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1 PREDSTAVITEV GEA COLLEGE – FAKULTETE ZA PODJETNIŠTVO 
 

1.1 Poslanstvo 

 
Poslanstvo GEA College – Fakultete za podjetništvo je s širjenjem podjetniške miselnosti in 

poučevanjem podjetništva ter s tem povezanih poslovnih ved, soustvarjati pogoje za razvoj 

globalnega podjetniškega okolja. Z raziskovanjem ustvarjati nova znanja in jih prenašati v 

prakso, ter s tem povezovati znanost z gospodarstvom. Spodbujati inovativnost in 

ustvarjalnost, ki bosta privedli do novih poslovnih idej in prepoznavanja poslovnih 

priložnosti, uresničljivih v praksi (sprejeto na seji Senata FP in seji Upravni odbor FP, dne 

17.5.2016 in 27.5.2016). 

1.2 Vizija 

 

GEA College – Fakulteta za podjetništvo želi postati globalno prepoznavna izobraževalna 

inštitucija ter najpomembnejša točka podjetniškega znanja v osrčju Evrope. Postati želi 

vseživljenjski partner najuspešnejših podjetnikov v regiji (sprejeto na seji Senata FP in seji 

Upravni odbor FP, dne 17.5.2016 in 27.5.2016). 

1.3 Ključni mejniki v delovanju GEA College - FP 

 

GEA College - Visoka šola za podjetništvo je bila ustanovljena februarja 1996, in se je v letu 

2010 preoblikovala v GEA College – Fakulteto za podjetništvo. GEA College - FP razvija 

moderne metode študija in goji odličnost v poučevanju. Celoten študij preveva povezava 

raziskovalnega dela s prakso delovanja gospodarskih in negospodarskih organizacij ter 

zahteva po življenjskosti in uporabnosti pridobljenega teoretičnega znanja. Študenti skozi 

študijski proces pridobivajo sodobna znanja in razvijajo veščine, spretnosti ter kompetence, 

ki jih od njih zahtevajo spreminjajoči se trgi in naraščajoča kompleksnost poslovnega okolja. 

 

GEA College - FP namenja veliko pozornost vzdrževanju vezi z gospodarskimi organizacijami 

in predvsem z  manjšimi in srednje velikimi podjetji doma in po svetu. Globalnim trendom 

in uvajanju mednarodnih standardov v svoje delovanje se skuša približevati skozi 

sodelovanje s svetovno priznanimi, podjetniško usmerjenimi gospodarskimi in 

izobraževalnimi institucijami.  

 

Ključni mejniki v delovanju GEA College – FP so naslednji: 

 Leto 1996: 16. 02. 1996 ustanovitev GEA College – Visoka šola za podjetništvo. GEA 

College – Visoka šola za podjetništvo je bila vpisa v razvid visokošolskih zavodov dne 

22. 04. 1996, številka vpisa: 3; 

 Leto 1998: GEA College - Visoka šola za podjetništvo je bila vpisa v razvid 

raziskovalnih institucij dne 02. 06. 1998, številka raziskovalne organizacije: 1612; 

 Leto 1998: Pridobitev koncesije z Odločbo Vlade Republike Slovenije o dodelitvi 

koncesije za izvajanje rednega študija dne 23. 12. 1998.  Pogodba o koncesiji je bila 

podpisana dne 30.09.1999;  

 Študijsko leto 2005/2006: Pričetek izvajanja magistrskega študijskega programa 

Podjetništvo;  
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 Leto 2006: Ustanovitev Alumni Kluba GEA College – FP, ki povezuje diplomante 

fakultete različnih generacij;  

 Leto 2010: Preoblikovanje GEA College - Visoke šole za podjetništvo v GEA College - 

Fakulteto za podjetništvo. GEA College – Fakulteta za podjetništvo je bila vpisana v 

razvid visokošolskih zavodov dne 26.05.2010, številka odločbe: 60392-108/2010/2, ki 

jo je izdalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, vpis pod zaporedno 

številko 3. Fakulteta za podjetništvo je pravna naslednica Visoke šole za 

podjetništvo; 

 Leto 2015: Sprememba sedeža GEA College – FP iz lokacije Kidričevo nabrežje 2, 6330 

Piran na lokacijo Dunajska 156, 1000 Ljubljana. Vpis v razvid visokošolskih zavodov 

pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dne 02.06.2015 pod zaporedno 

številko 3, številka odločbe 6033-39/2015/9.    

 Leto 2016: Spremembe študijskega programa Management korporativne varnosti, 2. 

Stopnja, številka odločbe: 6033-242/2011/21 z dne 17.03.2016; Spremembe 

študijskega programa Podjetništvo, 1. stopnja – visokošolski strokovni študijski 

program. Številka odločbe: 6033-168/2012/36 z dne 21.04.2016; Sprememba 

študijskega program Podjetništvo, 1. stopnja, številka odločbe: 6033-168/2012/46; 

Sprememba študijskega programa Podjetniški management, 2. stopnja, Številka 

odločbe: 6033-139-2014/38 

 Leto 2016: Akreditacije nove oblike študija »e študij«. Številka odločbe: 6033-

242/2011/37 z dne 15.1.2016. 

 Leto 2017:  Nov študijski program Digitalni marketing, 1. stopnja – visokošolski 

strokovni študijski program. Številka odločbe: 6033-29/2016/9 z dne 16.03.2017; 

 Leto 2017: Podaljšanje akreditacije študijskega program Podjetništvo, 1. stopnja – 

visokošolski strokovni študijski program. Številka odločbe 6031-11/2016/11 z dne 

18.05.2017 (za nedoločen čas); 

 Leto 2017: Podaljšanje akreditacije zavoda GEA College – FP za 5 let.  Številka 

odločbe 6031-11/2016/11 z dne 18.05.2017. 

 Leto 2018: Akreditacija novega študijskega programa Podjetništvo v perspektivnih 

panogah, 1. stopnja . visokošolski strokovni program. Številka odločbe: 6033-

5/2018/9 z dne 17.01.2019: 

 

1.4 Študijski programi FP 

 

V študijskem letu 2018/2019 so se na FP izvajali naslednji študijski programi: 

 

Dodiplomski študijski programi 

 Podjetništvo, 1. stopnja (redni, izredni): 261 vpisanih študentov, 

 Digitalni marketing, 1. stopnja (izredni): ): 36 vpisanih  študentov, 

 

Podiplomski – magistrski študijski programi 

 Podjetniški management, 2. stopnja (izredni): vpisanih 37 študentov, 

 Management korporativne varnosti, 2. stopnja (izredni): vpisanih 2 študentov. 

 

 



6 
 

Procese pedagoškega dela in poslovne procese obvladuje 8 redno zaposlenih visokošolskih 

učiteljev in strokovnih sodelavcev (stanje na dan 30. 9. 2019). V izvajanju pedagoškega 

procesa je v letu 2018/2019 sodelovalo 41 zunanjih izvajalcev, visokošolskih učiteljev z 

ustrezno habilitacijo, medtem ko FP pri izvajanju ostalih aktivnosti sodeluje s prek 100 

strokovnjaki iz prakse in drugimi predavatelji.   

 

V š.l. 2016/2017 so bili trije programi prenovljeni in smo jih kot take začeli izvajati v 

študijskem letu 2018/2019. V letu 2018 smo pridobili tudi prvo akreditacijo dodiplomskega 

študijskega programa Podjetništvo v perspektivnih panogah, ki ga bomo začeli izvajati v 

študijskem letu 2019/2020.  

 

1.5 Izvajanje osnovnih postopkov in procesov 

 

Postopki dela in procesi, ki potekajo na FP so podrobno opisani v Priročniku kakovosti GEA 

College – Fakultete za podjetništvo. Skrb za kakovost celotnega študijskega procesa  je v 

pristojnosti Komisije za kakovost. Komisijo za kakovost poleg predsednice sestavljajo še 

dekan FP, predstavnik predavateljev, predstavnik Študentskega sveta, predstavnik 

delodajalcev in skrbnik za kakovost. Člani Komisije za kakovost so imenovani s strani Senata 

FP.  

 

Na FP so bili prepoznani osnovni trije sklopi procesov: 

 Vodstveni procesi, 

 Glavni študijski proces, 

 Podporni procesi. 
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Slika 1: Osnovni procesi, ki jih FP izvaja 

 
 

Med vodstvenimi procesi so bili prepoznani planiranje, ukrepanje in zaposlovanje, ki jih 

vodi in nadzira direktorica FP.  

Glavni študijski proces (Slika 1) podpira vrsta podpornih procesov, ki so: 

 Obvladovanje izvedbenih dokumentov, 

 Obvladovanje sistemskih dokumentov, 

 Izvajanje založniške dejavnosti, 

 Fakturiranje in spremljanje plačil, 

 Obvladovanje projektov. 
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Slika 2: Shema glavnega študijskega procesa 

 
 

Pomembno vlogo za nemoteno izvajanje aktivnosti izvajanja študijskih programov 

predstavljajo še procesi nabave materiala in storitev, nabave osnovnih sredstev in 

kadrovanje (visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev). Elementi glavnega študijskega 

procesa se evalvirajo in merijo ves čas, zato so analize in merjenje – izdelava 

samoevalvacijskega poročila opredeljeni kot izhod iz glavnega študijskega procesa. 

 

Sestavni del glavnega študijskega procesa so: 

 Predvpisni postopek, 

 Vpisni postopek, 

 Izvedba študija, 

 Diplomiranje – potrditev dispozicije, 

 Diplomiranje – zagovor in zaključek.  

 

Nemoteno izvajanje glavnega študijskega procesa podpira Senat FP z različnimi komisijami, 

ki v mnogih zadevah delujejo neodvisno od Senata, vendar mu o delu poročajo in prepuščajo 

končne odločitve. Komisije Senata FP, ki delujejo na FP, so: 

 Komisija za študentske in študijske zadeve; 

 Komisija za priznavanje znanj in spretnosti; 

 Komisija za podiplomske zadeve; 

 Habilitacijska komisija; 

 Disciplinska komisija;  

 Komisija za kakovost. 
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Proces izvajanja mednarodne dejavnosti je močno vpet v izvajanje glavnega študijskega 

procesa z vključevanjem tujih študentov in visokošolskih učiteljev. Glavne aktivnosti 

mednarodne dejavnosti so: 

 Organizacija izmenjav preko programa ERASMUS+ (za odhajajoče študente, pedagoško 

osebje in strokovno osebje FP); 

 Izvedba izmenjav preko programa ERASMUS+ (za prihajajoče in odhajajoče študente, 

pedagoško osebje in strokovno osebje);  

 Izvedba mednarodnih konferenc in dogodkov; 

 Pomoč pri prijavah, koordinaciji in vodenju mednarodnih izobraževalnih in raziskovalnih 

projektov (tako za prijave v okviru Ministrstev in drugih inštitucij v RS, kot EU, 

ambasadah in ostalih fundacij). 

 

Pomemben prispevek h kakovosti izvajanja glavnega študijskega procesa prispevajo procesi 

merjenja, samoevalviranja in ukrepanja.  

Celoten študijski proces spremljamo z različnimi merjenji oz. evalvacijami: 

 Ocenjevanje VIS učiteljev in študijskih predmetov (ocenjujejo študenti po zaključku 

predmeta), 

 Ocenjevanje izvedbe študijskega predmeta in skupine študnetov (ocenjujejo VIS učitelji 

po zaključku predmeta); 

 Ocenjevanje podpornih služb (ocenjujejo študenti po zaključku spomladanskega 

semestra); 

 Merjenje doseganja učnih izidov; 

 Merjenje obremenjenosti študentov po ECTS (ocenjujejo študenti po zaključku 

predmeta);  

 Ocenjevanje zadovoljstva diplomantov ob zaključku študija (ocenjujejo diplomanti pred 

pristopom k zagovoru diplomskega/magistrskega dela oziroma diplomskemu izpitu); 

 Sledenje zaposljivosti diplomantov (ocenjujejo diplomanti vsake 3 leta), 

 

Rezultati in analize vseh merjenj so vključeni v vsakoletno samoevalvacijsko poročilo. Glede 

na odstopanja od opredeljenih kazalnikov uspešnosti se odločamo za ukrepanje: 

 Na osnovi ocen, ki jih podajo študenti; 

 Na osnovi ocen, ki jih podajo VIS učitelji; 

 Na osnovi doseganja učnih izidov, 

 Na osnovi merjenja obremenjenosti študentov po ECTS; 

 Za osnovi ocen diplomantov ob zaključku študija; 

 Na osnovi uspešnosti diplomantov, ki se meri z njihovo zaposljivostjo in napredovanjem.  

 

 

2 DELOVANJE GEA COLLEGE - FP 
 

Vpetost v poslovno in širše okolje opredeljujeta poslanstvo (poglavje 1.1.) in vizija GEA 

College – FP (poglavje 1.2) 
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2.1 Strategije vpetosti v okolje 

 

Sodelovanje z okoljem ter kakovost študija sta glavna razvoja cilja GEA College, ki se 

prepletata v številnih aktivnostih GEA College in sta neločljivo povezana. GEA College s 

deležniki poslovnega okolja sodeluje pri izvedbi naslednjih aktivnosti: 

2.1.1 Priprava novih ter posodabljanje obstoječih študijskim programov in vsebin 

predmetov 

 

Razvoj in posodabljanje študijskih programov je stalna zaveza FP, aktivnosti na tem področju 

se neprestano izvajajo. FP je visokošolska institucija, specializirana za izvedbo študijskih 

programov iz poslovnega področja, predvsem podjetništva. S svojimi študijskimi programi 

pomembno prispeva k izbirnosti študijskih programov v Republiki Sloveniji. S konstantno 

prenovo in razvojem študijskih programov, kjer sodelujejo VIS učitelji, predstavniki podjetij 

in podpornega podjetniškega okolja (zbornice, združenja, instituti),  se FP aktivno odziva na 

potrebe trga dela. V letu 2017 smo prenovili tri glavne programe FP, v letu 2018 dobili prvo 

akreditacijo novega dodiplomskega študijskega programa Podjetništvo v perspektivnih 

panogah, vpisali drugo generacijo dodiplomskega programa Digitalni marketing.  

Vse programe in prenove snujemo na osnovi evalvacij deležnikov in v sodelovanju s trgom in 

stanovskimi organizacijami, ki prestavljajo podjetja in gospodarstvo kot so Gospodarska 

zbornica Slovenije, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Inštitutom za korporativne 

varnostne študije itd.  

 

FP v sodelovanju z nosilci predmetov redno prenavlja učne načrte študijskih predmetov na 

vseh študijskih programih. Pri tem težimo k aktualizaciji študijskih vsebin, ponekod smo 

spremenili načine ocenjevanja, dopolnili seznam študijske literature in virov.  

 

2.1.2 Povezovanje s strokovnjaki iz podjetja in tujimi gostujočimi predavatelji pri 

pripravi in izvajanju študijskih programov 

 

Pri izvedbi študijskega procesa s FP sodeluje veliko strokovnjakov iz prakse. Večina VIS 

učiteljev je zaposlena v gospodarstvu, so strokovnjaki na področju, ki ga pokrivajo v 

pedagoškem procesu, z veliko praktičnimi izkušnjami.  Pedagoški proces nadgrajujemo tudi 

z gostujočimi predavatelji – predstavniki podjetij, s katerimi FP dinamično sodeluje tudi pri 

izvedbi drugih poslovnih dogodkov, ter tujimi gostujočimi predavatelji, ki smo jih gostili 

preko razpisa MIZŠ in Erasmus programa. Pri študentskih izzivih študenti v okviru študija 

intenzivno delajo na praktičnem primeru iz izbranega podjetja. Gostujoči predavatelji pri 

izvedbi pedagoškega procesa pomenijo pomembno dodano vrednost. V š.l. 2018/2019 so pri 

izvedbi pedagoškega procesa sodelovali 3 tuji in 28 domačih gostujočih predavateljev. 

 

FP je v š.l. 2018/2019 preko programa Erasmus+ in drugih projektov gostila 3 gostujoče 

predavatelje (1 predavatelja prek Erasmus+, preostala dva smo gostili na lastna sredstva). 

FP ima s tujimi institucijami podpisanih skupaj 62 sporazumov o sodelovanju (58 E+ in 4 

bilaterale). Z različnimi tujimi institucijami se dogovarjamo tudi za izvedbo skupnih 

študijskih programov v prihodnosti, na področju izvedbe poletnih šol (poletna šola 

FUNtrepreneurship), inkubatorja kot tudi daljših formalnih programov.  
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2.1.3 Sodelovanje z gospodarstvom: študentski izzivi, GEA Challenge izzivi, skupni 

projekti, sodelovanje pri konferencah  

 

Študentski izzivi so vpeti v študijski proces, ker tako študenti lahko rešujejo primere, s 

katerimi se bodo srečevali pri delu in menimo, da je to izjemna dodana vrednost. Pri 

študentskih izzivih študenti skupinsko rešujejo praktičen primer iz izbranega podjetja. Pri 

izvedbi izziva sodeluje več mentorjev in drugih sodelavcev FP ter tudi mentorji izbranega 

podjetja. V š. l. 2018/2019 smo izvedli študentski izziv na primeru podjetja Duol in Lassana 

ter dodatno enodnevni izziv s podjetjem Duol za Erasmus+ študente. Predstavite študentskih 

izzivov je potekala na lokaciji izbranega podjetja, končna predstavitev rezultatov pa na GEA 

College. Najboljši študenti so za nagrado dobili možnost opravljanja študijske prakse v 

podjetju. 

 

Izvedbo pedagoškega procesa nadgrajujemo tudi z izvedbo ekskurzij v podjetja. Študenti v 

sodelovanju s podjetji pripravljajo seminarske/projektne naloge ter  diplomska/magistrska 

dela. 

 

S podjetji sodelujemo tudi pri organizacijah študijskih praks za študente dodiplomskih 

programov, pri izvedbi poslovnih dogodkov v organizaciji Kariernega centra, pri organizaciji 

večjih poslovnih dogodkov in podelitvi diplom. 

 

2.1.4  Sodelovanje s srednjimi šolami 

 

Izvedba delavnic za dijake srednjih šol: V srednjih šolah smo tudi v šolskem letu 2018/2019 

nadaljevali s aktivnosti za promocijo podjetništva in podjetniške miselnosti med dijaki in jih 

obveščali o možnosti vpisa na FP na dodiplomski študijski program Podjetništvo. Izvedenih 

je bilo tudi preko 22 krajših podjetniških delavnic po različnih srednjih šolah v celi Sloveniji.  

 

Teme delavnic so bile:  

 Podjetništvo in inovativnost, 

 Kako razviti poslovno idejo,  

 Osebni marketing – Jaz kot blagovna znamka. 

 Čustvena inteligenca  

 

Delavnic so se udeležili dijaki 3. in 4. letnikov srednješolskih učnih programov. Delavnice so 

izvajali: doc. dr. Mitja Jeraj, Barbara Podlogar, vodja prodaje in certificirana trenerka 

coachinga in vedenjskih profilov, doc. dr. Dario Berginc, višji predavatelj, asistent in 

koordinator projektov in doc. dr. Valentina Jošt Lešer. Sodelovanje FP s srednjimi šolami je 

tradicionalno. V obdobju 2015-2019 je bilo izvedenih 100 delavnic, v zgodovini GEA College 

pa preko 400 delavnic za dijake srednjih šol.  

 

Izvedba delavnic za srednješolske učitelje: na FP  izvajamo dodatna usposabljanja za 

srednješolske učitelje, ki na srednjih šolah poučujejo ekonomske in podjetniške predmete. 

Strokovna srečanja izvajamo enkrat letno oz. po potrebi.  Namen usposabljanja učiteljev iz 

srednjih šol je seznanjanje s sodobnimi učnimi metodami in pripomočki na področju 

poslovnih ved.  V letu 2018-2019 smo izvedli 3 delavnice, 1 za priprave na tekmovanje Mladi 
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podjetnik (priprava poslovnega načrta in PITCH poslovne ideje), 2 pa vezani na sodobne 

načine poučevanja. Cilj delavnice je bil: 

 Razumeti pomen uporabe različnih orodij za predhodno preverjanje poslovnih idej in 

znati uporabiti študijo izvedljivosti za vrednotenje poslovne ideje iz vidika koncepta 

posla, produkta, panoge/trga, sredstev in financ. Uporaba različnih orodij za preverjanje 

poslovnih idej pred odločitvijo za realizacijo ideje je namenjena spodbujanju in 

motiviranju srednješolcev za podjetništvo. 

 Spodbuditi srednješolske učitelje k uporabi različnih orodij  pri predmetu podjetništvo v 

srednjih šolah v procesu generiranja idej, priprave koncepta in predhodne preveritve 

poslovnih idej. 

Izvedba tekmovanja Državno tekmovanje Mladi podjetnik: Namen tekmovanja Mladi 

podjetnik je omogočiti izmenjavo izkušenj učiteljev, mentorjev in dijakov ter še dodatno 

vzpodbuditi v mladih podjetniško žilico in jih usposobiti za prepoznavanje/uresničevanje 

tržnih priložnosti. 23. državno tekmovanje Mladi podjetnik je potekalo v aprilu 2019. 

Sodelovalo je 15 skupin dijakov, skupaj 47 dijakov iz 7 srednjih šol iz vse Slovenije. Skupine 

dijakov, ki razvile lastne poslovne zamisli, pripravile lastni poslovni načrt in so ga predstavile 

pred strokovno komisijo.  

 

Inkubator: Delovanje inkubatorja je namenjeno nadaljnjemu razvijanju idej, uresničitvi idej 

in ustanovitvi start upov naših najboljših študentov oz. srednješolcev. Z inkubatorjem 

spodbujamo mlade k podjetniški miselnosti in jih pripravljamo na podjetniško karierno pot. 

Inkubator organizira veliko število dogodkov in delavnic ter mentorira in svetuje 

inkubirancem.  Predavatelji FP sodelujejo kot mentorji in zunanji eksperti v okviru aktivnosti 

inkubatorja. S tem se FP še bolj aktivno povezuje z gospodarstvo, mladimi, podjetniki in 

start up-i. 

 

2.1.5 Karierni center  

 

Karierni center GEA College bodočim študentom, študentom in diplomantom pomaga pri 

kariernem in osebnostnem razvoju ter napredku. V okviru projekta Nadgradnja delovanja 

Kariernega centra GEA College – FP smo nadaljevali in nadgradili nekatere že ustaljene 

aktivnosti Kariernega centra za različne ciljne skupine – srednješolce (kandidate za vpis), 

obstoječe študente ter alumne in diplomante. 

Dodatne aktivnosti za različne ciljne skupine: 

 Organiziramo karierne delavnice, poslovne večere, okrogle mize in mreženje z uspešnimi 

podjetniki, 

 Nudimo karierno in podjetniško svetovanje, 

 Nudimo psihometrična testiranja, 

 Študente obveščamo o možnostih praks in usposabljanj doma ter v tujini, 

 Delodajalce spodbujamo k razpisu usposabljanj za študente in jim pomagamo pri izboru 

ustreznih kandidatov, 

 Zbiramo in posredujemo informacije o razpisanih štipendijah za študente, 

 Posredujemo informacije o aktualnih zaposlitvah in ponudbi prostih delovnih mest v 

domačih ter tujih podjetjih in organizacijah, 
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 Objavljamo koristne članke in nasvete s področja gradnje kariere, osebne rasti, iskanja 

zaposlitve. 

 

Na določene aktivnosti (predvsem karierne delavnice) povabimo tudi ostale deležnike, to so 

uporabniki Kariernih centrov članic univerz ter drugih visokošolskih zavodov ter drugih 

povezanih visokošolskih zavodov. 

 

2.1.6 Aktivna podpora Študentskemu svetu, Alumni klubu in študentom  

 

FP intenzivno sodeluje tako s študenti, Študentskim svetom in Alumni klubom. Študenti so 

preko svojih predstavnikov v Študentskem svetu udeleženi v organih in komisijah FP, šola za 

delovanje Študentskemu svetu nameni določena finančna sredstva, kadrovske resurse in 

drugo podporo. S Študentskim svetom sodeluje pri organizaciji različnih dogodkov – 

Novoletno srečanje, International Evening za Erasmus+ študente, prav tako predstavniki 

študentov sodelujejo pri različnih promocijskih aktivnostih – sejem Informativa, Informativni 

dnevi, karierni sejm itd.  

 

FP sodeluje tudi z Alumni klubom, dvakrat letno skupaj organiziramo poslovne dogodke s 

podjetji, diplomanti so vabljeni tudi na nekatere formalne ali neformalne ostale poslovne 

dogodke FP (delavnice v izvedbi Kariernega centra, novoletno srečanje, Dan podjetništva 

itd.). 

 

2.1.7 Aktivno sodelovanje z organizacijami, ki podpirajo podjetništvo in podjetniškim 

podpornim okoljem  

 

Strateško povezovanje na tem področju zajema tako povezovanje z gospodarskimi združenji 

kot posameznimi gospodarskimi subjekti, ki delujejo v neki panogi. Predstavniki FP so 

vključeni v delovanje American Chamber of Commerce (AmCham), Gospodarsko zbornico 

Slovenije (direktorica je članica upravnega odbora Trgovsko podjetniške zbornice in 

podpredsednica zbornice Osrednjeslovenske regije) in Združenje za kakovost (SZKO, kjer je 

direktorica vključena v upravni odbor združenja).  

 

FP aktivno deluje v Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov, kjer je direktorica tudi 

podpredsednica skupnosti. S številnimi podjetji iz različnih panog imamo sklenjene 

sporazume za prakse, prav tako sodelujemo na projektih, študentskih izzivi in različnih 

poslovnih dogodkih. Udeležujemo se konferenc, forumov in posvetov različnih deležnikov, 

tako javnih inštitucij kot združenj in posameznih podjetij.  

 

 

2.2 Vloga FP in njeni učinki na okolje 

 

Vloga FP in njenih učinkov je opredeljena v ožjem in širšem okolju. Podjetniško 

izobraževanje in usposabljanje sta pomembna dela procesov vseživljenjskega učenja, 

podjetništvo pa je opredeljeno kot ena ključnih kompetenc s strani Evropske Komisije. 

Podjetništvo temelji na inovativnosti, vpliva na razvoj novih proizvodov in storitev, vpliva 
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na gospodarsko rast države, rastoča in dinamična podjetja pa ustvarjajo večino tako želenih 

novih zaposlitev. V poostrenih gospodarskih in finančnih razmerah postaja vlaganje v znanje 

in izobraževanje ena od pravih alternativ za prihodnji razvoj gospodarstva. Nove zaposlitve 

lahko zagotovijo predvsem razvijajoča se podjetja in inovativni posamezniki, ki svojo 

podjetniško idejo razvijejo v uspešen posel.  

 

Delovanje FP ima neposreden vpliv na razvoj slovenskega gospodarstva, na trajnostni razvoj 

Slovenije in celotno družbeno okolje. Naši diplomanti zasedajo pomembne managerske 

položaje v gospodarstvu (Atlantis, Plastika Skaza, Slovenske železnice, Summit Avto, 

Sensilab), tudi na področju neprofitnega sektorja. So ustanovitelji in lastniki podjetij ter 

nasledniki družinskih podjetij v segmentu obrti, malega in srednje velikega gospodarstva  

(Lotrič Metrology, Editor, Vitapur, Tabakum, Habjan Transport, Plastika Skaza, Savne Fanči 

in Freja, AJM okna, vrata, senčila, Oblakcommerce, Surf, ADK, Rogelj Romat, TUŠ, Fidemar, 

Tuli, Lekain, AS Teprom, Krznarstvo Eber, Prigo, Petek transport, Frutis, Egerija, Unikatoys, 

Univerzal, Durot, Trgovina Ajda, Avto Lenart, Dvig, ACL Trnovo, Zlatarna Celje, Hotel 365, 

Hlebček – Restavracija Rotovž, Hiša vina Cuk, Vidmar avtodom, Novi Podjetnik, Nova 

Panorama ter mnogi drugi),  med njimi je tudi nekaj hitro rastočih podjetij – gazel, ki 

ustvarjajo pomemben del družbenega proizvoda, odpirajo nove zaposlitve, širijo poslovanje 

na tuje trge in prinašajo inovativnost in nove tehnologije v gospodarski prostor  (Skaza, 

Eurosad, Farmicom, ADK, AHAC, Mebor). Podjetniško visokošolsko izobraževanje ima 

pozitivne učinke na ekonomsko, socialno in celovito družbeno vključenost posameznikov, na 

razvoj trga dela v smislu večje fleksibilnosti in lažje zaposljivosti posameznikov ter 

dvigovanja nivoja njihovih kompetenc. FP je pomemben povezovalni člen med 

izobraževalno-razvojno sredino in realnim gospodarskim sektorjem ter vpliva na razvoj 

poslovne in podjetniške kulture v Sloveniji. 

 

2.3 Zagotavljanje praktičnega usposabljanja študentov in mentorstvo  

 

GEA College – FP sodeluje s  poslovnimi partnerji - podjetji, s katerimi so podpisani 

Sporazumi o sodelovanju, za različne aktivnosti. Najpomembnejša področja sodelovanja so:  

 Izvedba študijske prakse za študente v podjetju pod strokovnim mentorstvom v podjetju 

in na GEA College – FP, 

 Opravljanje seminarskih/projektnih nalog in izdelava diplomskih del za podjetje; 

 Izvedbo ekskurzij v podjetje, 

 Izvedba študentskih izzivov (priprava poslovnih načrtov,  trženjskih načrtov, načrtov 

komuniciranja z javnostmi, generiranje idej in izdelava  prototipov, razvoj produktov 

ipd), 

 Izvedba mednarodnih poletnih in zimskih šol 

 

Vsi ti  izzivi potekajo pod mentorstvom visokošolskih učiteljev FP. Takih sporazumov imamo 

trenutno podpisanih 62 (Balkans d.o.o., Terme Snovik-Kamnik d.o.o., Postojnska jama, 

d.d., Družina Krupak d,o.o., Identiks, MINT International House, Tabakum, Zavod PIP, Zavod 

Ypsilon, Zavod za globalno učenje in razvoj projektov, Moje delo, Freja d.o.o., Pfeifer 

d.o.o., Editor d.o.o., Novomat d.o.o., Unihem d.o.o., AWT Trgovina in storitve d.o.o., 

digiGRAL Vizualne komunikacije d.o.o., SUMMIT AVTO d.o.o., OZARA SLOVENIJA, MDS IT 

d.d., NOI d.o.o. (goclick), Blažič d.o.o., Dewesoft d.o.o., Kolinska d.d., Futura DDB d.o.o., 
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Ilirija d.o.o., MIK d.o.o., SENSILAB d.o.o., Špica International d.o.o., XLAB d.o.o itn.). FP 

sodeluje z veliko več podjetji brez podpisanih tovrstnih sporazumov. Vsako leto se sklenejo 

nova partnerstva za sodelovanje s podjetji na področju praktičnega izobraževanja. Veliko od 

teh podjetij so mala in srednje velika družinska podjetja, ki v Sloveniji prevladujejo.  

 

V š. l. 2018/2019 smo sklenili 29 individualnih sporazumov o praktičnem usposabljanju z 

različnimi podjetji in institucijami iz Slovenije, na podlagi katerih študenti, redni in izredni 

(tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev za priznanje študijske prakse) opravijo v teh podjetjih 

obvezno študijsko prakso. Ti sporazumi so tripartitni – med študentom, podjetjem in  FP. 

Večina izrednih študentov zaradi že pridobljenih delovnih izkušenj ter lastništva ali so-

lastništva aktivnih podjetij med študijem  uveljavlja priznanje študijske prakse,  za to pa ni 

potreben sporazum s podjetjem.  

Nekateri študenti opravljajo študijsko prakso v tujini. To poteka na podlagi Erasmus+ 

programa mobilnosti (podpisani Training agreementi s podjetji v tujini in bilateralne 

pogodbe o mobilnosti), ali pa na podlagi neposrednih dogovorov študentov s podjetji v tujini 

(izjava vodstva podjetja v tujini, da je študent opravljal študijsko prakso). Od leta 2010 je 

odšlo v tujino na prakso 7 študentov študijskega programa Podjetništvo 1. bolonjske stopnje, 

v študijskem letu 2018/2019 pa praks v tujini ni bilo. Nekaterim izmed študentov, ki so v 

tujini opravljali študijske obveznosti, smo lahko priznali 1-2 ECTS kot del opravljene prakse. 

 

Za vse dogovore in sporazume skrbita koordinatorka študijskih praks in vodja Kariernega 

centra, ki urejata za študente tudi celotno potrebno dokumentacijo za izvedbo in 

priznavanje opravljene študijske prakse. Študente GEA College - FP obveščamo o možnostih 

praks in usposabljanj tako doma kot tudi v tujini, prav tako pa študente spodbujamo k 

samostojnemu iskanju praks preko različnih portalov, prek spletnih povezav in objavljenih 

prostih delovnih mest za opravljanje praktičnega usposabljanja, ki so objavljene na spletni 

strani Kariernega centra FP. 

 

2.4 Zaposljivost diplomantov  

 
Anketa se izvaja na 3 leta, tako da je v študijskem letu 2018 / 2019 nismo izvedli. 
 

2.5 Mednarodna dejavnost in delovanje mednarodne pisarne  

 

Mednarodna pisarna je namenjena študentom, VIS učiteljem, strokovnemu osebju in vsem 

željnim mednarodnih izkušenj. Uporabnikom ponuja pestro izbiro možnosti za sodelovanje v 

različnih mednarodnih projektih s področja izobraževanja in usposabljanja. Namen 

mednarodne pisarne je zagotoviti kakovostno organizacijo in izvedbo izmenjav študentov, 

pedagoškega in nepedagoškega osebja v okviru različnih mednarodnih projektov. Poleg 

osnovne dejavnosti Mednarodna pisarna skrbi za pomoč pri prijavah, koordinaciji in vodenju 

mednarodnih izobraževalnih in raziskovalnih projektov (tako za prijave v okviru Ministrstev 

in drugih inštitucij v RS, kot EU, ambasadah in ostalih fundacij). 

 

FP v različnih mednarodnih programih sodeluje že vse od leta 2000, ko je ustanovila 

Mednarodno pisarno, da bi izobraževalni dejavnosti omogočila evropsko in globalno vizijo ter 

ustvarjala nove možnosti za svoje študente in profesorje. 
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Mednarodna pisarna na svojih spletnih straneh (http://gea-college.si/studenti-

alumni/mednarodna-pisarna/) uporabnikom posreduje aktualne informacije, ki jih bodo 

vodile k odločitvam za mednarodne izkušnje. Glavno vodilo mednarodne pisarne FP je, da 

izobraževalna dejavnost postane za vsakega sodelujočega v pedagoškem procesu (študent, 

VIS učitelj, strokovno osebje) »evropska« in »globalna« izkušnja. Svoje poslanstvo pisarna 

opravlja skozi vrsto aktivnosti, ki jih izvaja: 

 Organizacijo mobilnosti za odhajajoče in prihajajoče študente ter za pedagoško in 

nepedagoško osebje (program ERASMUS+); 

 Koordinacijo obiskov tujih gostujočih predavateljev; 

 Spodbujanje in koordinacija domačih in mednarodnih projektov ter razpisov za 

izobraževanja in usposabljanja; 

 Aktivnim sodelovanjem z obstoječimi tujimi partnerskimi institucijami in povezovanjem 

z novimi partnerji  (trenutno je podpisanih 60 sporazumov o izvajanju mobilnosti z 

različnimi izobraževalnimi inštitucijami v Evropi, od tega 56 Erasmus+ bilateralnih 

pogodb); 

 Organizacijo mednarodnih dogodkov; 

 Organizacijo mednarodne znanstvene konference ABSRC (Advances in Business-Related 

Scientific Research Conference) – v študijskem letu 2018/2019 je bila v okviru 

Raziskovalnega inštituta organizirana mednarodna konferenca ABSRC v Benetkah, 8. 

novembra 2018). Konferenca je bila izvedena kot dvodnevni dogodek, skupaj je bilo 9 

udeležencev. Prispevki konference so objavljeni na spletni strani konference 

(Proceedings). V okviru konference je izdan tudi zbornik prispevkov. Arhiv konferenc, 

Proceedings in zborniki so dostopni na  http://www.absrc.org/. 

 Izid dveh številk mednarodne znanstvene revije ABSRJ (Advances in Business–Related 

Scientific Research Journal): Volume 9, Number 2 (december 2018) in Volume 10, 

Number 1 (junij 2019). Dostop do revije:  https://www.absrc.org/publications/  

 

 

 
Tabela 1: Izvedene Erasmus+ mobilnosti v zadnjih treh študijskih letih  

Ciljna skupina uporabnikov 

mobilnosti 
2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Študenti GEA College - FP 

(Odhajajoči) 
8 4 10 4 

Erasmus študenti 

(Prihajajoči) 
23 12 33 18 

Pedagoško osebje  

(Odhajajoči) 
4 1 5 4 

Pedagoško osebje 

(Prihajajoči) 
1 3 2 2 

Nepedagoško osebje 

(Odhajajoči) 
3 5 4 2 

 

 

 

http://gea-college.si/studenti-alumni/mednarodna-pisarna/
http://gea-college.si/studenti-alumni/mednarodna-pisarna/
http://www.erasmusplus.si/
http://gea-college.si/o-gea-college/kakovost-in-projekti/
http://gea-college.si/studenti-alumni/mednarodna-pisarna/partnerske-institucije/
http://www.absrc.org/
http://www.absrc.org/
https://www.absrc.org/publications/
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2.6 Razvoj FP in sodelovanje s širšim družbenim okoljem 

 

GEA College – FP uspešno sodeluje z deležniki poslovnega in širšega okolja: 

 

 Z drugimi samostojnimi visokošolskimi zavodi prek združevanja v Skupnosti samostojnih 

visokošolskih zavodov (SSVZ), v kateri je direktorica FP podpredsednica skupnosti. V 

študijskem letu 2018/2019 so se predstavniki FP udeležili petih srečanj SSVZ. Srečanja 

so bila namenjena usklajevanju skupnih pogajalskih izhodišč pri pripravi sprememb 

Zakona o visokem šolstvu, Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih 

zavodov in študijskih programov, ter drugim aktualnim temam. 

 Z Gospodarsko zbornico Slovenije, kjer je  FP aktivna članica že vrsto let, od  leta 2015 

pa je direktorica FP tudi članica upravnega odbora Podjetniško-trgovske zbornice (PTZ) 

in podpredsednica Osrednjeslovenske regijske zbornice Ljubljana. Sodelovanje z GZS 

zajema tudi aktivnosti pri prenovi obstoječih in pripravi novih študijskih programov. 

 Z American Chamber (AmCham), kjer predstavniki FP sodelujejo v delovni skupini 

(komisiji) za izobraževanje. V študijskem letu 2018/2019 so se udeležili šestih sestankov 

delovne skupine. Tema sestankov so bile vseživljenjsko učenje, nove zakonske podlage, 

spremembe v izobraževanju itd. 

 Z Inštitutom za korporativne varnostne študije  pri izvedbi njihove konference in izvedbi 

programa Upravljanje s tveganji in korporativna varnost.  

 S slovenskimi srednjimi šolami pri pripravi in izvajanju projektov podjetništva za 

srednješolce. Sodelovanje opisano v poglavju 2.1.5  Sodelovanje s srednjimi šolami. V 

letu 2018/2019 je bilo izvedenih 22 kratkih delavnic na lokacijah srednjih šol z namenom 

izobraževanja o podjetništvu in drugih poslovnih temah, ter z namenom informiranja o 

možnostih vpisa na FP. 

 S srednjimi šolami pri izvedbi državnega tekmovanja Mladi podjetnik. Sodelovanje 

opisano v poglavju 2.1.5  Sodelovanje s srednjimi šolami. 

 S podjetjem Duol in Lassana v okviru projekta Študentski izziv. 

 S podjetji pri zagotavljanju praks študentom. Podjetniki in managerji, zaposleni v 

slovenskih podjetjih, pogosto kot gostje sodelujejo v izvajanju pedagoškega procesa. 

Podjetja, s katerimi ima FP podpisane sporazume o sodelovanju sprejemajo študente na 

prakso. 

 Izobraževanja in usposabljanja za podjetja izvaja FP skupaj s Poslovno izobraževalnim 

centrom družbe v skupini Uspešno smo nadaljevali z aktivnostmi in ponudbo seminarjev 

ter funkcionalnih izobraževanj in usposabljanj, namenjenih tako podjetjem (incompany 

izvedbe) kot posameznikom (razpisane izvedbe). V skupini uspešno izvajamo tudi 

usposabljanja za nacionalno poklicno kvalifikacijo, pridobitev licence za posredovanje v 

nepremičninskih poslih. V letu 2019 (do 30.9.2019) je izpit za licenco opravljalo 40 

kandidatov, NPK usposabljanja pa se je udeležilo 48 bodočih nepremičninskih 

posrednikov, svoje licence so z dopolnilnim usposabljanjem obnovilo 53 kandidatov. Na 

ta način FP spodbuja in sodeluje v procesih vseživljenjskega učenja podjetnikov in 

zaposlenih v podjetjih.  
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 2.7 Organi FP - sestava in delovanje 

 

Po Zakonu o visokem šolstvu so obvezni organi FP, ki ni članica katere od slovenskih univerz: 

senat, upravni odbor, akademski zbor, študentski svet in dekan. GEA College - FP ima tudi 

direktorja, ki je poslovodni organ.  

 

 Upravni odbor GEA College – FP upravlja, usmerja in nadzira delovanje FP. Upravni odbor 

je sestavljen iz treh članov. 

 FP vodi direktor (zagotavljanje materialnih in finančnih virov ter kadrovskih pogojev 

delovanja), v tesnem sodelovanju z dekanom, ki skrbi za nemoteno in kakovostno 

izvajanje pedagoškega procesa, razvojno raziskovalnega in strokovnega dela.  

 Dekan je odgovoren za pedagoško in razvojno-raziskovalno delo FP. Dekanja  Dekan vodi 

tudi administrativno področje delovanja FP, 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 - 

MIZŠ) vodi tajnik FP, v sodelovanju in po usmeritvah dekana in direktorja. 

 Senat FP je strokovni organ FP, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela, 

določa strokovne podlage, razvoj in izvajanje študijskih programov ter akademski razvoj 

FP, usklajuje izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo ter ostale zadeve, vezane 

na pedagoško in razvojno-raziskovalno dejavnost FP. Senat ima 9 članov, od tega dva 

predstavnika Študentskega sveta. V študijskem letu 2018/2019 je Senat FP imel 7 rednih 

ali korespondenčnih sej. 

 Študentski svet FP je organ študentov FP, ki ga sestavljajo predstavniki rednih in 

izrednih študentov. Študentski svet daje pristojnim organom (Senatu, UO) mnenja o 

Statutu FP ter o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter izvaja 

program interesnih dejavnosti.  

 Akademski zbor FP sestavljajo vsi visokošolski sodelavci ter predstavniki ŠS. Njegova 

naloga je izvolitev članov Senata FP, podajanje predlogov in mnenj Senatu FP o 

pedagoškem in raziskovalnem delu FP. V študijskem letu 2018/2019 se je Akademski zbor 

FP sestal trikrat, in sicer v oktobru, januarju in juniju.
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Slika 3: Organigram GEA College – Fakultete za podjetništvo 
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2.8 Organiziranost GEA College – FP 

 

GEA College – FP deluje kot samostojna, zasebna visokošolska institucija. Skladno z Zakonom 

o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-

2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in Statutom GEA College - FP (potrjen na 

72. seji UO GEA College – FP, dne 23.2.2010 in zadnjič dopolnjen aprila 2017) je 

organizacijska shema takšna, kot je prikazana na  Sliki 1.  

Skladno s Statutom GEA College - FP (potrjen na 72. seji UO GEA College - FP dne 23.2.2010 

ter dopolnjen 2015 in 2017) in Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest, opravlja samostojni VIS zavod svoje naloge v organizacijskih enotah, ki so razdeljene 

po posameznih področjih. Za izvajanje izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela 

se zavod organizacijsko deli na: katedre, raziskovalni inštitut, knjižnico, študentsko pisarno 

ter tajništvo.  

 

Katedra je temeljna organizacijska enota pedagoškega dela. Katedra združuje sorodne učne 

predmete glede na njihovo vsebinsko sorodnost oz. vsebinsko organiziranost pedagoškega 

procesa.  Katedre vodijo predstojniki kateder, ki so za svoje delo in delo kateder odgovorni 

dekanu. Katedre imajo tudi namestnike predstojnikov. GEA College – FP ima na dan 30. 9. 

2019 naslednje katedre: 

 Katedra za podjetništvo in marketing (predstojnica mag. Katja Trop, namestnik Iztok 

Sila, MBA), 

 Katedra za upravljavsko-organizacijske vede (predstojnik mag. Žiga Peljko, 

namestnik mag. Katja Kraškovic), 

 Katedra za ekonomiko in finance (predstojnik doc. dr. Boštjan Aver, namestnica 

prof.dr. Ajda Fošner); 

 Katedra za management korporativne varnosti (predstojnik izr. prof. dr. Denis 

Čaleta). 

 

Temeljna organizacijska enota znanstveno-raziskovalnega dela je Raziskovalni inštitut, ki 

ga vodi direktor inštituta. 

 

Knjižnica je organizirana kot samostojna organizacijska enota FP. Knjižnico vodi knjižničar 

– bibliotekar. 

 

V okviru izobraževalnega in pedagoškega procesa je organizirana tudi organizacijska enota 

Študentska pisarna. 

 

Temeljna organizacijska enota materialno-administrativnih in poslovnih funkcij je Tajništvo. 

Tajništvo FP opravlja upravno-administrativna dela in strokovno tehnične naloge. Tajništvo 

vodi in koordinira tajnik, ki pri svojem delu sodeluje z dekanom in direktorjem FP. 

 

FP uporablja za potrebe pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega, knjižničnega sistema kot 

tudi za svoje lastne potrebe, celovita informacijska sistema eReferat (PRIS), eGEA College 

in Sicris. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065
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 2.9 Akreditacije dodiplomskih in podiplomskih študijskih  programov ter oblik 

študija 

 

 Dodiplomski program Podjetništva (Stari program): 25. 03.1996, Svet za visoko šolstvo, 

Ministrstvo za šolstvo in šport; 

 Podiplomski Specialistični program podjetništva: 08.06.2000, Svet za visoko šolstvo, 

Ministrstvo za šolstvo znanost in šport; 

 Dodiplomski program Podjetništva, 1. Stopnja. 24.3.2006, Svet RS za visoko šolstvo; 

 Podiplomski magistrski program Podjetništvo, 2. Stopnja. 24.05.2005, Svet RS za visoko 

šolstvo; 

 Študijski program Podjetništvo v turizmu, 1. bolonjska stopnja.  Odločba Sveta RS za 

visoko šolstvo, Senat za akreditacijo številka 6033-112/2007/2 z dne 06.10.2008; 

 Študijski program Podjetništvo v turizmu, 2. stopnja. Odločba Sveta RS za visoko šolstvo, 

Senat za akreditacijo številka 6033-112/2007/2 z dne 06.10.2008;  

 Študijski program Premoženjsko svetovanje, 1. bolonjska stopnja. Odločba Nacionalne 

agencije za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS številka 6033-337/2009/14, datum 

17.2.2011; 

 Študijski program Management korporativne varnosti, 2. stopnja.  Odločba NAKVIS 

številka: 6033242/2011/16 z dne 15.11.2012; 

 Študijski program Podjetništvo, 2. stopnja. Odločba NAKVIS številka: 6033-96/2011/20 z 

dne 16.02.2012;  

 Študijski program Podjetništvo, 1. stopnja – visokošolski strokovni študijski program. 

Odločba NAKVIS številka: 6033-168/2012/17 z dne 13.06.2013;   

 Interdisciplinarni študijski program Podjetniški management, 2. stopnja. Odločba NAKVIS 

številka: 6033-139/2014/19 z dne 21.5.2015; 

 Študijski program Management korporativne varnosti, 2. stopnja.  Soglasje k 

spremembam. Odločba NAKVIS številka: 6033-242/2011/21 z dne 17.03.2016; 

 Študijski program Podjetništvo, 1. stopnja – visokošolski strokovni študijski program. 

Soglasje k spremembam študijskega programa. Odločba NAKVIS številka: 6033-

168/2012/36 z dne 21.04.2016;   

 Študijski program Digitalno marketing, 1. stopnja – visokošolski strokovni študijski 

program. Odločba NAKVIS številka: 6033-29/2016/9 z dne 16.03.2017; 

 Študijski program Podjetništvo, 1. stopnja, študijski program Podjetniški management, 

2. stopnja, študijski program Management korporativne varnosti, 2. stopnja. Akreditacije 

nove oblike študija »e študij«. Odločbe NAKVIS številka: 6033-168/2012/46, 6033-139-

2014/38, 6033-242/2011/37 z dne 15.1.2016. 

 Študijski program Podjetništvo, 1. stopnja – visokošolski strokovni študijski program. 

Odločba NAKVIS številka 6031-11/2016/11 z dne 18.05.2017 (za nedoločen čas); 

 Zavod GEA College – FP. Sklep agencije NAKVIS o podaljšanju akreditacije zavoda FP za 

dobo 5 let. Odločba št. 6031-11/2016/11 z dne 18.05.2017. 

 Študijski program Podjetništvo v perspektivnih panogah, 1. stopnja – visokošolski študijski 

program. Odločba NAKVIS številka 6033-5/2018/9 z dne 17. 1. 2019. 
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2.10  Izvedbene naloge FP v š. l. 2018/2019 

 

2.10.1 Primarne izvedbene naloge (izvedba pedagoškega procesa) 

 

Izvedba rednega študijskega programa 1. bolonjske stopnje: 

 redni dodiplomski študijski program Podjetništvo 

 

Izvedba izrednih študijskih programov 1. in 2. bolonjske stopnje: 

 izredni dodiplomski študijski program Podjetništvo 

 izredni dodiplomski študijski program Digitalni marketing 

 magistrski študijski program Podjetniški management 

 magistrski študijski program Upravljanje s tveganji in korporativna varnost 

 

Izvedba študijskega programa Podjetništvo,1. bolonjske stopnje v angleškem jeziku – 

program Erasmus+. 

 

2.10.2 Sekundarne izvedbene naloge  

 

Izvedba razvojnih ciljev – izboljšanje kakovosti študija (izvedba evalvacijskih postopkov) 

 Izvajanje evalvacijskih postopkov vseh deležnikov pedagoškega procesa (študent 

oceni VIS učitelja in izvedbo predmeta, VIS učitelj oceni izvedbo predmeta in skupino 

študentov), 

 Spremljanje obremenjenosti študentov po ECTS, 

 Spremljanje učnih izidov študentov, 

 Izvedba evalvacija diplomantov ob zaključku študija, 

 Izvedba evalvacije delovanja podpornih služb, 

 Spremljanje zaposljivosti diplomantov. 

 

Izvedba razvojnih ciljev – izboljšanje kakovosti študija 

 Prenova učnih načrtov vseh študijskih predmetov, 

 Uvedba novih izbirnih predmetov v predmetnik in izločanje neaktualnih vsebin, 

 Sprejete spremembe treh programov, 

 Prejeta akreditacija novega dodiplomskega študijskega programa Podjetništvo v 

perspektivnih panogah, 

 Izvedba druge generacije  dodiplomskega študijskega programa Digitalni marketing, 

 Povečanje in dvig kakovosti knjižničnega fonda in zakup dodatnih dostopov do 

znanstvenih in poslovnih informacijskih baz, 

 Dvigi  kompetenc zaposlenih, 

 Nadgradnja informacijskih sistemov eReferat in eGEA College  in uvajanje aktivnosti 

za intenzivnejšo uporabo s strani VIS učiteljev in študentov, 

 Nadgradnja in vzdrževanje tehnične in računalniške opreme za predavalnice, 

študentsko pisarno in izvedbo e-študija, 

 Delna prenova prostorov in zagotovitev boljših pogojev za študente, zaposlene in VIS 

učitelje, 

 Organizacija in izvedba študijskih praks za študente v domovini in tujini, 
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 Permanentno izobraževanje in usposabljanje pedagoškega in nepedagoškega osebja. 

 

Izvedba razvojnih ciljev – mednarodno sodelovanje 

 Organizacija in izvedba aktivnosti v okviru programa Erasmus+ (Erasmus izmenjave 

za študente – študij in praksa, Erasmus izmenjave za pedagoško in nepedagoško 

osebje), 

 Organizacija in izvedba gostovanj tujih predavateljev (krajša in daljša gostovanja), 

 Sodelovanje v mednarodnih projektih s tujimi partnerji, 

 Organizacija in izvedba mednarodnih konferenc ABSRC (Benetke), 

 Sodelovanje na drugih mednarodnih konferencah in dogodkih, 

 Sodelovanju s tujimi partnerji pri pripravi »double degree« programov, 

 Aktivnosti za pričetek izvedbe mednarodnega študija (promocija, organizacija mreže 

agentov). 

 

Izvedba razvojnih ciljev – sodelovanje z okoljem 

 Organizacija in izvedba Študentskih izzivov, 

 Sodelovanje pri izvedbi Slovenian Challenge izziva, 

 Organizacija in izvedba poletne šole  

 Izvedba delavnic za dijake srednjih šol 

 Izvedba delavnice za učitelje srednjih šol 

 Organizacija in izvedba državnega tekmovanja Mladi podjetnik (23. Državno 

tekmovanje); 

 Aktivna podpora Kariernemu centru pri izvedbi delavnic in poslovnih dogodkov; 

 Aktivno sodelovanje vodstva FP s študentskim svetom; 

 Aktivnosti za dvig števila diplomantov rednega in izrednega študija, dodiplomskega 

in podiplomskega študija; 

 Aktivna podpora delovanju Alumni klubu. 

 

2.11 Raziskovalna in razvojna dejavnost FP 

 
Pedagoško, raziskovalno in razvojno delo na FP je skladno z njenimi usmeritvami. Razvojno-

raziskovalno delo poteka v okviru Raziskovalnega inštituta GEA College in se osredotoča 

predvsem na področje podjetništva in sorodnih poslovnih vsebin, ki so hkrati tudi vsebine 

pedagoškega procesa, ki ga FP izvaja.  

 

Delo Raziskovalnega inštituta se načrtuje na letni ravni (koledarsko leto), s posebej 

pripravljenim planom. Vse aktivnosti raziskovalnega inštituta imajo letne cilje. V letnem 

planu so definirani parametri raziskovalnih dejavnosti, ki obsegajo nosilca, opis raziskave, 

pričakovane cilje in potrebne vire. Raziskovalne projekte predlagajo potencialni nosilci v 

dogovoru z direktorico Raziskovalnega inštituta.  

 

Inštitut vodi direktorica instituta, 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. Direktorica znanstveno raziskovalnega inštituta 

organizira in vodi skupne R&R projekte ter opravlja druge s tem povezane naloge. Osrednja 

informacijska točka inštituta je projektna pisarna. Pedagoški proces ter znanstveno 
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raziskovalne procese podpira knjižnica z zagotavljanjem znanstvene in strokovne literature 

ter dostopov do različnih raziskovalnih in poslovnih baz podatkov.  

 

Ko je plan potrjen s strani dekanje in direktorice FP, je predstavljen na prvem mesečnem 

sestanku razvojne skupine FP, na kolegiju dekanje in na akademskem zboru.  

Poslanstvo Raziskovalnega inštituta FP je z raziskovanjem na širšem področju podjetništva 

ustvarjati nova znanja in jih prenašati v prakso ter s tem povezovati znanost z 

gospodarstvom.  

 

Namen Raziskovalnega inštituta  je izvajanje interdisciplinarnih znanstveno-raziskovalnih, 

razvojnih in strokovnih projektov. V okviru svojega poslanstva izvaja predvsem naslednje 

dejavnosti:  

 Ustvarjanje novega temeljnega in aplikativnega znanja na področju podjetništva in 

sorodnih ved (projekti, v katere smo vključeni), 

 Temeljne, aplikativne, razvojne raziskave (projekti, v katere smo vključeni), 

 Podpora prenosa znanj z GEA College k uporabnikom, zlasti v gospodarstvo, javne 

službe, državo ter lokalno samoupravo (povezovanje s podjetji), 

 Dejavnosti povezane z razvojem in delovanjem raziskovalne infrastrukture, 

 Predstavitev raziskovalnih in razvojnih dosežke raziskovalcev, vključenih v 

Raziskovalni institut, domači in mednarodni javnosti (mednarodna konferenca ABSRC, 

mednarodna znanstvena revija ABSRJ), 

 Zagotavljanje usposabljanja in izobraževanja na področju raziskovalne, razvojne in 

inovacijske dejavnosti (seminarji, delavnice). 

 

V študijskem letu je bila ABSRJ revija sprejeta v bazo Scopus. 

 

V akademskem letu 2018/2019 je bila GEA College - FP vključena v naslednje projekte: 

 

eMeets: GEA College – FP je kot partner vključena v evropski projekta (Erasmus +, K2) 

eMEETS – Enhancing Montenegrin & Serbian Entrepreneurship and Toursim, s ciljem krepiti 

podjetništvo med mlajšo populacijo in razvoj ključnih kompetenc v turizmu na področju Črne 

Gore in Srbije. Projekt se je pričel izvajati pomladi 2018, ko so stekle tudi prve aktivnosti in 

sicer Kick-off srečanje (marec 2018) ter First Youth Event (junij 2018), katerih sta se 

udeležila kot strokovna mentorja doc.dr. Marina Letonja ter doc. dr. Mitja Jeraj. Cilji prvega 

mladinskega dogodka je bil zagotoviti izobraževanje in usposabljanje namenjeno ustvarjanju 

podjetniških sposobnosti ter nuditi podporo pri oblikovanju lastnega podjetja udeležencev 

(študentov). V študijskem letu 2018/2019 sta se odvila še zadnja dva dogodka v okviru 

projekta: decembra 2018 mladinski dogodek v Zlatiboru, ki se ga je udeležil doc.dr. Mitja 

Jeraj, namenjen pa je bil usposabljanju mladih na področju podjetništva. Junija 2019 pa 

zadnji, zaključni dogodek v Budvi, ki se ga je prav tako udeležil doc.dr. Mitja Jeraj. Zaključni 

dogodek je bil namenjen predstaviti rezultatov projekta. Več: https://gea-

college.si/raziskovalni-institut/projekti/emeets/ 

 

Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra GEA College – Fakultete za podjetništvo: 

Projekt je nadaljevanje in nadgradnja nekaterih ustaljenih aktivnosti Kariernega centra GEA 

College. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport) in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 

https://gea-college.si/raziskovalni-institut/projekti/emeets/
https://gea-college.si/raziskovalni-institut/projekti/emeets/


 

25 
 

Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-

2020, prednostna os 10. “Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost”, 

prednostna naložba 10.1 “Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse 

starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev 

znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s 

poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc”, specifični cilj 10.1.3 

“Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se 

mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema”. 

 

Prijave novih projektov v okviru raziskovalnega inštituta potekajo skozi celotno akademsko 

leto. V študijskem letu 2018/2019 so bili prijavljeni naslednji projekti: 

 

 SPIRIT: Udeležba na mednarodnih sejmih, SIO – Subjekti inovativnega okolja 

(Inkubator); 

 MIZŠ: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na 

slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022, ESS dodatne dotacije k Erasmus+ 

mobilnosti za socialno šibke študente; 

 Ameriška ambasada NGO grants (za poletno šolo); 

 Podjetniški sklad: Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih (VAV4); 

 JSRS: ASI, Dodatne Erasmus+ 2019 dotacije; 

 ZZZS: Register zunanjih izvajalcev  

 CMEPIUS: Prijava na Erasmus+ 2019 za mobilnost med programskimi državami (KA 

107); 

 Vključitev v konzorcij v okviru Javnega razpisa Inovativne in prožne oblike 

poučevanja (podpisan dogovor o sodelovanju)  

 

Raziskovalna dejavnost zaposlenih VIS učiteljev in drugih sodelavcev se izkazuje tudi z 

objavami znanstvenih in strokovnih prispevkov v različnih medijih in nastopanjem na 

konferencah. Fakulteta organizira in izvaja lastno mednarodno interdisciplinarno znanstveno 

konferenco ABSRC (Advances in Business-Related Scientific Research Conference) s širšega 

področja poslovnih ved. Namen konference je predstaviti nove, sodobne in kakovostne 

raziskave, vključno s konceptualnimi in empiričnimi raziskavami s področja podjetništva in 

njemu sorodnih družboslovnih ter naravoslovnih ved. Cilj konference je pridobivanje novih 

znanj ter izmenjava izkušenj kot tudi priložnost za mreženje. Konferenca na enem mestu 

združuje uveljavljene raziskovalce, mlade raziskovalce, študente in strokovnjake iz prakse. 

Vsi prispevki so objavljeni v zborniku (z ISBN številko), ki izide po končani konferenci in je 

dostopen na uradni spletni strani konference: http://www.absrc.org/. 

 

V študijskem letu 2018/2019 je bila izvedena konferenca: Benetke, Italija: 8. november 

2018. 

 

FP izdaja tudi lastno revijo Advances in Business-Related Scientific Research Journal 

(ABSRJ). ABSRJ je mednarodna znanstvena revija (z mednarodnim recenzijskim odborom) za 

podjetništvo, ki izhaja od leta 2010. Revija je namenjena objavi novih, kakovostnih raziskav, 

ki pokrivajo širše področje podjetništva. Pri oblikovanju vsebine revije sodelujejo priznani 

avtorji z različnih področij, člani mednarodnega uredniškega odbora ter recenzenti. Ena 

izmed prednosti revije je njena interdisciplinarnost, ki združuje strokovnjake s področij 

http://www.absrc.org/
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podjetništva, ekonomike, menedžmenta, organizacije, informatike, prava in drugih sorodnih 

področij. S pomočjo v reviji predstavljenih rezultatov raziskav in študij ter znanstvenih 

spoznanj in argumentov želimo spodbuditi in obogatiti uporabno vrednost raziskovanja. 

Revija je dostopna na spletni strani: http://www.absrc.org/publications/.  

 

V študijskem letu 2018/2019 izšli dve številki revije ABSRJ: 

- December 2018: Volume 9, Number 2; 

- Junij 2019: Volume 10, Number 1. 

 

Tabela 2: Raziskovalci po številu točk (zaposleni in pogodbeni VIS učitelji v š.l. 2018/2019) 

Priimek in ime Naziv Področje Upoš. tč.  (SICRIS) 

FOŠNER, Ajda REDNA PROFESORICA matematika 1439,26 

JERAJ, Mitja DOCENT podjetništvo 188,61 

JOŠT LEŠAR, Valentina DOCENTKA ekonomija 24,51 

VADNJAL, Jaka REDNI PROFESOR podjetništvo 669,56 

CESTNIK Bojan IZREDNI PROFESOR računalništvo in 

informatika 

194,72 

UHAN Samo IZREDNI PROFESOR Družboslovna 

metodologija 

300,60 

VESELINOVIČ Draško Izredni profesor Finančna ekonomija 47,06 

ČALETA Denis IZREDNI PROFESOR nacionalno varnostni 

sistemi in evropske 

varnostne integracije 

164,85 

BRUMNIK Robert IZREDNI PROFESOR informatika 54,54 

AVER Boštjan DOCENT Poslovna ekonomija 109,98 

ALJAŽ Tomaž DOCENT Informacijski sistemi 59,61 

BOBEK Vito IZREDNI PROFESOR Mednarodna ekonomija in 

poslovanje 

569,02 

 

 

Tabela 3: Raziskovalci v projektih 

Priimek in ime Naziv Področje 

FOŠNER, Ajda REDNA PROFESORICA matematika 

JERAJ, Mitja DOCENT podjetništvo 

BERGINC, Dario DOCENT podjetništvo 

JOŠT LEŠAR, Valentina DOCENTKA management 

SILA Iztok VIŠJI PREDAVATELJ marketing 

POMPE Andrej DOCENT trženje 

 

 

 

 

 

 

http://www.absrc.org/publications/
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2.13 Druge službe FP in njihovo delovanje 

 

Druge službe, komisije in organi, ki delujejo v okviru GEA College – FP so še: 

 

Komisije Senata FP. Komisije Senata FP delujejo v smeri zagotavljanja kakovostne in 

nemotene izvedbe pedagoškega procesa. Komisije Senata FP so Komisija za študentske in 

študijske zadeve, Komisija za priznavanje znanj in spretnosti, Komisija za podiplomske 

zadeve, Habilitacijska komisija, Disciplinska komisija in Komisija za kakovost. Komisije se 

redno sestajajo in rešujejo zadeve svojega področja: 

 

 Komisija za študentske in študijske zadeve (KŠŠZ) se sestaja mesečno, v skladu s 

termini, ki so določeni v Študijskem koledarju. Seje intenzivneje potekajo v času vpisov. 

Komisija obravnava zahteve, predloge, prijave, prošnje, pritožbe, ugovore in druga 

dejanja, s katerimi se kandidati obračajo na KŠŠZ. Namen delovanja KŠŠZ je zagotoviti 

kontinuiran in pregleden postopek za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje formalno 

pridobljenega znanja po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, ki jih določa 

Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti GEA College – FP. Formalno pridobljena so 

tista znanja in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo v okviru izobraževalnih institucij in 

jih izkazujejo z različnimi javno veljavnimi spričevali in diplomami. 

 Komisija za priznavanje znanj in spretnosti (KPZS)  se sestaja po potrebi, glede na 

prispele vloge. Seje intenzivneje potekajo v času vpisov. Namen delovanja komisije je 

zagotoviti kontinuiran in pregleden postopek za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, ki jih 

določa Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti GEA College – FP. Neformalno 

pridobljena so tista znanja in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo v izobraževalnih 

institucijah ali zunaj njih, izkazujejo pa jih s potrdili o usvojenem znanju ali veščinah 

(tečaji, delavnice, seminarji ipd.). Izobraževalne aktivnosti kandidatom ne dajejo javno 

veljavne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije.  

 Komisija za podiplomske zadeve (KPZ) se sestaja po potrebi, glede na število prispelih 

vlog. Namen delovanja KPZ je zagotoviti tekoč in neoviran postopek magistriranja 

študentov druge stopnje  FP, hitro in tekoče potrjevanje dispozicij, hitro in tekoče 

imenovanje in potrjevanje komisij za ocenjevanje in zagovore magistrskih del in s tem 

zagotavljanje ustreznega načina dokončanja magistrskega študija.  

 Habilitacijska komisija (HK) se sestaja po potrebi, ob prispetju vlog za izvolitev v naziv 

visokošolski učitelje. Namen delovanja HK je zagotoviti nemoteno izvajanje 

habilitacijskih postopkov in imenovanje visokošolskih učiteljev v različne nazive, kot 

podpore študijskemu/pedagoškemu procesu na vseh študijskih programih, ki jih FP 

izvaja.   

 Disciplinska komisija (DK) se sestaja občasno, glede na prispele prijave. Namen 

delovanja komisije kot nadzornega organa, je zagotoviti nemoteno delo v pedagoškem 

procesu ter pravično in sprotno reševanje disciplinskih postopkov. Enakopraven član 

disciplinske komisije je tudi predstavnik študentov  

 

Znanstveno raziskovalni inštitut. Gl. poglavje 2.11 Raziskovalna in razvojna dejavnost FP 
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Katedre. Katedre združujejo sorodna strokovna področja. V okviru FP delujejo štiri katedre: 

Katedra za podjetništvo in marketing, Katedra za upravljavsko organizacijske vede ter 

Katedra za ekonomiko in finance, Katedra za management korporativne varnosti.  

 

Študentska pisarna. Študentska pisarna organizira in izvaja predvpisne in vpisne postopke, 

sodeluje pri organizaciji in koordinaciji pedagoškega procesa, sprejema prošnje v zvezi s 

študijem in jih posreduje ustreznim organom šole, izdaja razna potrdila o študiju, skrbi za 

obveščanje študentov ter visokošolskih učiteljev, nudi podporo študentom in visokošolskim 

učiteljem pri uporabi e portalov (eGEA College, eReferat), skrbi za neprekinjen izvoz 

podatkov na portal MIZŠ – eVŠ, koordinira vse aktivnosti v postopkih diplomiranja in 

magistriranja, pripravlja poročila in podatke za potrebe uprave in zunanjih institucij, skrbi 

za urejenost in tehnično brezhibnost predavalnic in tehnične opreme, koordinira in skrbi za 

nemoten potek e-študija, vodi evidence in dokumentacijo v skladu z zakonodajo. 

Mednarodna pisarna. Študentom ter pedagoškemu in nepedagoškemu osebju ponuja 

možnosti za sodelovanje v različnih mednarodnih projektih s področja izobraževanja in 

usposabljanja prek različnih mobilnosti. Njene naloge so spodbujanje in koordinacija 

domačih in mednarodnih projektov/razpisov izobraževanja in usposabljanja, iskanje novih 

partnerjev, aktivno sodelovanje s tujimi partnerskimi institucijami. Mednarodna pisarna 

organizira tudi mednarodne znanstvene in strokovne konference ter nudi pomoč pri 

organizaciji drugih mednarodnih dogodkov. FP v različnih mednarodnih programih sodeluje 

že vse od leta 2000, ko je ustanovila Mednarodno pisarno, da bi izobraževalni dejavnosti 

omogočila evropsko in globalno vizijo ter ustvarjala nove možnosti za svoje študente in 

visokošolske učitelje. 

 

Karierni center. Karierni center povezuje gospodarsko in akademsko sfero ter študentom in 

diplomantom pomaga na poti k uspešni karieri. Poslanstvo Kariernega centra GEA College je 

izvajanje različnih aktivnosti z namenom, da še izboljšamo kompetence in povečamo 

možnosti za zaposljivost naših študentov in diplomantov. Karierni center želi študentom in 

diplomantom pomagati pri kariernem in osebnostnem razvoju ter napredku. Naloga 

Kariernega centra je svetovanje, posredovanje informacij, povezovanje s podjetji in 

gospodarstvom, sodelovanje pri oblikovanju boljše politike zaposlovanja. 

Knjižnica. Pedagoški proces ter znanstveno raziskovalne procese podpira knjižnica z 

zagotavljanjem znanstvene in strokovne literature ter dostopov do različnih raziskovalnih in 

poslovnih baz podatkov. V knjižnici GEA College je na voljo širok nabor različne literature. 

Prevladuje predvsem gradivo s področja podjetništvo, management, ekonomija, 

financ in poslovnih ved. Poleg monografskih publikacij knjižnica ponuja slovenske in tuje 

serijske publikacije. Za uporabnike se opravljajo informacijske poizvedbe in se jim preko 

medbibliotečne izposoje priskrbi gradivo, ki ga v knjižnici ni mogoče dobiti. Obiskovalci 

knjižnice imajo tudi možnost iskanja po bazah slovenskih in tujih publikacij. 

Marketinška služba. Marketinška služba skrbi za obveščanje o možnostih študija in o vseh 

potrebnih informacijah glede programov, predmetnikov, ceniku, vsebini in podobno. Skrbi 

za točnosti in aktualnost informacij. Pri tem stalno sodeluje s študentsko pisarno. Vse 

informacije so zbrane na spletnem mestu https://gea-college.si/studij/fakulteta-za-

podjetnistvo/, kjer se tudi posodabljajo.  

 

 

https://gea-college.si/studij/fakulteta-za-podjetnistvo/
https://gea-college.si/studij/fakulteta-za-podjetnistvo/
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3 KADRI 
  

3.1  Kadrovska struktura  

 

GEA College – FP ima vzpostavljeno kadrovsko strukturo, ki zagotavlja nemoteno izvajanje 

pedagoškega procesa in vseh podpornih aktivnosti pedagoškemu procesu. Nekateri pedagoški 

delavci hkrati opravljajo tudi strokovne funkcije, kot predstavlja tabela: 
 

Tabela 4: Zaposleni v strokovnih in podpornih službah FP  

Zap. št. 
Delovno mesto (Predvideno) število zaposlenih na 

tem delovnem mestu 

1 dekan 1* 

2 direktor 1* 

3 Tajnik v.d. 0 

4 VIS učitelji 8 

5 študentska pisarna 5 

6 bibliotekar 1** 

7 nabava in splošna pisarna 1 

8 računovodsko finančna služba 1** 

9 prodajna služba 2 

10 marketing 1** 

11 Mednarodna pisarna in Karierni center 1 

12 informacijsko/telekomunikacijska podpora  1** 

* hkrati z opravljanjem funkcije je habilitiran visokošolski učitelj 

** pogodbeni sodelavci 

 

Tabela 5: Število zaposlenih (FTE)  

 30.09.2019 30.09.2018 31.12.2016 31.12.2015 

Visokošolski učitelji in sodelavci: 

Število zaposlenih v % zaposlitve: 

8 

4 FTE 

6 

4,8 FTE 

6 

4,4 FTE 

5 

3,2 FTE 

Raziskovalci in strokovni sodelavci: 

Število zaposlenih v % zaposlitve: 

6 

3,2 FTE 

5 

3,1 FTE 

5 

3,1 FTE 

7 

2,35 FTE 

Zaposleni na spremljajočih delovnih 

mestih:  

Število zaposlenih v % zaposlitve: 

9 

7,45 FTE 

8 

6,2 FTE 

9 

7,8 FTE 

7 

5,9 FTE 

Skupaj vsi zaposleni:  

Število zaposlenih v % zaposlitve: 

17 

11,45 FTE 

14 

11,05 FTE 

17 

13,8 FTE 

13 

9,2 FTE 

 

S FP je v akademskem letu 2018/2019 pri izvedbi pedagoškega procesa sodelovalo še 41 

zunanjih, pogodbenih VIS. Zunanji sodelavci, habilitirani VIS učitelji, sodelujejo v 

izvajanju pedagoškega procesa skupaj z redno zaposlenimi VIS učitelji.   

 

 Na študijskem programu Podjetništvo. 1. stopnja: 36 VIS učiteljev in 2 gostujoča 

predavatelja (redni in izredni študij, študij v tujem jeziku); 

 Na študijskem programu Digitalni marketing, 1. stopnja: 19 VIS učiteljev in 2 

gostujoča (izredni študij); 
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 Na študijskem programu Podjetniški management, 2. stopnja: 8 VIS učiteljev in 

1 gostujoči predavatelj (izredni študij); 

 Na študijskem programu Upravljanje s tveganji in korporativna varnost, 2. 

stopnja: 4 VIS učitelj. 

 

Vsi VIS učitelji, ki sodelujejo v izvajanju pedagoškega procesa imajo veljavne izvolitve 

v naziv, v skladu z Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (NAKVIS) in v 

skladu z Merili za izvolitev v nazive VIS učiteljev, znanstvenih delavcev in VIS sodelavcev 

GEA College – FP.  

 
Tabela 6: Izvolitve v naziv – izvedeni habilitacijski postopki 

Naziv  2019 2018 2017  

Asistent 0 0 0 

Predavatelj 4 5 3 

Višji predavatelj 0 1 0 

Docent 2 1 0 

Izredni profesor 0 1 0 

Redni profesor 0 0 0 

Skupaj 6 8 3 

Ponovna izvolitev 1 1 0 

Prva izvolitev 4 5 3 

Napredovanje  1 2 0 

 

3.2 Skrb za profesionalni razvoj zaposlenih  

 

Skrb za strokovni razvoj zaposlenih je zagotovljen v več oblikah: 

 

1. Z izvajanjem kratkih delavnic s poslovno in drugo vsebino, ki jih izvajajo različni 

strokovnjaki (zaposleni VIS, stalni zunanji sodelavci FP, zunanji strokovnjaki). V 

akademskem letu 2018/2019 je bilo izvedenih 10 kratkih delavnic z naslednjimi 

vsebinami:   
 

Tabela 7: Delavnice za zaposlene 

Datum Naslov Predavatelj 

15.11.2018 Finančno poslovanje in podjetniško pravo Vesna Dizdarevič 

10.06.2019 ITK informatika Peter Zupančič 

10.06.2019 Ekonomika Tomo Zalar 

10.06.2019 Korporativna varnost Janez Fabjan 

19.06.2019 Ekonomika visokih tehnologij Andrej Mihevc 

19.06.2019 Projektno vodenje Tomaž Poznič 

19.06.2019 Storitvene Inovacije Miha Uratnik 

24.07.2019 Prodajni trening Milenko Boroja 

28.08.2019 Pravo Til Rozman 
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28.08.2019 Digitalni marketing Denis Tomše, Nejc Šilak 

 

 

Kratka predavanja in izvedba delavnic, ki se izvajajo na GEA College za vse zaposlene imajo 

dvojni namen: 

 Preizkus novih, potencialnih predavateljev za izvedbo pedagoškega procesa oziroma 

funkcionalnih usposabljanj, ki jih GEA College izvaja; 

 Pridobivanje znanj in kompetenc zaposlenih, ki na ta način pridobivajo tako 

specifična strokovna kot transverzalna znanja (komunikacija, prodaja, upravljanje s 

stresom, organizacija lastnega dela ipd.) 

 

2. Z omogočanjem mednarodnih izmenjav zaposlenih preko programa Erasmus+, z 

namenom sledenju primerljivim delovnim mestom in izmenjavo dobrih praks VIS 

zavodov. V študijskem letu 2018/2019 je bila izvedena 1 izmenjava nepedagoškega 

osebja (Barbara Podlogar), kot gostujoči predavatelji so v tujini gostovali 4 VIS 

učitelji (doc. dr. Mitja Jeraj, doc. dr. Andrej Pompe, mag. Nataša Makovec ter doc. 

dr. Jani Ivan Toroš). 

 

3. Z usposabljanjem in izobraževanjem v organizaciji drugih inštitucij, ki so pomembna 

za pridobivanje znanj in kompetenc zaposlenih, za obstoječe delovno mesto ali za 

napredovanje: 

 
Tabela 8: Udeležba zaposlenih na usposabljanjih in izobraževanjih 

Zaposleni 
Vrsta izobraževnja Termin 

Nataša Urbanija 
Kongres ADMA, Portorož 16.05 do 18.05.2018 

Maja Peharc 
ABSRC konferenca, Benetke 7. – 8. 11. 2018 

Tradicionalno srečanje KC UL ter povezanih KC, Ljubljana 3.12.2018 

Informativi dnevi Erasmus+ 2019 (CMEPIUS), Ljubljana 6.12.2018 

CEEPUS delavnica za začetnike (CMEPIUS), Ljubljana 17.12.2018 

Konferenca ob predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave 
EVROŠTUDENT IV (MIZŠ), Ljubljana 

14.12.2018 

11. sejem Informative 24.1.2019 

Erasmus+ mobilnost z namenom usposabljanja (ISCEM), 
Lizbona (Portugalska) 

18. – 22.3.2019 

Usposabljanje za Spremljanje in poročanje o izvajanju 
evropske kohezijske politike 14-20 (MIZŠ), Ljubljana 

30.5.2019 

Poletna šola CMEPIUS za Erasmus+ pogodbenike, Laško 27. – 28. 6. 2019 

Strokovni izpit ZUP (priprave in izpit), Ljubljana 
15. – 17. 7. 2019 
20.8.2019 

Barbara 

Podlogar 
Izobraževanje s strani Združenja manager 03.10., 10.10.2018 

Združenje managerjev: srečevanje mentorjev 23.10.2018 

Amcham dogodek 16.11.2018 

GZS – Design thinking 22.11.2018 

ZM mentorstvo-Tanja Skaza 20.11.2018 

Pregled 2019- ZM 06.12.2018 

Prednovoletni masters -ZM 13.12.2018 

Izzivi in dileme ocenjevanja znanja v visokem šolstvu 17.12.2018 

Mentorstvo Tanja Skaza – ZM 10.01.2019 
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Dogodek CEED 22.01.2019 

Januarsko srečanje ZM 30.01.2019 

Razprava o izzivih slov.in svetovnega gospodarstva-ZM 05.02.2019 

MQ Tomaž Berločnik 13.02.2019 

Mentorstvo Tanja Skaza –ZM 26.02.2019 

PWC SLO in KD Skladi 21.03.2019 

GZS digitalizacija 02.04.2019 

ZZZS predstavitev SDM 17.05.2019 

Tekmovanje mladi podjetnik 18.05.2019 

KOC: Lego serious play 09.05.2019 

Mentorstvo Tanja Skaza – ZM 23.05.2019 

Dogodek Business Cafe 30.05.2019 

Triglav lab 07.06.2019 

Združenje manager - mentorstvo 07.06.2019 

AmCham TOP potential 12.06.2019 

AmCham povezovanje 12.09.2019 

Strateški svet  16.09.2019 

Managerski kongres 26. – 27.09.2019 

Mag. Katja 

Kraškovic 
Izbor Gazele –Bled 11.10.2018 

Amcham zajtrk s pomembnimi gosti  18.10.2018 

Upravni odbor PTZ 18.10.2018 

Izbor Gazele – Postojna 18.10.2018 

Seja UO PTZ 14.11.2018 

Posvet PTZ –poslovna oaza 14.11.2018 

AmCham zajtrk 05.12.2018 

Redna seja UO PTZ 16.12.2018 

Skupščina GZS 12.12.2018 

Dogodek CEED 12.12.2018 

UO Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov 07.01.2019 

Skupščina SSVZ 10.01.2019 

SEJA v Državnem zbor 11.01.2019 

MIZŠ dogodek 22.01.2019 

Moje delo – razglasitev uglednih delodajalcev 22.01.2019 

UO ZOR 25.01.2019 

Združenje manager-srečanje 30.01.2019 

ZOR združenje 31.01.2019 

SBC forum 04.02.2019 

AmCham zajtrk 06.02.2019 

Skupščina UIO 05.03.2019 

GZS podelitev nagrad 07.0.32019 

Redna seja UO PTZ 20.03.2019 

Amcham komisija 22.03.2019 

Seja Skupščine GZS 08.05.2019 

Strokovni svet SZKO 14.05.2019 

ZOR seda 17.05.2019 
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Srečanje ZM 29.05.2019 

Seja Strateškega sveta GZS 19.06.2019 

Skupščina Amcham 11.09.2019 

Redna seja UO PTZ 18.09.2019 

Mag. Nataša 

Makovec 

RTM 2018: POSTANIMO AGILNI - Razmišljanja o individualni, 
organizacijski in medgeneracijski agilnosti za doseganje 
odličnosti  
 

24.10.2018 

GZS - seja  strateškega  sveta  za  kadre, izobraževanje in 
trg  dela / Tema: trgu dela v luči staranja prebivalstva. 

24.10.2018 

Am Cham zajtrk - tema evropske volitve 09.05.2019 

AmCham Komisija za prihodnost dela in izobraževanja 20.06.2019 

Dan spletnega anketiranja 2018 4.4.2018 

 

 

4. Z udeležbami na mednarodni konferenci ABSRC (zaposlenih VIS učiteljev in zunanjih 

sodelavcev FP in objava prispevkov/referatov v strokovni reviji ABSRJ: 

 

 
Tabela 9: Udeležba ABSRC in prispevki ABSRJ 

Udeleženec Udeležba ABSRC/objavljen članek ABSRJ Termin 

Ajda Fošner Udeležba na konferenci ABSRC Venice in članek 

v reviji ABSRJ 

8. november 2018 

Tanja Rihtaršič Udeležba in prispevek na konferenci ABSRC 

Venice 

8. november 2018 

Jani Ivan Toroš Članek v reviji ABSRJ  

Saša Zupan Korže Udeležba in prispevek na konferenci ABSRC 

Venice 

8. november 2018 

 

 

5. Udeležba na drugih mednarodnih konferencah, srečanjih in dogodkih (zaposlenih VIS 

učiteljev)  
 

Tabela 10: Udeležba na mednarodnih dogodkih 

Udeleženec Konferenca (udeležba, prispevek) Termin 

doc dr. Andrej Pompe ERASMUS+ 2018, mobilnost z namenom 

poučevanja: ISCEM, Portugalska 

3. – 6. april 2019 

mag. Nataša Makovec ERASMUS+ 2017, mobilnost z namenom 

poučevanja: Šiauliai College, Litva 

15. – 19. april 2019 

doc. dr. Mitja Jeraj ERASMUS+ 2017, mobilnost z namenom 

poučevanja: Aydin University, Turčija. 

27. – 31. maj 2019 

doc. dr. Jani Ivan Toroš ERASMUS+ 2017, mobilnost z namenom 

poučevanja: Aydin University, Turčija. 

24. – 27. april 2019 
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6. Udeležba na konferencah, dogodkih in srečanjih v Sloveniji  

 
Tabela 11: Udeležba na konferencah 

Udeleženec Konferenca/Dogodki/Srečanje Termin 

Mag. Katja Kraškovic 
Konferenca SZKO 08.11.-09.11.2018 

 
Posvet NAKVIS 13.11.2018 

 

SBC AKADEMIJA 

13.11.2018.29.11.2018, 
04.02.2019, 14.05.2019, 
09.07.2019, 12.09.2019 

 
Vrh slovenskega gospodarstva 28.11.2018 

 
SBC Skupščina 11.03.2019 

 
Konferenca ICS 13.03.-14.03.2019 

 
Konferenca MSP 02.04.2019 

 
Konferenca Inovativnost 03.04.2019 

 
500 podjetnic 11.04.2019 

 
Posvet SSVZ-od monopola do konkurence 15.04.2019 

 
Business forum 05.06.2019 

 
Konferenca Industrija prihodnosti 12.06.2019 

 
Vrh malega gospodarstva 19.06.2019 

 Strateška delavnica GEA College - Opatija 
 

28.07.-30.07.2019 

 
Strateški forum 01.09.-03.09.2019 

 
Stockholm konferenca GCEC 26.09.-30.09.2019 

Barbara Podlogar Kongres podjetnikov Portorož 5. – 6. 6. 2019 

 
Strateška delavnica GEA College - Opatija 
 

28.07.-30.07.2019 

Nataša Makovec GZS: delavnica Design thinking-u 22.11.2018 

 Usposabljanje: Izzivi in dileme ocenjevanja znanja 17.12.2018 

 
Usposabljanje: Načrtovanje priprave in izvedbe 
mentorstva na fakulteti za praktično usposabljanje 
študentov 

25.01.2019 

 
Usposabljanje: Metode in tehnike za spodbujanje 
ustvarjalnega mišljenja pri odraslih udeležencih. 

30.01.2019 

 
Usposabljanje: Spreminjanje človekovega uma: 
razvojno primeren program spodbujanja mišljenja 

02.04.2019 

 500 podjetnic 11.04.2019 

 Erasmus Litva - poučevanje 15.04.-19.04.2019 

 Posvet Nakvis: od minimalnih standardov do odličnosti 07.05.2019 

 Izobraževanje Avant2go 03.07.2019 

 
Strateška delavnica GEA College - Opatija 
 

28.07.-30.07.2019 

Iztok Sila 
Konferenca 1ST international scientific conference 
eastern european conference of management and 
economics 

24.05.2019 

 Dojemanje in spodbujanje študentske odzivnosti 27.06.2019 

 Konferenca o družinskem podjetništvu 12.06.2019 

 Diggit konferenca 06.06.2019 
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7. Karierni razvoj zaposlenih posameznikov so spremljani z rednimi letnimi razgovori, ki 

jih direktorica opravi z vsemi redno zaposlenimi (polni ali skrajšani delovni čas). 

Pogovor obsega tudi razgovor o ciljih, želenem strokovnem in kariernem razvoju 

posameznika. Zadnji letni razvojni razgovori z zaposlenimi so bili opravljeni v 

obdobju marec – september 2018.  

 

8. Letni razgovor z zunanjimi sodelavci – VIS učitelji, je opravila dekanja v obdobju 

februar – junij 2018. Cilj razgovora je skupaj pregledati in pokomentirati poročilo o 

izvedenih pedagoških aktivnosti, izmenjati izkušnje pri izvedbi pedagoškega procesa 

ter pregledati preliminarne ocene, s katerimi so študenti ocenili visokošolskega 

učitelja. 

 

3.3 Skrb za razvoj vseh sodelujočih v izvajanju pedagoškega procesa  

 

Del VIS učiteljev s FP sodeluje po pogodbi o zaposlitvi, del pa po pogodbi o poslovnem 

sodelovanj. Večina VIS Učiteljev prihaja iz gospodarstva in so strokovnjaki na svojem 

strokovnem področju.  VIS učitelji, ki sodelujejo pri izvajanju pedagoškega procesa, se stalno 

strokovno izpopolnjujejo in izobražujejo tudi na način: 

 Sodelujejo na mednarodni konferenci ABSRC, katere organizator in izvajalec je FP, z 

referati/prispevki ali kot udeleženci/govorniki. V študijskem letu 2018/201 se je 

konference udeležila 1 VIS učiteljica, ki je tudi oddala prispevek. 

 Sodelujejo na domačih in drugih konferencah in dogodkih; 

 Preko programa Erasmus+ sodelujejo v mobilnosti, kot gostujoči predavatelji na drugih 

evropskih izobraževalnih institucijah. V študijskem letu 2018/2019 je z namenom izvedbe 

predavanj v tujino odšlo 4 VIS učiteljev, medtem ko je GEA College – FP obiskal 1 

gostujoči predavatelj; 

 Udeležujejo se dogodkov, izobraževanj, usposabljanj in srečanj v organizaciji GEA 

College – FP ter pridobivati nova znanja in kompetence; 

 Pridobivajo znanje o novih metodah poučevanja z izvedbo kolegialnih hospitacij – v letu 

2018/2019 je bilo izvedenih 18 kolegialnih hospitacij; 

 Pridobivati nova znanja in kompetence z vključevanjem v različne domače in evropske 

projekte ter dogodke, kjer FP sodeluje. Dodatno so bili visokošolski učitelji vključeni v 

projekt Študentski izziv (Duol, Lassana), ki so bili v sodelovanju z gospodarstvom 

pripravljeni za študente FP. Sodelovala sta 2 VIS učitelja; 

 Študij strokovnih člankov, dognanj in referatov s strokovnega področja, ki ga pokrivajo. 

 

3.4. Strokovni delavci FP 

 

Strukturo strokovnih sodelavcev FP predstavljajo zaposleni v vodstvu – direktorica in 

dekanja, tajnik FP, zaposleni v študentski pisarni, knjižnici, mednarodni pisarni in kariernem 

centru.  

 

Na področju strokovnega dela zasledujemo cilje stalnega izboljševanja dela strokovnih služb 

FP. Strokovne službe FP izpolnjujejo vse zahteve uspešnega in učinkovitega dela z optimalno 

organizacijo, popolno kadrovsko zasedbo in stalnim strokovnim usposabljanjem 

posameznikov. 
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Strokovno usposabljanje strokovnih sodelavcev je zagotovljeno v različnih oblikah.  Poleg 

usposabljanj na drugih institucijah, se zaposleni redno udeležujejo internih usposabljanj na 

različne teme, ki potekajo v organizaciji GEA College - v obliki nastopnih in predstavitvenih 

predavanj ter kratkih delavnic, ki jih izvedejo zunanji predavatelji. Z udeležbo na kratkih 

usposabljanjih zaposleni strokovni delavci pridobivajo poleg strokovnih še transverzalna 

znanja in kompetence – pomembno je področje komunikacije v slovenskem in tujem jeziku, 

javno nastopanje, prodajne veščine ipd. Nekateri strokovni sodelavci tudi dokončujejo svojo 

formalno izobrazbo. Vsi zaposleni pa se lahko po dogovoru udeležijo izobraževanj, ki jih 

izvaja Skupina GEA College.  

 

Za uspešno delo strokovnih služb je bistvenega pomena dobra IKT podpora, ki je zagotovljena 

s strani zunanjih izvajalcev (podjetji Talpas in CGS Plus, od maja 2018 ZUPO). Zunanja 

podpora je zagotovljena tudi pri delovanju finančno računovodske službe in marketinške 

službe. Zunanji izvajalci so v poslovni proces vključeni preko pogodbe o poslovnem 

sodelovanju. 

Strokovne službe izpolnjujejo vse zahteve pristojnega ministrstva (MIZŠ), Nacionalne 

agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) ter razpisne zahteve domačih in 

mednarodnih izobraževalnih projektov.  

 

 

4 ŠTUDENTI 
 

4.1 Študentska pisarna in njeno delovanje v podporo študentom 

 

V študentski pisarni je zaposlenih 5 svetovalcev, ki lahko nudijo učinkovito podporo vsem 

vpisanim študentom in so osebno na voljo študentom in VIS učiteljem od 8.00 do 17.00 ure.  

 

V popoldanskem času je med tednom na recepciji FP študentom in VIS učiteljem na voljo  

sodelavka, ki skrbi za koordinacijo pedagoških aktivnosti, ki se izvajajo v popoldanskem času 

med 17. in 20.30 uro. V soboto je recepciji sodelavka prisotna v času med 9.00 in 13.30 uro. 

 

Študentska pisarna organizira in izvaja predvpisne in vpisne postopke, sodeluje pri 

organizaciji in koordinaciji pedagoškega procesa, sprejema prošnje v zvezi s študijem in jih 

posreduje ustreznim organom šole, izdaja razna potrdila o študiju, skrbi za obveščanje 

študentov ter visokošolskih učiteljev, nudi podporo študentom in visokošolskim učiteljem pri 

uporabi e portalov (eGEA College, eReferat), skrbi za neprekinjen izvoz podatkov na portal 

MIZŠ – eVŠ, koordinira vse aktivnosti v postopkih diplomiranja in magistriranja (prijava 

dispozicije, opravljanje oblikovno tehničnih pregledov, organizacija zagovorov), pripravlja 

poročila in podatke za potrebe uprave in zunanjih institucij, skrbi za urejenost in tehnično 

brezhibnost predavalnic in tehnične opreme, vodi evidence in dokumentacijo v skladu z 

zakonodajo. Pomembnejša naloga študentske pisarne pa je svetovanje študentom v zadevah 

v povezavi z študijem. 

 

Študentska pisarna intenzivno sodeluje tudi s podjetjem Talpas za nemoteno delovanje in  

nadgradnjo informacijskega sistema eReferat, ki je bil v š.l. 2018/2019 še izboljšan.  
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Študentska pisarna aktivno sodeluje pri vseh oblikah evalvacij oziroma merjenj, ki jih izvaja 

FP. V š. l. 2018/2019 smo na FP na vseh področjih evalvacij (razen pri merjenju učnih izzidov) 

prešli na e obliko anketiranja – evalvacije potekajo preko portala eReferat. Študentska 

pisarna skrbi za tehnične postopke glede priprave in izvedbe anketiranja, prav tako sodeluje 

pri pripravi rezultatov anketiranja za nadaljnjo obdelavo in analizo. 

 

Študentska pisarna je tudi pomembna povezovalna točka med vodstvom FP (direktorica, 

dekanja), VIS učitelji (redno in pogodbeno zaposlenimi) ter študenti.   

 

4.2 Izvajanje pedagoškega procesa 

 

4.2.1 Priprava urnikov 

 

Študijsko leto 2018/2019 se pričelo 01. oktobra in zaključilo 30. septembra 2019. Terminsko 

izvajanje pedagoškega procesa načrtuje dekanja v sodelovanju z referatom in tajnikom FP. 

V skladu z usmeritvami in potrjenimi predmetniki se pripravi letni urnik za vse študijske 

programe in vse študijske skupine.  

 

Pred pričetkom študijskega leta urnik potrdijo vsi predvideni izvajalci študijskih predmetov. 

Najkasneje 14 dni pred pričetkom izvedbe študijskega predmeta mora izvajalec urediti 

spletno učilnico v skladu s sprejetimi standardi in vzorčno učilnico, ki je na voljo vsem 

izvajalcem. Ustreznost urejenost spletnih učilnic med potekom predmeta in po zaključku 

predmeta preveri dekanja. 

5.2.2 Izpitni roki 

 

V skladu s Študijskim koledarjem so bila izvedena 3 izpitna obdobja – zimsko izpitno obdobje 

(januar/februar), poletno izpitni obdobje (junij/julij) in jesensko izpitni obdobje 

(avgust/september). Pri vsakem študijskem predmetu so predvideni 3 redni izpitni roki: 

- Za predmete zimskega semestra: 1. redni izpitni rok neposredno po zaključku 

predavanj, 2. redni izpitni rok v zimskem izpitnem obdobju in 3. redni izpitni rok v 

poletnem izpitnem obdobju; 

- Za predmete spomladanskega semestra: 1. redni izpitni rok neposredno po zaključku 

predavanj, 2. redni izpitni rok v poletnem izpitnem obdobju in 3. redni izpitni rok v 

jesenskem izpitnem obdobju; 

 

Študent lahko zaprosi tudi za izredni izpitni rok. Prošnjo za izredni rok posreduje v 

študentsko pisarno, ki z izvajalcem študijskega predmeta uskladi termin izrednega izpitnega 

roka. V š.l. 2018/2019 je bilo izvedenih 41 izrednih izpitnih rokov. 

4.2.3 Spletna portala eReferat in eGEA College 

 

Študenti imajo med študijem dostop do dveh spletnih portalov – eReferat in eGEA College. 

Portala študentom nudita pomembno in nepogrešljivo podporo med študijem. Študenti na 

portala dostopajo z osebnim geslom, ki ga prejmejo ob vpisu. 
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o Portal eReferat, kjer so študentu na voljo: elektronski indeks, možnost prijave in 

odjave na izpit, naročanje potrdil o vpisu/opravljenih izpitih, evalvacija visokošolskih 

učiteljev po izvedbi predmeta, evalvacija podpornih služb in evalvacija ob 

diplomiranju (zaključku študija) ter postopki diplomiranja/ magistriranja; 

o Portal eGEA College, kjer so organizirane spletne učilnice za vse študijske predmete 

ter so objavljene vse ostale pomembne informacije za študij: pravilniki, obrazci, 

navodila itd. Vsak študijski predmet ima svojo spletno učilnico, ki jo uredi izvajalec 

predmeta v skladu z veljavni standardi. Spletna učilnica mora vsebovati: predstavitev 

izvajalca, izvedbeni načrt predmeta, študijska gradiva in povezave, forume, oddajo 

izdelkov študentov (seminarske in projektne naloge, tedenske zadolžitve) in ostala 

pojasnila izvajalcev. Preko spletne učilnice poteka tudi komunikacija, objavlja se na 

forumih itd. 

 

4.2.4 Organizacija pedagoškega procesa 

 

Organizacija izvajanja pedagoškega procesa se prilagaja številčnosti študijskih skupin, 

oziroma glede na vpis v posamezne študijske programe. 

 

Redni študij večinoma poteka v dopoldanskem času, izredni študij pa v večini konec tedna 

(petek, sobota), izjemoma tudi med tednom pri izvedbi izbirnih predmetov.  

 

Za vsebinsko korektno izvedbo skrbi dekanja v sodelovanju s VIS učitelji – izvajalci, s 

predstojniki kateder in v sodelovanju z Akademskim zborom.  

 

4.3 Tutorski sistem 

 

FP ima vzpostavljen tutorski sistem, ki ga opredeljuje Pravilnik o tutorstvu, ki je bil s strani 

Senata GEA College – FP sprejet in potrjen 12.2.2016. Namen tutorskega sistema je 

zagotovitev organizirane skrbi za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa do zaključka 

študija. 

 

Cilji  tutorskega sistema so: 

 Nuditi študentom pomoč, podporo in svetovanje pri  reševanju morebitnih težav, ki jih 

lahko ovirajo v času študija; 

 Izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti nivo študijskega 

procesa;  

 Motivirati, usmerjati in nuditi pomoč  študentom za napredovanje v stroki in sicer,  

 Spodbuditi in usmerjati študente k udeležbi pri obštudijskih dejavnostih v okviru  FP 

(različni projekti, dogodki kariernega centra, dogodki študentskega sveta, mobilnost 

idr.), da bi tako pridobili znanje, veščine in spretnosti, ki pripomorejo k njihovi večji 

strokovni uspešnosti in osebnostni rasti; 

 Graditi odnos med študenti in visokošolskimi učitelji ter institucijo v skupnih 

prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev, 

 Nuditi pomoč tujim študentom in študentom s posebnim statusom (študenti s posebnimi 

potrebami, športniki, umetniki/kulturniki).  
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Tutorji v študijskem letu 2018/2019 so bili naslednji:  

 

Podjetništvo 

 1. letnik redni in izredni: mag. Katja Kraškovic 

 2. letnik redni in izredni: doc. dr. Mitja Jeraj 

 3. letnik redni in izredni: mag. Katja Kraškovic 

 

Digitalni marketing 

 1. letnik: Iztok Sila 

 

Podjetniški management 

 1. in 2. letnik: doc. dr. Mitja Jeraj 

 

Management korporativne varnosti 

 1. in 2. letnik: doc. dr. Mitja Jeraj 

 

Tutorji so se predstavili študentom v razredih. Tutorji imajo v vsakem semestru razpisane 

govorilne ure, ki so objavljene na portalu eGEA College, so pa tudi sicer na voljo študentov 

preko e-pošte ali pa osebo, ob najavi.  

 

Študentska pisarna in VIS učitelji spremljajo napredovanje študentom tudi med študijskim 

letom in tutorje obveščajo o študentih, ki študijske obveznosti slabo opravljajo. Take 

študente tutor povabi na individualno srečanj, kjer se odkrije kaj so vzroki nerednega 

opravljanja aktivnosti in se dogovorijo za plan v prihodnje. 

 

4.4 Mobilnost študentov  

 

FP je že od leta 2003 uspešno vključena v mednarodno sodelovanje v okviru programa 

Erasmus na podlagi podeljene razširjene ECHE listine. ERASMUS+ je program EU za 

sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 

2014–2020.  Namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi 

izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s 

proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 

milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali 

opravljanje prostovoljnega dela v tujini. 

 

FP vsako leto preko razpisa nacionalne agencije CMEPIUS pridobi sredstva programa 

Erasmus+ za izvedbo mobilnosti  študentov. Študentom ponujamo možnost opravljanja dela 

študijskih obveznosti v eni od 62 partnerskih institucij v programskih državah ali praktičnega 

usposabljanja, v eni izmed 33 sodelujočih programskih držav. 

 

Študenti GEA College (odhajajoči študentje), ki se želijo udeležiti mobilnosti z namenom 

opravljanja študija ali prakse, se prijavijo na razpis, ki ga objavi Mednarodna pisarna FP. 

Komisija za študentske in študijske zadeve izda sklep o (ne)odobreni mobilnosti na podlagi 

kriterijev, ki so zapisani v razpisu. Erasmus+ mednarodna koordinatorica nato spelje celoten 

postopek študentske mobilnosti: prijava na tuji inštitucijo, podpis Individualnega študijskega 
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sporazuma in Learning/Taining Agreementa, podpis Finančnega sporazuma ter dodelitev 

finančne dotacije (možna je tudi ničelna oz. ZERO GRANT dotacija v primeru, ko so bila 

Erasmus sredstva porabljena, študent pa bi vseeno želel opraviti del študija ali študijsko 

prakso v tujini), dodelitev dodatne JSRS dotacije, OLS test angleščine ter vnos v MobilityTool 

programsko okolje, poda študentom vse potrebne in relevantne informacije v zvezi z 

mobilnostjo (kulturne priprave, Erasmus+ študentska listina, ustrezno zdravstveno 

zavarovanje, pomoč pri iskanju stanovanja, informacije o spremembah predmetnika tekom 

mobilnosti). Študente spremlja na njihovi mobilnosti ter poskrbi, da so opravljene vse 

aktivnosti po mobilnosti (GEA anketa, izplačilo preostanka dotacije, izročitev Transcript of 

Records KŠSZju ter pridobi potrdilo o trajanju mobilnosti).  

 

Za prihajajoče študente prav tako skrbi Erasmus+ institucionalna koordinatorica v vseh 

pogledih. Za njih uskladi predmetnik (urnik pripravi referentka v Študentski pisarni), urnik 

dodatnih aktivnosti, poskrbi, da prihajajoči študentje uredijo vso potrebno dokumentacijo 

(Application from z vsem potrebnimi dokumenti, Learning Agreement), pomaga jim pri 

iskanju stanovanja ter urejanju prijave bivališča. Ko študentje pridejo na institucijo jim 

pomaga pri urejanju Erasmus+ dokumentacije ter jim je na voljo za vsa vprašanja ali težave, 

s katerimi se srečujejo na mobilnosti.  

 

Tabela 12: Mobilnost študentov z zadnjih treh študijskih letih 

Število mobilnost 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Število mobilnosti – študenti FP v 

tujino (odhajajoči) 
8 4 10 4 

Število mobilnosti – tuji študenti na FP 

(prihajajoči) 
23 12 33 18 

 

4.5 Karierni center 

 

Karierni 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. Karierni center spremlja zaposljivost diplomantov GEA College – FP, razvoj 

njihovih karier in uspešnost njihovega vključevanja na trg dela. Izvaja različne aktivnosti, 

prireja dogodke in študentom ter diplomantom pomaga na karierni poti. Povezuje se z 

delodajalci in posreduje informacije o praksah, štipendijah ter zaposlitvah.  

 

V študijskem letu 2018/2019 je Karierni center organiziral 12 kariernih delavnic namenjene 

študentom FP ter CVŠ, vabljeni pa so bili tako zaposleni in VIS učitelji, kot tudi nekateri 

ostali visokošolski zavodi Organizirana so bili 3 obiski podjetji v podjetjih, v pedagoškem 

procese je sodelovalo 28 gostujočih predavateljev iz prakse. 

 

Dodatne aktivnosti Kariernega centra za različne ciljne skupine so bile: 

 Organizacija kariernih delavnic poslovnih večerov, okroglih miz in mreženje z 

uspešnimi podjetniki; 

 Karierno in podjetniško svetovanje; 

 Psihometrična testiranja; 
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 Obveščanje študentov o možnostih praks in usposabljanj doma ter v tujini; 

 Spodbujanje delodajalcev k razpisu usposabljanj za študente in jim pomagamo pri 

izboru ustreznih kandidatov; 

 Zbiranje in posredovanje informacij o razpisanih štipendijah za študente; 

 Posredovanje informacij o aktualnih zaposlitvah in ponudbi prostih delovnih mest v 

domačih ter tujih podjetjih in organizacijah; 

 Objavljanje koristnih člankov in nasvetov s področja gradnje kariere, osebne rasti, 

iskanja zaposlitve. 

 

Vse informacije o delovanju in aktivnostih Kariernega centra se sproti objavljajo na spletnih 

straneh FP (http://gea-college.si/studenti-alumni/karierni-center/dogodki-karierni-

center/) . 

 

 

4.6 Pogoji za študente s posebnimi potrebami 

 

FP ima ustrezne pogoje za študij oseb s posebnimi potrebami. Stavba, v kateri se nahajajo 

prostori FP, ima urejen dostop za invalide. V stavbi je dvigalo, s pomočjo katerega je mogoč 

dostop do prostorov GEA College. Prostori so urejeni tako, da gibalno oviranim omogočajo 

neovirano gibanje s pomočjo invalidskega vozička do vseh predavalnic, študentske pisarne, 

toalete, računalniškega kotička, predavateljske sobe in knjižnice. V predavalnicah je 

mogoče namestiti invalidski voziček pred prvo vrsto klopi, oziroma ob strani klopi, kar 

študentu omogoča dober pregled do projecirnih površin in dober stik z VIS učiteljem.  

 

Na FP se vpisujejo tudi študenti s težavami, ki sodijo v skupino »učnih težav« (npr. disleksija, 

blage oblike avtizma ipd.). Pristop pri obravnavi teh študentov je povsem individualen. Glede 

na vrsto težave se jim odobri npr. podaljšan čas pisanja izpita, pisanje izpita v dveh delih 

ali druga primerna oblika dela.  

 

V primeru vpisa študentov z drugačnimi posebnimi potrebami bo FP prilagodila opremo in 

prostore v okviru finančno materialnih zmožnosti.  

 

 

5 MATERIALNI POGOJI 
 

5.1 Prostorske zmožnosti 

 

FP izvaja vse akreditirane študijske programe na sedežu FP, na Dunajski cesti 156 v Ljubljani. 

Prostori so v lasti ustanovitelja FP, ki je GEA College d.d., poslovno izobraževanje, FP pa 

ima prostore v najemu.  

 

V Ljubljani je za izvajanje študijskega procesa na voljo pet predavalnic in sejna soba. Vse 

predavalnice so opremljene z računalniki, LCD projektorji in projekcijskim platnom. Na voljo 

je tudi bela tabla, na katero predavatelj lahko zapiše dodatna pojasnila.  V nadstropju A,  

kjer so predavalnice, se nahaja tudi študentska pisarna, računalniški prostor, knjižnica, 

predavateljska soba in avla, ki je primerno opremljena za namen čitalnice (mize, stoli). 
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Zagotovljene so ustrezne sanitarije. V stavbi sedeža, v 10. nadstropju, se nahajajo vodstvo 

FP, tajništvo in nekatere podporne službe, prav tako soba za VIS učitelje. 

Študijski programi so se v preteklosti že izvajali na različnih lokacijah (Slovenske Konjice, 

Piran, Maribor) in se bodo, glede na interes potencialnih študentov, v naslednjih letih  

izvajali tudi na lokaciji v Piranu, Palača Trevisini, Kidričevo nabrežje 2, 6330 Piran. 

 

Za namen druženja študentov je pred predavalnicami urejena avla, opremljena z mizami in 

stoli. Urejen je računalniški kotiček s šestimi računalniki, ki omogoča študentom projektno 

in timsko delo.  

 

Knjižnica ponuja enote gradiv, ki so navedena kot obvezna študijska literatura v predmetniku 

in dodatno literaturo za samostojen študij študentov. 

 

Izvajanje študijskega procesa podpira študentska pisarna, ki je prav tako v nadstropju skupaj 

s predavalnicami. 

 

Vsako leto skušamo vsaj delno prenoviti in izboljšati prostore.   

 

5.2 Oprema prostorov in primernost za izvajanje pedagoškega procesa 
 

GEA College – FP izvaja vse akreditirane študijske programe na sedežu FP, na Dunajski cesti 

156 v Ljubljani. Prostori v nadstropju »A« poslovne stavbe so v lasti ustanovitelja FP, ki je 

GEA College d.d., poslovno izobraževanje, GEA College - FP pa ima prostore v najemu. V 

nadstropju so za izvajanje študijskega procesa na voljo: 

 Dve predavalnici z do 28 sedeži, visokozmogljivim računalnikom, projektorjem in 

tablo; 

 Dve predavalnici z do 40 sedeži, visokozmogljivim računalnikom, projektorjem in 

tablo;  

 Ena predavalnica z do 55 sedeži, visokozmogljivim računalnikom, projektorjem in 

tablo; 

 Sejna soba s 12 sedeži, z računalnikom, projektorjem in premično tablo; 

 Kabinet za izvajanje kombiniranega e-študija z visokozmogljivimi računalniki; 

 Premična računalniška učilnica s 25 prenosnimi računalniki; 

 Čitalnica s 6 računalniki; 

 Večje preddverje z recepcijo, ki je opremljeno z mizami in stoli, in je namenjeno 

druženju študentov in sodelovanju med študenti; 

 Študentska pisarna s 4 svetovalkami 

 Recepcija z eno zaposleno; 

 Knjižnica; 

 Soba za druženje študentov 

 Velika avla z mizami in sedeži za malico in skupinsko delo študentov. 

 

FP ima v najemu dodatne poslovne prostore v 10. nadstropju poslovne stavbe, kjer se 

nahajajo vodstvo FP in podporne službe. 
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Sodobna informacijsko komunikacijska tehnologija, ki jo GEA College – FP sproti vzdržuje, 

nadgrajuje in posodablja, omogoča kakovostno izvajanje vseh akreditiranih študijskih 

programov. Didaktična oprema, računalniki in internet v vseh predavalnicah predstavljajo 

temelj kvalitetne podpore pri delu s študenti. Hiter dostop do interneta (preg brezžične 

povezave WiFi) je zagotovljen vsem študentom, da lahko s svojimi napravami dostopajo do 

obeh portalov  FP – eReferat in eGEA College (spletne učilnice), kar izboljša njihovo 

uporabniško izkušnjo in izvajanje večine procesov prek sodobnih elektronskih poti. 

 

Za potrebe izvajanja različnih študijskih predmetov je za namestitev v predavalnice na voljo 

25 prenosnih računalnikov, s pomočjo katerih študenti opravijo predvidena predavanja/vaje. 

V avli pred predavalnico je urejen računalniški prostor s šestimi računalniki za samostojno 

delo študentov. Urejen je dostop do interneta in različnih baz (knjižnica, podporne finančne 

baze) in programov. 

 

Prostori so urejeni tako, da jih lahko uporabljajo tudi študentje s posebnimi potrebami: vrata 

v predavalnice so dovolj široka za vstop ali izstop iz predavalnic, v ravnih prostorih so klopi 

premične, v predavalnicah z amfiteatersko razporeditvijo sedežev pa je dovolj prostora za 

namestitev posebne klopi. Vsi prostori so dostopni z dvigalom, invalidom so prirejeni tudi 

sanitarni prostori. GEA College - FP je v preteklosti kolikor se da prilagodila svoje prostore 

osebam, ki so gibalno omejene. Ker doslej ni bilo študentov z drugimi posebnimi potrebami, 

drugačne prilagoditve prostorov še niso bile izvedene. V primeru vpisa večjega števila 

študentov z drugimi posebnimi potrebami bo GEA College – FP individualno reševala 

probleme glede prilagoditve prostorov in drugih pogojev. 

 

GEA College – FP najema dostop do baz SpringerLink, Emerald in GVIN, ki so študentom na 

voljo brezplačno, poleg tega pa so študenti seznanjeni o možnostih uporabe drugih 

brezplačnih virov člankov in podatkov, kot so: 

 On-line časopisi (Family Business Magazine, Finance, Harward Business Review, Revija 

Manager, Revija Kapital); 

 Druge publikacije (Directory of Open Access Journal – trideset revij s področja 

ekonomije in poslovanja); 

 Open access (odprti dostop do revij in člankov); 

 Dlib (digitalna knjižnica Slovenije); 

 Repozitoriji univerz so povezani v COBISS.si ali SICRIS, vključeni v evropski portal 

doktorskih ter magistrskih del DART-Europe in v različne direktorije, agregatorje in 

iskalnike.  

 

Strežniška infrastruktura na platformi MS Windows predstavlja sodobno in varno podporo 

vsem izvajanim procesom na GEA College – FP. V avli sta nameščena tudi dva TV ekrana, 

namenjena študentom. Pred knjižnico je nameščen Printbox za namen tiskanja, kopiranja in 

skeniranja.  

 

V avli so nameščene mize in stoli z namenom, da se študenti družijo, opravijo skupinske 

naloge, berejo ali se sestajajo pri izvajanju različnih projektov. Prav tako je v avli 

receptorski pult, kjer dobijo potrebne informacije v času, ko je pisarna za študijske in 

študentske zadeve zaprta. V posebnem prostoru imajo študenti na voljo avtomate za vodo, 

pijače in hrano.  
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Knjižnica GEA College nudi študentom FP najnovejšo literaturo iz področja podjetništva, 

managementa, korporativne varnosti, marketinga, prodaje, ekonomije, finančne ekonomije, 

računovodstva ter poslovne informatike. Vsako leto se opravi nabava po seznamu obvezne 

učne literature in v knjižnici zagotovimo, da je vsa literatura dostopna študentom v več 

izvodih. Knjižnica poleg gradiva v tiskani obliki, zagotavlja dostop do podatkovne baze 

SpringerLINK, ki nudi dostop do preko en milijon e-virov. Do baze Emerald in SpringerLink 

dostopamo preko licenčne pogodbe, ki smo jo sklenili s konzorcijsko knjižnico CTK. Pogodbo 

obnavljamo vsako leto. 

 

Knjižnica GEA College je polnovredna članica sistema COBISS. Študentom nudi elektronsko 

izposojo, pošilja opomine, podaljšuje gradivo in študente redno izobražuje o iskanju 

literature po različnih bazah. Za raziskovalce redno skrbi za vnos njihovih del v COBISS in 

skrbi za pravilne izpise bibliografije raziskovalcev v sistemu SICRIS. V knjižnici sodelujemo 

pri uvršanju revij v določene odprte dostope, predvsem do podatkovne baze DOI in DOAJ. 

 

Zagotavljamo kvalitetno storitev in skrbimo za podporo študentov pri opravljanju študijskih 

obveznosti.  

 

5.3 Investicijsko vzdrževanje 

 

Investicije v š.l. 2018/2019 v osnovna sredstva so bile: 

 

- 2 x HP 440PO G4 AiO 

- 1 X projektor EP-EB-U05 

- 1 X iPhone X 256 GB 

- 6 x prenosni računalnik HP 250G6 

- 5 X monitor DELL 

 

5.4 Viri financiranja in poslovni kazalniki 

 

Viri financiranja GEA College – FP so različni. V letu 2018 so malo manj kot četrtino (23,03 

%) predstavljala sredstva javnih financ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter 

drugi javni viri), za opravljanje dejavnosti javne službe študija. To je za 6,55 odstotnih točk 

manj v primerjavi z letom prej.  

 

V nadaljevanju navedeni podatki FP so povzeti iz obširnejšega računovodskega poročila za 

leto 2018: 

 
 

Tabela 13: Prihodki iz sredstev javnih financ v EUR in njihov delež v strukturi prihodkov v % 

V EUR 2018 2017 2016 2015 2014 

Prihodki iz sredstev 

javnih financ 
398.761,02 381.652,15 379.365,96 400.477,71 402.487,00 
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Delež v celotni 

strukturi prihodkov 
23,03 % 29,58 % 32,40% 32,61% 29% 

  

Poleg prihodkov iz sredstev javnih financ je GEA College – FP v letu 2018 ustvarila še 

701.586,47 EUR od opravljanja dejavnosti  negospodarskih javnih služb (delež v skupnih 

prihodkih 54,07%) in 129.633,15 EUR prihodkov od opravljanja lastne dejavnosti (delež v 

skupnih prihodkih 9,99%).  

 

Podrobnejši podatki o strukturi prihodkov in odhodkov, izračunani kazalniki, uporabljena 

sodila za razmejevanje prihodkov dejavnosti javne službe ter lastne dejavnosti so razvidni 

iz Računovodskega poročila za leto 2018, ki so objavljeni na spletni strani http://gea-

college.si/o-gea-college/katalog-javnih-informacij/, Letno poročilo. Primerjavo kazalnikov 

za leto 2018 v primerjavi s preteklimi leti predstavlja tabela: 

  
  

Tabela 14: Primerjava poslovnih kazalnikov po letih 

Kazalnik (v EUR) 

  
2018 2017 2016 2015 2014 

Višina sredstev na dan 

31.12.* 
304.707 302.456    237.605   254.921    327.061 

Celotni prihodki 

koledarskega leta  
1.306.012 1.290.361 1.174.108  1.229.962 1.364.932 

Stroški za koledarsko leto  1.246.855 1.234.954 1.079.657 1.161.844 1.317.200 

Celotni odhodki koledarskega 

leta 
1.295.452 1.284.201 1.160.610 1.226.307 1.385.281 

 *V sredstva vlaga predvsem ustanoviteljica kot lastnica prostorov.  

 

5.5 Knjižnica in založništvo 

GEA College – FP ima knjižnico, ki je preko Cobissa vključena v medknjižnični sistem, s 

1.10.2016 pa smo  začeli z avtomatizirano izposojo. 

Študentom je dostopna literatura v knjižnici ali v e-okolju pri predmetih, ki se tega okolja 

poslužujejo. Posebnih pogodb z ostalimi institucijami FP nima. Za potrebe pridobivanja 

podatkov pri pripravi seminarskih, diplomskih in magistrskih del študentov ter raziskovalnih 

člankov visokošolskih učiteljev ima GEA College - FP dostop do Springerlink in GVIN baze ter 

do vseh baz z odprtim dostopom. Knjižnica ima po podatkih na dan 30. 09. 2019: 

7.762 knjižničnih enot. 

Kazalniki knjižnične dejavnosti za leto 2018/2019 in predhodna leta so naslednji: 

 

Tabela 15: Knjižnična dejavnost po študijskih letih 

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Število aktivnih uporabnikov  knjižnice: 521 426 451 615 

Letni prirast tiskanih enot gradiva: 352 229 572 473 
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Število elektronskih enot – e-baze: 2 2 2 2 

Število organiziranih izobraževanj: 15 8 8 4 

Število aktivnih uporabnikov knjižnice v študijskem letu 2018/2019 je bilo 521. Rednih 

dodiplomskih študentov uporabnikov knjižnice je bilo 205, izrednih dodiplomskih študentov 

90, izrednih podiplomskih študentov pa 110. Med zaposlenimi je bilo uporabnikov knjižnice 

4. Knjižnico so obiskali tudi zunanji obiskovalci in jih je bilo 6. 

 V letu 2018/2019 je bilo v Cobiss vnesenih 352 različnih zapisov 352 inventarnih enot, od 

tega 352 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, Emerald 

bazo in GVIN bazo).   

 

6 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  
 

6.1 Ključna dokumenta spremljanja in zagotavljanja kakovosti 

 

Področje zagotavljanja kakovosti in izvajanja vseh procesov na GEA College – FP urejata 

dva ključna dokumenta: 

 

Poslovnik kakovosti – je temeljni, strateški dokument vodenja sistema kakovosti na 

fakulteti. Predstavlja vodilo za obvladovanje kakovosti na vseh prepoznanih procesih, ki 

jih GEA College – FP izvaja. Spodbuja nenehno izboljševanje in razvoj visokošolskega 

zavoda. Namen izboljševanja kakovosti je predvsem v izpolnjevanju pričakovanj vseh 

ključnih deležnikov fakultete – študentov, VIS učiteljev, strokovnih delavcev, lastnikov, 

diplomantov ter ne nazadnje širše javnosti in slovenskega gospodarstva.  

 

Priročnik kakovosti – je operativni, interni dokument, ki dopolnjuje Poslovnik kakovosti. 

V njem so po korakih opisani vsi prepoznani delovni procesi, določeni skrbniki procesov 

ter določeni standardi izvajanja. Opredeljeni so tudi vsi pripadajoči dokumenti, ki se 

tekom izvajanja določenega procesa uporabljajo. Priročnik kakovosti je vsem 

zaposlenim vodilo za izvajanje lastnega dela in je vsem zaposlenim dostopen na skupnem 

strežniku Z/ Sprejeti dokumenti/ Pravilniki&Poslovniki/ Pravilniki&Poslovniki FP/ 

PravilnikiScan&Pdf. Priročnik med drugim opredeljuje evalvacijske postopke in način 

njihovega izvajanja (evalvacija pedagoškega procesa, evalvacija podpornih služb, 

merjenje obremenjenosti po ECTS, Merjenje učnih izidov, Merjenje zaposljivosti 

diplomantov) ter postopke ukrepanja v primeru odstopanja od pričakovanih rezultatov.   
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 6.2 Sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti 

 

Sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti na GEA College – FP, je primeren in primerljiv  

z evropskim visokošolskim prostorom. V sistem kakovosti GEA College - FP so vključene 

naslednje aktivnosti: 

 Prepoznavanje ključnih izobraževalnih procesov, znanstveno raziskovalnih projektov za 

delovanje fakultete ter procesa izdelave samoevalvacijskega poročila, ki so potrebni za 

učinkovito izvajanje sistema kakovosti; 

 Določanje zaporedja in medsebojne vplive teh procesov; 

 Določanje kriterijev in metod, ki so potrebni za učinkovito izvajanje teh procesov; 

 Zagotavljanje virov in vseh informacij za delovanje in nadzor, merjenje in analiziranje 

uspešnosti vključenih procesov (kazalniki); 

 Zagotavljanje izvajanje ukrepov za doseganje planiranih rezultatov in ciljev sistema 

nenehnega izboljševanja kakovosti poslovanja fakultete. 

 

Namen sistema kakovosti je izpolnjevanje in preseganje zahtev in pričakovanj študentov, 

Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), Ministrstva za izobraževanje 

znanost in šport (MIZŠ) in vseh drugih udeležencev v procesih FP, ter izboljševanje njihovega 

zadovoljstva. S prepoznanimi in primerno dokumentiranimi procesi se določijo vhodi v 

proces, faze izvajanja aktivnosti ter izhodi iz procesa. Prepoznani so tudi skrbniki procesov, 

ki so odgovorni za skladnost izvajanja nalog glede na postavljena pravila in za vzpostavljanje 

sistema nenehnega izboljševanja s potrjevanjem ukrepov izboljševanja.  

Uspešnost in učinkovitost izvajanja procesov se meri in analizira s kazalniki in postavljenimi 

cilji. Skladno z zahtevami standarda ISO 9001 se pri obvladovanju poslovnih procesov lahko 

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. 
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Slika 4: Sistem zagotavljanja kakovosti GEA College – FP 

 

 

 

Za delovanje sistema kakovosti je odgovoren dekan FP, ki je tudi član Komisije za kakovost. 

V Komisijo za kakovost so vključeni vsi deležniki, ki so vpeti v procese spremljanja in 

zagotavljanja kakovosti na GEA College – 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 FP ter 

predlaga nove postopke spremljanja in zagotavljanja sistema kakovosti. 

 

 

6.3 Samoevalvacijski procesi 

 

Samoevalvacijski procesi na GEA College – FP obsegajo sedem ključnih evalvacij, ki se 

izvajajo letno oziroma na tri leta (skoraj vse evalvacije potekajo elektronsko): 

 

1. Evalvacija VIS učitelja in izvedbe predmeta (ocenjujejo študenti). 

Evalvacija VIS učiteljev in izvedbe predmetov se izvaja redno, vsako leto, ob 

zaključku posameznih študijskih predmetov. Študenti s pomočjo vprašalnika ocenijo 

VIS učitelja (ter asistenta, če sodeluje pri izvedbi) in študijski predmet. Vprašalnik 

zajema vprašanja o zadovoljstvu s predstavljenimi vsebinami, oziroma s predmetom 

ter zadovoljstvo z izvajalci (način podajanja snovi, strokovnost, pripravljenost 

odgovarjanja na vprašanja ipd.). Študenti anketo izpolnijo ob prvi prijavi na izpitni 

rok. 

2. Evalvacija izvedbe predmeta in skupine študentov (ocenjujejo VIS učitelji). 

Evalvacija izvedbe predmeta in skupine študentov je bila na novo uvedena v š.l. 

2016/2017 v skladu s priporočili strokovnjakov agencije NAKVIS po izvedeni zunanji 

evalvaciji. VIS učitelji z vprašalnikom ocenijo, kako so zadovoljni s posameznimi deli 
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izvedbe predmeta, kako so zadovoljni s sodelovanjem, odzivnostjo in uspešnostjo 

študentov ter sodelovanjem s predstavniki FP. Evalvacijo poteka vsako leto, 

neposredno po zaključku predmeta – v elektronski obliki preko portala eReferat. 

3. Merjenje učnih izidov študentov (ocenjujejo študenti). 

Izvaja se vsako leto ob začetku študijskega leta. S pomočjo posebej pripravljene 

študije primera iz prakse se preveri, ali študenti dosegajo pričakovani nivo znanja, 

oziroma so sposobni povezati znanje različnih predmetov pri reševanju praktičnega 

primera na pričakovani ravni. Ta izvirni in hkrati kompleksni način merjenja smo na 

FP razvili sami. Pomaga nam v načrtovanju in izvedbi pedagoškega procesa v celoti. 

Anketiranje je računalniško podprto in poteka preko portala eReferat.  

4. Merjenje obremenjenosti študentov po ECTS (ocenjujejo študenti). 

Ob zaključku posameznih predmetov se s posebnim vprašalnikom ugotavlja 

obremenjenost študentov z različnimi oblikami dela (predavanja, vaje, samostojni 

študij, priprava seminarskih nalog ipd.) Študenti imajo poleg ponujenih odgovorov 

tudi možnost vpisati, za koliko bi povečali oziroma zmanjšali število ur določenih 

aktivnosti pri izvajanju predmeta. Rezultati študentov se primerjajo z oceno VIS 

učitelja, oziroma z opredelitvami iz učnega načrta. V kolikor rezultati študentov v 

povprečju odstopajo od predvidenih vrednosti vsaj dve leti zapored, se uvajajo 

spremembe v študijski predmet (ali v študijski program).  

5. Evalvacija diplomantov ob zaključku študija (ocenjujejo diplomanti). 

Evalvacija diplomantov ob diplomiranju/magistriranju smo uvedli v š.l. 2016/2017. 

Diplomanti  z vprašalnikom ocenijo, kako so zadovoljni s pridobljeni kompetencami, 

znanji in spretnostmi, z uporabnostjo znanja, kakšno je njihovo mnenje o izvedbi 

študija – predavanji, VIS učitelji, prostori, urniki in kako so zadovoljni s podpornimi 

službami. Anketiranje diplomantov poteka preko portala eReferat pred pristopom k 

zagovoru diplomskega/magistrskega dela oziroma pred pristopom na diplomski izpit. 

6. Evalvacija podpornih služb (ocenjujejo študenti). 

Evalvacija se izvaja vsako leto, po zaključku spomladanskega semestra (konec junija 

ali v začetku julija). S pomočjo vprašalnika študenti izrazijo svoje zadovoljstvo z 

delom študentske pisarne, knjižnice, recepcije, mednarodne pisarne (če so bili na 

izmenjavi Erasmus +) in IKT tehnologije. Ocenijo tudi nekatere druge deležnike in 

sisteme: računovodsko službo, portala eReferat in eGEA College, vodstvo in 

Študentski svet.  Anketiranje je računalniško podprto in poteka preko portala 

eReferat. 

7. Spremljanje zaposljivosti in uspešnosti diplomantov (ocenjujejo diplomanti vsake 

3 leta). 

Spremljanje zaposljivosti in uspešnosti diplomantov se izvaja vsako tretje leto, ko 

predvidoma zaključi študij ena generacija študentov. Merjenje poteka s pomočjo on 

line vprašalnika. Z vprašalnikom poleg zaposljivosti ugotavljamo tudi karierno 

napredovanje diplomantov. Merjenje zaposljivosti in napredovanja diplomantov je 

bilo izvedeno v letu 2018, naslednje bo v letu 2020/2021. 

 

Ena pomembnih analiz je še analiza prehodnosti v višje letnike, ki je prav tako izvedena 

vsako leto posebej, na osnovi podatkov iz informacijskega sistema (portala) eReferat.  

 

Mnenje o kakovosti izvedbe in drugih kazalcih se pridobiva tudi na neformalen način, v 

pogovoru s študenti, z izvajalci študijskega procesa (VIS učitelji), z tutorji posameznega 
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programa, z delodajalci na različnih poslovnih dogodkih, z gostujočimi predavatelji pri 

izvedbi pedagoškega procesa, in  s strokovnimi sodelavci FP. 
 

Slika 5: Izvedba evalavacijskega procesa na GEA College – FP 

 

6.4 Komisija za kakovost 

 

Področje spremljanja in zagotavljanja kakovosti na FP spremlja Komisija za kakovost, ki 

ima sedem članov, v kateri so zastopane naslednje skupine deležnikov: 

 Predstavnici vodstva – direktorica, dekanja; 

 Predstavnica VIS učiteljev; 

 Predstavnik Študentskega sveta; 

 Predstavnica delodajalcev/gospodarstva; 

 Predstavnica študentske pisarne; 

 Skrbnica kakovosti. 

 

Komisija za kakovost skupaj z vodstvom in ostalimi zaposlenimi sodeluje pri pripravi 

samoevalvacijskih poročil, ki jih  obravnava na svojih sejah, ki potekajo dva do trikrat 

letno. Senatu FP predlaga ukrepe za izboljšanje področij, za katera so ugotovljene 

pomanjkljivosti in preverja izvajanje sprejetih ukrepov. 

 

6.5 Izboljšave v delovanju FP in vloga deležnikov 

 

FP sproti spremlja in izboljšuje kakovost, konkurenčnost in učinkovitost svoje 

dejavnosti, tako izobraževalnega, znanstvenega, raziskovalnega in strokovnega dela. FP 

zagotavlja kakovost: 

 Z rednim zbiranjem in analizo podatkov o učnih izidih študentov in celotnega 

izobraževanja ter drugih, z njim povezanih dejavnosti; 
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 Z vključevanjem zaposlenih, študentov, VIS učiteljev 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, zaposlenih, VIS učiteljev in drugih deležnikov 

z ukrepi za izboljšanje kakovosti; 

 Z načrtovanjem periodičnih samoevalvacij po veljavnih Merilih za akreditacijo in 

zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. 

 

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: 

 Evalvacija pedagoškega procesa, ki jo podajajo študenti, diplomanti, VIS učitelji 

in drugi deležniki iz okolja; 

 Evalvacija vseh dejavnosti visokošolskega zavoda; 

 Evalvacija zadostnosti in raznovrstnosti virov ter finančne uspešnosti;  

 Dokumentiranje razvoja VIS zavoda v povezavi z razvojem okolja; 

 Ugotavljanje in dokumentiranje napak in pomanjkljivosti ter njihovo 

izboljševanje in odpravljanje; 

 Analizo dosežkov; 

 Oceno kakovosti vseh dejavnosti VIS zavoda in oblikovanje predlogov za 

izboljšave. 

 

Dekan je odgovorna oseba za izvajanje postopkov samoevalvacije. Skrbnik za kakovost 

FP nadzoruje evalvacijske postopke, ki potekajo elektronsko – preko portala eReferat, 

razen merjenja učnih izidov, katere nadzoruje in izvaja dekan. V postopkih priprave 

samoevalvacijskega poročila dekan sodeluje s direktorjem, skrbnikom za kakovost in 

vsemi drugimi službami FP.   

 

V samoevalvacijsko poročilo se vključujejo tudi podatki Letnega programa dela FP in 

Letnega poročila FP, ki sta pripravljena za poročanje na MIZŠ. Za pripravo poročil 

posamezne službe FP – študentska pisarna, računovodstvo, knjižnica, IKT podpora, 

mednarodna pisarna, in druge, zagotavljajo potrebne podatke in morebitne potrebne 

razlage za celovito pripravo končnega dokumenta. 

 

Z izsledki samoevalvacije so zaposleni seznanjeni na več načinov. Zaposleni so vključeni 

v postopke izvajanja posameznih evalvacij, nekateri zaposleni so vključeni v Komisijo 

za kakovost, ostali zaposleni so z izsledki samoevalvacije seznanjeni na rednih mesečnih 

kolegijih, hkrati pa je poročilo objavljeno tudi na spletnih straneh FP in jim je dostopno 

ves čas. VIS učiteljem in predstavniki Študentskega sveta so z izsledki samoevalvacije 

seznanjeni na seji Akademskega zbora. 

 

Na osnovi samoevalvacijskega poročila Komisija za kakovost predlaga ukrepe za 

izboljšanje kakovosti FP. Na tej osnovi pa Skrbnik za kakovost pripravi operativni akcijski 

načrt ukrepov, ki je prav tako predmet rednega mesečnega kolegija. Pred obravnavo je 
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akcijski načrt ukrepov posredovan vsem zaposlenim, ki lahko predlagajo spremembe, 

dopolnitve, ipd.   

 

Vsi zaposleni so tudi vključeni v uvajanje in izvajanje ukrepov. Opravljene aktivnosti 

zaposleni sproti beležijo v dokument, ki je za vse zaposlene dostopen na skupnem 

računalniškem strežniku. Opravljene aktivnosti so predmet obravnave na rednih 

mesečnih kolegijih vseh zaposlenih. 

 

 

7 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA ŠTUDIJA 
 

 

7.1 Organizacija in izvajanje pedagoškega procesa 

 

Organizacija in izvajanje pedagoškega procesa sledi študijskemu koledarju in urniku, ki ga 

FP pripravi za vsako študijsko leto posebej, in je izveden glede na število vpisanih študentov 

in velikost študijskih skupin.  

 

FP je v študijskem letu 2018/2019 aktivno izvajala štiri študijske programe: 

o Podjetništvo, 1. bolonjska stopnja (redni in izredni študij), 

o Digitalni marketing, 1. bolonjska stopnja (izredni študij), 

o Podjetniški management, 2. bolonjska stopnja (izredni študij), 

o Upravljanje s tveganji in korporativna varnost, 2. bolonjska stopnja (izredni študij). 

Za nemoten potek izvajanja pedagoškega procesa skrbi dekan, v sodelovanju s 

študentsko pisarno. VIS učitelji študijske predmete izvedejo v skladu z učnim načrtom 

in urnikom. Izvedbeni načrt predmeta vsak VIS učitelj objavi v spletni učilnici. 

 

O vseh morebitnih spremembah pri izvedbi pedagoškega procesa so tako študenti kot VIS 

učitelji pravočasno obveščeni. FP sledi usmeritvi, da bi bilo sprememb od načrtovane 

izvedbe pedagoškega procesa čim manj. 

 

Redni študij praviloma poteka v dopoldanskem času, občasno pa katera od študijskih 

aktivnosti potekajo tudi popoldan – predvsem izbirni predmeti v 3. letniku študija. 

 

Izredni študij na dodiplomski in podiplomski stopnji praviloma poteka v popoldanskem 

času in ob sobotah dopoldan, s čimer zlasti zaposlenim študentom omogočamo nemoten 

študijski proces.  

 

 

7.2  Cilji izobraževanja in specifične kompetence, ki jih pridobivajo študenti 

 

7.2.1 Podjetništvo, študijski program 1. stopnje 

 

Cilji študija na dodiplomski stopnji študijskega programa Podjetništvo so spodbujati 

podjetniško naravnanost in napredno ter kreativno razmišljanje. Študentom želi FP 
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nuditi uporabno znanje za doseganje uspešnih podjetniških podvigov na poljubnem 

področju. 

 

Študenti tekom študija pridobijo znanja s področja ekonomije, znanja za razvijanje 

ustvarjalnega načina mišljenja, razvijejo svoje trženjske sposobnosti in pridobijo znanja 

s področja trženja. Po zaključenem študiju poznajo organizacijsko kadrovsko področje, 

področje finance in pridobijo znanje komuniciranja v tujem poslovnem jeziku (angleški 

jezik). Pridobijo vpogled v zakonitosti poslovanja v mednarodnem prostoru in znanja s 

področja globalnega podjetništva ter glede na izbiro izbirnih predmetov široko znanje z 

drugih, s podjetništvom povezanih področij. Na dodiplomski ravni je v primerjavi s 

podiplomsko študij bolj aplikativen, spodbuja povezovanje teorije s prakso, spodbuja 

razvoj podjetniškega duha posameznika in njegov ustvarjalen način razmišljanja. Študij 

spodbuja k vseživljenjskemu učenju in družbeno integracijo posameznika.   

 

7.2.2 Digitalni marketing, študijski program 1. Stopnje 

Cilji študija na dodiplomski stopnji študijskega programa Digitalni marketing so spodbujati 

razvijajoče se področje marketinga in poslovanja na splošno. Specialisti digitalnega 

marketinga so eni najbolj zaposljivih in iskanih profilov delavcev. Velik poudarek je na 

praksi. Analiza študij primera iz prakse, opravljanje študijske prakse, udeleževanje 

študentskih izzivov z vodilnimi podjetji na slovenskem trgu, številna predavanja gostujočih 

strokovnjakov iz področja, ustvarjanje in razvijanje lastne poslovne ideje. Tekom celotnega 

študija bodo študentje s pomočjo uveljavljenih in izkušenih predavateljev ustvarili, snovali 

ter razvili lastno poslovno idejo. Predavali vam bodo vrhunski strokovnjaki na področju 

digitalnega marketinga, trženja in podjetništva. Je edinstveni program v slovenskem 

visokošolskem programu, ki vam nudi specializirana znanja digitalnega marketinga: snovanje 

in ustvarjanje vsebin, upravljanje družbenih omrežij, optimizacija spletnega iskalnika, e-

mail marketing, Google AdWords in Google Analytics, spletni PR itd. 

7.2.3 Podjetniški management, študijski program 2. stopnje 

 

Cilji magistrskega študija Podjetniški management so nadgraditi znanje poslovnih veščin 

z umestitvijo v podjetniški okvir razmišljanja. Študentom želimo zagotoviti 

posameznikovo učinkovitost ter obvladovanje razvoja in sprememb v različnih oblikah 

podjetništva. 

Študenti pridobijo posebna znanja za prepoznavanje priložnosti in nevarnosti na 

globalnem trgu, obvladovanje posla v konkretnih situacijah in nadgradijo znanje 

uporabe ekonomske teorije. Pridobijo zmožnost sprejemanja odločitev na osnovi 

podatkov, razvijejo sposobnosti samostojnega in timskega dela ter obvladujejo 

raziskovalne metode in postopke. Naučijo se kritične presoje na področju podjetništva, 

managementa, ekonomije, organizacije dela, marketinga, poslovne etike in 

organizacijske kulture. Pridobijo kompetence in sposobnosti analize, sinteze, 

predvidevanja rešitev in posledic.  

7.2.4 Upravljanje s tveganji in korporativne varnosti, študijski program 2. stopnje 
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Cilji magistrskega študija Upravljanje s tveganji in korporativna varnost so omogočiti 

obvladovanje poslovno varnostnih mehanizmov v gospodarstvu, industriji, državnih 

institucijah in civilni družbi. 

Študij na tem programu je zasnovan multidisciplinarno, kar študentom omogoča 

pridobitev znanj s področja globalnih družbenih, ekonomskih in političnih vidikov ter 

obvladovanje veščin za uvajanje integralnih varnostnih sistemov, ki obsegajo varovanje 

ljudi in premoženja, zaščito podatkov, informacij in poslovnih skrivnosti, benchmarking, 

poslovno poizvedovanje, varne delovne pogoje, okoljske vidike, sistem zaščite in 

reševanja v procesih obvladovanja izrednih dogodkov ter evalvacijo geopolitičnih 

varnostnih dejavnikov. Študenti ob zaključku študija poznajo pristope za zagotavljanje 

poslovne odličnosti in pravilne izpeljave postopkov javnih in drugih razpisov ter 

naročanja storitev zagotavljanja korporativne varnosti. Pridobijo znanje za izdelavo 

varnostnih elaboratov ter ocen ranljivosti, groženj in tveganj v nacionalnem in 

mednarodnem okolju. 

 

Med splošnimi kompetencami vseh študijskih programov FP, ustvarjalnost in 

inovativnost, sposobnost ustvarjalnega reševanja problemov, sposobnost analize in 

sinteze. S projektno seminarskim delom razvijajo kompetence samostojnega in timskega 

dela, sposobnost komuniciranja in javnega nastopanja, ter kompetence priprave 

strukturiranih predstavitev. Z vključevanjem gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine 

pridobivajo kompetence mednarodnega in medkulturnega sodelovanja ter 

komuniciranja. Z razumevanjem in uporabo ekonomskih teorij v konkretnih primerih 

odločanja in povezovanje različnih strokovnih vsebin, pridobivajo kompetence 

uresničevanja enkratnih podjetniških ciljev/priložnosti.  

 

 

7.3 Zagotavljanje izbirnosti v študijskih programih  

 

Notranja izbirnost je na GEA College - FP omogočena na tri načine: 

 

 Izbirnost doseganja predpisanega števila ECTS v okviru študijskega programa; 

 Izbirnost doseganja ECTS za dokončanje študijskega programa; 

 Izbirnost v praktičnem usposabljanju; 

 

7.3.1 Dodiplomski študij, 1. bolonjska stopnja 

 

Na dodiplomskem  študijskem programu Podjetništvo, 1. stopnja, morajo študenti 

opraviti štiri izbirne predmete (v obsegu 24  ECTS) iz nabora 24 predmetov, ki se izvajajo 

na podlagi večinskega interesa študentov. Nabor študijskih predmetov, ki se v študijskem 

letu izvajajo, se sestavi s pomočjo ugotavljanja zanimanje študentov – anketiranje 

študentov. 

 

Nabor izbirnih predmetov v predmetniku se redno aktualizira – nekateri predmeti se 

ukinejo, v predmetnik se uvršča nove izbirne predmete. Pri tem sledimo pobudam iz 

okolja (podjetja, združenja, zbornice), pobudam VIS učiteljev in razvoju na posameznih 

strokovnih področjih iz poslovnega področja.  
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V študijskem letu 2018/2019 so imeli študenti tudi možnost izbirnosti med programi za 

izbrane predmeta (dodiplomski program Podjetništvo, dodiplomski program Digitalni 

marketing). 

 
Študenti na dodiplomskem študiju lahko študijski program zaključijo ali z izdelavo in 

zagovorom diplomskega dela ali z opravljanjem diplomskega izpita.  

 

Izbirnost glede praktičnega usposabljanja je omogočena predvsem s tem, da se študenti 

lahko vključujejo tudi v raziskovalno in pedagoško delo, ki se jim lahko prizna v kvoto 

pridobljenih ECTS za praktično usposabljanje. 

8.3.2 Podiplomski študij, 2. bolonjska stopnja 

 

Na podiplomskem  študijskem programu Podjetniški management, 2. stopnja, morajo 

študenti opraviti tri izbirne predmete (v obsegu 15  ECTS) iz nabora 10 predmetov, ki se 

izvajajo na podlagi večinskega interesa študentov. Nabor študijskih predmetov, ki se v 

študijskem letu izvajajo, se sestavi s pomočjo ugotavljanja zanimanje študentov – 

anketiranje študentov. 

 

Na podiplomskem  študijskem programu Upravljanje s tveganji in korporativna varnost, 

2. stopnja, morajo študenti opraviti tri izbirne predmete (v obsegu 15  ECTS) iz nabora 

11 predmetov, ki se izvajajo na podlagi večinskega interesa študentov. Nabor študijskih 

predmetov, ki se v študijskem letu izvajajo, se sestavi s pomočjo ugotavljanja zanimanje 

študentov – anketiranje študentov. 

 

Notranjo izbirnost omogoča tudi možnost, da študent kot izbirnega izbere katerikoli 

predmet z iste študijske ravni, ki ni del njegovih vpisanih študijskih obveznosti. 

 

 

 7.4 Vpis in napredovanje po študijskih programih 

 
Tabela 16: Vpis po študijskih programih v zadnjih štirih študijskih letih 

Študijski program 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Podjetništvo, 1. bolonjska stopnja  

Redni 

Izredni 

  

163 

 99 

  

130 

102 

  

 150 

112 

  

 141 

116 

Skupaj  262  232  262 257 

 Digitalni marketing, 1. Bolonjska 

stopnja 

30 17 / / 

Premoženjsko svetovanje, 1. 

bolonjska stopnja 

0 2  4 4 

Podjetniški management, 2. 

bolonjska stopnja 

32 28 56* 21 

Management Korporativne varnosti, 

2. bolonjska stopnja 

2 1 8  9 

  

VSI SKUPAJ: 

326 280  330  291 

*Prepisi iz starega programa, ki se je zaključil.  
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Tabela 17: Prehodnost študentov v višje letnike v zadnjih petih letih 

 
 
 

7.5 Zaključevanja študija 

 

7.5 1 Diplomski izpit  

 

V š.l. 2016/2017 smo na FP na dodiplomskem študiju uvedli možnost zaključka študija tudi z 

diplomskim izpitim (DI). Vsebino, strukturo, način izvedbe, kriterije ocenjevanja in druge 

posebnosti DI določa učni načrt predmeta, ki je potrjen v okviru študijskega programa. DI na 

dodiplomskem študijskem programu Podjetništvo je sestavljen iz treh področij, in sicer 

managementa ter strateških usmeritev, marketinga in financ.  

 

Diplomski predmet je hitra ponovitev oz. obnovitev načina reševanja študije primerov. Ne 

predstavlja poglobljenega učenja in pridobivanja znanja z določenih področij, gre za učenje 

logike reševanja študij primerov oz. case studies. To pomeni, da se od študenta pričakuje, 

da obvlada znanja z vseh področij predhodnega študija, ki ga je opravil, še posebej pa s 

področja financ in računovodstva, marketinga, različnih področij managementa, ima razvite 

sposobnosti sklepanja ter iskanja inovativnih rešitev itd. 

 

Študent se lahko prijavi in pristopi k DI: 

 Ko ima opravljene vse izpite, ki so določeni v študijskem programu; 

 Ima povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 7,50; 

 Zagotovi prisotnost na obveznih pripravah za izpit. V primeru, da ni prišel na en sklop 

od treh mora dodatno praviti še eno nalogo oz. analizo študije primera, ki jo določi 

 Podiplomska študijska programa MKV in PM (do 2014 študijski program 

Podjetništvo) 

leto 2018 2017 2016 2015 2014 

iz 1. v 2. letnik 100 % 80 % 76,47 % 80 % 88,9 % 

    Dodiplomski študijski program Podjetništvo 

leto 2018 2017 2016 2015 2014 

iz 1. v 2. letnik, 

redni 
87,50 % 83,78 % 81,63 % 86,00 % 37,50 % 

iz 1. v 2. letnik, 

izredni 
60,60 % 76,47 % 76,47 % 68,75 % 62,06 % 

iz 2. v 3. letnik, 

redni 
91,17 % 91,43 % 88,88 % 86,11% 80,00 % 

iz 2. v 3. letnik, 

izredni 
78,78 % 72,41 % 72,97 % 80,00 % 95,55 % 

    Dodiplomski študijski program Digitalni marketing 

leto 2018 2017 2016 2015 2014 

iz 1. v 2. letnik, 

izredni 
89,47% 68,75% / / / 

iz 2. v 3. letnik, 

izredni 
72,72% / / / / 
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izvajalec. V primeru odsotnosti na več kot enem sklopu je avtomatično onemogočen 

pristop k izpitu; 

 Pogoj za pristop k DI so tudi oddane naloge (analize študij primera) v sklopu priprav 

- vsaka mora biti ocenjena pozitivno (minimalno 56%). Pri vsakem sklopu priprav na 

DI (iz področij management, marketing, finance) kandidat pripravi in odda dve analizi 

študije primera. Prvo se obdela skupaj v razredu in nato kandidat pripravi še pisno 

poročilo, drugo v celoti obdela in odda samostojno; 

  

Izvedba diplomskega izpita poteka v skladu s Pravilnikom o diplomskem izpitu.  V š. l. 

2018/2019 je študij z diplomskim izpitom zaključilo 15 diplomantov. 

 

7.5.2 Priprava in zagovor diplomskega/magistrskega dela 

 

Študenti lahko na dodiplomskem študiju tega zaključijo ali z diplomskim izpitom ali pa s 

pripravo in zagovorom diplomskega dela. Na podiplomskem študiju pa študenti študij lahko 

zaključijo samo s pripravo in zagovorom magistrskega dela. 

 

Izvajanje pedagoškega procesa obsega tudi mentorstvo ob zaključevanju študija, 

diplomiranju in magistriranju. Postopke diplomiranja/magistriranja v š.l. 2018/2019 poteka 

v večini avtomatizirano, preko portala eReferat (avtomatizacija procesa), ki smo ga 

nadgradili s potrebnimi moduli (investicija). Postopki diplomiranja potekajo v skladu s 

Pravilnikom o diplomskem delu in Pravilnikom o magistrskem delu.  

 

7.5 3 Pospeševanje zaključevanje študija 

 

Povprečni čas diplomiranja je na dodiplomskem študiju podjetništva 5,55 let, na 

podiplomskem študijskem programu pa 2,2 let. Za znižanja časa diplomiranja izvajamo na 

FP različne ukrepe: 

 Izvedba delavnic za diplomiranje ali pristop k diplomskem izpitu (1 izvedba v š.l. 

2018/2019); 

 Spodbujanje študentov s strani VIS učiteljev in tutorjev med študijem; 

 Usposabljanje mentorjev pri izdelavi diplomskega/magistrskega dela. 

 

Diplomsko listino diplomanti prejmejo na slavnostni prireditvi, ki jo FP organizira enkrat v 

koledarskem letu. 

 
 

Tabela 18: Število diplomantov po koledarskih letih 

Študijski program  2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Podjetništvo, 

visokošolski program* 

0 0 0 0 62 30 

Podjetništvo, 1. 

bolonjska stopnja 

79 79 64 53 68 52 

Podjetništvo, 2. 

bolonjska stopnja 

0 0 105 14 13 16 

MKV, 

2. bolonjska stopnja** 

2 1 1 0 0 0 
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PM, 

2. bolonjska stopnja** 

8 4 0 0 0 0 

Premoženjsko  

svetovanje 1. 

bolonjska stopnja 

4 0 0 0 0 2 

Skupaj 93 84 169 67 143 100 

 

30. 9. 2018 se je iztekel rok za zaključek študijskega programa Premoženjsko svetovanje za 

vse študente tega programa. Študente smo spodbujali k zaključku študija pred iztekom roka. 

 

 7.6 Organizacija in izvedba programov za izpopolnjevanje 

 

7.6.1 Mednarodna poletna šola "FUNtrepreneuship« 

 

Mednarodna poletna šola "FUNtrepreneuship" je intenzivno usposabljanje s področja 

podjetniških znanj ter kompetenc, ter pridobivanja neposrednih praktičnih izkušenj preko 

sodelovanja z več uspešnimi podjetji, ki poteka v angleškem jeziku. Program je prvenstveno 

namenjen mladim (primarna ciljna skupina med 18 in 26 let) z željo po ustanovitvi lastnega 

podjetja ali krepitvi podjetniških veščin, ki se želijo v družbi študentov ter mladih iz različnih 

držav in fakultet učiti na praktičnih, realnih podjetniških primerih. Projekta v šolskem letu 

2018/2019 zaradi premajhnega števila vpisanih študentov nismo izvedli.  

 

 7.6.3 Projekt Študentski izziv  

 

V š.l. 2018/2019 smo izvedli 2 študentska izziva, in sicer na primeru podjetja Duol in Lassana. 

Študentski izzivi so  namenjeni študentom FP, ki so lahko v timih sodelovali ter se preizkusili 

v reševanju poslovnih izzivov omenjenih podjetij: 

 

- Duol: Izdelava tržne analize in percepcija brandov v portfelju za Summit avto. 

 

Naloga študentov je bila identifikacija potencialnih strank ter ustvarjanje modela 
marketinških strategij. Študentje bodo kreirali strategijo za vstop na 2 nova trga. 

  

Ključna raziskovalna vprašanja in aktivnosti, s katerimi so se v okviru projekta soočili 

študenti, so bila naslednja:  

1. Spoznati in analizirati tipično stranko (segmentacija in ciljanje – določite 
značilnosti, prioritete, kje iščejo informacije). 

2. Pripraviti model marketinških strategij; pospeševanje prodaje in poprodajne 
aktivnosti kot orodje za izgradnjo/razvoj odnosa s stranko za trge, kjer je podjetje 
Duol prisotno, v skladu z načeli v zgoraj navedeni teoriji (kako bi nadalje razvili 
prisotnost na trgu, USP, kanale, cene itn.)? 

3. Pripraviti podrobno strategijo za vstop na dva nova trga za podjetje DUOL (en trg, 
kjer je koncept napihljive hale poznan, in trg, kjer je napihljiva struktura neznana). 

4. Prepoznati in določiti mehanizme (orodja), ko bodo uspešni z vidika zvestobe 
blagovni znamki? 

5. Pisni izdelek (elaborat). 
6. Javna predstavitev. 
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V reševanju izziva so sodelovali vsi redni študenti 2. letnika GEA College FP, ki so izziv 

opravili v okviru predmeta Osnove marketinga in tržne analize ter vsi študenti (redni ali 

izredni) GEA College FP in CVŠ. Izziv so lahko reševali tudi študenti drugih letnikov. Ekipe 

študentov so imele najmanj 2 do največ 5 članov. 

 

Podjetje Duol je sodelovanje ocenilo kot izjemno uspešno, saj so na podlagi predstavitev 

študentov k sodelovanju in opravljanju študijske prakse povabili eno študentko.  

 

Več o projektu je dostopno na: https://gea-college.si/studentski-izziv-duol/ 

 

- Lassana: Zasnova digitalne kampanje za nagovarjanje določene ciljne skupine 

(mladi, stari med 16 – 25 let)   

 

Študentke in študenti so bili postavljeni pred izziv poiskati projektne rešitve za 

približevanje blagovne znamke Lassana mladim med 16 in 25 letom starosti s pomočjo 

digitalne kampanje.  

 

Ključna raziskovalna vprašanja in aktivnosti, s katerimi so se v okviru projekta soočili 

študenti, so bila naslednja:  

 

1. Nakupovalna pot potrošnika 

2. Pregled vseh digitalnih medijev podjetja Lassana  

3. Izdelava marketing persone za Lassano 

4. Načrtovanje kampanje: časovnica; razporeditev stroškov in prvi osnutek kreative 

5. Keyword planer analiza ključnih besed Lassana + konkurenco. 

6. Izbor ključnih besed za Lassana. 

7. Pregled vseh tipov možnosti oglaševanja na družbenih medijih in izbor 
najprimernejših za Lassano. 

8. Razporeditev budgeta skozi ključne kanale: GDN, Ads; Družbeni mediji, Medijski 
zakup, itd. 

9.  Predlog pristajalne spletne strani za Lassana marketinško akcijo (mobile first). 

10. SEO analiza za Lassano in uporaba ugotovitev pri marketinški akciji. 

11. Priprava predloga, katere parametre bomo spremljali v Google Analitiki v času 
kampanje. 

7. Pisni izdelek (elaborat). 
8. Javna predstavitev. 

 
V reševanju izziva so sodelovali vsi študenti 2. in 3. letnika GEA College FP, ki so izbrali 

izbirni predmet E-markteing. K sodelovanju na izzivu so bili povabljeni tudi študenti drugih 

letnikov. Ekipe študentov so imele najmanj 2 in največ 4 člane. 

 

Podjetje Lassana je na podlagi prejetih ter predstavljenih elaboratov pripravilo lastno 

strategijo za digitalni nastop in v svojo ekipo zaposlilo osebo z namenom izvajanja te 

strategije. 

 

Več o projektu je dostopno na: https://gea-college.si/studentski-izziv-lassana/ 

https://gea-college.si/studentski-izziv-duol/
https://gea-college.si/studentski-izziv-lassana/
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7.6.4 Obnovitvena predavanja za študente preteklih generacij  

 

Hitre šole iz posameznih predmetov smo izvedli z namenom spodbuditi študente preteklih 

generacij k dokončanju in zaključku študija. Na FP smo izvedli hitre šole: predavanja in 

opravljanje izpita pri naslednjih študijskih predmetih dodiplomskega študijskega programa 

Podjetništvo: 

 Informatika za podjetnike 

 Osnove analize poslovanja 

 Načrtovanje rasti podjetja 

 Poslovne finance 
 

Študenti-udeleženci hitre šole so v večini uspešno opravili vse obveznosti predmeta.  

 

 

8 EVALVACIJE  DELEŽNIKOV PRI IZVEDBI ŠTUDIJA 
 

V š.l. 2018/2019 smo izvedli naslednje evalvacije (opisane v poglavju 6.3 

Samoevalvacijski procesi): 

 

1. Evalvacija zadovoljstva študentov z VIS učitelji in izvedbo predmeta, 

2. Evalvacija zadovoljstva študentov s podpornimi službam, 

3. Evalvacija obremenitve študentov po ECTS, 

4. Merjenje učnih izzidov, 

5. Evalvacija zadovoljstva VIS učiteljev z izvedbo predmeta, 

6. Evalvacija zadovoljstva študentov ob zaključku študija, 

 

 

8.1 Evalvacija zadovoljstva študentov z VIS učitelji in izvedbo predmeta 

 
Tabela 19: Primerjava povprečnih ocen kazalnikov zadovoljstva študentov za celotni program Podjetništvo (redni 

+ izredni) v študijskih letih 2018/2019, 2017/2018 in 2016/2017 

 
  Redni + Izredni 

  2018/2019 2017/2018 2016/2017 

Ocena metod, načina, oblike poučevanja 4,24 4,20 4,03 

Ocena vsebin, uporabnosti znanja, gradiva 4,07 3,94 3,83 

Skupaj 4,16 4,07 3,95 

 

Iz primerjav je razvidno, da   se je zadovoljstvo študentov precej občutno povečalo,  

in sicer tako v  primerjavi  s šolskim letom 2017/2018 kot tudi s šolskim letom 

2016/2017. Povečanje zadovoljstva je razvidno tako pri oceni metod, načina in oblike 

poučevanja kot tudi pri oceni vsebin, uporabnosti znanja in gradiva. Trend kaže na 

to, da  gredo ukrepi glede kakovosti podajanja tako metod kot tudi vsebin programov 

fakultete v pravo smer. 
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8.1.1 Študijski program Podjetništvo, 1. stopnja 
 

Tabela 20: Primerjava povprečnih ocen kazalnikov zadovoljstva študentov za program Podjetništvo redni v študijskih letih 2018/2019, 2017/2018 in 2016/2017 

  1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

  2018/2019 2017/2018 2016/2017 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

Ocena metod, 
načina, oblike 
poučevanja 

4,31 3,96 4,22 4,01 4,05 3,99 4,15 4,18 3,94 4,21 4,06 4,05 

Ocena vsebin, 
uporabnosti 
znanja, gradiva 

4,13 3,78 3,92 3,85 3,92 3,86 4,02 3,99 3,62 4,04 3,89 3,80 

Skupaj 4,22 3,86 4,06 3,93 3,99 3,88 4,09 4,09 3,78 4,13 3,98 3,91 

 

V preglednici prikazujemo povprečne ocene kazalnikov zadovoljstva rednih študentov za program Podjetništvo v študijskih letih 

2018/2019, 2017/2018 in 2016/2017. Primerjava kaže, da se je skupna ocena zadovoljstva pri prvih letnikih šolskem letu 2018/2019 

občutno povečala v primerjavi s šolskim letom 2017/2018, višja pa je tudi od ocen v šolskem letu 2016/2017. Ocena zadovoljstva 

se je pri drugih letnikih v primerjavi s prejšnjim šolskim letom nekoliko znižala, pri tretjih pa je skupna ocena ostala na enakem 

nivoju kot v šolskem letu 2017/2018. Rahlo izboljšanje ocene je bilo zabeleženo pri oceni vsebin, uporabnosti, znanja in gradiva, 

medtem ko se je pri oceni metod, načina in oblike poučevanja ocena rahlo znižala.  

 

Skupna ocena rednih študentov podjetništva (vsi trije letniki) se je v šolskem letu 2018/2019 v primerjavi s prejšnjim šolskim letom 

zvišala, tako glede ocene vsebin, uporabnosti, znanja in gradiva kot tudi glede ocene metod, načina in oblike poučevanja. 
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Preglednica 21: Primerjava povprečnih ocen kazalnikov zadovoljstva študentov za program Podjetništvo izredni v študijskih letih 2018/2019, 2017/2018 in 2016/2017 

 
  1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

  2018/2019 2017/2018 2016/2017 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

Ocena metod, 
načina, oblike 
poučevanja 

4,29 4,40 4,07 4,2 4,23 4,05 4,40 4,35 3,89 4,29 4,33 4,00 

Ocena vsebin, 
uporabnosti 
znanja, gradiva 

3,14 3,97 3,82 4,05 3,96 3,97 4,22 4,04 3,81 4,13 3,99 3,87 

Skupaj 4,22 4,19 4,05 4,13 4,09 4,06 4,31 4,19 3,85 4,21 4,16 3,99 

 

Pri vseh treh letnikih izrednih študentov podjetništva je skupna ocena v š. l. 2018/2019 v primerjavi s prejšnjim šolskim letom 

višja. Večji padec zadovoljstva v primerjavi s prejšnjim šolskim letom je bil zaznan zgolj pri prvih letnikih, in sicer pri oceni vsebin, 

uporabnosti znanja in gradiva. Razen omenjene izjeme se povsod drugje kaže pozitiven trend povečevanja zadovoljstva tudi v 

primerjavi s šolskim leto 2016/2017, kar je spodbudno, predvsem pa dokaz, da so ukrepi na področju izboljševanja kakovosti 

študija uspešni in učinkoviti.  
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8.1.2 Študijski program Podjetništvo, 1. stopnja - ERASMUS 
 

 

Tabela 22: Evalvacija VIS učiteljev in izvedbe predmetov v zadnjih 3 letnikih - 1. Stopnja - ERASMUS 

 Letnik Ocena metode, načina, 

oblike poučevanja 

Ocena vsebine, 

uporabnosti znanja, 

gradiva 

Skupaj 

2018/2019 4,07 3,83 3,95 

2017/2018 4,24 4,12 4,18 

2016/2017 4,05 3,49 3,77 

 

 

Skupna povprečna ocena zadovoljstva študentov z VIS učitelji po posameznih predmetih 

Erasmus študentov je 3,95, pri čemer študentje bolje ocenjujejo metodo, način in obliko 

poučevanja VIS učitelja. Od skupnega povprečja navzgor najbolj odstopa ocena metode, 

načina in oblike poučevanja pri predmetu Podjetništvo (4,69), navzdol pa ocena vsebine, 

uporabnosti znanja in gradiva pri predmetu Poslovni angleščini (3,38). Najbolje je ocenjen 

predmet Podjetništvo (4,58), Ustvarjalnost in inovativnost v podjetništvu (4,05) in 

Medkulturno poslovno komuniciranje (4,02). 

 

Izvedba  dodiplomskega študija  za Erasmus študente  v š. l. 2018/2019 je ocenjena slabše  

kot lansko leto, vendar boljša kot v šolskem letu 2016-2017. 

 

8.1.3 Študijski program Digitalni marketing, 1. stopnja 
 

 

Tabela 23: Evalvacija VIS učiteljev in izvedbe predmetov v letniku 2018/2019 in 2017-2018 – Digitalni 

marketing 1. letnik  

 Letnik 
Ocena metode, načina, 
oblike poučevanja 

Ocena vsebine, 
uporabnosti znanja, 
gradiva Skupaj 

2018/2019 4,34 4,09 4,22 

2017/2018 4,39 4,07 4,22 

 
 

Skupna povprečna zadovoljstva študentov z VIS učitelji po posameznih predmetih na 

izrednem programu Digitalni marketing, 1. Letnik je 4,22, pri čemer študentje bolje 

ocenjujejo metodo, način in obliko poučevanja VIS učitelja. Skupna ocena je enaka kot v 

lanskem letu. Od skupnega povprečja navzgor najbolj odstopa ocena metode, načina in 

oblike poučevanja pri predmetu Vedenje potrošnikov in nakupni procesi (4,62), navzdol pa 

ocena vsebine, uporabnosti znanja in gradiva pri predmetu Priprava in izvedba spletne 

kampanje (3,54). Najbolje so ocenjeni predmeti Vedenje potrošnikov in nakupni procesi 

(4,55), Poslovna angleščina 1 (4,51) in Podjetništvo in zagon podjetja (4,46). Pri predmetu 

Marketing in tržna analiza študentje še posebej dobro ocenjujejo vrhunskost predavanj in 

veliko novih informacij, ki jih pri predmetu pridobijo.  
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Tabela 24: Evalvacija VIS učiteljev in izvedbe predmetov 2018/2019 – Digitalni marketing 2. letnik  

 
Ocena metode, načina, oblike 

poučevanja 
Ocena vsebine, uporabnosti znanja, 

gradiva 
Skupaj 

SKUPAJ 4,50 4,26 4,38 

 

 

Skupna povprečna ocena zadovoljstva študentov z VIS učitelji po posameznih predmetih na 

izrednem programu Digitalni marketing, 2. Letnik je 4,38, pri čemer študentje bolje 

ocenjujejo metodo, način in obliko poučevanja VIS učitelja. Od skupnega povprečja navzgor 

najbolj odstopa ocena metode, načina in oblike poučevanja pri predmetu Upravljanje z 

iskalniki in optimizacija (4,82), navzdol pa ocena vsebine, uporabnosti znanja in gradiva pri 

predmetu Upravljanje družbenih omrežij in spletna analitika (3,74). Najbolje so ocenjeni 

predmeti Upravljanje z iskalniki in optimizacija (4,71), Digitalni marketing in strategije 

(4,65) in Priprava in izvedba spletne kampanje (4,57). 

 

Primerjava z lanskim letom pri drugih letnikih ni mogoča, ker se v letu 2017/2018 2. letnik 

tega programa še ni izvajal.  

 

 

8.1.4 Študijski program Podjetniški management (PM), 2. stopnja 

 
Tabela 25: Primerjava povprečnih ocen kazalnikov zadovoljstva študentov za program Podjetniški 

management v študijskih letih 2018/2019, 2017/2018 in 2016/2017 

  1. letnik 2. letnik SKUPAJ 

  2018/ 
2019 

2017/ 
2018 

2016/ 
2017 

2018/ 
2019 

2017/ 
2018 

2016/ 
2017 

2018/ 
2019 

2017/ 
2018 

2016/ 
2017 

Ocena metode, načina, 
oblike poučevanja 

4,46 4,14 4,26 4,43 4,74 4,18 4,45 4,44 4,22 

Ocena vsebine, 
uporabnosti znanja, 
gradiva 

4,12 3,89 3,95 4,08 4,52 3,75 4,11 4,21 3,85 

Skupaj 4,28 4,01 4,11 4,25 4,63 3,97 4,28 4,32 4,04 

 

V preglednici prikazujemo povprečne ocene kazalnikov zadovoljstva študentov za 

program Podjetniški management v študijskem letu 2018/2019 in 2017/2018, ki nam 

služi kot primerjava. Primerjava kaže, da se je skupna ocena zadovoljstva pri 1. 

letniku v študijskem letu 2018/2019 v primerjavi z 2017/2018 precej zvišala, medtem 

ko se je v 2. letniku nekoliko znižala. Ocene metode, načina in oblike poučevanja so 

višje kot ocene vsebin, uporabnosti znanja in gradiva, tak trend je opaziti pri obeh 

študijskih letih. 

 

 

8.2 Evalvacija zadovoljstva VIS učiteljev z izvedbo 

 

Evalvacijo izvedbe študijskega predmeta in skupine študentov smo v skladu s priporočili 

skupine strokovnjakov NAKVIS ob izvedeni zunanji evalvaciji uvedli v š.l. 2016/2017. 
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Tabela 26: Evalvacija izvedbe predmetov in skupin študentov v š.l. 2018/2019 

 
POD, 
redni 

POD, 
izredni 

Digitalni 
marketing 

Izbirni 
predmeti 

Erasmus 
Podjetniški 
management 

UTKV Skupaj 

Skupna 
povprečna 

ocena  
4,18 4,55 4,54 4,59 4,19 4,37 4,67 4,44 

 

Vse povprečne ocene VIS učiteljev dosegajo povprečno oceno 4,44, kar je precej več od 
lanske povprečne ocene (4,21). VIS učitelji v povprečju najbolje ocenjujejo sodelovanje z 
referatom, in sicer z izredno visoko oceno (4,94). Z zelo visoko oceno ocenjujejo tudi 
sodelovanje z vodstvom (4,89). Z najnižjo, čeprav še vedno visoko oceno (4,17) ocenjujejo 
razvoj predpisanih predmetno specifičnih kompetenc študentov pri predmetu. V povprečju 
najvišje zadovoljstvo kažejo VIS učitelji pri izvedbi podiplomskega izrednega programa 
Upravljanje s tveganji in korporativna varnost (4,67), sledijo izbirni predmeti z 4,59 in 
dodiplomski program Podjetništvo (izredni študij) z 4,55. Najnižje je zadovoljstvo z izvedbo 
programa podjetništvo redni (4,19), kljub tem je omenjena ocena absolutno še vedno zelo 
visoka.  
 
Dodatek k tabeli 26: Primerjava evalvacije zadovoljstva VIS učiteljev z izvedbo po letih  

 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Skupna ocena  4,44 4,22 4,41 

 

Skupna ocena zadovoljstva učiteljev se je v primerjavi z letom poprej precej zvišala, prav 

tako pa je rahlo višja od skupne ocene v šolskem letu 2016-2017. Tudi triletni trend kaže, 

da se zadovoljstvo VIS učiteljev z izvedbo predmetov in skupin študentov izboljšuje, rahel 

padec je opazen zgolj v okviru programa Erasmus. Opazen preskok v zadovoljstvu se kaže 

predvsem v okviru izbirnih predmetov, programa Podjetništvo izredni in programa Digitalni 

marketing. 

 

8.3 Evalvacija zadovoljstva študentov ob zaključku študija 

 
Tabela 27: Evalvacija diplomantov ob zaključku študija 2018/2019 in primerjava s 2017/2018 

 
V preglednici prikazujemo povprečne ocene zadovoljstvo študentov ob zaključku študija po 
posameznih vsebinskih sklopih, in sicer za š. l. 2018/2019 in š. l. 2017/2018. Pri diplomantih 
je skupna ocena nekoliko višja, pri magistrih pa nekoliko nižja. Pri obeh je najnižje ocenjen 
vsebinski sklop uporabnost pridobljenega znanja, najvišje pa kompetence, ki so jih pridobili 

  Diplomiranje Magistriranje Skupaj (dip + mag) 

2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 

Študijska pomoč 4,19 4,55 3,50 4,5 3,85 4,53 

Kompetence, ki jih je 
študent pridobil med 
študijem 

4,05 4,12 4,29 4,35 4,17 4,24 

Mnenje o študiju 4,05 4,31 4,10 4,23 4,08 4,27 

Uporabnost 
pridobljenega znanja 

3,88 3,90 3,60 3,94 3,74 3,92 

Skupaj 4,04 4,22 3,87 4,26 3,96 4,24 
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med študijem. Povprečna skupna ocena vseh študentov, ki so v š.l. 2018/2019 zaključili 
študij je 3,96, kar je sicer nižji rezultat kot v letu 2017/2018 (4,24). 
 
 

8.4 Merjenje učnih izidov  

Merjenje doseganja učnih izidov pri izvajanju posameznih študijskih programov je 

pomemben element nadzora kakovosti delovanja visokošolskega zavoda. Na GEA College – 

Fakulteti za podjetništvo je bila metodologija merjenja učnih izidov vzpostavljena tekom 

izvajanja projekta »Izboljšanje sistema kakovosti na GEA College – Fakulteti za 

podjetništvo«, ki ga je fakulteta izvajala v letih 2013 – 2015 (projekt »Kakovost«). 

Delovna skupina je tako v letu 2014 v sklopu projekta Kakovost vzpostavila študijo 

poslovnega primera (case study) kot način preverjanja za doseganje učnih ciljev  pri 

študentih. Cilj preverjanja je ugotovitev, ali študenti pri napredovanju v višji letnik 

izkažejo novo pridobljeno znanje. Uspešno reševanje poslovnega primera zahteva 

pridobitev kompetenc, ki so opredeljene v učnih načrtih obveznih predmetov študijskega 

programa podjetništvo. 

Merjenje je potekalo v vseh skupinah dodiplomskega študijskega programa 
Podjetništvo, podiplomskega študijskega programa Podjetniški management, 
programa Digitalni marketing in programa Upravljanje s tveganji in korporativna 
varnost.  

Rezultati analize merjenja prikažejo napredek študentov v znanjih podjetništva, 

razumevanje finančnih vidikov poslovanja in rasti poslovanja, managementa in 

razumevanje poslovnih strategij, poleg tega pa pokažejo sposobnost študentov pri 

povezovanju znanj iz različnih predmetov in na nek način tudi njihove analitične 

sposobnosti. 

Pridobljene informacije pa se, poleg podatkov drugih evalvacij, uporabijo pri razmišljanju 

o ukrepih za izboljšanje pedagoškega procesa.  

 

8.4.1 Opis študije primera 

 

V okviru programa Podjetništvo poslovni primer opredeljuje realno slovensko družinsko 

transportno podjetje Prevoznik (ime je skrito), ki je skozi konstantno rast in investicije 

zaradi različnih dejavnikov (odsotnosti zaposlenih, izguba rednih kupcev,…) prišlo do 

situacije finančne nelikvidnosti. Študenti morajo podati glede na situacijo, ki jo opisuje 

poslovni primer, konkretne napotke in usmeritve direktorju podjetja, ki bi pripomogli, da bi 

se podjetje rešilo iz težav. Isti poslovni primer študenti rešujejo na začetku prvega letnika, 

začetku drugega letnika, začetku tretjega letnika in koncu tretjega letnika. Po pridobitvi 

odgovorov se izvede analiza vsebine in pripravi primerjava odgovorov posamezne generacije 

med letniki.  

 

V šolskem letu 2018-2019 smo študijo primera prvič izvedli tudi v okviru programov Digitalni 

marketing in Upravljanje s tveganji in korporativno varnostjo.  
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Poslovni primer v okviru programa Digitalni marketing analizira podjetje Starbucks, in sicer 

njegovo novo ponudbo, ki se nanaša na tim. skrivnostni meni. Le-tega je podjetje uvedlo na 

podlagi prilagajanja željam in potrebam kupcev. Študenti morajo odgovoriti na vprašanja 

glede elementov e-marketinga, marketing miksa in etičnosti oglaševanja, podati pa morajo 

tudi konkretne napotke, kako bi se sami lotili promocije skrivnostnega menija na družabnih 

omrežjih.  

 

Poslovni primer v okviru programa Upravljanje s tveganji in korporativna varnost obravnava 

tveganja srednje velikega transportnega podjetja za prevoz blaga v cestnem prometu. 

Študenti analizirajo možna tveganja in ocenijo, katero je po njihovem mnenju najbolj 

verjetno in ima potencialno velike posledice za podjetje. Navesti morajo predloge, kako 

upravljati identificirano tveganje glede na dane časovne, finančne in kadrovske možnosti.  

 

 

8.4.2 Povzetek rezultatov analize 

 

Študija poslovnega primera je bila v letu 2019 izvedena v 1., 2. in 3. letniku rednih in 
izrednih študentov ter 1. in 2. letniku podiplomskih študentov, prvič pa so sodelovali tudi 
študenti programov Digitalni marketing in Upravljanje s Skupaj je v celotni študiji sodelovalo 
165 študentov. 
 
Vsi študenti programov Podjetništvo in Podjetniški menedžment so vodstvu podjetja, ki je 
predstavljeno v študiji primera podalo več predlogov, ki so finančne, kadrovske, strateške, 
prodaje, stroškovne narave. Veliko predlogov je tudi takih, se ne nanašajo na konkretno 
reševanje vprašanja v študiji poslovnega primera. 
 
Dodatna zaposlitev izkušenih kadrov je tisti predlog, ki so ga največkrat navedli vsi študenti, 
vključeni v analizo. Ne glede na letnik in način študija, je to prva rešitev, ki jo študenti 
vidijo pri reševanju situacije podjetja.  

 
Ugotovitve analize raziskave so nadalje pokazale, da so redni študenti 2. letnika v primerjavi 
s 1. letnikom bolj osredotočeni na kadrovsko področje reševanja problemov podjetja, hkrati 
pa predlagajo hitre in učinkovite rešitve z bolj kompetentnimi kadri iz vseh ključnih področij 
profesionalizacije podjetja. Redni študenti 3. letnika še v večji meri iščejo hitre in 
učinkovite rešitve, ki jih vežejo predvsem na kompetentne kadre, poleg tega pa izpostavijo 
še številne druge rešitve, ki so bolj vezane na strategijo in menedžment. Slednje kaže na 
višji nivo interdisciplinarnosti znanja študentov višjih letnikov.  
 
Podobno tudi pri izrednih študentih višji letniki izpostavljajo hitre ukrepe menedžmenta, 
poleg tega pa tudi bolj dolgoročne, strateške in menedžerske rešite v primerjavi z nižjimi 
letniki.  
 
Analiza podiplomskih študentov je pokazala, da imajo 2. letniki večji diapazon rešitev v 
primerjavi s 1. letnikom, kar kaže na povečanje kompetenc na področju interdisciplinarnosti 
znanja. 
 
Primerjalna analiza med rednimi in izrednimi študenti 1. letnika je pokazala, da izredni 
študenti v večji meri predlagajo hitre akcijske rešitve, kar nakazuje na večje število 
podjetniških izkušenj. Pri tem opažamo nekoliko širšo teoretično podlago rednih študentov 
in ožjo, vendar pa bolj akcijsko usmerjeno delovanje pri izrednih študentih. 
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Če primerjamo rešitve študentov programa Podjetništvo po šolskih letih (2018-2019 / 2017-
2018 / 2016-2017), lahko ugotovimo, da študijo primera rešuje več študentov, da študenti 
se število uporabnih predlogov povečuje (v šolskem letu 2018-2019 npr. ni bilo neuporabnih 
predlogov), povečuje pa se tudi število predlogov rešitev. Sledenje pomeni, da imajo 
študenti večji diapazon rešitev in gledajo na tematiko bolj interdisciplinarno. Primerjalno 
po letih ključno rešitev študenti še vedno iščejo v ukrepu dodatne zaposlitve izkušenih 
kadrov, vendar se od kadrovskih rešitev že bolj nagibajo k finančnim, menedžerskim in 
marketinškim ukrepom. Razlika med rednimi in izrednimi študenti po letih ostaja, in sicer v 
vseh letih merjenja se kaže, da izredni študenti v večji meri predlagajo hitre akcijske 
rešitve.   
 
Pri študentih programov Digitalni marketing primerjalne analize še nimamo, glede na to, da 
se analiza študije primera izvaja prvič. Pri študentih digitalnega marketinga je razvidno, da 
imajo dokaj širok diapazon mnenj in predlagajo tudi precej inovativne rešitve.  
 
Tudi pri študentih programa Upravljanja s tveganji in korporativno varnostjo je, kljub temu, 
da sta v raziskavi sodelovala zgolj dva študenta, razviden širok pogled na tematiko in 
usmeritev k strateškemu reševanju tveganj.  
 

 

8.5 Vrednotenje obremenjenosti študentov po ECTS 

 

Ob zaključku posameznih predmetov se s posebnim vprašalnikom ugotavlja 

obremenjenost študentov z različnimi oblikami dela (predavanja, vaje, samostojni 

študij, priprava seminarskih nalog ipd. Rezultati študentov se primerjajo z opredelitvami 

iz učnega načrta. Namen Ankete o obremenjenosti po ECTS ta, da kontinuirano 

spremljamo morebitna odstopanja pri predvidenem številu kontaktnih ur. Predvsem so 

pomembni rezultati obremenjenost po ECTS na rednem študiju, kjer se, če v zaporedju 

3 let opazimo večja odstopanja, odzovemo s spremembami posameznih učnih načrtov in 

predmetnikov. Pri izrednem pa nam te podatki služijo kot smernice za prilagoditev 

izvedb. Smisel izrednega študija je namreč večja količina samostojnega dela. 

 

Pri rednem študiju Podjetništva ni opaziti večjih odstopanj, ki bi kazala na to, da so 

potrebne spremembe učnih načrtov. Študentje torej menijo, da je posameznih oblik 

kontaktnih ur ustrezno predvideno. Ugotavljamo, da študentje v povprečju v 1. letniku 

za samostojno delo porabijo manj časa, medtem ko se z višjim letnikom to poveča. Pri 

izrednem študiju Podjetništva so odstopanja nekoliko višja, a še vedno ne preveč 

izrazita. Tu prav tako opažamo, da se število ur samostojnega dela pri študentih 

povečuje z višjim letnikom.  

Pri Erasmus študentih je opaziti, da v povprečju porabijo manj časa za študijske 

aktivnosti v primerjavi z drugimi programi.  

V okviru programa Digitalni marketing večino obremenitev študenti ocenjujejo kot 

ustrezne in ni zaznati večjih odstopanj. Več kontaktnih ur predavanj bi študenti imeli 

pri predmetih Angleščina za digitalni marketing ter Upravljanje z iskalniki in 

optimizacija. 

Večjih odstopanj glede obremenjenosti prav tako ni zaznati pri programu Podjetniški 

management. V okviru tega programa bi tretjina študentov želela imeti več ur predavanj 

za predmeta Projektni menedžment in Vodenje učinkovite organizacije. 

Tudi na programu Upravljanje s tveganji in korporativna varnost ni večjih odstopanj. Pri 

tem nekoliko odstopata predmeta Business Intelligence in varovanje poslovnih 
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informacij in Projektni management, pri katerih bi približno tretjina študentov imela 

več ur predavanj.  

Kot skupni sklep lahko navedemo, da večjih odstopanj glede obremenjenosti študentov 

s študijskimi aktivnostmi ni, tudi primerjalno z lanskim letom. Ugotovimo lahko, da z 

leti študentje porabijo več ur za študijske aktivnosti, prav tako pa podiplomski študenti 

za študijske aktivnosti porabijo občutno več časa kot dodiplomski, kar kaže na višjo 

zahtevnost študija – to sta potrdili tako letošnja kot tudi lanska anketa. 

Glede na rezultate obremenjenosti po ECTS večjih ukrepov ne načrtujemo, bomo pa 

nadaljevali z ukrepi, ki jih že stalno izvajamo, in sicer: 

 Aktiven tutorski sistem (za pomoč in usmeritve študentom, kjer jo potrebujejo) 

 Pregledi in posodabljanje učnih načrtov (na podlagi dogovora VIS učiteljev in 

dekanje) 

 Aktivno delo kateder 

 

 

8.6. Evalvacija zadovoljstva študentov s podpornimi službami 
 
Tabela 28: Povprečne ocene zadovoljstva študentov s podpornimi službami 

Podporna služba 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

Študentska pisarna 4.11 4.11 4.25 4.56 4.16 

Knjižnica 3.73 3.68 3.59 3.95 3.31 

Mednarodna pisarna 3.68 3.64 3.74 3.62 3.93 

Recepcija 3.83 3.81 3.91 4.56 4.1 

Informacijska podpora 3.91 3.89 3.93 3.97 3.88 

 
 
Rezultati kažejo, da so študentje z vsemi podpornimi službami v povprečju zadovoljni. 

Rezultati med leti sicer nihajo, vendar ni večjih odstopanj. V šolskem letu 2018/2019 se je 

pri vseh sklopih podpornih služb v primerjavi s prejšnjim šolskim letom povprečna ocena 

zadovoljstva povečala, razen pri oceni študentske pisarne je ostala na enakem nivoju.  
 

Tabela 29: Povprečne ocene zadovoljstva študentov z ostalimi podpornimi službami: Povprečne ocene 

zadovoljstva študentov z ostalimi podpornimi službami 

Podporna služba 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

Računovodstvo 3.95 3.90 4.00 4.02 NP 

Portal e-referat (PRIS) 3.99 3.96 3.94 4.05 NP 

Portal e-GEA College 3.99 3.91 3.92 4.13 NP 

Vodstvo FP 3.85 3.96 3.99 4.06 NP 

Delo Študentskega sveta 3.69 3.68 3.71 3.84 NP 

 
 
Ocene v š. l. 2018/2019 so se v primerjavi z letom poprej večinoma povečale. Najvišjo oceno 

dosegata Portal e-referat (PRIS) in portal e-GEA College (3,99), najnižjo oceno pa dosega 

Delo Študentskega sveta.  
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9 SKLEP IN UGOTOVITVE 
 

Samoevalvacijsko poročilo za š. l. 2018/2019 je razdeljeno na posamezna področja 

presoje, in sicer delovanje visokošolskega zavoda, kadri, študenti, materialne razmere, 

zagotavljanje kakovosti. Znotraj vsakega področja letno ugotavljamo in analiziramo 

izvedene aktivnosti, jih reflektiramo in nato v želji k stalnemu razvijanju in vključevanju 

v okolje izdelamo načrt ukrepov. Kot visokošolski zavod se zavedamo, da z svojim 

delovanjem nosimo veliko odgovornost, zato neprenehoma sledimo začrtani viziji in 

poslanstvu, se izpopolnjujemo in ohranjamo odličnost.  

 

V š. l. 2018/2019 smo večino ukrepov uspešno izvedli, nekateri pa so še v izvajanju. Na 

področju splošnega delovanja zavoda smo zabeležili več udeležb vodstva na pomembnih 

gospodarskih in podjetniških dogodkih, na različne načine se tudi povezujemo z 

uspešnimi podjetji (sporazumi za študijske prakse, projekti, gostovanje v predavalnicah, 

študentski izziv, usposabljanja za podjetja, sodelovanje pri izdelavi seminarskih in 

zaključnih del, povezovanje v Alumni klubu, raziskave). Sodelovali smo tudi s srednjimi 

šolami, na katerih smo tako za učence kot tudi za učitelje izvedli delavnice. Ponosni 

smo, da smo uspešno izvedli tudi 23. tekmovanje Mladi podjetnik. Uspešno smo tudi 

izvajali mednarodno povezovanje, gostili več tujih predavateljev, se udeležili 

mednarodnih konferenc, izvedli mednarodne izmenjave študentov ter osebja. V 

novembru 2018 smo organizirali ABSRC, v decembru je izšla revija ABSRJ, v kateri so 

članke prispevali tudi zaposleni VIS učitelji. Na področju kadrov smo za zaposlene izvedli 

več strokovnih delavnic in opravili letne razvojne pogovore. Zaposleni in pogodbeni VIS 

učitelji so redno vključeni v projekte, usposabljanja, raziskave, izvedbo kolegialnih 

hospitacij. Na področju študentov stalno posodabljamo učne načrte in vključujemo 

aktualne teme, spodbujamo VIS učitelje, da na predavanjih dodajo praktične primere, 

povabijo goste. Študentov je na voljo knjižnica, z obsežnim študijskim gradivom, ki ga 

stalno nadgrajujemo, razvit imamo tutorski sistem ter aktiven Študentski svet. 

Študentov je ves čas v podporo študentska pisarna, kjer dobijo vse potrebne informacije 

glede študijskega procesa. Razvit imam portal e-gea-college, kjer so na voljo študijska 

in dodatna gradiva, oddaja nalog, komunikacija z VIS učitelji. Administrativni del, kot 

je prijava na izpite, oddaja prošenj, ocenjevanje ipd. pa poteka prek portala e-referat. 

Zagotavljanje kakovosti je stalen proces delovanja Gea College – FP. To področje je 

natančno opredeljeno v dokumentih Poslovnik kakovosti in Priročnik kakovosti. 

Pomemben del predstavljajo anketni vprašalniki, na podlagi katerih vsako š. l. 

poizvedujemo mnenje in zadovoljstvo študentov s pedagoškim procesom, podpornimi 

službami, mnenje VIS učiteljev, obremenjenost študentov po ECTS ter zadovoljstvo 

študentov ob zaključku študija. Na vsake tri leta izvedemo tudi Anketo o zaposljivosti 

diplomantov. 

 

V Dodatku k Poročilu o samoevalvaciji je priloženo poročilo o izvedbi Akcijskega načrta 

ukrepov za š. l. 2018/2019. 
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9.1 Ukrepi za izboljšanje delovanja Gea College – FP 

 
Na podlagi opravljene samoevalvacije po posameznih področjih presoje ter evalvacije v 
obliki anket v š. l. 2018/2019 navajamo načrtovane ukrepe, ki jih bomo aktivno izvajali  v 
š. l. 2019/2020. Ker smo z opravljenim delov v š. l. 2018/2019 zadovoljni in večjih potreb 
po ukrepih ne vidimo, bom tudi v š. l. 2019/2020 nadaljevali z zastavljenimi in nekoliko 
prilagojenimi ukrepi, ki redno izvajamo. 
 

9.1.1 Ukrepi na podlagi opravljenih evalvacij v obliki anket 2018/2019 

 

Zadovoljstvo študentov z VIS učitelji in predmeti: Pri vseh izvedbah v okviru programa 
Podjetništvo smo presegli oceno 4, zgolj pri 2. letniku redni (3,93). Cilj je, da v naslednjem 
šolskem letu tudi to oceno dvignemo nad 4. Pri programu Digitalni marketing povsod 
presegamo oceno 4, medtem ko pri programu Erasmus dosegamo skupno oceno 3,95. Tudi na 
tem programu je cilj v naslednjem letu povečati nad 4. Pri podiplomskem študiju tako na 
programu Podjetniški menedžment kot tudi Upravljanje s tveganji in korporativno varnostjo 
presegamo oceno 4.  
 
Primerjava med leti je pokazala, da se je skupna ocena zadovoljstva pri vseh letnikih in 
programih v šolskem letu 2018/2019 v primerjavi s šolskim letom 2017/2018 nekoliko zvišala, 
razen 2. letniku rednega študija, ki se je nekoliko znižala. 
 
Opažamo tudi, da se zadovoljstvo študentov povečuje z vsakim višjim letnikom, kar nas 
veseli, še posebej zato, ker se zavedamo, da so študentje z vsakim letnikom tudi bolj 
zahtevni in kritični. Občutno so visoke povprečne ocene na magistrskem programu 
Podjetniški management, to pomeni, da smo na pravi poti, zato bomo v tej smeri tudi 
nadaljevali.  
 
Ugotovitev, ki se kaže iz analize je, da si študentje v predavalnicah želijo VIS učiteljev, ki 
so zavzeti, dostopni in odzivni, predavanja morajo biti osredotočena na bistvene in realne 
probleme, vsebina pa mora biti zanimiva in podkrepljena s praktičnimi primeri. Na podlagi 
teh ugotovitev si zastavljamo naslednje ukrepe. 
 
Ukrepi, ki jih bomo v prihodnjem š. l. izvedli so: 

 Redno spremljanje urejenosti spletnih učilnic in poročanje 

 spodbujanje VIS učiteljev k aktivnemu komuniciranju s študenti v živo in prek e-
učilnice 

 Spodbujanje VIS učiteljev k objavi dodatnih, zanimivih, interaktivnih vsebin 
Stalni ukrepi, ki jih že izvajamo in jih bomo tudi v prihodnje: 

 Nove metode poučevanja (študentski izzivi, gostje v predavalnicah, študije 
primerov, ekskurzije) 

 Letni razgovori z VIS učitelji 

 Aktiven sistem tutorstva tudi s strani študentov – pripravimo koncept in ga 
uskladimo s študentskim svetom 

 

Zadovoljstvo s podpornimi službami:  
Povprečne ocene podpornih službe so zadovoljive, naš cilj za prihodnje študijsko leto pa je, 
da so ocene nad 4,00. Zavedamo se, da v določenih primerih ocene niso najbolj relevantne, 
saj študentje nekaterih podpornih služb in sistemov niso uporabljali. Zato bomo, da se temu 
izognemo, v prihodnjem študijskem letu anketo dopolnili in dodali možnost, da študentje 
izberejo »storitev nisem uporabljal« oz. »ne morem oceniti«. 
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Ukrepi v prihodnjem študijskem letu: 
 

 Ena od pomembnih podpornih služb je tudi Karierni center, ki letno izvaja aktivnosti, 
kot so delavnice, se vključuje v projekte in stalno objavlja prosta delovna mesta. V 
prihodnjem š. l. ga želimo vključiti v anketo o zadovoljstvu s podpornimi službami. 

 Možnost izbire pri anketi »storitve nisem uporabljal«, s čimer bomo dobili bolj 
relevantne rezultate. 

 
 
Ukrepi, ki jih že izvajamo in jih bomo tudi v prihodnje: 
 

 Stalno usposabljanje zaposlenih za boljšo učinkovitost in kvalitetnejše delo 

 Letni razvojni pogovori za stalno nadgradnjo uspešnosti dela zaposlenih 

 Aktivno delo mednarodne pisarne – obveščanje o možnostih mobilnosti ipd. 

 Delovanje knjižnice – nakup novih študijskih gradiv, izven časa uradnih ur možnost 
vračanju gradiva v študentsko pisarno, predstavitve knjižnice 

 Stalna IKT podpora (priprava navodil za uporabo, kjer bo potrebno) 

 Redne investicije v osnovna sredstva 

 Pomoč in spodbuda Študentskemu svetu 

 Hitra in aktivna komunikacija med študenti, študentsko pisarno in vodstvom 
(sestanki, elektronska pošta) 

 
 
Zadovoljstvo VIS učiteljev: VIS učitelji so v splošnem zadovoljni z izvedbo predmeta, 

povprečne ocene so na vseh programih nad 4,00, pri nekaterih kar krepko čez 4. Prav tako 

se kaže napredek v primerjavi z lanskim šolskim letom, saj se je večina povprečnih ocen 

zvišala. Glede na to, da so nekoliko manj zadovoljni s sodelovanjem študentov in njihovim 

sprejemanjem snovi, bomo v prihodnje pričeli z intenzivnejšimi ukrepi, kako čim bolj 

motivirati in pritegniti pozornost študentov. Zavedamo se, da je to izjemno težka naloga, 

saj moramo zato dobro razumeti značilnosti sodobne generacije. Podobno ugotavljajo že 

VIS učitelji, ko med idejami za boljše prihodnje izvedbe navajajo nove pedagoške pristope. 

Ker si želimo pridobiti čim bolj natančen vpogled v zadovoljstvo VIS učiteljev, bomo v 
prihodnjem š. l . še bolj intenzivno spremljali in spodbujali VIS učitelje, da izpolnijo anketo. 
Zavedamo se, da so ocene zadovoljstva VIS učiteljev precej subjektivne, zato jih razumemo 
v prvi vrsti kot orientacijo za nadaljnje načrtovanje ukrepov.  
Ukrepi, ki jih bomo v prihodnjem š. l. izvedli so: 

 Prepoved uporabe mobilnih telefonov med predavanji – doseči želimo večjo pozornost 

in koncentracijo študentov ter tako večje možnosti za kvaliteten in učinkovit študijski 

proces. 

 E-študij - Pilotni posnetki predavanj in izvedba krajše ankete, katere namen je, da 

izvemo, ali so takšni posnetki študentov koristni in ali bi jih ustrezal takšen način 

študija (zgolj na daljavo). 

 Organizacija družabnega dogodka za učitelje, da se predstavijo in spoznajo ter v 

prihodnje lažje sodelujejo 

Stalni ukrepi, ki jih že izvajamo in jih bomo tudi v prihodnje: 

 Stalno spodbujanje VIS učiteljev, da v svoja predavanja vključujejo veliko primerov 

iz prakse, povabijo gostujoče predavatelje, objavljajo zanimiva in aktualna (tudi 

interaktivna) gradiva v spletnih učilnicah. 

 Izvedba letnih razvojnih pogovorov dekanje z VIS učitelji glede izvedb, mnenj in 

možnosti razvoja  
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 Poročila učiteljev in izpolnjevanje ankete o zadovoljstvu 

 Hospitacije dekanje 

 Izvedba kolegialnih hospitacij 

 Izvedba določenih delavnic (na različne pedagoške teme in podobno) 

 
Zadovoljstvo ob zaključku študija: Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so študentje, ki so v 
š. l. 2018/2019 zaključili s študijem v splošnem zelo zadovoljni. Povprečne ocene 
zadovoljstva, ki jih merimo, so večinoma nad 4,00, nekatere celo krepko nad 4,00. Kot smo 
uvodoma zapisali, je namen te ankete dvojen, po eni strani želimo, da študentje ob 
zaključku študija naredijo lastno refleksijo zadovoljstva s celotnim študijskim programom, 
po drugi strani pa nam ta refleksija služi kot orodje za stalno izboljševanje študijskih 
programov, procesa in podpore študentom.  
Ker nam je v interesu, da čim večje število študentov zaključi študij, bomo v prihodnjem 
študijskem letu nadaljevali z ukrepi, kot so delavnice na temo zaključevanja študija, 
možnost Diplomskega izpita, izvedba obnovitvenih predavanj. Poleg tega bomo študente 
prek elektronskih sporočil in klicev spodbudili k zaključevanju študija (mentorji, ki imajo 
odprte dispozicije, pomaga tudi študentska pisarna). Spodbujali bomo tudi sodelovanje s 
slovenskimi podjetji za izdelavo seminarskih in zaključnih del. 
Želimo si, da s študenti, ki so študij že zaključili, še vedno ostanemo povezani prek različnih 
dogodkov, seminarjev, delavnic ipd. Zato bomo v prihodnem š. l. nadaljevali z delovanjem 
aktivnosti v okviru Alumni kluba, v katerem se združujejo podjetniki, managerji. Zavedamo 
se, da je mreženje pomembna oblika delovanja v podjetništvu, kar želimo omogočiti tudi 
našim študentom. 
Ukrepi, ki jih bomo izvedli v prihodnjem študijskem letu: 

 Redno poročanje mentorjev o odprtih dispozicijah brez napredka 
 
Ukrepi, ki jih že izvajamo, in jih bomo tudi v prihodnjem študijskem letu: 

 Sodelovanje s podjetji pri izdelavi seminarskih in zaključnih del 

 Izvedba obnovitvenih predavanj za študente preteklih generacij 

 Izvedbe delavnic za zaključevanje študija (diplomiranje, magistriranje, diplomski 
izpit) 

 Izvedba Diplomskega izpita kot možnosti za zaključek študija 

 Aktivno delovanje Alumni kluba 
 

 

9.2 Ukrepi na podlagi samoevalvacije po posameznih področjih 

 

Ukrepi na področju splošnega delovanja  

 Udeležba na pomembnih gospodarskih dogodkih, 

 Povezovanje s podjetji (sporazumi za prakse, sporazumi o poslovnem 

sodelovanju, diplomska/magistrska dela, projektne in seminarske naloge, 

skupno prijavljanje projektov, gostje v predavalnici iz gospodarstva, študije 

primerov in študentski izzivi, mednarodna poletna šola), 

 Usposabljanje v podjetjih (incompany), 

 Skupna priprava in izvajanje projektov, izvajanje raziskav za podjetja, 

vključevanje podjetij v raziskave GEA, ponudba svetovalnih storitev, 

 Povezovanje z vsemi deležniki poslovnega okolja -  stanovskimi zbornicami, 

združenji, instituti: udeležba na poslovnih dogodkih, vključevanje v njihove 
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organe, sodelovanje pri prenovi UN in študijskih programov, sodelovanje pri 

pripravi novih študijskih programov, 

 Izboljšanje delovanja Alumni Kluba (kot oblika povezovanja s podjetji – večina 

članov je podjetnikov, managerjev…), 

 Povezovanje s tujimi visokošolskimi institucijami, 

 Obisk pomembnih konferenc (domačih, mednarodnih) za pridobitev novih 

kontaktov, 

 Povezovanje s slovenskimi podjetji, ki delujejo na evropskih in svetovnih 

trgih, 

 Krepiti sodelovanje s srednjimi šolami: izvedba delavnic za dijake in učitelje; 

 Izvedba tekmovanja Mladi podjetnik, 

 Mednarodna poletna šola Bootcamp for future entrepreneurs, 

 Nadaljevanje raziskovalno razvojnega dela (udeležba VIS učiteljev na 

konferenci ABSRC z lastnimi referati, udeležba na drugih konferencah z 

referati, aktivnejše delo kateder v smislu vključevanja v prijave projektov, 

zagotavljanje kakovostnih študijskih gradiv) 

 Izboljšanje delovanja podpornih služb (ŠP, Karierni center, Mednarodna 

pisarna, knjižnica) 

 Delovanje organov in komisij: redno izvajanje dejavnosti vseh komisij, 

digitalizacija postopkov;  

 Aktivo delo kateder 

 Vodstvo: gospodarno delovanje zavoda, spremljanje aktivnosti in nadzor nad 

poslovanjem zavoda, redna komunikacija z vsemi deležniki, 

 Študentski svet: pomoč in spodbuda študentskemu svetu za izboljšanje delovanja 

in izvajanja ob študijskih aktivnosti. 

 Delovanja knjižnice (promocija knjižnice, nakup dodatnih enot, podpora 

študentom)  

 IKT podpora študentom 

 GEA Inkubator: podpora podjetniškim idejam študentov 

 

Ukrepi na področju kadrov  

 Usposabljanje zaposlenih k vseživljenjskemu učenju (interna izobraževanja, 

izobraževanja na drugih inštitucijah), 

 Usposabljanje zaposlenih in zunanjih VIS učiteljev:  

o v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu 

(INOVUP),  

 Spodbujanje zaposlenih k dokončanju začetih šolanj, 

 Delavnice za VIS učitelje, 

 Letni razvojni pogovori z zaposlenimi in VIS učitelji, 

 Izmenjava pedagoškega in nepedagoškega osebja preko programa Erasmus. 

 Izvedba kolegialnih hospitacije 

 Zaposlitev novih VIS učiteljev – raziskovalcev 

 Spodbujanje k pridobitvi raziskovalnih šifer pri ARRS 

 Redno izvajanje habilitacij in imenovanje v pedagoške ter raziskovalne nazive 

 Pobuda vključevanju sodelujočih VIS učiteljev v projekte, ki jih FP izvaja 

 Nagrajevanje VIS učiteljev za sodelovanje v projektih 
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 Interno usposabljanje VIS učiteljev za uporabo baz znanstvenih člankov 

 Spodbujanje VIS učiteljev k pripravi internih gradiv 

 Vključevanje študentov višjih letnikov v projektne raziskave 

 

 

Ukrepi na področju študentov 

 

Vpis 

 Nadaljevanje aktivnosti na področju izboljšanja prepoznavnosti blagovne 

znamke GEA College 

o izboljšanje PR aktivnosti, objavljanje člankov, izdajanje novic, 

uporaba družbenih omrežij – FB, Twitter,  

o Blogi VIS učiteljev in Vlogi na spletni strani 

o aktivna udeležba na dogodkih, organizacija odmevnih posvetov, 

okroglih miz, drugih dogodkov udeležba na pomembnih dogodkih 

drugih inštitucij in mreženje  

 Obisk zunanjih dogodkov in mreženje – kot priprava tudi izbirnega 

predmeta, kjer lahko to uresničijo 

 Izvedba posvetov na aktualne teme 

 Izvedba delavnic za dijake in učitelje, 

 Izvedba tekmovanja Mladi podjetnik in podelitev štipendij najboljšim 

dijakom, 

 Uvedba »e-študija«, 

 Aktivna udeležba na dogodkih in strokovnih posvetih: MIZŠ, NAKVIS, druge 

organizacije 

 Uvedba mednarodnega študija, 

 Priprava novega dodiplomskega programa PPP 

 Akreditiranje dvojnega študija s priznano evropsko inštitucijo 

 Večje vključevanje študentov višjih letnikov in magistrskih študentov v 

znanstveno – raziskovalno delo 

 Spodbujanje študentov z različnimi aktivnostmi k branju knjig (priprava 

lestvic najboljših poslovnih in leposlovnih knjig, video kanal knjižnice, 

izbirni predmet, ambasadorji branja itd.) 

 

 

Prehodnost 

 Izboljšanje sodelovanja s srednjimi šolami, osveščanje o pomenu 

podjetništva za zaposlenost posameznika, v sodelovanje z GEA vključevati 

tudi svetovalne delavce na šolah, ne le učitelje poslovnih vsebin, izvedba 

delavnic za mentorje, izvedba tekmovanja Mladi podjetnik tudi 

regionalno, 

 Mednarodna poletna šola Bootcamp for future entrepreneurs, 

 Učinkovit tutorski sistem: spremljanje uspešnosti študentov in 

spodbujanje študentov k sprotnemu delu, 

 Izvajanje izrednih izpitnih rokov, 
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 Izvajanje ponavljalnih predavanj za študente preteklih generacij (po 

potrebi oziroma na pobudo). 

 Dvig kakovosti vhodne populacije 

 Nadaljevanje z izvajanjem izrednih izpitnih rokov 

 Predstavitev knjižničnih storitev 

 Zagotavljanje študijskih gradiv 

 Spodbujati študente k hitrejšemu zaključku študija – tako z motivacijo 

učiteljev in osebja šole kot tudi s plačljivimi ukrepi 

 

 

 

Hitrejše diplomiranje 

 Delavnice za pospeševanje zaključevanja študija (diplomsko/magistrsko 

delo in diplomski izpit); 

 Srečanja z mentorji (mentorji razpisati več tem oz. prihod na delavnice); 

 Kvartalno poročanje mentorjev o odprtih dispozicijah, ki še nimajo 

napredka (sledi pogovor kandidata z mentorjem in dekanjo); 

 70 % prisotnost na rednem študiju 

 

 

Ukrepi na področju materialnih pogojev 

 Promocija knjižnice, nakup novih knjižničnih enot in še večja podpora 

študentom, 

 Stalno izboljševanje infrastrukture. 

 Redno vzdrževanje in investicije 

 

Ukrepi na področju zagotavljanja kakovosti 

 Nadaljevanje z izvedbo evalvacij vseh deležnikov študijskega procesa in 

priprava Samoevalvacijskega poročila 

 Implementacija priporočil agencije NAKVIS po izvedeni evalvaciji 

 Uvajanje novih oblik evalvacij (kvalitativne oblike merjenja, npr. fokusna 

skupina, intervju) 

 Nadgradnja obeh portalov za podporo izvedbe pedagoškega procesa, 

 Posodobitev učnih načrtov, 

 Uvedba novih oblik poučevanja – uvedba nove platforme za podporo 

pedagoškega procesa in delovanja, 

 Izvedba študentskih izzivov, 

 Priprava novih študijskih gradiv in v študijski proces vključevati več študij 

primerov in praktičnih nalog. 

 

 

 


