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1 UVOD 

Tudi letošnje leto smo ob koncu študijskega leta 2017/18 smo člani Komisije za kakovost 
pripravili samoevalvacijsko poročilo za kakovost. Upoštevali smo priporočila za izvedbo 
samoevalvacijskega poročila, ki so nastala v okviru projekta Impletum.  

 

Namen samoevalvacijskega poročila je pregled delovanja šole iz različnih zornih kotov in 
sistematičnega zagotavljanja kakovosti ter uresničevanja ciljev šole.  

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 2017/2018 smo vpisali, če upoštevamo predhodnike ERUDIO izobraževalnega 
centra, že sedemnajsto generacijo študentov.   

ERUDIO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA je tako v študijskem letu 2017/18 izvedla naslednje programe, 
v obliki izrednega študija: 

 

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, 
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- 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 študijskem letu 2017/18 imeli  kombinirano izvedbo predmetov 
1. in 2. letnika. Za prvi letnik skupaj za smeri računovodstvo in organizacija poslovanja smo 
izvedli 5 predmetov 1. letnika (Poslovna matematika s statistiko, Informatika, Poslovno 
komuniciranje in vodenje, Poslovni tuji jezik 1 in Organizacija in menedžment podjetja) in 2 
predmeta 2. letnika (Insolvenčni postopki, Ergonomija in varstvo pri delu ter Ekologija). 

 

3.2 GRADBENIŠTVO 
 

Ključne generične kompetence diplomantov na programu Gradbeništvo so:  

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

• 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, 
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• 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 Organizacija in menedžment podjetja.  

Vaje pri predmetih Geotehnologija smo izvedli na Igmatu. 

  

3.3 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 podjetju za gostinstvo 
GAST MENZE, projektno nalogo pa so študenti pripravljali meseca aprila 2017 v prostorih 
športne dvorane ERUDIO izobraževalnega centra. 

 

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx
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3.4 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,  

• 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 v drugem letniku dva predmeta prvega letnika 
(Strokovna terminologija v tujem jeziku in Poslovno komuniciranje in vodenje), ostale predmete 
smo izvajali v skladu s programom za prvi oziroma drugi letnik. 

 

3.5 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; 
• varovanje zdravja in okolja; 

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx
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• 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 programu Kozmetika smo v študijskem letu 2017/18 izvedeli kombinirano za prvi in drugi 
letnik predmete prvega letnika. Za študente prvega letnika pa tudi dva temeljna predmeta 
prvega letnika Anatomije, fiziologije z osnovami patologije in Kozmetične nege ter za odprti 
kurikul predmet Športna animacija in osebno trenerstvo.   

Za študente drugega letnika smo izvedli izbirni modul Masaže in prosto izbirni predmet 
Uporaba eteričnih olj.  

Vaje pri predmetu Kozmetična nega smo izvedli v ERUDIO Beauty centru, poleg naše šole.  

 

3.6 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; 

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; 
• sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem 

konkretnem delovnem strokovnem področju.  

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

 

Na programu logistično inženirstvo smo za oba letnika kombinirano izvedli večino predmetov 
drugega in tri predmete prvega letnika (Logistična infrastruktura, Trženje in kakovost storitev in 
prosto izbirni predmet: Logistika notranjega transporta).  

 

3.7 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, 
• 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 za prve letnike predmete, ki so po kurikulumu 
prvega letnika, za drugi pa tri predmete drugega letnika in tri predmete prvega letnika 
(Ekonomika in trženje storitev, Strokovna terminologija v tujem jeziku in prosto izbirni predmet 
Organizacija in menedžment podjetja). 

Predmete prvega in drugega letnika smo izvedli v klasični obliki študija. 

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx#Logistinoinenirstvo
http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx
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Strokovne predmete, kjer smo potrebovali specifično programsko opremo, smo izvedli na 
Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Križankah.  

 

3.8 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; 
• 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 kombinacijo predmetov prvega in drugega letnika: Računalništvo in informatika, 
Trajnostni razvoj, Poslovno komuniciranje in vodenje in Strokovna terminologija v tujem jeziku; 
iz drugega letnika pa Komunikacijske tehnologije in storitve, Tehniški predpisi in projektiranje, 
Ekonomika podjetja in Tehnološki procesi. 

 

Vaje smo izvedli v prostorih naše šole, v laboratoriju.  

 

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx#Mehatronika
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3.9 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;  

• 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 študijskem letu 2017/18 smo izvedli združeno za prve in druge letnike predmete 2. letnika. 

 

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) 

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx#Organizatorsocialnemree
http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx
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Na programu Strojništvo smo izvedeli za oba letnika predmete prvega letnika  in en predmeta 
drugega letnika (Kakovost in zanesljivost procesov). 

Vaje za prosto izbirni predmet Programiranje v informatiki smo izvedli v prostorih  Inženiring 
Plus, ki ima specialno opremljene učilnice za te namene. 

 

3.11 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; 

• 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 smo izvedli predmete drugega letnika za prve in druge letnike. 

  

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx#Varstvookoljainkomunala
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3.12 VELNES 
 

Ključne generične kompetence diplomantov na programu Velnes so: 

• načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola lastnega dela in dela drugih; 
• sposobnost razvijanja podjetne lastnosti, spretnosti in vedenja; izvajanja 

samoevalvacije dela; 
• komuniciranje s sodelavci, strokovnjaki in svetovanje uporabnikom; 
• sposobnost uporabe strokovne terminologije, komuniciranje v enem tujem jeziku; 
• sposobnost uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT); 
• sposobnost vodenja in/ali sodelovanja v strokovnem timu in pri reševanju 

problemov;  
• sposobnost vodenja poslovanja in administrativnih procesov v velneški dejavnosti, 

vodenja dokumentacije; 
• sposobnost nadzora dela v strokovnem timu in organiziranja dela za področje 

velneške dejavnosti; 
• evidentiranje, naročanje in shranjevanje materiala in zagotavljanje vzdrževanja 

delovnih sredstev in opreme; 
• sposobnost načrtovanja organizacije internega izobraževanja in usposabljanja in 

sodelovanja pri izobraževanju in usposabljanju kadrov; 
• zagotavljanje kakovosti delovnih procesov v velneški dejavnosti; 
• spremljanje razvoja stroke in priprava strokovnih predlogov za uvedbo novosti v 

velneški dejavnosti; 
• sodelovanje pri pripravi domačih in mednarodnih projektov; 
• skrb za racionalno rabo energije, materiala, časa; 
• varovanje zdravja in okolja, odgovarjanje za lastno varnost in varnost drugih. 

 

V študijskem letu 2017/18 smo drugo leto izvedli izvedli program Velnes. Za prve in druge 
letnike smo skupaj izvedli en predmet prvega letnika (Velnes in velneška dejavnost) in dva 
predmeta drugega letnika ( Upravljanje in poslovanje velneških centrov in Oblikovanje in 
trženje velneških proizvodov).  Izvedli smo predmete prvega letnika. 
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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 višji šoli imamo redne tedenske sestanke z zaposlenimi, na katerih spremljamo izvedbo naših 
programov, predmetov, izpitov, si izmenjamo informacije glede dogajanja v preteklem tednu 
ter načrtujemo delo za teden dni ali več naprej. Tedenski sestanki potekajo vsak ponedeljek ob 
11h.   

 

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). 

4. S študijskim letom 2017/8 smo uvedli tudi anketo za predavatelje, prek katere smo želeli 
izvedeti, kakšno je njihovo zadovoljstvo s šolo in skupnem sodelovanju pri izvajanju 
študijskega procesa. (priloga 3) 

Analize vseh izvedenih anket bodo podane v nadaljevanju in v prilogah.  
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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. 
Ker sledimo spreminjajočim razmeram moderne družbe in poskušamo omogočiti višješolski 
študij ljudem, ki si želijo nadgraditi svoje znanje ne glede na njihovo oddaljenost od naše šole, 
ponujamo tudi študij na daljavo, ki ga vsako leto razvijamo in izboljšujemo.  

Naša prevladujoča dejavnost je izvajanje višješolskega izobraževanja, kateremu dodajamo nove 
in aktualne višješolske programe. Delujemo že 20 let in smo med prvimi zasebnimi šolami v 
Sloveniji. Do sedaj je pri nas diplomiralo že več kot 2700 študentov.  

Šola sodeluje z različnimi delodajalci in podjetji, v katerih študenti opravljajo obvezno praktično 
izobraževanje.  

 

Sodelovanje poteka prek: 

• neposrednih obiskov ali komunikacije predavateljev praktičnega izobraževanja in 
ravnateljice 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 prek naslednjih aktivnosti: 
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• diplomska dela morajo obvezno imeti raziskovalen del, ki je narejen na primeru 
določenega podjetja. Študenti morajo imeti poleg strokovnega mentorja na šoli tudi 
mentorja v podjetju, ki sodeluje s študentom pri oblikovanju dispozicije, 
pridobivanju podatkov in aplikativnosti diplomskega dela. Na zagovor diplomskega 
dela mora študent predložiti oceno mentorja v podjetju, s katero se seznani člane 
komisije; 

• 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.  

 

Tabela 1: Seznam vaj in strokovnih ekskurzij v letu 2017/2018, po programih 

Program študijsko leto 2017/2018 

Ekonomist Ekologija (VAJE v Botaničnem vrtu, Ljubljana)  

Varstvo okolja in komunala  

Ogled KP Logatec 

Logistično inženirstvo Načrtovanje logističnih procesov (Fraport Slovenija) 

Organizator socialne mreže Družba tveganja (Mladinski center Mladi zmaji) 

Gradbeništvo Geotehnologija (vaje - inštitut IGMAT) 

Mehatronika Programiranje v avtomatiki (inženiring Plus), Meritve (šolski 
laboratorij) 

Kozmetika Kozmetologija (sejem Love Beauty) 

Informatika Računalniške komunikacije in omrežja 1(Telekom Slovenije) 

Medijska produkcija Terenske vaje pri predmetih Avdio-video produkcija in 
Projektno delo v video-produkciji ter sodelovanje pri 
natečaju My Alps – My Chance. 

Strojništvo Avtomatizacija in robotika (Vaje v računalniški učilnici) 

 

Šola sicer tesneje sodeluje s podjetji Igmat, Duol, Magneti d.d., GAST MENZE, Inženiring Plus, 
ABB, a je vedno pripravljena na sodelovanje z zainteresiranimi podjetji v regiji in izven regije.  
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Šola sodeluje z Visoko poslovno šolo in Visoko šolo za trajnostni turizem. Našim diplomantom 
namreč 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 (projekt se 
imenuje “V družbi najboljših”).  

Podobno pa višja strokovna šola omogoča maturantom Erudio zasebne gimnazije in Erudio 
srednje šole možnost nadaljevanja izobraževanja izobrazbe na višješolskem nivoju.  

Ob zaključku študija (po zagovoru diplom) vse diplomate anketiramo in tako dobimo podatke 
o njihovi zaposlenosti, zadovoljstvom z učnimi izidi in kompetencami, 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 s premišljeno izbranimi predavatelji iz prakse, 
uporabo sodobnih aktivnih metod poučevanj in z izkoriščanjem prednosti, ki jih ponuja e-študij, 
izvajati kakovostno, sodobno in v prakso usmerjeno višješolsko izobraževanje izrednih 
študentov. 

 

Vizija ERUDIO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE: 

je v naslednjih petih letih postati zaupanja vreden izobraževalni partner: 

• s kakovostno izvedbo aktualiziranih višješolskih izobraževalnih programov, 
• prepoznavni bomo po odličnih predavateljih, 
• prepoznavni bomo po osebnemu odnosu do udeležencev, 
• prepoznavni bomo po tesnem sodelovanju z gospodarstvom. 

 

Od drugih višjih šol se želimo razlikovati po tem, da študenti z enako količino dela pri dobijo 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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Naše vrednote: 

• sodelovalnost, 
• delavnost, 
• inovativnost in 
• odgovornost. 

 

Temeljni dolgoročni cilji šole:  

• v petih letih, na področju osrednjeslovenske regije, postati prva izbira pri vpisu v 
• izredno višješolsko izobraževanje programov, ki jih ponujamo, 
• izvajati kakovosten študij (tudi na daljavo, kar pomeni konstanten razvoj in spremljanje 

inovacij na tem področju ter smiselna uporaba le-teh in s tem povezana 
• kakovostna izvedba študija, kakor tudi vpeljava sodobnih pedagoških metod dela), 
• zadovoljstvo zaposlenih, 
• tesnejša povezava z gospodarstvom, 
• tesnejša povezava z ERUDIO visokošolskim središčem - omogočanje študentom 

nadaljevanje študija na dodiplomskih in podiplomskih programih, 
• na programu Kozmetika - povezati se z ERUDIO Beauty in izkoristiti sinergijske učinke. 

 

5.2.1 Letni cilji šole (pregled realizacije) 

Cilj šole je  vpisati izredne študente v 1. letnike programov skladno z razpisanimi mesti.  

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

Pri doseganju tega cilja šola sledi katalogom znanja, uresničujejo ga višješolski predavatelji. 
Ravnateljica preverja uresničevanje cilja prek seznanjanja s  pripravami in dnevniki 
predavateljev ter uspešnostjo študentov na izpitih. 

Ta cilj šola tekoče spremlja z anketo diplomantov. 

Strokovni cilji je zagotavljati predavatelje, ki imajo nova, sveža in praktična znanja, hkrati pa 
imajo zadostno mero kompetenc za izvedbo študija v e-obliki.  

Cilj je zastavljen s strani ravnateljice, ki tudi skrbi za njegovo realizacijo prek hospitacij, 
usposabljanj in srečanj s predavatelji. 
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Razvojni cilji je razvijati študij na daljavo. Šola želi slediti trendom in tehnološkim novostim in 
nenehno izboljševati kakovost sistema e-študija, tako da 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 
 

5.2.2.1 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 2: Študijska komisija v letu 2017/2018 

Študijska komisija 

Predsednik Dr. Matjaž Škabar 

Član dr. Branko Bandelj 

Članica mag. Gabrijela Hauptman 

 

5.2.2.2 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 ravnateljica.  

 

Tabela 3: Vodje strokovnih aktivov po programih v študijskem metu 2017/2018 

Strokovni aktivi/ PI 

Ekonomist Janja Jereb 
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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 Aniya Mojca Dežman 

Strojništvo Marko Peršin 

Informatika Boris Rajšter 

Medijska produkcija Peter Rau 

 

5.2.2.3 Predsedniki razredov 
Študenti vsakega razreda, izberejo svojega predsednika razreda. Ravnateljica 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 prek direktne komunikacije z referatom ali ravnateljico sprotno skrbijo za svoje 
pravice in želje. Višja šola nima raziskovalnega oddelka. 

 

5.2.3 Sodelovanje v projektih 

Poleg izvedbe višješolskega izobraževanja, smo se v študijskem letu 2015/16 prijavili za Erasmus 
listino za mobilnost študentov in predavateljev, saj se starostna struktura študentov spreminja 
(mlajše generacije, povprečna starost približno 30 let). V letu 2016/17 smo listino tudi prejeli. V 
študijskem letu 2017/18 smo omogočili mobilnost eni študentki 1. letnika programa Gostinstvo 
in turizem in trem predavateljema iz programov Logistično inženirstvo in Gostinstvo in turizem 
ter Informatika.  
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5.2.4 Vpis 
 

Tabela 4: Število vpisanih študentov v študijskem letu 2017/2018 

1. letnik 

PROGRAM vpisani ponavljalci Vpisani skupaj 

Ekonomist 50 1 51 

Gostinstvo in turizem 19 1 20 

Gradbeništvo 30 0 30 

Informatika 32 2 34 

Kozmetika 6 0 6 

Logistično inženirstvo 30 2 32 

Medijska produkcija 4 0 4 

Mehatronika 23 0 23 

Organizator socialne mreže 25 0 25 

Strojništvo 19 0 19 

Varstvo okolja in komunala 18 1 19 

Velnes 20 0 20 

Skupaj 276 7 283 

 

2. letnik 

PROGRAM vpisani ponavljalci Vpisani skupaj 

Ekonomist 25 2 27 

Gostinstvo in turizem 17 4 21 

Gradbeništvo 17 6 23 

Logistično inženirstvo 24 2 26 

Mehatronika 16 0 16 
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Organizator socialne mreže 15 1 16 

Varstvo okolja in komunala 13 4 17 

Kozmetika 15 2 17 

Informatika 14 0 14 

Medijska produkcija 3 0 3 

Strojništvo 12 0 12 

Velnes 9 0 9 

Skupaj 180 21 201 

 

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

 

5.2.5 Praktično izobraževanje (PI) 
 

Praktično izobraževanje poteka prek organizatorjev praktičnega izobraževanja. Od decembra 
do februarja šola organizira z organizatorjem PI uvodna srečanja študentov, na katerih se 
študente seznani z njihovimi obveznostmi. Študenti izvedo, kakšne so njihove obveznosti glede 
praktičnega izobraževanja. Predavatelju, ki je hkrati organizator PI, se predstavijo. Za študente, 
ki še nimajo delovnih izkušenj iz področja programa, ki ga obiskujejo, se dogovorijo za 
opravljanje praktičnega izobraževanja v podjetjih – pri tem jim predavatelj - organizator PI 
pomaga, drugi študenti lahko zaprosijo za priznavanje PI. 

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 študenti 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 
 

Ocenjena povprečna prehodnost študentov in prvega v drugi letnik (brez ponavljalcev) je 53,5 
°. Povprečna ocena na izpitih je 7,85. Delež diplomantov glede na vpis pred dvema letoma je 
0,15. 

Podatke o študentih, vpisu v posamezni letnik, napredovanje študentov beleži šola v lastnem 
internem sistemu SIO. Ta sistem šola uporablja tudi kot arhivsko bazo.  

Šola obvešča študente po različnih komunikacijskih poteh: prek spletne strani, ERUDIO ONLINE 
spletnega portala, šolskega maila, SMS sporočil in osebnih pogovorov. V kolikor se izkaže 
potreba, študentom nudimo individualne svetovalne pogovore, povezane s študijem, pisanjem 
diplome in razvojem njihove kariere.  

Preverjanje in ocenjevanje znanja študentov poteka klasično, v učilnici, kot tudi online (tako 
pisanje testov kot tudi opravljanje zagovorov seminarskih nalogov). 

V prihodnjih letih načrtujemo izboljšave pri podpornih sistemih beleženja in izračunavanja 
različnih izobraževalnih kazalnikov. 

Na šoli še ni kariernega centra niti kluba diplomantov, saj študenti ne izražajo potrebe po tem. 
V primeru vprašanj s strani študentov, ki se nanašajo na njihovo kariero, se študent lahko 
individualno pogovori z referentko ali ravnateljico. 

 

5.2.7 Analiza diplomantov  
 

Celotna analiza anketnih vprašalnikov diplomantov je v prilogi 1. 
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5.2.8 Kadri 
 

5.2.8.1 Zaposleni 
 

V študijskem letu 2017/18 so bili zaposlenih na ERUDIO VIŠJI STROKOVNI ŠOLI: 

 

Dimitrij Miklič, direktor  

e-mail: dimitrij.m@erudio.si 

 

mag. Ana Starc Žagar 

e-mail: ana.s@erudio.si 

(od junija 2017 do avgusta 2018 jo je nadomeščala Darija Premk, mail: darija.premk@erudio.si) 

 

Nežka Janhar, referat 

e-mail: referat.vss@erudio.si 

 

Nina Lanjšček, referat - na porodniškem dopustu od maja 2018 

e-mail: nina.brezovnik@erudio.si 

 

Hana Balog, referat 

e-mail: referat.vss2@erudio.si 

(od maja 2018 nadomešča Nino Brezovnik) 

 

Skupne službe:  

Računovodstvo: Bernarda Kozinc s.p. 

IKT – Jure Arh, Aljaž Zajc 

 

mailto:ana.s@erudio.si
about:blank
mailto:nina.brezovnik@erudio.si
mailto:referat.vss2@erudio.si
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Organizatorji praktičnega izobraževanja v študijskem letu 2017/18 po programih: 

Strokovni aktivi/ PI 

Ekonomist Janja Jereb 

Organizator socialne mreže mag. 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 mag. Aniya Mojca Dežman 

Strojništvo Marko Peršin 

Informatika Boris Rajšter 

Medijska produkcija Peter Rau 

 

5.2.8.2 Predavatelji in inštruktorji 
 

Naši predavatelji so imenovani v naziv višješolski predavatelj 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 je na šoli redno zaposlena ravnateljica, 
organizatorka praktičnega izobraževanja in referentki za študijske zadeve. Vsi izpolnjujejo 
predpisane pogoje.  

Šola ima visoko strokovno usposobljene predavatelje, s katerimi neprestano, formalno in 
neformalno izmenjuje informacije glede poteka študijskega procesa in jim nudimo povratno 
informacijo glede zadovoljstva študentov z njihovim delom. 
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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  do 90 pedagoških 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 doseganja ciljev, vzdrževanja kakovosti in dobrih odnosov je 
ustrezna komunikacija med predavatelji in ravnateljico kot tudi med predavatelji samimi.  

S predavatelji se delavci v šoli srečujejo na strokovnih aktivih in predavateljski zborih, oba 
srečanja sta običajno organizirana enkrat letno (po potrebi pa so tudi korespondenčne seje 
predavateljskega zbora). Osebno se ravnateljica sreča s predavateljem že pri postopku 
imenovanja, nato preden s predavanji začne (takrat ima predavatelj individualno srečanje tudi 
z IT podoporo, da spozna sistem predavanj in uporabo elektronske table). Dva tedna pred 
začetkom predavanj referat predavatelja obvesti o pričetku in ga opomni, da pravočasno 
pripravi spletno učilnico.  

Referat s predavatelji komunicira tudi glede seznama prijavljenih študentov na izpit ter pri 
sporočanju rezultatov evalvacij. Vsi predavatelji so seznanjeni hanas povprečno oceno s strani 
študentov, kot tudi najnižjo in najvišjo oceno znotraj programa. V primeru, da so študenti slabo 
ocenili predavatelja, se s predavateljem osebno sestane ravnateljica.  

Strokovnost predavateljev in kvaliteto poučevanja šola spremlja prek izvajanja hospitacij. Izvaja 
jih ravnateljica. 

Predavatelji nastopajo v delu šole tudi kot člani komisij v komisijskih zagovorih in diplomskih 
komisijah. Ravnateljica vedno nastopa v vlogi predsednika, saj tako dobi dober vplogled v delo 
predavateljev in nivoju znanja ter kompetencah študentov. Prav tako ravnateljica pridobi 
koristno informacijo o delu predavateljev v vlogi mentorjev. Pogosto na tovrstnih srečanjih 
predavatelji podajo tudi primerjavo znanja študentov/diplomantov z drugimi višjimi in tudi 
visokimi šolami ter fakultetami.  

Predavatelji se večkrat oglasijo v referatu in pri ravnateljici tudi med študijskim letom (pred 
predavanji, med njimi) tako osebno kot tudi prek telefona – v primerih reševanja težav, 
pogovora o študentih, njihovi odzivnosti in sprotnem delu  pri predavanjih kot tudi pripravi 
diplomskih nalog. 
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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, ki ga komisija oceni. 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 (to so izobraževanja za e-študij, predavatelje se obvešča o 
relevantnih izobraževanjih, konferencah prek elektronske pošte). V študijskem letu 
2017/18 so odšli trije predavatelji prek Erasmusa na 5-dnevno izobraževanje v tujino. 

 

EVALVACIJE PREDAVATELJEV v študijskem letu 2017/18 

Večina ocen se giblje od 4 do 5. Nekaj ocen posameznih predavateljev pa je nižje od 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 4,37 
• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 4,82 

ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,52 
• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 4,68 

LOGISTIKA 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,35 
• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 4,70 

GRADBENIŠTVO 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,54 
• Najbolje je ocenjen predavatelj z oceno 5,00 

VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,08 
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• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 4,88 

GOSTINSTVO IN TURIZEM IN VELNES 

• Povprečna ocena predavatelja je 3,97 
• Najbolje je ocenjen predavatelj z oceno 4,77 

MEHATRONIKA 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,16 
• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 4,69 

KOZMETIKA 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,83 
• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 5,00 

STROJNIŠTVO 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,20 
• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 4,71 

INFORMATIKA 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,24 
• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 4,82 

MEDIJSKA PRODUKCIJA 

• Povprečna ocena predavatelja je 4,27 
• Najbolje ocenjen predavatelj je z oceno 4,61 

 

Kaj je bilo študentom všeč – na osnovi izvedenih evalvacij: 

• na vseh programih študentje najbolj izpostavijo odlično povezovanje teorije s 
praktičnimi primeri, 

• kakovostno podajanje znanja iz stroke, 
• motiviranje h kritičnemu razmišljanju, 
• 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, 
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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, 
• premalo časa med zadnjim predavanjem in izpitom, za dobro pripravo na izpit, 
• izpit je bil preobsežen, glede na znanje, ki so ga pridobili v dokaj kratkem času, 
• branje s prosojnic ali iz učbenika/skripte, 
• študente, ki spremljajo predavanja na daljavo moti, da ne morejo sodelovati v debatah, 

saj ne slišijo pogovora med predavateljem in študenti v učilnici 
• 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 prek: 

• 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 elektronske pošte sporočijo svoja vprašanja, želje, pripombe. 

S študenti šola komunicira na različne načine. V referatu so uradne ure vsak delovni dan od 9h  
do 17.30h, razen petka od 9h do 12h. Komunikacija poteka po telefonu, elektronski pošti ali 
osebno.  
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Ravnateljica je na voljo študentom po predhodni najavi. Ravno tako je omogočena 
komunikacija po telefonu in elektronski pošti. Ravnateljica aktivno komunicira s predsedniki 
razredov in vsaj enkrat letno obišče vsak razred. 

Ob vpisu dobijo študenti 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 14.30h do 17.30h in vsak četrtek od 15h do 18h. 

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 lahko omogočimo od študijskega leta 2016/17 naprej, saj smo pridobili 
ERASMUS listino. Z aktivnosti smo začeli v študijskem letu 2017/18, ko je ena študentka odšla 
na praktično izobraževanje v Španijo. 

 

5.2.10 Materialne razmere 
 

Referat in ostale pisarne so na Litostrojski cesti 40 v Ljubljani. Vsa predavanja in večino vaj 
potekajo na Litostrojski 40 v Ljubljani. Stavba ima tri nadstropja. V kletni etaži je knjižnica in 
arhiv, v prvem nadstropju so učilnice, poimenovane seminarji, in predavalnice ter računalnica 
s sodobno IKT opremo.  

V drugem nadstropju so predavalnice in učilnice, poimenovane seminarji, računalnica (prav 
tako opremljena s sodobno IKT opremo) ter kabinet, ki je namenjen zbornici za višješolske 
predavatelje. V stavbi poleg šole (Litostrojska 40a) se nahajajo še prostori za izvedbo vaj v 
okviru programa Kozmetika. 

Vse predavalnice, seminarji in računalnici so opremljene z računalniki, projektorji in 
pametnimi tablami. 

ERUDIO Višja strokovna šola je zasebna šola, ki se financira izključno iz prihodkov pridobljenih 
na trgu. 

 

5.2.11 Zagotavljanje kakovosti 
 

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

Pri samoevalvaciji aktivno sodelujejo vsi zaposleni na ERUDIO Višji strokovni šoli, predavatelje 
šola seznani s povzetki na predavateljskem zboru, ostali pa si izsledke lahko preberejo v 
poročilu, ki se nahaja pri ravnateljici šole.  

 

Realizacija akcijskega načrta za leto 2017/18: 

• Ravnateljica je opravila online hospitacije. 
• S predavatelji smo se dogovorili, da bodo spodbujali študente, da uporabljajo diplomski 

red že pri pisanju seminarskih nalog. Želeli smo stimulirati študente, da obnovijo 
jezikovna pravila v slovenščini, zato smo za začetek študentom mehatronike poslali 
besedilo, ki je bilo objavljeno v reviji za mehatronike, v katerem je bilo kar nekaj 
slovničnih napak. V besedilu naj bi študenti popravili slovnične napake. Žal se je odzval 
s pošiljanjem popravljenega besedila samo en študent. Iz tega razloga smo opustili 
idejo, da bi oblikovali spletno učilnico in vanjo mesečno vnašali jezikovna pravila in vaje.  

• Za dvig znanja angleščine smo najprej v novembru 2017 vse študente pozvali, da 
preverijo svoje znanje angleščine. Večina študentov se je odzvala. Največ naših 
študentov se je uvrstilo v B2 nivo. Ponudili smo jim, da lahko svoje znanje izpopolnjujejo 
v spletni učilnici, v katero smo vnesli pravila o uporabi sedanjika in zastavili nalogo 
študentom. V spletno učilnico se je vpisalo zgolj 5 študentov, od katerih nihče ni oddal 
naloge.  

• Študente v letu 2017/8 nismo usposabljali študente za učinkovito učenje, smo si pa kot 
akcijski cilj zadali za naslednje študijsko leto  

• v okviru listine Erasmus + je bila izvedena ena izmenjava študentov in dve mobilnosti 
predavateljev. 

• V letu 2017/8 je ravnateljica izvedli krajše razgovore z zaposlenima v referatu. V 
pogovorih je podala povratno informacijo o delu referentk glede na cilje in se seznanila 
s kariernimi željami referentk. 

• V juniju 2018 je bila izvedena anketa med predavatelji glede zadovoljstva z IKT, 
referatom, vodstvom. 

 

AKCIJSKI NAČRT za leto 2018/19 

• Študente usposobiti za učinkovito učenje, 
• Preveriti možnosti za ustanovitev lastne založbe, 
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• Bolj intenzivno komuniciranje šole z lokalnimi podjetji (dodatne predstavitve šole z 
bilteni, sporočanje podjetjem o odličnih študentih), 

• Oblikovanje kariernega centra s kratkimi objavami/predstavitvami diplom odlično 
ocenjenih študentov. 

 

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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