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Vaja 1: Samoevalvacija študijskega programa 

S Poslovnikom kakovosti Gea College – Fakultete za podjetništvo, je opredeljeno, da: 

- se zagotavlja kakovost s samooevalvacijo po veljavnih pravilih NAKVIS z 
vključevanjem vseh zaposlenih, študentov in drugih vključenih v presojo kakovosti 
svojega delovanja; 

- samoevalvacijsko poročilo (z analizo izidov) potrdi in sprejme Senat zavoda in se 
objavi na domačih straneh zavoda; 

- samoevalvacija se praviloma izvaja 1x letno glede na Letni program dela zavoda in 
Letno poročilo o delu zavoda za preteklo leto, izjemoma Senat lahko s sklepom 
zahteva izvedbo izredne samoevalvacije ter opredeli obseg, čas izvedbe in odgovorne 
nosilce; 

- za izvedbo postopkov samoevalvacije je odgovoren dekan Gea College, ki imenuje in 
vodi »skupino za samoevalvacijo«, ki izdela poročilo in predlaga ukrepe za 
izboljševanje kakovosti dela zavoda (konkretno s cilji – naloga, rok, nosilec). 

 

Primer:  Samoevalvacija – ocenjevalna tabela za področje presoje študijskega programa 
(22. člen meril za akreditacijo NAKVIS, sprejeto 15.5.2014). 

Pri izvedbi samoevalvacije se stopnja doseganja stanja sprotno ovrednoti po metodologiji 
modela CAF (Common Assessment Framework) in sicer: 

 

Stopnja doseganja 
(po metodologiji CAF) 

Ocena 

Na tem področju nismo dejavni. 0 
Dejavnost načrtujemo (P-plan). 1 
Dejavnost načrtujemo in izvajamo (D-do). 2 
Dejavnost načrtujemo, izvajamo in preverjamo (C-check). 3 
Dejavnost načrtujemo, izvajamo, preverjamo rezultate in 
vnašamo potrebne prilagoditve (A-act). 

4 

Dejavnost načrtujemo, izvajamo in redno pregledujemo ter 
se učimo od drugih. Smo v krogu nenehnih izboljšav. 

5 
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Skupine ocenjevalcev (OBKROŽI skupino): 

- zaposleni in vodstvo,  
- predavatelji,  
- študenti. 

 

Zap. 
št. 

Merila za akreditacijo in samoevalvacijo študijskega programa 
NAKVIS – primer za podaljšanje akreditacije 

 

Ocena 
0-5 

Opomba  

1 Vpetost v okolje – 23. člen 
1.1 Visokošolski zavod je povezan z razvojem okolja s stalnim sodelovanjem 

kadrov in študentov z njimi. 
  

1.2  Visokošolski zavod spremlja zaposljivost oz. zaposlenost svojih 
diplomantov. 

  

1.3 Visokošolski zavod spremlja učne izide in pridobljene kompetence, da bi 
študentom oz. diplomantom poleg zaposlovanja in nadaljnjega 
izobraževanja omogočil tudi vključevanje v družbene procese in javno 
življenje. 

  

1.4 Visokošolski zavod usklajuje vpis v študijske programe s potrebami po 
diplomantih teh programov. 

  

2 Delovanje visokošolskega zavoda – 24. člen 
2.1 Izkazan je razvoj oz. napredek pri delovanju zavoda na področjih, za katere 

je bil ustanovljen, z: 
- razvitim znanstveno-raziskovalnim in strokovnim sodelovanjem z 

drugimi visokošolski zavodi, inštituti ali drugimi organizacijami; 
- znanstveno-raziskovalnim ali strokovnim delom v programih in 

projektih; 
- ustrezno organizirano izvedbo teh programov in projektov; 
- objavami dosežkov tega dela na način, ki mu stroka priznava 

znanstveno-raziskovalno oz. strokovno relevantnost. 

  

2.2 Izkazano je mednarodno sodelovanje: 
- v raziskovalnih projektih (mednarodnih programih, bilateralnih ali 

multilateralnih programih ter meduniverzitetnih sporazumih); 
- v tematskih omrežjih, intenzivnih programih in drugih projektih, ki 

pospešujejo vključevanje v evropski visokošolski prostor; 
- v programih mobilnosti za študente ter visokošolske učitelje in 

sodelavce; 
- z vpisom tujih študentov na visokošolski zavod. 

  

2.3 Izkazano je vključevanje izsledkov znanstveno-raziskovalnega in 
strokovnega dela v izobraževanje – s sprotnim prenavljanjem in 
aktualizacijo učnih vsebin. 

  

2.4 Sklenjeni so pisni dogovori med visokošolskimi zavodi, podjetji oz. 
organizacijami in mentorji v njih ter študenti o praktičnem izobraževanju 
(če je to del študijskih programov); visokošolski zavod ustrezno organizira 
to izobraževanje. 

  

2.5 Načrtovani in doseženi učni izidi študentov in kompetence diplomantov se 
primerjajo med seboj, študijski programi oz. njihovo izvajanje se 
posodabljajo tudi na tej podlagi. 

  

2.6 Napredovanje študentov po študijskih programih in trajanje študija se 
redno spremlja, sprejeti so ukrepi v primeru premajhne prehodnosti. 
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Zap. 
št. 

Merila za akreditacijo in samoevalvacijo študijskega programa 
NAKVIS – primer za podaljšanje akreditacije 

 

Ocena 
0-5 

Opomba  

3 Kadri – 25. člen 
3.1 Visokošolski zavod ima ustrezno število in strukturo visokošolskih učiteljev 

in sodelavcev, ki omogočata uspešno znanstveno-raziskovalno in 
strokovno delo na področjih, s katerih so študijski programi, kar izkazuje z 
ustreznimi dokazili. 

  

3.2 Visokošolski zavod ima dokazila o oblikah sodelovanja vseh visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev z zavodom ter o 
mednarodni mobilnosti, organizaciji in izvajanju sobotnega leta. 

  

3.3 Vsi visokošolski učitelji in sodelavci, ki izvajajo študijski program, imajo 
veljavno izvolitev v naziv ali so v postopku za vnovično izvolitev. 

  

3.4 Struktura in število podpornih delavcev – tj. strokovnih, upravnih in 
tehničnih delavcev, zagotavlja kakovostno pomoč pri izvajanju študijskih 
programov 

  

4 Študenti – 26. člen 
4.1 Visokošolski zavod vključuje študente v znanstveno-raziskovalno in 

strokovno dejavnost zavoda, in sicer tako, da poskrbi za njihovo delo v 
programskih in projektnih skupinah. 

  

4.2 Študentom se zagotavljajo: 
- pomoč pri organiziranem pridobivanju znanja, spretnosti in veščin na 

drugih visokošolskih zavodih; 
- priznavanje znanj, spretnosti in veščin, pridobljenih na drugih 

visokošolskih zavodih; 
- svetovalne storitve, povezane z vpisom, in informacije, povezane s 

študijem. 

  

4.3 Zavod ima vzpostavljen tutorski sistem oz. mentorstvo v različnih oblikah 
kot pomoč pri študiju ali druge oblike učnega sodelovanja vseh deležnikov 
zavoda. 

  

4.4 Število študentov na visokošolskega učitelja zagotavlja kakovostno izvedbo 
študijskega programa in doseganje ustreznih učnih izidov. 
 

  

4.5 Študenti sodelujejo pri vrednotenju in posodabljanju izvajanja študijskih 
programov. 
 

  

4.6 Visokošolski zavod študentom poklicno svetuje in jih obvešča o 
zaposljivosti svojih diplomantov. 
 

  

5 Materialni pogoji – 27. Člen 
5.1 Prostori in oprema so primerni za izvajanje vseh dejavnosti zavoda, se 

posodabljajo in ustrezajo številu vpisanih študentov. Visokošolski zavod 
ima dokazila o lastništvu ali najemu prostorov in opreme, ti pa morajo biti 
na taki lokaciji, da je omogočeno nemoteno izvajanje študijskih programov 
ter delovanje zavoda v celoti. 

  

5.2 Vsem deležnikom, še posebej študentom, je na voljo sodobna 
informacijsko-komunikacijska ter druga učna tehnologija ali oprema, 
potrebna za izvajanje študijskih programov ter strokovne in znanstveno-
raziskovalne dejavnosti.  

  

5.3 Knjižnica visokošolskega zavoda zagotavlja ustrezne knjižnične 
informacijske storitve, dostop do knjižničnega gradiva s področij študijskih 
programov ter znanstveno-raziskovalnih in strokovnih področij zavoda. 
Študijsko gradivo in elektronske baze podatkov ustrezajo vsebini in stopnji 
študijskih programov. 
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Zap. 
št. 

Merila za akreditacijo in samoevalvacijo študijskega programa 
NAKVIS – primer za podaljšanje akreditacije 

 

Ocena 
0-5 

Opomba  

6 Zagotavljanje kakovosti – 28. Člen 
6.1 Notranji sistem kakovosti visokošolskega zavoda je predpisan, primeren in 

učinkovit ter primerljiv v evropskem visokošolskem prostoru. Vsebuje vse 
procese, ki so pomembni za izboljševanje kakovosti delovanja zavoda in 
izvajanja študijskih programov ter mogoča sklenitev učinkovitega kroga 
kakovosti. 

  

6.2 Visokošolski zavod redno opravlja samoevalvacijo po vseh področjih 
presoje iz meril, ki vsebuje: 
- evalvacijo vseh dejavnosti visokošolskega zavoda; 
- evalvacijo poučevanja, ki jo dajo študenti in drugi deležniki iz okolja; 
- evalvacijo zadostnosti in raznovrstnosti virov ter finančne uspešnosti; 
- dokumentiranje razvoja zavoda v povezavi z razvojem okolja; 
- ugotavljanje napak in pomanjkljivosti, njihovo odpravljanje ter 

izboljševanje študijskih programov in vseh dejavnosti; 
- dokumentiranje pomanjkljivosti in napak, predlogov za izboljšave ter 

izboljšav; 
- analizo dosežkov. 

  

6.3 S samoevalvacijskimi izsledki so seznanjeni študenti, visokošolski učitelji in 
sodelavci ter drugi deležniki, vsi imajo možnost, da predlagajo ukrepe za 
izboljšave ter spremljajo njihovo uresničevanje. 
 

  

6.4 Dokumentirane ugotovitve o kakovosti delovanja zavoda in njihova analiza 
ter predlogi ukrepov za izboljšave so dostopni v samoevalvacijskih 
poročilih in objavljeni. 
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Vaja 2: Neskladnost samoevalvacije – predlogi ukrepov 

Tabela – ugotovljena neskladja in program ukrepov za izboljšanje, glede na točke samoevalvacije in doseženih izidov ocenjevanja                 
(ukrep = naloga, nosilec, rok). 

Zap. 
št. 

Ugotovitve  
samoevalvacije 

Ukrep – opis naloge Odgovorna 
oseba 

Rok 
izvedbe 

Opomba 

1. 
 
 
 
 
 

 

Merilo tč. ______ 
Opis: 
 

    

2. 
 
 
 
 
 

 
 

Merilo tč. ______ 
Opis: 
 

    

3. 
 
 
 

 
 
 

 

Merilo tč. ______ 
Opis: 
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Vaja 3: Usmeritve Gea College – strateški cilji  

Strateški razvojni cilji – na http://www.gea-college.si/o-gea-college/predstavitev/ , 17.12.2014 

Cilj GEA Collegea želi v nekaj letih postati najboljša šola v tem delu Evrope. 

1. Razvili in vpeljali bomo prepoznaven in prestižen izobraževalni program podjetništva, 
2. Vzpostavili bomo sistem dejavnosti, ki bo povezan z razvojno-raziskovalnimi področji, 
3. Strateško se bomo povezali s predstavniki vodilnih gospodarskih dejavnosti v regiji, 
4. Združili bomo mednarodno prepoznavne strokovnjake, ki bodo osnovno gibalo za 

delovanje  in razvoj dejavnosti GEA Collegea, 
5. Vzpostavili bomo sistem mednarodne organizacije in organiziranosti GEA Colllegea, 
6. Vzpostavili bomo regionalno mrežo strateško povezanih izobraževalnih inštitucij, 
7. Druge usmeritve, npr. ______________________________________________ 

 

Predlogi strateških ciljev – kazalniki (kazalnik = realen, konkreten, merljiv) 

Strateška usmerite št. ___:  

Strateški cilj 1: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Strateški cilj 2: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Strateški cilj 3: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.gea-college.si/o-gea-college/predstavitev/
http://www.gea-college.si/o-gea-college/predstavitev/
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Strateška usmerite št. ___:  

Strateški cilj 1: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Strateški cilj 2: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Strateški cilj 3: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Strateška usmerite št. ___:  

Strateški cilj 1: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Strateški cilj 2: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Strateški cilj 3: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Vaja 4: Usmeritve Gea College – spodbujanje ustvarjalnosti vseh 
vključenih – kako to doseči? 

Predstavitev – na: http://www.gea-college.si/o-gea-college/predstavitev/  

GEA College je sinonim za poslovno izobraževanje s poudarkom na podjetništvu in 
menedžmentu. 

Vizija 

GEA College želi postati najboljša šola za usposabljanje in izobraževanje dinamičnih 
podjetnikov v srednji in vzhodni Evropi. Razvila se bo v center za ustvarjanje odličnih 
projektov podjetniškega izobraževanja in povezovanja. Poudarek bo na inovativnih 
podjetniških programih. GEA College mora v nekaj letih postati prestižna šola, znana po 
podjetništvu v vseh pogledih. Inovativnost in podjetniška pragmatičnost pa sta ključni 
vrednoti sistema. 

Poslanstvo 

Naše poslanstvo je podjetnike spodbujati k pridobivanju novih podjetniških znanj in veščin, 
da bodo boljši od tekmecev in s tem uspešni v sodobnem tržnem gospodarstvu. Prizadevamo 
si za raziskovanje in razvijanje novih znanj, prenos obstoječih znanj ter izobraževanje in 
usposabljanje podjetnih ljudi. 

Pet korakov podjetniške svobode na Gea College – na http://www.gea-college.si/o-gea-
college/pet-korakov-podjetniske-svobode/ , 17.12.2014 

                          

http://www.gea-college.si/o-gea-college/predstavitev/
http://www.gea-college.si/o-gea-college/predstavitev/
http://www.gea-college.si/o-gea-college/pet-korakov-podjetniske-svobode/
http://www.gea-college.si/o-gea-college/pet-korakov-podjetniske-svobode/
http://www.gea-college.si/o-gea-college/pet-korakov-podjetniske-svobode/
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Predlogi za spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih na Gea College – glede na 
usmeritve: 

Predlog 1: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Predlog 2: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Predlog 3: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Predlog 4: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Ljubljana, 5.2. in 19.2.2015 

Pripravil vaje: 

Dr. Anton Peršič 


