
 
 

 
 

 
 
 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO O 
SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU 

KAKOVOSTI NA  
IZOBRAŽEVALNEM CENTRU PIRAMIDA 

MARIBOR - 
 VIŠJI STROKOVNI ŠOLI 

 
 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/20 
 

 
Pripravili:  

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na IC Piramida 
Maribor, VSŠ ter vodstvo VSŠ 

 
 

 
 
 

Maribor, november 2020



IC PIRAMIDA Maribor, Višja strokovna šola: Samoevalvacijsko poročilo 2019/20 

1 
 

KAZALO VSEBINE 
 

1. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI NA VSŠ .......................................................................... 3 

1.1 Načini spremljanja stanja kakovosti na ICP, VSŠ .................................................. 3 

1.2 Odgovornost za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ...................................... 3 

1.3 Vizija, poslanstvo in vrednote šole ....................................................................... 3 

1.4 Informiranje o kakovosti ...................................................................................... 4 

2 ANALIZA STANJA KAKOVOSTI 2019/20 ........................................................................ 4 

2.1 REZULTATI NOTRANJIH PRESOJ ............................................................................ 4 

2.2 REZULTATI ANKETIRANJ ....................................................................................... 5 

2.3 DRUGI NAČINI ZBIRANJA INFORMACIJ O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU 
KAKOVOSTI NA VSŠ ................................................................................................................. 5 

2.4 PROUČEVANJE STRESA ......................................................................................... 5 

3 UGOTOVITVE EVALVACIJ ............................................................................................. 6 

3.1 ZADOVOLJSTVO S ŠOLO IN ŠTUDIJSKIM PROCESOM ........................................... 6 

3.1.1 Analiza odgovorov za prvi letnik rednega študija ............................................. 6 

3.1.2 Analiza odgovorov za drugi letnik rednega študija .......................................... 6 

3.1.3 Analiza odgovorov za izredne študente ........................................................... 7 

3.2 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ............................................................................... 7 

3.3 OCENJEVANJE PREDAVATELJEV IN NJIHOVA SAMOEVALVACIJA ......................... 7 

3.4 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ................................................................................ 7 

3.4.1 Ankete o PI med študenti ................................................................................. 8 

3.4.2 Ankete o PI za mentorje ................................................................................... 8 

3.5 OCENE GENERACIJ ŠTUDENTOV ........................................................................... 8 

3.6 ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV ............................................................................. 8 

4. UGOTOVITVE PROUČEVANJA STRESA ......................................................................... 9 

5. ODSTOPANJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/20 IN PREDLOG UKREPOV ZA IZBOLJŠAVE V 
2020/21 10 

6. PREVENTIVNI UKREPI  ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI NA VSŠ V 2020/21 ............. 11 

7. SWOT ANALIZA STANJA NA VSŠ ................................................................................ 12 

8. AKCIJSKI NAČRT DELA VSŠ V PRIHODNJE ................................................................... 13 

9. ZAKLJUČEK ................................................................................................................. 13 

PRILOGA 1 ........................................................................................................................... 15 

UVOD .................................................................................................................................. 16 

1. ANKETIRANJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/20 ................................................................. 16 



IC PIRAMIDA Maribor, Višja strokovna šola: Samoevalvacijsko poročilo 2019/20 

2 
 

1.1 ČLANI KOMISIJE ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2019/20 ....................................................................................................................... 16 

1.2 KRATICE ..................................................................................................................... 16 

2. ŠOLA IN ŠTUDIJSKI PROCES ............................................................................................ 17 

2.1 REZULTATI ANKETE O ŠOLI IN ŠTUDIJSKEM PROCESU - PROGRAM ŽIVILSTVO IN 
PREHRANA – PRVI LETNIK, REDNI ŠTUDIJ ............................................................................. 17 

2.2 REZULTATI ANKETE O ŠOLI IN ŠTUDIJSKEM PROCESU – PROGRAM ŽIVILSTVO IN 
PREHRANA - DRUGI LETNIK, REDNI ŠTUDIJ .......................................................................... 21 

2.3 REZULTATI ANKETE O ŠOLI IN ŠTUDIJSKEM PROCESU - PROGRAM: ŽIVILSTVO IN 
PREHRANA – IZREDNI ŠTUDIJ ............................................................................................... 25 

3. ZADOVOLJSTVO STROKOVNIH DELAVCEV 2019/20 ....................................................... 30 

4. PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE .......................................................................................... 41 

4.1 REZULTAT ANKETE O PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVAJU (PI) ZA ŠTUDENTE ................... 41 

4.2 EVALVACIJA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA MED MENTORJI ŠTUDENTOM NA 
PRAKSI ................................................................................................................................... 45 

4.3 POROČILO O IZVAJANJU PI ZA ŠTUDENTE V PODJETJIH ........................................... 45 

5. OCENJEVENJE PREDAVATELJEV ...................................................................................... 48 

6. SAMOEVALVACIJA PREDAVATELJEV ............................................................................... 50 

7. OCENE GENERACIJ ŠTUDENTOV ..................................................................................... 51 

8. ANKETE O ZAPOSLJIVOSTI DIPLOMANTOV .................................................................... 52 

 
 
  



IC PIRAMIDA Maribor, Višja strokovna šola: Samoevalvacijsko poročilo 2019/20 

3 
 

1. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI NA VSŠ 
Kakovostno delovanje šole in izvajanja izobraževalnega procesa je dolgoletna usmeritev IC 
Piramida, VSŠ. K visokim standardom kakovosti so zavezani vodstvo šole in vsi, ki sodelujejo v 
izobraževalnem procesu. Stanje na področju kakovosti se redno in sistematično spremlja in 
preverja z naslednjimi aktivnostmi: 

- redno načrtovanje dela; 
- analize delovanja šole;  
- preverjanje delovanja organov šole; 
- evalviranje posameznih področij oziroma procesov VSŠ in celotnega zavoda;  
- sodelovanje z notranjimi in zunanjimi deležniki šole in spremljanje novih zahtev in 

pristopov na področju kakovosti; 
- sprejemanje in izvajanje ukrepov za zagotavljanje/izboljšanje stanja na področju 

kakovosti. 
 
Pri delu sledimo PDCA krogu kakovosti (planiraj, delaj, preverjaj in ukrepaj), Poslovniku 
kakovosti VSŠ, zakonskim okvirom in različnim pobudam za izboljšave. 
 
1.1 NAČINI SPREMLJANJA STANJA KAKOVOSTI NA ICP, VSŠ 
Kakovost se spremlja z: 

- anketiranjem posameznih deležnikov izobraževalnega procesa; 
- notranjimi presojami; 
- opazovanjem; 
- zbiranjem mnenj, pripomb in pobud. Od letošnjega študijskega leta imamo 

dodatno še spletno »skrinjico zaupanja. 
 
1.2 ODGOVORNOST ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  
Za spremljanje in zagotavljanje kakovosti se vsako leto imenuje Komisija za spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti, ki skupaj z vodstvom VSŠ oblikuje cilje in ukrepe za kakovostno 
delovanje šole. Sicer pa je za kakovostno delo zadolžen vsak sodelavec šola na svojem 
področju delovanja. Najvišja odgovornost za kakovostno izvajanje vseh procesov na šoli, vseh 
organov itd. pa je na vodstvu šole (kar je skladno tudi s Poslovnikom kakovosti VSŠ). Kakovost 
delovanja šole in realizacija zastavljenih ciljev VSŠ se kaže tudi v poročilu o delu VSŠ, ki ga je 
pripravilo vodstvo šole. 
 
1.3 VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE ŠOLE 
Višja strokovna šola sledi svoji viziji in poslanstvu ter vrednotam šole. 
 
VIZIJA ŠOLE je, da postane uspešna, odlična in prepoznavna šola v slovenskem, evropskem in 
tudi širšem mednarodnem okolju. V okolju deluje odprto in strokovno. 
 
POSLANSTVO VSŠ je:  

- izobraževanje mladih in odraslih na visokem strokovnem nivoju, z dobrimi strokovnimi 
kadri in v nenehnem povezovanju s prakso; 

- razvijanje pozitivnega in odgovornega odnosa do znanja in stroke ter tudi v 
medsebojnih odnosih in pri medsebojnem sodelovanju pri vseh sodelujočih 
udeležencih; 
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- skrb za strokovni razvoj vsakega posameznika v prijetnem, ustvarjalnem, delovnem in 
varnem okolju. 

 
VREDNOTE: 

- SPOŠTOVANJE – spoštujemo drug drugega na vseh nivojih delovanja in pri vseh 
sodelujočih deležnikih (študenti/ študenti; zaposleni/študenti; študenti/zaposleni in 
zaposleni/zaposleni). Do vsakega se obnašamo tako, kot bi si želeli, da se drugi 
obnašajo do nas.  

- STROKOVNOST – želimo ves čas razvijati svoje strokovno znanje; pedagoški in strokovni 
delavci ter  drugi zaposleni z nenehnim usposabljanjem, študenti in drugi udeleženci 
izobraževanj pa z resnim odnosom do študija, saj bomo s tem nenehno dvigovali raven 
svojega znanja in usposobljenosti. 

- ODGOVORNOST – vsi (delavci in študenti) smo odgovorni za resen odnos do dela in za 
uspešen študij. Naši medsebojni odnosi temeljijo na zaupanju.  

 
1.4 INFORMIRANJE O KAKOVOSTI 
O stanju na področju kakovosti višje šole poskušamo ažurno in transparentno seznanjati vse 
zainteresirane stranke: predavateljski zbor, študente, vodstvo VSŠ in zavoda, strateški svet in 
tudi širšo javnost. O pomenu kakovosti in rezultatih analiz kakovosti na VSŠ se še posebej 
dobro seznani študente drugega letnika pri Zakonodaji, zagotavljanju kakovosti in nadzoru, 
kjer dodatno zbiramo tudi njihove pobude za izboljšave. Prve letnike pa o stanju kakovosti na 
VSŠ informiramo pri poslovnem komuniciranju in vodenju. Tudi tu poskušamo dobiti njihove 
pobude in pripombe. Izredne študente pa o tem seznanja vodja izobraževanja za odrasle. 
 
V namen transparentnosti o stanju kakovosti so na spletni strani šole objavljena tudi 
samoevalvacijska poročila z rezultati anketiranj. 
 
 

2 ANALIZA STANJA KAKOVOSTI 2019/20 
Na področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti smo tudi v letošnjem študijskem letu uspeli 
izvesti vsa predvidena anketiranje in notranje presoje, ki jih je oblikovala Komisija za 
spremljanje in zagotavljanje kakovosti ob začetku študijskega leta. Zaradi epidemioloških 
razmer in izvajanje izobraževanja na daljavo smo se na VSŠ srečali z dodatnimi ovirami. Zaradi 
omenjene situacije smo prilagodili načine izvajanja anket. Anketiranje je bilo v največjem 
deležu izvedeno spletno. 
 
2.1 REZULTATI NOTRANJIH PRESOJ 
Letošnje študijsko leto smo z notranjimi presojami presojali tri področja delovanja VSŠ in sicer: 

- Delovanje strateškega sveta; 
- Delovanje komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti; 
- Izvajanje izrednega študija. 

 
Notranje presoje so potekale v septembru 2020. Iz poročil o notranjih presojah ni bilo zaznati 
nobenih neskladnosti. Ugotovljene pa so bile številne dobre prakse (urejenost dokumentacije, 
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sodelovanje članov nekega organa, uporaba novih tehnologij …). Podani so bili tudi nekateri 
predlogi za izboljšave. Poročila o notranjih presojah so shranjena v referatu šole.  
 
2.2 REZULTATI ANKETIRANJ 
V letošnjem študijskem letu smo izvedli že ustaljena anketiranja posameznih deležnikov šole. 
Izvedli smo: 

- Anketiranje o zadovoljstvu s šolo in študijskim procesom med študenti; 
- Anketiranje o zadovoljstvu zaposlenih (vseh izvajalcev izobraževalnega procesa) 

na VSŠ; 
- Ocenjevanje predavateljev; 
- Samoevalvacijo dela med predavatelji; 
- Anketiranje o izvajanju praktičnega izobraževanja med študenti; 
- Anketiranje o izvajanju praktičnega izobraževanja pri delodajalcih – mentorjih 

praktičnega izobraževanja; 
- Ocenjevanje generacij študentov; 
- Zaposljivost diplomantov. 

 
Evalvacije so potekale med študenti rednega (1. in 2. letnik) študija ter med izrednimi študenti. 
Rezultati vseh anketiranj so podani v prilogi 1. V njej so tudi grafični prikazi nekaterih 
rezultatov iz katerih so vidni trendi in gibanje ocen. 
 
2.3 DRUGI NAČINI ZBIRANJA INFORMACIJ O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU 

KAKOVOSTI NA VSŠ 
Na šoli poskušamo zbrati pobude in pripombe v t. i. skrinjici zaupanja. V letošnjem študijskem 
letu smo, poleg že obstoječe skrinjice na šoli, uvedli še e-skrinjico zaupanja. Dostop do nje 
imajo vsi člani komisije. Žal pri takšnem zbiranju informacije nismo najbolj uspešni (prazne 
skrinjice).  
 
Več o tem izvemo v razgovorih s študenti, predavatelji in drugimi sodelavci VSŠ ter preko 
predstavnikov študentov in predavateljev v komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 
Komisija s stalnimi stiki z vodstvom šole in drugimi organi ter zaposlenimi, stalno spremlja delo 
šole in reagira na pobude in pripombe, ki jih dobi skozi takšno komunikacijo. 
 
2.4 PROUČEVANJE STRESA 
Redni in izredni študenti so v študijskem letu 2019/20 sodelovali v raziskavi o pojavu stresa 
med študenti, ki jo je izvedla predavateljica Ekonomske šole Murska Sobota, Višje strokovne 
šole. Raziskava je potekala preko spleta, k sodelovanju so bili vabljeni vsi študenti, odzvalo se 
je 50 študentov. 
 
Raziskava je želela odgovoriti na vprašanja, ali so pod večjim stresom redni ali izredni študenti, 
ali večina rednih študentov poleg študija opravlja še delo preko Študentskega servisa, ali je 
strah pred izpitom najpogostejši dejavnik stresa med študenti in ali stresni dogodki bolj 
vplivajo na redne kot izredne študente. 
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3 UGOTOVITVE EVALVACIJ 
Notranje presoje in rezultati anketiranj o stanju kakovosti na VSŠ kažejo manjša odstopanja 
od rezultatov prejšnjih let. Pomembno pa je, da se zaradi vpeljave študija na daljavo, letošnje 
povprečne ocene niso poslabšale. Večina povprečnih ocen je nekoliko nad 4 (na lestvici od 1 
do 5). Ocena vsaj 4 je tudi ciljna ocena.  
 
3.1 ZADOVOLJSTVO S ŠOLO IN ŠTUDIJSKIM PROCESOM 
Pri povprečnih ocenah v nekaterih postavkah ankete je zaznati nihanja ocen. Vendar je pri 
presoji nekega rezultata potrebno upoštevati širši kontekst odgovorov. V letošnjem letu se je 
komisija odločila, da izpusti iz anketnega vprašalnike dve vprašanji o izvajanju praktičnega 
izobraževanja. Opustitev je posledica dejstva, da v času anketiranja študenti še niso na praksi, 
o praktičnem izobraževanju pa imamo na šoli poseben vprašalnik.  
 
Ocene skoraj vseh postavk v vprašalniku so nekoliko nad oceno 4. Preseneča relativno visoka 
skupna povprečna ocena pri rednih študentih, ki je med najvišjimi med vsemi leti spremljanja 
kakovosti na tak način. Žal pa je skupna povprečna ocena nižja med izrednimi študenti. 
 
3.1.1 Analiza odgovorov za prvi letnik rednega študija 
Rezultati prvega letnika kažejo izboljšanje ocen na področju: 

- Spletne strani šole; 
- Delovanja knjižnice (osebje, literatura, časa); 
- Delovanje in uradovanje ter podpore študentom v referatu; 
- Boljšega zadovoljstva študentov s tem na koga se naj na šoli naslonijo; 
- Večjega zadovoljstva z organizacijo PI. 

Študij je tudi v večji meri zadovoljil pričakovanja študentov. Vsa navedena področja so se 
izboljšala za vsaj 0,5 ocene. 
 
Večjega poslabšanja ni zaznati nikjer. 
 
Tudi povprečna ocena študija in šole je višja kot v preteklih letih. 
 
Vsi respondenti bi se na našo šolo še enkrat vpisali, kar je za 24 % več kot lani (tak odstotek 
nismo imeli še nikoli). Ocena študija na daljavo je bila letos prvič izvedena, a je glede na 
zahtevano hitro spremembo študija ocena sprejemljiva, še posebej, ker si veliko študentov 
želi, da bi bila kombinacija študija vpeljana tudi v prihodnje. Iz odprtega dela vprašalnika je 
vidno tudi veliko pohval (o osebju, strokovnem področju šole), kar potrjuje zadovoljstvo 
študentov prvega letnika z izvajanjem izobraževanja. 
 
3.1.2 Analiza odgovorov za drugi letnik rednega študija 
Rezultati kažejo na izboljšanje ocen (za vsaj 0,5 ocene) na skoraj vseh področjih (pogosto so 
ocene glede na lansko leto še precej višje). Je pa res, da so bile lanskoletne ocene na splošno 
nižje.  
 
Poslabšanja ocen ni zaznati. Tudi povprečna ocena študija in šole je višja kot v preteklih letih. 
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Kar 85 % respondentov bi se na našo šolo še enkrat vpisalo, kar je več kot v preteklosti. Ocena 
študija na daljavo, ki je bil letos prvič izveden, je sprejemljiva. Velja enako kot pri prvih letnikih, 
da bi se večina študentov želele kombinirano izobraževati tudi v prihodnje. Iz odprtega dela 
vprašalnika je vidno, da so študentje zadovoljni z osebjem, s strokovnostjo šole, z organizacijo 
izobraževanja, vodstvom šole, ekskurzijami … Nekaj študentov moti hrup oziroma situacija 
povezana z delovanjem višje šole skupaj s srednjo šolo. 
 
3.1.3 Analiza odgovorov za izredne študente 
Rezultati kažejo na manjša nihanja ocen, oceni za organizacijo PI in za študijska gradiva sta se 
poslabšali za 0,5 ocene. Nekoliko nižja je tudi celotna ocena študija (če primerjamo predhodna 
obdobja). Razen enega študenta, bi se vsi na našo šolo še enkrat vpisali. Tudi izvedba študija 
na daljavo se zdi izrednim študentom ustrezna, dobra polovica vprašanih bi želela še v naprej 
obe obliki izobraževanja. Študentje so v večini zadovoljni z osebjem, z njihovo prijaznostjo in 
strokovnostjo ter dostopnostjo. Najde pa se tudi negativna kritika glede odnosov. 
 
3.2 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 
Rezultati letošnje ankete so nekoliko višji kot rezultati iz preteklih let. Preseneča predvsem 
večje zadovoljstvo z nagrajevanjem. Bistveno več je bilo letos odgovorov v odprtem delu 
vprašalnika. Iz odprtega dela vprašalnika opazimo, kako pomembno je na šoli ustvarjati dobre 
odnose in medsebojno  spoštovanje. Žal je kar nekaj pripomb, ki kažejo, da smo zaposleni pri 
medsebojnim delovanju na to premalo pozorni.   
 
Več kot polovica respondentov je sodelovala pri izvajanju študija na daljavo. Vprašani menijo, 
da so za takšno obliko dela potrebovali več časa. Iz odgovorov pa je vidno tudi nekaj pozitivnih 
izkušenj s takšnim delom (npr. večja odzivnost študentov, hitrost odzivov). Več kot polovica si 
želi, da bi tudi v prihodnje imeli na šoli vsaj delno kombinacijo klasičnega izobraževanja in 
izobraževanja na daljavo. 
 
V anketi so izkazana še mnenja, da je za šolo pomembna strokovnost izvajalcev izobraževanja 
in želja po (tudi neformalnih) druženjih.  
 
3.3 OCENJEVANJE PREDAVATELJEV IN NJIHOVA SAMOEVALVACIJA 
To ocenjevanje se izvaja ob koncu semestrov. Tudi letošnje leto smo želeli, da bi imel 
posamezen predavatelj povprečno oceno vsaj 4. Letos smo sprejeli na šoli odločitev, da je 
sprejemljivo odstopanje od 4 oziroma od povprečja vseh do 20 %. Ravnateljica VSŠ v  primerih 
večjega odstopanja opravi razgovore s predavatelji, da se ugotovijo vzroki za nižje ocenitve.  
 
Tudi samoevalvacijski rezultati predavateljev so podobno kot so bili prejšnja leta. 
 
3.4 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 
Letošnje leto so študentje opravljali prakso razpršeno (le redko je bilo v neki organizaciji več 
študentov). Zaradi epidemije s koronavirusom, je prišlo tudi do zamikov pri izvajanju 
praktičnega izobraževanja in je bilo prakso težko organizirati. Večji problem se je pojavil tudi 
za študente, ki so želeli opravljati prakso v tujini (program Erasmus+). Prakso smo morali 
prilagajati situacijam v organizaciji in okoliščinam posameznega študenta. Žal, zaradi 
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epidemije, nismo mogli obiskati študentov na sami praksi in smo tako z mentorji in s študenti 
stopali v stik preko IKT. 
 
3.4.1 Ankete o PI med študenti 
Rezultati prvega letnika kažejo na višje ocene od povprečja preteklih deset let za postavko 
Sodelovanje in delo z mentorji na praksi. Večjega nezadovoljstva nismo zasledili. 
Pri rezultatih drugega letnika je postavka Sodelovanje in delo z mentorji na praksi dobila 
najvišje ocene, podobno kot že v preteklosti. Posebnih izboljšav drugih ocen ni bilo. Poslabšala 
se je ocena Zadovoljstvo s časom opravljanja prakse. 
 
Ocene izrednega študija so precej podobne lanskim ocenam, najbolje je bilo ocenjeno 
sodelovanje in delo z mentorji na praksi. Ocena vpliva možnosti PI na bodočo zaposlitev se je 
rahlo poslabšala, verjetno tudi zaradi velikega števila že zaposlenih izrednih študentov v 
organizaciji, kjer so opravljali prakso. 
 
3.4.2 Ankete o PI za mentorje 
Ni sprememb v ocenah od prejšnjih let. V odprtem delu vprašalnika so bile  opombe o 
zmanjšanju števila ur prakse, želje po tesnejšem sodelovanju z mentorji iz šole, večji 
redoljubnosti glede prihodov študentov na prakso, a so bile tudi pohvale za študente. 
 
3.5 OCENE GENERACIJ ŠTUDENTOV 
Analiza kaže na nekoliko nižje ocene pri izrednih študentih. Tu se je znižala ocena o usvajanju 
znanja med študenti (za več kot 0,5 ocene glede na lansko leto) in je le 4,1. Taksna ocena je 
tudi za obiskovanje P, LV, SV. To je od kar izvajamo to ocenjevanje najnižja ocena za to 
postavko. 
 
Pri rednih študentih so le manjša nihanja (pod 0,5 ocene). Le v primeru drugega letnika kaže, 
da se je obiskovanje P, SV, LV nekoliko izboljšalo (lanska ocena 3,0 je zrastla na 3,5). 
 
3.6 ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV 
V jeseni 2019 smo izvedli anketiranje med našimi bivšimi študenti – diplomanti. Anketirali smo 
diplomante, ki so študij zaključili v predhodnih treh študijskih letih (od št. leta 2015/2016). Na 
anketo se je odzvala 1/3 diplomantov, ki so študirali predvsem kot redni študentje.  
 
Iz rezultatov razberemo, da so bili študentje z izobraževanjem na naši višji šoli zadovoljni in da 
so pridobili veliko strokovnega znanja. Pohvalili so prizadevnosti predavateljev in odnos osebja 
šole do njih, laboratorijske vaje in oglede. Nekaj je bilo tudi pripomb, ker ni nadaljevanja 
študija, je šola skupaj s srednjo šolo …  
 
Le dva študenta nadaljujeta s študijem. Štirje študentje še iščejo zaposlitev po enem letu od 
diplomiranja, ostali so našli službo že med študijem ali kmalu po opravljeni diplomi. Več kot 
polovica diplomantov dela na področjih za katere so se izobraževali in bi si s šolo še želeli 
sodelovati (predvsem na seminarjih). 
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4. UGOTOVITVE PROUČEVANJA STRESA 
Rezultati kažejo, da je zaznava stalnega stresa v izobraževalnem procesu večja pri izrednih 
študentih, obenem pa je delež študentov, ki sploh ne zaznajo stresa večji ravno pri izrednih 
študentih. Izvajalka raziskave je mnenja, da »vzrok za nastalo stresno situacijo lahko iščemo v 
spremenjenem načinu dela študentov, saj se je s prenovo programov le-ta razdelil na 
predavanja, laboratorijske in seminarske vaje, kar od študentov v manjših skupinah zahteva 
večje aktivno vključevanje v izobraževalni proces in aktivnejšo vlogo v času študija z različnimi 
zadolžitvami (v šoli in doma) zato, da lahko ali izpolnijo pogoje za pristop k izpitu ali pa so te 
aktivnosti že strukturni del končne ocene, s katero pridobijo kreditne točke, ko izpit opravijo. 
Študentom predstavljajo stresne dejavnike predvsem predstavitve pisnih nalog in nastopna 
predavanja, posamezni predavatelji ali predmeti oziroma obravnavana vsebina, intenzivnost 
vaj in lastna fizična utrujenost«.  
 
Glede stresa pred izpitom avtorica ugotavlja, da na naši VSŠ moški ne glede na način študij 
občutijo stres, ko imajo izpit, prav tako izredne študentke; pri rednih študentih pa kar 55 % 
študentov strahu ne občuti ali ga občuti občasno. Krivca za vzrok stresa, ki ga povzročajo 
obremenitve pred izpitim, večina študentov vidi pri sebi. Med ostalimi dejavniki vidijo krivdo 
še v predavateljih, v starših, del pa jih meni, da krivec ne obstaja ali pa so navajali vzroke, da 
so za to krive okoliščine, v katerih se pripravljajo na izpit, strah pred nastopom ali stalno 
pomanjkanje časa za pripravo na izpit. Glede zmanjšanja tovrstnega stresa 57 % študentov ne 
vidi nobene rešitve, 23 % jo vidi v boljši pripravljenosti na izpit, 6 % si pomaga s tabletami, 
cigareti in alkoholom, 11 % pa si pomaga s pripomočki za izpit, zato menijo, da je stres manjši. 
 
Ostali rezultati raziskave so dosegljivi v zborniku prispevkov, ki je dosegljiv na http://www.icp-
mb.si/visja-strokovna-sola/o-soli/gradiva-vss/.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icp-mb.si/visja-strokovna-sola/o-soli/gradiva-vss/
http://www.icp-mb.si/visja-strokovna-sola/o-soli/gradiva-vss/
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5. ODSTOPANJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/20 IN 
PREDLOG UKREPOV ZA IZBOLJŠAVE V 2020/21 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je pri pregledovanju rezultatov evalvacij 
(anketiranj) ter rezultatov notranjih presoj in pobud (pripomb) različnih deležnikov v 
študijskem letu 2019/20 ugotovila nekatera odstopanja navedena v naslednji tabeli. V njej so 
podani tudi predlogi ukrepov in zadolžitev.  

Zap. 
št. Odstopanja 2019/20 Predlagani ukrepi v 2020/21 Zadolžen/i 

1 Še zmeraj preredko obiskovanje 
knjižnice – podatki iz ankete 

Predavatelji naj dajo 
študentom tudi naloge, ki jih 
bo napotila tudi v knjižnice 

Vodstvo 
VSŠ, 
predavatelji, 
osebje v 
knjižnici 

2 Nezadovoljstvo študentov zaradi 
hrupa, križanja s srednješolci 

Zamik predavanj z osme, 
začetek predavanj nekaj minut 
kasneje 

Vodstvo 
VSŠ, 
nosilci 
predmetov 

3 Manj ekskurzij, ogledov 
(nerealizirani ogledi) 

To je posledica epidemije. 
Priporočamo močnejše 
medpredmetno združevanje 
(po vzgledu ekskurzije za prvi 
letnik) 

Vodstvo 
VSŠ, 
predavatelji 

4 Odstopanje ocen predavateljev Razgovor z vodstvom VSŠ, 
predstavitve dobrih praks 

Vodstvo VSŠ 
– razgovori s 
tistimi 
predavatelji, 
ki ne 
dosegajo 
predvidenih 
ciljnih ocen 
 

5 Sistematično zbiranje  informacij  o 
diplomantih 

Redna izvedba anketiranja 
med diplomanti  

Vodstvo 
VSŠ, 
referat, 
KZSZK 

6 Večja uporaba e-učilnic Še večja usposobljenost 
predavateljev za uporabo IKT – 
usposabljanja, izmenjava 
praks  

Vodstvo 
VSŠ, 
predavatelji 

7 Delna vpeljava spletnega 
poučevanja 

Pri vsakem predmetu naj bo 
vsaj kakšna ura predavanj 
izvedena spletno 

Vodstvo 
VSŠ, 
predavatelji 

8 Boljše medsebojno poznavanje in 
izboljšanje odnosov med 
zaposlenimi  

Izvedba skupnih srečanj, 
ekskurzij (vsaj 2x na leto) 

Vodstvo 
VSŠ, vsi 
sodelavci 
šole 
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Glede na vse povratne informacije, ocenjujemo, da je izvajanje različnih procesov na šoli 
dobro. Šola se je tudi odlično odzvala na nepredvidene epidemiološke izzive. Pri tem je 
potrebno pohvaliti prav vse sodelavce VSŠ. 
 
Pri pregledu odstopanj in ukrepov, ki smo jih pripravili v samoevalvaciji 2018/19 ugotavljamo, 
da je večina predvidenih ukrepov dala rezultate (večje zadovoljstvo z informiranostjo, spletno 
stranjo, urniki). 
 
Epidemiološka situacija pa je prinesla tudi nekatere pozitivne izkušnje (manj strahu oziroma 
več samozavesti pri uporabi novih tehnologij). 
 
 

6. PREVENTIVNI UKREPI  ZA ZAGOTAVLJANJE 
KAKOVOSTI NA VSŠ V 2020/21 

Ti ukrepi so namenjeni predvsem zadržanju in izboljšanju nivoja kakovosti na šoli. 
 

DOGODEK / STANJE/ PROCES PREVENTIVNI UKREP ali PREVENTIVNA AKTIVNOST 
Urniki Urniki se objavijo: 

- na študentski oglasni deski,  
- v mapi v  tajništvu in  
- v mapi v zbornici 
- na spletnih straneh in se 
- ažurirajo. 

Odsotnost ravnateljice VSŠ  Nadomešča vodja izrednega študija (pooblastilo v tajništvu šole); 
dodatna nadomeščanja se opravijo v tajništvu in obvestijo zaposleni.  

Odsotnost osebja v referatu  
  

Prenos aktivnosti na tajnico v tajništvu ICP. 
Obvestilo na oglasni deski in vratih referata ter na spletnih straneh. 

Odsotnost predavatelja Obvestilo na oglasni deski in na spletnih straneh. 
Nadomeščanje pedagoškega procesa z drugim predavateljem ali v 
novem izbranem terminu. Obvezno obveščanje vodstva in študentov z 
javno objavo.  

Odprtost v knjižnici, 
morebitne odsotnosti osebje 

Objava uradnih ur na internetu. 
Sprotna objava odsotnosti osebja knjižnice oz. zaprtosti knjižnice na 
internetu. 

Urejenost prostorov Razgovor s študenti, predavatelji in drugimi deležniki za splošno 
skupno skrb za urejenost prostorov. 

Čistost šole Preventivni pogovor s čistilnim servisom in predstavitev naših 
pričakovanj. 

Kajenje na območju šole Seznanitev študentov z zakonom o prepovedi kajenja ter območjem 
prepovedi. 

Dokumentacija  Opozorilo o odgovornem ravnanju z dokumenti. Še posebej z 
občutljivimi podatki 

Organi šole Preventivno opozorilo o odgovornem sodelovanju in prisotnosti 
članov na sejah, imenovanje vseh organov. 
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Poškodbe opreme, pohištva, 
računalnikov, opreme v 
laboratorijih 

V primeru poškodb, nedelovanja strojev in naprav, računalnikov, 
projektorjev itd., se obvesti tajništvo, ravnatelja VSŠ. 

Informiranje Nenehno informiranje vseh deležnikov preko dogovorjenih inf. poti. 
Posebne situacije Sprotno obveščanje vseh deležnikov. 
Ustvarjanje pozitivnega 
vzdušja na šoli 

Spodbujanje pozitivne komunikacije, druženja (ekskurzije, srečanja …) 

Mednarodna vpetost šole Nadaljevanje mednarodnih sodelovanj programa Erasmus+. 
Strokovni razvoj šole Možnosti za dodatna izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, 

udeležbe na sejmih, konferencah. 
Družbena odgovornost šole Vzpodbujanje zaposlenih za širšo podporo študentom, sodelovanje z 

različnimi društvi, kulturnimi ustanovami … 
Strokovna zavezanost in 
prepoznavnost šole 

Izdaja zbornika ob svetovnem dnevu hrane, aktivne udeležbe 
predavateljev na seminarjih/ konferencah. 

 
 

7. SWOT ANALIZA STANJA NA VSŠ  
PREDNOSTI 
 Predavatelji z izkušnjami in 

znanjem 
 Sodobno urejeni prostori 
 Sodobno opremljeni laboratoriji in 

ustrezna laboratorijska oprema in 
aparati 

 Vzpostavljena mreža sodelovanja z 
zunanjim okoljem 

 Prepoznavnost v okolju 
  Lasten razvoj in inovativni Izdelki 
 Izkušnje s spletnim učenjem in IKT 

 

PRILOŽNOSTI 
 Sodelovaje s podjetji 
 Mednarodno sodelovanje 
 Novi projekti 
 Vpis tujih študentov 
 Izkoriščanje medijev v povezavi s 

promocijo hrane in zdravega 
življenjskega sloga 

 Novi načini poučevanja na daljavo 
 

 

SLABOSTI 
 Pretežno starejši kolektiv 
 Slabše poznavanje  sodobnih 

informacijskih programov in 
tehnologij 

 Premalo angažiranosti zaposlenih v 
socialnih omrežjih in v spletnih 
objavah  

NEVARNOSTI (TVEGANJA) 
 Manj številčne generacije 
 Nižji vpis 
 Spremembe v družbi 
 Konkurenčni programi 

izobraževanja 
 Epidemiološko slabe družbene 

razmere 
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8. AKCIJSKI NAČRT DELA VSŠ V PRIHODNJE 
 

Zap. 
št. 

Aktivnost Načini Nosilec 
aktivnosti 

Čas 

1.  Spremljanje in 
zagotavljanje 
kakovosti 

Izvajanje 
anketiranj, 
notranjih 
presoj. 
Sprotno in 
transparentno 
informiranje o 
stanju 
kakovosti na 
VSŠ 

Vodstvi ICP 
MB 
Vodstvo VSŠ 
KZSZK 

Vso leto 

2.  Uvajanje sprotnega  
zbiranja  informacij o 
diplomantih 

Anketa med 
diplomanti 

Vodstvo VSŠ, 
referat, 
 KZSZK 

Konec marca 
2021 

3.  Prehod na elektronski 
indeks 

Spremljanje 
uvedbe 
elektronskega 
indeksa za prvo 
generacijo 
rednih 
študentov 

Vodstvo VSŠ, 
referat 
 

2020, 2021 

4.  Mednarodno 
sodelovanje 

Izvedba 
mednarodnega 
posveta 

Vodstvo VSŠ 2020/21 ali 
zaradi 
epidemije 
2021/22  

 
 

9. ZAKLJUČEK  
Stanje na področju kakovosti na višji strokovni šoli je dobro. Na nobenem področju presoje, 
anketiranj ali opazovanj niso bila zaznana neskladja. Šola sistematično spremlja nivoje 
kakovosti in smiselno prilagaja orodja oziroma načine ugotavljanja kakovosti na nekem 
področju. Sledi se principu: načrtuj, delaj, preverjaj in ukrepaj.  
 
Šola je uspela tudi izboljšati nekatera v preteklosti zaznana šibka področja (informiranost, 
organizacija dela …). 
 
Na šoli delujejo vsi, z zakonom predvideni organi. 
 
Na področju kakovosti ima šola že izdelane nekatere kazalnike (ocene predavateljev, 
povprečne ocene). 
 
Šola skrbi za redno in transparentno informiranje deležnikov o stanju kakovosti. 
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Šola izkazuje skladnost realizacije načrtov na šoli (letni delovni načrti) in poročil. V primeru 
odstopanj šola pripravlja  argumentirane razlage.  
 
Šola je bila izredno odzivna in prilagodljiva v času epidemije. Tudi zato je bil prehod študentov 
v drugi letnik dober.  
 
Čeprav šolo čakajo novi izzivi, je vseeno na mestu pohvala vsem, ki so v burnem letu 2019/20 
sodelovali pri izvajanju izobraževanja na ICP Maribor in vodstvu šole pri doseganju in celo 
preseganju ciljev.  
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PRILOGA 1 
 

 
 

REZULTATI EVALVACIJ  
NA VSŠ 

 
ZA ŠTUDIJSKO LETO  

2019/20 
 
 

Zbrale in uredile: Vesna Poštuvan, Irena Vračko, Silva Hostnik in  
ravnateljica VSŠ mag. Neva Malek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

september, 2020 
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UVOD 
Anketiranja in evalvacije so del stalne in večletne prakse IC Piramida Maribor, Višje strokovne 
šole, s katerimi spremljamo in analiziramo delo in procese na šoli. Rezultati evalvacij so 
podlage za nadaljnje ukrepe, usmeritve in prizadevanja za izboljšanje kakovosti VSŠ. 
 
 

1. ANKETIRANJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/20 
V letu 2019/20 je anketiranje potekalo po akcijskem načrtu evalvacij, ki ga je pripravila 
komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ. V letošnjem letu pa je prišlo do 
spremembe načina anketiranj. Zaradi epidemije smo pripravili spletne ankete. Le anketiranji 
o diplomantih in o ocenah predavateljev sta bili (delno za ocenjevanje predavateljev in v celoti 
za diplomante) izpeljani klasično v zimskem semestru. Rezultate nekaterih področij zato ni 
pripravil referat, ampak komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Akcijski načrt 
evalvacij pa je bil v celoti izpolnjen. 
 
Ankete so izpolnjevali različne skupine udeležencev izobraževanja. Anketiranja so izvedli ter 
obdelali rezultate: 

- komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ; 
- referat za redni študij; 
- vodja izobraževanja odraslih študentov, 
- ravnateljica VSŠ.    

 
1.1 ČLANI KOMISIJE ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V ŠTUDIJSKEM LETU 

2019/20  

1. Vesna Poštuvan – predsednica 
2. dr. Oto Težak 
3. dr. Alenka Hmelak Gorenjak 
4. Marija Sraka  
5. Zdenka Masten  
6. Tina Penić – redna študentka – ŽP 
7. Matej Marko  – izredni študent – ŽP 

 
1.2 KRATICE 
ŽP – živilstvo in prehrana 
VŠŠ – višja strokovna šola 
PI – praktično izobraževanje 
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2. ŠOLA IN ŠTUDIJSKI PROCES 
V tem poglavju so zbrani rezultati anketiranj študentov rednega in izrednega študija o 
delovanju višje strokovne šole in njihova mnenja o izvajanju izobraževalnega procesa. Zaradi 
primerljivosti so  podani še rezultati anketiranj iz predhodnih študijskih let.  
V kolikor pri kakšnem opisnem odgovoru ni navedenega števila ponavljanj, to pomeni, da se 
je tak odgovor pojavil le po 1x. Nekateri rezultati odprtega dela vprašalnika so smiselno 
strnjeni. 
 
2.1 REZULTATI ANKETE O ŠOLI IN ŠTUDIJSKEM PROCESU - PROGRAM ŽIVILSTVO IN 

PREHRANA – PRVI LETNIK, REDNI ŠTUDIJ 
 
Število anketiranih  

Študijsko leto N Število vseh 
vpisanih študentov 

% glede na vpisane 
študente 

2009/10 34 135 25  
2010/11 38 145 26 
2011/12 32 111 29 
2012/13 26 70 37 
2013/14 40 75 53 
2014/15 45 69 65  
2015/16 42 60 70 
2016/17 25 50 50 
2017/18 14 54 26 
2018/19 29 43 67 
2019/20 
Spletna anketa  

18 38 vpisanih 
26 aktivnih (sicer je bilo takih 
število študentov  27, a ker je 
bila ena študentka pri 
izrednih, je tudi  ankete 
delala pri izrednih) 

47  
67 

 
Anketa o šoli in študijskem procesu 2019/2020 za 1. letnik rednih študentov je bila izvedena v 
maju 2020. 
 
Posamezne trditve so študentje ocenjevali na 5-stopenjski lestvici od 1 do 5.  
Sploh se ne strinjam - ocena 1 
Se ne strinjam - ocena 2 
Deloma se strinjam - ocena 3 
Pretežno se strinjam - ocena 4 
Popolnoma se strinjam – ocena 5 
Odgovor ne vem se pri izračunu povprečne ocene ni upošteval.  
 
Zbrali, obdelal in pripravili:  
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 
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1. Prosimo vas, da s križcem označite najbolj ustrezno trditev. 

 

Zap. 
št. 

Področja ocenjevanja 
 

Povpreč
ne 

ocene 
2009/10 

Povpreč
ne 

ocene 
2010/11 

Povpreč
ne 

ocene 
2011/12 

Povpreč
ne 

ocene 
2012/13 

Povprečn
e ocene 
2013/14 

Povpreč
ne 

ocene 
2014/15 

Povpreč
ne 

ocene 
2015/16 

Povpreč
ne 

ocene 
2016/17 

Povpreč
ne 

ocene 
2017/18 

Povpreč
ne 

ocene 
2018/19 

Povprečn
e ocene 
2019/20 

1.  Dobil-a  sem potrebne informacije 
o študijskem procesu (obvestila o 
poteku, razporeditev v skupine, 
strokovne ekskurzije, delo pri 
predmetih, itd.) 

4,1 3,9 3,8 3,9 4,2 4,2 4,0 4,5 4,0 4,3 4,1 

2.  Obveščanje je bilo ustrezno 
(oglasna deska, bilten, predavatelji 
pri svojih predmetih, itd.). 

4,5 4 3,9 3,6 4,0 4,2 4,0 4,0 4,0 4,1 4,4 

3.  Prostori (predavalnice, 
laboratoriji) za predavanja in vaje 
so ustrezni. 

4,6 4,5 4,1 3,9 4,4 4,3 4,4 4,4 4,3 4,2 4,3 

4.  Spletna stran šole je uporabna. 3,6 3,8 4,1 3,9 3,9 4,1 3,8 3,7 3,0 3,7 4,4 

5.  V šoli sem imel/a možnost 
uporabljati internet. 

3,8 3,5 4,2 3,4 4,2 4,0 3,5 4,0 4,5 4,2 3,9 

6.  Urniki za predavanja, seminarske 
in laboratorijske vaje so bili 
ustrezni. 

4,2 3,0 3,5 3,4 3,5 3,8 3,6 3,8 3,7 4,0 4,4 

7.  Študijska gradiva predavateljev so 
bila ustrezna.  

4,4 3,7 3,9 3,6 3,9 3,8 3,5 4,2 3,8 3,9 4,1 

8.  V knjižnici je dovolj strokovne 
literature in virov. 

4,2 3,8 4,2 3,5 4,4 4,0 4,0 3,6 4,2 2,3 3,9 

9.  Pomoč osebja  v knjižnici je 
ustrezna.  

4 3,6 4,2 4,3 4,1 4,4 3,1 4,3 4,2 3,1 4,3 

10.  Prostori v šoli (čitalnica) , kjer lahko 
študiram, je ustrezen. 

3,9 3,5 3,9 2,8 3,9 3,9 3,7 4,2 4,2 2,9 3,9 

11.  Vem, na koga se lahko obrnem v 
zvezi s študijem (tutorstvo, 
svetovanje itd.) 

4,6 4,0 4,6 3,6 4,1 3,7 3,8 3,6 3,7 3,1 4,3 

12.  Uradne ure referata so ustrezne. 4,4 3,9 4,2 3,1 3,5 3,4 3,3 3,9 3,3 3,8 4,3 

13.  Delo osebja v referatu (pomoč, 
informacije, odzivnost) je 
ustrezno. 

4,8 4,0 4,2 3,9 3,9 3,6 3,6 3,7 4,0 3,9 4,6 

14.  Na razpolago je dovolj informacij o 
možnosti vključevanja v projekte in 
mednarodno izmenjavo. 

4,6 3,5 3,3 3,6 3,6 3,6 3,8 3,6 3,8 4,3 4,4 

15.  Organizacija praktičnega 
izobraževanja je bila ustrezna. 

4,5 4 4,1 3,8 3,9 4,1 3,7 3,8 4,2 4,0 4,5 

16.  Na  praktičnem izobraževanju sem 
opravljal/a ustrezna strokvona 
dela in prisobil/a delovne izkušnje. 

4,1 3,5 4,2 3,9 4,0 3,8 3,6 4,0 4,0 4,3 0 

17.  Spremljanje praktičnega 
izobraževanja s strani šole je bilo 
ustrezno. 

4,4 3,7 3,0 3,9 4,0 4,1 4,0 3,5 4.0 3,7 0 

18.  Dosedanji študij je izpolnil moja 
pričakovanja. 

4,1 3,8 3,9 3,0 3,8 3,8 3,8 4,1 3,6 3,5 4,3 

  Povprečna vrednost celotnega 
sklopa vprašanj 

4,27 3,76 3,96 3,62 3,96 3,93 3,73 3,94 3,91 3,7 4,3 
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2. Če bi se še enkrat vpisovali na višjo šolo, ali bi izbrali ponovno Izobraževalni center 
Piramida Maribor, Višjo strokovno šolo? 

a) da 

leto 
2009/

10 
2010/

11 
2011/

12 
2012/

13 
2013/

14 
2014/

15 
2015/ 

16 
2016/ 

17 
2017/

18 
2018/
2019 

2019/
20 

da 79 % 81 % 79 % 60 % 83 % 75 % 62 % 71 % 83 % 76 % 100 % 

 
Nam lahko zaupate zakaj DA?  

- Ker bi se odločila za isto smer 
- Ustrezni predmeti in potek samega izobrazevanja 
- Zaradi pridobljenega znanja preko praktičnega izobraževanja 
- Ker se profesorji posvetijo študentom. 
- Ker me ta stroka veseli. 
- ker šola da nek pridih domačnosti, počutiš se sprejetega, opaženega in nisi številka. 
- Ker mi je všeč. 
- Ker se že vsa srednješolska leta šolam v tej smeri 
- Ni težko 
- Ker se profesorji trudijo za študente in so vedno pripravljeni pomagat in prisluhnit. 
- Korekten odnos in odlična obveščenost s strani ravnateljice in profesorjev. 

 
b) Ne: 0 % 

Nam lahko zaupate zakaj ne? / 
 
3 Kateri je bil vaš najljubši predmet v tem študijskem letu?  

 
2009/ 

10 
2010/ 

11 
2011/ 

12 
2012/ 

13 
2013/ 

14 
2014/ 

15 
2015/ 

16 
2016/ 

17 
2017/ 

18 
2018/ 

19 
2019/ 

20 
TRB PSV, 

PRZ 
ŽMB, 
TPE, 
EMP 

TPE TPE 
12x 

TRB 
11x 

TRB 
13 x 

ŽMB, 
TRB 
8x 

ŽMB 
3x 

TRB 
8x 

TRB, 
TPE 
5x 

 
4. Kateri predmet vam je bil najmanj všeč v tem študijskem letu? 

2009/
10 

2010/
11 

2011/
12 

2012/
13 

2013/
14 

2014/
15 

2015/
16 

2016/
17 

2017/
18 

2018/
19 

2019/
20 

TPE TPE ŽAŽ EMP TPE 
10x 

PRZ 
9x 

SIS 
8x 

SIS, 
EMP 
12x 

ŽAŽ 
5x 

SIS 
8x 

SIS 
11x 

Komentar: Zanimivo je dejstvo, da kakšno leto nek predmet ocenjuje ena skupina kot najboljši, 
druga pa kot najslabši. Vzrok zato ni pojasnjen. 
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5. Kako pogosto ste obiskali knjižnico v tem študijskem letu?  
 2009/

10  
v % 

2010/
11  
v % 

2011/
12  
v % 

2012/
13 
v % 

2013/
14  
v % 

2014/
15  
v % 

2015/
16  
v % 

2016/
17  
v % 

2017/
18  
v % 

2018/
19  
v % 

2019/
20  
v % 

do 2 krat 
 

62 86 57 55 45 53 78 79 82 62 61 

2 do 5krat 
 

21 8 39 30 42,5 47 20 21 18 26 39 

5 do 10 krat 
 

0 3 4 15 10 0 2 0 0 10 0 

več kot 10 krat 
 

0 3 0 0 2,5 0 0 0 0 2 0 

 
6. Koliko časa ste povprečno študirali pred študijem na daljavo (pred koronavirusno 
epidemijo)? 

 2009
/10  
v % 

2010
/11  
v % 

2011
/12  
v % 

2012
/13  
v % 

2013
/14  
v % 

2014
/15 
v % 

2015
/16  
v % 

2016
/17  
v % 

2017
/18 
v % 

2018
/19 
v % 

2019
/20 
v % 

do 1 uro / teden 
         

47 47 36 34 50 39 34 25 18 59 6 

do 5h / teden    
           

32 50 54 52 40 55 44 50 82 29 67 

do 10 ur / teden   
        

9 3 10 14 10 6 10 8 0 12 16 

nad 10 ur / teden 
 

3 0 0 0 0 0 12 17 0 0 11 

 
7. Koliko časa ste povprečno študirali v času študija na daljavo (med koronavirusno 
epidemijo)? 

 2019/20 (v %) 
do 1 uro / teden          11 

do 5h / teden              33 
do 10 ur / teden          39 

nad 10 ur / teden 17 
 
8. Kako ocenjujete izvedbo študija na daljavo?  

 2019/20  
Povprečna ocena študija 
na daljavo 3,67 

 
9. Kakšen način študija bi si želeli v prihodnje? 

odgovori 2019/20 (v %) 
le spletni način - na daljavo 11 
le v šoli 28 
kombinacija študija v šoli in 
na  

61 
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10. Napišite kaj vam je na šoli všeč in bi pohvalili  
- Predavanja in izvedba vaj 
- Osebje 
- Da študentje nismo samo številka, ampak se lahko kadarkoli obrnemo na osebje, ki je vedno 
pripravljeno prisluhniti in ustrezno ukrepati 
- Profesorji pripravljeni pomagat in svetovat za boljše razumevanje snovi 
- organizacijo 
- Izvedla laboratorijskih vaj. 
- Organizacija predavanj 
- KOLOKVIJI, ODNOS PROFESORJEV, POMOČ 
- Všeč mi je to, ko potrebuješ pomoč jo dobiš takoj 
- Vse. 
- Laboratoriji 
- Pohvalila bi delo ravnateljice, in delo nekaterih predavateljev (absolutno ne vseh) 
- Komunikacija z vsemi 
- Odnos profesorjev do študentov, priskrbljeno učno gradivo 
 
11. Napišite, kaj vam na šoli ni všeč in vas moti:  
- Nic 
- Ne vem 
- nič me ne moti 
- Profesorji bi lahko podali več povratnih informacij v času pandemij 
- PREDOLGA PREDAVANJA 
- Nic 
- Neudobni stoli v predavalnici 
 
2.2 REZULTATI ANKETE O ŠOLI IN ŠTUDIJSKEM PROCESU – PROGRAM ŽIVILSTVO IN 

PREHRANA - DRUGI LETNIK, REDNI ŠTUDIJ 
 

Študijsko leto N Število vseh 
vpisanih študentov 

% glede na vpisane 
študente 

2009/10 41 45 91 
2010/11 25 26 96 
2011/12 25 27 93 
2012/13 21 28 75 
2013/14 20 26 77 
2014/15 27 35 77 
2015/16 29 46 63 
2016/17 24 31 77 
2017/18 15 20 75 
2018/19 24 27 89 
2019/20 – spletno 
izvedena anketa 

20 34 59 

Anketa o šoli in študijskem procesu za redne študente 2. letnika je potekala zaradi epidemije 
spletno - maj 2020.  
 
 



IC PIRAMIDA Maribor, Višja strokovna šola: Samoevalvacijsko poročilo 2019/20 

22 
 

Posamezne trditve so študentje ocenjevali na 5-stopenjski lestvici od 1 do 5.  
Sploh se ne strinjam - ocena 1 
Se ne strinjam - ocena 2 
Deloma se strinjam - ocena 3 
Pretežno se strinjam - ocena 4 
Popolnoma se strinjam – ocena 5 
Odgovor ne vem se pri izračunu povprečne ocene ni upošteval.  
 
Zbrali, obdelali in pripravili:  
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
 
1. Prosimo vas, da s križcem označite najbolj ustrezno trditev! 

Zap. 
št.  Področja ocenjevanja 

 

Povpre
čna 
ocena 
2009/1
0 

Povpre
čna 
ocena 
2010/1
1 

Povpre
čna 
ocena 
2011/1
2 

Povpre
čna 
ocena 
2012/1
3 

Povpre
čna 
ocena 
2013/1
4 

Povpre
čna 
ocena 
2014/1
5 

Povpre
čna 
ocena 
2015/1
6 

Povpre
čna 
ocena 
2016/1
7 

Povpre
čna 
ocena 
2017/1
8 

Povpre
čna 
ocena 
2018/1
9 

Povpre
čna 
ocena 
2019/2
0 

1.  Dobil-a  sem potrebne 
informacije o študijskem 
procesu (obvestila o poteku, 
razporeditev v skupine, 
strokovne ekskurzije, delo pri 
predmetih, itd.) 

3,8 4,2 3,04 4,0 4,1 3,6 4,5 4,3 4,3 3,9 4,4 

2.  Obveščanje je bilo ustrezno 
(oglasna deska, bilten, 
predavatelji pri svojih 
predmetih, itd.). 

3,9 4,2 3,7 3,7 3,9 2,6 4,3 4,3 4,3 3,7 4,4 

3.  Prostori (predavalnice, 
laboratoriji) za predavanja in 
vaje so ustrezni. 

3,9 4,0 3,9 3,8 3,9 3,8 4,4 4,5 4,6 3,9 4,4 

4.  Spletna stran šole je uporabna. 2,2 4,0 4,0 2,9 3,8 2,1 4,4 4,3 3,7 2,7 4,2 

5.  V šoli sem imel/a možnost 
uporabljati internet. 3,1 3,6 3,5 3,2 2,3 2,4 3,8 3,8 3,5 3,2 3,6 

6.  Urniki za predavanja, 
seminarske in laboratorijske 
vaje so bili ustrezni. 

3,5 3,7 3,6 3,0 3,7 3,9 4,0 4,2 3,8 2,9 3.9 

7.  Študijska gradiva predavateljev 
so bila ustrezna.  3,9 4,1 3,9 3,3 3,8 3,7 4,3 4,3 4,3 3,7 4,1 

 
8.  V knjižnici je dovolj strokovne 

literature in virov. 3 3,1 4,1 3,5 3,6 2,9 3,9 4,2 4,3 2,3 4,1 

9.  Pomoč osebja  v knjižnici je 
ustrezna.  3,5 3,6 3,9 4,5 4,1 2,9 3,7 4,3 4,3 2,2 4,3 

10   Prostori v šoli (čitalnica) , kjer 
lahko študiram, je ustrezen. 3,0 2,8 3,9 3,7 3,4 2,7 3,8 4,4 3,8 2,5 3,9 

11   Vem, na koga se lahko obrnem 
v zvezi s študijem (tutorstvo, 
svetovanje, itd.) 

3,9 3,9 4,1 3,6 3,6 3,6 4,2 4,2 4,4 3,5 4,4 

12   Uradne ure referata so 
ustrezne. 3,4 3,9 4,0 3,6 2,7 2,5 4,0 4,3 3,1 3,2 3,9 

13   Delo osebja v referatu (pomoč, 
informacije, odzivnost) je 
ustrezno. 

3,6 4,1 4,3 3,9 2,8 2,6 3,9 4,6 4,4 3,7 4,4 
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14   Na razpolago je dovolj 
informacij o možnosti 
vključevanja v projekte in 
mednarodno izmenjavo. 

3,0 4.0 3,7 3,1 3,7 3,0 4,0 4,4 4,4 3,2 4.0 

15   Organizacija praktičnega 
izobraževanja je bila ustrezna. 3,4 4,1 3,9 3,4 4,2 3,6 4,7 4,3 3,5 3,7 4.4 

16   Na  praktičnem izobraževanju 
sem opravljal/a ustrezna 
strokovna dela in prisobil/a 
delovne izkušnje. 

2,8 4,0 3,1 4,2 3,8 3,6 4,0 4,3 3,2 3,7 0 

17   Spremljanje praktičnega 
izobraževanja s strani šole je 
bilo ustrezno. 

2,9 3,9 3,7 3,6 3,9 3,6 4,2 4,4 4,2 3,6 0 

18   Dosedanji študij je izpolnil moja 
pričakovanja. 3,4 3,6 3,9 3,6 3,76 3,9 4,1 4,6 3,5 2,8 3.7 

 Povprečna vrednost celotnega 
sklopa vprašanj 3,34 3,81 3,79 3,58 3,60 3,17 4,12 4,32 3,97 3,2 4,1 

 
2. Če bi se še enkrat vpisovali na višjo šolo, ali bi izbrali ponovno Izobraževalni center 
Piramida Maribor, Višjo strokovno šolo? 

 2009/ 
10 
v % 

2010/ 
11 
v % 

2011/ 
12 
v % 

2012/ 
13 
v % 

2013/ 
14 
v % 

2014/ 
15 
v % 

2015/ 
16 
v % 

2016/ 
17 
v % 

2017/ 
18 
v % 

2018/ 
19 
v % 

2019/ 
20 
v % 

da   61 88 72 70 95 74 83 83 53 62 85 
 
Nam lahko zaupate zakaj?  
DA: 

− Dober program, naučijo te bistvene stvari v zvezi s snovjo in še več, koristne stvari za 
življenje 

− Ker me zanima področje živilstva in prehrane 
− Zanimiv študij, možnost za zaposlitev, prijazni in razumevajoči nosilci predmetov. 
− Ker so vsi predavatelji prijazni in vedno pomagajo. Pridobila sem veliko novega znanja 

in tudi več zanimanja v tej stroki. 
− Ker me ta smer zanima predvsem pa imajo predavatelji veliko znanja iz prakse 
− Želje po novem znanju 
− Ker me ravno to zanima in ker so profesorji zares super. 
− Hrana je del življenja in tukaj imaš možnost spoznati vse glede prehrana, mogoče bi si 

želela več ogledov ali pa celo tudi prakse v industrijah. 
− Ker so profesorji odlični znajo nam pomagat in razložit če česa ne razumemo. In pa ta 

šola je zelo poučna ker sem se ogromno novega naučila o prehrani. 
− Ni razloga 
− Ker je izpolnil vsa moja pričakovanja. 

 
b) NE 15 % 
Nam lahko zaupate zakaj ne?  / 
 
 
 
 
 
 



IC PIRAMIDA Maribor, Višja strokovna šola: Samoevalvacijsko poročilo 2019/20 

24 
 

3. Kateri je bil vaš najljubši predmet v tem študijskem letu? 
2009/ 

10 
2010/ 

11 
2011/ 

12 
2012/ 

13 
2013/ 

14 
2014/ 

15 
2015/ 

16 
2016/ 

17 
2017/ 

18 
2018/ 

19 
2019/ 

20 
PGK PGK PGK PGK TML 

8x 
TVI 8x TVI 

9x 
TVI 
9x 

TME 
5x 

PRD 
6x 

TVI 
6x 

 
4 Kateri predmet vam je bil najmanj všeč v tem študijskem letu? 

 
2009/ 

10 
2010/ 

11 
2011/ 

12 
2012/ 

13 
2013/ 

14 
2014/ 

15 
2015/ 

16 
2016/ 

17 
2017/ 

18 
2018/ 

19 
2019/ 

20 
ZKN ZKN ZKN ZKN ZKN 

7x 
TPŽ 
10x 

ZKN 
11x 

ZKN 
13x 

ZKN 
8x 

ZKN 
12x 

ZKN 
13x 

 
5. Kako pogosto ste obiskali knjižnico v tem študijskem letu? 
 2009/ 

10  
v % 

2010/ 
11  
v % 

2011/ 
12  
v % 

2012/ 
13  
v % 

2013/ 
14  
v % 

2014/ 
15  
v % 

2015/ 
16  
v % 

2016/ 
17  
v % 

2017/ 
18 
v % 

2018/ 
19 
v % 

2019/ 
20 
v % 

do 2 
krat 49 84 72 28 60 74 62 77,3 80 83 55 

2 do 
5krat 24 16 16 56 25 18 31 13,6 19 17 35 

5 do 
10 
krat 

17 0 4 11 10 8 7 9,1 1 0 10 

več 
kot 10 
krat 

5 0 0 5* 5 0 0 0 0 0 0 

 
6. Koliko časa ste povprečno študirali pred študijem na daljavo (pred koronavirusno 
epidemijo)? 

 2009/
10  
v % 

2010/
11  
v % 

2011/
12  
v % 

2012/
13  
v % 

2013/
14 
v % 

2014/
15 
v % 

2915/
16  
v % 

2916/
17  
v % 

2017/
18 
v % 

2018/
19 
v % 

2919/
20  
v % 

do 1 uro / teden          39 76 64 21,5 30 60 59 21 20 59 10 
do 5h / teden              46 24 28 64,5 35 32 31 75 60 29 60 

do 10 ur / teden          10 0 8 7 25 8 10 4 6 12 15 
nad 10 ur / 

teden 0 0 0 7 10 0 0 0 14 0 15 

 
7. Koliko časa ste povprečno študirali v času študija na daljavo (med koronavirusno 
epidemijo)? 

 
 2019/20 (v %) 

do 1 uro / teden          10 
do 5h / teden              60 

do 10 ur / teden          15 
nad 10 ur / teden 15 

 
8. Kako ocenjujete izvedbo študija na daljavo?  

 
 2019/20 (v %) 
Povprečna ocena študija na 
daljavo 3,9 
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9. Kakšen način študija bi si želeli v prihodnje? 
odgovori 2019/20 (v %) 
le spletni način - na daljavo 0 
le v šoli 30 
kombinacija študija v šoli in 
na  

70 

 
11. Napišite kaj vam je na šoli všeč in bi pohvalili:  

- Predavatelji oz. vso osebje, laboratorijske učilnice, delavnice 
- Jasna, ustrezna in pravočasna navodila s strani vodstva šole. 
- Profesorje, dosegljivost gradiva, EKSKURZIJE so bile naravnost ZAKON!,se mislim tudi 

v prihodnje česa še kdaj udeležit; ... 
- Pohvalila bi odnos in tudi urejenost šole. 
- Prijaznost in razumevanje predavateljev 
- Profesorje 
- Pekarna,lahko greš iskat prigrizek kdaj hočeš, prijetnost profesorjev, način učenja, 

veliko laboratorijskih vaj 
- Prijazne profesorje in ravnateljico ki so nam vedno na voljo in vedno z veseljem 

pomagajo. 
 

12. Napišite, kaj vam na šoli ni všeč in vas moti:  
- Da je samo ena velika predavalnica 
- Premalo vključevanja na Erasmus projekte, neprofesionalen odnos študent-nosilec 

predmeta. 
- Nič 
- Nekulturno obnašanje dijakov (zvočniki, telefoni kjer je glasba na glas, kričanje itd..). 
- Učenci iz drugih držav nižje poklicne grdo obnašanje, ne zrelo, in da ni potovanj 

,zaključnih izletov 
- Slaba razporejenost predmetov čez leto (V prvem semestru je bilo zelo malo 

predmetov sedaj v drugem jih je veliko več) 
 
2.3 REZULTATI ANKETE O ŠOLI IN ŠTUDIJSKEM PROCESU - PROGRAM: ŽIVILSTVO IN 

PREHRANA – IZREDNI ŠTUDIJ 
Zaradi možnosti primerjav, so v tabeli podani tudi rezultati evalvacij prejšnjih let. 

Študijsko leto N Število vseh 
vpisanih študentov 

% glede na vpisane 
študente 

2009/10 27 36 75 
2010/11 25 30 83 
2011/12 22 32 69 
2012/13 22 28 70 
2013/14 15 25 60 
2014/15 12 22 54,5 
2015/16 13 25 52 
2016/17 8 25 32 
2017/18 11 22* 50 
2018/19 11 21* 52 
2019/20 14 26 59 
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V letu 2019/20 je bila anketa izvedena spletno (koronavirus) v juniju 2020. 
 
Posamezne trditve so študentje ocenjevali na 5-stopenjski lestvici od 1 do 5.  
Sploh se ne strinjam - ocena 1 
Se ne strinjam - ocena 2 
Deloma se strinjam - ocena 3 
Pretežno se strinjam - ocena 4 
Popolnoma se strinjam – ocena 5 
Odgovor ne vem se pri izračunu povprečne ocene ni upošteval.  
 
Zbrali, obdelali in pripravili:  
Komisija za spremljanje in vodenje kakovosti in vodstvo izrednega študija 
 
1. Prosimo vas, da s križcem označite najbolj ustrezno trditev. 

Zap. 
št. 

Področja 
ocenjevanja 

 

Povprečn
a ocena 
2009/10 

Povprečn
a ocena 
2010/11 

Povprečn
a ocena 
2011/12 

Povprečn
a ocena 
2012/13 

 

Povprečn
a ocena 
2013/14 

Povprečn
a ocena 
2014/15 

Povprečn
a ocena 
2015/16 

Povprečn
a ocena 
2016/17 

Povprečn
a ocena 
2017/18 

Povprečn
a ocena 
2018/19 

Povprečn
a ocena 
2019/20 

1.  Dobil-a  sem 
potrebne 
informacije o 
študijskem 
procesu 
(obvestila o 
poteku, 
razporeditev v 
skupine, 
strokovne 
ekskurzije, delo 
pri predmetih, 
itd.) 

4,7 4,6 4,4 4,3 4,5 4,6 4,6 4,5 4,5 4,3 4,5 

2.  Obveščanje je 
bilo ustrezno 
(oglasna deska, 
bilten, 
predavatelji pri 
svojih 
predmetih, itd.). 

4,56 4,6 4,5 4,2 4,8 4,8 4,8 5,0 4,7 4,5 4,5 

3.  Prostori 
(predavalnice, 
laboratoriji) za 
predavanja in 
vaje so ustrezni. 

4,4 4,2 4,4 4,4 4,6 4,7 4,6 4,6 4,8 4,5 4,1 

4.  Spletna stran 
šole je 
uporabna. 

3,6 3,6 4,0 3,9 4,4 4,7 4,5 4,6 4,4 4,0 4,2 

5.  V šoli sem imel/a 
možnost 
uporabljati 
internet. 

3,1 3,5 4,0 4,0 4,0 4,6 3,9 4,6 4,7 4,6 4,3 
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6.  Urniki za 
predavanja, 
seminarske in 
laboratorijske 
vaje so bili 
ustrezni. 

4,3 4,1 4,5 4,3 4,3 5,0 4,9 4,6 4,9 4,6 4,5 

7.  Študijska gradiva 
predavateljev so 
bila ustrezna.  

4,5 4,0 4,3 4,0 3,9 4,8 4,5 4,8 4,7 4,6 4,1 

8.  V knjižnici je 
dovolj strokovne 
literature in 
virov. 

3,8 3,8 3,8 4,3 4,0 4,5 4,3 4,6 4,7 4,4 4,1 

9.  Pomoč 
knjižničarke v 
knjižnici je 
ustrezna.  

4,2 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,8 4,4 4,8 4,5 4,4 

10   Prostori v šoli 
(čitalnica) , kjer 
lahko študiram, 
je ustrezen. 

4,2 3,4 4,1 4,1 4,3 4,7 4,6 4,6 4,7 4,3 4,3 

11   Vem, na koga se 
lahko obrnem v 
zvezi s študijem 
(tutorstvo, 
svetovanje, itd.) 

4,6 4,1 4,4 4,2 4,6 4,8 4,9 4,5 4,5 4,4 4,3 

12   Uradne ure 
referata so 
ustrezne. 

4,5 4,1 4,3 4,2 4,6 4,9 4,8 4,8 4,5 4,3 4,6 

13   Delo osebja v 
referatu 
(pomoč, 
informacije, 
odzivnost) je 
ustrezno. 

4,7 4,6 4,6 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,8 4,6 4,6 

14   Na razpolago je 
dovolj informacij 
o možnosti 
vključevanja v 
projekte in 
mednarodno 
izmenjavo. 

4,3 3,8 4,1 4,2 4,5 4,7 3,9 4,8 4,9 4,4 4,2 

15   Organizacija 
praktičnega 
izobraževanja je 
bila ustrezna. 

4,7 4,4 4,7 4,6 4,6 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,4 

16   Na  praktičnem 
izobraževanju 
sem opravljal/a 
ustrezna 
strokovna dela 
in pridobil/a 
delovne 
izkušnje. 

4,3 4,6 4,4 4,3 4,6 5,0 4,9 4,8 4,9 4,7 0 
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17   Spremljanje 
praktičnega 
izobraževanja s 
strani šole je bilo 
ustrezno. 

4,1 3,9 4,5 4,6 4,5 4,7 4,9 4,9 5,0 4,3 0 

18   Dosedanji študij 
je izpolnil moja 
pričakovanja. 

4,4 4,3 4,5 4,7 4,3 4,9 4,9 4,5 4,7 4,2 4,4 

 
Povprečna 
vrednost 
celotnega 
sklopa vprašanj 

4,28 
 

4,09 
 

4,31 
 4,29 4,42 4,76 4,64 4,69 4,73 4,45 4,23 

 
2. Če bi se še enkrat vpisovali na višjo šolo, ali bi izbrali ponovno Izobraževalni center 
Piramida Maribor Višjo strokovno šolo? 

odgovor 2009
/10 
Št. 
oz. % 

2010
/11 
Št. 
oz. % 

2011
/12 
Št. 
oz. % 

2012
/13 
Št. 

oz. % 

2013
/14 
Št. 
oz. % 

2014
/15 
Št. 
oz. % 

2015
/16 
Št. 
oz. % 

2016
/17 
Št. 
oz. % 

2017
/18 
Št. 
oz. % 

2018 
/19 
Št. oz. 
% 

2019 
/20 
Št. oz. 
% 

da 26 
(96,3 

%) 

25  (
100 
%) 

22 
(100 
%) 

20 
(91 
%) 

14 
(93,3 

%) 

11 x 
(91,7 

%) 
 

13 
x  (10
0 %) 

 

7 x 
(87,5 

%) 

11X 
(100 
%) 

10x 
(90,9 

%) 

13x 
(93 %) 

ne 1x 
(3,6 
%) 

0 0 2 (9 
%) 

1 
(6,7 
%) 

1 x 
(8,3 
%) 

0 
1 x 

(12,5 
%) 

0x 
(0 %) 

1x (9,1 
%) 

1 
(7 %) 

 
Odgovori z: 
Da: 

- Vse ja potekalo brez zapletov. Vse informacije ki sem jih želel, sem takoj prejel 
- Strokovnost in prijaznost so na visokem nivoju 
- Ker mi trenutno najbolj ustreza na mojem delovnem mestu 
- Velika večina predavateljev je odlična  posamezniki  so namenjeni samemo sebi 
- ker me zanima živilstvo in prehrana 
- Študij je izpolnil moja pričakovanja. 
- Všeč mi je program 

 
Ne:  

- Zelo zahtevna (komplicirana) v primerjavi z drugimi 
 
3.Kateri je bil vaš najljubši predmet v tem študijskem letu? 

2018/19 2019/20 
PRZ 4X, PRD 4x TVI 4x 

 
4. Kateri predmet vam je bil najmanj všeč v tem študijskem letu? 

2018/19 2019/20 
ŽMB 2x ŽAŽ 6x 
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5 Kako pogosto ste obiskali knjižnico v tem študijskem letu? 
 2011/

12 
% 

2012/
13 
% 

2013/
14 
% 

2014/
15 
% 

2015/
16 
% 

2016/
17 
% 

2017/
18 
% 

2018/ 
19 
% 

2019/ 
20 
% 

do 2 krat 100 68 76,9 54,6 69,2 25,0 45,5 81,8 43 
2 do 5krat 0 15,8 15,4 36,4 30,8 50,0 18,2 0 36 
5 do 10 krat 0 11 7,7 0 0 12,5 36,3 18,2 21 
več kot 10 krat 0 5,2 0 9,0 9,0 12,5 0 0 0 

 
6. Koliko časa povprečno študirate? (ste študirali pred epidemijo) 

 2011/
12 
% 

2012/
13 
% 

2013/
14 
% 

2014/
15 
% 

2015/
16 
% 

2016/
17 
% 

2017/ 
18 
% 

2018/ 
19 
% 

2019/ 
20 
% 

do 1 uro / teden  45 27 33,3 16,7 30,8 25,0 36,4 44,4 7,0 
do 5h / teden 45 46 41,7 83,3 69,2 37,5 63,6 55,6 50,0 
do 10 ur / teden  10 27 16,7 0 0 37,5 0 0 36,0 
nad 10 ur / 
teden 0 0 8,3 0 0 0 0 0 7,0 

 
7. Koliko časa ste povprečno študirali v času študija na daljavo (med koronavirusno 
epidemijo)? 

 2019/20 (v %) 
do 1 uro / teden          21 

do 5h / teden              43 
do 10 ur / teden          21 

nad 10 ur / teden 14 
 
8. Kako ocenjujete izvedbo študija na daljavo?  

 2019/20 (v %) 
Povprečna ocena 
študija na daljavo 3,93 

 
9. Kakšen način študija bi si želeli v prihodnje? 

odgovori v % 
le spletni način - na 
daljavo 7 

le v šoli 36 
kombinacija študija v 
šoli in na  57 

 
10. Napišite kaj vam je na šoli všeč in bi pohvalili:  

- Osebje. Prijaznost 
- Vse mi je všeč.  
- Vsi predavatelji 
- Program je izredno zanimiv ,pomoč pri delu določenih predavateljev 
- Trud profesorjev, da nam dajo čim več znanja.  
- Dobro organizirane ekskurzije 
- predavanja-strokovnost 
- Delavnice za izvedbo strokovnih vaj. 
- dostopnost predavateljev 
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12. Napišite, kaj vam na šoli ni všeč in vas moti: / 
- Laboratorijske vaje so predolge. Glede na to da imamo redne sluzbe 
- Nič me ne moti 
- Nimam pripomb 
- Odnos posameznih predavateljev  
- Odnos nekaterih predavateljev in zaposlenih 
- Priznanje izpitov iz prejšnjega programa (seminarske naloge) 

 

 
 
 

3. ZADOVOLJSTVO STROKOVNIH DELAVCEV 2019/20 
Zadovoljstvo strokovnih delavcev je bilo zbrano s spletnim anketiranjem v juniju 2020. 
 
Izračun povprečne ocene = ocena (od 1 do 5) x število odgovorov 
            Število odgovorov* 
* odgovor ne vem, se pri tem ni upošteval oziroma je imel vrednost 0. N pa se je zato zmanjšal 
(le za ta odgovor). 
 
Izvedba in obdelava ankete 
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ 

LETO ŠTEVILO SODELUJOČIH V ANKATIRANJU– N 
2009/10 20 
2010/11 26 
2011/12 21 
2012/13 21*  od 48 44 % 

2013/14 20 od 37 54 % 

2014/15 20   od 36 56 % 

2015/16 18 37 49 % 

2016/17 24 40 60 % 

2017/18 19 36 53  % 

2018/19 26 38 68 % 

2019/20 23 37 62  

0

1

2

3

4

5

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

po
vp

re
čn

a 
oc

en
a

študijsko leto

Ocena šole in študijskega procesa

1 letnik-redni 2 letnik-redni izredni
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1. Kaj menite o organizaciji dela in delovnih pogojih? Vaše mnenje o delu na šoli izrazite 
tako, da označite (s kljukico, križcem), v kakšni meri se strinjate s posamezno trditvijo. 
 
POVPREČNE OCENA SKLOPA 1 

LETO POVPREČNA OCENA SKLOPA 1 
2009/10 4,33 
2010/11 4,44 
2011/12 4,30 
2012/13 4,41 
2013/14 4,35 
2014/15 4,44 
2015/16 4,26 
2016/17 4,27 
2017/18 4,40 
2018/19 4,25 
2019/20 4,59 

 
 
Zap. 
št. 

Trditve o organizaciji dela in delovnih 
pogojih 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
 
2009/10 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
 
2010/11 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
 
2011/12 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
 
2012/13 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
 
2013/14 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
 
2014/15 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
 
2015/16 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
 
2016/17 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
 
2017/18 

POVPRE
ČNA 

OCENA 
 

2018/19 

POVPRE
ČNA 

OCENA 
 

2019/20 
1.  Pri delu sem imel/a možnost 

uporabljati sodobno informacijsko 
tehnologijo. 

4,3 4,7 
 4,7 4,3 4,6 4,5 4,4 4,5 4,3 4,1 4,4 

2.  Prostori za predavanja, vaje in druge 
oblike dela so bili ustrezni. 4,7 4,8 4,5 4,6 4,7 4,6 4,5 4,6 4,6 4,5 4,7 

3.  Ure predavanj, vaj in drugih oblik dela 
(oz. delovni čas) so bile ustrezno 
razporejene. 

4,0 4,0 4,2 4,1 4,3 4,2 4,2 4,0 4,3 4,2 4,6 

4.  Prostor v šoli, kjer se lahko pripravljam 
na delo in opravim individualne 
razgovore, je ustrezen. 

4,3 4,5 4,4 4,2 4,7 4,4 4,4 4,3 4,6 4,3 4,6 

5.  Oprema in tehnični pripomočki v 
predavalnicah so ustrezni. 4,7 4,6 4,3 4,5 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 

6.  Zadovoljen/na sem z možnostmi 
uporabe telekomunikacijskih 
pripomočkov in naprav za tiskanje, 
kopiranje. 

4,4 4,3 4,1 4,6 4,5 4,2 3,8 4,0 4,4 4,0 4,3 

7.  Organizacija in razpored pouka za 
študente sta bila ustrezna. 4,1 4,1 4,3 4,3 4,1 4,3 4,2 4,3 4,4 4,2 4,4 

8.  Dobil/a sem pravočasne informacije o 
delovnem procesu, obveščanje o 
spremembah je bilo ažurno in 
natančno. 

4,3 4,5 4,4 4,4 4,2 4,5 4,2 4,5 4,4 4,4 4,7 

9.  Načini informiranja na šoli so ustrezni. 
4,3 4,3 4,4 4,5 4,2 4,6 4,2 4,5 4,3 4,1 4,7 

10.  Potrebne informacije za delo dobim 
pravočasno. 4,2 4,5 4,4 4,3 4,3 4,8 4,5 4,3 4,4 4,2 4,8 

11.  Pogostost sestankov, razgovorov, 
predavateljskih zborov, strokovnih 
aktivov je ustrezna. 

4,6 5,0 4,4 4,5 4,4 4,5 4,6 4,4 4,4 4,2 4,9 

12.  Dobivam dovolj informacij s strani 
vodstva. 4,3 4,3 3,9 4,5 4,3 4,3 4,2 4,1 4,5 4,4 4,8 
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13.  Informacije, ki jih dobivam s strani 
vodstva, so oblikovane na pravi način, 
kratke, razumljive in nedvoumne. 

4,2 4,4 4,1 4,6 4,0 4,4 4,1 4,2 4,5 4,5 4,8 

14.  Informiran/a sem o dogajanju v 
organizaciji. 4,2 4,2 4,1 4,4 4,0 4,3 3,9 3,8 4,2 4,3 4,4 

 
2. Kaj menite o sodelovanju, medosebnih odnosih in informiranju? 
 
POVPREČNE OCENA SKLOPA 2 

LETO POVPREČNA OCENA SKLOPA 2 
2009/10 4,13 
2010/11 4,12 
2011/12 4,16 
2012/13 4,09 
2013/14 4,13 
2014/15 4,18 
2015/16 4.12 
2016/17 4,22 
2017/18 4,14 
2018/19 4,14 
2019/20 4,34 

 
Zap.  
št. 

Trditve o sodelovanju in 
medosebnih odnosi 

POVPR
EČNA 
OCENA 
 
2009/1
0 

POVPR
EČNA 
OCENA 

 
2010/1
1 

POVPR
EČNA 
OCENA 

 
2011/1
2 

POVPR
EČNA 
OCENA 

 
2012/1
3 

POVPR
EČNA 
OCENA 

 
2013/1
4 

POVPR
EČNA 
OCENA 

 
2014/1
5 

POVPR
EČNA 
OCENA 

 
2015/1
6 

POVPR
EČNA 
OCENA 

 
2016/1
7 

POVPR
EČNA 
OCENA 

 
2017/1
8 

POVPR
EČNA 
OCENA 

 
2018/1
9 

POVPR
EČNA 
OCENA 

 
2019/2
0 

 

1.  Sodelovanje z referentom je 
ustrezno. 4,5 4,4 4,5 4,1 4,5 4,4 4,5 4,4 4,1 4,5 4,7 

2.  Sodelovanje s tehničnim 
osebjem je ustrezno. 
 

4,6 4,7 4,7 4,4 4,8 4,5 4,7 4,5 4,4 4,5 4,4 

3.  V okviru strokovnega aktiva 
dobro sodelujemo. 4,5 4,3 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,6 

4.  Sodelovanje z vodstvom višje 
šole je dobro. 
 

4,3 4,4 4,5 4,1 4,1 4,3 4,5 4,4 
 4,5 4,4 4,7 

5.  Med strokovnimi delavci vladajo 
dobri medosebni odnosi.  4,4 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 3,8 4,1 

6.  V kolektivu se zelo dobro 
počutim. 
 

4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1 4,3 4,2 4,0 4,3 

7.  Imam občutek, da je nadrejenim 
mar zame, da me cenijo in 
spoštujejo. 

3,8 4,0 4,2 4,1 4,1 4,0 3,9 4,1 4,1 4,1 4,4 

8.  Strokovni delavci si upamo 
odkrito izraziti svoje mnenje. 4,0 3,8 4,0 4,0 3,9 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 4,3 

9.  Z drugimi strokovnimi delavci 
tvorimo skupino, ki zagotavlja 
uspešno doseganje ciljev. 

3,9 3,8 4,0 4,0 4,1 3,9 3,9 4,2 3,9 4,0 4,2 
 

10.  V naši šoli je sproščeno vzdušje. 
 4,1 3,7 3,8 3,8 3,9 4,1 3,7 3,9 3,8 3,9 3,6 



IC PIRAMIDA Maribor, Višja strokovna šola: Samoevalvacijsko poročilo 2019/20 

33 
 

11.  Z nadrejenimi smo v dobrih 
medsebojnih odnosih. 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2 4,0 4,3 4,2 4,2 4,5 

12.  Od nadrejenih dobim dovolj 
priznanj in pohval za svoje delo. 3,5 4,0 3,8 3,9 3,7 4,1 3,8 4,1 4,1 4,0 4,3 

13.  Redno dobivam povratne 
informacije o uspešnosti pri delu 
in rezultatih, ki jih dosegam. 

3,6 3,8 3,8 4,1 3,9 3,9 3,9 4,2 4,1 4,0 4,3 

 
3. Kaj menite o plačilu in nagrajevanju? 
 
POVPREČNE OCENA SKLOPA 3 

LETO POVPREČNA OCENA SKLOPA 3 
2009/10 3,12 
2010/11 3,02 
2011/12 3,04 
2012/13 3,00 
2013/14 3,24 
2014/15 3,34 
2015/16 3,20 
2016/17 3,32 
2017/18 3,16 
2018/19 3,14 
2019/20 3,49 

 
 

Zap 
št. 

Trditve o plačilu in 
nagrajevanju 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2009
/10 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2010
/11 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2011
/12 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2012
/13 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2013
/14 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2014
/ 15 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2015
/ 16 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2016
/ 17 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2017
/18 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2018
/19 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2019
/20 

1.  Zadovoljen/na sem s 
plačilom. 
 

3,4 3,7 3,5 3,0 3,3 3,8 3,3 3,5 3,2 3,3 3,7 

2.  Menim, da je moje plačilo 
enakovredno plačilu drugih 
predavateljev za enako delo. 

3,7 3,6 3,7 3,7 3,9 3,4 4,1 3,6 3,6 3,7 4,2 

3.  Za dodatno opravljeno delo 
sem deležen/a denarne 
stimulacije. 

2,7 2,3 2,4 2,4 2,7 2,8 2,2 2,9 3,0 2,4 3,0 

4.  Plačilo je sorazmerno 
vloženemu delu in trudu. 

2,9 2,8 2,8 2,7 3,2 3,4 2,8 3,1 2,8 3,2 3,2 

5.  Vodstvo nagradi moj trud z 
(ne) materialno nagrado. 

2,9 2,7 2,8 3,2 3,1 3,3 3,6 3,5 3,2 3,1 3,4 
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4. Kakšno je vaše mnenje o delu na višji šoli? 
 
POVPREČNE OCENA SKLOPA 4 

LETO POVPREČNA OCENA SKLOPA 4 
2009/10 4,03 
2010/11 4,26 
2011712 4,16 
2012/13 4,01 
2013/14 4,30 
2014/15 4,22 
2015/16 4,27 
2016/17 4,34 
2017/18 4,32 
2018/19 4,21 
2019/20 4,57 

 
Za
p 
št. Trditve o 

plačilu in 
nagrajevanju 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2009
/10 

 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2010

/ 
11 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2011

/ 
12 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2012

/ 
13 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2013

/ 
14 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2014
/15 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2015
/16 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2016
/17 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2017
/18 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2018
/19 

POV
PREČ
NA 
OCE
NA 
2019
/20 

  Delo na višji šoli 
je izpolnilo 
moja 
pričakovanja. 

4,0 4,2 4,1 3,7 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,4 

2   Imam dobre 
možnosti za 
osebno rast. 
 

4,1 4,0 3,8 3,6 4,2 4,0 4,3 4,3 4,2 4,2 4,5 

3   Rezultati 
mojega dela mi 
dajejo občutek 
zadovoljstva, 
občutek, da 
sem nekaj 
dosegel/a. 

3,9 4,1 4,1 4,0 4,3 4,3 4,4 4,2 4,4 4,2 4,5 

4   Delo ustreza 
moji izobrazbi, 
interesom, 
sposobnostim 
… 

4,3 4,3 4,4 4,1 4,5 4,4 4,0 4,3 4,4 4,3 4,6 

5   Praviloma 
imam na 
razpolago 
dovolj časa in 
sredstev, da 
opravim 
delovne naloge. 

3,9 4,0 3,8 3,8 4,3 3,7 4,1 4,3 4,4 4,0 4,5 

6   Vesel/a in 
ponosen/a 3,8 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,7 
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sem, da delam 
na tej šoli. 

7   Pri delu sem 
lahko 
ustvarjalen/a in 
inovativen/a. 

4,1 4,5 4,2 4,1 4,3 4,2 4,3 4,4 4,3 4,2 4,6 

8   Pri svojem delu 
sem 
svoboden/a. 
 

3,9 4,3 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 4,5 4,4 4,3 4,6 

9   Opravljam 
zanimivo in 
kreativno delo. 
 

4,3 4,5 4,4 4,3 4,5 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,7 

 
5. ODGOVORI IZ ODPRTEGA DELA ANKETE 2019/20 
 
Kaj še posebej prispeva k vašemu dobremu počutju na šoli, med sodelavci? 

- spoštovanje določenih kolegov 
- dobri medsebojni odnosi 
- medsebojno razumevanji in sodelovanje 
- veliko aktivnosti in dogodkov 
- odkrit odnos 
- Da sem avtonomen pri svojem delu 
- Dobri odnosi med sodelavci 
- odkriti sodelavci 
- Sproščen pogovor s sodelavci. 
- sledenje skupnemu cilju - uspešen študent 
- Možnost strokovnih izobraževanj in udeležbe na strokovnih konferencah. 
- trud vodstva za dobre odnose 
- dobri odnosi med sodelavci 
- Sem že zgoraj vse označila. 

 
Kaj slabo vpliva na vaše počutje na šoli med sodelavci? 

- medsebojni odnosi, nepoštenost, hinavščina 
- neodgovoren odnos posameznikov 
- nimam slabih izkušenj 
- nič, vse je OK 
- stare zamere med določeni zaposlenimi 
- Sodelavci, bi se morali posvetit temeljito svojemu področju na katerem so mojstri in 

ga promovirat ter razvijat. 
- Slabi, neiskreni odnosi med sodelavci 
- potuhnjenost 
- Odnos - če nisi z nami, si proti nam. 
- tvorba skupin/klanov in namerni negativni pristop 
- S sodelavci imam dober odnos in tako nameravam delati tudi v prihodnje.  
- govorice 
- Občasna vzvišenost nekaterih kolegic. 
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Kaj še posebej prispeva k vašemu dobremu počutju med študenti? 
- medsebojno spoštovanje 
- točen prihod in sodelovanje 
- njihov izkazan interes in tvorno sodelovanje 
- odprti pogovor, spoštovanje 
- odprti pogovor, spoštovanje 
- Zanimanje za stvari ki jih jaz počnem in veselje do pridobivanja znanja 
- Njihov odziv, sodelovanje, angažiranost...  
- sodelovanje študentov 
- Njihova zainteresiranost za delo 
- Sproščeno vzdušje, vendar sodelovanje študentov. 
- sodelovanje 
- odzivnost, aktivno delo pri lab. vajah 
- odzivnost in sodelovalnost 
- ko dobim dobro povratno informacijo 
- zainteresiranost študentov 
- Zainteresiranost in zavzetost pri predavanjih. 

 
Kaj slabo vpliva na vaše počutje med študenti? 

- nezainteresiranost 
- nezainteresiranost 
- neprisotnost na predavanjih, nezainteresiranst  
- nič, vse je Ok 
- Med študenti se dobro počutim 
- Neobiskovanje predavanj 
- nezainteresiranost 
- Neodgovornost, odsotnost iz predavanj,  
- Nezainteresiranost študentov. 
- nezainteresiranost 
- neodzivnost in neupoštevanje navodil - pri manjšem deležu študentov 
- Težko mi je, ko kateri študent ne opravi obveznosti pri predmetu in je zaradi tega 

nejevoljen. To me žalosti, posebej zato, ker menim, da imajo dovolj možnosti.  
- ignoranca, nezainteresiranost s strani študentov 
- Ignoranca. 

 
Po čem menite, da nas udeleženci izobraževanja cenijo? 

- po strokovnosti, po sočutnosti, po odprtosti, sproščenosti 
- pozitivnem odnosu  
- po strokovnosti in izkušnjah 
- po odprtem dialogu in medsebojnem spoštovanju 
- po znanju in izkušnjah 
- Po strokovnosti in spoštovanja do njih 
- Po dobrih predavateljih 
- po poznavanju prakse 
- po strokovnosti, veliko znanja, sodelovanju s podjetji, diplomah v podjetjih 
- Po angažiranosti in prijaznosti. 
- Po znanju, dostopnosti in tem, da smo jim na voljo za vprašanja. 
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- po strokovnem in praktičnem znanju, po odnosu do posmeznika 
- po strokovnem in praktičnem znanju, po odnosu do posmeznika 
- Cenijo nas po tem, da smo strokovni in jim znamo znanje na primeren način prenesti. 
- dostopnosti, prijaznosti, strokovnosti 
- odnosih, strokovnosti, spoštljivem odnosu 
- Po iskrenosti, raznolikosti, razgledanosti, pripravljenosti podajanja idej in predlogov, 

izkušnjah... 
 

Kaj je po vašem mnenju študentom na višji šoli najbolj všeč? 
- sproščen odnos med  študenti in predavatelji 
- dober odnos predavatelja 
- prenos dobrih praks v učno okolje in medsebojno spoštovanje 
- veliko zanimivih vsebin in odlična opremljenost šole 
- vaje 
- Praktične vaje 
- Prijazni in dostopni predavatelji 
- gibljiv urnik in več izpitnih rokov ter ekskurzije 
- Pozitiven odnos predavateljev, dobijo veliko znanja . tisti, ki to želijo 
- Sproščeno vzdušje. 
- Pvoezovanje teorije s prakso. 
- pozitivna klima, človeški odnosi, možnost prakse v tujini 
- delo na terenu in ekskurzije 
- Prijaznost, strokovnost in enake možnosti za vse študente. 
- prijazni in dostopni zaposleni (predavatelji, vodstvo, referat ...) 
- strokovne ekskurzije 

 
Navedite predloge, ki bi pripomogli k izboljšanju sodelovanja med zaposlenimi, zaposlenimi  
in vodstvom, zaposlenimi in študenti. 

- odkriti odnosi, brez hinavščine, delitve 
- odkriti odnosi, brez hinavščine, delitve 
- mislim, da je aktivnosti dovolj, a je odziv nanje včasih ,mlačen,  
- neformalna druženja 
- več srečanj in druženj 
- Kot sem dejal, vsak naj svoje področje razvija in promovira ter tako prispeva k razvoju 

šole. Strokovni delavci bi morali spremljati novosti in biti napoteni na strokovna 
izpopolnjevanja. 

- Več iskrenih pogovorov 
- skupno srečanje 
- Pri zaposlenih bi potrebovali čas za "klepet" pred vsakim PZ-jem. Da bi si izmenjali 

kakšne zgode in nezgode  z naših predavanja ali vaj. S študenti bi tudi bilo koristno 
kakšno neformalno srečanje. 

- več skupnih dogodkov s študenti 
- Morda bi organizirali kakšen skupen dobrodelni projekt npr. tek, pohod,... 
- Šola naredi vse za zadovoljstvo študentov, njihova naloga pa je, da dozorijo v spoznanju 

nenehnega učenja in napredovanja. 
 
S kakšnimi ukrepi bi lahko povečali zadovoljstvo predavateljev, na katerih področjih? 
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- pohvala predavateljev za dobro opravljeno delo 
- povečali obisk slušateljev pri predavanjih 
- nimam predlogov 
- ustrezno plačilo, saj je urna postavka za zunanje predavatelje že več kot 10 let ista. 
- enotnost med predavatelji 
- Z več dejanske prakse in vključevanja v industrijo 
- z nagrajevanjem po rezultatih dela 
- Na finačnem mogoče malce boljše plačilo za delo pri izrednih študentih. 
- Jaz sem zelo zadovoljna. 
- več sodelovanja z zunanjimi institucijami 
- Morda bi ponovno organizirali kakšno strokovno ekskurzijo za predavatelje, da se 

srečamo še na neformalni ravni. 
- strokovna izobraževanja, boljše plačilo 
- strokovna izobraževanja, boljše plačilo 

 
Kaj je po vašem mnenju najpomembnejši kriterij kakovosti šole? 

- možnost osebne rasti, zadovoljstvo - na strokovnem in osebnem področju, velja za 
vse udeležence 

- strokovnost 
- strokovnost in medsebojno spoštovanje 
- strokovnost predavateljev in dobri medsebojni odnosi 
- zaposljivost študentov 
- prepoznavnost po strokovnih dogodkih  
- Dobri odnosi in prijaznost. 
- Sodobna znanja, pravočasno prilagajanje in spremljanje svetovnih trendov v 

izobraževanju. 
- strokovnost, zaposljivost 
- strokovnost in doslednost predavateljev, ugled šole v skupnosti 
- Uspešni in zadovoljni študenti, dijaki in predavatelji. 
- strokovnost, prijazni in dostopni zaposleni (predavatelji, vodstvo, referat, knjižnica ...) 
- povezanost s prakso 
- Nenehno napredovanje in izpopolnejvanje na strokovnem področju. 

 
Kaj bi po vašem mnenju morali spremeniti za izboljšanje kakovosti  šole? 

- več narediti na odnosih, skupna druženja 
- nimam predlogov 
- prisluhniti študentom, kaj si oni želijo 
- prisluhniti študentom, kaj si oni želijo 
- Absolutno ne kritizirati šole sorodnikom in znancem. 
- še bolj slediti trendom in novostim na vseh strokovnih področjih 
- povečati angažiranost za šolo vseh vključenih  
- Okrepiti medsebojno povezovanje vseh na šoli z organizacijo dobrodelnih projektov, 

pohodov, tekov, ... 
- Premakniti študijski proces z vsemi elementi iz permisivnega v nekoliko bolj 

avtoritativnega. 
 
6. Kako ste izvajali izobraževanje študentov v 2019/20? 
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vprašanje 2019/20 (N) 2019/20 (%) 
Izobraževanje sem izvajal le v 
šoli (klasične oblike pouka) 

10 43 

Izobraževanje sem izvajal le na 
daljavo 

0 0 

Izobraževanje sem izvajal delno 
v šoli in delno na daljavo 

13 57 

 
7. Če ste izvajali izobraževanje na daljavo, ocenite koliko časa ste zanj potrebovali v 
primerjavi z izvajanjem izobraževanja v šoli (klasični pouk, vaje ...). 
 

vprašanje 2019/20 (N) 2019/20 (%) 
Na daljavo sem potreboval manj 
časa 

1 8 

Na daljavo sem potreboval več 
časa 

11 84 

 enako časa 1 8 
 
8. Ocenite vaše zadovoljstvo z izobraževanjem na daljavo (če ste tako izvajali del ali 
celotno izobraževanje). (N je 13) 

 
2019/20 

3,92 
 
9. Kaj vam je bilo pri izobraževanju na daljavo najtežje? 

- Prej mi tehnike učenja na daljavo niso bile poznane. Več časa je bilo potrebnega za 
seznanitev z aplikacijami. Tudi medosebni stik pogrešam. 

- veliko časa sem preživela na računalniku, na internetu 
- Sem se prilagodil 
- Vzpostaviti stik s študenti, iskanje primernega gradiva in načina podajanja snovi, 

ocenjevanje?! 
- samoučenje IKT 
- Teza a je bila nova tehnologija. Pewdnosti na daljavo je vec 
- Ni bilo zelo težko ali da bi rekla, da je bilo najtežje, ampak če že kaj, potem je bil to 

nepričakovan prehod na e-obliko čez vikend. 
- komunikacija s študenti, ni bilo neposrednega stika 
- V prvi vrsti najti najbolj primeren komunikacijski kanal, da se vsi lahko vidimo in 

slišimo. Drugo pa je bilo kako čim bolj nazorno pripraviti izvedbo načrtovanih LV. In 
- prehod na izobraževanje na daljavo čez noč 
- ni direktnega odziva študentov 
- Ne morem oceniti, ker nisem veliko sodelovala na daljavo. 

 
10. Kaj vam je bilo pri izobraževanju na daljavo najbolj vše 

- Hiter dostop; učinkovit potek prenosa podatkov, z manjšimi skupinami tudi delo ena 
na ena.... 

- dober odziv študentov in resen pristop 
- Čas poslušanja predavanj sem si lahko prilagodil 
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- Nič 
- dobra odzivnost študentov 
- Odgovornost studentiv 
- Prilagodljivost urnikov, možnost še večjega deleža kreativnih digitalnih vsebin. 
- da so študenti sproti opravljali obveznosti 
- Odzivnost študentov. 
- odzivnost študentov 
- nisi časovno vezan 
- Ne morem oceniti, ker nisem veliko sodelovala na daljavo. 

 
11. Kakšen način izvajanja izobraževanja bi si želeli v prihodnje? 

vprašanje 2019/20 (N) 2019/20 (%) 
Le v šoli 9 41 
Le na daljavo 0 9 
Kombinacija izobraževanja v 
šoli in na daljavo 13 59 

 
12. Vaše mnenje o anketi? 

- Kompleksno 
- Pohvalno 
- obsežna in primerna, aktualna 
- Upam na spremembe. 
- predolga 
- Zanimiva, a obsežna in vzame kar nekaj časa za razmislek. 
- podpiram spletno obliko ankete 
- v redu je 
- Anketa je super, ker lahko na enostaven način naredim kratko, hitro evalvacijo 

študijskega leta. 
- Odlično 
- Vseobsežna, temeljita, izpopolnjena..... 
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4. PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 
Kako so študenti zadovoljni s praktičnim izobraževanjem v tem letu, je razvidno iz rezultatov 
spletnih anket med študenti in mentorji PI v podjetjih in drugih organizacijah ter poročila 
organizatork PI na šoli.  
 
4.1 REZULTAT ANKETE O PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVAJU (PI) ZA ŠTUDENTE 

 
Pregled števila respondentov 

Letnik in način študija 1. letnik -redni 2. letnik - redni Izredni (oba letnika 
skupaj) 

Čas anketiranja 

2009/10 
število anketiranih: 
N in % 

N = 38 
(od 135 prvič vpisanih) ali 

28 % 

N = 32 
(od 45 prvič vpisanih) ali 

71 % 
nismo izvajali 

julij in 
september 2010 

 
2010/11 
število anketiranih:  
N in % 

N = 19 
(od 145 prvič vpisanih) ali 

13 % 
 

N =12 
(od 26 prvič vpisanih) ali 

46 
nismo izvajali junij, julij 

september 2011 

2011/12 
število anketiranih:  
N in % 
 

N = 25 
ali 22,5 % vpisanih 

ali 78 % tistih, ki so PI 
dejansko 
opravljali 

N = 26 
ali 

96 % 

N =6 
(večina študentov, ki so 

opravljali 

od junija do 
vključno 

septembra 2012 

2012/13 
število anketiranih:  
N in % 

N = 25 
od 70 vpisanih ali  36 % 

in od 34 tistih, ki so 
dejansko opravljali PI, kar 

je  74 % 

N = 20 
(od 28) ali 71 % 

N = 6 
(večina vseh, ki so PI 

opravljali) 

junij, avgust in 
septembru 2013 

2013/14 
število anketiranih:  
N in % 

N = 36 
študentov od 75 vpisanih 

ali 48  % 
oziroma od 43, ki so 

dejansko opravljali PI kar 
84  % 

N = 24 
(od 26 ali 92  %) 

N = 4 
(večina vseh, ki so PI 

morali opravljati 

julij, avgust in 
september 

2014. 

2014/15 
število anketiranih:  
N in % 

N = 35 
študentov  letnika 

od 69 ali 51 % 
oziroma od 54 dejansko 

aktivnih študentov, kar je 
65 % 

N = 28 
(od 35  ali 80 % ter od 34 

aktivnih , kar je 82  %) 

N = 7 
(večina vseh, ki so PI 

morali opravljati) 

julij, avgust in 
september 2015 

2015/16 
število anketiranih:  
N in % 

N = 41 
študentov  letnika – 

od 60 ali 68 % 
oziroma od 48 dejansko 

aktivnih študentov, kar je 
85 % 

N = 39 
(od 46 ali 85 % vseh) 

N = 3 
 

julij, avgust in 
september 2016 

2016/17 N = 22 študentov od 50 ali 
44 % oziroma od 40 , ki so 
dejansko aktivni študentje 

N je 22 od 31 študentov ali 
71 % 

N = 5od 7 ali 71 % tistih, ki 
so morali opravljati PI 

julij, avgust in 
september 2017 

2017/18 
 
 
 

N = 22 študentov od 54 ali 
41 %. oziroma od 38 , ki so 
dejansko aktivni študentje 

in so šli na prakso 

N je 17 od 20 študentov ali 
85 % 

 

N = 2 
 

julij, avgust in 
september 2018 

2018/19 N = 26 študentov od  42 ali  
62 %. oziroma od 37 , ki so 
dejansko aktivni študentje 

in so šli na prakso 

N je 25 od  27 študentov 
ali  93 % 

 

N = 6 od 11 (55 %) ki so 
morali opravljati PI 

 

julij, avgust in 
september 2019 

2019/20 N = 21 ali 81 % (od 26 
študentov, ki so šli na PI; 
ene študentka je anketo 
dodatno izpolnjevala pri 

izrednih študentih). 

N =22 od 34 vpisanih ali 65 
% 

N = 7 (od 13, ki so delali  
PI) 

julij – 
september 2020 
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 1  LETNIK REDNI                   LETO 2009

/10 
2010
/11 

2011
/12 

2012
/13 

2013 
/14 

2014
/15 

2015
/16 

2016
/17 

2017
/18 

2018
/19 

2019
/20 

  VPRAŠANJE  N = 
38 

 N = 
19 

 N = 
25 

 N = 
25 

N 
=36 

N=
35 

N = 
41 

N = 
22 

N= 
22 

N=
26 

N = 
21 

1.  Kako ocenjujete potek vašega 
izobraževanja v podjetju? 

4,4 4,3 4,4 4,4 4,6 4,1 4,6 4,4      
 

4,7 4,5 4,8 

2.  Kako ocenjujete sodelovanje z 
mentorji v podjetjih? 

4,1 4,1 4,4 4,2 4,6 4,1 4,6 4,5 4,6 4,4 4,8 

3.  Ali ste na šoli dobili dovolj 
informacij o programu PI? 

4,6 4,2 3,9 4,2 4,3 4,3 4,6 4,5 4,6 4,7 4,5 

4.  Kako ocenjujete pridobivanje znanj 
na praktičnem izobraževanju? 

4,1 4,3 4,4 4,0 4,5 4,2 4,7 4,3 4,7 4,4 4,6 

5.  Kako zadovoljni ste bili z izbiro 
organizacije za PI? 

4,4 4,1 4,3 4,2 4,8 4,0 4,6 4,3 4,7 4,5 4,7 

6.  Kako ocenjujete delo mentorja na 
praksi? 

4,1 4,1 4,6 4,7 4,5 4,0 4,6 4,3 4,6 4,6 4,8 

7.  Kako ste zadovoljni s časom 
opravljanja PI? 

4,3 4,1 4,1 4,5 4,3 4,1 4,5 4,2 4,6 4,4 4,5 

8.  Ali je bilo PI v skladu z vašimi 
pričakovanji? 

4,0 3,7 4,3 4,0 4,6 3,9 4,3 4,0 4,3 4,3 4,4 

9.  Ocenjujete, da vam PI omogoča 
možnost za bodočo zaposlitev? 

3,8 4,0 4,1 3,6 4,1 3,8 4,4 4,3 4,3 4,2 4,3 

10.  Vam je PI omogočilo povezovanje 
teorije s prakso? 

4,0 4,0 4,1 3,8 4,5 4,2 4,3 4,5 4,3 4,4 4,4 

 
Vaše pobude in pripombe:  

- jih ni, ker je bilo vse super 
- Da nam poveste mogoce kaj moramo ob koncu prakse izpolniti 
- Vse je v redu. 
- Vse je super 
- več posvečenega časa s strani mentorjev 
- Zagovori so lahko kar preko videokonference, da se ne potrebujemo vozit in lahko 

to opravimo preko kamere. 
- Več prakse 
- Vse je boli dobro. 
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 2. LETNIK, REDNI                      
LETO 

2009
/10 

2010
/11 

2011
/12 

2012
/13 

2013 
/14 

2014
/15 

2015
/16 

2016
/17 

2017
/18 

2018
/19 

2019
/20 

 VPRAŠANJE  N = 
32 

 N = 
12 

 N = 
26 

 N = 
20 

N 
=24 

N = 
26 

N = 
39 

N=2
2 

N=1
7 

N= 
25 

N=2
2 

1.  Kako ocenjujete potek vašega 
izobraževanja v podjetju? 4,5 4,6 4,2 4,7 4,3 4,5 4,5 4,5 4,3 4,6 4,6 

2.  Kako ocenjujete sodelovanje z 
mentorji v podjetjih? 4,6 4,6 4,3 4,7 4,3 4,5 4,4 4,5 3,8 4,7 4,7 

3.  Ali ste na šoli dobili dovolj 
informacij o programu PI? 4,5 4,6 4,4 4,6 4,3 4,7 4,7 4.6 4,3 4,9 4,5 

4.  Kako ocenjujete pridobivanje 
znanj na praktičnem 
izobraževanju? 

4,5 4,6 4,0 4,5 4,1 4,5 4,4 4,5 4,2 4,5 4,3 

5.  Kako zadovoljni ste bili z izbiro 
organizacije za PI? 4,2 4,6 4,2 4,6 4,3 4,6 4,7 4,6 4,3 4,6 4,6 

6.  Kako ocenjujete delo mentorja 
na praksi? 4,5 4,5 4,1 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 3,8 4,8 4,6 

7.  Kako ste zadovoljni s časom 
opravljanja PI? 4,2 4,6 4,0 4,6 4,2 4,0 4,3 4,3 4,3 4,5 3,5 

8.  Ali je bilo PI v skladu z vašimi 
pričakovanji? 4,2 4,6 3,8 4,3 4,1 4,3 4,4 4,4 4,2 4,4 4,2 

9.  Ocenjujete da vam PI omogoča 
možnost za bodočo zaposlitev? 3,4 4,0 3,8 3,9 3,3 3,9 4,4 4,2 4,0 4,4 4,1 

10.  Vam je PI omogočilo 
povezovanje teorije s prakso? 4,0 4,6 3,9 4,6 4,0 4,2 4,4 4,6 4,2 4,4 4,3 

 
Vaše pobude in pripombe:  

- Vec moznosti pri sodelovnju v sestavljanju jedilnikov, spremljanje dokumentacije 
- Moje mnenje je da je PI predolg, opravljanje 400 ur je preveč, saj na PI ne 

pridobimo skoraj nič znanja. 200 ur PI bi bilo popolnoma dovolj. 
- naj se mentorji v podjetjih bolj zavzamejo za ''v bodoče'' zaposljiv kader, naj se na 

praktikante tudi pripravijo in jim omogočajo različna dela ter dela za katera se 
izobražujejo. 
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 IZREDNI 1 IN 2 
LETNIK        LETO 

2011/
12 

2012/
13 

2013/
14 

2014/
15 

2015/
16 

2016/
17 

2017(
18 

20187
19 

2019/
20 

 VPRAŠANJE  
N =6  
 

 
N =6 

 
N =4 

  
N = 7 

 
N = 3 

 
N=5 

 
N=2 

 
N=6 

 
N =7 

1.  Kako ocenjujete 
potek vašega 
izobraževanja v 
podjetju? 

4,5 4,3 4,8 4,6 4,3 4,6 5,0 4,8 4,7 

2.  Kako ocenjujete 
sodelovanje z 
mentorji v podjetjih? 

4,7 4,2 4,8 4,4 4,3 5,0 4,5 4,8 4,9 

3.  Ali ste na šoli dobili 
dovolj informacij o 
programu PI? 

5 4,5 5,0 4,4 4,0 5.0 5,0 4,5 4,4 

4.  Kako ocenjujete 
pridobivanje znanj na 
praktičnem 
izobraževanju? 

4,5 3,8 5,0 4,9 4,7 5.0 5,0 4,7 4,7 

5.  Kako zadovoljni ste 
bili z izbiro 
organizacije za PI? 

4,7 4,3 5,0 4,9 4,3 4,8 5,0 4,5 4,7 

6.  Kako ocenjujete delo 
mentorja na praksi? 4,8 4,0 5,0 4,7 4,3 4,4 4,5 4,7 4,7 

7.  Kako ste zadovoljni s 
časom opravljanja PI? 4,3 4,3 4,8 4,6 3,3 4,8 4,5 4,8 4,6 

8.  Ali je bilo PI v skladu z 
vašimi pričakovanji? 4,2 4,2 4,8 4.1 4,7 4,6 4,0 4,7 4,6 

9.  ocenjujete da vam PI 
omogoča možnost za 
bodočo zaposlitev? 

4,0 3,3 4,5 4,3 4,3 4,4 5,0 4,5 4,3 

10.  Vam je PI omogočilo 
povezovanje teorije s 
prakso? 

4,5 3,5 5,0 4,6 4,0 5.0 5,0 4,5 4,4 

 
Vaše pobude in pripombe: / 
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4.2 EVALVACIJA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA MED MENTORJI ŠTUDENTOM NA PRAKSI 
Letošnje leto smo izvedli anketo o izvajanju PI med mentorji v podjetjih. Anketiranje je 
potekalo od julija do sredi septembra 2020  po spletu (koronavirusna epidemija). 
 

z. št.                                                                                                              
ocene 
vprašanje 

2016/ 
17 

2017/ 
18 

2018/ 
19 

2019/
20 

 Skupaj 36 24 35 27 
1.  Kako ocenjujete potek izobraževanja 

študentov IVSŠ IC Piramida Maribor v 
vaši ustanovi (podjetju, šoli …)?Kako 

4,8 4,6 4,8 4,8 

2.  Kako ocenjujete sodelovanje s šolo – IC 
Piramido Maribor pri izvajanju PI 
študentov? 

4,9 4,7 4,8 4,7 

3.  Kako ocenjujete motiviranost 
študentov za praktično izobraževanje? 
 
 

4,7 4,7 4,5 4,7 

4.  Kako ocenjujete znanja in veščine, ki jih 
študenti imajo pred izvajanjem PI? 4,3 4,6 4,3 4,4 

5.  Kako ocenjujete znanja in veščine, ki jih 
študenti imajo po izvajanju PI? 
 

4,7 4,5 4,6 4,6 

6.  Ali je bilo izvajanje PI v skladu z vašimi 
pričakovanji? 
 

4,8 4,6 4,7 4,8 

7.  Kako ocenjujete možnost, da boste 
študenta, ki je bil pri vas na praksi v 
bodoče zaposlili (v naslednjih 3 letih)? 

3,4 3,9 4,1 3,8 

 
Pobude in pripombe: 

- 400 ur je veliko za nas proizvodnike. Študenjtje zelo hitro osvojijo nova znanja zato 
predlagam, da se število ur zmanjša. 

- Hvala za sodelovanje. 
- V prihodnje pričakujem več sodelovanja šole z mentorjem v podjetju. Višja šola bi 

lahko mentorju v podjetju izdala vsaj potrdilo o mentorstvu, morda pa tudi denarno 
nagrado (vsaj za izredne študente, ki si študij plačajo sami). 

- Želela bi, da so študenti bolj točni ali zanesljivi pri prihajanju na prakso. 
- morda bi bilo dobro, da bi mentorji iz šol in mentorji na praksi povezano izvajali 

kakšne vsebine 
- letos zelo pridna študentka 
- Študentki smo že ponudili možnost zaposlitve po zaključenem izobraževanju. 

 
4.3 POROČILO O IZVAJANJU PI ZA ŠTUDENTE V PODJETJIH 
Praktično izobraževanje v letošnjem študijskem letu se je v samem začetku odvijalo v skladu s 
predvidenim  načinom dela in časovnico. Prvi letniki so bili tako napoteni na opravljanje prvega 
dela prakse v januarju. Za študente drugega letnika so bile v veliki meri že pripravljene 
pogodbe za PI, ki bi se naj začel v aprilu oziroma so bili s študenti sklenjeni sporazumi za 
opravljanje prakse v okviru programa Erasmus+ v tujini. 
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Zaradi epidemije povezane s koronavirusno boleznijo COVID 19 (marec 2020), pa izvajanje 
prakse za študente ni bilo možno in smo morali prakso za prve in druge letnike rednega študija 
časovno premakniti. Nekatere študente je bilo potrebno preusmeriti v druge organizacije saj 
nekaj organizacij v času epidemije študentom ni moglo zagotavljati prakse. Z veliko napora 
smo, kljub vsem težavam, do konca študijskega leta zagotovili prakso vsem študentom, ki so 
prakso želeli opraviti (nekaj študentov drugega letnika namerava na prakso v tujino z zamikom, 
nekaj študentov 1. letnika se na naše pozive za opravljanje prakse ni odzvalo). Zaradi novih 
okoliščin je tako tudi nekoliko več študentov, ki še niso mogli opravljati izpita iz PI in zato se 
na šoli predvideva še en dodaten izpitni rok v septembru 2020. 
 
Podatki o opravljanju obveznosti iz PI 
1. letnik 

Število 
vpisanih 

študentov 

Opravljali PI 
v prvem delu 

Opravljali PI 
v drugem 

delu 

Opravili vse 
obveznosti PI (prakso 
in izpit do 2. 9. 2020) 

Opomba 

38 24 26 22 

Dva, ki sta bila na PI 
v 1. delu sta nista 

odšla na PI,  dodatno 
so šli 4 od tega 3 iz 

Erasmus+ 
 
2. letnik 

Število 
vpisanih 

študentov 
Opravljali PI 

Opravili vse obveznosti 
PI (prakso in izpit do 2. 

9. 2020) 

Erasmus+ 
kasneje Opomba 

34 29 25 5 5 študentov čaka 
na Erasmus+ 

 
Izredni študentje 

Število 
študentov, ki 

še niso 
opravili PI 

Opravili vse obveznosti PI 
1. letnik (prakso in izpit 

do 2. 9. 2020) 

Opravili vse obveznosti PI 
2. letnik (prakso in izpit do 2. 

9. 2020) 
Opomba 

1 iz 2. letnika 13 4  
 
Nekaj študentov 1. letnika je med študijskim letom prekinilo izobraževanje in tudi niso opravili 
drugega dela praktičnega izobraževanja. Praktično izobraževanje so opravljali tudi študenti 
izrednega študija, ki niso zaposleni ali nimajo ustreznih delovnih izkušenj in pogojev za 
priznavanje. Kakor vsa leta do sedaj, smo tudi to leto zagotovili mesta za PI za vse študente, ki 
so želeli opraviti praktično izobraževanje.  
 
Zaradi dolgoletnih dobrih izkušenj in zadovoljstva študentov in podjetij, smo nadaljevali z 
načinom zagotavljanja mest za PI tako, da smo študente najprej pozvali, da si mesta za PI 
poiščejo sami (ob pomoči in informacijah s strani šole). V kolikor so imeli študentje težave ali 
si sami mesta za PI niso mogli zagotoviti, sva jim pomagali organizatorici PI na šoli. Ta način 
dela je bil tudi letos pozitivno sprejet s strani podjetij in študentov. 
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Pred izvajanjem PI v podjetjih, smo študente na šoli seznanili s potekom in cilji PI. Že v prvem 
letniku, so bili študentje seznanjeni s splošnimi zahtevami za izvajanje PI in z zahtevami za 
zagotavljanje varnosti in kakovosti hrane ter ukrepi in zahtevami za varovanje okolja ter 
varstva pri delu. Študenti prvega letnika so v okviru predmeta Tehnološki procesi z varstvom 
pri delu, embalaža in logistika tudi letos opravili preizkus znanja s področja varstva pri delu. Za 
študente prvega letnika je bila pripravljena tudi spletna učilnica. 
 
Zaradi epidemije in omejitve obiskov sva s predstavniki podjetij in z mentorji študentov letos 
komunicirali predvsem telefonsko in preko spletne pošte. Neposredne obiske je bilo letos žal 
zelo malo. Povratne informacije o izvajanju in poteku prakse so s strani mentorjev pozitivne.  
Vsako leto se pojavljajo želje študentov, da bi PI opravljali v podjetjih, ki še niso verificirana, 
zato je bilo tudi letos potrebno vložiti delo v obveščanje delodajalcev v zvezi s pogoji prijave 
in verifikacije učnih mest za študente. Ko so se študenti odpravljali v podjetja, smo jih seznanili 
s potekom verifikacije in jim v zvezi s tem dali tudi pisna navodila. S podjetji komuniciramo 
tudi po telefonu ali preko e-pošte in jih seznanimo o poteku verifikacije učnih mest. Večina 
podjetij s katerimi sodelujemo že ves čas izvajanja višješolskega študijskega programa, se je že 
verificirala, nastajajo pa težave, ker Gospodarska zbornica ne ažurira registra učnih mest.  
 
Ugotavljamo, da je veliko naših diplomantov zaposlenih v ustanovah kjer naši študenti 
opravljajo praktično izobraževanje in so tudi mentorji študentom. 
 
Tudi letos nekaj študentov prvega letnika ni opravilo PI (po zbranih informacijah so se med 
študijem zaposlili ali so študij prekinili, oz. so se vpisali zgolj zaradi statusa). V drugem letniku 
in med izrednimi študenti je teh težav bistveno manj.  
 
Nekaj študentov rednega in izrednega študija, je tudi letos preko študijske komisije zaprosilo 
za priznavanje znanj, ki so jih že pridobili in ustrezajo zahtevam in ciljem PI. Nekaj študentov 
prvega letnika izrednega študija je imelo PI že opravljeno v programu Živilstvo ali v rednem 
programu (5), nekaj pa jih je imelo pogoje za priznavanje praktičnega dela PI, pripraviti so 
morali še pisno nalogo in opraviti zagovor (2), ostali so opravljali praktično izobraževanje. 
V večini podjetij je potekalo PI brez motenj in v skladu s programom. Za študente, podjetja in 
mentorje so bila pripravljena pisna gradiva (navodila za PI), obveščanje je pogosto potekalo 
tudi preko telefonskih razgovorov in po e-pošti.   
 
Vse delodajalce, ki so izvajali PI za letošnje študente 2. letnika smo obvestili o možnosti 
sofinanciranja praktičnega izobraževanja in skupaj z njimi pripravili vso potrebno 
dokumentacijo za prijavo na Javni razpis PUD za šolsko/študijsko leto 2019/2020, prijavo smo 
pravočasno oddali.  
 
Zaradi epidemije, letos opravljamo evalvacijo PI med študenti in pri delodajalcih preko spletnih 
anket. To izvajamo skupaj s Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ. 
Anketiranje še poteka, prvi odzivi pa so pozitivni. 
Pripravili: Vesna Poštuvan in Silva Hostnik 
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5. OCENJEVENJE PREDAVATELJEV 
Tudi letos so bile opravljene evalvacije predavateljev in instruktorjev na VSŠ. 
 
REDNI ŠTUDIJ  
 

leto N za prvi letnik N za drugi letnik 
2011/2012 38 27 
2012/13  zimski semester: n=30 

letni  semester: n = 29 
zimski semester: n = 21 
letni  semester: n = 19 

2013/14 
 38 27 

2014/15 zimski semester: n=41 
Letni semester: n=40 

zimski semester: n=30 
letni semester: n=28 

2015716 44 (od 60 ali77 %) 28 (od 46 ali 87 %) 
2016/17 37 (od 50 vpisanih) N=27 (od 31) 
2017/18 28 (od 54 prvič vpisnih, 40 

aktivnih) N=18 (od 20) 

2018/19 34 (od 40 aktivnih) N= 23 (od 26) 
2019/20 38 vpisanih, delovalo v 2. 

semestru le 26 (in še ena pri 
izrednih) 

 
N zimski semester = 28 od 

38 vpisanih (74 %) 

N letni semester =   11 od 
26 aktivnih študentov ali 43 

% 

N zimski semester  = 23 od 
34 vpisanih (68 %) 

 
N letni semester  =  14  (od 
34 aktivnih študentov) ali 

41 % 
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Študijsko 
leto 

Povprečna 
ocena vseh 

predavateljev 1. 
letnika 

Najvišja 
ocena 

Najnižja 
ocena 

Povprečna 
ocena vseh 

predavateljev 2. 
letnika 

Najvišja 
ocena 

Najnižja 
ocena 

2001/2002 3,72 4,37 3,16 3,59 4,23 2,87 
2002/2003 3,50 4,39 2,88 3,78 4,62 2,97 
2003/2004 3,61 4,23 2,88 3,86 4,58 3,30 
2004/2005 3,76 4,62 2,94 3,61 4,23 2,41 
2005/2006 3,75 4,61 2,04 4,01 4,69 3,51 
2006/2007 3,80 4,49 2,87 3,83 3,00 4,48 
2007/2008 3,94 4,60 2,91 4,06 4,71 3,36 
2008/2009 3,78 4,67 2,63 4,07 4,60 3,45 
2009/2010 4,10 3,23 4,69 3,89 4,42 3,24 
2010/2011 3,84 4,62 3,22 4,04 4,61 2,76 
2011/2012 3,96 4,76 2,75 4,04 4,52 3,28 
2012/2013 4,02 4,59 3,46 3,83 4,57 2,95 
2013/2014 4,01 4,76 3,30 4,02 4,69 3,30 
2014/2015 4,03 4,74 3,34 4,06 4,62 2,68 
2015/2016 4,12 4,79 3,49 4,15 4,67 3,46 
2016/2017 3,96 4,66 2,75 4,51 4,93 3,63 
2017/2018 4,08 4,68 2,62 4,39 4,86 3,58 
2018/2019 4,07 5,00 3,09 4,25 4,63 3,91 
2019/2020 4,35 4,93 3,12 4,27 4,75 3,80 

 
IZREDNI ŠTUDIJ 
 

leto N 
2011/2012 20 
2012/2013 22 
2013/2014 15 
2014/2015 12 (OD 22) 
2015/2016 13 (OD 25* ali 52 %) 
2016/2017 8  (od 25 ali 32 %) 
2017/2018 11 (od 22 ali 50 %) 
2018/2019 11 (od 21 vpisanih ali 52 %) 
2019/2020 9 (od 26 ali 35 %) 
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Študijsko 
leto 

Povprečna 
ocena vseh 

predavateljev 

Najvišja 
ocena 

Najnižja 
ocena 

Povprečna 
ocena vseh 

predavateljev 
2. letnika 

Najvišja 
ocena 

Najnižja 
ocena 

2008/2009 4,17 * 
(1. letnik) 

4,47 3,76 4,45 4,79 4,00 

2009/2010 4,24 4,79 3,63 Opomba1   
2010/2011 4,04 4,69 3,61    
2011/2012 4,30 4,74 3,40    
2012/2013 4,21 4,59 3,81    
2013/2014 4,44 5,00 3,86    
2014/2015 4,67 4,94 4,22    
2015/2016 4,43 4,90 4,02    
2016/2017 4,53 5,00 3,25    
2017/2018 4,65 4,84 4,24    
2018/2019 4,45 4,66 4,09    
2019/2020 4,39 5,00 3,27    

Opomba 1 
Od študijskega leta 2009/10 se opravlja anketiranje v celotni skupini, saj študentje obeh letnikov združeno poslušajo hkrati iste module.  

 
S predavatelji, ki ne dosegajo ocene 4, oziroma so ocenjeni slabše kot je 80 % povprečne 
ocene, ravnateljica opravi razgovore.   
 
Pripravile: Irena Vračko, Silva Hostnik in mag. Neva Malek ter komisija za spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti 
 
 

6. SAMOEVALVACIJA PREDAVATELJEV 
V 2019/20 smo imeli 24 predavateljev in 1 inštruktorja, skupaj 25, ki smo jih naslovili s 
samoevalvacijo. Samoevalvacijo je opravilo 17 izvajalcev izobraževanja ali 68 %. 
Samoevalvacijski vprašalnik je bil enak, kot ga imajo študentje. Samoevalvacija je potekala v 
juniju 2020.  
 
Predavatelji so se ocenili: 

Zap.  
št. 

 2009/
10 
Povpr
ečna 
ocena 
(n=22 
od 30) 
oz.  
73,3 
% 

2010/
11 
Povpr
ečna 
ocena 
(n=25 
od 37) 
oz. 
67,57 
% 

2012/
13 
Povpr
ečna 
ocena 
(n=19 
od 38) 
oz. 
50,0 
% 

2013/
14 
Povpr
ečna 
ocena 
(n=22 
od 28) 
oz. 
78,6 
% 

2014/
15 
Povpr
ečna 
ocena 
(n=22 
od 30) 
oz. 
73,3 
% 

2015/
16 
Povpr
ečna 
ocena 
(n=18 
od 26) 
oz. 
69,2 
% 

2016/
17 
Povpr
ečna 
ocena 
(n=28 
od 31) 
oz. 
90,3 
% 

2017/
18 
Povpr
ečna 
ocena 
(n=19 
od 27) 
oz. 
70,37 
% 

2018/
19 
Povpr
ečna 
ocena 
(n=26 
od 27) 
oz. 
96,2 
% 

2019/
20 
Povpr
ečna 
ocena 
(n= 17 
od 27) 
oz. 
96,2 
% 
 

1 Način 
podajanja 
snovi na P, SV 
in LV 

4,43 4,35 4,48 4,48 4,48 4,63 4,54 
 

4,57 
 

4,47 4,50 
 

2 Uporaba 
primerov iz 
prakse in 

4,48 4,46 4,80 
max 

4,64 
max 

4,52 4,73 4,67 4,75 4,62 4,65 
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povezanost s 
prakso 

3 Pestrost 
uporabe učnih 
metod 

4,11 
min 

4,11 
min 

4,31 
min 

4,21 4,36 4,62 4,52 4,33 4,46 4,43 

4 Angažiranost 
in 
prizadevnost 
predavatelja 

4,56  
max 

4,67 
max 

4,66 4,77 4,74
max 

4,92 
max 

4,83 
max 

4,84 
max 

4,76 
max 

4,86
max 
 

5 Ocena koliko 
so študenti 
pridobili iz P, 
SV, LV 

3,9* 4,19
* 

4,42 4,25 4,24
min 

4,44 4,36 4,23 4,32 
min 

4,18
min 

6 Ustreznost 
študijskih 
gradiv oz. 
literature 

4,14 4,14 4,32 4,17 
min 

4,26 4,35 
min 

4,31 
min 

4,13 
min 

4,37 4,50 

7 Spodbujanje k 
razmišljanju in 
samostojnem
u delu 

4,36 4,57 4,50 4,54 4,48 4,78 4,55 4,54 4,66 4,86
max 

 Povprečna 
ocena 

4,28 4,36 4,50 4,44 4,44 4,64 4,54 4,48 4,52 4,56 

 
Odprti del odgovorov dobi le ravnateljica VSŠ. 
 

 
 
 

7. OCENE GENERACIJ ŠTUDENTOV 
Letos smo prvič izvedli ocenjevanje generacije študentov s strani izvajalcev izobraževanja. 
 
Število vseh sodelujočih: N = 27. Ker posamezni izvajalci pedagoškega procesa niso izvajali 
predavanj v vseh skupinah študentov, so podani posamezna števila respondentov (n) za 
posamezno skupino v tabeli. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

po
vp

re
čn

a 
oc

en
a

študijsko leto

Ocena predavateljev

1 letnik-redni 2 letnik-redni izredni samoocena
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Čas izvajanja ankete: junij  2020 

 
SKUPAJ VSEH ANKET 10 A VSI NISO ODGOVARJALI ZA VSE LETNIKE 
Skupaj N je 24 za 2019/20 

Zap. 
št.  

                                                                                                    
leto 

trditve                                                 vprašanj 

2016/
17 

2017/
18 

2018/
19 

2019/
20 

   

I. PRVI LETNIK N=18 N = 13    N = 16 N = 19    
1   Kako ocenjujete usvajanje znanja 

študentov? 3,3 3,4 4,0 3,6    

2   Kako ocenjujete motivacijo študentov 
za delo in študij? 3,2 3,1 3,8 3,7    

3   Kako ocenjujete obiskovanje P, LV IN SV 
s strani študentov? 3,3 3,1 4,1 3,8    

4   Kako ocenjujete odnos do izvajalcev 
izobraževanja (do predavateljev, 
inštruktorjev, laborantov) 

3,8 3,7 4,4 4,2 
   

II. DRUGI ETNIK N= 
18 N = 11 N = 12 N = 12    

1   Kako ocenjujete usvajanje znanja 
študentov? 3,7 4,2 3.2 3,8    

2   Kako ocenjujete motivacijo študentov 
za delo in študij? 3,7 4,2 3.1 

 3,3    

3   Kako ocenjujete obiskovanje P, LV IN SV 
s strani študentov? 3,8 4,2 3,0 3,5    

4   Kako ocenjujete odnos do izvajalcev 
izobraževanja (do predavateljev, 
inštruktorjev, laborantov) 

4,4 4,6 3,8 4,2 
   

III. IZREDNI ŠTUDENTI N= 
17 N = 7 N = 10 N =15    

1   Kako ocenjujete usvajanje znanja 
študentov? 4,6 4,3 4.6 4,1    

2   Kako ocenjujete motivacijo študentov 
za delo in študij? 4,9 4,6 4.7 4,5    

3   Kako ocenjujete obiskovanje P, LV IN SV 
s strani študentov? 4,7 4,7 4,8 4,1    

4   Kako ocenjujete odnos do izvajalcev 
izobraževanja (do predavateljev, 
inštruktorjev, laborantov) 

5,0 4,9 4.9 4,8 
   

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ 
 

8. ANKETE O ZAPOSLJIVOSTI DIPLOMANTOV 
Letošnje leto smo temeljito spremenili anketni vprašalnik za diplomante in zato ni bilo mogoče 
podati hkrati še ocen diplomantov iz prejšnjih anketiranj. 
 
Zadovoljstvo s šolanjem in zaposljivost diplomantov smo izvedli z anketiranjem po pošti. 
Anketirali smo zadnje tri generacije diplomantov.  
Anketiranje je izvedel: 
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- Referat za študijske in študentske zadeve in  
- Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 

Leto anketiranja Število poslanih 
anket 

Število vrnjenih 
anket 

% vrnjenih anket 

2019/20 63 22 35 
 
SPLOŠNI PODATKI  
 

1. Spol  
Spol Moški Ženski  
Število 6 17 
% 23 77 

 
2. Starost 

Starost Do 25 let 
 

Med 25 in 35 
let 

Med 36 in 45  Med 46 in 55 
let 

Nad 55 let 

Število 7 12 3 0 0 
% 32  54 14 0 0 

 
3. Leto zaključka študija 

Študijsko leto 
diplomiranja Število % 

2016/17 7 33 
2017/18 8 36 
2018/19 7 32 

 
4. Način študija 

 Redni Izredni 
Število 19 3 
% 86 14 

 
5. Ali bi svojim prijateljem/sodelavcem/otrokom svetovali študij na ICP Maribor, Višji 

strokovni šoli? 
a) Da 

leto število % 
2019 22 100 

 
Da, ker(lahko utemeljite): 

- Strokovnost in prijaznost predavateljev,  
- se zavzamejo za študente.  
- Študij ni le sedenje za knjigami, temveč tudi veliko doživetega po podjetjih.  
- Je zanimivo, poučno.  
- Je lahek študij. 
-  Pridobljenega veliko koristnega znanja.  
- Se veliko naučijo o zdravi prehrani.  
- Kvaliteten študij.  
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- Sem pridobila veliko znanja in bila zadovoljna z odnosom s predavatelji. 
-  Študij ponuja ogromno praktičnega znanja.  
- Strokovnost, prijaznost. 

 
ZADOVOLJSTVO S ŠTUDIJEM  

6. Kako ste bili zadovoljni s študijem na naši višji strokovni šoli? Označite vašo stopnjo 
zadovoljstva v tabeli. 
 

PODROČJA ZADOVOLJSTVA 
2019 
Povp. 
ocene 

Izvedba študijskega programa je bila odlična 4,5 
 Zelo zadovoljen sem bil z delom in odnosom 
predavateljev  4,5 

Zelo zadovoljen sem bil z delom in odnosi ostalih 
zaposlenih na šoli  4,2 

Pridobil sem veliko znanja, veščin/kompetenc 4,4 
Zelo zadovoljen sem bil z mentorstvom pri diplomi 4,2 
Zadovoljen sem, ker mi je študij na ICP VSŠ prinesel 
strokovno rast 4,5 

Zadovoljen sem, ker mi je študij na ICP VSŠ prinesel 
osebnostno rast 4,5 

Drugo:___/________________ 0 
Legenda ocen: 

1. Se sploh ne strinjam  
2. Se nekoliko strinjam 
3. Se dokaj strinjam 
4. Se strinjam v veliki meri 
5. Se popolnoma strinjam 

 
7. Kaj je, po vašem mnenju, glavna prednost (pozitivna lastnost) študija na IC Piramida 

Maribor, Višji strokovni šoli?  
- Odlični predavatelji, ekskurzije.  
- Strokovnost nekaterih učiteljev.  
- Izleti, vaje.  
- Veliko možnosti za zaposlitev.  
- Veliko praktičnega pouka.  
- Veliko prakse in ogledov.  
- Veliko znanja in strokovnosti. 
- Prilagodljivost, popoldanski urnik, predmeti v sklopu.  
- Zelo v redu predavatelji, sproščene ekskurzije.  
- Poznavanje zdrave prehrane. Ker s to izobrazbo hitro najdeš službo. Dostopnost 

predavateljev. Praktično znanje. Praktične vaje in ogledi.  
- Veliko prakse.  
- Veliko ogledov.  
- Veliko ekskurzij.  



IC PIRAMIDA Maribor, Višja strokovna šola: Samoevalvacijsko poročilo 2019/20 

55 
 

- Odnosi – komunikacija, strokovnost, povezava teorija praksa. profesorji iz živilske 
stroke, veliko prakse, odnos predavateljev. 

8. Kaj je, po vašem mnenju, glavna slabost študija na ICP Maribor, Višji strokovni šoli?  
- Preveč se izpostavlja ajdo, morda bi morali še na čem drugem delati. 
- Da ni nadaljevanja študija.  
- Da je študij na srednji šoli.  
- Premalo LV. 
- Premalo praktičnega dela izven šole.  
- Še kakšna strokovna ekskurzija.  
- Premalo izbirnih predmetov.  
- Prelahek študij.  
- Samo dve leti.DA NI VISOKEGA PROGRAMA. 

 
9. Kako bi po zaključenem študiju še sodelovali z našo šolo?  
Možnih je več odgovorov. 
 

Odg. Sodelovanje s šolo N % 
a Udeležba na seminarjih in 

delavnicah iz strokovnega 
področja 
 

15 68 

b Udeležba na seminarjih in 
delavnicah za osebno rast, 
tečajih tujih jezikov 
 

7 32 

c Nadaljevanje šolanja na visoki 
strokovni šoli (če šola izvaja/bi 
izvajala visokošolski program) 

13 59 

d Kot gost/ja predavatelj/-ica 4 18 
e Kot mentor/-ica praktičnega 

izobraževanja ali mentor/-ica 
diplomskih nalog 

7 32 

f Uporaba svetovalnih storitev 
kariernega centra 1 4 

g Vključitev v klub diplomantov 4 16 
h drugo 0 0 

 
9. Ali ste/boste po zaključenem študiju na višji strokovni šoli nadaljevali z formalnim 

izobraževanjem? 
Odg. Nadaljnjo izobraževanje Število % 

a Da, s študijem nameravam 
nadaljevati na (ime šole) 
+pedagoški 

2 9 

b Da, s študijem sem nadaljeval/a 
na (ime šole) 0 0 

c Ne  20 91 
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PODATKI O ZAPOSLITVAH 
 
10. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status med študijem? Izberite le en, najustreznejši 

odgovor. 
 

Odg. Zaposlitev med študijem Število % 
a Zaposlitev v istem podjetju kot 

sem zaposlen/-a sedaj  3 14 

b Zaposlitev v drugem podjetju 
kot sedaj  
 

2 9 

c Samozaposlitev 
 1 4 

d Opravljanje dela preko 
študentskega servisa  11 50 

e Opravljanje pogodbenega dela  0 0 
f Nisem opravljal/-a dela oz. bil/a 

zaposlen/a 
 

5 23 

 
11. Kako hitro ste našli zaposlitev po zaključenem študiju? (obkrožite en odgovor) Na 

naslednje vprašanje odgovorite le zaposleni. 
 

Odg. Čas do prve zaposlitve N % 
a Že pred študijem sem bil/-a 

zaposlen/-a in zaposlitve nisem 
iskalq 
 

3 14 

b Zaposlitev sem našel/-la že 
pred zaključkom študija   
 

6 27 

c V enem mesecu po diplomi 1 4 
d V šestih mesecih po diplomi    5 22 
e V enem letu po diplomi 0  
f Zaposlitev še iščem po več kot 

enem letu od diplomiranja 
 

4 18 

g Nisem iskal/a, ker nadaljujem z 
izobraževanjem 1 4 

 
 
12. Ocenite v kakšni meri je vaša zaposlitev skladna s pridobljeno višješolsko izobrazbo? 

Odg. 
Skladnost med 

delom in 
izobrazbo 

N % 

a Popolnoma 
neskladna 1 4 
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b Malo skladna 2 9 
c Deloma skladna 3 14 
d Precej skladna 6 27 
e Popolnoma 

skladna 3 14 

f Nič od 
navedenega 7 32 

 
13. Ali ste zaposleni v podjetju, kjer ste med študijem …? 

Odg. Zaposlitev v podjetju, kjer ste N % 
a Opravljali obvezno praktično 

izobraževanje 
5 23 

b Delali preko študentskega dela 6 27 
c Pripravljali diplomsko nalogo 3 14 
d Nič od navedenega 8 36 
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