 
Strateške razvojne usmeritve GEA College – FP določajo: 

• razviti in opredeliti prepoznaven in prestižen izobraževalni program 
podjetništva in z njim povezanih disciplin; 

• vzpostaviti sistem dejavnosti, ki bo povezan z razvojno raziskovalnimi področji; 
• strateško se povezati s predstavniki vodilnih gospodarskih dejavnosti v regiji; 
• združiti mednarodno prepoznavne strokovnjake, ki bodo osnovno gibalo za 

delovanje in razvoj dejavnosti visokošolskega zavoda; 
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• vzpostaviti sistem mednarodne organizacije in organiziranosti zavoda; 
• vzpostaviti regionalno mrežo strateško povezanih izobraževalnih institucij; 
• razviti študijske programe na 3. bolonjski stopnji. 

 
Glede na strateške razvojne usmeritve GEA FP in glede na Merila za akreditacijo in zunanjo 
evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov pri NAKVIS (Merila potrjena na 79. 
seji Sveta NAKVIS dne 15. 5. 2014), so po programih postavljeni strateški cilji, ki so redno 
spremljani s kazalniki poslovanja, različnimi analizami in merjenji.  
 
Dolgoročni in kratkoročni prednostni cilji za posamezno koledarsko leto in izvedbene 
naloge po področjih dejavnosti so opredeljene v Letnem poročilu fakultete za posamezno 
koledarsko leto, ki ga obravnava in potrdi Senat fakultete. 
 
 

5. IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI  
 
GEA FP sproti spremlja in izboljšuje kakovost, konkurenčnost in učinkovitost svoje 
dejavnosti, tako izobraževalnega, znanstvenega, raziskovalnega in strokovnega dela. GEA 
FP zagotavlja kakovost: 

• z rednim zbiranjem in analizo podatkov o učnih izidih študentov in celotnega 
izobraževanja ter drugih, z njim povezanih dejavnosti; 

• z vključevanjem zaposlenih, študentov in drugih deležnikov v presojo kakovosti 
svojega delovanja; 

• z ugotavljanjem pomanjkljivosti v izvajanju dejavnosti ter odstopanj od 
načrtovanih aktivnosti in dosežkov; 

• z rednim seznanjanjem študentov, visokošolskih učiteljev in drugih deležnikov z 
ukrepi za izboljšanje kakovosti; 

• z načrtovanjem periodičnih samoevalvacij po veljavnih Merilih za akreditacijo in 
zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in programov NAKVIS. 

Presoja napredka in razvoja na področju kakovosti je opisana v vsakoletnem Poročilu o 
samoevalvaciji GEA College – FP, iz katerega je razvidno, da visokošolski zavod spremlja 
svoje delovanje po vseh področjih iz Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo 
visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jih je izdal NAKVIS in vključuje: 
 

• evalvacijo poučevanja, ki jo podajajo študenti in drugi relevantni deležniki iz 
okolja; 

• evalvacijo vseh dejavnosti visokošolskega zavoda; 
• evalvacijo zadostnosti in raznovrstnosti virov ter finančne uspešnosti  
• dokumentiranje razvoja visokošolskega zavoda v povezavi z razvojem 

relevantnega okolja; 
• ugotavljanje in dokumentiranje napak in pomanjkljivosti ter njihovo 

izboljševanje in odpravljanje; 
• analizo dosežkov; 
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• oceno kakovosti vseh dejavnosti visokošolskega zavoda in oblikovanje predlogov 
za izboljšave. 

 
Pri pripravi Poročila o samoevalvaciji sodelujejo predstavniki Fakultete in drugih 
deležnikov, ki so vključeni v  Komisijo za kakovost, ki senatu fakultete predlaga možne 
ukrepe izboljševanja procesov dela. Povzetek poročila o samoevalvaciji zavoda se objavi 
na spletnih straneh zavoda. 

V samoevalvacijskem poročilu za študijsko leto 2014/2015 smo uporabili podatke iz 
Letnega programa dela zavoda GEA College – FP za leto 2014, Letnega poročila zavoda 
GEA College – FP za leto 2014, podatke iz samoevalvacijskega poročila pripravljenega 
za mednarodno evalvacijo FIBAA, podatke iz informacijskega sistema GEA College - FP  
PRIS, podatke zbrane z različnimi anketiranji med visokošolskimi učitelji, študenti, 
diplomanti ter druge podatke, ki omogočajo spremljanje kakovosti na visokošolskem 
zavodu.  
 
 
6. VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015 
 
6.1. ŠTEVILO ŠTUDENTOV, PREHODNOST IN ŠTEVILO DIPLOMANTOV 

 
 
V letu 2014/2015 je bilo na študijskih programih 1. stopnje, ki jih izvaja GEA FP bilo 
skupaj vpisanih 285 študentov. Na študijskih programih druge stopnje je bilo skupaj 
vpisanih 40 študentov. Ne glede na povečan vpis v primerjavi s preteklim študijskim 
letom na nekaterih programih ciljni vpis ni bil dosežen.  
 
Prehodnost študentov je glede na preteklo študijsko leto na študijskih programih 1. 
stopnje nekoliko upadla in je 69%, medtem ko je prehodnost na študijskih programih 2. 
stopnje narasla za 14%, kar pomeni da je v višji letnik napredovalo 89% vpisanih 
študentov druge stopnje.        
 
V koledarskem letu 2014 je na dodiplomskih programih diplomiralo skupaj 130 
študentov, katerih povprečni čas diplomiranja je bil 4,51 let. Na magistrskem 
programu je zaključilo študij 13 diplomantov s povprečno dobo diplomiranja 5,2 let.  
 
Število dispozicij, ki so odobrene več kot leto dni znaša na dodiplomski stopnji 43, na 
podpilomski stopnji pa 19.     
        
6.2. MERJENJA IN EVALVACIJE 
 
6.2.1. Ocena visokošolskih učiteljev in študijskih predmetov 
 
Ocenjevanje visokošolskih učiteljev in študijskih predmetov se izvaja po določenem 
vprašalniku in postopku, ki je določen v Priročniku kakovosti. Ankete za študijsko leto 
2014/2015 so bile izvedene pri naslednjih študijskih programih: 
 

• Podjetništvo 1. stopnja – redni in izredni študij 
• Premoženjsko svetovanje 1. stopnja – izredni študij 
• Podjetništvo 2. stopnja – izredni študij 
• Management korporativne varnosti 2. stopnja – izredni študij 
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Pri posameznem študijskem predmetu so študentje ocenjevali zanimivost in primernost 
vsebine, usmerjenost vsebine predmeta v prakso, uporabnost pridobljenih znanj in tudi 
lastno aktivnost pri študijskem predmetu.  Pri ocenjevanju učiteljev so študentje presojali 
pripravljenost predavatelja na predavanja, spoštovanje urnika, metode, oblike in načine 
poučevanja, razumljivost predavanj, tehnike prezentacije, vključevanje primerov iz 
prakse, motiviranje skupine in navodila učitelja za individualno delo in dodaten študij. 
Študenti so lahko ocenjevali na skali od 1 do 5. Sodelovanje študentov pri anketiranju je 
bilo prostovoljno. Ankete so bile anonimne. Na študijskih programih 1. stopnje je bilo 
veljavnih 933 anket, medtem ko je bilo na študijskih programih 2. stopnje veljavnih 82 
anket.   
 
Redni študentje so delo visokošolskih učiteljev ocenili s povprečno oceno 4,19, same 
vsebine študijskih predmetov pa so bile ocenjene sz oceno 3,96, medtem ko so delo 
viskošolskih učiteljev izredni študentje ocenili višje, to je s povprečno oceno 4,42 in 
vsebine same z oceno 4,14. Tak trend ocenjevanja zasledujemo že več študijskih let 
zapored. 
 
Študenti dodiplomskega programa Premoženjsko svetovanje so delo visokošolskih učiteljev 
ocenili s 4.83, študijske predmete pa z oceno 4.43.  
Podiplomski študentje Podjetništva so delo predavateljev ocenili s 4,67 in študijske 
predmete s 4,42. Študentje podiplomskega programa Managementa korporativne varnosti 
pa so delo predavateljev in študijskih predmetov ocenili še višje, s povprečnima ocenama 
4, 80 in 4,51.  
 
Iz ocen je razvidna visoka stopnja korelacije med ocenama dela visokošolskega učitelja in 
samo oceno vsebine predmeta. V pisnih komentarjih študentov so bili izpostavljeni visoko 
strokovnost predavateljev, pripravljenost na predavanja in obvladovanje področja, ki ga 
posamezni učitelji podajajo študentom. Pohvalili so vključevanje študij primerov v 
pedagoško delo in dobro povezanost predmetov z realno podjetniško prakso.  Med 
metodami dela so izpostavili sprotno delo in študij, delo po skupinah in vključevanje 
gostujočih predavateljev, podjetnikov in managerjev v izvedbo pedagoškega procesa.  
 
Študentje v pisnih komentarjih navajajo, da bi si želeli še več gostov iz prakse in več 
strokovnih ekskurzij  v podjetja. Študentje so večkrat navedli, da bi si želeli več 
kontaktnih ur pri predavanjih in predvsem pri vajah zlasti pri bolj zahtevnih predmetih 
(npr. Ekonomika poslovanja, Poslovne finance na prvi stopnji, Strateški management na 
drugi stopnji).      
 
6.2.2 Merjenje obremenjenosti študentov po ECTS   
 
V študijskem letu 2014/2015 smo na GEA FP razvili novo metodologijo spremljanja oz. 
merjenja obremenitev študentov po ECTS. V študijskem letu 2014/2015 je bila prvič 
preskušena in uporabljena pri vseh predmetih. Merjenje poteka s pomočjo anketnega 
vprašalnika, s pomočjo katerega se analizira različne oblike pedagoškega procesa:  

• Kontaktne ure (obseg predavanj in vaj) 
• Samostojno delo študentov pri študiju posameznega predmeta (sprotna priprava 

na predavanja, vaje in previranje zapiskov; študij literature; priprava domačih, 
seminarskih in projektnih nalog; strokovne ekskurzije in terensko delo; priprava 
na izpit).  

Predvideno število ur za posamezno obliko pedagoškega procesa so ocenjevali tako 
visokošolski učitelji – nosilci predmetov kot študenti. Za predavanja in vaje so 
študentje ocenjevali ali je kontaktnih ur premalo, ustrezno ali preveč. Za posamezne 
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oblike samostojnega dela so študentje imeli naslednje možnosti odgovorov: porabil 
sem več čas, toliko časa, manj čas. 
 
Večina rednih študentov dodiplomskega študija Podjetnišva je ocenilo, da je pri večini 
študijskih predmetov obseg kontaktnih ur predavanj in vaj ustrezno. Izjema so 
zahtevnejši predmeti,  kot so predmeti Poslovne finance, Informatika za podjetnike, 
Osnove analize poslovanja, pri katerih bi študentje želeli manjše povečanje obsega vaj 
ali predavanj. Pri določenih predmetih kot so Osnove managementa in Osnove analize 
poslovanja pa bi želeli zmanjšanje števila ur predavanj. Pri določenih predmetih je 
bilo izraženo, da za samostojne oblike dela, kot so seminarkse naloge, domače naloge, 
projektne naloge in študij literature za izpit, porabijo celo manj časa, kot so 
predvideli nosilci predmetov, za nekatere predmete pa porabijo časa nekoliko več. 
Navedene ugotovitve pri vsakem predmetu izrazi le del študentov, ki so sodelovali v 
evalvaciji.  
 
Pri skupini izrednih študentov dodiplomskega študija Podjetništva so bila ugotovljena 
odstopanja od ocenjenega števila ur nosilcev predmetov pri štirih pomembnejših 
predmetih. Za predmete Podjetništvo, Ekonomika poslovanja in Ustvarjalnost in 
inovativnost je bilo ocenjeno, da je obseg predavanj premajhen, medtem ko bi si pri 
predmetu Osnove ravnanja s kadri želeli nekaj ur več vaj. Za vse ostale predmete ni 
bilo izraženih odstopanj. Pri oblikah samostojnega dela, kot so priprava seminarskih, 
domačih in projektnih nalog ter priprava na izpit je bilo za večino predmetov 
ocenjeno, da študent porabi manj časa, kot so predvideli nosilci.    
 
Študenti podiplomskega magistrskega študija Podjetništvo so ocenili, da je pri 
predmetih Franšizing, Uveljavljanje blagovnih znamk in Globalni marketing obseg ur 
predavanj in vaj premajhen. Pri predmetu Strateški management pa so ocenili, da je 
bil obseg predavanj premajhen obseg vaj pa ustrezen.  Za vse ostale predmete 
izraženih odstopanj ni bilo. Pri istih predmetih so študentje porabili tudi več časa za 
samostojne oblike dela, poleg tega pa še pri predmetih Globalni marketing in Strateški 
management. Za ostale predmete so v večini študentje porabili manj časa, kot so 
ocenili nosilci.      
 
6.2.3. Merjenje učnih izidov 
 
V študijskem letu 2014/2015 smo v okviru projekta »Uvajanje celovitega sistema 
kakovosti na GEA College – FP« uvedli novo metodologijo merjenja učnih izidov 
študentov. Razvita je bila študija primera – case study, ki obravnava poslovanje in 
razvoj konkretnega primera podjetja. Študijo primera so v okviru izvedbe študija 
reševali študentje rednega in izrednega študija programa Podjetništvo 1. stopnja in 
študentje izrednega študija programa Podjetništvo 2. stopnja.  
 
Ugotovljeno je bilo, da študenti višjih letnikov bolj sistematično analizirajo primer, 
imajo konkretne in radikalne predloge rešitev ki so konsistentne, pričnejo poudarjati 
pomen marketinga in oglaševanja ter konkretne finančne ukrepe. Omenjajo mehke 
dejavnike podjetništva, katerih analiza nižjih letnikov ne omenja. Vsi letniki pa dejejo 
velik poudarek zaposlenim v predstavljenem podjetju. Magistrski študentje so pri 
rešitvah še korak dlje, saj predlagajo ukrepe, ki so izvedljivi takoj in so povezani s 
podjetniško prakso.  
 
Podrobnejši rezultati o merjenju učnih izidov se nahajajo v poročilu »Analiza 
rezultatov študije primera 2014 in 2015«. 
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7. RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST    
 
V letu 2014/2015 so potekale aktivnosti na različnih domačih in evropskih raziskovalno 
razvojnih projektih: 

• Izboljšanje sistema kakovosti na GEA College – Fakulteti za podjetništvo (razpis 
MIZŠ, 2013 – 2015) 

• Oživitev letnega kopališča Višnja Gora (projekt po Kreativni poti do praktičnega 
znanja, razpis Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje, 2015) 

• HARBIF - Holistic Approach to Risk – Based and Continuous Internal Financial Contorl 
for SMEs (Celovit pristop k obvladovanju tveganj in notranji finančni kontroli v MSP, 
evropski projekt, 2013 – 2015) 

• Competences of future - COFFE (Kompetence prihodnosti – COFFE, evropski projekt 
2013 - 2015 

• ACROSEE (Accessibility improved at border CROSsings for the integration of South 
East Europe¸evropski projekt 2012 – 2014) 

 
Vsebina in doseženi cilji projektov so podrobneje opisani še na spletni strani GEA 
FP, na povezavi http://gea-college.si/o-gea-college/kakovost-in-
projekti/projekti/.  
 
V letu 2014 je bilo oddanih 13 prijav na razpise za mednarodne projekte. Izkazalo se 
je, da je bilo število prijav visoko zaradi več priložnosti za partnerstva na projektih kot 
smo načrtovali. Načrt je bil, da se prijavimo na 10 mednarodnih razpisov. Razpisov za 
prijave na CRP v letu 2014 ni bilo. Potekal je 1 projekt v katerem sodeluje 
gospodarstvo in je bil krajši od enega leta in 1 projekt v katerem sodeluje 
gospodarstvo in traja vsaj eno leto. Oddanih je bilo tudi 5 novih ponudb za sodelovanje 
z gospodarstvom.   
 
V okviru Raziskovalnega inštituta GEA College – Fakultete za podjetništvo je delovalo 7 
registriranih raziskovalcev (stanje na 31.12.2014)  z različnim procentom zaposlitve.  
 
Redno zaposleni visokošolski učitelji in raziskovalci na GEA College – Fakulteti za 
podjetništvo so v letu 2014/2015 objavili 26 znanstvenih člankov v znanstvenih revijah. 
Od tega 18 člankov kategorije A (SCI in SSCI) in 8 člankov kategorije C.   
 
 
8. MEDNARODNA DEJAVNOST IN DELOVANJE MEDNARODNE PISARNE    
 
Tudi v študijskem letu 2014/2015 so se nadaljevale izmenjave v okviru programa  
Erasmus+. Izvajala se je individualna mobilnost. Realizacija v letu 2014/2015 je bila 
zelo visoka. Vse aktivnosti še niso zaključene. Število študentov, ki so odšli v tujino z 
namenom opravljanja dela študija ali prakse je bilo višje od odobrenega števila s 
strani Nacionalne agencije, zato so bili določeni študenti v tujini tudi brez Erasmus+ 
štipendije. V okviru ukrepa 1 – Projekti mobilnosti v visokem šolstvu je v tujino v letu 
2014/2015 na študij odšlo 8 slovenskih študentov. Na GEA College – FP je študiralo 16 
tujih študentov. Iz tujine sta prišla 2 tuja visokošolska učitelja, ki sta bila vključena v 
študijski proces na fakulteti.      
 
V letu 2014/2015 je GEA College – FP organizirala 3 znanstvene konference ABSRC 
(Advances in Business - Related Scientific Research Conference). Konference so 
potekale: Rim-september 2014, Milano-december 2014, Benetke – marec 2015. 
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Uspešno so bile realizirane kar 3 mednarodne konference s skupaj 250 udeleženci, 
raziskovalci in eksperti iz celega sveta.  Vsaka konferenca je trajala tri dni. Poleg 
znanstvenih člankov so bile na konferencah predstavljene najboljše prakse, ki so 
pomembne za sprejemanje poslovnih rešitev na individulani, podjetniški, lokalni, 
regionalni in globalni ravni. Na vsaki konferenci se podelijo nagrade avtorjem petih 
najboljših prispevkov – člankov. Ob vsaki mednarodni konferenci ABSRC se izda Zbornik 
člankov z ISBN številko. Dvakrat letno GEA College izda mednarodno znanstveno revijo 
ABSRJ z ISSN številko. Revija je izdana v elektronski obliki.  
 
Konec leta 2014 je bil uspešno zaključen mednarodni projekt ACROSSEE – Accessibility 
improved at border CROSsing for the integration of South East Europe, medtem ko se 
je delo nadaljevalo na mednarodnih projektih Kompetence prihodnosti (COFFE), 
Holistic Approach to Risk- based internal financial control for SMEs (HARBIF).  
 
V letu 2014/2015 je bil še vedno aktiven projekt Resita – Network of Academic 
Institutions, ki vključuje izobraževalne institucije iz Nemčije, Slovenije, Romunije, 
Bolgarije, Makedonije, Albanije, Srbije, Bosne in Hercegovine in po novem tudi iz Črne 
Gore. Dejavnosti na projektu so večinoma financirane s strani DAAD (Deutsche 
Akademische Austausch Dienst). V letu 2014/2015 so bile študentom ponujene 
delevnice v Makedoniji in Bolgariji. En visokošolski učitelje iz GEA College – FP je 
predaval kot gostujoči profesor na American University Skopje. Isti učitelj se je 
udeležil tudi delavnice na temo razvoja skupnih prijav za izobraževalne projekte v 
Wormsu, Nemčija. Drug visokošolski učitelj se je udeležil mednarodne delavnice na 
temo povezovanja univerz in podjetij – Sarajevo, BIH. V mesecu septembru 2015 bo 
izvedena summer academy v kombinaciji s konferenco. Na konferenci bo predstavljen 
referat »Family Business in Transition Economies«. Konferenca bo potekala v Črni gori. 
 
 
9. KADROVSKA ZASEDBA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
 
Število redno zaposlenih na GEA FP se v zadnjih treh letih ni bistveno spreminjalo. 
Zaposlenih je 10 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, en raziskovalec in sedem 
zaposlenih sodelavcev na spremljajočih delovnih mestih. Na GEA FP je tako skupaj 
zaposlenih 18 delavcev. Nekateri so zaposleni za polni delovni čas, drugi pa v različnih 
deležih zaposlitve.  
 
V letu 2014/2015 je v izvajanju pedagoškega procesa sodelovalo še 36 zunanjih 
pogodbenih visokošolskih učiteljev. Skupaj z redno zaposlenimi učitelji so izvajali 
dodiplomske študijske programe in magistrske študijske programe. 28 jih je sodelovalo 
na programih prve stopnje in 8 na programih druge stopnje. 
  
V letu 2014 sta bili na GEA College – Fakulteti za podjetništvo  realizirani 2 izvolitvi v 
naziv rednega profesorja, 1 izvolitev v naziv izrednega profesorja, 2 izvolitvi v naziv 
docenta in 3 izvolitve v naziv višjega predavatelja.  Na FP je bilo v letu 2014 
registriranih 10 raziskovalcev, brez mladih raziskovalcev. 
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10. ŠTUDENTI  
 
Skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom GEA College – Fakultete za 
podjetništvo, študenti preko svojih predstavnikov sodelujejo pri delu in upravljanju 
visokošolskega zavoda GEA College – FP. Predstavniki študentskega sveta so bili v 
študijskem letu 2014/2015 redno vabljeni na seje organov zavoda (senat in akademski 
zbor). Študentje so po Statutu FP organizirani v Študentskem svetu, ki je organ 
študentov sestavljen iz rednih in izrednih študentov in ima 9 članov. Študentski svet 
ima svojega predsednika in podpredsednika. Študentski svet obravnava in daje 
pristojnim organom mnenje o statutu fakultete, o vseh zadevah, ki se nanašajo na 
pravice in dolžnosti študentov ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti 
študentov fakultete. Mandat članov študentskega sveta fakultete traja dve leti.  
 
Študentje imajo v Senatu fakultete, Akademskem zboru in Komisiji za kakovost svoje 
predstavnike in imajo tako priložnost vplivanja na praktično vse procese,, ki se 
odvijajo na GEA FP.  
 
Aktivnost študentov in njihovo soupravljanje pri vodenju zavoda je bilo v letu 
2014/2015 na primernem nivoju.  Študentski svet je sprejel letni program dela. 
Deloval je aktivno in izvajal redne seje. Na sejah so študentje razpravljali o zadevah 
povezanih s študijem na GEA College, o zadovoljstvu študentov, o novostih, ki bi jih 
lahko uvedli, da bi bila GEA College še bolj prepoznavna in ugledna.  Predstavniki 
študentskega sveta so reševali  različne probleme, ki se pojavljajo v posameznih 
letnikih in pri posameznih študijskih predmetih. Sodelovali so na dogodkih fakultete 
(informativni dnevi, uvodni teden za nove študente) in izvajali promocijske aktivnosti 
za fakulteto (sejem izobraževanja Informativa 2015, izvedba promocijskih predavanj o 
podjetništvu v srednjih šolah). Organizirali so tudi različne obštudijske dejavnosti, ki 
so bile naravnane v medsebojno spoznavanje in druženje študentov (brucovanje, 
novoletno srečanje, pustovanje, športna srečanja).     
 
V letu 2014/2015 je bila poudarjena še večja vključenost in aktivnejša vloga študentov 
v organih vodenja in upravljanja zavoda. Nalogo boljšega animiranja študentov je 
prevzel direktno dekan zavoda, ker na zavodu tudi v letu 2014/2015 ni bilo 
organizirane prodekanske funkcije  za študentske zadeve.   
 
 
11. DELOVANJE PODPORNIH SLUŽB 
 
Študentje so z anonimnimi anketnimi vprašalniki ocenjevali tudi delo strokovnih oz. 
podpornih služb v študijskem letu 2014/2015. Evalvirane so bile : recepcijska služba,  
referat za študijske in študentske zadeve, mednarodna pisarna – izmenjave Erasmus,  
storitve knjižnice in informacijska podpora študiju.  
 
Za potrebe evalvacije je bil uporabljen anketni vprašalnik  s katerim smo merili 
zadovoljstvo študentov z delovanjem podpornih služb in podpornimi storitvami študijskemu 
procesu. Anketni vprašalnik je bil posredovan študenotm v obliki on-line, z izpolnjevanjem 
pa se je odzvalo 16% vseh naslovnikov. Posamezne parametre so študentje ocenjevali na 
lestvici od 1 do 5, pri čemer je ocena 1 najnižja, ocena 5 pa najvišja.  Pri ocenjevanju so 
sodelovali študentje na dodiplomski in podiplomski – magistrski stopnji študija, tako redni 
kot tudi izredni študentje. 
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Na osnovi analize rezulatov je bio ugotovljeno, da so študentje z delom podpornih služb in 
storitvami podpore študijskemu procesu v študijskem letu 2014/2015  zadovoljni, saj je 
povprečna ocena dela 4.13.  
 
Študentje so posebej pohvalili delo recepcije in referata za študentske in študijske zadeve. 
Ocena je verjetno posledica dejstva, da imajo s tema dvema službama največ osebnega 
stika.  
 
Nekateri anketiranci niso ocenili delovanja mednarodne pisarne, oziroma podpore pri 
izmenjavah Erasmus, saj jih niso koristili. Pri tem je bilo ugotovljeno še, da storitve 
mednarodnih izmenjav Erasmus koristijo pretežno študentje rednega študija, zelo malo pa 
študentje izrednega dodiplomskega in izrednega magistrskega študija.  
 
S strani respondentov je bila izražena želja, bi imeli v knjižnici večje število izvodov 
obvezne študijske literature, predvsem tistih avtorjev-visokošolskih učiteljev, ki so nosilci 
študijskih predmetov na GEA FP. Želijo si hitrejše delujoče računalnike z instaliranim 
sistemom Windows 10. Kot priložnost za izboljšanje materialnih pogojev so omenili še 
izboljšanje prezračevanja v predavalnicah tekom poletja in ureditev parkiranja za 
študente pod ugodnejšimi finačnimi pogoji.  
     
Podrobnejše ugotovitve o evalvaciji podpornih služb za leto 2014/2015 se nahajajo v 
poročilu: »Evalvacija delovanja in storitev podpornih služb GEA College – Fakultete za 
podjetništvo za študijsko leto 2014/2015«.    
 
 
12. UPRAVNE NALOGE        
 
V letu 2014/2015 je GEA College – Fakulteta za podjetništvo za izvajanje svoje 
dejavnosti  uporabljala iste nepremičnine kot v predhodnih letih in je znova poslovala 
v najetih prostorih, ki so urejeni za potrebe izvajanja pedagoškega procesa.  
 
Izboljšalo se je stanje glede števila računalniške opreme, ki omogoča, da en računalnik 
uporabljajo štirje študenti. Nekoliko se je dvignil tudi odstotek elektronskih prijav na 
izpite, ki je sedaj 96,5%. V letu 2014 je potekala posodobitev informacijskega sistema. 
Skupna investicija na IKT področju je bila 12.700 EUR, ki jih je GEA FP pokrila z 
lastnimi viri in je obsegala: 

• Nakup strežnikov 
• Nakup namizne programske opreme 
• Prenosni računalnik za uporabo na promocijah in dogodkih 
• Poslovne zbirke podatkov 

 
GEA FP je zagotovila lastne vire tudi za investicijsko vzdrževanje IKT opreme v višini 
16.750 EUR in je obsegalo: 

• Vzdrževanje aplikacij za referat, računovodstvo in e-učilnice 
• Vzdrževanje avdio-vizualne opreme   

 
 
13. KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 
 
V letu 2014/2015 je knjižnico uporabljalo 800 uporabnikov, med katerimi so redni in 
izredni študenti, zaposleni GEA FP in drugi uporabniki. Ne glede na to, da je bil letni 
prirast tiskanih enot gradiva od lani večji za 94 enot, nakupi zaradi pomanjkanja 
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sredstev niso bili realizirani v načrtovanem obsegu.  Knjižnica ima tako po novem 5850 
enot tiskanega gradiva. V letu 2014 je bilo v Cobiss v kooperaciji z zunanjimi sodelavci 
iz NUK vnesenih 282 različnih zapisov in 1500 inventarnih enot, od tega 755 novih 
zapisov. 
 
Sodelovanje z drugimi knjižnicami in ponudniki informacijskih virov in informacij in 
Slovenije in tujine je bilo uspešno realizirano (sodelovanje z NUK, sodelovanje s CTK in 
vključitev samostojnih visokošolskih zavodov v Springer Link in GVIN bazo).    
 
 
    
14. DELOVANJE KARIERNEGA CENTRA – ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV 
 
GEA FP redno spremlja uspešnost diplomantov. V okviru delovanja kariernega centra 
smo v študijskem letu 2014/2015 spremljali njihovo zaposljivost. Vsem diplomantom, 
ki so diplomirali v tem študijskem letu  je bil v mesecu juliju 2015 po elektronski pošti 
posredovan anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik je bil posredovan 78 diplomantom. 
Na anketo je odgovorilo 42 diplomantov (54%). Med diplomanti, ki so izpolnili anketni 
vprašalnik je bilo enako število moških in žensk. Med respondenti je bilo 45% 
diplomantov rednega študija in 55% diplomantov izrednega študija.  
 
Z anketo smo ugotovili, da je zaposlenih kar 97 % diplomantov GEA FP: 

• 14% je zaposlenih v lastnem podjetju,  
• 22% jih je zaposlenih v družinskem podjetju 
• 12% je zaposlenih v javnem sektorju 
• Ostali so zaposleni pri drugih delodajalcih v gospodarstvu.  

 
Pomemben je tudi podatek, da 11% diplomantov ne glede na zaposlitev nadaljuje 
študij v različnih izobraževalnih organizacijah. 
 
Ugotovili smo še, da: 

• Je 12% anketiranih zaradi novo pridobljenega znanja zamenjalo delodajalca 
• Je 19% anketiranih pri sitem delodajalcu prevzelo zahtevnejša dela in naloge 
• Je 7% anketiranih po diplomiranju ustanovilo lastno podjetje 
• Se je 32% anketiranim povečal osebni dohodek, pri tem pa 10% anketiranih za 

več kot 30% 
 
Na vprašanje, ali so med študijem na GEA FP pridobili zadostno znanje za uspešno delo 
in profesionalni razvoj je 95% anketiranih potrdilo, da so potrebno znanje dobili 
ozrioma so ga dobili delno.             
 
 
15. FINANCIRANJE  DEJAVNOSTI  - VIRI FINANCIRANJA  
 
Med prihodki za leto 2014 je GEA FP iz javnih sredstev (MIZŠ, druga ministrstva in drugi 
javni viri) pridobila 402.487 EUR, pri čemer se je delež v primerjavi z letom prej znižal 
za 13.918 EUR.   
 
Poleg prihodkov iz sredstev javnih financ je GEA College – FP v letu 2014 ustvarila še 
712.750 EUR od opravljanja dejavnosti  negospodarskih javnih služb (delež v skupnih 
prihodkih 52%) in 245.842 EUR prihodkov od opravljanja lastne dejavnosti (delež v 
skupnih prihodkih 18%). Podrobnejši podatki o strukturi prihodkov in odhodkov, 



17 

 

izračunani kazalniki, uporabljena sodila za razmejevanje prihodkov dejavnosti javne 
službe ter lastne dejavnosti so razvidni iz Računovodskega poročila za leto 2014 in 
objavljeni na spletni strani www.gea-college.si. 
 
 
16. RAZVOJ VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA V POVEZAVI Z OKOLJEM – 
SODELOVANJE ZAVODA Z DRUŽBENIM OKOLJEM    
 
Ocenjujemo, da ima delovanje GEA College – Fakultete za podjetništvo neposreden in 
posreden vpliv na razvoj družbenega okolja v Sloveniji. Pri tem je pomemben vpliv na 
razvoj slovenskega gospodarstva predvsem v segmentu malih in srednje velikih 
podjetij. Delovanje zavoda ima pozitiven vpliv tudi na regionalni in lokalni razvoj 
Slovenije. Podjetništvo vpliva na razvoj socialnega okolja v Sloveniji z odpiranjem 
novih delovnih mest in s tem na zmanjševanje stopnje brezposelnosti.   
 
Področja sodelovanja z okoljem je v študijskem letu 2014/2015 obsegalo:  

• Usposabljanje učiteljev in dijakov na srednih šolah po Sloveniji – izvedba 
usposabljanj za učitelje in mentorje v srednjih šolah, obveščanje dijakov o 
izbiri študija in njihovo usmerjanje v podjetništvo z izvajanjem delavnic, 
drugega izobraževanja in svetovanja 

• Izvedba 19. državnega tekmovanja Mladi podjetnik – dijaki razvijejo lastne 
poslovne zamisli pod vodstvom mentorja na šoli in idejo v obliki poslovnega 
načrta predstavijo na tekmovanju, ki je na GEAFP že tradicionalno in poteka 
enkrat letno. Namen tekmovanja je omogočiti izmenjavo izkušenj 
predavateljev, mentorjev in dijakov ter še dodatno vzpodbuditi pri mladih 
podjetnost in jih usposobiti za prepoznavanje in uresničevanje tržnih 
priložnosti.  

• Sejem izobraževanja INFORMATIVA 2015 poteka enkrat na leto, pred 
informativnimi dnevi visokošolskih zavodov, ki so vsako leto v mesecu februarju. 
GEA FP se vsako leto predstavi z vsemi študijskimi programi, ki jih izvaja. 
Informacijsko dogajanje na info točki so na zadnjem sejmu dopolnjevali:  

- svetovalnica s profesorji GEA FP na področju družinskega podjetništva, 
managementa, financ,  

- obiski podjetniških gostov Dušana Olaja (Duol) in Karen Mimms (Embassy 
of the USA) ki sta mlade navdušila z lastnima zgodbama o uspehu,  

- kviz podjetnosti za ugotavljanje podjetniškega potenciala mladih – mladi 
z najboljšimi rezultati so bili povabljeni na poslovni večer z znanim 
podjetnikom in sodelovali v nagradni igri za pridobitev štipendije GEA 
College; 

- Zbiranje nagradnih kuponov. 
- Predavanje visokošolskih učiteljev dr. Jaka Vadnjala in dr. Andreja 

Pompeta o podjetništvu in inovativnosti      
       

• Sodelovanje v projektu Slovenska gazela, ki ga organizira in vodi časopisna 
hiša Dnevnik, medtem ko visokošolski učitelji GEA FP sodelujejo v metodološki 
skupini kot eksperti pri ocenjevanju najhitreje rastočih slovenskih podjetij. 
Člani metodološke skupine in drugi zaposleni GEA FP se redno udeležujejo 
regijskih razglasitev in končne, finalne razglasitve izbora. Projekt Slovenska 
gazela je za vključevanje učiteljev in delo fakultete v realno podjetniško prakso 
zelo pomemben. Najboljše prakse slovenskih hitro rastočih podjetij se tako 
preko projekta Gazela prenašajo v pedagoški proces in med študente Fakultete 
za podjetništvo.       
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• Vpetost diplomantov v poslovno okolje: diplomanti GEA FP zasedajo 
pomembne managerske položaje v gospodarstvu in tudi na področju 
neprofitnega sektorja. So ustanovitelji in lastniki podjetij v segmentu obrti, 
malega in srednje velikega gospodarstva ter dinamičnih - hitro rastočih podjetij 
– gazel. Zasedajo pomembne družbene funkcije na regionalnem nivoju 
(razvojne agencije, podjetniški centri) in lokalnem nivoju (občine, lokalne 
iniciative) ter delujejo v zbornicah in interesnih združenjih.  Nadalje se vračajo 
v pedagoški proces kot gostujoči predavatelji iz prakse, gostje na poslovnih 
konferencah in drugih dogodkih v organizaciji GEA FP. V podjetjih, kjer 
delujejo sprejemajo ekskurzije študenotv GEA FP. S tem je vzpostavljeno  
stalno povezovanje fakultete s prakso in predvsem s slovenskim gospodarstvom.  

• Sodelovanje pri tekmovanju za MISS Slovenije se je GEA FP odzvala na pobudo 
organizatorja tekmovanja. Na tekmovanju 2015 s sloganom »Mlada poslovna 
ženska« je bila vloga fakultete, kot partnerice za področje podjetniškega 
izobraževanja. Finalistkam so bila podana osnovna znanja in veščine za pripravo 
poslovnega načrta ter nudeno mentorstvo. Aktivnosti so obsegale pripravo 
sutreznega programa, izvedbo le tega, mentorstvo kandidatkam pri pripravi 
poslovnih načrtov ter ocenjevanje predstavjenih poslovnih načrtov kandidatk. V 
finalnem izboru je bil v komisiji prisoten predstavnik GEA FP.  

 
 
 
17. OCENA DOSEŽENEGA V LETU 2014/2015 - OCENA NAPREDKA NA 
PODROČJU KAKOVOSTI    
 
Najpomembnejši dosežki GEA College – Fakultete za podjetništvo in izboljšave na 
področju spremljanja kakovosti v letu 2014/2015 so bili naslednji: 
 

1. Akreditacija študijskega programa 2. stopnje »Podjetniški management« pri 
NAKVIS   

2. V okviru dvoletnega projekta »Uvajanje celovitega sistema kakovosti na GEA 
College – FP«, sta bila razvita Poslovnik kakovosti in Priročnik kakovosti. V 
skladu s projektom je GEA FP pristopila v proces mednarodne evalvacije 
inštitucifakultete, ki ga izvaja nemška inštitucija FIBAA.  

3. Razvita je bila nova metodologija za merjenje obremenitev študentov po ECTS. 
Anketiranje visokošolskih učiteljev in študentov je bilo opravljeno pri vseh 
študijskih predmetih v različnih študijskih programih. 

4. Razvita je bila nova metodologija za merjenje učnih izidov študentov, ki je bila 
preizkušena in vpeljana v različne letnike študijskih programov 1. in 2. stopnje. 

5. Razvit je bil nov anketni vprašalnik za merjenje zaposljivosti diplomantov GEA 
College-Fakultete za podjetništvo, ki je bil v mesecu juliju 2015 razposlan vsem 
diplomantom, ki so diplomirali v šudijskem letu 2014/2015.        

6. Število vpisanih študentov v 2014/2015 se v primerjavi s prejšnjim študijskim 
letom poveča  

7. Poviša se odstotek prehodnosti študentov na magistrskem študiju 
8. Skupno število diplomantov se v primerjavi s prejšnjim letom poviša za 45 

diplomantov 
9. Visoko zadovoljstvo študentov z delom visokošolskih učiteljev in izvedbo 

študijskih vsebin/predmetov ter zadovoljstvo s podpornimi službami (referat, 
knjižnica, IKT podpora, mednarodna pisarna) 
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10. Kreirani, uporabljeni in preskušeni sta dve novi metodologiji merjenja – 
Merjenje učnih izidov z metodo študije primera in Merjenje obremenjenosti 
študentov po ECTS, ki je bila uporabljena pri vseh izvajanih predmetih 

11. Prenova anketnega vprašalnika za merjenje zaposljivosti diplomantov in 
testiranje le tega 

12. Uspešno zaključen projekt »Izboljšanje sistema kakovosti na GEA College – FP« 
z doseženimi vsemi cilji projekta 

13. Uspešno sodelovanje v mednarodnih projektih ACROSEE, COFFE in HARBIF 
14. Uspešno zaključen projekt Oživitev letnega kopališča v Višnji gori (projekt Po 

kreativni poti do praktičnega znanja) v izvedbi intedisciplinarne skupine 
študentov GEA FP, Fakulete za design in Fakltete za šport 

15. Aktivno sodelovanje visokošolskih učiteljev GEA FP na domačih konferencah in 
konferencah v tujini 

16. Visoka realizacija izmenjav Erasmus +, tako pri študentih kot visokošolskih 
učiteljih in strokovnem kadru. Na GEA FP je študiralo 16 tujih študentov 

17. Prvič so izvedene tri mednarodne konference ABSRC in prvič Fakulteta 
samostojno izvede konferenco z lastnimi kadri 

18. Uspešno sodelovanje knjižnice z drugimi knjižnicami  (NUK, CKT) ter vključitev 
v Springer Link in GVIN bazo 

19. Uspešno in učinkovito delo organov fakultete (Senat, Akademski zbor, Katedre, 
Komisije, Študentski svet), beleženo z zapisniki o delu 

20. tekoče izvajanje habilitacijskih postopkov  in izvolitev v nazive, v skladu z 
»Minimalnimi standardi NAKVIS za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih« in 
»Merili za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev GEA FP«.  

21. Prenova poslovnih prostorov, izboljšanje funkcionalnosti uporabe prostora za 
študente in druge obiskovalce Fakultete 

 
 
18. PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE 
 
Glede na vse izvedene evalvacije, merjenja in pridobljene druge podatke bo GEA FP v 
prihodnjem letu namenila najveš pozornosti izboljšanju naslednjih področij:  

1. Povečanje vpisa študentov na vseh študijskih programih 
2. Izboljšati prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik 
3. Povečanje števila diplomantov 
4. Redno izvajanje merjenja obremenjenosti študentov, merjenja učnih izidov 

študentov in spremljanja zaposljivosti diplomantov 
5. Izboljšati raziskovalno in razvojno dejavnost 
6. Intenzivirati mednarodno dejavnost in vpetost v mednarodno okolje 
7. Izboljšati delovanje knjižnice 

 
 
 

Samoevalvacijsko poročilo v celoti je na vpogled na sedežu GEA College – Fakultete za 
podjetništvo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.  
 
Poročilo o samoevalvaciji za študijsko leto 2014/2015 je bilo potrjeno s strani Senata 
GEA College – Fakultete za podjetništvo, na redni seji z dne 14.12.2015 (sklep 2015-14-
09).  


