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I. UVOD 
 
 
Namen poslovnika za akademske standarde in kakovost 

1. S poslovnikom za akademske standarde in kakovost želimo zagotoviti, da bodo vsi zaposleni in 
sodelujoči na Visoki poslovni šoli Erudio (v nadaljevanju: VPŠ Erudio) seznanjeni z pravili in postopki 
izvajanja programov ter procesa nenehnega izboljševanja kakovosti. Celoten poslovnik je na voljo v 
elektronski različici in dostopen vsem zaposlenim. 

 

2. Z objavo poslovnika za akademske standarde in kakovost na spletnih straneh VPŠ Erudio želimo 
zagotoviti preglednost nad spremljanjem, zagotavljanjem in izboljševanjem kakovosti ter vodenjem 
postopkov, ki se nanašajo na kakovost, na VPŠ Erudio. V proces trajne skrbi za kakovost želimo 
vključiti vse deležnike VPŠ Erudio: študente, kandidate za vpis, diplomante, pedagoge in raziskovalce, 
goste v pedagoškem procesu, delodajalce diplomantov, sodelujoče partnerje pri projektih, državne in 
druge institucije s področja visokega šolstva ipd. 

 
 
Navodila za uporabo 

1. Spletna različica poslovnika je najnovejše in potrjena s strani Komisije za kakovost. VPŠ Erudio. 
Ustreznost in skladnost vsebine se bo letno preverjala in spreminjala v skladu z obstoječo zakonodajo, 
potrebami okolja in razvojem VPŠ Erudio. 

 

2. Poslovnik je bil sestavljen na podlagi ugotovitev Komisije za kakovost. V namen zagotavljanja 
nenehnega razvoja in izboljševanja kakovosti, so zaželene povratne informacije s strani bralcev.  
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II. AKADEMSKI STANDARDI IN KAKOVOST ŠTUDIJSKIH 
PROGRAMOV 

 
 
II.1. Okvir in postopki za zagotavljanje in izboljševanje standardov kakovosti  

1. Delovanje VPŠ Erudio in njeni postopki za spremljanje, zagotavljanje in izboljševanje 
standardov kakovosti so oblikovani z vidika študentove študijske izkušnje, ki so v središču 
organizacije in izvajanja izobraževanja. 

 

2. Organ, ki je na VPŠ Erudio odgovoren za standarde, kakovost in izboljševanje organizacije in 
izvajanja izobraževanja je Komisija za kakovost (KK) VPŠ Erudio. KK deluje v okviru Senata 
VPŠ Erudio. KK deluje na področju institucionalnega zagotavljanja kakovosti in na področju 
povezovanja s partnerji iz Slovenije in tujine v namen stalne skrbi za kakovost.    

 

V okviru institucionalnega zagotavljanja kakovosti KK organizira redne samoevalvacije 
(vsako leto) in periodične evalvacije študijskih programov (vsaka 3 leta), kjer so vključeni 
tudi predstavniki študentov. 

 

V okviru povezovanja navzven, je KK je odgovorna za potrditev, pregled in spremljanje 
sodelovanja VPŠ Erudio z tujimi partnerji. KK se o sodelovanju z tujimi partnerji odloča na 
podlagi strategije VPŠ Erudio, referenc partnerja, možnosti sodelovanja z vidika 
izobraževalnega, strokovnega, znanstvenega in raziskovalnega dela. 

 

3. VPŠ Erudio  redno spremlja, pregleduje in izboljšuje kakovost, konkurenčnost in učinkovitost 
izobraževalnega, znanstvenega, raziskovalnega in strokovnega dela. V procesu rednega 
spremljanja ima ključno vlogo Samoevalvacijsko poročilo. 

 
 
 
Dodatek 2.1. 
Komisija  za kakovost 
 
Način delovanja 

1. Komisija za kakovost (KK) poroča in svetuje Akademskemu zboru in dekanu na področju upravljanja 
in izboljševanja akademskih standardov in kakovosti študijskih programov in na področju študija in 
poučevanja. 

 

2. KK vodi in spremlja sistem nastajanja novih študijskih programov. 
 

3. KK vodi in spremlja trileten cikel evalvacije študijskih programov in mednarodnega sodelovanja. 
 

4. KK presoja statistične podatke o napredovanju in uspehu študentov in spremlja aktivnosti, ki so 
nastale na podlagi predlogov v samoevalvacijskem poročilu. 

 

5. KK spremlja izpolnjevanje ciljev z vidika zastavljene strategije. 
 

6. KK redno sodeluje s predstavniki študentov in zbira, analizira, evalvira in uporabi evalvacije študentov 
pri izboljševanju kakovosti študijskih programov ter poučevanja. 

 

7. KK svetuje o razvoju in uporabi informacijskega sistema VPŠ Erudio za izboljševanja učenja in 
poučevanja. 

 

8. KK promovira razvoj dobre in inovativne prakse v študijskih programih. 
 
 

Sestava KK 

KK	  je	  komisija,	  ki	  deluje	  v	  okviru	  Senata	  VPŠ	  Erudio.	  KK	  ima	  štiri	  člane:	  	  

• en (1) predstavnik visokošolskih predavateljev 
 

• dva (2) predstavnika, ki ju imenuje dekan  
 

• en (1) predstavnik študentov, ki je tudi član Senata VPŠ Erudio 
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Dodatek 2.2. 
Področje notranjega (institucionalnega) zagotavljanja kakovosti 
 
Način delovanja 

1. Namen KK je spremljanje upoštevanja akademskih standardov in kakovosti programov.  
 

2. KK oblikuje strategijo razvoja z vidika zagotavljanja in zviševanja kakovosti študijskih programov ter 
ustreznosti študijske izkušnje študenta. 

 

3. KK analizira predloge za izvajanje novih študijskih programov in posodobitve obstoječih študijskih 
programov. 

 

4. KK spremlja in letno analizira obremenitev študenta ter predlaga spremembe učnega načrta z vidika 
obremenitve študenta. 

 

5. KK spremlja in spodbuja inovativnost v izvajanju študijskih programov in razširjanju dobre prakse na 
področju poučevanja in učenja ter procesov upravljanja kakovosti. 

 
Spremljanje izvajanja programa in letno poročanje 

1. KK je odgovorna za nenehno letno spremljanje in izboljševanje študijskih programov v skladu z 
zahtevami VPŠ Erudio. 

 

2. KK vodi pregled nad vpisom študentov, njihovim napredovanjem, zaključkom in zaposlovanjem oz. 
nadaljevanjem izobraževanja - odbor presoja podatke z vidika strateškega razvoja študijskih 
programov in strategije ter organiziranosti VPŠ Erudio. 

 

3. KK spremlja mehanizme za povratno informacijo študentov o izvajanju in vsebini programa in 
poučevanju in aktivnostih glede na povratne informacije. 

 

 
 
Dodatek 2.3. 
Področje zunanjega delovanja v smeri izboljševanja kakovosti 
 
Način delovanja 

1. KK svetuje dekanu o razvoju strategije z vidika zagotavljanja in izboljševanja standardov in kakovosti 
mednarodnega sodelovanja VPŠ Erudio. 

 

2. KK prouči in poda mnenje o programih sodelovanja in partnerstvih. 
 

3. KK prouči letna poročila o sodelovanju z mednarodnimi partnerji in svetuje dekanu. 
 

 
 
 
II.2. Načrtovanje novega ali sprememba študijskega programa  

A. Osnovna načela 
 

B. Predmetnik 
 

C. Učni načrti 
 

D. Pričakovane kompetence 
 

E. Potrditev posodobljenega programa 
 

F. Akreditacija novega študijskega programa 
 
 
Osnovna načela 

1. Načrtovanje novega študijskega programa je utemeljeno s potrebami socialnega, kulturnega in 
gospodarskega razvoja okolja. 
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2. Pri načrtovanju in oblikovanju novih študijskih programov VPŠ Erudio moramo zagotoviti doseganje 
pričakovanih kompetenc diplomantov, po katerih so nastale potrebe na trgu delovne sile oz. v 
relevantnem okolju. Pri oblikovanju želimo zagotoviti študentom kakovostno študijsko izkušnjo. S tega 
vidika VPŠ Erudio tudi redno in sistematično spremlja kakovost izvedbe, vsebine in dosežke za vsak 
študijski program. 

 

3. Pri nastajanju novega študijskega programa je zaželeno, da sodeluje čim več pedagoškega osebja ter 
vsi ostali deležniki. Upoštevajo se mnenja študentov, delodajalcev in izvedene statistične analize oz. 
pridobljeni podatki. 

 

4. Oblikovanje programa koordinira programska skupina, ki pri svojem delu upošteva naslednja načela: 
sestaviti takšen študijski program, ki bo zadostil potrebam trga in slediti strategiji razvoja VPŠ Erudio. 
Programska skupina odda potrebno dokumentacijo in zaprosi za mnenje Senat VPŠ Erudio in KK. 

 

5. V primeru izkazanih potreb po spremembah akreditiranega študijskega programa, predlaga KK 
programski skupini, da analizira obstoječi študijski program in na podlagi dokumentacij presodi, kje so 
potrebne spremembe in pripravil posodobitve študijskega programa. 

 

6. Spremenjen študijski program se prav tako kot nov študijski program spremlja vsako leto s stališča 
ustrezne obremenitve študenta, povezanosti med predmeti in doseganja pričakovanih učnih izidov 
študenta oz. kompetenc. 

 
Predmetnik 

1. Pri sestavi predmetnika je potrebno upoštevati značilnosti študijskega področja, v katerega študijski 
program sodi, stopnjo in vrsto študijskega programa in notranjo strukturo predmetnika: smeri, 
moduli. 

 

2. Programska skupina bo namenil pozornost povezovanju pričakovanih učnih izidov in kompetenc 
študenta pri modulih z pričakovanimi kompetencami študenta programa. Za uspešno doseganje 
pričakovanih kompetenc imajo pomembno vlogo pedagoške metode in različni načini preverjanja in 
ocenjevanja znanja, saj mora imeti študent imeti možnost spremljati lasten napredek. 

 

3. Pri načrtovanju študijskih obveznostih je potrebno upoštevati Merila za kreditno vrednotenje študijskih 
programov po evropskem kreditnem sistemu (ECTS). 

 

4. Pri izdelavi predmetnika se upoštevajo Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih 
zavodov in študijskih programov in uporabijo predpisani obrazci Nacionalne agencije za kakovost v 
visokem šolstvu (NAKVIS). 

 
Učni načrti 

1. Pri izdelavi učnih načrtov je potrebno upoštevati: 
-‐ Vsebino in raven študijskega programa in povezanost z drugimi predmeti. 
-‐ Študijske obveznosti je potrebno opredeliti v skladu z Merili za kreditno vrednotenje študijskih 

programov po ECTS. 
-‐ Učni načrt mora ponujati jasno in kratko predstavitev predmeta (na obrazcu VPŠ Erudio). 

Podrobna predstavitev predmeta, z celotno vsebino, obsegom obvezne in priporočene študijske 
literature, nasvetov študentu, načinu dela, obveznostih študenta, načinih ocenjevanja, 
standardih ocenjevanja in ocenjevalni lestvici, povezanosti z ostalimi predmeti, bo predstavljeno 
v predstavitvi predmeta, ki jo bo prejel vsak študent VPŠ Erudio. 

 
Pričakovane kompetence 

1. Splošne in specifične kompetence diplomanta predstavljajo osnovo izdelave predmetnika. V ciljih 
programa zapisane kompetence diplomanta bomo v izvajanju študijskega programa preverili vsaj 
enkrat, zato je pomembno, da celoten programska skupina sodeluje pri načrtovanju programa in 
učnih načrtov. Zagotoviti je potrebno povezanost med predmeti, pozornost pa je potrebno usmeriti 
tudi v različne oblike ocenjevanja, s katerimi preverjamo dosežene kompetence. 

 
Potrditev posodobljenega programa  

1. Program, ki ustreza zahtevam Meril za kreditno vrednotenje, Meril za akreditacijo in zunanjo 
evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov in Poslovniku kakovosti VPŠ Erudio, pošlje 
programska skupina KK, le-ta pa Senatu. 
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2. O potrditvi posodobljenega študijskega programa odloča Senat VPŠ Erudio. 
 
Akreditacija novega študijskega programa 

1. Program, ki ustreza zahtevam strategiji razvoja VPŠ Erudio, Merilom za kreditno vrednotenje, Merilom 
za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov in Poslovniku 
kakovosti VPŠ Erudio, pošlje programska skupina Službi za kakovost, le-ta pa Senatu. 

 

2. O potrditvi vloge za akreditacijo študijskega programa odloča Senat VPŠ Erudio. Če potrdi vlogo za 
akreditacijo novega študijskega programa, pošlje Predlog za akreditacijo novega študijskega 
programa na NAKVIS. 

 

 

II.3. Spremljanje študijskega programa 
 
A. Namen spremljanja študijskega programa 

 

B. Postopki spremljanja študijskega programa 
 

C. Evalvacija študijskega programa 
 
 
Namen spremljanja študijskega progama 

1. Spremljanje študijskega programa je nenehen proces VPŠ Erudio, s katerim skuša zagotoviti 
izboljševanje kakovosti študijske izkušnje. Pri spremljanju študijskega programa bo sodelovala celotna 
programska skupina (visokošolski učitelji, ki sodelujejo v programu, administrativno in strokovno 
osebje). Programska skupina bo nenehno zbirala povratne informacije in mnenja in vključevala 
potrebne spremembe v študijski program za izboljšanje študijskih izidov, organizacije in izvedbe 
izobraževanja in virov VPŠ Erudio. V procesu spremljanja študijskega programa bodo sodelovali 
študenti, visokošolski učitelji, administrativno in strokovno-tehnično osebje. 

 

2. Posebna pozornost je namenjena ocenjevanju in preverjanju dejanske obremenjenosti študenta in 
doseganju pričakovanih kompetenc. 

 
 Postopki spremljanja študijskega programa 

1. Pri spremljanju študijskega programa se dokumentirajo vse informacije, s strani vseh deležnikov. Ob 
sestankih programske skupine se predstavijo povratne informacije deležnikov. 

 

2. Študijski program spremlja dekan od samega začetka izvajanja in pri tem sodeluje z vsemi 
zaposlenimi in zunanjimi sodelavci. Posebno pozornost nameni dobremu komuniciranju vseh 
sodelujočih v izobraževalnem procesu. 

 
Evalvacija študijskega programa 

1. Namen evalvacije študijskega programa je izboljševanje kakovosti programa. 
 

2. Programska skupina izvaja redno evalvacijo, ki vključuje:  
-‐ evalvacijo študijskega programa (poučevanja, ocenjevanja, vseh izobraževalnih dejavnostih, 

zadostnosti in raznovrstnosti virov iz državnega in mednarodnega okolja, analizo dosežkov, 
analizo težav in napak z vidika ustreznosti, transparentnosti, jasnosti), 

-‐ ugotovitev o doseganju pričakovanih študijskih izidov in zagotavljanja akademskih standardov 
in kakovosti, 

-‐ predlog izboljšanja študijskega programa in njegove izvedbe. 
 

3. Programska skupina zbira in analizira informacije iz različnih virov: 
-‐ evalvacijski vprašalniki za študente, 
-‐ evalvacijski vprašalniki za predavatelje, 
-‐ informacije s strani zaposlenih, 
-‐ povratne informacije sodelujočih organizacij, 
-‐ statistične analize (pripravi jih KK), 
-‐ evalvacije vseh dejavnosti, 
-‐ viri za izvedbo programa. 
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4. Za vsak študijski program je potrebno izvesti evalvacijo in jo posredovati KK. 
 

5. Za izvedeno evalvacijo programa je odgovoren dekan.   
 

6. KK VPŠ Erudio pregleda evalvacijske vprašalnike študijskih programov in poda priporočila programski 
skupini, Senatu VPŠ Erudio in dekanu. Ob tem opozori na primere dobre prakse. 

 
 
Dodatek 2.4 
 
 Vsebina evalvacijskega poročila programa 

1. Pričakovani študijski izidi in kompetence: 
-‐ ustreznost pričakovanih študijskih izidov, 
-‐ jasnost pričakovanih študijskih izidov. 

 

2. Vsebina in izvedba predmetnika: 
-‐ doseganje pričakovanih študijskih izidov in vsebina predmetnika, 
-‐ aktualnost in ustreznost vsebine predmetnika, 
-‐ povezanost med cilji predmetov/modulov in cilji predmetnika, 
-‐ poznavanje predmetnika s strani študentov, dosegljivost predmetnika, prilagojenost študentom s 

posebnimi potrebami. 
 

3. Ocenjevanje: 
-‐ strategije ocenjevanja (prisotnost različnih načinov ocenjevanja v predmetniku za preverjanje 

doseganja ciljev predmetnika), 
-‐ jasnost ocenjevalnih kriterijev, 
-‐ ustreznost organizacije izpitnih rokov, 
-‐ povratna informacija študentom o doseženih učnih izidih. 

 

4. Dosežki študentov: 
-‐ uspešnost študentov, 
-‐ sodelovanje študentov v projektih v državnem in mednarodnem okolju, 
-‐ mobilnost študentov. 

 

5. Poučevanje in učenje: 
-‐ strategija poučevanja in učenja glede na cilje študijskega programa, 
-‐ raznovrstnost uporabljenih pedagoških metod, 
-‐ komunikacija in sodelovanje s študenti, 
-‐ ustreznost obremenitve študenta glede na kreditno vrednotenje v programu. 

 

6. Svetovanje in pomoč študentom: 
-‐ možnosti pomoči in svetovanja študentom, 
-‐ prilagoditve študentom s posebnimi potrebami, 
-‐ karierno svetovanje, pomoč pri zaposlitvi, 
-‐ pomoč v primeru nedoseganja pričakovanih študijskih izidov. 

 

7. Zagotavljanje kakovosti študijskega programa: 
-‐ sestanki programske skupine, 
-‐ sodelovanje med predavatelji, 
-‐ letna evalvacija in vpliv na izboljševanje kakovosti. 

 
 
 
 
II.4. Samoevalvacijsko poročilo VPŠ Erudio  
 
 
Uvod 

1. Samoocenjevanje VPŠ Erudio  je skrbno premišljen proces vrednotenja, katerega rezultat je ocena o 
učinkovitosti, konkurenčnosti in uspešnosti VPŠ Erudio. Namen procesa samoocenjevanja je oceniti, 
kje so potrebne spremembe in izboljšave. 
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2. Samoevalvacijsko poročilo pripravi KK VPŠ Erudio, na podlagi prejetih evalvacijskih vprašalnikov 
študijskih programov, evalvacijskih vprašalnikov kandidatov za študij, zapisnikov programske skupine 
in izdelane strategije VPŠ Erudio. 

 
3. Namen samoevalvacijskega poročila je izboljšati delovanje VPŠ Erudio in posredovati povratno 

informacijo vsem zaposlenim o procesu nenehnega izboljšanja kakovosti VPŠ Erudio, izboljšanje 
učinkovitosti, konkurenčnosti in razvoja VPŠ Erudio. 

 
Aktivnosti 

Na podlagi samoevalvacijskega poročila VPŠ Erudio pripravi KK predlog sprememb z namenom izboljšanja 
akademskih standardov in kakovosti in jih posreduje senatu. Pri tem upošteva tudi že podane predloge v 
KK. 
 

1. Mednarodna mobilnost 
Vsa partnerstva oz. vse oblike mednarodnega sodelovanja, kjer se pojavlja VPŠ Erudio, ves čas 
presojamo z vidika kakovosti. 
 

2. Sodelovanje študentov  
S strani Študentskega sveta izvoljeni predstavniki v KK bodo ves čas evalvacije aktivno sodelovali in 
preverili vpliv mnenja študentov na zagotavljanje in izboljševanje kakovosti.   

 
 
Dodatek 2.5 
 
Vsebina samoevalvacijskega poročila VPŠ Erudio 

1. Vodenje VPŠ Erudio: 
-‐ ustreznost in doseganje zastavljene strategije, ciljev, 
-‐ ustreznost organiziranosti VPŠ Erudio, 
-‐ vključenost zaposlenih in študentov v upravljanje in odločanje, 
-‐ uspešnost in učinkovitost notranjega in zunanjega komuniciranja, 
-‐ vodenje dokumentacije in obvladovanje dokumentov, 
-‐ ustreznost prostorov za izvajanje pedagoškega, raziskovalnega in strokovnega dela. 

 

2. Zagotavljanje kakovosti akademskega osebja: 
-‐ ustreznost in stabilnost kadrovske strukture, 
-‐ ustreznost postopkov za izvolitve v naziv, 
-‐ mednarodna mobilnost, 
-‐ strokovno, raziskovalno in znanstveno delo, 
-‐ izobraževanje in usposabljanje akademskega osebja, 
-‐ ustreznost službe za podporo pedagoškemu procesu. 

 

3. Učni viri in pomoč študentom: 
-‐ knjižnični in informacijski viri, 
-‐ tutorstvo, svetovanje, 
-‐ pomoč študentom s posebnimi potrebami, 
-‐ virtualni učni portal 

 

4. Informacijski sistem: 
-‐ upravljanje informacij o napredovanju študentov, zaposljivosti diplomantov, zadovoljstvom 
študentov s študijem, uspešnostjo akademskega osebja, učnih virih, zadovoljstvu akademskega 
osebja, sodelovanjem z drugimi institucijami. 

-‐ dostopnost in javnost informacij (intranet, spletna stran). 
 

5. Finančni viri 
-‐ načrtovanje, obvladovanje in nadzor finančnih virov, 
-‐ novi viri financiranja in sofinanciranja (sodelovanje z gospodarstvom, sponzorstvo, razpisi). 

 

6. Sodelovanje z okoljem 
-‐ mednarodna mobilnost s šolami in drugimi organizacijami, 
-‐ sodelovanje s šolami in drugimi organizacijami v Sloveniji, 
-‐ prenos znanja v prakso, identifikacija in doseganje potreb in pričakovanj zainteresiranih. 

 

7. Sklep in predlogi za izboljševanje kakovosti VPŠ Erudio 
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II.5. Evalvacije s strani študentov 
 
 
Namen 

1. Cilj VPŠ Erudio je zagotoviti študentom najboljšo študijsko izkušnjo z namenom doseči zastavljene 
študijske izide in kompetence. Da bi to dosegla, VPŠ Erudio preverja potrebe relevantnih okolij in z 
njimi povezane zaposlitvene možnosti, študente vključuje v strokovno, raziskovalno in znanstveno 
delo, spodbuja in omogoča soodločanje in soupravljanje  ter vključuje študente v presojo kakovosti 
svojega delovanja in jih z rezultati redno seznanja. 
Evalvacije anket študentov zato pomenijo VPŠ Erudio pomemben način izboljševanja kakovosti. 
 

2. Namen zbiranja, analiziranja in uporabe evalvacij študentov je: 
-‐ izboljšati kakovost študijske izkušnje.  
-‐ zvišati dosežene študijske izide študentov. 
-‐ dobiti povratno informacijo o jasni predstavitvi programa,  njegovi izvedbi in vsebini. 
-‐ vključiti študente v proces izboljševanja kakovosti delovanja programov in VPŠ Erudio. 

 
Postopki evalvacije študentov 

1. VPŠ Erudio želi pridobiti čim bolj celostno in objektivno informacijo o zadovoljstvu študentov, zato 
uporablja pri postopkih evalviranja od neformalnih do bolj sistematičnih metod. Pri postopkih 
evalvacije se zbirajo in presojajo neformalne in formalne povratne informacije (pisne in ustne). Ne 
glede na izbrano metodo evalvacije se mnenja zbirajo in zapišejo z namenom kasnejše analize v 
procesu zagotavljanja, spremljanja in izboljševanja kakovosti. 

 

2. V postopku evalvacije želi VPŠ Erudio pridobiti na podlagi zanesljivih metod ugotoviti: 
-‐ Ali so študijski izidi jasni in razumljivi? 
-‐ Ali so obveznosti študenta, ocenjevalni kriteriji in povratna informacija o oceni jasni? 
-‐ Ustreznost obremenitve študenta z vidika ECTS. 
-‐ Metode in kakovost poučevanja in učenja, dostopnost  virov (knjižnica, IT). 
-‐ Kakovost akademskega svetovanja, podpore, pomoči, tutorstva in komunikacije v času izvajanja 

programa. 
 
Izboljšave metod evalviranja 

1. Čeprav je pomembna metoda pri evalviranju uporaba evalvacijskih vprašalnikov, pa vendar ni edina. 
Da bi preprečili naveličanost študentov in predavateljev z izpolnjevanjem evalvacijskih vprašalnikov, 
bomo uporabljali tudi druge evalvacijske metode, kot so različne skupine, tutorstvo, sestanki 
Študentskega sveta. 

 

2. Ne glede na uporabljeno metodo bo s stališča kakovosti vsaka evalvacija zapisana in dostopna KK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, september 2015 
 

Dekan VPŠ Erudio 
Matjaž Škabar 


