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1 UVOD 
Ob koncu študijskega leta 2015/16 smo člani Komisije za kakovost začeli pripravljati 
samoevalvacijsko poročilo za kakovost. Upoštevali smo priporočila za izvedbo 
samoevalvacijskega poročila, ki so nastala v okviru projekta Impletum.  

 

Namen samoevalvacijskega poročila je, da pregledamo delovanje šole iz različnih zornih kotov 
in da sistematično pristopimo k zagotavljanju kakovosti in uresničevanju ciljev šole. 
Samoevalvacija je proces, ki ni nikoli zares končan. Vedno se lahko kakovost izboljša, hkrati pa 
se je treba zavedati dosežkov, razvoja in korakov, ki jih delamo iz leta v leto.  

 

2 PODATKI O ZAVODU  
ERUDIO IZOBRAŽEVALNI CENTER,  

Zavod za izobraževanje, svetovanje in organizacijo, 

Litostrojska cesta 40, 

1000 Ljubljana 

Davčna št. SI19618174 

Matična št. 5742307000 

 

3 IZVEDBA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
V študijskem letu 2015/2016 smo vpisali, če upoštevamo predhodnike ERUDIO izobraževalnega 
centra, že šestnajsto generacijo študentov.   

ERUDIO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA je tako v študijskem letu 2015/16 izvedla naslednje programe, 
v obliki izrednega študija: 
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3.1 EKONOMIST 
 

Ključne generične kompetence diplomantov na programu Ekonomist so: 

• Oblikovati moralni in etični čut za poštenost, natančnost in vestnost pri delu, 
sposobnosti za vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje poslovnih 
procesov, 

• Pridobiti znanje tujega jezika za delo v mednarodnem poslovanju in spremljanje 
novosti v tujini, 

• Oblikovati samozavest za odločanje in sprejemanje poslovnih odločitev na 
določenem strokovnem področju 

• Oblikovati odgovornost za zagotavljanje kakovosti pri delu, spodbujanje prenašanja 
znanja, prevzemanje odgovornosti za samoučenje na podlagi prepoznavanja lastnih 
prednosti in slabosti ter za vseživljenjsko učenje, 

• Pridobiti učinkovito upravljanje z informacijami, povezovanje informacijskih znanj s 
poslovnimi funkcijami, 

• Oblikovati sposobnost za delo v skupini in timsko delo ter za uspešno in učinkovito 
komuniciranje s sodelavci in poslovnimi partnerji. 

(Vir: http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx#Ekonomist) 

Na programu Ekonomist smo v š. letu 2015/16 imeli  kombinirano izvedbo predmetov 1. in 2. 
Letnika. Izvedli smo 5 predmetov 1. letnika (Organizacija in menedžment podjetja, Poslovna 
matematika s statistiko, Poslovno komuniciranje, Poslovni tuj jezik 1 in informatika) in 2 
predmeta 2. letnika smeri;  »organizacija poslovanja«, ki zajema module: Ergonomija in vrsto pri 
delu in Ekologija in predmet v modulu »računovodstvo za gospodarstvo« ki zajema predmet: 
Insolvenčni postopki.  

Prvi letnik programa Ekonomist smo izvedli tudi kot študij na daljavo, pri katerem smo izvedli 
predmetnik 2. letnika in sicer modul organizacija poslovanja in računovodstvo. 

 

3.2 ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE 
 

Ključne generične kompetence diplomantov na programu Organizator socialne mreže so: 

• komunikacijske sposobnosti in sposobnosti mreženja ter prožnega delovanja v 
različnih družbenih in kulturnih okoljih,  
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• sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za učinkovito 
podporo delu in upravljanju z dokumentacijo, podatki in informacijami,  

• uporabo slovenskega in tujega jezika za učinkovito in jasno ustno ter pisno 
sporazumevanje z vsemi deležniki v svojem delovnem okolju,  

• analitično in ustvarjalno razmišljanje za samostojno odločanje ter reševanje 
problemov s prožno uporabo znanj v praksi, 

• samoiniciativnost in izražanje novih idej in prilagodljivost novim situacijam ter 
proaktivno in iniciativno delovanje ter usmerjenost v samoevalviranje in nenehno 
izboljševanje svojega dela, 

• sposobnost postavljanja lastnih ciljev, načrtovanja in spremljanje lastnega dela ter 
dela drugih, odgovornost za kakovost in uspešnost opravljenega dela ter 
spodbujanje prenašanja znanja,  

• sposobnost podjetnega vedenja in prevzemanje odgovornosti za samoučenje in za 
vseživljenjsko učenje na podlagi kritične in etične samorefleksije lastnega mišljenja 
in ravnanja. 

(Vir:http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx#Organizatorsocialnemree) 

 

V štud. letu 2015/16 smo izvedli samo en izbirni modul, ki ga ponuja program Organizator 
socialne mreže in sicer: Otroci in mladostniki.  

Za izbirni predmet so študentje imeli na voljo predmet Marginalne družbene skupine in 
Izobraževanje in trg dela – izvedli smo predmet Izobraževanje in trg dela. Za prosto izbirni 
predmet smo izvedli predmet Starost in staranje.   

Program Organizator socialne mreže smo izvedli zgolj kot študij na daljavo. 

 

3.3 VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA 
 

Ključne generične kompetence diplomantov na programu Varstvo okolja in komunala so: 

• sposobnost evidentiranja in definiranja okoljskih problemov, analize problemov ter 
priprave strokovno utemeljenih rešitev, 

• sposobnost povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih 
tehničnih ukrepov varstva okolja, aplikacij na področju oskrbovalnih sistemov in 
prostorskem načrtovanju, 

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx#Organizatorsocialnemree
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• uporabo pridobljenega znanja za uspešno strokovno komuniciranje v domačem in 
mednarodnem okolju, 

• sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov v tehnoloških 
oskrbovalnih sistemih in sistemih varstva okolja, 

• vodenje in reševanje konkretnih delovnih problemov na področju varstva okolja, 
urejanja prostora in upravljanja z zavarovanimi območji, 

• razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu, 

• sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem 
konkretnem delovnem strokovnem področju. 

 (Vir: http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx#Varstvookoljainkomunala) 

 

V študijskem letu 2015/16 smo izvedli združeno za 1. In 2. letnike predmete 2. letnika. 

Na tem programu smo v študijskem letu 2015/2016 izvedli tudi obliko študija na daljavo, kjer 
smo izvedli predmetnik 1. letnika.  

 

3.4 MEHATRONIKA 
 

Ključne generične kompetence diplomantov na programu Mehatronika so: 

• poznavanje strokovno-teoretičnega znanja v stroki, panogi ali dejavnosti, 

• sposobnost vodenja temeljnih in zlasti metodološko relevantnih postopkov za 
reševanje strokovnih problemov za razvoj inovacij v delovnih procesih, postopkih in 
sredstvih ter za učinkovito poslovanje, 

• sposobnost uporabe znanja za uspešno strokovno komunikacijo tako v domačem 
kot v mednarodnem okolju, 

• razumevanje razmerja med razvojem produkcije, socialnim razvojem in razvojem 
okolja, oblikovanje globalne zavesti o možnostih, mejah in nevarnostih 
tehnološkega razvoja, 

• sposobnost reševanja zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu,  

• sposobnost povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih 
aplikacij, 

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx#Varstvookoljainkomunala
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• sposobnost izvajanja del v pripravi in kontroli delovnih procesov ter še posebej pri 
organizaciji in vodenju delovnih procesov, 

• obvladovanje temeljnih kategorij podjetništva, ekonomike in financ, predvsem s 
trgom, proizvodnjo, sredstvi in njihovimi viri in 

• razvijanje zavesti o pomenu kakovostnih medosebnih odnosov in timskega dela. 

(Vir: http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx#Mehatronika) 

 

Izvedli smo kombinirano izvedbo 1. In 2. letnika. Znotraj modula Proizvodni sistemi smo izvedli 
predmet Tehnološki procesi. 

Sicer pa smo izvedli še predmete Računalništvo in informatika, Trajnosti razvoj, Poslovno 
komuniciranje in vodenje, Strokovna terminologija v tujem jeziku, Ekonomika podjetja, 
Tehnološki procesi, Tehniški predpisi in projektiranje in Komunikacijske tehnologije in storitve. 

 

3.5 LOGISTIČNO INŽENIRSTVO 
 

Ključne generične kompetence diplomantov na programu Logistično inženirstvo so: 

• uporaba pridobljenega znanja za uspešno strokovno komuniciranje tako v 
domačem kot v mednarodnem okolju, 

• sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja 
operativnih rešitev v  procesih organizacije, 

• sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov v tehnoloških 
procesih, 

• vodenje in reševanje konkretnih delovnih problemov na področju procesov z 
uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov, 

• razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu, 

• sposobnost povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih 
aplikacij, 

• sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem 
konkretnem delovnem strokovnem področju  

(Vir: http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx#Logistinoinenirstvo). 

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx#Mehatronika
http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx#Logistinoinenirstvo


 

8 

Zaradi premajhnega vpisa, programa Logistično inženirstvo v klasični obliki nismo izvajali. Prvi 
in drugi letnik programa Logistično inženirstvo, v e-obliki smo združili in izvedli predmete 2. 
letnika kot študij na daljavo. 

 

3.6 GOSTINSTVO IN TURIZEM 
 

Ključne generične kompetence diplomantov na programu Gostinstvo in turizem so:  

• imajo pozitiven odnos do oseb iz različnih kulturnih, nacionalnih, družbenih in 
socialnih okolij, 

• uspešno in celovito prenašajo svoje znanje na sodelavce in so hkrati aktivni člani 
timskega delovnega procesa, 

• so sposobni samostojnega odločanja v problematičnih situacijah in metodičnega 
reševanja praktičnih problemov, 

• so predani delu, skrbijo za lastni razvoj in se prilagajajo različnim potrebam 
delovnega procesa, 

• kritično razmišljajo, hkrati pa so samostojni, dosledni in načelni v svojih dejanjih in 
odločitvah, 

• motivirajo sodelavce in jih spodbujajo k lastnemu razmišljanju pri delu. 

(Vir: http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx) 

 

Izvedli smo obe smeri, ki jih program predvideva in sicer Gostinstvo in Turizem, kot prosto 
izbirni predmet pa po dogovoru s študenti, predmet Organizacija gostinskih dogodkov. Vaje pri 
predmetih povezanih s kuharstvom in strežbo smo izvedli v STIL hotel, projektno nalogo pa so 
študenti pripravljali meseca aprila 2015 v prostorih športne dvorane ERUDIO izobraževalnega 
centra. 

 

3.7 GRADBENIŠTVO 
 

Ključne generične kompetence diplomantov na programu Gradbeništvo so:  

• uporaba pridobljenega znanja za uspešno strokovno komuniciranje tako v 
domačem kot v mednarodnem okolju, 

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx
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• sposobnost  zaznati, strukturirati in analizirati strokovne probleme v spreminjajočih 
se razmerah, 

• sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov pri delu, 

• sposobnost izvajanja del pri načrtovanju in kontroli delovnih procesov, še posebej 
pri organizaciji in vodenju delovnih procesov, 

• razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu, 

• sposobnost povezovanja znanj z različnih področij pri uporabi in razvoju novih 
aplikacij, 

• sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem 
konkretnem delovnem strokovnem področju. 

(Vir: http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx) 

 

Na gradbeništvu smo izvedli oba modula in sicer Projektivni in Operativni modul. Kot prosto 
izbirni predmet smo izvedli predmet Geodetske evidence.  

Vaje pri predmetih Gradiva in Geotehnologija smo izvedli na Igmatu. 

Program Gradbeništvo smo izvedli tudi kot obliko študija na daljavo. Na študiju na daljavo smo 
izvajali zgolj operativni modul. Pri vajah pri predmetu Gradiva in geotehnologija so študenti 
obiskali podjetje Igmat.  

 

3.8 KOZMETIKA 
 

Ključne generične kompetence diplomantov na programu Kozmetika so:  

• komunikacijske sposobnosti in sposobnost uporabe informacijsko komunikacijske 
tehnologije za učinkovito podporo delu in upravljanju z dokumentacijo in 
informacijami; 

• sposobnost komuniciranja s sodelavci, strokovnjaki in strankami; 

• uporaba slovenskega in tujega jezika za učinkovito in jasno ustno ter pisno 
sporazumevanje z vsemi uporabniki v svojem delovnem okolju; 

• sodelovanje v strokovnem timu; 

• sposobnost delovanja v duhu zdravega načina življenja; 

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx
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• varovanje zdravja in okolja; 

• razumevanje različnosti kultur; 

• analitično in ustvarjalno razmišljanje za samostojno odločanje ter reševanje 
kozmetičnih problemov s prožno uporabo znanj v praksi; 

• samoiniciativnost in izražanje novih idej, prilagodljivost novim situacijam, iniciativno 
delovanje ter usmerjenost v samoevalviranje in nenehno izboljševanje svojega dela; 

• sposobnost postavljanja lastnih ciljev, načrtovanja in spremljanja lastnega dela ter 
dela drugih in sodelovanja v timu; 

• odgovornost za kakovost in uspešnost opravljenega dela ter prenašanje znanja; 

• razvijanje podjetnih lastnosti, spretnosti in vedenja; 

• planiranje kadrov, skrb za izobraževanje in usposabljanje kadrov ter načrtovanje in 
organizacija internega izobraževanja in usposabljanja; 

• racionalna raba energije, materiala in časa; 

• etično ravnanje; 

• prevzemanje odgovornosti za samoučenje in za vseživljenjsko učenje na podlagi 
kritične in etične samorefleksije lastnega mišljenja in ravnanja. 

(Vir: http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx) 

 

Na Kozmetiki smo izvedeli predmete 1. letnika v klasični obliki študija. Vaje iz kozmetične nege 
smo izvedli v ERUDIO Beauty centru, poleg naše šole. 

 

3.9 INFORMATIKA 
 

Ključne generične kompetence diplomantov na programu Informatika so: 

• uporabo pridobljenega znanja za uspešno strokovno komuniciranje tako v 
domačem kot v mednarodnem okolju, 

• sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja 
operativnih rešitev v  procesih organizacije, 

• sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov v tehnoloških 
procesih,  

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx
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• vodenje in reševanje konkretnih delovnih problemov na področju procesov z 
uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov, 

• razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu, 

• sposobnost povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih 
aplikacij. 

(Vir: http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx) 

 

Na programu Informatika smo izvedeli predmete 1. letnika v klasični obliki študija.  

 

3.10 STROJNIŠTVO 
 

Ključne generične kompetence diplomantov na programu Strojništvo so: 

• upošteva varnostne in okolje-varstvene predpise pri delu; 

• razvija komunikacijske spretnosti v delovnem in širšem okolju; 

• uporablja pisne vire  in informacijske tehnologije; 

• sistematično pristopa k  odkrivanju in reševanju problemov; 

• razvija odgovornost za profesionalni razvoj. 

(Vir: http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx) 

 

Na programu Strojništvo smo izvedeli predmete 1. letnika v klasični obliki študija.  

 

3.11 MEDIJSKA PRODUKCIJA 
 

Ključne generične kompetence diplomantov na programu Medijska produkcija so: 

• načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine, 

• zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s 
standardi in pravnimi, ekonomskimi ter trženjskimi okviri, 

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx
http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx
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• spremlja razvoj stroke in širšega medijskega področja, 

• racionalno rabi produkcijske resurse, 

• varuje zdravje in okolje, 

• razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje, 

• uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo. 

(Vir: http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx) 

 

Na programu Medijska produkcija smo izvedeli predmete 1. letnika v klasični obliki študija. 
Strokovne predmete, kjer smo potrebovali specifično programsko opremo, smo izvedli na 
Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, v Križankah.  

 

4 OPIS METOD SPREMLJANJA KAKOVOSTI 
 

Na ERUDIO VIŠJI STROKOVNI ŠOLI izvajamo študijske programe skladno s postavljenimi učnimi 
cilji in učnimi dosežki ter zakonodajo in merili za višje strokovne šole. 

S strani Akreditacijske komisije imamo določene kriterije za podelitev strokovnih nazivov (naziv 
višješolski predavatelj), ki jih spremljamo in upoštevamo. 

Sprotno zbiramo informacije o zanimanju kandidatov in podjetij za vpis v razpisane študijske 
programe. 

Na tedenskih sestankih vseh zaposlenih na višji šoli spremljamo izvedbo vseh programov, 
predmetov, izpitov in si izmenjamo informacije glede dogajanja v preteklem tednu ter 
načrtujemo delo en teden naprej. Tedenski sestanki potekajo vsak ponedeljek ob 10.00. uri.   

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx
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Anketni vprašalniki: 

1. Redno in sprotno izvajamo anketiranje študentov o zadovoljstvu s predavatelji 
Študenti ocenjujejo trditve v vprašalniku z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da 
se s trditvijo zelo ne strinjajo, ocena 5 pa pomeni, da se s trditvijo zelo strinjajo.  
 
Trditve, ki jih študenti ocenjujejo se nanašajo na predavateljev način dela (podajanje 
primerov iz prakse, zanimivost predavanj, spodbujanje kritičnega razmišljanja in 
aktivnega učenja, vodenje predavanj, jasnost kriterijev za ocenjevanje, retorične 
sposobnosti predavatelja in na pripomočke in gradivo, ki jih predavatelj uporablja pri 
svojem delu). 

2. Anketiramo diplomante glede odločitve za študij, glede pridobljenih kompetenc, 
uporabnosti pridobljenega znanja ter splošnega mnenja o študiju (priloga 1). 

3. Izvajamo ankete študentov ob vpisu glede motivov, pričakovanj, itn. (priloga 2). 

Analize vseh izvedenih anket bodo podane v nadaljevanju in v prilogah.  

5 OCENA STANJA PO PODROČJIH 
 

Na ERUDIO VIŠJI STROKOVNI ŠOLI smo izvedli samoevalvacijo po naslednjih področjih: 

• vpetost v okolje  

• delovanje višje strokovne šole  

• kadri 

• študenti 

• materialne razmere 

• zagotavljanje kakovosti  

 

5.1 VPETOST V OKOLJE 
 

Sedež ERUDIO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE je v osrednjeslovenski regiji, v urbanem okolju Ljubljane. 
Vedno večji poudarek dajemo razvoju študija na daljavo in sodelovanju z mrežo informativnih 
središč po celotni Sloveniji.  
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Naša prevladujoča dejavnost je izvajanje višješolskega izobraževanja, kateremu dodajamo nove 
in aktualne višješolske programe. Delujemo že 18 let, smo med prvimi zasebnimi šolami v 
Sloveniji. Do sedaj je pri nas diplomiralo že več kot 2500 študentov.  

Šola sodeluje z vsemi podjetji in delodajalci, v katerih študenti opravljajo praktično 
izobraževanje, ki je obvezni del študijskega programa.  

 

Sodelovanje poteka preko: 

• neposrednih obiskov ali komunikacije predavateljev praktičnega izobraževanja in 
ravnatelja v z mentorji v podjetju, 

• dogovori s podjetji glede verifikacije mest za praktično izobraževanje. 

Mesta za praktično izobraževanje in dogovore imamo z več kot 90 podjetji po programih. Vsa 
mesta so popisana v samostojnem dokumentu. 

Sodelovanje s podjetji in prenos znanja iz in v okolje si zagotavljamo preko naslednjih 
aktivnosti: 

• diplomska dela morajo obvezno imeti raziskovalen del, ki je narejen na primeru 
določenega podjetja, študentje morajo imeti poleg strokovnega mentorja na šoli, 
tudi mentorja v podjetju, ki sodeluje s študentom pri oblikovanju dispozicije, pri 
pridobivanju podatkov in aplikativnosti diplomskega dela. Študentje morajo na 
zagovoru predložiti oceno mentorja v podjetju. 

• predstavitev naše ponudbe podjetjem in dogovori glede njihovih potreb po 
izobraževanju njihovih zaposlenih 

• sodelovanje z mentorji diplomskih del v podjetjih  

• izvedba strokovnih ekskurzij v podjetjih  
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Tabela 1: Seznam vaj in strokovnih ekskurzij, izvedenih v letu 2015/2016, po programih: 

 
študijsko leto 2015/16 

Ekonomist 

Ergonomija in varstvo pri delu (VAJE-merjenje hrupa, cest, 
železnice - okolica šole), Ekologija VAJE-Termoelektrarna- 
Toplarna Ljubljana Lj.; VAJE-Snaga Lj.; Kemijski inštitut Lj.; 
Centralna čistilna naprava Lj, Davki, stroškovno računovodstvo: 
Računovodska Hiša Jereb 

Varstvo okolja in komunala 

VOZ - obisk JP Žale, Sanacija naravnih nesreč in starih bremen - 
obisk JP Žale, Čistilna naprava Logatec, RCERO, Fakulteta za 
strojništvo, Snaga 

Logistično inženirstvo 
Logistika v gospodarskih družbah (UKC Ljubljana - logistični 
procesi), Pivovarna Union 

Organizator socialne mreže Zavod Pelikan – TS Sostro, TS Višja Gora 

Gradbeništvo 

Stavbe in Varstvo pri delu in zakonodaja (strokovna ekskurzija)- 
ogled gradbišča, Gradiva in Geotehnologija (vaje - inštitut 
IGMAT), Meritv na terenu – okolica šole pri predmetu Geodetske 
evidence in Inženirska geodezija. 

Gostinstvo in turizem 
Vaje – Malči Beličeve – organizacija zaključka leta za varovance, 
GAST menze. 

Mehatronika 

Yaskawa Ribnica, Revoz Novo mesto – strokovna ekskurzija v 
okviru predmeta Tehnološki procesi+medpredmetno 
povezovanje 

Medijska produkcija Strokovni predmeti so bili izvedeni na SŠOF v Križankah 

Kozmetika 
Vaje iz kozmetične nege so bile izvedene v »Kozmetičnem 
salonu«, ki se nahaja v stavbi poleg šole  

Strojništvo 
Yaskawa Ribnica, Revoz Novo mesto – strokovna ekskurzija v 
okviru predmeta Mehanika 1 

Informatika 
Elektro Celje, Unistar, podatkovna baza – strokovna ekskurzija v 
okviru predmeta Računalniške komunikacije in omrežja 

 

Šola tesneje sodeluje s podjetji Igmat, Duol, Magneti d.d., GAST menze, Inženiring Plus, ABB. 

Šola je vedno pripravljena na sodelovanje z zainteresiranimi podjetji v regiji in izven regije.  
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Šola sodeluje z diplomanti preko Visoke poslovne šole in Visoke šole za trajnostni turizem. 
Našim diplomantom ponujamo nadaljevanje študija znotraj ERUDIO IZOBRAŽEVALNEGA 
CENTRA in tako ohranjamo stik z njimi. Poleg tega diplomantom in študentom pošiljamo vabila 
na brezplačna predavanja znanih in uspešnih podjetnikov, ki jih organizira Visoka poslovna šola 
(V družbi najboljših).  

Ob zaključku študija (po zagovoru diplom), vse diplomate anketiramo in tako dobimo podatke 
o njihovi zaposlenosti, zadovoljstvom z učnimi izidi in kompetencami ter zadovoljstvu s 
študijem itn.  

Z drugimi šolami sodelujemo v okviru Skupnosti višjih šol in Združenja izobraževalcev odraslih. 
Pomemben subjekt sodelovanja sta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Center za 
poklicno izobraževanje. 

 

5.2 DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
 

Poslanstvo ERUDIO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE je izvajanje kakovostnega višješolskega 
izobraževanja in usposabljanja izrednih študentov.  

 

Naši diplomanti so: 

• strokovnjaki na svojem področju,  

• suvereno nastopajo in komunicirajo v slovenskem in angleškem jeziku in   

• so vešči dela z računalnikom.  

To želimo doseči s predavatelji, ki so odlični strokovnjaki in uporabljajo sodobne pedagoške 
metode. 

 

Vizija ERUDIO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE: 

je biti sodobna višja šola, ki pri učnem procesu aktivno uporablja informacijsko komunikacijsko 
tehnologijo ter širi ponudbo višješolskih programov skladno s potrebami družbe in razvojem 
višjega šolstva. 

Prepoznavni bomo po vrhunskih predavateljih in osebnemu odnosu do udeležencev. 

Od drugih višjih šol se želimo razlikovati po tem, da študenti z enako količino dela pridobijo pri 
nas več koristnega znanja in uporabnih strokovnih veščin. To dosežemo s premišljeno strukturo 
predavanj, odličnimi predavatelji in ustreznimi, aktivnimi metodami poučevanja. 
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Vrednote: 

Odgovornost, vztrajnost, inovativnost, komunikativnost, znanje, kompetenčnost. 

Spremljamo potrebe gospodarstva, smo dinamični, inovativni, odgovorni in imamo energijo, 
da udeležencem in študentom ponudimo kakovostno in uporabno znanje, ki jim bo omogočilo 
osebnostni razvoj in povečalo konkurenčnost na trgu dela. 

Spodbujamo učenje na primerih iz prakse, dvosmerno komunikacijo med študenti in 
predavatelji ter kritično, analitično in samostojno razmišljanje. 

 

Temeljni dolgoročni cilji šole in strategija:  

• verificiranje novega študijskega programa - Velnes in na ta način povečevati 
ponudbo programov - kar smo tudi naredili, namreč pridobili smo odločbo za 
izvajanje programa Velnes, ki se bo izvajal v letu 2016/2017. 

• postati šola, ki je opremljena z napredno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, 
• izvajati kakovosten študij na daljavo, z vpeljavo novosti, ki so prisotne na trgu e-

izobraževanja. 

To bomo dosegli tako, da bomo spremljali potrebe gospodarstva in razvoj e-izobraževanja. 
Naše delo bo dinamično, inovativno, odgovorno in z energijo, da udeležencem in študentom 
ponudimo kakovostno in uporabno znanje, ki jim bo omogočilo osebnostni razvoj in povečalo 
konkurenčnost na trgu dela.  

 

5.2.1 Letni cilji šole (pregled realizacije) 

 

Cilj šole je vpisati izredne študente v 1. letnik programov skladno z razpisanimi mesti. Izboljšati 
kakovost študija na daljavo.  

Izobraževalni cilj je doseči ključne kompetence pri vseh študentih in jih opremiti s praktičnimi 
znanji, ki zagotavljajo diplomantu konkurenčno prednost in zaposljivost.  

Cilj je postavljen in predpisan v katalogih znanja, uresničujejo ga višješolski predavatelji. 
Ravnateljica pregleduje uresničevanje ciljev preko priprav in dnevnikov predavatelja ter 
uspešnostjo na izpitih. 

Ta cilj tudi tekoče spremljamo z anketo diplomantov. 
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Strokovni cilji je zagotavljati predavatelje, ki imajo nova, sveža in praktična znanja, hkrati pa 
imeti zadostno mero kompetenc za izvedbo študija v e-obliki.  

Cilj je podan s strani ravnateljice, uresničujemo pa ga preko hospitacij, usposabljanj in srečanj s 
predavatelji. Vodja realizacije tega cilja je ravnatelj. 

Razvojni cilji je razvijati študij na daljavo in v naslednjem letu vpeljati dodatno najmanj tri 
programe na daljavo. Dodatno želimo postaviti bolj kakovostni sistem e-študija, ki ima več 
dodatnih funkcij, možnosti in je tako še bolj prilagojen študentu. 

Cilj je podan s strani direktorja, za njegovo realizacijo je odgovorna ravnateljica. 

 

5.2.2 Organi šole 
 

Šola je imela vse organe, ki so zakonsko predpisani. 

 

5.2.2.1 Strateški svet 
 

Tabela 2: Strateški svet 

Strateški svet Erudio 

Predavatelj šole Mag. Peter Vrečar 

Predavatelj šole 
Mag. Gabrijela Hauptman, 
predsednik 

Predavatelj šole Dr. Matej Trapečar 

Predstavnik delodajalcev Igor Tarlanovič (Duol) 

Predstavnik delodajalcev Mag. Boris Kuhelj (Triglav) 

Predstavnik študentov Žaneti Klobučar 

Predstavnik študentov Andrej Pirc 

Diplomant Jasmina Smajić Šupuk 
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5.2.2.2 Študijska komisija 

Študijska komisija se sestaja mesečno. Seje študijske komisije so objavljene v študijskem 
koledarju, s katerim so študenti seznanjeni na začetku študijskega leta. Študijska komisija 
obravnava dispozicije diplomskih nalog, priznavanje formalnega in neformalnega ter z delom 
pridobljenega znanja in druge prošnje študentov. Poleg navedenega opravlja tudi vse druge 
naloge, ki so zakonsko predpisane. Za vsako sejo študijske komisije se zapiše zapisnik, ki se hrani 
v referatu.  

 

Tabela 3: Študijska komisija 

Študijska komisija ERUDIO 

Predsednik Mag. Peter Vrečar 

član VOK Igor Petek 

član GTV Tanja Bordon 

član GRAD Iztok Slokan 

član LOG Branko Vršnik 

član MEH Andro Glamnik 

član OSM Lili Jazbec 

5.2.2.3 Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti se je sestala enkrat v študijskem letu in 
pregledala stanje na področju kakovosti, evalvacij in zadovoljstva študentov ter predavateljev, 
posebej je bilo obravnavano področje e-študija. Zapisal se je zapisnik, ki ga hrani ravnateljica. 

 

Tabela 4: Člani komisije za kakovost 

Komisija za kakovost Erudio 

predsednik Mag. Peter Vrečar 

član  Marjeta Čampa 

član  Branko Vršnik 

član  Igor Petek 

član  Mag. Andro Glamnik 

član  Iztok Slokan 
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član  Tanja Bordon 

prvi študent Žaneti Klobučar 

drugi študent Andrej Pirc 

 

5.2.2.4 Strokovni aktivi  

Na ERUDIO VIŠJI STROKOVNI ŠOLI deluje 12 strokovnih aktivov, ki se letno srečujejo. Strokovni 
aktiv je sestavljen iz vseh predavateljev določenega programa. Strokovni aktiv vodi vodja 
strokovnega aktiva. Za vsako sejo strokovnega aktiva se naredi zapisnik, ki ga hrani ravnatelj.  

 

Tabela 5: Vodje strokovnih aktivov po programih 

Strokovni aktivi/ PI Erudio 

Ekonomist Janja Jereb 

Organizator socialne mreže Zuzanna Kraskova 

Logistično inženirstvo Branko Vršnik 

Varstvo okolja in komunala Igor Petek 

Mehatronika Mag. Andro Glamnik 

Gradbeništvo Dr. Branko Bandelj 

Gostinstvo in turizem Tanja Bordon 

Kozmetika Dr. Tina Oblak 

Strojništvo Marko Peršin 

Informatika Boris Rajšter 

Medijska produkcija Peter Rau 

 

5.2.2.5 Predsedniki razredov 
 

Študenti vsakega razreda, izberejo svojega predsednika razreda. Ravnatelj sprotno komunicira 
s predsedniki razredov in usklajuje njihove potrebe z možnostmi šole. Ker gre za izredne 
študente, ki plačujejo študij, med študenti ni interesa za delovanje študentskega sveta, saj 
študenti preko direktne komunikacije z referatom ali ravnateljico sprotno skrbijo za svoje 
pravice in želje. Višja šola nima raziskovalnega oddelka in tudi ne mednarodne mobilnosti.  
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5.2.3 Sodelovanje v projektih 

Poleg izvedbe višješolskega izobraževanja, smo se v študijskem letu 2015/2016 prijavili za 
Erasmus listino za mobilnost študentov in predavateljev, saj se starostna struktura študentov 
spreminja (mlajše generacije, povprečna starost približno 30 let). 

 

5.2.4 Vpis  
 

Tabela 6: Število vpisanih študentov v študijskem letu 2015/16 v prvi in drugi letnik. 

1.letnik 2015/2016   

PROGRAM vpisani ponavljalci Vpisani skupaj 

Ekonomist 46 2 48 

Gostinstvo in 
turizem 20 4 24 

Gradbeništvo 40 3 43 

Informatika 15 0 15 

Kozmetika 9 0 9 

Logistično 
inženirstvo 12 0 12 

Medijska produkcija 9 0 9 

Mehatronika 11 0 11 

Organizator socialne 
mreže 10 0 10 

Strojništvo 14 0 14 

Varstvo okolja in 
komunala 25 2 27 

Skupaj 211 11 222 
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2. letnik 2015/2016  

PROGRAM vpisani ponavljalci Vpisani skupaj 

Ekonomist 21 6 27 

Gostinstvo in 
turizem 26 1 27 

Gradbeništvo 29 3 32 

Logistično 
inženirstvo 15 0 15 

Mehatronika 17 1 18 

Organizator socialne 
mreže 7 0 7 

Varstvo okolja in 
komunala 23 2 25 

Skupaj 138 13 151 

 

Ob vpisu izvedemo anketiranje vseh študentov. Analiza anketnih vprašalnikov je v prilogi št.2. 

 

5.2.5 Praktično izobraževanje (PI) 
 

Praktično izobraževanje poteka preko organizatorjev praktičnega izobraževanja. V mesecu 
februarju organiziramo uvodno srečanje študentov z organizatorjem praktičnega 
izobraževanja, kjer se študente seznani z njihovimi obveznostmi. Študenti se organizatorju 
predstavijo in se individualno dogovorijo kakšne so možnosti za priznavanje PI oz. delno 
priznavanje PI. Za študente, ki še nimajo delovnih izkušenj iz področja programa, ki ga 
obiskujejo, se dogovorijo za opravljanje PI v podjetjih – pri tem jim organizator PI pomaga. 

V mesecu juliju in septembru se razpišejo roki za zagovor projektnih nalog PI ter pregled 
prispele dokumentacije. Organizator PI da predlog za priznavanje oz. delno priznavanje ali na 
podlagi zagovora in projektne naloge ter mnenja mentorja v podjetju, oblikuje oceno. V 
primeru, da študentje opravljajo prakso v podjetju, organizator PI sodeluje z mentorjem v 
podjetju. 

Dokumentacija in projektne naloge se hranijo v referatu in nato v arhivu. 
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5.2.6 Napredovanje študentov 
 

Preko programa SIO lahko spremljamo prijave, podatke o študentih, podatke o izpisanih 
študentih, izpitnih rokih in izpitih. Ravno tako lahko spremljamo stanje plačil.  

Študentom nudimo informacije preko spletne strani, ERUDIO ONLINE spletnega portala in 
osebnih pogovorov. Po potrebi individualno organiziramo svetovalne pogovore, povezane s 
študijem in razvojem njihove kariere. Imamo utečen sistem preverjanja in ocenjevanja znanja 
študentov ter informiranja o tem (obveščanje preko šolskih mailov in SMS-ov). 

Ocenjena povprečna prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik (brez ponavljalcev) je 63 
%. Povprečna ocena na izpitih je 7,85. Delež diplomantov glede na vpis pred dvema letoma 
je 0,15. 

Nimamo še razvitih ustreznih kazalnikov za avtomatsko izračunavanje zgoraj navedenih 
parametrov. 

Na šoli še nimamo kariernega centra niti kluba diplomantov, saj po pogovorih s študenti ne 
opažamo potrebe po tem. 

 

5.2.7 Analiza diplomantov  
 

Celotna analiza anketnih vprašalnikov diplomantov je v prilogi 1. 

 

5.2.8 Kadri 
 

5.2.8.1 Zaposleni 
 

Podatki zaposlenih na ERUDIO VIŠJI STROKOVNI ŠOLI: 

 

Dimitrij Miklič, direktor  

mail: dimitrij.m@erudio.si 

 

mag. Ana Starc Žagar 

mail: ana.s@erudio.si 

mailto:ana.s@erudio.si
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Andraž Rot (do februarja 2016), nato  

Nežka Bogataj, referat 

mail: referat.vss@erudio.si 

 

Nina Brezovnik, referat 

mail: nina.brezovnik@erudio.si 

 

Skupne službe:  

Računovodstvo: Bernarda Kozinc s.p. 

IKT – Jure Arh 

 

Organizatorji praktičnega izobraževanja po programih: 

Tabela 7: Organizatorji praktičnega izobraževanja po programih 

Strokovni aktivi/ PI Erudio 

Ekonomist Janja Jereb 

Organizator socialne mreže Zuzanna Kraskova 

Logistično inženirstvo Branko Vršnik 

Varstvo okolja in komunala Igor Petek 

Mehatronika Mag. Andro Glamnik 

Gradbeništvo Dr. Branko Bandelj 

Gostinstvo in turizem Tanja Bordon 

Kozmetika Dr. Tina Oblak 

Strojništvo Marko Peršin 

Informatika Boris Rajšter 

Medijska produkcija Peter Rau 

 

mailto:nina.brezovnik@erudio.si
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Tutorji za študij na daljavo: 

G. Robert Guštin do februarja 2016 – program Organizator socialne mreže  

G. Peter Vrečar – program Ekonomist 

G. Peter Vrečar – program Logistično inženirstvo 

G. Robert Guštin – program Gradbeništvo do februarja 2016 

g. Dimitrij Miklič - program Gradbeništvo od marca 2016 do konca študijskega leta 

mag. Ana Starc Žagar - program Organizator socialne mreže od marca 2016 do konca 
študijskega leta 

 

5.2.8.2 Predavatelji in inštruktorji 
 

Naši predavatelji so imenovani v naziv in izpolnjujejo pogoje določene s pravilniki o smeri in 
stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev. 

Seznam predavateljev se ažurno dopolnjuje in hrani pri ravnateljici šole, skupaj z dokazili 
(osebne mape). Vsi postopki za predložitev vloge za imenovanje ali ponovno imenovanje se 
nahajajo tudi na ERUDIO ONLINE spletnem portalu in na strani MIZŠ. 

V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih, imamo na šoli redno zaposleno ravnateljico, 
organizatorko praktičnega izobraževanja in referentki za študijske zadeve. Vsi izpolnjujejo 
predpisane pogoje.  

Imamo visoko strokovno usposobljene predavatelje, s katerimi neprestano, formalno in 
neformalno izmenjujemo informacije glede poteka študijskega procesa in jim nudimo povratno 
informacijo glede zadovoljstva študentov z njihovim delom. 

Vsi predavatelji (razen zaposlene ravnateljice) so honorarno zaposleni. Predavanja potekajo v 
popoldanskem času. Predavatelj ima običajno od enega do maksimalno tri sklope predavanj, 
kar v šolskih urah pomeni od 30 ur do 90 ur predavanj na leto. Večini predavateljem je 
poučevanje dodatna dejavnost, poleg redne službe in se z njo ukvarjajo od meseca in pol do 
treh mesecev na leto.  

 

Komuniciranje s predavatelji:  

Eden pomembnejših načinov je ustrezna komunikacija med predavatelji in med predavateljem 
in ravnateljem. Preko komunikacije predavatelju poskušamo posredovati impulze, ki bi v njem 
spodbudile radovednost in kritični pogled. 
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S predavatelji se srečujemo na predavateljski zborih, ki jih običajno organiziramo 1 x letno (po 
potrebi organiziramo tudi korespondenčne seje predavateljskega zbora). Osebno se srečamo s 
predavateljem že pri postopku imenovanja, nato preden prvič pride na predavanja (takrat mu 
razložimo tudi hišni red in vsa ostala pravila), seveda pa se s predavatelji srečujemo tudi sproti 
in po potrebi (pred predavanji, med njimi). Na prvih predavanjih novega predmeta, naredimo 
evalvacije za predhodnega predavatelja in se po potrebi pogovorimo s študenti. To je 
priložnost, da začutimo utrip predavatelja in tudi skupine študentov. 

Zagovori diplomskih del so koristna srečanja s predavatelji, ki so v tem primeru mentorji in člani 
komisije. Predsednik komisije, član komisije in mentor se skupaj dogovorijo za oceno diplomske 
naloge in zagovora in to je odlična priložnost, za izmenjavo mnenj in tudi opazovanje 
razmišljanja predavatelja in ravnatelja. V ta namen so bila v študijskem letu 2015/2016 izdelana 
tudi Merila za oblikovanje ocene diplomskega dela, ki smo jih v lanskem študijskem letu 
uporabljali kot izhodišče za opredelitev končne ocene. Merila so se pokazala, kot zelo koristna, 
zato jih nameravamo v študijskem letu 2016/2017 uporabljati kot del obvezne dokumentacije 
za predavatelje mentorje diplomskih del. 

Preko hospitacij spoznamo strokovno delo naših predavateljev in njegovo uspešnost vodenja 
predavanj. Hospitacije izvajamo po določenem internem načrtu. Izvaja jih ravnatelj v 
sodelovanju z ustrezno usposobljenim strokovnjakom. 

Naključna srečanja in telefonski pogovori se dogajajo nesistematično in nenapovedano. 
Navadno se srečamo, ko predavatelji potrebujejo kaj iz referata, ko prinesejo Dnevnik 
predavatelja ali se samo oglasijo pred predavanji. Po telefonu komuniciramo, ko je kaj nujnega.  

Z vsakim predavateljem komuniciramo individualno in sicer po mailu. Referat predavatelja 14 
dni pred pričetkom predavanj obvesti o pričetku predavanj in ga opomni, da naloži pravočasno 
gradivo in ostale potrebne dokumente na ERUDIO ONLINE spletni portal. 

Naslednje individualno komuniciranje po e-mailu se nanaša na seznam prijavljenih študentov 
na izpit. Nato komuniciramo s predavatelji pri sporočanju rezultatov evalvacij. Vsem sporočimo 
povprečno oceno ter najnižjo in najvišjo oceno znotraj programa. Predavatelje spodbudimo, da 
nas pokličejo ali obiščejo, če želijo dodatne informacije glede evalvacij. V primeru, da so 
študenti slabo ocenili predavatelja (ocena pod 4) se s predavateljem osebno sestane 
ravnateljica.  
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Učenje predavateljev: 

1. Nastopno predavanje ali strokovni izpit 
Vsak, ki je prvič imenovan za predavatelja mora opraviti pred strokovno komisijo 
nastopno predavanje, kjer komisija ocenjuje njegov nastop. V kolikor ima predavatelj 
strokovni izpit, mu nastopnega predavanja ni potrebno opravljati. 

2. Prostovoljno učenje predavateljev 
To področje je deloma prepuščeno samim predavateljem in njihovi samoiniciativi, 
deloma pa za to poskrbi šola (izvajamo izobraževanja za e-študij, predavatelje 
obveščamo o relevantnih izobraževanjih, konferencah, preko mailov). 

 

EVALVACIJE PREDAVATELJEV v študijskem letu 2015/16 

Večina ocen se giblje od 4 do 5, nekaj ocen posameznih predavateljev pa je nižje od ocene 4. S 
takimi predavatelji se ravnateljica posebej sestane in pregleda ocene po posameznih trditvah. 
S predavateljem nato naredita načrt dela in plan izboljšav za naslednje študijsko leto.  

Upoštevali smo ankete, kjer je odgovarjalo več študentov (5 in več). 

 

EKONOMIST 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,38 

• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 4,73 

ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,98 

• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 5,0 

LOGISTIKA 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,60 

• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 4,81 

GRADBENIŠTVO 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,36 

• Najbolje je ocenjen predavatelj z oceno 4,96 

VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,32 
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• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 4,68 

GOSTINSTVO IN TURIZEM 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,44 

• Najbolje je ocenjen predavatelj z oceno 4,81 

MEHATRONIKA 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,44 

• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 4,81 

KOZMETIKA 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,70 

• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 4,80 

STROJNIŠTVO 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,42 

• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 4,51 

INFORAMTIKA 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,18 

• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 4,59 

MEDIJSKA PRODUKCIJA 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,50 

• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 4,92 

 

Kaj je bilo študentom všeč – na osnovi izvedenih evalvacij: 

• dinamičnost in energičnost predavateljev, 

• odprtost in dostopnost predavateljev do študentov, 

• prijaznost predavateljev (pozitivne, vesele osebe), 

• - študentje cenijo razločen govor predavatelja, jasno zastavljene cilje pri predmetu in   
veliko praktičnih primerov oziroma izkušenj iz prakse, 

• interaktivna predavanja in sodelovanje s študenti med predavanji 
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Kaj študentom ni bilo všeč – na osnovi izvedenih evalvacij: 

• študente najbolj moti nerazločen, tih, monoton ali nedinamičen govor predavatelja 
(temu daje največ študentov poudarek), 

• študente včasih moti če predavatelj izgubi rdečo nit predavanja in med predavanji 
preveč govori o osebnih izkušnjah, ki nimajo nobene veze s predmetom oziroma snovjo, 

• študente moti nenehno spreminjanje urnika oziroma prestavljanje predavanj iz različnih 
razlogov, 

• zahtevnost predavanj izpita je previsoka, drugim prenizka 

• izpit je bil preobsežen, glede na znanje, ki smo ga dobili.  

• branje s prosojnic ali iz učbenika/skripte, 

• preresna predavanja - študentje radi vidijo malo sproščenosti predavatelja, da se ta malo 
pošali in tako ne ohranja stanja popolne resnosti v razredu, 

• premajhen poudarek na vajah in reševanju le-teh s postopki. 

 

5.2.9 Študenti 
 

V skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju so študenti lahko organizirani v 
skupnost študentov, ki izvoli člane v študentski svet.  

 

V skladu z Zakonom o višjem šolstvu, študenti sodelujejo v naslednjih organih: 

• strateškem svetu, 

• komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 

 

Aktivno sodelovanje s študenti poteka še preko: 

• anketiranja o zadovoljstvu študentov s predavatelji, 

• individualnih razgovorov z ravnateljico višje šole ali referentko za študijske zadeve. 

Vedno pa imajo študenti možnost, da se osebno oglasijo v študijskem referatu ali pri ravnateljici 
ali da preko e-maila sporočijo svoje želje, zahteve, pripombe. 
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S študenti komuniciramo na različne načine. V referatu imamo uradne ure, ki so vsak dan od 
9.00  do 17.15. Komunikacija poteka po telefonu, mailu ali osebno.  

Ravnateljica je na voljo študentom po predhodni najavi. Ravno tako je omogočena 
komunikacija po telefonu in mailu. Ravnateljica aktivno komunicira s predsedniki razredov in 
vsaj enkrat letno obišče vsak razred. 

Enakopravnost študentov zagotavljamo tudi z vključevanjem študentov s posebnimi 
potrebami v študijske programe (disleksija, multipla skleroza ipd,.). Takih študentov je izredno 
malo, povprečno eden na posamezno generacijo. 

Ob vpisu dobijo študentje publikacijo Vodnik za študente, kjer so zbrana vsa navodila in 
pojasnila glede študija. Vodnik se, poleg vseh ostalih relevantnih dokumentov (pravilniki, 
obrazci, diplomski red, študijski koledar, ipd.), nahaja v ERUDIO ONLINE spletnem portalu.  

Na sedežu ERUDIO IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA imamo knjižnico, ki je odprta vsak ponedeljek 
od 14.00 do 17.00 ure in vsako sredo od 16.00 do 19.00 ure. 

Študenti imajo osnovno študijsko literaturo za vsak predmet brezplačno dostopno v ERUDIO 
ONLINE portalu, za nekatere predmete pa se gradivo (učbeniki) nahajajo tudi v šolski knjižnici. 

Mobilnosti študentov nimamo, saj izobražujemo izredne študente, ki so praviloma zaposleni, 
vendar pa kljub temu opažamo, da se struktura študentov spreminja, namreč vse več je mladih 
študentov, kateri bi si želeli izkušnje študijske izmenjave. V ta namen želimo tekom naslednjega 
študijskega let (16/17) pridobiti ERASMUS listino. Prijavo (vlogo) smo pravočasno vložili, 
čakamo pa še na izbirne postopke in rezultate. S pridobljeno listino želimo študentom in 
predavateljem omogočiti mobilnost. 

 

5.2.10 Materialne razmere 
 

Referat in ostale pisarne so na Litostrojski cesti 40. Vsa predavanja potekajo na Litostrojski 40, v 
Ljubljani. Stavba ima tri nadstropja. V kletni etaži je knjižnica ter arhiv, v prvem nadstropju so 
učilnice in predavalnice in manjša računalnica. V drugem nadstropju so predavalnice, učilnice 
(poimenovane Seminar 1,2,3) in računalniška učilnica ter kabinet, ki je namenjen zbornici za 
višješolske predavatelje. 

Vse učilnice in predavalnice so opremljene z računalniki, projektorji in tablami. 

ERUDIO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA je zasebna šola, ki se financira izključno iz prihodkov 
pridobljenih na trgu. 
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5.2.11 Zagotavljanje kakovosti 
 

Kakovost zagotavljamo s sprotnim spremljanjem zadovoljstva vseh deležnikov. Temeljni 
dokument je Poslovnik kakovosti. Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je 
sestavljena v skladu z zakonom in se sestaja letno. Dejavnost šole načrtujemo letno, 
uresničevanje  in izvedbo programov pa načrtujemo in spremljamo tedensko. Samoevalvacijo 
izvajamo po predlogi in metodologiji, ki jo je priporočal Impletum od leta 2011/12, ter jo letno 
dopolnjujemo.  

Pri samoevalvaciji aktivno sodelujemo vsi zaposleni na ERUDIO VIŠJI STROKOVNI ŠOLI, 
predavatelje seznanimo s povzetki na predavateljskem zboru, ostali pa si izsledke lahko 
preberejo v poročilu, ki se nahaja pri ravnateljici šole.  

 

6 SWOT ANALIZA IN ZAKLJUČEK 
 

Prednosti: 

• pričetek uvajanja novega koncepta e-študija in uspešna izvedba le-tega 

• sodobnejša IKT oprema (interaktivna tabla) 

• prepoznavnost na trgu (dovolj marketinških dejavnosti) 

• šola, ki nenehno sledi razvoju na področju e-izobraževanja, na ta način želijo s šolo 
sodelovati novi strokovnjaki (prejmemo veliko prošenj za sodelovanje) 

• dobra klima med zaposlenimi 

• dobro sodelovanje med predavatelji in šolo 

• tradicija in izkušnje na področju izobraževanja 

• strokovni predavatelji 

• utečen sistem dela 

• dobra lokacija in prijetni prostori 

• dobra povezava s podjetji  

• največja ponudba višješolskih študijskih programov na enem mestu v Sloveniji 

• šola prijazna športnikom  
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• relativno majhne skupine študentov pri nekaterih programih 

• zaradi honorarne zaposlitve predavateljev, možnost hitre zamenjave predavateljev ob 
neustreznem poučevanju (nezadovoljstvo študentov, pritožbe, itd.) – hitra prilagoditev 
potrebam  

• mlajše generacije študentov – priložnost za Erasmus menjave – mednarodno 
povezanost 

• zaradi velike ponudbe študijskih programov, lahko kljub manjšemu vpisu v kakšen 
program, posamezno leto še vedno izvajamo študij (druge, manjše šole, tega ne 
zmorejo). 

  

Slabosti: 

• zelo smo odvisni od vpisa študentov, 

• glede na želje šole, premalo sodelovanja s podjetji – želimo si, da bi podjetja pristopila 
od nas, 

• premalo diplomantov glede na delež vpisanih študentov, 

• prehodnost relativno slaba (63 %), 

• ker šola sledi hitremu napredku na področju e-izobraževanja, lahko uporaba sodobnih 
in novih tehnik na področju IKT, nekaterim predavateljem povzroča težave – grožnja 
po fluktuacija predavateljev 

• nenehno spreminjanje urnika s strani predavateljev – slaba volja na strani študentov, 

• prilagoditev študija in obštudijskih dejavnosti mlajšim študentom, ki so po večini 
nezaposleni, 

• nemogoče napovedati število vpisanih, 

• kraja intelektualne lastnine (e-študij). 

 

Priložnosti: 

• rast zanimanja za izobraževanje, 

• ugodna gospodarska rast, 

• potrebe podjetji po strokovnem izobraževanju, 

• razvoj neformalnega izobraževanja preko Akademije ERUDIO 
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• internacionalizacija poslovanja (tuji trgi z e-izobraževanjem), 

• poglobitev sodelovanja s podjetji (preko diplom, PI), spodbujanje zaposlovanja naših 
diplomantov v njih, 

• manj konkurence na območju osrednje Slovenije (nekatere VSŠ v stečaju) 

 

Nevarnosti: 

• velika konkurenca (javne in zasebne šole), 

• togo odzivanje javnih služb (MIZŠ, CPI), negotova zakonodaja (register podjetij za 
izvajanje PI, imenovanje predavateljev) 

• nepredvidljivo letno povpraševanje (število vpisanih študentov) 

• različne želje in potrebe študentov 

 

Akcijski načrt za leto 2016/17: 

• Hospitacije (cilj: letno opraviti 5 hospitacij) – naloga ravnateljice, 

• uvedba novega načina študija na daljavo (predavanja bodo potekala hkrati v živo in na 
šoli) , 

• izvedba usposabljanj za predavatelje glede načrtovane posodobljene izvedbe študija na 
daljavo, 

• sodelovanje s tujino in uvedba predavanj v angleškem jeziku na programu Ekonomist, 

• pridobitev listine Erasmus + in izvedena vsaj ena izmenjava študentov oz. predavateljev, 

• izvedba letnih razgovorov med zaposlenimi (dobra delovna klima), 

• uvedba anket med predavatelji, glede zadovoljstva z IKT, referatom, vodstvom. 

• letno pojavljanje ERUDIO VSŠ v medijih (radio, pr članki, ipd.) 

• ERUDIO beauty – vključevanje študentk, 

• Poskrbeti za večjo obiskanost in promocijo obšolskih dejavnosti (joga, funkcionalna 
vadba, gostujoča predavanja, ipd.) 
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Priloge: 

Priloga 1: Analiza anketnega vprašalnika diplomantom 

Priloga 2: Analiza anketnega vprašalnika ob vpisu 

Priloga 3: Vprašalnik za študente glede zadovoljstva s predavatelji 
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