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UVOD
O znanju in odgovornosti
Človek vedno dolži okoliščine za to, kar je. Ne verjamem v okoliščine. Tisti, ki v svetu napredujejo, gredo in si poiščejo okoliščine, ki jih želijo, in če jih ne morejo najti, si jih ustvarijo sami.« (George Bernard
Shaw)
»Prihodnost je negotova. To ve prav vsakdo med nami. Edina gotova stvar glede prihodnosti je, da bo drugačna od sedanjosti. Nova družba bo družba izobraženih ljudi in znanje bo njen ključni vir. Največja stalnica
prihodnosti je sprememba.« je zapisal eden največjih mislecev sodobnega vodenja Peter Drucker konec
prejšnjega stoletja.
In prav je imel tale Peter Drucker. Priče smo že temu, da se družba kapitala v resnici spreminja v družbo znanja. Znanje izpodriva delo in kapital. Na vidiku je nova revolucija, revolucija znanja, za katerega so značilni:
inovativnost, prilagodljivost, neoprijemljivi proizvodi, znati se učiti in upravljati informacije, globalizacija …
Zato bodo ključne spretnosti posameznikov za novo tisočletje: sposobnost hitrega učenja (izpopolnjevanja znanja), sposobnost boljšega pomnjenja, sposobnost ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja, sposobnost povezovanja … Učenje, za katerega smo še »včeraj« mislili, da smo z njim opravili že v času šolanja,
se počasi, a vztrajno, vpleta v naš vsakdan. Če smo nekoč z diplomo zaključili formalen proces učenja, danes
velja, da nam potrebo po učenju sproža in narekuje prav vsak dan posebej. Vseživljenjskost učenja postaja
naša stalnica!
Zakaj? se vprašajmo. Napredek, ki se je zgodil na različnih področjih, je povzročil, da se spreminjajo poklici,
panoge, potrebe ljudi in ljudje sami. Poglejmo primer avtomobilov. Pred tridesetimi leti smo se ukvarjali
s tem, ali je vozilo ustrezno zaščiteno proti rjavenju, pomembno je bilo, da smo imeli vzpostavljen dober
odnos z avtomehanikom, če nas je avto zaradi okvare pustil na cedilu …
Danes? Kakovost avta jemljemo kot samoumevno, rjavenje … kaj je že to?! Servis nam ponudi že prodajalec, ko se odločamo o modelu, celotna storitev se vrti okoli blagovne znamke, ki smo jo izbrali. Poklic
avtomehanika, ki se je nekoč zdel ključen, danes zamira, jutri pa bo morda tudi zamrl, če ne celo izumrl …
Tak, kot ga poznamo danes, prav gotovo ne bo!
Z znanjem je pravzaprav podobno kot z varčevanjem. Ko damo prihrankom prednost pred tekočo potrošnjo, to storimo, ker razmišljamo o prihodnosti. Vemo, da nam bo denar, ki bo povečan za obresti, prinašal
varnost in možnost potrošnje v prihodnosti.
Enako velja za učenje. O naložbi v lastno znanje in usposabljanje moramo razmišljati vsak dan sproti, zato
moramo znanje znati vrednotiti, smotrno načrtovati, ga pridobivati in ga na vse mogoče načine izpopolnjevati, dograjevati, nadgrajevati in razmišljati, kako ga bomo čim bolje znova in znova unovčili, ponovno
znati vrednotiti, kar imamo in kaj potrebujemo in tako v nenehnem krogu … Skrbeti za svoje znanje in
napredek pomeni za vsakogar izmed nas veliko odgovornost.
Odgovornost pa je ena od ključnih vrlin, prevzemanje odgovornosti pa je pravi ključ za doseganje osebne
trajne sreče in uspeha, saj nam daje moč, da oblikujemo svoje življenje po lastni meri, daje nam moč, da
vzamemo vajeti lastnega življenja v svoje roke. Tako nismo odvisni od drugih, pa tudi nismo odvisni od
kakršnih koli okoliščin. Zakonca Natalija in Dariusz Domin – Talidari pravita: »Ko dosežemo, da naša lastna
sreča ni odvisna od zunanjega sveta, je zunanji svet ne more uničiti.«
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Prevzemanje odgovornosti ima enak učinek kot: »Sezam, odpri se!« S prevzemanjem odgovornosti omogočamo sebi brezmejen dostop do sreče, zadovoljstva, moči, dobrega počutja in blagostanja.
Eden najpogostejših izgovorov tistih, ki nimajo navade biti odgovorni in sprejemati odgovornost, je: »Nisem vedel/la.« Kot da je to neki izgovor, opravičilo! Na vsakomer od nas leži odgovornost, koliko se bomo
ob formalnem izobraževanju še neformalno in samostojno učili in koliko bomo znali. Mnogi mislijo, da je z
diplomo konec tudi izobraževanja in učenja. Srečni in uspešni vedo, da ni tako, da je učenje nikoli dokončana zgodba. Nenehna pripravljenost na vseživljenjsko učenje je eden od ključnih faktorjev vaše sreče in
vašega uspeha!
Torej, učimo se in ob tem uživajmo. In: »Ne bojmo se življenja! Naj pljuska v nas z vso silo in v vse žile, naj
nas nese ali zanese, le ne pustimo, da nas spodnese. In imejmo ga radi, da bo tudi ono, življenje, imelo rado
nas!« (Tone Pavček)
Jelica Pegan Stemberger, ravnateljica
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PREDSTAVITEV ŠOLE
PRAVNA IDENTITETA ŠOLE
Ustanovitelj Višje šole za kozmetiko in velnes Ljubljana je Glotta Nova, center za novo znanje, d. o. o., Ljubljana.
Šola deluje v okviru pooblastil, ki so določena z zakonom in samostojno nastopa v pravnem prometu na
področju izobraževanja po javno veljavnih programih ali drugih programih neformalnega in priložnostnega učenja ter dejavnosti, ki so s tem povezani (svetovanje, mentorstvo, coaching …)
Višja šola je tudi članica skupnosti višjih strokovnih šol v Republiki Sloveniji.
Naziv šole: Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana
Skrajšan naziv šole: VSŠKV
Sedež šole: Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Datum ustanovitve: Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana je bila
ustanovljena s sklepom Glotta Nove 11. 7. 2010.
Znak šole: Šola uporablja znak stiliziranega metulja.
Pečat šole:
Pečat obstaja v dveh velikostih, in sicer kot veliki pečat s premerom 35 mm in kot mali pečat s premerom
20 mm. Pečat je okrogle oblike, na obodu katerega je izpisano: Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes
Ljubljana. V sredini pečata je stiliziran metulj kot zaščitni znak šole.
Kontakt:
Telefon: 01/5200 670
Faks: 01/5200 676
E-pošta: www.vskv.si, www.vskv.hr
Ravnateljica VSŠKV: Jelica Pegan Stemberger, prof.
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ŠTUDIJSKI PROGRAMI
»Če se najraje učimo z delom in si želimo pridobiti praktična, pa vendar strokovna znanja, ki nam bodo
omogočila boljšo zaposljivost, osebnostni razvoj in višjo plačo, potem je študij na Višji strokovni šoli za
kozmetiko in velnes Ljubljana prava izbira za vas.«
V študijskem letu 2015/2016 izvajamo višješolska študijska programa: VELNES in KOZMETIKA
Osebna izkaznica programa VELNES:
Stopnja pridobljene izobrazbe: VI., enovit višješolski študij
Vrsta pridobljene izobrazbe: program za pridobitev formalne izobrazbe
Raven zahtevnosti: zelo zahtevna dela
Trajanje študija: študij po rednem študijskem programu traja 2 leti (4 semestre), za izredni študij pa smo
zaradi narave študija in optimalne organizacije za študente predvideli triletni program (3 cikli).
Obseg: 120 kreditnih točk po ECTS
Pridobljeni naziv: organizator/organizatorka poslovanja v velneški dejavnost
Okrajšava: org. posl. vel. (OVD)
Ime in koda poklicnega standarda: Organizator/organizatorka velneške dejavnosti (08377630)
Klasius-P: potovanja, prosti čas (drugo) (8129)
Ime in koda poklica: Drugi poklici in osebne storitve, d. n., n. o. (5149.00)
Program vsebuje 4 obvezne module:
•
•
•
•

Komunikacija
Ekonomika in poslovanje
Trženje in turizem
Velnes

in 4 izbirne module:
•
•
•
•

Zdravo prehranjevanje
Gibanje, telesne aktivnosti
Duševni velnes
Lepotna in telesna nega

Osebna izkaznica programa KOZMETIKA:
Stopnja pridobljene izobrazbe: VI., enovit višješolski študij
Vrsta pridobljene izobrazbe: program za pridobitev formalne izobrazbe
Raven zahtevnosti: zelo zahtevna dela
Trajanje študija: študij po rednem študijskem programu traja 2 leti (4 semestre), za izredni študij pa smo
zaradi narave študija in optimalne organizacije za študente predvideli triletni program (3 cikli).
Obseg: 120 kreditnih točk po ECTS
Pridobljeni naziv: kozmetičar/kozmetičarka
Okrajšava: KOZM.
Ime in koda poklicnega standarda: Tehnolog/tehnologinja kozmetične nege, kozmetik/ kozmetičarka za
področje svetovanja in trženja (85/2007)
Klasius-P: kozmetika, kozmetična masaža in lepotičenje (drugo) (8153)
Ime in koda poklica: Drugi poklici in osebne storitve, d. n., n. o. (5149.00)
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Program vsebuje naslednje obvezne module:
•
•
•
•
•
•
•
•

Komunikacija in informatika
Kozmetična nega
Mikrobiologija z epidemiologijo
Menedžment in svetovanje
Kozmetične naprave
Biokemija in farmakognozija
Anatomija, fiziologija z osnovami patologije
Svetovanje za dobro počutje

in 4 izbirne module:
•
•
•
•

Masažne tehnike
Aromaterapija
Specialna pedikura
Zdrav način življenja

V obeh programih je VSŠKV pripravila več lastnih prosto izbirnih predmetov (PIP-ov).
Prosto izbirni predmeti, ki so last VSŠKV, so:
• Coaching za zdravje in dobro počutje (osebno blagostanje),
• Športno rekreativna dejavnost starejših in medgeneracijsko povezovanje,
• Razvoj lastnega posla in izgradnja osebne/poslovne odličnosti
• Povezanost telesa in duha (taktilne, subtilne in gibalne tehnike vzpostavljanja lastne homeostaze
telesa in duha).
Zgornji PIP-i še niso akreditirani, so pa v postopku akreditacije! Pri akreditiranju programov smo naleteli na
težavo. Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje je akreditacijo PIP-ov vseh višješolskih programov začasno »zamrznil« z izgovorom, da je teh predmetov na »tržišču« že tako ali tako preveč.
V tekočem študijskem letu bo potrebno voditi posebne akcije, da se »zamrznitev« PIP-ov odpravi in da se
že pripravljeni PIP-i akreditirajo. Samo na tak način se izobraževalni program od istega izobraževalnega
programa na tržišču lahko v večji meri razlikuje.
Prosto izbirni predmeti, ki jih bomo izvajali v študijskem letu 2015/2016, bodo tako:
Za študente vseh letnikov in vseh programov:
• Refleksoconska masaža; program bo izpeljan v maju in juniju 2016,
• Specialne tehnike masaže (samo za tiste študente, ki bodo končali program Osnove masaže ali pa
so kozmetični tehniki); program bo izpeljan v septembru 2016,
• Kozmetična nega v programu Velnes (samo za tiste študente, ki se bodo udeležili programa usposabljanja Moč kozmetične nege za boljše počutje posameznika ali pa so po izobrazbi kozmetični
tehniki); predmet bo izpeljan po urniku za K1 (od februarja 2016 dalje),
• Športna animacija in osebno trenerstvo in Menedžment stresa in osebno trenerstvo za študente
programa Kozmetika in za študente Velnesa, ki teh dveh predmetov nimajo v programu izvedbe
programa Velnes; predmeta bosta izpeljana po urniku za V2.
Nabor predmetov v š. l. 2015/2016 je bogat, veliko bogatejši kot v letu 2014/2015. Razpis za izbor prosto
izbirnih predmetov bo šola izpeljala v mesecu novembru 2015.
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ZNAČILNOSTI ŠTUDIJA
• Študenti pridobivajo kakovostna in uporabna znanja s področja kozmetike in velnesa.
• Osebnostno se razvijajo v odgovorne, humane in empatične osebnosti s sposobnostmi za ustrezno komunikacijo, svetovanje/coaching, vodenje sebe, zaposlenih in posla.
• Vzgajajo se za odgovorno, strokovno in znanstveno podprto delo v stroki.
• Sposobni so se vključevati v raziskovalno delo na vseh ravneh študija in obvladajo prenos in s tem
razširjanje (diseminacijo) znanja.

11

Letni delovni načrt VSŠKV, 2015/2016

POSLANSTVO, VIZIJA IN RAZVOJNA STRATEGIJA
VSŠKV
POSLANSTVO ŠOLE
Poslanstvo šole je izvajanje višješolskih strokovnih programov, programov izpopolnjevanja in usposabljanja ter drugih programov vseživljenjskega učenja.
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana (v nadaljevanju šola) je samostojni višješolski zavod,
v okviru katerega poteka izobraževanje, usposabljanje, raziskovanje, svetovanje in coaching na področju
nege in lepote, dobrega počutja, zdravja in zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga.
Pri programski shemi, razvoju in izvedbi programov šola vsebinsko sledi sodobnim razvojnim trendom pri
nas in v svetu- predvsem celostnemu (holističnemu) pogledu na razvoj človeka in njegovo zdravje. Področje nege, lepote, dobrega počutja, zdravja, zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga… je interdisciplinarno, zato je celostnost na tem področju nujna.
Šola zagotavlja kakovostno in uporabno znanje in suverene, etične ter empatične strokovnjake na področju kozmetike, dobrega počutja, zdravja ter zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga. To šola dosega
s kakovostnim izobraževalnim programom in z njegovim izpopolnjevanjem ter prilagajanjem mednarodnim in domačim standardom, sferi dela ter potrebam uporabnikov.
Šola bogati nacionalno in mednarodno okolje s kakovostno izobraženimi kadri - kadri, ki znajo samostojno,
ustvarjalno in profesionalno delati na strokovnem področju, za katero so se izobraževali ter voditi in organizirati lastno delo in delo drugih.
Šola za uresničevanje svojega poslanstva potrebuje sposobne, ambiciozne in moralno- etične študente, ki
znanje in veščine pridobivajo ob pomoči sodobnih metod poučevanja in z lastnim aktivnim sodelovanjem
v izobraževalnem procesu.
Višješolski učitelji in sodelavci šole so akademska skupnost ustvarjalnih in strokovno neodvisnih strokovnjakov, ki sodelujejo z različnimi ustanovami na strokovnem področju, ki je osrednja dejavnost šole na
nacionalni in mednarodni ravni ter tudi sami prispevajo znanje, ki ga odkrivajo s svojo dejavnostjo.
Šola si prizadeva za pozitivno identifikacijo študentov, diplomantov in zaposlenih z vizijo šole.

VIZIJA ŠOLE
Postati članica skupine najbolj kakovostnih evropskih šol s področja nege in lepote, dobrega počutja,
zdravja in zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga…
Postati uveljavljen in odgovoren nosilec izobraževanja in prenosa znanja na slovenski nacionalni ravni…
Postati vodilna na področju strokovnega in pedagoškega raziskovanja na področju nege in lepote, dobrega počutja, skrbi za zdravje in zdrav in uravnotežen življenjski slog...
Prevzeti iniciativo nad izobraževanjem in znanjem na področju nege in lepote, dobrega počutja, zdravja in
zdravega ter uravnoteženega življenjskega sloga...
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RAZVOJNA STRATEGIJA
Strateški cilji Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana so po časovnem zaporedju naslednji:
• Vzpostavitev šole kot institucije, ki bo razvijala stroko, usposabljala dobre kadre za delo in nadaljnje izobraževanje ter strokovno sodelovala z domačim in mednarodnim okoljem.
• Doseči odličnost in si vsako leto glede kakovosti postaviti prave, vzdržne in višje cilje.
• Organiziranje učnega in razvojnega središča, katerega dinamično jedro bo šola in v katerem bo
šola razvijala in uresničevala svoje zmožnosti in priložnosti, študenti in strokovni sodelavci pa
zadovoljevali potrebe po novih znanjih.
• Vzpostavitev mehanizmov za ugotavljanje enakovrednosti in presežkov pri vključevanju šole v
enoten evropski višješolski prostor.
• Zagotavljanje optimalnih prostorskih, materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje in razvoj
šole.
• Permanentno spremljanje stroke in posodabljanje programov.
• Razvoj stroke s prenosom novih spoznanj iz študijskega procesa nazaj v stroko.
• Širjenje in izmenjava znanja z objavljanjem v strokovnem tisku in drugih medijih ter sodelovanjem na strokovnih posvetovanjih.
• Promocija kozmetike, dobrega počutja, zdravja in zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga… kot stroke in strokovnih metod v družbenem okolju.
• Usposabljanje za komunikacijo in negovanje splošno veljavnih človeških vrednost ter empatičnosti na vseh ravneh delovanja šole.
• Ohranjanje in negovanje stikov med diplomanti ter med diplomanti in šolo prek kluba diplomantov (alumni klub).
• Vzpostavitev široke mreže mednarodnega sodelovanja ter izmenjave znanja, študentov in višješolskih predavateljev.
Razvojna strategije je postavljena za pet let in se zaključi septembra 2018. Na osnovi strateškega načrtovanja se pripravi izvedbeni načrt za vsako študijsko leto posebej (LDN).

13

Letni delovni načrt VSŠKV, 2015/2016

KDO PRAVZAPRAV SMO? IN KAKŠNI ŽELIMO BITI?
Smo višja strokovna šola za lepoto in nego, dobro počutje, zdravje, gibanje in rekreacijo ter zdrav in zlasti
uravnotežen življenjski slog. Naša osrednja pozornost so študenti in študentke šole, ustvarjanje pogojev
za njihov uspešen potek in zaključek študija ter skrb za razvoj znanja in veščin tudi po zaključku njihovega
šolanja.
Naša vodila in standardi so:
• SAMO ZNANJE ŠTEJE je cilj, ki mu bomo na šoli absolutno sledili. Zasledovanje tega cilja pomeni
za šolo, predavatelje in študente veliko obveznost.
• Najpomembnejši cilj šole je KAKOVOSTNO IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROCESA, ki je sodelavno,
tesno in partnersko povezano z organizacijami, ki izvajajo praktično izobraževanje in sodelujejo
pri praktičnemu izvajanju teoretičnega dela študija. Tak način sodelovanja organizacij pri izobraževanju je povsem primerljiv z evropsko sodobno in uspešno prakso in je zlasti primeren za
področje poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki naj usposablja za potrebe konkretne stroke.
• Skupaj s predavateljskim zborom višje strokovne šole, ki ga sestavljajo predavatelji z dolgoletnimi
izkušnjami v pedagoškem delu in strokovnjaki iz prakse, si bomo prizadevali prilagajati študijski
program potrebam trga delovne sile in gospodarstva ter skrbeli za take medsebojne odnose na
šoli, ki bodo krepili razumevanje in sodelovanje med vsemi nastopajočimi. DOBER PREDAVATELJSKI TIM: vsako dobro šolo lahko naredijo samo dobri, motivirani , odgovorni in predani izobraževalci (predavatelji, mentorji, inštruktorji, laboranti…), ki vedo, kako ravnati z znanjem, da znanje
“pade na dobra tla in bogato obrodi.” V VSŠKV vemo, kdo so dobri predavatelji in znamo delati z
znanjem.
• RAZNOVRSTNA PODPORA ŠTUDENTOM:
svetovanje in karierno svetovanje, karierni in podporni klubi, središče za samostojno učenje,
e-referat, e-knjižnica, alternativne možnosti učenja na daljavo, coaching, mentorstvo, tutorstvo ...,
bodo študentom dobrodošla pomoč na njihovi študijski poti do poklica in tudi pozneje.
• SKRB ZA KAKOVOSTstalno spremljanje in ugotavljanje kakovosti, po določenih izbranih kazalcih kakovosti, po načelu:
»Nikoli nismo tako dobri, da ne bi mogli biti še boljši«.
• PESTRE IN AKTUALNE PROSTO IZBIRNE VSEBINE,
ki pripomorejo k razširjanju znanja, veščin in kompetenc študentov in diplomantov ali k njihovemu poglabljanju.
• SKRB ZA ZNANJE ŠTUDENTOV,
tudi ko ti zaključijo s formalnim izobraževanjem (organizacija permanentnega stalnega usposabljanja, alumni klubi,…)
• Udobno, funkcionalno in prijazno UČNO OKOLJE
(za izobraževalce in študente/-ke) ter kolikor možno dobro in kakovostno izrabljen ČAS ZA ŠTUDIJ
je eno od pomembnih vodil šole.
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• INDIVIDUALNA OBRAVNAVA ŠTUDENTOV
ni enostavna, je pa za dobro šolo nujna. Študent je osebnost in aktiven soustvarjalec študija. Njegov glas je pomemben in šteje.
• SODELOVATI S TUJINO
(sodelovanje s sorodnimi šolami v tujini z namenom stalnega izboljševanja in posodabljanja
študijskega procesa in njegove vsebine, delovanje na projektih, izvajanje študijske prakse skozi
mobilnost, razne druge oblike mobilnosti…) nam je v užitek in v veselje, saj vemo, kako to gre. To
veselje znamo prenesti tudi na študente in le te v sodelovanja tudi aktivno vključiti.
• VSŠKV je TRAJNOSTNO NARAVNANA ŠOLA ,
ki pri svojih študentih in udeležencih spodbujala zavestno trajnostno odgovornost do sebe in
okolja (strank, partnerjev, organizacij, stroke…).
• VSŠKV PREVEVA REKLO “MISLIMO ZELENO”- prihodnost “Deželice na sončni strani Alp” je samo
v zelenem mišljenju, zelenih delovnih mestih… Zato je potrebna menjava pogleda na vsako že
obstoječe delovno mesto, na vsako novo delovno mesto…V VSŠKV mislimo zeleno! In ne samo
mislimo, tudi delujemo v tej smeri (bio, eko, zdravo, trajnostno, uravnoteženo!).
• INTEGRATIVNI PRISTOP K UČENJU TEORETSKIH IN PRAKTIČNIH VSEBIN
Z organizacijo študija bo zagotovljeno povezovanje teoretskega in praktičnega znanja. Študentovo znanje veščin ima tako štiri stopnje:
1. teoretsko znanje o veščini,
2. teoretsko znanje o veščini z znanjem, pridobljenim z opazovanjem,
3. teoretsko znanje o veščini s praktičnim znanjem pridobljenim pod mentorstvom,
4. teoretsko znanje o veščini in njeno samostojno izvajanje.
• INTEGRATIVNI PRISTOP KOT »KBL«.
Celotni študij izhaja iz principa »klient based learning« (KBL). To pomeni, da izhajamo iz stranke in
da je kozmetik/velnes strokovnjak usmerjen k reševanju strankinih težav. Evalvacije študija na podobnih šolah v tujini kažejo, da si študent učno vsebino tako bolje zapomni, parcialno znanje laže
in bolje integrira v celovito znanje, interes za študij se poveča, študent pa se tudi več samostojno
in individualno uči.
• PROBLEMSKA USMERJENOST.
Integrirani študij v obeh konceptih, to je kot povezava teoretskega znanja in veščin in kot KBL,
omogoča tudi problemsko naravnanost pouka. Z vertikalnim povezovanjem teoretskih znanj s
praktičnim lahko obojesmerno povežemo teorijo in prakso. Spoznavanje teorije na praktičnih
primerih omogoča, da študent ilustrativne probleme obravnava že od 1. letnika dalje. Teoretsko
znanje se tako osmisli, študent pa se za reševanje problemov kot metodi učenja in delovanja tudi
razvija ves čas študija. Več vzporednih procesov (učenje teorije, učenje veščin in problemsko ter
KBL-učenje) pa povečujejo izkoristek študijskega časa študenta in šole.
• STIKI S STRANKAMI VES ČAS ŠTUDIJA.
Pomembno je, da se študent seznani z delom, ki ga bo opravljal že v prvem letniku in to na čim
bolj praktičen način. Spoznavanje poklica in zgodnji stik s strankami študenta razvijata za komunikacijsko ustrezni in etični odnos do stranke že od začetka študija. Veščina komuniciranja je integrirana v vse predmete, razen tega le to študenti spoznavajo direktno preko praktične izkušnje s
prisotnostjo in delom v organizacijah v času prakse.
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• SPODBUJANJE AKTIVNEGA UČENJA.
Močno povečane možnosti za dostop do informacij, ki jih je omogočil tehnološki razvoj, omogočajo večji delež samostojnega študija in spremembo nekaterih študijskih zahtev. Usposabljanje za
samostojno učenje je postalo bolj pomembno, kot pa posredovanje znanja z učitelja na študenta.
V organizaciji dela šole se to izraža kot povečano število ur za seminarje, priprava na predavanja,
kot aktivno vključevanje študentov v posredovanje znanja in kot delo v manjših skupinah. Hkrati
se zmanjšuje delež predavanj, pri katerih učitelj znanje posreduje, študent pa ga pasivno sprejema. Zaradi večjega deleža izkušenj je ta delež zelo velik zlasti pri izrednem študiju.
• UČENJE IN SPODBUJANJE AKCIJSKEGA UČENJA
21. stoletju velja moto višje, hitreje, močneje in tempo je na vseh področjih življenja čedalje hitrejši. Ne zadostuje zgolj reagiranje na spremembe, za dvig nad sivo povprečje je potreben korak
dlje – obvladovanje sprememb in njihovo sooblikovanje ter s tem posredno diktiranje tempa. S
proaktivnim pristopom se posamezniki tako naučijo kako ukrepati v situacijah kadar ni na voljo
veliko informacij in se je potrebno opirati malodane na občutek. Zato je rešitev nastale situacije
odvisna predvsem od posameznika - od njegovih sposobnosti učiti se, uporabljati že pridobljeno
znanje in ga združevati z izkušnjami ter uporabiti v okviru nove situacije. Pomembno pa je poudariti, da je za akcijsko učenje bistveni temelj znanje, pridobljeno tekom tradicionalnih poti učenja
– ali povedano drugače, akcijsko učenje je nadgradnja v uporabi strokovnega znanja, izkušenj in
veščin, tako imenovanega programiranega znanja. Kulture in veščine akcijskega učenja se je zato
potrebno učiti zelo zgodaj in ne takrat, ko smo zaposleni. Postavljanje vprašanj je srce akcijskega
učenja.« (Miglič: 1998: 63). Tem vprašanjem rečemo tudi drugače coaching vprašanja.
Akcijsko učenje je torej proces, ki vključuje delo na realnem problemu ali izzivu in uporabi znanj
in veščin majhne skupine ljudi. Na osnovi postavljanja učinkovitih vprašanj, drugačnega pogleda
na stare, ustaljene načine delovanja in vnašanja novih, svežih pogledov in rešitev, posamezniki in
skupine prihajajo do učinkovitih in ustvarjalnih rešitev, ki jih je mogoče uporabiti v praksi. Akcijsko
učenje je način, kako lahko razrešujemo vsakodnevne probleme in vprašanja operativne narave, s
katerimi se srečujemo pri svojem delu.
• SPODBUJANJE ODGOVORNEGA IN AKTIVNEGA ODNOSA ŠTUDENTOV, MENTORJEV, INŠTRUKTORJEV…IN DRUGIH DO ŠTUDENTSKE PRAKSE. Praksa je v višji strokovni šoli pomemben element učenja, zato mora biti odnos višje šole do njenega izvajanja nadvse skrben in odgovoren, kakovost
prakse pa na visoki ravni. V veliki meri bomo k temu pripomogli z nenehnim izobraževanjem in
usposabljanjem mentorjev in inštruktorjev, z nenehnim navezovanjem le teh na šolo. Poleg prakse
v domačih organizacijah bomo skrbeli tudi za mobilnost študentov in pridobivanje izkušenj skozi
opravljanje prakse v tujini.
Poleg naše temeljne dejavnosti- izvajanje javno veljavnih izobraževalnih programov, V VSŠKV potekajo
tudi druge dejavnosti, ki so povezane s temeljno dejavnostjo: neformalno izobraževanje in usposabljanje
za diplomante šole, za potrebe organizacij, za izobraževalce, za mentorje v organizacijah…; pridobivanje
evropskih sredstev, ki nam omogoča razvojno delovanje, povezovanje s sorodnimi institucijami doma in v
tujini ter razvijanje in vpeljevanje novosti v izvajanje naših izobraževalnih programov in druge dejavnosti,
ki so usmerjene v razvojno delovanje zavoda in gospodarno ravnanje z vsemi viri zavoda; za širšo javnost
pa organiziramo različna krajša usposabljanja, s katerimi posameznike zlasti osveščamo o skrbi za zdravo
lepoto, dobro počutje, zdravje, zlasti pa za zdrav in uravnotežen življenjski slog.

16

Letni delovni načrt VSŠKV, 2015/2016

PODLAGE ZA IZDELAVO LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA (LDN)
Letni delovni načrt (LDN) je temeljni dokument VSŠKV, s katerim šola vsako leto določi obseg, vsebino in
organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela in pogojev za njegovo izvedbo.
Osnova za pripravo LDN so zakoni, izvršilni predpisi in interni pravilniki:
Zakon o zavodih (Ur. list RS, 12/91, 17/91,55/92, 66/93, 8/96, in 36/2000),
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju /ZVSI/, (Ur. list RS, 100/2013)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, (Ur. list RS, 98/2005),
Zakon o šolski inšpekciji (Ur. list RS, 114/2005),
Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. list RS, 110/2006),
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. list, 73/2004),
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. list, 55/2003),
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, 42/2002),
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih (Ur. list RS, 112/2005),
Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol (Ur. list RS, 95/2008)
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. list RS, 54/2002),
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS,
23/2006, 72/2007),
Pravilnik o nomenklaturi poklicev (Ur. list, 77/03, 27/04, 73/04, 18/05, 54/05, 103/05, 21/06, 05/06, 136/06,
31/07, 85/07, 17/08),
Pravilnik o študijskem koledarju v višjih strokovnih šolah (Ur. list, 54/1996),
Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem
izobraževanju (Ur. list RS, 35/2011),
Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. list, 29/2006),
Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. list, 20/2006),
Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. list, 109/2006),
Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. list, 83/2008),
Pravilnik o organizaciji in delovanju VSŠKV,
Pravilnik o diplomskem izpitu VSŠKV,
Poslovnik za delovanje študijske komisije VSŠKV (v nastajanju),
Obrazci VSŠKV, ki so potrebni za:
• Vpis,
• Diplomski izpit,
• Komisijski izpit,
• Praktično izobraževanje,
• Drugi obrazci, potrebni pri organizaciji študija.
Predlog LDN obravnavajo strokovni organi šole in svet zavoda, ki ga tudi sprejme.
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IZVAJANJE PROGRAMA V ŠTUDIJSKEM LETU
2015/2016
VPISANI ŠTUDENTI V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016
Na šoli bomo v študijskem letu 2015/2016 izvajali program Velnes (prvi in drugi letnik ter 3. cikel programa
Velnes: V1, V2, VC3) in Kozmetika (prvi in drugi letnik; K1, K2).
Vpisani študenti:
Velnes1: 48 študentov, 41 deklet in 7 fantov
Velnes2: 27 študentov, 21 deklet in 6 fantov
Velnes3, 3. cikel: 20 študentov, 15 deklet in 5 fantov
Kozmetika1: 33 študentov, 32 deklet in 1 fant
Kozmetika2: 14 študentov, vsi dekleta
Tako je na šoli v študijskem letu 2015/2016 vpisanih skupaj 142 študentov, 123 deklet in 19 fantov.

ŠTUDIJSKI JEZIK
Programi VSŠKV potekajo v slovenskem jeziku. Posamezne dele programa bo šola izvajala v tujem jeziku
(gostujoči predavatelji). Program, ki poteka v tujem jeziku s prevajanjem v slovenščino, velja za slovenskega.

ŠTUDIJSKE OBLIKE
Študijski program bomo izvajali:
• V “klasični učni obliki”
• V kombinaciji spletnega in klasičnega izobraževanja in učenja- kombinirano izobraževanje.
Podpirali bomo tudi samoizobraževanje študentov bodisi v Središču za samostojno učenje ali študij za samostojno učenje v drugih oblikah.

KOMBINIRANO IZOBRAŽEVANJE
Kombinirano izobraževanje bomo ponudili študentom kot možnost pri posameznih predmetih, za katere
bo imela šola pripravljeno spletno učno pot. Študent bo o tem podpisal dodatek k pogodbi o izobraževanju in dobil tutorja, predavatelj pa bo imel mentorsko vlogo.
Potek in pravila kombiniranega študija so v izdelavi.

NOTRANJA ORGANIZIRANOST VSŠ
VSŠKV je organizirana, kot zahtevata Zakon o višjem strokovnem izobraževanju in Akt o ustanovitvi Višje
strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana. Šola izvaja oba programa kot izredni študij.
Izredni študij se organizacijsko prilagaja zaposlenim osebam. Študij predvideva plačilo vpisnine in šolnine.
Vpisnina pokriva administrativne stroške, v šolnino pa so zajeti stroški izobraževalnega procesa, dvakratno opravljanje posameznega izpita, interna študijska gradiva, uporaba sodobne specialne opreme, pripomočkov … Drugi stroški so plačljivi: ostali izpiti in nadstandardne storitve (npr. fakultativne strokovne
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ekskurzije, posebni tečaji, ki jih organizira šola v dogovoru s študenti …). Za študente, ki jim bodo priznani
izpiti, opravljeni na drugih šolah, se znesek šolnine ne spremeni. Spremeni se lahko samo v primeru, če se
študentu prizna več kot 60 % kreditih točk. V primeru znižane šolnine študent plača stroške, ki nastanejo
zaradi priznavanja posameznega predmeta. Izredni študent se vpiše vsako študijsko leto, letnik pa se mu
prizna, ko ima opravljene vse zahtevane obveznosti programa za posamezen letnik. Študent, ki po treh vpisih ne opravi vseh izpitov, se mora vpisati evidenčno. Evidenčni vpis je interni vpis v posebno bazo šole in
s seboj ne prinaša statusa študenta. Z evidenčnim vpisom študent pridobi pravico opravljanja manjkajočih
izpitov, pravico do obveščanja, pravico do konzultiranja s predavatelji … V primeru drugih neizpolnjenih
obveznosti (npr. neopravljene seminarske ali laboratorijske vaje, kjer je zahtevana minimalna prisotnost 80
% ur) študent plača prispevek, ki pokriva stroške teh obveznosti, v skladu s cenikom šole.

OBSEG IN RAZPOREDITEV PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKIH OBVEZNOSTI
1. V programu KOZMETIKA
a.) Predmetnik za izredni študij v 1. letniku:
SK
Prakt.

Letnik,

Ime modula /predmeta /
druge sestavine

O-obv.
I-izb.

PR

SV

LV

SK

Komunikacija in informatika

izobr.,
sam.
delo*

KT

540

18

Poslovna komunikacija in vodenje

1–O

12

18+2

/

32

150*

5

Strokovna terminologija v tujem jeziku (angl.)

1–O

15

20+2

/

37

150*

5

Računalništvo in informatika

1–O

12

18+2

32

150*

5

Praktično izobraževanje: Komunikacija in informatika

1–O

/

/

/

90

3

Biokemija in farmakognozija

1-O

16

14+6

36

150*

5

Anatomija, fiziologija z osnovami patologije

1-O

18

12+2

36

150*

5

Mikrobiologija z epidermiologijo

1-O

12

14+6

32

150*

5

820

27

/

/

Kozmetična nega
Dermatovenerologija

1–O

12

8+6

/

26

120*

4

Kozmetologija

1–O

12

8

6+2

6

150*

5

Kozmetična nega

1–O

10+
10

/

66+
66+
13+
10

175

240*

8

Praktično izobraževanje: Kozmetična nega

1–O

/

/

/

/

310

10

Prosto izbirni predmet

1/2 – I

16

/

24+2

42

150*

5
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b.) Predmetnik za izredni študij v 2. letniku:

Letnik,
O-obv.
I-izb.

Ime modula /predmeta /
druge sestavine

PR

SV

LV

SK

SK
Prakt.
izobr.,
sam.
delo*

KT

510

17

Menedžment in svetovanje

2–O

Varovanje zdravja

2–O

14

/

16+2

32

150*

5

Kultura vedenja

2–O

14

/

6+6+2

28

150*

5

Podjetništvo, trženje in kakovost storitev

2–O

20

8

7+3

38

120

4

Praktično izobraževanje: Menedžment in svetovanje

2–O

/

/

/

/

90

3

Svetovanje za dobro počutje

2–O

15

20+2

/

37

150*

5

Kozmetične naprave

2–O

440

16

Delovanje kozmetičnih naprav

2–O

14

/

6+6+2

28

120

5

Uporaba kozmetičnih naprav

2–O

12

/

50+5

67

150

5

Praktično izobraževanje: Kozmetične naprave

2–O

/

/

/

/

170

6

Specialna pedikura

2–I

410

20

Problemi nog in stopal

2–I

12

/

50+5

67

120*

5

Specialne tehnike pedikure

2–I

15

/

32+5

52

150*

5

Praktično izobraževanje: Specialna pedikura

2–I

/

/

/

/

140

10

1/2– I

16

/

24+2

42

150*

5

SK

SK
Prakt.
izobr.,
sam.
delo*

KT

460

15

Prosto izbirni predmet

2. V programu VELNES
a.) Predmetnik za izredni študij v 1. letniku:

Letnik,
O-obv.
I-izb.

Ime modula /predmeta /
druge sestavine

PR

SV

LV

Komunikacija
Poslovno sporazumevanje in vodenje

1–O

20

15+2

/

37

120*

4

Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku (angl.,
nemšč.)

1–O

15

25+2

/

37

120*

4

Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku (ital.,
angl., nemšč., franc.)

1–O

15

15+2

/

36

120*

4

Praktično izobraževanje: Poslovno sporazumevanje
in vodenje

1–O

/

/

/

/

100

3

600

20

Ekonomika in poslovanje
Ekonomika in podjetništvo

1–O

12

/

25+2

39

150*

5

Poslovna informatika s statistiko

1–O

20

/

10+5+
5

40

150*

5

Pravni predpisi

1–O

22

4+2

/

28

150*

5

Praktično izobraževanje: Ekonomika in poslovanje

1–O

/

/

/

/

150

5

600

20

Trženje in turizem
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Trženje storitev

1–O

20

0

15+3

33

210*

7

Uvod v turizem in destinacijski menedžment

1–O

25

0

20+3

46

240*

8

Praktično izobraževanje: Turizem in trženje storitev

1–O

/

/

/

/

150

5

210

7

Velnes
Velnes in velneška dejavnost

1–O

24

/

36+
10+4

74

210*

7

Prosto izbirni predmet

1/2 - I

16

/

24+2

42

150*

5

SK
Prakt.
izobr.,
sam.
delo*

KT

640
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b.) Predmetnik za izredni študij v 2. letniku:

Letnik,
O-obv.
I-izb.

Ime modula /predmeta /
druge sestavine

PR

SV

LV

SK

Velnes

2-O

Upravljanje in poslovanje velneških centrov

2–O

20

30+3

53

210*

7

Oblikovanje in trženje velneških proizvodov

2–O

20

30+3

53

240*

8

Praktično izobraževanje: Velnes

2–O

/

/

/

190

6

Gibanja, telesne aktivnosti

2–I

810

27

Osnove gibanja in športne aktivnosti

2–I

25

/

35+5+3

80

300*

10

Športa animacija in osebno trenerstvo

2–I

25

/

35+5+3

80

300*

10

Prak. izob.:Zdrav način življenja in gibanja

2–I

210

7

Duševni velnes

2–I

Čustvena inteligenca in osebni razvoj

2–I

25

/

30+5+5

65

300*

10

Menedžment stresa in metode sproščanja

2–I

30

/

30+5+5

70

300*

10

Prak. izob.: Zdrav način življ. In osebnostna rast

2–I

210

7

Prosto izbirni predmet
Diplomska naloga

/

27

1/2 – I

16

0

24+2

42

150

5

2-O

/

/

/

/

150

5

-Opomba 1: Zgornji predmetniki so prilagojeni izrednemu študiju.
Opomba 2:
PR – predavanja; SV – seminarske vaje; LV – laboratorijske vaje; SK – skupaj; Prakt. izobr.- praktično izobraževanje, Sam. delo – *skupno število ur samostojnega dela študenta, O–obvezni predmet, I- izbirni predmet
Opomba 3: Za prosto izbirni predmet se študenti lahko odločijo ali v prvem ali v drugem letniku.
Opomba 4: Opomba: Predmetnik za redni študij obeh programov se nahaja na spletni strani šole (www.
vskv.si, pod Programi)
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ZAČETEK PREDAVANJ
Začetek predavanj je v četrtek, 1. oktobra 2015, Velnes2 (V2); v petek, 2. oktobra 2015, Kozmetika2 (K2); v
ponedeljek, 5. oktobra 2015, Velnes 1 (V1); v torek, 6. oktobra 2015, Kozmetika1 (K1); v sredo, 7. oktobra
2015, Velnes 3. cikel (VC3)
Program uvodnega dne je naslednji:
• predstavitev šole,
• kratka predstavitev ciljev programa Velnes, Kozmetika,
• predstavitev vodstva, pedagoškega kadra in organov šole,
• predstavitev poteka študijskega leta, urnika, študijskega koledarja in posameznih značilnosti izva
janja programa,
• o izvedbi praktičnega izobraževanja,
• v prvih letnikih o metodah in tehnikah učenja,
• v prvih letnikih o šolskem bontonu,
• v 2. letniku o izdelavi diplomske naloge in o diplomskem izpitu …

PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI
Šola razpolaga z lastnimi prostori na Poljanski 95 v Ljubljani. Razpolaga tudi z vso opremo, orodji in napravami, ki so za izvedbo programa določeni s standardi in potrebni za kakovostno izvedbo programa.
Predavalnice so opremljene s sodobno avdio-vizualno opremo.
Šola ima delno urejene dostope za invalide.
Vpisani študentje uporabljajo posebej njim namenjen računalniški informacijski sistem, dostopen prek
spletnih in mobilnih povezav od koderkoli. Uporabniku prijazen sistem omogoča dostop do e-gradiv, učenje, informiranje, komuniciranje prek forumov, klepetalnic in osebnih sporočil, prijave na izpite, vpogled v
elektronski indeks ipd.
Šola ima tudi lastno knjižnico z osnovno študijsko literaturo za študente.
V preteklem študijskem letu smo pridobili novo učilnico za 35 študentov. Ob novi učilnici smo pridobili tudi
prenovljene prostore Središča za samostojno učenje, knjižnice in referata za študente. Tako bo učni proces
za študente v največji možni meri potekal na sedežu šole. Delno bo program Velnes1 potekal tudi v učilnicah in drugih učnih prostorih na Osnovni šoli Maksa Pečarja. Program študentov prvega in drugega letnika
programa Velnes in prvega in drugega letnika programa Kozmetika bo potekal na sedežu šole.
Za potrebo predmetov iz izbirnega modula Specialna pedikura (program Kozmetika) bomo zagotovili za
izvajanje poseben prostor na šoli. Opremljen bo tudi z vso potrebno opremo za izvajanje vaj (prakse).
Predmeti (praktični del) Kozmetična nega, Delovanje kozmetičnih naprav, Uporaba kozmetičnih naprav v
programu Kozmetika bodo potekali v Kozmetičnem salonu Lorger. Salon je v neposredni bližini šole.
Po potrebi bomo del programa Velnes in Kozmetika izvajali tudi v Cube Fitnesu in v prostorih podjetja
Higeja.
Skupne službe VSŠKV so na šoli.
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DOLŽINA PROGRAMA
Program predavanj in vaj bo za vse letnike trajal do konca meseca maja 2016. S pogodbo o izobraževanju
se šola in študent dogovorita za tri letno šolanje (trije cikli).
Študent lahko napreduje tudi hitreje, če mu to, upoštevajoč učne rezultate, dovoli predavateljski zbor.

URNIKI IN RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI
Urniki za posamezni letnik se nahajajo v spletni učilnici šole. Narejeni so pred začetkom študijskega leta in
veljajo za celo študijsko leto.
Predavatelji po predmetih, programih in letnikih so ravno tako opredeljeni v urniku.
Urna obveznost študentov na teden je razporejena od 2- do 4-krat (tu pa tam tudi kako soboto), odvisno od
posameznih predmetov. Obveznosti potekajo praviloma od 16.45 do 20.45.
Pri pripravi urnika skrbno načrtujemo, da ne posegamo v delovne obveznosti študentov, saj je večina naših
študentov zaposlena. Tudi dejavnosti zunaj programskih zahtev potekajo v poznopopoldanskih ali večernih urah.
Prvi izpitni roki so opredeljeni z urniki, drugi redni in prvi izredni izpitni rok pa sta opredeljena okvirno po
1. juniju (drugi redni) in 1. september (tretji redni rok).

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2015/2016
OKTOBER
1. oktober, četrtek

Začetek zimskega semestra

1. oktober, četrtek

Začetek predavanj, V2

2. oktober, petek

Začetek predavanj, K2

5. oktober, ponedeljek

Začetek predavanj, V1

6. oktober, torek

Začetek predavanj, K1

6. oktober, torek

Začetek predavanj – Delovanje kozmetičnih naprav, K2

7. oktober, sreda

Začetek študijskih dejavnosti 3. cikla programa Velnes

7. oktober, sreda

Začetek predavanj – Ekonomika in podjetništvo, V1

7. oktober, sreda

Začetek študijskih dejavnosti 3. cikla programa Velnes: Misija diploma 1. del:
Pravilnik o diplomskem izpitu + Tehnična navodila za oblikovanje diplomskih del

8. oktober, četrtek

Začetek predavanj – Računalništvo in informatika, K1

8. oktober, četrtek

Začetek predavanj – Varovanje zdravja, K2

8. oktober, četrtek

Začetek predavanj – Upravljanje in poslovanje velneških centrov, V2

8. oktober, četrtek

1. seja ŠK – obravnava vlog za ponovni, pogojni, evidenčni vpis

10. oktober, sobota

Začetek predavanj – Biokemija in farmakognozija (strokovna ekskurzija), K1

10. oktober, sobota

Začetek predavanj – Velnes in velneška dejavnost (strokovna ekskurzija), V1

12. oktober, ponedeljek

Začetek predavanj – Pravni predpisi, V1

12. oktober, ponedeljek

Začetek predavanj – Čustvena inteligenca in osebni razvoj, V2

13. oktober, torek

Začetek predavanj – Poslovna komunikacija in vodenje, K1

15. oktober, četrtek

Karierni dan
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16. oktober, petek

Preverjanje plačil

16. oktober, petek

Začetek programa – Uvajalni tečaj Moč kozmetične nege, K1, V1

20. oktober, torek

Zadnji dan vlaganja vlog na ŠK v zvezi s priznavanjem formalnega in neformalnega znanja ter statusi

21. oktober, sreda

Začetek predavanj – Strokovna terminologija v tujem jeziku ANG, K1

23. oktober, petek

Začetek predavanj – Strokovna terminologija v (prvem) drugem tujem jeziku ITA, V1, V2, K1

24. oktober, sobota

Začetek predavanj – Osnove gibanja in športne aktivnosti, V2

31. oktober, sobota

Dan reformacije
NOVEMBER

2. november, ponedeljek

Začetek obdobja praktičnega usposabljanja za študente vseh letnikov in
programov (obdobje traja do 31. avgusta 2016)

3. november, torek

Začetek predavanj – Svetovanje za dobro počutje, K2

5. november, četrtek

2. seja ŠK – obravnava vlog v zvezi s priznavanjem formalnega in neformalnega znanja ter statusi

5. november, četrtek

Začetek sejma Narava – Zdravje (sejem traja do 8. novembra 2015)

7. november, sobota

Začetek predavanj – Anatomija, fiziologija z osnovami patologije, K1

12. november, četrtek

Začetek predavanj – Uporaba kozmetičnih naprav, K2

16. november, ponedeljek

Preverjanje plačil

16. november, ponedeljek

Začetek predavanj – Strokovna terminologija v prvem (drugem) tujem jeziku ANG, V1

18. november, sreda

Začetek predavanj – Kozmetologija, K1

25. november, sreda

Začetek predavanj – Poslovno komuniciranje in vodenje, V1

25. november, sreda

Začetek predavanj – Oblikovanje in trženje velneških proizvodov, V2

25. november, sreda

Izpit – Varovanje zdravja

26. november, četrtek

Izpit – Računalništvo in informatika
DECEMBER

3. december, četrtek

Izpit – Delovanje kozmetičnih naprav

4. december, petek

Odprti (izredni) izpitni rok

7. december, ponedeljek

Izpit – Pravni predpisi, V1

9. december, sreda

Diplomski izpit

15. december, torek

Izpit – Poslovna komunikacija in vodenje, K1

16. december, sreda

Preverjanje plačil

16. december, sreda

Izpit – Ekonomika in podjetništvo, V1

17. december, četrtek

Izpit – Upravljanje in poslovanje velneških centrov, V2

21. december, ponedeljek

Začetek študijskih počitnic (konec počitnic 4. januar 2016)

25. december, petek

Božič

26. december, sobota

Dan samostojnosti in enotnosti
JANUAR

1. januar, petek

Novo leto

5. januar, torek

Izpit – Strokovna terminologija v tujem jeziku ANG, K1

6. januar, sreda

Izpit – Kozmetologija, K1

7. januar, četrtek

Začetek predavanj – Dermatovenerologija

8. januar, petek

Izpit – Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku ITA, V1, V2

9. januar, sobota

Začetek predavanj – Mikrobiologija z epidemiologijo, K1

9. januar, sobota

Izpit – Anatomija, fiziologija z osnovami patologije, K1

12. januar, torek

Začetek predavanj – Problemi nog in stopal, K2
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13. januar, sreda

Začetek predavanj – Specialne tehnike pedikure, K2

15. januar, petek

Začetek predavanj – Tečaj nemškega jezika K1, V1, K2, V2

15. januar, petek

Erazmus dan

16. januar, sobota

Preverjanje plačil

18. januar, ponedeljek

Začetek predavanj – Poslovna informatika s statistiko, V1

21. januar, četrtek

Misija diploma 2. del: Iskanje in navajanje virov – V3

22. januar, petek, in 23. januar, soboInformativa
ta
26. januar, torek

Izpit – Svetovanje za dobro počutje, K2

27. januar, sreda

Začetek predavanj – Trženje storitev, V1

29. januar, petek

Izpit – Uvajalni tečaj Moč kozmetične nege
FEBRUAR

1. februar, ponedeljek

Začetek letnega semestra

1. februar, ponedeljek

Začetek predavanj – Menedžment stresa in metode sproščanja, V2

3. februar, sreda

Izpit – Strokovna terminologija v prvem (drugem) tujem jeziku ANG, V1

4. februar, četrtek

Začetek predavanj – Kozmetična nega, K1

8. februar, ponedeljek

Prešernov dan

10. februar, sreda

Izpit – Oblikovanje in trženje velneških proizvodov, V2

11. februar, četrtek

Zadnji dan vlaganja vlog na študijsko komisijo

11. februar, četrtek

Izpit – Uporaba kozmetičnih naprav, K2

11. februar, četrtek

Začetek predavanj – Športna animacija in osebno trenerstvo, V2

12. februar, petek

Informativni dnevi

13. februar, sobota

Informativni dnevi

15. februar, ponedeljek

Začetek zimskih počitnic

16. februar, torek

Preverjanje plačil

17. februar, sreda

Izpit – Poslovno komuniciranje in vodenje, V1

18. februar, četrtek

Izpit – Dermatovenerologija, K1

22. februar, ponedeljek

Izpit – Čustvena inteligenca in osebni razvoj, V2

25. februar, četrtek

3. seja študijske komisije

27. februar, sobota

Izpit – Velnes in velneška dejavnost, V1
MAREC

1. marec, torek

Izpit – Mikrobiologija z epidemiologijo, K1

3. marec, četrtek

Začetek predavanj – Podjetništvo, trženje in kakovost storitev, K2

7. marec, ponedeljek

Odprti (izredni) izpitni rok

9. marec, sreda

Diplomski izpit

14. marec, ponedeljek

Začetek predavanj – Uvod v turizem in destinacijski management, V1

16. marec, sreda

Pregled plačil

21. marec, ponedeljek

Izpit – Poslovna informatika s statistiko, V1

24. marec, četrtek

Informativno predavanje: Namen in cilji praktičnega izobraževanja (V1 in K1)

28. marec. ponedeljek

Velikonočni ponedeljek

29. marec, torek

Izpit – Biokemija in farmakognozija, K1

30. marec, sreda

Izpit – Trženje storitev, V1
APRIL

4. april, ponedeljek

Ravnateljičin dan

9. april, sobota

Začetek predavanj – Kultura vedenja, K2

14. april, četrtek

Izpit – Osnove gibanja in športne aktivnosti, V2
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16. april, sobota

Preverjanje plačil

25. april, ponedeljek

Začetek prvomajskih in študijskih počitnic (konec počitnic 3. maja 2016)

27. april, sreda

Dan upora proti okupatorju
MAJ

2. maj, ponedeljek

Praznik dela

4. maj, sreda

Izpit – Uvod v turizem in destinacijski management, V1

5. maj, četrtek

Svečana podelitev diplom

11. maj, sreda

Razpis za vključitev v izbirne module

16. maj, ponedeljek

Preverjanje plačil

17. maj, torek

Izpit – Problemi nog in stopal, K2

19. maj, četrtek

Izpit – Kozmetična nega, K1

19. maj, četrtek

Izpit – Podjetništvo, trženje in kakovost storitev, K2

23. maj, ponedeljek

Izpit – Menedžment stresa in metode sproščanja, V2

25. maj, sreda

Aktivnosti na prostem (Outdoor activity) in Izgradnja tima (Tim Building
Activity – VSŠKV TBA)

26. maj, četrtek

4. seja študijske komisije

28. maj, sobota

Izpit – Športna animacija in osebno trenerstvo, V2

31. maj, torek

Izpit – Specialne tehnike pedikure, K2
JUNIJ - 2. izpitni roki cel mesec

8. junij, sreda

Diplomski izpit

10. junij, petek

Izpit – Tečaj nemškega jezika

13. junij, ponedeljek

Odprti (izredni) izpitni rok

16. junij, četrtek

Preverjanje plačil

16. junij, četrtek

Izpit – Kultura vedenja, K2

22. junij, četrtek

»Tržnica znanja«, srečanje podjetij, sponzorjev, partnerjev, študentov in diplomantov, predavateljev in drugih izobraževalcev (mentorjev, inštruktorjev, asistentov …)

25. junij, sobota

Dan državnosti
JULIJ

11. julij, ponedeljek

Začetek poletnih počitnic (konec počitnic 15. avgust 2016)

16. julij, sobota

Preverjanje plačil
AVGUST

15. avgust, ponedeljek

Praznik, Marijino vnebovzetje

19. avgust, petek

Preverjanje plačil

26. avgust, petek

Odprti izpitni rok

26. avgust, petek, in 27. avgust, soInformativni dnevi
bota
SEPTEMBER - 3. izpitni roki cel mesec
14. september, sreda

Diplomski izpit

16. september, petek

Preverjanje plačil

30. september, petek

Zadnji rok za oddajo vlog za evidenčni vpis, pogojni vpis ali ponavljanje letnika
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PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
19. november, V3
11. februar, V3
13. junij, V1, V2
14. junij, K1, K2
20. junij, V1, V2
Zagovori - termini

21. junij, K1, K2
22. junij, V3
12. september, V1, V2
13. september, K1, K2
20. september, K1, K2
28. september, K1, K2, V3

Opombe:
1/ Predmetni izpiti v drugem (junij 2016) in tretjem izpitnem roku (september 2016) bodo določeni najmanj 30 dni pred začetki izpitnih obdobij (1. junij, 1. september 2016).
2/ Vsi termini za strokovne ekskurzije bodo določeni v Letnem delovnem načrtu VSŠKV in sprotno.
3/ Vsi prvi termini za izpite so navedeni.
4/ Dejavnosti Velnes praktikuma, Kariernega praktikuma in Diplomskega praktikuma niso navedene in so
navedene v posebnem študijskem koledarju in urniku.
5/ Možne so spremembe koledarja zaradi vključitve projektnih dni in drugih aktivnosti v soglasju s študenti, o katerih bodo študenti pravočasno obveščeni.
6/ Študentje lahko opravljajo praktično izobraževanje tudi zunaj predvidenega obdobja za praktično izobraževanje po dogovoru z organizatorko praktičnega izobraževanja gospo Jelico Bregar.
Obrazložitev kratic
V1 = Velnes 1. letnik; V2 = Velnes 2. letnik; K1 = Kozmetika 1. letnik; K2 = Kozmetika 2. letnik; V3 = Velnes
3. cikel; K3 = Kozmetika 3. cikel

IZVAJANJE IN PRILAGODITEV PEDAGOŠKEGA DELA
Program izobraževanja (Kozmetika, Velnes) bo potekal po programu za mladino s prilagoditvijo za izredni
študij.
Prilagajanje izvedbe izobraževanja za izredne študente urejajo trije členi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 100/13; 48., 52. in 55. člen. Vsebino vseh treh členov smo pri prilagajanju upoštevali.
Pri prilagajanju izobraževanja smo upoštevali tudi navodila za prilagajanje izobraževanja za izredne študente, ki jih na predlog Komisije za akreditacijo višješolskih študijskih programov sprejme Strokovni svet
za poklicno in strokovno izobraževanje.
Upoštevali smo tudi predhodne izkušnje predavateljev in drugih strokovnih sodelavcev, predhodne izkušnje organiziranja izobraževalnega procesa, mnenje študentov, učne izhode študentov, opremljenost
predmeta z učbeniškim gradivom, mnenje strokovnih aktivov … Upoštevali smo tudi večjo ali manjšo primernost za samostojni študij, vsebine, ki razvijajo ključne kompetence, predviden obseg neposrednega
izobraževalnega dela, razpoložljivost virov za samostojno delo, posebne potrebe/interesi posameznikov v
skupini, naravo predmeta …
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Izhodiščno smo se pri prilagajanju držali naslednje »formule«:
REDNI ŠTUDIJ
OBSEG PREDVIDENEGA
DELA V URAH

100
seminarsko 0
predavanja
delo
vaje

25
samostojni 50
študij
neposredna 25
priprava na
izpit in izpit
SKUPAJ

200

IZREDNI ŠTUDIJ

OBSEG PREDVIDENEGA DELA
V KREDITNIH
TOČKAH

OBSEG PREDVIDENEGA
DELA V URAH

OBSEG PREDVIDENEGA DELA V KREDITNIH
TOČKAH

4
0

50
25

2
1

1
2

25
75

1
3

1

25

1

8

200

8

KADROVSKA STRUKTURA STROKOVNIH DELAVCEV
Celotna kadrovska struktura izobraževalcev (predavateljev, laborantov, inštruktorjev, asistentov), ki sodelujejo pri izvedbi programov Kozmetika in Velnes je bila znana pred začetkom študijskega leta ob sestavi
urnika. Vsi izobraževalci so navedeni v urnikih V1, V2 in K1, ki se nahajajo v e-učilnici (kadrovski načrt).
Ostali sodelavci Višje strokovne šole ki so neposredno vključeni v organizacijo dela na šoli, so:
• Aleš Stemberger, direktor;
• Marko Dotzauer, referent za študijske in študentske zadeve;
• Mojca Koren, vodja izobraževanja;
• Maja Bolfek, knjižničarka;
• Špela kosec, Urška Knez, Teja Dvorjak, Bojan Vidović, pomoč v knjižnici;
• Jelica Bregar, organizator praktičnega izobraževanja in koordiniranje diplomskih nalog;
• Jelica Pegan Stemberger, ravnateljica;
• Štefanija Žagmeister, računovodstvo in finance;
• Jadranka Beden, gospodinja stavbe na Poljanski;
Vsi izobraževalci in drugi sodelujoči pri izvedbi programov izpolnjujejo z zakonom zahtevane pogoje.
V strukturi pedagoškega kadra šole so možne posamezne spremembe, glede na različne dejavnike (bolezen, druga odsotnost…), vendar večjih sprememb ne predvidevamo.

PRILAGODITEV PROGRAMA ZA SAMOIZOBRAŽEVANJE
Pravico do dela po prilagojenem programu ima študent, ki dokaže, da organiziranemu izvajanju programa
ne more prisostvovati. Uveljavlja jo lahko, ko mu jo pisno odobri šola. Prilagojeni program je vzporedna pot
do enakovrednega znanja. Program se lahko prilagojeno izvaja v celoti ali pa samo njegovi deli, oziroma
predmeti.
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Predavatelj samostojno odloči, kdaj študent izkaže dovolj znanja iz vaj, da lahko pristopi k izpitu.
Predavatelj lahko doda študentu obveznost, če presodi, da s prvo nalogo ni izkazal dovolj znanja.
Študent opravi obveznost v enem od izpitnih rokov, pred skupino študentov med vajami, ali kot pred izpit
na dan izpita.

PRILAGAJANJE ŠTUDIJA ŠTUDENTOM ZARADI POSEBNIH OKOLIŠČIN
Posebno prilagoditev bomo pripravili za študente, ki občasno ne morejo obiskovati programa iz utemeljenih razlogov in ki ne morejo izpolniti pogoja za pristop k izpitu.
Izredni študent, ki oceni, da bo imel zaradi posebnih okoliščin (študenti s posebnimi potrebami, priseljenci, nosečnice, matere z majhnimi otroki, aktivni športniki, vzporedni študij, študenti zaporniki, študenti vojaki, študenti na študiju in delu v tujini ipd.), povezanih s svojim študijem, težave pri sodelovanju in izpeljavi
načrtovanega lahko šolo zaprosi za izdelavo osebnega izobraževalnega načrta, v katerem se predvidijo
posebne prilagoditve izrednega študija samo za tega študenta.
Če šola oceni, da so okoliščine, ki jih navaja izredni študent, utemeljene, skupaj s študentom pripravi osebni
izobraževalni načrt, ki po podpisu obeh (študenta in šole) pridobi značaj medsebojnega dogovora o poteku študija.
Šola lahko posameznemu izrednemu študentu tudi sama ponudi izdelavo osebnega izobraževalnega načrta, če oceni, da obstajajo razlogi, ki narekujejo individualni pristop Tudi v tem primeru osebni izobraževalni
načrt pripravita skupaj izredni študent in šola, s podpisom obeh pa pridobi značaj medsebojnega dogovora o poteku študija.
V postopku oblikovanja osebnega izobraževalnega načrta se šola in izredni študent sporazumeta, kako
bo njegov študij časovno in organizacijsko potekal, katere oblike organiziranega študijskega dela bodo
študentu na voljo in v kakšnem obsegu. Sestavina tega dogovora je tudi določitev ustreznih oblik pomoči
in podpore izrednemu študentu pri njegovem samostojnem študiju. Med oblikami pomoči šola posameznemu izrednemu študentu obvezno zagotavlja vsaj 5 ur individualnih ali skupinskih konzultacij pri posameznem predmetu ali modulu; če pa gre za e-študije, pa tudi usposabljanje za uporabo IKT orodij pri tem
študiju. Šola o možnosti priprave osebnega izobraževalnega načrta na primeren način obvesti vse študente
ob začetku študija.
Šola za vsakega študenta, za katerega se pripravlja osebni izobraževalni načrt, določi svetovalca, ki sodeluje v procesu dogovarjanja za določitev prilagoditev za študenta, pri spremljanju uresničevanja osebnih
izobraževalnih načrtov in mu nudi svetovalno pomoč.
Špola med študijskim letom spremlja učinke prilagoditev izrednega študija in v soglasju s študenti določi
njihove spremembe, če se izkaže to za potrebno.
Svetovalec posameznega izrednega študenta, ki ima osebni izobraževalni načrt, vsaj enkrat letno opravi
evalvacijski pogovor z študentom in nosilci predmetov oziroma modulov v programu o uresničevanju
osebnega izobraževalnega načrta.
Če evalvacijski pogovor pokaže, da ima študent težave pri uresničevanju načrta, svetovalec predlaga ustrezne dopolnitve osebnega izobraževalnega načrta, zlasti andragoške podporne ukrepe, ki bi izrednemu
študentu pomagali pri študiju.
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ŠTUDENTOVE OBVEZNOSTI V PROGRAMU VELNES; 1. IN 2. LETNIK
PREDMET

OBVEZNOSTI, KI SO POGOJ ZA PRIOBRAZLOŽITEV
STOP K IZPITU

Poslovno sporazumevanje in vo- Seminarska naloga in demonstracij- Študent pripravi govorni nastop, odigra
denje
ski nastop
vlogo, pripravi vzorčni material za obisk
poslovnih partnerjev, ali izdela računalniško simulacijo poslovne aktivnosti.
Nastop traja največ 20 minut oz. toliko
časa, kolikor predpiše predavatelj.
Strokovna terminologija v prvem Seminarska naloga in demonstracij- Študent izdela seminarsko nalogo v
tujem jeziku (angleščina)
ski nastop.
skladu z navodili predavatelja in jo zagovarja.
Strokovna terminologija v tujem Seminarska naloga in demonstracij- Študent izdela seminarsko nalogo v
jeziku (italij.)
ski nastop
skladu z navodili predavatelja in jo zagovarja.
Ekonomika in podjetništvo

Seminarska naloga z zagovorom

Študent izdela projektno nalogo. Izbere
lastno ali drugo podjetje ali ustanovo in
v njem ugotovi ter predstavi vsebino,
skladno s cilji vaj.

Pisni izdelek ustno zagovarja.

Projektna naloga in demonstracijski Študent izdela projektno nalogo. Izbere
nastop
lastno ali drugo podjetje ali ustanovo
in v njem ugotovi ter predstavi vsebino,
skladno s cilji vaj. Če sam ne najde primera, dobi temo pri predavatelju. Nalogo zagovarja.

Poslovna informatika s statistiko

Projektna naloga in demonstracijski Študent izdela projektno nalogo. Izbere
nastop
lastno ali drugo podjetje ali ustanovo in
v njem ugotovi ter predstavi vsebino,
skladno s cilji vaj. Če sam ne najde primera, dobi temo pri predavatelju. Nalogo zagovarja.

Trženje storitev

Projektna/seminarska naloga in de- Študent izdela projektno nalogo iz temonstracijski nastop
matike predmeta po navodilih predavatelja in strokovne literature za predmet
(projektno delo – principi pristopa k
razreševanju problemov) in v skladu z
dogovorom opravi zagovor naloge.

Pravni predpisi

Seminarska naloga s predstavitvijo

Študent izdela projektno ali seminarsko
nalogo. Izbere lastno ali drugo podjetje ali ustanovo in v njem ugotovi ter
predstavi vsebino, skladno s cilji predmeta in vaj.

Uvod v turizem in destinacijski Projektna naloga in demonstracijski Študent izdela projektno nalogo iz
menedžment
nastop
tematike predmeta, ki jo predhodno
uskladi s predavateljem in po navodilih
predavatelja.
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Velnes in velneška dejavnost

Seminarska naloga in demonstracij- Individualno seminarsko nalogo štuski nastop
denti pripravijo na 7-8 slajdih in predstavljajo pribl.10 minut. Skupna seminarska naloga pa je sestavljena iz dveh
delov: pisnega (10 strani) in predstavitve.

Upravljanje in poslovanje velne- Projektna naloga in demonstracijski Študent izdela projektno nalogo iz teških centrov
nastop
matike predmeta po navodilih predavatelja in strokovne literature za predmet
(projektno delo – principi pristopa k
razreševanju problemov) in v skladu z
dogovorom opravi zagovor naloge.
Oblikovanje in trženje velneških Projektna naloga in demonstracijski Študent izdela projektno nalogo iz teproizvodov
nastop
matike predmeta po navodilih predavatelja in strokovne literature za predmet
(projektno delo) in v skladu z dogovorom opravi zagovor naloge.
Gibanje, telesne aktivnosti

Projektna naloga in demonstracijski Študent izdela projektno nalogo iz tenastop
matike predmeta po navodilih predavatelja in strokovne literature za predmet
(projektno delo) in v skladu z dogovorom opravi zagovor naloge.

Športna animacija in osebno tre- 80-% prisotnost na vajah, pozitivno Študent izdela projektno/seminarsko
nerstvo
ocenjena seminarska naloga, zago- nalogo iz tematike predmeta po navovor. Storitev z zagovorom.
dilih predavatelja in strokovne literature
za predmet (projektno delo) in v skladu
z dogovorom opravi zagovor naloge.
Čustvena inteligenca in osebni Projektna/seminarska naloga in de- Študent izdela projektno/seminarsko
razvoj
monstracijski nastop
nalogo iz tematike predmeta po navodilih predavatelja in strokovne literature
za predmet (projektno delo) in v skladu
z dogovorom opravi zagovor naloge.
Menedžment stresa in metode Projektna naloga in demonstracijski Študent izdela projektno nalogo iz tesproščanja
nastop. Storitev z zagovorom.
matike predmeta po navodilih predavatelja in strokovne literature za predmet
(projektno delo) in v skladu z dogovorom opravi zagovor naloge.
Praktično izobraževanje v 1. in 2. Seminarska naloga in nastop
letniku

Študent izdela seminarsko ali projektno
nalogo po navodilih mentorja v organizaciji. Zagovor seminarske naloge opravi v šoli.

*Vse naloge morajo biti vsebinsko naravnane na velnes.
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ŠTUDENTOVE OBVEZNOSTI V PROGRAMU KOZMETIKA; 1. IN 2. LETNIK
PREDMET

OBVEZNOSTI, KI SO POGOJ ZA
OBRAZLOŽITEV
PRISTOP K IZPITU

Poslovna komunikacija in vode- Seminarska naloga in demon- Študent pripravi govorni nastop, odigra vlonje
stracijski nastop.
go, pripravi vzorčni material za obisk poslovnih partnerjev, ali izdela računalniško simulacijo poslovne aktivnosti.
Strokovna terminologija v tujem Seminarska naloga in demon- Študent izdela seminarsko nalogo v skladu
jeziku (angleščina)
stracijski nastop
z navodili predavatelja in nalogo zagovarja
Anatomija, fiziologija z osnovami Za pristop k pisnemu izpitu je
patologije
potrebna 90-% izvedba vseh vaj,
izpolnjena poročila iz vaj ter pozitivna ocena iz pisnega kolokvija
iz vaj.
Računalništvo in informatika

Za pristop k pisnemu izpitu je potrebna
90-% izvedba vseh vaj, izpolnjena poročila iz
vaj ter pozitivna ocena iz pisnega kolokvija
iz vaj), pri Mikrobiologiji pa je kot pogoj navedena seminarska naloga in demonstracijski nastop.

Projektna/seminarska naloga in Študent izdela projektno/seminarsko nalodemonstracijski nastop
go. Izbere lastno ali drugo podjetje ali ustanovo in v njem ugotovi ter predstavi vsebino, skladno s cilji predmeta in vaj. Če sam ne
najde primera, dobi temo pri predavatelju.
Nalogo zagovarja.

Kozmetologija

Seminarska naloga in demon- Študent izdela seminarsko nalogo iz tematistracijski nastop.
ke predmeta in v skladu z navodili predavatelja. Študent nalogo zagovarja.

Biokemija in farmakognozija

Projektna (seminarska) naloga in Študent izdela seminarsko nalogo iz tematidemon. nastop
ke predmeta in v skladu z navodili predavatelja. Študent nalogo zagovarja.

Mikrobiologija z epidermiologijo Za pristop k pisnemu izpitu je Študent izdela po navodilih predavatelja popotrebna 90-% prisotnost pri ročilo o vajah, ki ga predavatelj oceni. Ocena
vajah ter izpolnjeno in pozitivno iz vaj mora biti pozitivna.
ocenjeno poročilo o vajah
Kozmetična nega

80-% prisotnost na vajah; pozitiv- Študent izdela 10 portfeljev iz tematike
no ocenjeni kolokviji iz teorije in predmeta (vaj), ki jo predhodno uskladi s
vaj.
predavateljem in pripravi po navodilih predavatelja. Portfelje študent odda najpozneje
10 dni pred izpitom.

Varovanje zdravja

Seminarska naloga in demon- Študent izdela seminarsko nalogo iz tematistracijski nastop.
ke predmeta in v skladu z navodili predavatelja. Študent nalogo zagovarja.

Svetovanje za dobro počutje

Seminarska/projektna naloga in
demonstracijski nastop. Demonstracija situacijskega svetovanja
stranki za dobro počutje.
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Študent izdela seminarsko nalogo iz tematike predmeta in v skladu z navodili predavatelja in jo zagovarja. Prikaz demonstracijskega svetovanja z vrnitvenim sporočilom
(Feedbackom) študentov in predavatelja.
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Delovanje kozmetičnih naprav

Študent izdela seminarsko/projektno nalogo iz tematike predmeta po navodilih predavatelja
in strokovne literature za predmet in v skladu z dogovorom opravi zagovor naloge.

Študent izdela seminarsko/projektno nalogo iz tematike predmeta, ki jo predhodno
uskladi s predavateljem in po navodilih predavatelja. Študent nalogo zagovarja.

Kultura vedenja

Izdelava portfolija Aktivnosti pri Pozitivno ocenjen portfelj, ki je pozitivno
vajah; 85-% prisotnost na vajah
ocenjen kot pisni izdelek in kot zagovor le-tega.

Uporaba kozmetičnih naprav

80-% prisotnost na vajah. 5 por- Pozitivno ocenjeni portfelji.
tfolijev. Prikaz storitve z zagovorom.

Specialne tehnike pedikure

Pozitivna ocena iz teoretičnega Študent opravlja izpit iz pedikerske storitve.
dela (delni izpit).Urejen portfelj Po opravljeni storitvi študent izdela portfelj
po navodilih predavatelja. Stori- storitve in storitev ustno zagovarja.
tev z zagovorom.

Problemi nog in stopal

Študent izdela seminarsko/projektno nalogo iz tematike predmeta po navodilih predavatelja
in strokovne literature za predmet in v skladu z dogovorom opravi zagovor naloge.

Študent izdela seminarsko/projektno nalogo iz tematike predmeta, ki jo predhodno
uskladi s predavateljem in po navodilih predavatelja.Študent nalogo zagovarja.

Podjetništvo, trženje in kakovost Ena individualna seminarska/
storitev
projektna naloga in demonstracijski nastop Dve skupinski seminarski nalogi in demonstracijski
nastop 80-% prisotnost na vajah

Študent izdela individualno oz. projektno ali
seminarsko nalogo iz tematike predmeta, ki
jo predhodno uskladi s predavateljem in po
navodilih predavatelja. Študent nalogo zagovarja.

Praktično izobraževanje v 1. in Seminarska/projektna naloga Študent izdela seminarsko/projektno
2. letniku
in predstavitev le te.
nalogo po navodilih mentorja v organizaciji in nalogo zagovarja.
*Vse naloge morajo biti vsebinsko naravnane na kozmetiko.
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RAZPOREDITEV ŠTUDENTOV V LETNIKE IN UČNE SKUPINE V PROGRAMU VELNES
IN PROGRAMU KOZMETIKA
Šola je po zaključku vpisa oblikovala naslednje letnike po izobraževalnih programih kot:
Velnes, 1. letnik (V1), Velnes, 2. letnik (V2), Velnes 3. cikel (VC3)
Kozmetika 1. letnik (K1), Kozmetika, 2. letnik (K2)
Po zaključku vpisa in po predhodnem posvetu s študenti šola oblikuje skupine. To velja zlasti za prvi letnik
programa Kozmetika, ki ima 33 vpisanih študentov, in 2. letnik programov Velnes in Kozmetika, kjer potekajo izbirni moduli.
Skupin po programih in predmetih praviloma ne kombiniramo! Delitev po skupinah je naslednja:
Tuji jeziki
Študente, ki imajo isti prvi jezik, uvrsti v isto skupino. Študente, ki imajo isti drugi jezik, se prav tako uvrsti
v isto skupino.
Skupine tuji jeziki:
Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku (ang., nem., ital.)
Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku (ital., ang., nem.)
Pri vajah se bodo študenti pri istem tujem jeziku delili v skupine, ki bodo velike do 16 študentov. To velja za
program 1. letnika Velnes. Razvrstitev bo usklajena z urniki.
Za študente, ki v srednji šoli niso imeli drugega tujega jezika, se v letu 2016 organizira 80-urni tečaj nemškega jezika, v letu 2017 pa italijanskega jezika (začetna stopnja!). To je potrebno zaradi zahteve programa
Velnes o vključitvi v drugi tuji jezik.
Skupini tujega jezika se lahko priključijo tudi študenti, ki jim je do tega, da bi obvladali več tujih jezikov in
s tem pridobili več kompetenc.
Urnik začetnega tečaja nemškega jezika (80 ur) je naslednji: 15. in 29. januar, 19. februar, 11., 25. marec, 8.,
15., 22. april 2016. Tečaj italijanskega jezika poteka v kombinirani učni obliki; 40 ur v »živo« 40 ur »virtualno«. Tečaj bo vodila predavateljica Strokovne terminologije v nemškem jeziku, gospa Greta Jenček. Izpit iz
nemškega jezika bo 10. junija 2016. O udeležbi in znanju nemškega jezika, ki ga študenti pridobijo na tečaju, študenti dobijo posebno potrdilo (certifikat). V tečaj nemškega jezika se je vpisalo 40 študentov, zato
bomo oblikovali dve skupini. Obe skupini bosta izvajani na isti dan.
V programu velnes bo pri strokovni terminologiji v angleškem jeziku, kot prvem tujem jeziku, delitev nujna,
in sicer pri vajah. Oblikovali bomo dve skupini.
Pri predmetu Strokovna terminologija v italijanskem jeziku delitev ne bo potrebna, ker je v programu samo
sedemnajst študentov.
Poslovno komuniciranje
Študenti se bodo pri delu vaj delili v skupine z maksimalno 20 udeleženci. Tako bosta v Velnesu oblikovani
dve skupini za del seminarskih vaj, ko gre za nastopanje študentov. Druge delitve ne bodo potrebne. Delitev v programu Kozmetika bo tudi potrebna, saj je v skupini manj kot 30 študentov (tudi dve skupini).
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Računalništvo
Pri vajah iz računalništva se bodo lahko, če bo to potrebno, pri vajah študenti delili v skupine skladno z
vsebinami študijskega programa, kapaciteto učilnic in kapaciteto opreme. Pri vajah bomo zagotovili en
računalnik na študenta.
Da bi zagotovili potrebo po opremi (računalniki), bomo kupili dvanajst novih prenosnih računalnikov in
pripravili zmogljivost omrežja tako, da bodo študenti lahko v procesu delali brez nepotrebnih motenj. Dvanajst prenosnih računalnikov si bomo tudi sposodili proti plačilu obrabnine pri Agori. Nekaj prenosnih
računalnikov bodo študenti prinesli tudi s seboj.
V programu Velnes bomo oblikovali pri delu vaj dve skupini študentov. V programu Kozmetika delitev ne
bo potrebna.
Izbirni moduli in prosto izbirni predmeti
Najmanjše število študentov, da se organizira in izvede samostojno izbirni modul je dvanajst. Enako število
velja za prosto izbirni predmet. Glede na organiziranost izbirnih modulov v š. l. 1015/2016 delitev v skupine
ne bo potrebna. Pri prosto izbirnih predmetih se bomo o delitvah odločali, ko bodo skupine oblikovane.
Kozmetična nega
Predmet je specifičen po svoji strukturi, saj zajema nego obraza, nego telesa, masažo telesa, manikiro, pedikuro, ličenje … Skupina študentov je velika, zato jo bomo delili pri vajah v dve skupini in bomo v okviru
ene skupine pri vajah izpeljali več dejavnosti hkrati. Da bi to lahko naredili, bo potrebno v proces vključiti
več laborantov in asistentov hkrati (tri osebe na skupino).
Uporaba kozmetičnih naprav
Skupina študentov je optimalna, zato delitev študentov v skupine ne bo potrebna. Bo pa zaradi optimalne
izkoriščenosti opreme, zlasti naprav v kozmetiki, nujno oblikovanje manjših skupin znotraj skupine.
Ker gre za izjemno odgovoren proces, v katerega so vključene tudi zunanje in notranje stranke, bodo proces pri vajah vodili: dva inštruktorja in en laborant hkrati.
Specialna pedikura
Delitev v skupine ne bo potrebna, saj skupina šteje optimalno število študentov. Ker gre za izjemno odgovoren proces, v katerega so vključene tudi zunanje in notranje stranke, bosta proces pri vajah vodila dva
inštruktorja hkrati. Prisoten bo tudi asistent.
Študentovo prisotnost vodi predavatelj (inštruktor oz. laborant) v skupini, ki jo vodi.

IZBIRNI MODULI
V tekočem študijskem letu bomo v mesecu maju 2016 študente 2. letnika programa Velnes in Kozmetika
povabili, da se odločijo za vključitev v izbirni modul.
Razpisali bomo možnost vključitve v naslednje izbirne module
Velnes:
ZDRAVO PREHRANJEVANJE,
GIBANJE, TELESNE AKTIVNOSTI,
DUŠEVNI VELNES,
LEPOTNA IN TELESNA NEGA,
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in
Kozmetika:
SPECIALNA PEDIKURA,
MASAŽNE TEHNIKE,
AROMATERAPIJA,
ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA,
Pogoji razpisa bodo naslednji:
• Študenti se odločijo le za en izbirni modul od ponujenih modulov.
• Vsak izbirni modul ima dva predmeta. Študent je obvezen, da se vključi v oba predmeta. Vsak od
predmetov ima 30 ur predavanj in 40 ur vaj (izredni študij, vsak predmet ima 5 ur konzultacij s
predavateljem in delo v e-učilnici. Ena strokovna ekskurzija pri predmetu je obvezna. V programe
posameznih predmetov se bodo vključevali tudi gostujoči predavatelji iz prakse.
• K obveznemu izbirnemu modulu sodi tudi praktično izobraževanje v trajanju 210 ur v Velnesu in
140 ur v kozmetiki, ki ga mora študent obvezno opraviti v organizaciji.
• Način izvedbe izbirnih modulov je odvisen od prijavljenega števila študentov v posamezni modul.
Če je za izbirni modul prijavljenih vsaj dvanajst študentov v Velnesu in vsaj deset študentov v programu Kozmetika, se izbirni modul izvaja v polnem obsegu. Za manj študentov se izbirni modul
ne izvaja. V zadnjem primeru se šola lahko poveže tudi s šolami, ki izvajajo enak program in poskuša v dogovoru s povezano šolo študentom le zagotoviti izvedbo izbranega izbirnega modula.
Če ta opcija ni možna, so možne tudi druge opcije: preložitev izvedbe na naslednje študijsko leto,
izvedba modula s pomočjo načrtovano vodene konzultativne metode …
• Študenti se v izbirne module prijavljajo s posebno prijavnico. Zadnji rok za oddajo prijavnic je do
konca meseca junija 2016.

PROSTO IZBIRNI PREDMETI
V programe se študenti vključujejo glede na lasten interes. Posamezen predmet bo šola organizirala samostojno pod pogojem, če bo v skupini vsaj dvanajst študentov.
V programe se bodo študenti vključevali na osnovi razpisa, ki ga šola izpelje v januarju 2016. V prosto izbirne predmete se lahko vključujejo študenti 1. in 2. letnika obeh programov (Velnes, Kozmetika) in študentje,
ki so bili vpisani v enega od letnikov.
Študenti, ki so bili že vključeni v katerikoli višješolski ali visokošolski program in so opravili katerega od
izpitov, lahko šola (Študijska komisija) študentu izpit prizna. Študent na komisijo da vlogo za priznanje z
dokazili.

PODPORA ŠTUDIJU
Ker gre pri izvedbi programov Velnes in Kozmetika za izredni študij, imajo študenti kar nekaj samostojnega
učenja, ki zahteva pestro in odprto dostopanje do virov znanja in informacij, do predavateljev, vodstva
šole … V ta namen bomo usmerjali delovanje različnih služb šole: knjižnice, referata za študentske zadeve, Središče za samostojno učenje, enote za razvoj in raziskave, e-učilnic … in jih združili v INFO CENTRU.
Združitev v Info Center je smotrna zaradi racionalizacije in boljše izkoriščenosti prostorov, človeških virov,
znanja …
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Tako so službe Info centra:
Knjižnica VSŠKV
Na začetku študijskega leta 2015/2016 smo knjižnico organizirali kot knjižnico v slovenski mreži šolskih
knjižnic. V ta namen smo nabavili potrebno opremo (čitalnik kod, printer …) in se dodatno usposobili za
obdelavo knjižničnega gradiva in vodenje knjižnice. Knjige bomo v šolskem letu 2015/2016 opremili z novimi nalepkami, ter naredili popolno inventuro knjig.
Knjižnica VSŠKV ima okoli 4000 knjižnih enot in e-knjižničnega gradiva.
S svojo strokovno urejenostjo knjižnica dopolnjuje pedagoški proces na šoli in je namenjena tako študentom kot predavateljem šole. Njene primarne naloge so:
• Interno strokovno bibliotekarsko delo.
• Nabava in obdelava knjižničnega gradiva s programsko opremo COBISS.
• Obdelava diplomskih nalog diplomantov višje šole s programsko opremo COBISS.
• Obdelava bibliografij predavateljev višje šole.
• Redno urejanje spletne strani knjižnice /ažuriranje novosti in seznamov študijskih gradiv/.
• Vsakodnevno, individualno svetovanje študentom.
• Predstavitev knjižnice študentom (urejenost knjižničnega gradiva, delovni čas, možnost uporabe
računalnikov in uporabo spletne strani knjižnice).
• Predstavitev iskanja virov po podatkovnih bazah: COBISS/OPAC, EiflDirekt.
• Posredovanje navodil za izdelavo seminarskih nalog po standardu ISO, s poudarkom na upoštevanju avtorskih pravic in pravilnem navajanju informacijskih virov.
• Izvajanje predavanj za absolvente (navodila za pisanje diplomske naloge).
• Oblikovni pregled diplomskih del pred vezavo (obvezen).
• Založba študijskih gradiv: Sodelovanje s predavatelji bodisi v zvezi s pripravo novih gradiv ali
ažuriranjem le-teh.
• Pravočasna razdelitev gradiv ob začetku študijskega leta oz. predavanj posameznega predmeta …
E-učilnice v Moodulu
E-učilnice omogočajo študentom, da se lažje povezujejo med seboj in s predavatelji, da imajo hiter in enostaven dostop do virov znanja in informacij ter možnosti za ovrednotenje svojega dela in povratne informacije … V virtualnem okolju študenti lahko tudi utrjujejo nekatere praktične veščine (video in avdio
posnetki).
E-učilnica je v razvoju in jo usmerjamo k virtualnemu učenju.
Referat za študentske zadeve
Referat študentom »v živo« ponuja možnosti informiranja, dostop do podatkov, katalogov znanj, urnikov,
obvestil itd. Poleg te oblike komuniciranja študenti lahko uporabljajo informacijski sistem preko spleta
(spletni referat, e-učilnica INFO DESKA, spletni portal, forumi, spletne skupnosti, e-pošta …). Tako zagotavljamo, da študentje dobijo vse potrebne informacije za študij. Referat je povezan s SSU-jem in s knjižnico.
Ta povezava omogoča referatu, da aktivno deluje za zadovoljevanje potreb študentov od 8.00 do 21.00 ure.
Študentje so dolžni sami spremljati novice, objavljene na spletnih straneh šole. Nujna obvestila, ki jih ni
mogoče na spletu objaviti v primernem času, referat posreduje študentom tudi preko SMS sporočil.
Prijave in odjave izpitov potekajo izključno preko spleta. Na izpite se študenti lahko prijavljajo tudi v SSU.
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Portal
Šola ima portal, ki je dosegljiv študentom in vsem zainteresiranim na www.vskv.si (v hrvaščini www.vskv.
hr). Na portalu www.vsškv.si se nahaja tudi posebno spletno mesto za dostop do Kariernega centra VSŠKV,
Knjižnice VSŠKV, e-učilnice ter Alumni kluba VSŠKV.
Središče za samostojno učenje (SSU)
SSU je namenjeno širši javnosti in študentom VSŠKV. Študentje bodo lahko na miru in v tišini študirali, individualno ali v manjših skupinah. Središče je opremljeno z dvanajstimi prenosnimi računalniki, ki so mrežno
povezani s svetovnim spletom, lahko bodo delali tudi na svojih računalnikih, kar jim bo omogočal brezžični
internet (več povezav). Študentje v SSU lahko uporabljajo video in avdio medije. Središče je odprto od 8.00
do 21.00 ure, za mirno delo v središču in podporo skrbijo zaposleni v središču (vodja središča, svetovalci,
mentorji, informatorji …). Študenti bodo imeli na voljo programe in predloge za različne oblike študijskega
dela (različni tuji jeziki, računalniški programi, video, DVD in CD posnetki …). Središče je povezano s knjižnico. Tako imajo študentje neomejen dostop do virov po spletu ali drugače.
Zaposleni strokovni delavci v SSU in Info centru:
Aleš Stemberger, urednik spletnih strani VSŠKV in spletnih skupnosti, tehnična pomoč v SSU, svetovalec
(redna zaposlitev, 30 %),
Jelica Pegan Stemberger, vodja SSU, svetovalka (prostovoljka, prokuristka),
Marija Mikačić Turnšek, vodja enote za razvoj in raziskave, svetovalka (zunanja sodelavka),
Marko Dotzauer, vodja knjižnice, vodja referata, svetovalec v SSU, urednik spletnih skupnosti (redna zaposlitev, 100 %),
mag. Bernarda Potočnik, svetovalka v SSU, vodja tutorstva (delna zaposlitev, 10 %),
Mojca Koren, informatorka v SSU (delna zaposlitev, 10 %),
mag. Jelica Bregar, pomoč v knjižnici, pomoč v referatu, svetovalka (zunanja sodelavka)
Maja Bolfek, strokovna sodelavka v knjižnici – bibliotekarka (zunanja sodelavka),
Tomaž Petkovski, pomoč v knjižnici (zaposlitev, 100 %).
Delovni čas SSU in Info centra:
vsak delovni dan od 8.00 do 21.00 ure

KONZULTACIJE
Konzultacije predavateljev so posebna oblika dela s študenti in posebna podpora študentom pri študiju.
Vpeljali smo jih že takoj ob začetku izvajanja študijskih programov in izkazale so se za izjemno koristne.
Predavatelji jih izvajajo preko telefona, forumov v e-učilnicah, e-pošte, zadnje čase pa tudi preko skajpa.
Lahko so individualne ali skupinske, lahko so določene z urnikom ali naključne.
Tako smo v letošnjem študijskem letu konzultacije opredelili v urnikih (število ur). Število ur konzultacij se
giblje običajno od 2 do 10 ur na posamezni predmet.

INTEGRACIJA STROKOVNIH VSEBIN PREDMETA KOZMETIČNA NEGA V 2. LETNIK
PROGRAMA KOZMETIKA
Zaradi prenatrpanosti programa Kozmetična nega, predvsem v praktičnem delu predmeta, bo potrebno
utrjevanje vsebin (zlasti veščine) prenesti v drugi letnik. Tako bo potrebno razmisliti o integraciji vsebin iz
predmeta Kozmetična nega tudi v 2. letnik (pri predmetu Uporaba kozmetičnih naprav).
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PREPLETANJE TEORIJE S PRAKSO
Prepletanje teorije s prakso je v izrednem študiju nujnost. Študent, ki je dopoldne v službi, popoldne na
predavanjih, je utrujen in zato manj zbran. Zato težko sledi samo teoriji.
Prepletanje teorije in prakse prepuščamo predavateljem, saj ti na podlagi svojih izkušenj najbolje vedo,
kako učinkovito organizirati izobraževalni proces pri svojem predmetu.
Pri predmetih Kozmetična nega (prvi letnik programa Kozmetika) in Uporaba kozmetičnih naprav, Specialne tehnike pedikure, Problemi nog in stopal (2. letnik programa Kozmetika) bomo vabili k izvedbi strokovnih vsebin in predstavitvi produktov tudi sponzorje (Afrodita, Etre Belle, BIS, Linea kozmetika, Kana Žalec,
Gerard, Aromaterapija Herbal …)

DELO RAZISKOVALNIH SKUPIN
Šola bo v študijskem letu 2015/16 vzpodbujala študente k sodelovanju pri raziskovalnem delu. Na začetku
pri posameznih predmetih, nato širše.
Tako bomo raziskovalne aktivnosti usmerjali kot osnovo za pripravljanje projektnih nalog in drugih raziskovalnih nalog.
Študente bomo še posebej intenzivno vzpodbujali k opravljanju projektnih nalog kot osnovo za pripravo
diplomskih nalog in jih vzpodbujali, da se bodo v čim večji meri odzivali na razpisana tekmovanja, natečaje,
raziskovalne naloge, vabila podjetij …
V ta namen bomo postavili temelje raziskovalni enoti šole (poslovna enota Raziskovalni center VSŠKV je
bila ustanovljena 17. 12. 2015).
Delo raziskovalnega centra bo potekalo v razvojno-raziskovalnih (kozmetika, velnes, zdravje, zdrav življenjski slog …) ali/in projektnih skupinah. Te skupine so:
• vodenje razvojno-raziskovalnih projektov (domačih in mednarodnih) za razvoj stroke velnesa,
kozmetike, zdravja, zdravega življenjskega sloga, športa in rekreacije…,
• vodenje raziskovalnih projektov, ki prispevajo k večji konkurenčnosti VSŠKV,
• raziskovanje in razvijanje potenciala velnesa in kozmetike v Sloveniji in širše,
• prenos dosežkov in spoznanj iz raziskovalnih projektov v prakso z namenom hitrejšega razvoja
poslovnih subjektov (aplikativni projekti),
• razvoj novih storitev, tehnologij in produktov in druge.
Cilji razvojno raziskovalnega dela poslovne enote za razvoj in raziskave bodo okvirno:
• povečanje zanimanja predavateljev ter študentov za raziskovalno delo,
• popularizacija strok velnesa, kozmetike … in pomoč organizacijam pri tem,
• pomoč organizacijam pri njihovem razvoju in raziskovanju,
• razvoj novih storitev, tehnologij in produktov na strokovnih področjih in širše,
• mobilnost in mreženje človeških virov, znanja, informacij … in povečanje možnosti za zaposlitev,
za delo študentov …
Naloge Raziskovalnega centra VSŠKV v tem študijskem letu 2015/2016 bodo:
• Ustanovitev poslovne enote Raziskovalni center VSŠKV.
• Sprejetje Pravilnika o raziskovalni dejavnosti.
• Sprejeti Pravilnik o raziskovalnih nazivih predavateljev in drugih strokovnih sodelavcev,
• Objaviti razpis za oblikovanje stalnega tima raziskovalcev.
• Določiti področja raziskovalnih skupin (trženje, velnes, kozmetika …)
• Raziskovalce raziskovalne enote povezati na bibliografijo/SICRIS.
Vodja poslovne enote VSŠKV Raziskovalni center VSŠKV je doc. dr. Marija Mikačić Turnšek.
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DRUŽENJE IN MREŽENJE ŠTUDENTOV
Neformalna druženja in mreženja med študenti ter diplomanti so pomembna za njihov osebnosti in karierni razvoj. VSŠKV (Študentski svet VSŠKV) zato vsako leto za študente v oktobru organizira Karierni dan s
spoznavnim piknikom, organiziramo brucovanje, novoletno zabavo, 25. maja organiziramo Dejavnosti na
prostem s piknikom. 22. junija organiziramo Menjalnico znanj. Tudi strokovne ekskurzije in fakultativne
ekskurzije so priložnost za druženja, za mreženja … Priložnost za mreženja in druženja so tudi dejavnosti
Kariernega in Velnes praktikuma, druga izvenštudijska predavanja za študente …

PRIORITETE IN USMERITVE ŠTUDIJA
Pri delu bomo v šol. letu 2015/2016 upoštevali naslednje usmeritve:
• Sledili bomo spremembam konceptov izobraževanja odraslih, ki so usklajeni z razvojnimi
cilji Evropske unije in bomo poskušali izobraževati ter usposabljati v smeri povečane kakovosti in
konkurenčnosti v korist uporabnikov ter zagotavljati kakovostno izobraževanje in znanje čim višje
ravni.
• Veliko pozornost bomo posvečali kakovosti predavanj, praktičnega izobraževanja, gradiv,
spletnim učilnicam in spletnemu učenju, organizaciji …
• Naša prizadevanja bodo glede na zmožnosti maksimalno usmerjena v izboljšanje opremskih
in prostorskih zmogljivosti za študente in predavatelje (nova splošna učilnica, nova specializirana učilnice za kozmetiko/velnes z opremo, oprema in instrumentarij za specialno pedikuro,
oprema za aromaterapijo, oprema za specialne tehnike pedikure, oprema za računalnico, oprema
za knjižnico, oprema za Središče za samostojno učenje …) ter adaptacija že obstoječih prostorov
(učilnica 3, učilnica 4).
• Naša prizadevanja bodo usmerjena tudi v postavitev raziskovalnega dela študentov in predavateljev, ustanovitev poslovne enote za razvoj in raziskave in vzpostavitev njenega delovanja.
• Prva generacija študentov VSŠKV zaključuje s študijem. V ta namen bo potrebno okrepiti delovanje Kariernega centra in opremiti študente s kompetencami za iskanje zaposlitev, dela ali samostojno delovanje na trgu dela.
• Odgovornost posameznika (študentov, izobraževalcev, drugih strokovnih sodelavcev) ter velika
strokovnost in usposobljenost izobraževalcev bo temeljno izhodišče za doseganje dobrih
rezultatov našega dela.
• Naš pristop k usposabljanju bo: osredotočenost učitelja ne samo na vsebino, temveč predvsem
na študente; znanje je odgovornost vsakega študenta posebej; predavatelj je tisti, ki moderira
učni proces ter olajšuje in podpira študentovo učenje, se s študenti tudi sam uči; poudarek je ne
toliko na »vedeti kaj«, ampak tudi na »vedeti kako« in »vedeti kdo«; Študenti ustvarjajo znanje;
Vsebina učnih ur je prilagodljiva in se odziva na potrebe stroke; Cilji učenja so predmet »pogajanj«; Na napakah se učimo; Poudarek ne toliko na teoriji, kot na praksi; Osredotočanje na problem/multidisciplinarnost …
• Na VSŠKV smo pristaši hitre prilagodljivosti in hitrih izboljšav. Te so možne zaradi tesnega
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osebnega odnosa med vsemi sodelujočimi: s sprotnimi razgovori, s spodbujanjem komunikacij
prek forumov portala, osebne korespondence z vsemi, ki so vključeni v izobraževalni in učni proces (predavatelji in drugimi strokovnimi sodelavci šole, študenti, mentorji, organizacijami …).
V študijskem letu 2015/2016 bodo imele prednost naslednje dejavnosti VSŠKV:
Neposredno pedagoško delo:
-- intenzivno vzpodbujanje študentov za sprotni študij,
-- priprava študentov na zaključek izobraževanja,
-- intenzivno vzpodbujanje »absolventov« k pripravi in zagovoru diplome,
-- dobra izvedba izobraževalnega programa,
-- poglobljeno delo z organizacijami in mentorji praktičnega izobraževanja,
-- intenziviranje delovanja strokovnih aktivov,
-- neformalna strokovna srečanja,
-- ponudba večine izbirnih modulov/predmetov,
-- prizadevanje za kakovostno izvedbo vseh obveznih in izbirnih modulov/predmetov,
-- vzpodbujanje za projektno in raziskovalno delo študentov,
-- vključevanje vseh vrst infrastrukture zavoda v pedagoški proces.
POUDAREK:
-- vzpodbujanje samostojnosti, samozavesti, odgovornega odnosa do uporabe infrastrukture,
samostojna uporaba infrastrukture,
-- postavitev temeljev raziskovalnemu delu šole,
-- krepitev prodajnih, svetovalnih in organizacijskih sposobnosti strokovnih delavcev šile.
Strateško razvojne aktivnosti s študenti
-- uvajanje razvojno raziskovalnega dela skozi Enoto za razvoj in raziskave,
-- tesnejše povezovanje z organizacijami skozi razvojno in raziskovalno delo,
-- nadaljnje razvijanje in načrtovanje novih izobraževalnih programov za področje zdravja in specializacij nad že obstoječimi programi,
-- možnost vključevanja neuspešnih študentov pri opravljanju »zapadlih« obveznosti v opravljanje
obveznosti in izobraževanje preko sistema vseživljenjskega učenja,
-- spremljanje zaposljivosti diplomantov VSŠKV v okolju,
-- krepitev vloge Kariernega centra VSŠKV in Kluba diplomantov (Alumni klub) VSŠKV.
Stalno delo in prizadevanja za stalno zviševanje kakovosti v VSŠKV
-- ohranjanje koncepta notranje kakovosti VSŠKV,
-- skrb za izvajanje in posodabljanje poslovnika kakovosti VSŠKV,
-- izvajanje nadaljnjih korakov v konceptu zagotavljanja kakovosti v VSŠKV v skladu s priporočili
Skupnosti VSŠ in navodili NAKVIS-a,
-- izvajanje izvedbenega kurikula v skladu z načrtom ter vnašanjem predlogov, idej in izboljšav, ki
nastajajo med procesom,
-- uvedba tekočega merjenja zadovoljstva študentov, zaposlenih ter drugih sodelavcev VSŠKV in
uvajanje izboljšav glede na ugotovitve (Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti),
-- nadaljevali bomo merjenje zadovoljstva na način, kot smo to pričeli izvajati v študijskem letu
2014/15.
Izboljševanje pedagoško-didaktičnih principov dela s študenti
-- intenziviranje sodelovalnega poučevanja, timskega dela in medpredmetnega povezovanja,
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-- izobraževanje za projektno delo študentov in izvajanje projektnega dela,
-- priprava na izvajanje projektnih dni in projektnih tednov v naslednjem študijskem letu.
Skrb za spremljanje zakonodaje in razpisov ter oblikovanje oz. ažuriranje šolskih aktov
-- spremljanje sprejemanja novih pravilnikov in njihovih učinkov,
-- priprava in sprejemanje novih oz. prenovljenih šolskih aktov,
-- sprotno informiranje sodelavcev o spremembah, novostih, aktualnih vsebinah.
Sodelovanje s partnerskimi organizacijami, še posebej s šolami v slovenskem prostoru in izven
-- sodelovanje z višjimi strokovnimi šolami v Sloveniji,
-- mednarodno sodelovanje (zlasti sodelovanje z višjimi strokovnimi šolami EU),
-- izvedba strokovnih ekskurzij, simpozijev (z domačimi in tujimi predavatelji), razprav, v katere
bomo vključili zaposlene in študente,
-- vzpodbujanje aktivne in pasivne udeležbe zaposlenih na konferencah, simpozijih, posvetih in
podobnih dogodkih na šoli, v širšem slovenskem prostoru, pa tudi zunaj naših meja.
Sodelovanje z izvajalci praktičnega izobraževanja, še posebej pri načrtovanju projektnih nalog
-- vzpodbujanje dela raziskovalnih oziroma projektnih nalog za študente, ki so lahko osnova za
pripravo diplomskih nalog,
-- za udeležence vseživljenjskega učenja,
-- sodelovanje z zunanjimi partnerji pri zagotavljanju praktičnega usposabljanja za študente.
Iskanje dodatnih priložnosti za strokovni razvoj študentov
-- vključevanje študentov in zaposlenih v promocijo VSŠKV s pisanjem člankov, izdelavo e-oglasov
in e-sporočil na šoli in zunaj nje,
-- sodelovanje študentov pri promociji VSŠKV, strokovnih vsebin in dogodkov preko radia, televizije oz. drugih medijev,
-- priprava prosto izbirnih predmetov/modulov in ponudba le-teh študentom in drugim slušateljem.
Skrb za stalno izpopolnjevanje predavateljev, inštruktorjev in drugih sodelavcev šole
-- poudarek bo na dobrem permanentnem izobraževanju predavateljev in drugih strokovnih delavcev in sodelavcev VSŠKV,
-- vključevanje v izobraževanje za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za sodelavce, ki je
še nimajo,
-- opravljanje strokovnih izpitov oz. nastopnih predavanj,
-- vzpodbujanje predavateljev k pripravi strokovne literature (interna gradiva ter gradiva, ki bodo
potrjena pri strokovnem svetu),
-- razvoj intenzivnega sodelovanja z ustanoviteljico šole, Glotta Novo, centrom za novo znanje, d.
o. o.,
-- višja strokovna šola bo skupaj z drugimi organizacijami sodelovala pri projektih, raziskavah oz.
aplikaciji stroke v inštitutih in institucijah ter na različnih projektih,
-- nadaljnje utrjevanje šole v lokalnem, vseslovenskem in širšem okolju,
-- sodelovanje VSŠKV z drugimi VSŠ v regiji in na območju celotne Slovenije, aktivno članstvo v
Skupnosti VSŠ, aktivna participacija v Konzorciju šol kozmetike, velnesa in turizma,
-- sodelovanje Višje strokovne šole in partnerjev pri izvajanju projektov in iskanju razvojnih potencialov v stroki.
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Delo na projektih (redni razpisi, občasni razpisi in projekti)
-- sodelovanje in priprava različnih razvojnih, izobraževalnih in raziskovalnih projektov – v skladu z
vzpodbujanjem sodelavcev in študentov za udeležbo na mednarodnih aktivnostih,
-- razvoj in načrtovanje internih projektov šole,
-- sodelovanje s strokovnimi in znanstvenimi institucijami, ki delujejo na strokovnih področjih
programov VSŠKV ter pedagoškimi institucijami,
-- sodelovanje s fakultetami slovenskih univerz, s katerimi že imamo povezave in možnost
-- vzpostavljanja novih povezav,
-- celoletno delo na promociji VSŠKV (zaposleni, študentje) za vpis na VSŠKV,
-- sodelovanje na različnih tekmovanjih za študente (nacionalna in mednarodna tekmovanja),
-- izvajanje izobraževanja posameznih strokovnih modulov kot neformalne oblike izobraževanja
ter drugih tečajnih oblik izobraževanja in usposabljanja s področja strok velnesa, športa, zdravja
…
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PREVERJANJE, OCENJEVANJE IN PRIZNAVANJE ZNANJA
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Šola preverja znanje študentov z izpiti in neizpitnimi oblikami preverjanja.
Potek izpitov ureja Izpitni red, ki je del Šolskega reda.
Ocena iz predmeta je sestavljena iz ocene izpita in ocene seminarske naloge, aktivnosti na vajah in ocene
izdelkov (demonstracij, esejev, poročil, zvočnih in filmskih posnetkov, evalvacijskih poročil, študij primerov,
prezentacij, modelov, kritik, poslovnih načrtov ipd.) po vnaprej znanem kriteriju.
Če je mogoče zagotoviti objektivnost in regularnost, šola lahko izvede ocenjevanje s pomočjo elektronskega medija.
Predavatelj se sam odloči, ali bodo študenti opravljali samo predmetne izpite ali pa niz kolokvijev iz predmeta. Slušatelji morajo biti vnaprej obveščeni o načinih preverjanja znanja iz predmeta.
Vrste izpitov:
predmetni izpiti
•
•
delni izpiti
•
diferencialni izpiti
•
izpiti zaradi dviga dosežene pozitivne ocene.
Študent lahko opravlja tudi predizpit, s katerim šola preverja, ali je opravil obveznost za pristop k izpitu.
Predizpit lahko izvede šola v odprtem izpitnem roku, med vajami pred študenti ali v ustreznem času pred
predmetnim izpitom. Predizpit se oceni z opravil/-a ali ni opravil/-a. Predavatelj z izjavo obvesti šolo o uspešnem predizpitu študenta.

IZPITNI ROKI
Predmetni izpiti
Vsi prvi redni roki za izpite so objavljeni v urnikih predmetov. Študenti se na izpite prijavljajo 14 dni pred
izpitom, odjava od izpita pa je možna še pet dni pred izpitom. Študenti se na izpite prijavljajo preko spletnega referata. Datum izpita lahko predlaga predavatelj ali šola. Izpite organizira šola, nadzoruje pa jih
praviloma profesor predmeta, ki pripravi tudi izpitna vprašanja.
K rednim in izrednim izpitnim rokom se vabijo tudi vsi študentje, ki jim v »svojem« študijskem letu ni uspelo
opraviti izpita pri določenih predmetih.
Študenti imajo v šolskem letu še štiri (tako je v koledarju) odprte (izredne) izpitne roke, v katerih se lahko
prijavijo na največ tri različne predmete.
Odprti (izredni) izpitni roki so v naslednjih terminih:
• 4. 12. 2015
• 7. 3. 2016
• 13. 6. 2016
• 26. 8. 2016
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Drugi redni izpitni roki se začnejo 1. junija 2016 (začetek, konec v začetku julija), tretji izredni izpitni roki pa
1. septembra 2016 (začetek, konec do sredine septembra).
Podrobni razpored izpitov šola objavi v predpisanih rokih in glede na prijave študentov v e-učilnici.
Študent ima pravico v šolskem letu 2-krat opravljati predmetni izpit iz istega predmeta. Tretje in naslednja
opravljanja so komisijska in plačljiva.
Delni izpiti
Predavatelj se lahko odloči, da bo znanje preverjal s kolokviji ali drugimi oblikami delnih izpitov, ali da
slušatelji del programa predmeta opravijo s seminarsko nalogo ali z drugim izdelkom ali z demonstracijo.
Skupna ocena iz predmeta se oblikuje iz vsote točk, ki jih doseže študent.
Kolokvij lahko slušatelj opravlja enkrat. V primeru neuspeha ali odsotnosti opravlja predmetni izpit.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU IN KONČANJE
Pogoji za napredovanje v višji letnik
V drugi letnik lahko napreduje, kdor je uspešno opravil obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega
izobraževanja 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT. Pri tem morajo biti v celoti opravljene obveznosti iz praktičnega izobraževanja.
Pogoji za ponavljanje letnika
Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti študijske obveznosti in praktično izobraževanje v obsegu najmanj 20 kreditnih točk. Obveznosti iz praktičnega izobraževanja morajo biti opravljene v celoti.
Ponavljanje odobri študijska komisija VSŠKV na podlagi pisne vloge študenta/ke.
Pogoji za dokončanje študija
Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge, praktično izobraževanje, diplomsko nalogo …).

DIPLOMSKI IZPITI IN PODELITVE DIPLOM
Diplomski izpit šola izvaja po Pravilniku VSŠKV o diplomskem izpitu. Na diplomskem izpitu študent zagovarja diplomsko delo, ki ga izdela po dispoziciji. Diplomski izpit je skupen izraz za zaključno študijsko
obveznost študenta/študentke (v nadaljevanju študent) na višješolskem študijskem programu. Višješolski
študijski program se konča z diplomskim izpitom.
Diplomski izpit sestavljajo diplomsko delo in njegov zagovor. Diplomsko delo je lahko izdelano v obliki
projektne ali raziskovalne naloge. Zagovor diplomskega dela je sestavljen iz predstavitve diplomskega dela
in vprašanj o opravljenem diplomskem delu.
Pravilnik VSŠKV o diplomskem izpitu podrobneje določa pogoje in postopek prijave diplomskega dela, izvedbo diplomskega dela in oddajo, prijavo diplomskega izpita in zagovor diplomskega dela na višješolskih
študijskih programih, ki jih izvaja Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana na osnovi Zakona o
višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS št. 100/2013).
Predavatelji VSŠKV bodo pripravili seznam razpisanih tem diplomskih del.
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Roki za opravljanje diplomskega izpita se začnejo z naslednjimi dnevi:
•
•
•
•

9. december 2015
9. marec 2016
8. junij 2016
14. september 2016

Podelitev diplom bo okvirno 5. maja 2016.
Priznanja šola podeljuje enkrat letno, in sicer v mesecu maju ob podelitvi diplom.

PRIZNAVANJE ZNANJ IN DIFERENCIALNI IZPITI
Šola avtomatično priznava znanja, pridobljena v enakih programih drugih šol.
Za priznavanje znanj iz drugih programov študent zaprosi študijsko komisijo in vlogi priloži uradno potrjeno vsebino predmeta. Študijska komisija lahko prizna predmetni izpit ali delni izpit; v tem primeru določi
vsebino diferencialnega izpita.
Študijska komisija na seji obravnava vloge, ki so bile v referat za študijske zadeve oddane ali so prispele
po pošti najpozneje do datuma določenega kot zadnji dan vlaganja vlog na ŠK (v skladu s študijskim koledarjem). Študent odda ali pošlje vlogo v referat za študijske zadeve na predpisanem obrazcu in priloži vso
potrebno dokumentacijo. Študent mora šoli dostaviti originalne ali overjene dokumente. Kot datum oddaje vloge se šteje dan, ko je bila popolna vloga v referatu na lokaciji Poljanska cesta 95, zavedena v evidenci
prispelih vlog, ki jih obravnava študijska komisija.
Ob prejemu nepopolne vloge referat za študijske zadeve študenta ustno opozori na pomanjkljivosti, ki
jih vloga vsebuje in zahteva dopolnitev. V primeru, da je bila nepopolna vloga prejeta po pošti, referat za
študijske zadeve študenta pisno opozori na pomanjkljivosti, ki jih vloga vsebuje in zahteva dopolnitev. Če
študent vloge ne dopolni, jo referat za študijske zadeve ne sprejme. V primeru, da študijska komisija s strani
referata za študijske zadeve prejme nepopolno vlogo, jo s pisno obrazložitvijo vrne v referat za študijske
zadeve.
Diferencialne izpite študenti praviloma opravljajo pred vpisom in v odprtih izpitnih rokih.
Šola objavi roke za predmetne in diferencialne izpite na oglasni deski šole in spletni strani šole in to 30 dni
pred rokom za opravljanje, za delne izpite pa 7 dni pred rokom za opravljanje.
Priznavanje predmetov pri prehodu med programoma Kozmetika in Velnes; 1. letnik
Pri prehodu iz programa Kozmetika v program Velnes (in obratno) so enakovredne naslednje vsebine:
Predmet

Predmet

poslovno komuniciranje in vodenje

poslovno sporazumevanje in vodenje

strokovna terminolog. v tujem jeziku 1 (angl., nemšč., strokovna terminolog. v prvem tujem jeziku (angl., nemital.)
šč.)
strokovna terminolog. v tujem jeziku 1 (angl., nemšč., strokovna terminologija v drugem tujem jeziku (angl.,
ital.)
nemšč., ital.)
prosto izbirni predmet

prosto izbirni predmet

Zgornji predmeti se študentu priznajo in študentu ni potrebno opravljati diferencialnih izpitov.
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POVEZOVANJE ŠOLE S SFERO DELA IN OKOLJEM
Šola sodeluje z okoljem zaradi uresničevanja poslovnih, strokovnih ali drugih potreb. S sfero dela se povezuje na različne načine: skozi strokovne ekskurzije, skozi organizacijo in izvedbo razstav, seminarjev, vsebin
Kariernega praktikuma in Velnes praktikuma, skozi predavanja in tečaje, skozi praktično izobraževanje, razvojno raziskovalno delo, sponzorstvo in donatorstvo in druge oblike povezovanja.

VKLJUČEVANJE ŠOLE V OKOLJE
Z ustanoviteljem Glotta Novo, centrom za novo znanje, d. o. o.
-- sodelovanje v projektih prenove študijskih programov,
-- sodelovanje na področju izvajanja študijskih programov (predavatelji),
-- sodelovanje na področju praktičnega izobraževanja študentov,
-- donacije in sponzorstva.
S Kozmetičnim salonom Lorger
-- sodelovanje pri izvajanju prakse pri predmetih Kozmetična nega, Delovanje naprav v kozmetiki,
Uporaba naprav v kozmetiki …
-- sodelovanje na področju stroke (kozmetika),
-- sodelovanje v procesih prenove študijskega programa Kozmetika.
S Cube Fitnesom
-- sodelovanje pri izvajanju prakse pri predmetih iz programa Velnes: Osnove gibanja, športne
aktivnosti, Športna animacija in osebno trenerstvo
-- sodelovanje na področju stroke (velnes),
-- sodelovanje v procesih prenove študijskega programa Velnes.
Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport
-- sodelovanje v projektih prenove študijskih programov,
-- sodelovanje z ministrstvom v okviru Skupnosti višjih strokovnih šol,
-- sodelovanje v raznih delovnih telesih in v interesu višjih strokovnih šol.
S sponzorji
-- sodelovanje pri realizaciji programov,
-- sodelovanje na področju stroke,
-- sodelovanje pri izvedbi praktičnega izobraževanja,
-- sodelovanje pri izvedbi dodatnega izobraževanja študentov, predavateljev in drugih strokovnih
sodelavcev.
Z Zavodom za zaposlovanje
-- sodelovanje pri poklicnem usmerjanju študentov in izobraževanju brezposelnih,
-- posredovanje podatkov.
S Statističnim uradom RS
posredovanje podatkov o študentih in predavateljih,
posredovanje podatkov o uspešnosti študentov pri študiju.
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S skupnostjo višjih strokovnih šol
-- VSŠKV je članica Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije. Višje šole so se organizirale
v Skupnost zaradi boljšega medsebojnega sodelovanja ter sodelovanja s pristojnimi strokovnimi
sveti, komisijo za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol, ministrstvi, visokošolskimi zavodi ter z mednarodnimi združenji pri:
-- opravljanju razvojnih nalog v višješolskem izobraževanju,
-- pripravi in izvajanju študijskih programov,
-- uvajanju in spremljanju kakovosti dela,
-- razvoju in uvajanju novih oblik in metod dela s študenti,
-- uvajanju interdisciplinarnega študija,
-- promociji višješolskih programov,
-- spremljanju mednarodnih razvojnih usmeritev na področju višješolskega strokovnega izobraževanja ter sodelovanju s šolami in ustanovami doma in v tujini,
-- načrtovanju in izvajanju strokovnega izpopolnjevanja,
-- podeljevanju nagrad in priznanj za študente in predavatelje šol,
-- pripravi programov za zaposlovanje diplomantov in spremljanju zaposlovanja,
-- pripravi izhodišč in prenove višješolskih študijskih programov,
-- pripravi in uvajanju skupnih kriterijev za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja študentov,
-- oblikovanju meril za vidne dosežke na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj
višje strokovne šole,
-- oblikovanju zakonodaje in predpisov, ki urejajo višješolsko izobraževanje,
-- oblikovanju mreže šol,
-- vzpostavitvi enotnega informacijskega sistema,
-- vzpostavitvi skupne baze publikacij šol,
-- z delodajalci zaradi praktičnega izobraževanja in posodobitve programov glede na potrebe
gospodarstva …
V študijskem letu 2015/2016 bomo sodelovali z naslednjimi šolami in razvojno raziskovalnimi institucijami:
Srednje šole: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ekonomska šola Ljubljana, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Gimnazija Ledina, Gimnazija Moste, Gimnazija Poljane, Gimnazija Šentvid, Gimnazija Šiška, Gimnazija Vič, Srednja ekonomska šola Ljubljana, Srednja frizerska šola Ljubljana,
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana, Srednja šola Domžale, Srednja šola Josipa Jurčiča
Ivančna Gorica, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, Srednja šola za gostinstvo in
turizem v Ljubljani, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Šolski center Ljubljana, Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, Gimnazija in srednja ekonomska šola, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije,
Srednja šola, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, Waldorfska šola Ljubljana, Zasebna gimnazija ERUDIO, Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje, Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija,
in z drugimi.
V študijskem letu 2015/2016 bomo sodelovali z naslednjimi višjimi šolami:
Biotehniški center Naklo, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ekonomska in trgovska šola Brežice,
Ekonomska šola Celje, Ekonomska šola Murska Sobota, Ekonomska šola Novo mesto, Grm Novo mesto
– center biotehnike in turizma, Izobraževalni center Piramida Maribor, Višja strokovna šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Šolski center Celje, Šolski center Kranj, Šolski center Maribor, Šolski center
Nova Gorica, Šolski center Novo mesto, Šolski center Šentjur, Šolski center Škofja Loka, Šolski center Slovenj
Gradec, Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Šolski center Velenje, Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije, Višja policijska šola, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola
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za gostinstvo in turizem, Abitura, Podjetje za izobraževanje, d. o. o., B2, d. o. o., Višja strokovna šola B&B,
Izobraževanje in usposabljanje, d. o. o., Center za poslovno usposabljanje, Doba EPIS, EDC – zavod za strokovno izobraževanje Kranj, ERUDIO izobraževalni center, Gea College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje – Center višjih šol, d. o. o., Inštitut in akademija za multimedije, INTER-ES, d. o. o., Izobraževalni center
energetskega sistema, Izobraževalni center Geoss, d. o. o., Izobraževalni zavod Memory, IZRAZ Ljubljana,
Lampret Consulting, d. o. o., Leila, d. o. o., MUCH, d. o. o., Prah izobraževalni center, Višja strokovna šola
Academia, in z drugimi.
V študijskem letu 2015/2016 bomo sodelovali z naslednjimi visokimi šolami in fakultetami:
Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko, Fakulteta za pomorstvo in promet, Fakulteta za šport, Fakulteta za upravo, Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pravna fakulteta, Zdravstvena fakulteta, VIST (Visoka šola za storitve
Ljubljana), Fakulteta za zdravstvene vede, in z drugimi.
V študijskem letu 2015/2016 bomo sodelovali z naslednjimi podjetji:
Iskra Medical, Kozmetika Lorger, Milena Lorger, s. p., Afrodita, Terme Čatež, d. d., LifeClass Portorož, Zdravilišče Radenci, Terme Lendava, d. o. o., Fitnes center Panter, d. o. o., Kraljevski salon lepote, Barbara Jenkole,
s. p., Istrabenz turizem, d. d., turizem in storitve, Terme Krka, d. o. o., Terme Maribor, d. d., Acqua Relax
Kalapčiev Suban Olga, s. p., Thermana, d. d., družba dobrega počutja, Naravni park Terme 3000 Moravske
Toplice, d. o. o., Interda rekreacija in gostinstvo, d. o. o., Rajh Damjan, s. p., Trim, MPM Engineering, d. o. o.,
Kubus Fit, d. o. o., Kozmetični salon Zlato srce, Vlasta Fajmut, s. p., Kozmetični center, Barbara Novak, s. p.,
Fiziz, fizioterapija in nega telesa, Polonca Drenik Trop, s. p., Edina-center za sprostitvene dejavnosti in naravno zdravljenje, Medical center podjetje za revitalizacijo zdravja in lepote, d. o. o., Ayurveda&Spa center
Maruška Čerčnik, s. p., Masažni studio Lava, Dijana Ivančič, s. p., Ananta alternativno zdravljenje in svetovanje, Saša Debevec, s. p., Beauty Spa center za nego obraza in telesa Anamarija Janežič, s. p., Zdravilišče
Radenci, d. o. o., Olimpic šport in rekreacija, svetovanje ter trgovina, d. o. o., Kozmetika obraza in telesa Saša
Mastnak-Krašovec, s. p., Spa center za nego kože – Daria Babšek, s. p., Kozmetika-Branka Jager Lončar, s. p.,
Terme Ptuj, d. o. o., Masažni studio Tami Tamara Klenovšek, s. p., Ajna kozmetični salon, Silvija Štrukelj, s. p.,
Kozmetični salon Mateja, Križnik Mateja, s. p., Dominos Svetovanje, d. o. o., Palača sprostitve in izobraževanja, d. o. o., Center Estetique »Liondor aimee«, Kozmetika in masaža Kušička Irena, s. p., Kozmetični salon
Maja Kolnik Švara, s. p., Plastika & Estetika Andreja Smolej, s. p., Kozmetika Maja, Košenina Maja, s. p., Lekos
kozmetika, Investicije, družba za naložbe, d. o. o., Dermamed specialistična ambulanta-Pustai-Šafarič Lidija,
Nives kozmetični salon – Nives Jurejevčič, s. p., Fitclub 4FIT, MIŠOŠPORT, Kana, d. o. o., Žalec …

OBLIKE SODELOVANJA
1. Strokovne ekskurzije
Strokovne ekskurzije se lahko organizirajo za vsak letnik posameznega programa posebej, za vse letnike
posameznega programa ali skupno za vse programe. Načrtovanje in organizacija konkretnih ekskurzij je
vezana na stroko in program. Težišče načrtovanja je v okviru strokovnih aktivov in se izvaja kot timsko delo
aktivov in strokovnih sodelavcev. Ekskurzije lahko predlagajo študenti preko študentskega sveta. Ekskurzije
bomo organizirali v okviru programov, ki so jih pripravili strokovni aktivi posameznih predmetnih področij,
skupaj z udeleženci višješolskih strokovnih programov. Program mora vsebovati smer, smoter, čas izvedbe,
akcijski in finančni načrt.
Strokovne ekskurzije so obvezne, neobvezne in fakultativne.
Večino dejavnosti strokovnih ekskurzij, ki so obvezne za študente, financira šola, druge financirata delno
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šola delno študenti (neobvezne strokovne ekskurzije), fakultativne ekskurzije financirajo študenti sami.
Velnes
Prvi in drugi letnik programa Velnes, 3. cikel in diplomanti programa Velnes:
1. letnik/obvezno, 2. letnik in 3. cikel/neobvezno: Nekoga moraš imeti rad, strokovna ekskurzija v okviru
predmeta Velnes in velneška dejavnost; 10. oktober 2015. Spoznavanje dejavnosti Žičke kartuzije (strokovni ogled Žičke kartuzije, pokušina napitkov in namazov), obisk zeliščnega vrta Majnika in spoznavanje
rastlin za dobro počutje in zdravje posameznika, priprava napitkov in predavanje …, spoznavanje velnes
dejavnosti in dejavnosti zdravja v Termah Zreče, kopanje in savnanje. Vodja SE je mag. Monika Karan.
1. letnik/obvezno: strokovna ekskurzija v okviru predmeta Ekonomika in podjetništvo; obisk Cube fitnesa
in pogovor s strokovnimi delavci v fitnesu; 18. november 2015. Vodja strokovne ekskurzije je mag. Milenko
Gajić.
1. letnik/neobvezno, 2. letnik/obvezno, 3. cikel/neobvezno: strokovna ekskurzija pri predmetih Velnes in
velneška dejavnost in predmetu Upravljanje velneških centrov: 5. balkanska SPA in velnes konferenca
(BalkanSpa Health & Wellness Summit 2015); 7. november 2015; od 9.00 do 16.00 udeležba na konferenci,
nato ogled balneo in drugih SPA terapij (termo, kinezio …), pivski velnes … v Thermani Laško; ogled prostorov in storitev, dihalne vaje z učiteljem joge (poleg bo tudi ayurvedski zdravnik), predstavitev organizacij, dejavnosti in pristopov, delitve del, naravnih zdravilnih dejavnikov, posebnih tretmajev … Po obveznem
delu SE sledi kopanje, savnanje in uporaba drugih Spa in velnes storitev. Vodja SE je mag. Monika Karan,
sovodja pa dr. doc. Andrej Raspor.
1. letnik/obvezno: strokovna ekskurzija Velnes Astoria Bled, 22. januar 2016 v okviru programa Velnes in
velneška dejavnost spoznavanje dejavnosti velnesa in preizkušanje storitev in pogovor s strokovnjaki za
področje velneške dejavnosti. Vodja strokovne ekskurzije je mag. Monika Karan.
1. letnik/obvezno: v okviru predmeta Uvod v turizem in destinacijski management, strokovna ekskurzija po
Ljubljani Ljubljana kot turistična destinacija, namen in cilj Trženje turistične destinacije Ljubljana. Vodja
SE je mag. Barbara Gunčar.
2. letnik/obvezno: vsaj po eno strokovno ekskurzijo pri posameznih predmetih izbirnih modulov:
-- predmet Čustvena inteligenca in osebni razvoj: obisk zaporov na Dobu (18. januar 2016),
-- predmet Osnove gibanja, telesne aktivnosti: Športna dvorana Planina Kranj in Center Zana v
Velenju (5. marec 2016).
-- predmet Športna animacija in osebno trenerstvo: vsebina SE bo znana naknadno.
Praviloma jih organiziramo po Ljubljani in bližnji okolici.
Kozmetika
1. letnik/obvezno, 2. letnik/neobvezno: strokovna ekskurzija pri predmetu Biokemija in farmakognozija, 10. oktober 2015. Pridobivanje, pomen in uporaba zdravilnih rastlin in praktičen prikaz izdelkov iz
njih (Posestvo Trebnik v Slovenskih Konjicah), Terme Zreče; spoznavanje velnes dejavnosti in dejavnosti
zdravja v Termah Zreče, kopanje in savnanje. Vodja SE je mag. Majda Kokalj.
Cilji ekskurzije so: približati znanje biokemije in zlasti farmakognozije študentom programa Kozmetika, jih
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usposobiti za pravilno ravnanje z drogami in učinkovinami v kozmetiki in razviti kritičen odnos do naravne
kozmetike.
Namen ekskurzije je, da se predstavi ekološka pridelava zdravilnih zelišč v Sloveniji in možnosti njihove
uporabe v zdravstvu, kozmetiki, velnesu ter da se predstavi uporaba zdravilnih in drugih zelišč v farmaciji
in kozmetiki in kontrola le-teh.
1. letnik/obvezno: strokovna ekskurzija pri predmetu Kozmetična nega Oblikovanje nohtov z dolgo obstojnimi laki, BIS Kranj (14. april 2016).
2. letnik/obvezno: 14. maj 2016; strokovna ekskurzija pri predmetu Specialne tehnike pedikure v Kano
Žalec.
2. letnik/obvezno: strokovna ekskurzija pri predmetu Problemi nog in stopal, 22. in 24. marec 2016.
Diabetična ambulanta v Kliničnem centru Ljubljana, in 5. 4. obisk centra za ortotiko v URI Soča.
1. letnik/obvezno: strokovna ekskurzija za področje vizažiranja (7. april 2016). Usposabljanje bo vodila
gospa Nana Sojer.
2. letnik/obvezno: 6. februar 2016 strokovna ekskurzija s področja uporabe Kozmetičnih naprav v Iskra
Medical. Vodji strokovne ekskurzije sta Milena Lorger in Tomaž Lorger.
1. letnik/obvezno; 2. letnik Kozmetika in 1. letnik Velnes neobvezno: strokovna ekskurzija za področje predmeta Kozmetična nega, Kozmetika Afrodita Rogaška Slatina, 6. april 2016.
2. letnik/obvezno: strokovna ekskurzija pri predmetu Svetovanje za dobro počutje. Obisk zaporov na
Dobu (18. januar 2016).
Skupne strokovne ekskurzije za vse letnike in programe. Fakultativne:
• Strokovna ekskurzija na sejem NARAVA ZDRAVJE, neobvezna strokovna ekskurzija za vse letnike šole, od 5. do 8. novembra 2015
• Strokovna ekskurzija na sejem kozmetike Love Beauty, od 9. do 10. aprila 2016 (neobvezna
strokovna ekskurzija)
• Obisk enega od sejmov kozmetike, velnesa (Bologna, Beograd …) – 2 ali 3 dni.
• Vsi programi in vsi oddelki: Skupna strokovna ekskurzija v tujino (v okviru predmetov Uvod v
turizem in destinacijski management in Velnes in velneška dejavnost, september 2016.
Pri organizaciji in izvedbi strokovnih ekskurzij sodelujejo tudi študenti. Termini strokovnih ekskurzij so
okvirni in se lahko spremenijo. Enako velja za vsebine.
2. Sponzorstva
Izvedba programa Kozmetika (zlasti vaje pri predmetu Kozmetična nega v prvem letniku, Uporaba kozmetičnih naprav, Problemi nog in stopal, Specialne tehnike pedikure) je izjemno finančno zahtevna. Zahteva nakup najrazličnejših proizvodov, ki so praviloma dragi. Za pomoč se bomo zato obrnili na sponzorje
(proizvajalce in distributerje kozmetičnih naprav, proizvodov, pripomočkov in poskušali skozi sponzorska
sredstva doseči, da bo izvedba programa cenejša, a kljub temu kakovostna.
Trenutno je sponzorjev kar nekaj. Teh je več v programu Kozmetika kot Velnes. Sponzorji s šolo sodelujejo
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pri izvajanju programa (izvedba delavnic, predstavitev, demonstracij …), pri nastopanju VSŠKV na sejmih
in dogodkih, velikokrat pa sodelujejo tudi v obliki doniranja materiala, proizvodov …, pomagajo pri organizaciji praktičnega izobraževanja, pri organizaciji strokovnih ekskurzij.
Na področju pridobivanja novih sponzorjev in poglabljanja sodelovanja s »starimi« sponzorji bo v tem študijskem letu potrebna posebna angažiranost vseh zaposlenih in sodelujočih. Tudi študentov.
3. Organizacija razstav, seminarjev, predavanj, delavnic, tečajev …
a) Razstave in druge prireditve:
V študijskem letu 2015/2016 bomo organizirali kar nekaj dejavnosti na tem področju. Te bomo organizirali
kot:
• Razstave, vezane na praktično izobraževanje študentov,
• Razstave in dejavnosti ob dnevih odprtih vrat,
• Razstave in dejavnosti ob informativnem dnevu,
• Sejmi in druge prireditve …
Večina aktivnosti bo izpeljana v času Tedna vseživljenjskega učenja (TVU).
b) Demonstracije, seminarji, tečaji, strokovna srečanja …
Izvedli bomo kar nekaj izobraževalnih akcij o možnostih vključevanja v:
-- NPK programe: maser/maserka, refleksoterapevt/refleksoterapevtka …
-- Licencirane programe: fitnes inštruktor, fitnes vaditelj, fitnes trener, pilates vaditelj …
c) Velnes praktikum
Velnes praktikum je posebna oblika usposabljanja in izobraževanja. V njegovem okviru šola vsako leto ponudi študentom najmanj deset tem s področja stroke, poznavanje sebe in strank, osebnega razvoja, razvoja
lastne blagovne znamke … Program oblikuje šola skupaj s študenti glede na njihove interese, nagnjenja,
zanimanja … Udeležba v Velnes praktikumu za študente ni obvezna, je pa priporočljiva. Program je namenjen vsem letnikom programa Velnes in Kozmetika. Poleg študentov se Velnes praktikuma udeležujejo tudi
predavatelji in drugi strokovni delavci, širša strokovna javnost, s katero šola sodeluje ali bi rada sodelovala,
ter širša laična javnost, ki jo določena aktivnost zanima.
Teme, ki so predvidene za izvedbo v študijskem letu 2015/2016, so naslednje:
• Coaching – učinkovito orodje za doseganje dobrega počutja (dr. Tatjana Dragović)
• Ayurveda, ali te poznam (mag. Zinka Kosec)
• Kultura vedenja v kozmetiki in velnesu (Nada in Maja Milač)
• Avtogeni trening (dr. Nevenka Podgornik)
• Tehnike čustvenega osvobajanja (Emotional Freedom Techniques, EFT, dr. Nevenka Podgornik)
• Druge teme
Dejavnost je finančno krita iz sklada VSŠKV »Direktor časti«.
d) Karierni praktikum
Karierni praktikum je namenjen vsem študentom, predvsem pa študentom 2. letnika. Usmerjen je v izdelavo osebnega kariernega načrta, osebnega kariernega portfelja, v pridobivanje veščin iskanja zaposlitve in
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izgradnje potrebnih veščin in zmožnosti za odprtje in vodenje lastne dejavnosti …
Tej tematiki bo v študijskem letu 2015/2016 namenjeno vsaj 40 ur. V ospredju bosta temi Moj osebni karierni načrt in tema Delovno mesto, ki sem si ga ustvaril sam.
Obe temi bo izpeljala doc. dr. Marija Mikačić Turnšek. Zadnja tema bo podprta z e-učilčnico Podjetniško
gnezdo. Termine bomo opredelili naknadno.
V okviru Kariernega praktikuma bomo izpeljali tudi delavnico Karierni make-up. Na delavnici se bodo študenti učili, kako izdelati lastno video predstavitev in se na tak način predstaviti bodočim delodajalcem,
kako izdelati video predstavitev kake storitve, ki jo izvajajo …
Delavnica ima dva dela:
Prvi del bo namenjen pripravi vsebine video CV-ja in osnovam nastopanja pred kamero ter scenski pripravi.
Potekala bo v ponedeljek, 15. februarja 2016, od 16. do 19. ure.
Drugi del bo namenjen spoznavanju programov za urejanje videa in montaži posnetega materiala. Potekala bo v četrtek, 18. februarja 2016, od 16. do 19. ure.
Delavnico bosta vodila Urša Mirkovič, študentka 2. letnika smeri Velnes in predsednica študentskega sveta,
ter Aleš Pogačnik, univ. dipl. psiholog, NLP coach in karierni svetovalec Kariernega centra VSŠKV.
V okviru Kariernega praktikuma bomo za študente izpeljali tudi Skupinski coaching program in Svetovanje
za študente.
Skupinski coaching program
Skupinski coaching program za posameznike je namenjen študentom, ki jih zanimata osebni razvoj in rast.
Skupina bo sestavljena iz največ osmih udeležencev, srečanja pa bodo potekala predvidoma enkrat tedensko po dve uri. Program bodo izvajali usposobljeni coachi, ki so opravili izobraževanje na Glotta Novi
v okviru akreditiranega coaching trening programa Mednarodnega združenja za coaching (International
Coaching Federation, ICF).
Pred pričetkom skupinskega coachinga bo opravljen individualni intervju z vsakim izmed prijavljenih
udeležencev. V okviru intervjuju bosta coach in študent dorekla, na katerih življenjskih izzivih želi študent
delati. Program je praktično naravnan, saj bodo udeleženci delali v skupini, dvojicah (igranje vlog) in samostojno. Spoznanja in praktična orodja naj bi udeleženec programa realiziral v vsakdanjem zasebnem ali
poklicnem (poslovnem) življenju.
Skupina je odlična priložnost za medgeneracijsko učenje, refleksijo, načrtovanje ciljev, izboljšanje komunikacije, razvoj in prepoznavanje osebnih potencialov, veščin in znanj. Skupinski coaching ni terapevtska
skupina, saj je coaching metodologija, ki gradi na posameznikovem znanju, razvoju, izkušnjah, ki omogočajo kreiranje pozitivne prihodnosti.
Definicija coachinga: “Po definiciji International Coach Federation (ZDA) je coaching interaktivni proces, ki
pomaga posameznikom, podjetjem/organizacijam, da dosežejo hitre in odlične rezultate z uporabo posebnih coaching tehnik, ki pripeljejo do lastnega miselnega procesa in razvoja. Pri coachingu coach pomaga stranki, da sama najde rešitve brez ponujanja nasvetov in dajanja receptov. Coachi so izurjeni, da
poslušajo in zastavljajo ključna vprašanja, ki pomagajo posameznikom in organizacijam, da sami pridejo
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do najboljših rešitev (Vir: www. glottanova.si)”.
Skupina ostane zaprta do zaključka predvidenega obdobja za coaching. po katerem se opravi evalvacija
programa. Teme, ki bodo obravnavane v skupini, so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osebnostni razvoj in rast,
Medosebni odnosi in izboljšanje komunikacije,
Ravnovesje med delom in življenjem,
Samozavedanje in refleksija,
Razvoj osebnih potencialov in kreativnosti,
Osebne vrednote in prepričanja,
Analiza življenjske zgodbe in smisel bivanja,
Medgeneracijsko učenje in razvoj,
Ustrezno postavljanje ciljev (osebnih ali profesionalnih),
Praktično uporabno orodje – Kolo ravnotežja.

Dejavnost je finančno krita iz sklada VSŠKV »Direktor časti«.
Termini: 18., 22. januar, 5., 12., 26. februar, 4., 18., marec., 15. april, 6., 20. maj, 11. junij 2016.
Dogovorili smo se, da bomo v letošnjem študijskem letu posvetili večjo skrb svetovanju študentom. Na
VSŠKV je možnosti za svetovanje kar precej (predavatelji, Marko Dotzauer v referatu za študente, mag. Jelica Bregar, kot organizatorica za praktično izobraževanje, za izdelavo diplomskih nalog, potrjevanja predhodno pridobljenega znanja …, počasi bo začela delovati tudi knjižnica, začelo bo delovati Središče za
samostojno učenje …
Študentska svetovalnica
Z januarjem 2016 začenjamo z delovanjem ŠTUDENTSKE SVETOVALNICE. Vodil jo bo Aleš Pogačnik (univ.
dipl. psiholog in NLP coach). Gre za individualno svetovanje/coaching študentom, ki bi radi hitreje dosegali
cilje, ki bi radi preverili svojo poklicno odločitev, ki bi radi začeli oblikovati svojo karierno pot, ki imajo morda težave na osebnostni ravni, morda učni, karierni, zaposlitveni, podjetniški …, so morda v dilemi, kako
reševati vsakodnevne obveznosti, kako uskladiti zasebne, poslovne in učne obveznosti, kako se odvaditi
slabih in nezdravih razvad, kako reševati konflikte v odnosih v družini, v partnerskih odnosih, med prijatelji
…
Študentska svetovalnica deluje od januarja do maja, in sicer:
Velnes: vsak ponedeljek 15.45–16.45
Kozmetika: vsak torek 15.45–16.45
ali po dogovoru
Šola vsakemu študentu omogoča vsako študijsko leto eno uro svetovanja/coachinga brezplačno. Študenti
se prijavijo direktno izvajalcu programa na alespogacnik@gmail.com. Rok za prijavo je nenehno odprt (do
konca meseca maja 2016)!
Vsebina svetovanja je strogo zaupna in ostaja med svetovalcem in študentom, saj je svetovalec/coach zaprisežen zaupnosti in molčečnosti.
Organizirali bomo več predstavitev podjetnikov oz. zaposlenih na področju velnesa oz. kozmetike in
več predstavitvenih delavnic o možnostih zaposlovanja na področju kozmetike in velnesa (15. 10. na Kari-
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ernem dnevu, 14. 12. o možnosti zaposlitve na področju kozmetike in velnesa na luksuznih ladjah po svetu/
Steiner – Cruise Line Jobs …). Organizirali bomo tudi več srečanj mentorjev iz podjetij s študenti.
Stroške delovanja študentske svetovalnice krije šola iz sklada "Direktor časti"!
e) Fitnes VSŠKV
Terminski načrt vadbe je naslednji: 4., 11., 18., 25. november 2015; 2., 9., 16. december 2015; 6., 13., 20., 27.
januar 2016.
Program je namenjen oblikovanju telesa skozi vadbo na fitnes orodjih. Vsi termini so srede od 14. do 15.
ure.
Po končanem programu bomo za tiste študente, ki bi na področju fitnesa radi pridobivali kompetence
fitnes vaditeljev, organizirali poseben program za fitnes vaditelje s fitnes trenerjem. Program bo izvajal
akreditiran in certificiran fitnes trener iz športnega centra Cube Fitness. Cilj programa je, da študenti »na
svoji koži« izkusijo profesionalno izkušnjo delovanja fitnesa, se od fitnes trenerja veliko naučijo, ustrezno
krepijo svoje telo, dobro počutje in zdravje …
Po zaključku Fitnes VSŠKV študenti dobijo posebno potrdilo, da so obiskovali študentski fitnes s trenerjem.
Da potrdilo dobijo, morajo študenti realizirati 80-odstotno prisotnost.
Termini: 3., 10., 24. februar, 2., 9., 16., 23. marec, 6., 13., 20. april 2016.
Za izvedbo Fitnesa VSŠKV je šola najela Cube Fitness (http://cube-fitnes.si/), Ulica prvoborcev 25, Ljubljana
(za Bežigradom).
Šola objavi razpis.
VSŠKV Fitnes bo financirala šola iz sklada "Direktor časti".
f) Tečaj retorike Retorika, moč besed in karizme
Za študente bomo pripravili dva 20-urna tečaja, in sicer v petek in soboto 4. in 5. decembra 2015 (ena skupina) in 3. in 4. junija 2016 (druga skupina). Trening poteka od 9.00 do 13.00 in od 14.30 do 18.30.
Program organiziramo na željo študentov. Vodi ga Karmen Šemrl, prof. slovenskega jezika in NLP Coach.
Več o programu na http://www.glottanova.si/retorika/index.php
Stroški izvedbe programa za študente VSŠKV krije sklad VSŠKV "Direktor časti".
g) Klasične masaže celega telesa
Program bomo izpeljali na željo študentov. Traja 16 ur in ga bomo izvedli v okviru dveh modulov: 18. 6.
2016 (9.00–17.00) in 19. 6. 2016 (9.00–17.00).
Tečaj masaže celega telesa izvajamo z namenom, da bi se študenti bolj konkretno srečali z veščinami, ki jih
ima maser, in da te veščine tudi vadijo. Če bo obstajala želja in potreba študentov ter bo prijav veliko, bomo
organizirali dve skupini.
Cilji programa usposabljanja so:
• Študenti se seznanijo z veščinami dobrega maserja/ke,
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• spoznajo pravilno pripravo maserja/ke in ergonomijo dela za ustrezno izvedbo klasične masaže,
• se seznanijo z osnovami anatomije telesa za izvedbo klasične masaže,
• znajo samostojno izvesti 60-minutno klasično masažo celega telesa.
Ciljna skupina so študenti Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana, ki se želijo seznaniti z delom maserja/ke in se naučiti izvedbo klasične masaže telesa. Nekateri lahko te informacije koristijo na način, da ugotovijo, ali jih to delo zanima. Hkrati pa se lahko praktično pripravljajo tudi za izpit in pridobitev
naziva NPK maser/ka.
Vsebina:
-- Prvi tematski sklop bo trajal 8 ur, vsebine pa bodo naslednje:
-- Predstavitev potrebnih veščin maserja/ke
-- Priprava masažne sobe in maserja/ke na delo
-- Pomen čistoče in higiene prostora, pripomočkov in maserja/ke
-- Poudarek na ergonomiji dela
-- Prikaz izvedbe masaže
-- Samostojna izvedba klasične masaže
Drugi tematski sklop bo trajal 8 ur, vsebina pa bo:
-- Samostojna izvedba klasične masaže
Šola objavi razpis v mesecu marcu 2016!
Dejavnost je finančno krita iz sklada VSŠKV »Direktor časti«.
h) Šola aromaterapije za študente VSŠKV
V novem študijskem letu bomo na šoli posvetili posebno skrb področju, ki se razvija z nesluteno hitrostjo,
aromaterapiji. V ta namen smo se povezali s Šolo aromaterapije in bomo v prvem semestru študijskega leta
2015/2016 za vse študente, ki to želijo, izpeljali naslednje sklope predavanj oz. delavnic:
AROMA # ATELJE
• NARAVNA KOZMETIKA: resnica ali dobra finta? Predavanje o naravni negi kože, v petek, 23. oktobra, bo ob 18. uri,
• PISARNIŠKI AROMA-ZEN: Pozitivno upravljanje stresa na delovnem mestu, petek, 13. novembra,
ob 18. uri.
• DIŠEČE POZORNOSTI: Priprava pisane palete z naravo odišavljenih novoletnih darilc, petek, 11.
decembra, ob 18. uri.
AROMA # MASTER
• ETERIČNA OLJA 1. modul: Temeljna znanja o varni in učinkoviti uporabi eteričnih olj, nedelja, 8.
novembra.
• KREME IN MAZILA: Delavnica izdelovanja krem in mazil za naravno nego kože, sobota, 14. novembra,
• MINI DIŠEČI PEČAT: Uvod v umetnost kreiranja unikatnih naravnih parfumov, nedelja, 15. novembra,
• ŽAJFNICA: Izdelava mil iz naravnih materialov po hladnem postopku, nedelja, 6. decembra.
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• HIDROLATI: Izobraževanje o širokih možnostih uporabe »rastlinskih vodic«, sobota, 5. decembra.
• OLEOTERAPIJA: Ekskluzivno izobraževanje o terapevtski uporabi deviških rastlinskih olj, sobota,
19. decembra.
• PRAZNIČNA DELAVNICA: Praznovanje sončevega obrata z ustvarjanjem aromatičnih daril, nedelja,
20. decembra.
AROMA # GOSTOVANJE
Šola aromaterapije vsak drugi torek v mesecu ob 17. uri vabi študente tudi v klubski salon trgovine Maxi
v centru Ljubljane. Prva delavnica bo 10. novembra. Rdeča nit delavnic bodo hidrolati in raziskovanje številnih možnosti uporabe hidrolatov: za nego in zdravljenje kože, za izdelavo kozmetičnih pripravkov, za
izpiranje las, za ustno vodico, za aromatiziranje napitkov in hrane, odišavljanje prostora, harmoniziranje
čustev in kot pomoč pri ohranjanju dobrega zdravja. Na delavnicah bodo uporabljali vrhunske hidrolate in
eterična olja blagovne znamke Histria Botanica.
17. novembra bo ob 17.30 srečanje in delavnica v trgovini Kalček. Tema Umetnost izdelave oljčnega mazila.
Vse dejavnosti Šole aromaterapije, ki smo jih navedli za 1. semester, bodo ponovljene in nadgrajene tudi v
drugem semestru. Obogatene bodo še z dodatnimi vsebinami.
Dejavnosti so finančno krite iz sklada VSŠKV »Direktor časti«.
i) Tečaji tujih jezikov
V študijskem letu 2015/2016 bomo organizirali za vse študente šole (V1, V2, VC3, K1 in K2) 80-urni tečaj
nemškega jezika (40 ur kontaktno, 40 ur virtualno). Urnik začetnega tečaja nemškega jezika (80 ur) je naslednji: 15. in 29. januar; 19. februar; 11., 25. marec; 8., 15., 22. april 2016. Tečaj italijanskega jezika poteka v
kombinirani učni obliki; 40 ur v »živo«, 40 ur »virtualno«. Tečaj bo vodila predavateljica Strokovne terminologije v nemškem jeziku, gospa Greta Jenček. Izpit iz nemškega jezika bo 10. 6. 2016. O udeležbi in znanju
nemškega jezika, ki ga študenti pridobijo na tečaju, študenti dobijo posebno potrdilo (certifikat). V tečaj
nemškega jezika se je vpisalo 40 študentov, zato bomo oblikovali dve skupini. Obe skupini bosta izvajani
na isti dan.
V študijskem letu 2015/2016 bomo poskušali uresničiti tudi idejo o tečaju ruskega jezika. Vodila ga bo študentka velnesa Natalija Lapina.
Šola objavi razpis.
Dejavnosti so finančno krite iz sklada VSŠKV »Direktor časti«.
4. Druga strokovna srečanja in dogodki
Teden vseživljenjskega učenja (TVU)
• Izvedba tematskega koordinatorstva najvidnejše promocijske kampanje na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji »Teden vseživljenjskega učenja« (TVU). VSŠKV je tematski koordinator TVU
za področje lepote, zdravja, dobrega počutja.
• Promocijski materiali se bodo objavljali na internetni strani Tedna, internetni strani VSŠKV, na
Facebooku in drugih spletnih skupnostih.
• Delavnice so tematsko obarvane in so v skladu s samim programom velnesa,
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• kozmetike, zdravja ...
Študenti se bodo lahko dejavnosti udeleževali pri koordinatorju ali pri partnerjih v TVU koordinatorski mreži. V tej je več kot 20 partnerjev.
Pogovarjalnice
V drugem semestru bomo poskusno začeli s kontaktnimi pogovornimi srečanji na teme, ki študente zanimajo. V pogovarjalnicah bodo sodelovali tudi drugi študenti, srednješolci, mladi zaposleni, mladi brezposelni … Vodila jih bo skupina mladih moderatorjev, ki so diplomanti različnih fakultet.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
V delovnih organizacijah
V programih višješolskega izobraževanja se praktično izobraževanje povezuje z vsebinami posameznih
modulov in je razdeljeno na tri do štiri predmete. Za izvedbo praktičnega izobraževanja in povezavo med
delodajalci in šolo je odgovoren organizator praktičnega izobraževanja. V posameznih podjetjih ali zavodih
študentovo prakso usmerja t. i. mentor v podjetju, ki ponekod sodeluje s t. i. izobraževalcem na šoli. Organizator praktičnega izobraževanja nudi delodajalcem informacije in pomoč v postopku verifikacije učnih
mest in opravlja informiranje ter prijavo delodajalcev na razpis za sofinanciranje praktičnega usposabljanja
z delom Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Šola ima sklenjene pogodbe za praktično izobraževanje svojih študentov z različnimi podjetji in zavodi. Tudi v tem letu bomo, upoštevajoč želje študentov
in potrebe okolja, poskušali pridobiti tudi nove delodajalce.
Praktično izobraževanje, ki ga opravlja študent v času višješolskega študija pri delodajalcu, je del študijskega procesa.
V višješolskih študijskih programih Velnes in Kozmetika študenti opravijo 400 ur praktičnega izobraževanja
v prvem in 400 ur praktičnega izobraževanja v drugem letniku. Skupaj 800 ur praktičnega izobraževanja v
vsakem študijskem programu. V času praktičnega izobraževanja se študent uvede v delo pod budnim očesom mentorja, delodajalec pa dobi možnost spoznati študenta, njegove osebnostne lastnosti, zmožnosti
in sposobnosti. V veliko primerih se praktično izobraževanje konča z zaposlitvijo študenta ali diplomanta,
ki ga tako ni več potrebno uvajati v delovno okolje organizacije, saj je ta uvajanje opravil že v času praktičnega izobraževanja.
Študenti opravljajo praktično izobraževanje v različnih organizacijah, odvisno od programa. Pri tem je pomembno, da ima organizacija razvita točno določena strokovna področja, ki ustrezajo programu študija
posameznega študenta.
S praktičnim izobraževanjem študent pridobi znanja, veščine in izkušnje, ki mu bodo v njegovem bodočem
poklicnem delu omogočale kakovostnejše in učinkovitejše delo v kozmetiki oz. velnesu.
Praktično izobraževanje predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega izobraževanja in praktičnim delom v resničnih delovnih razmerah. V tem procesu aktivno partnersko sodelujejo študent, organizacija, kjer se praktično izobraževanje izvaja, in šola.
Pri praktičnem izobraževanju oziroma usposabljanju v organizacijah sodelujejo mentorji, ki skrbijo za povezavo in vsebinski potek praktičnega izobraževanja v organizaciji ter predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja na šoli, ki je zadolžen za koordinacijo in izvedbo predpisanih vsebin programa. Poleg
mentorja v organizaciji lahko praktično izobraževanje izvajajo tudi izobraževalci. Organizator praktičnega
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izobraževanja na šoli usklajuje, nadzira in ocenjuje praktično izobraževanje posameznega študenta.
Uspešno opravljeno praktično izobraževanje v prvem letniku je pogoj za vpis v drugi letnik študija, uspešno
opravljeno izobraževanje v drugem letniku pa je pogoj za zaključek izobraževanja po programu in zaključek študija.
Izvajalca praktičnega izobraževanja predlaga študent sam ali pa šola. Primernost gospodarske družbe in
mentorja pa presodi predavatelj višje šole – organizator praktičnega izobraževanja na šoli.
Praktično usposabljanje zaključijo študenti z izdelavo in uspešno ustno predstavitvijo pisnega izdelka (seminarske naloge), v katerem opišejo potek praktičnega izobraževanja – strokovne prakse, ter strokovno
obravnavajo raziskovalni problem v skladu s študijskim programom. Pred pristopom na izpit iz praktičnega
izobraževanja pa je naloga študenta, da po vseh opravljenih obveznostih praktičnega izobraževanja pri
delodajalcu od delodajalca pridobi potrjeno Poročilo mentorja. Mentor na praktičnem izobraževanju za
posameznega študenta izpolni poročilo o njegovem delu in študentovo delo na praktičnem izobraževanju
tudi oceni. Mentorjeva ocena se upošteva pri končni oceni praktičnega izobraževanja. Ocene so številčne
(od 1 do 10).
Za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo med mentorji, inštruktorji, študenti, predavatelji in organizatorji
praktičnega izobraževanja sta na spletni strani šole odprti tudi spletni učilnici PRIV in PRIK. Ključ za vstop v
spletno učilnico študenti dobijo pri organizatorjih praktičnega izobraževanja na šoli, mentorjem, izobraževalcem, predavateljem pa jih posreduje organizator.
Za študente študijskih programov Velnes1 in Kozmetika1 bo šola organizirala predavanja (4 ure), kjer bo
študente podrobno seznanila z obveznostmi in pravicami pri praktičnem izobraževanju ter povabila mentorje oz. predstavnike delodajalcev, ki bodo predstavili študentom potek praktičnega izobraževanja iz njihovega zornega kota.
V okviru šole »vsaka aktivnost šteje«
V študijskem letu 2015/16 bodo študenti imeli možnost opraviti del praktičnega izobraževanja, in sicer
največ 80 ur, v organizaciji Višje strokovne šola za kozmetiko in velnes Ljubljana (VSŠKV). S tem želimo
spodbuditi študente, da se aktivneje vključijo v številne aktivnost s področja kozmetike in velnesa, ki jih
organizira šola.
Ker sodobna družba zahteva od vsakega posameznika proaktivnost in intelektualno radovednost, bomo
omogočili študentom, da se aktivno vključijo v organiziranje in izvedbo različnih aktivnosti. S široko zastavljenim programom aktivnosti bomo skušali zajeti kar najširši krog dejavnosti, ki bodo pripomogle k oblikovanju stališč in vrednot ter aktivni participaciji študentov v življenju šole in skupnosti.
Zavedamo se, da šteje vsaka aktivnost, ki omogoča strokovno in osebno rast, zato bomo ponudili študentom možnost opravljanja 80 ur praktičnega izobraževanja na VSŠKV. Udejstvovanje študentov se bo
nanašalo na njihovo aktivno udeležbo in možnost delovanja v projektih družabnega, raziskovalnega in
izobraževalnega značaja »od ideje do izvedbe«. Gre za proces opolnomočenja študentov v strokovnem
in družbenem delovanju. Študenti bodo imeli možnost sodelovati pri organizaciji in izvedbi razstav, seminarjev, tečajev, delavnic, demonstracij, tematskega koordinatorstva za področje lepote, zdravja in dobrega
počutja v »Tednu vseživljenjskega učenja«, izobraževalnih akcij, ki obravnavajo teme iz stroke, poznavanja
sebe in strank, osebnega razvoja, razvoja lastne blagovne znamke … Študenti bodo imeli možnost v okviru
kariernega praktikuma, velnes praktikuma in NPK programov pridobiti širok spekter kompetenc in tako
(nad)graditi svoja znanja in izkušnje. Z udejstvovanjem v številnih aktivnostih bodo študenti lahko aktivno
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raziskovali različne družbene vloge in socialne identitete ter tako našli zase ustrezno poklicno in socialno
identiteto. Aktivnosti iz nabora »vsaka aktivnost šteje« se skladajo s programskimi zasnovami praktičnega
izobraževanja v organizaciji.
Na začetku študijskega leta bomo študente seznanili, katere aktivnosti štejejo in jih ustrezno ovrednotili s
številom ur. Študenti se bodo lahko prostovoljno odločali, ali bodo opravili del praktičnega izobraževanja
(največ 80 ur) z aktivnostmi iz nabora »vsaka aktivnost šteje« na VSŠKV ali celotno praktično izobraževanje
v delovni organizaciji. Delovanje pri dejavnostih iz nabora »vsaka aktivnost šteje« bodo študenti skrbno
beležili in predložili evidenco prisotnosti organizatorju praktičnega izobraževanja na VSŠKV. Pred začetkom
opravljanja praktičnega izobraževanja v delovni organizaciji bo vsak študent vedel, koliko ur praktičnega
izobraževanja je zbral v okviru organizacije »vsaka aktivnost šteje« in posledično, koliko ur praktičnega
izobraževanja še mora opraviti v delovni organizaciji s področja velnesa oz. kozmetike. Vsekakor bo moral
študent opraviti skupaj 400 ur praktičnega izobraževanja v prvem in 400 ur praktičnega izobraževanja v
drugem letniku.
Skrb šole za izobraževanje mentorjev in izobraževalcev praktičnega izobraževanja v organizacijah
Temeljni pogoj za uspešno izvedbo praktičnega izobraževanja je partnerski odnos med Višjo strokovno
šolo za kozmetiko in velnes Ljubljana in delodajalci (delovnimi organizacijami), zato bomo na šoli še naprej
krepili partnerstvo, ki temelji na zaupanju, medsebojni pomoči in odgovornosti vseh deležnikov.
Na Višji strokovni šoli za kozmetiko in velnes Ljubljana se zavedamo, da je mentorjeva vloga izjemno pomembna pri spodbujanju strokovnega razvoja študenta, razvijanju njihovega kritičnega mišljenja, odgovornosti in prilagodljivosti, zato želimo ponuditi možnost strokovnega razvoja mentorjem in izobraževalcem, ustvariti izmenjavo znanj in izkušenj med predavatelji Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes
Ljubljana in mentorji/izobraževalci ter tako (o)krepiti partnerski odnos, v katerem se vsi skupaj učimo in
rastemo.
Za mentorje in izobraževalce praktičnega izobraževanja bo šola v študijskem letu 2015/2016 organizirala
več izobraževalnih akcijskih dogodkov:
• Konferenca za mentorje in izobraževalce praktičnega izobraževanja ter vse predavatelje Višje
strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana: Sinergijski učinki učenja in delovanja v praksi –
povezava teorije in prakse (četrtek, 26. november 2015)
• Informativno predavanje: Namen in cilji praktičnega izobraževanja. Na predavanju bodo prisotni
študentje V1 in K1 ter mentorji/izobraževalci, ki bodo želeli predstaviti svojo delovno organizacijo/
salon in njihova pričakovanja glede izvajanja praktičnega izobraževanja za študente VSŠKV (četrtek, 24. marec 2016).
• »Tržnica znanja«, srečanje mentorjev praktičnega izobraževanja študentov VSŠKV in predavateljev
VSŠKV (četrtek, 22. junij 2016).
Organizatorici praktičnega izobraževanja v programu Velnes sta Jelica Pegan Stemberger in Jelica Bregar,
mag. manag.
Organizatorice praktičnega izobraževanja v programu Kozmetika so: Jelica Pegan Stemberger, Jelica Bregar, mag. manag. in Milena Lorger.
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Mednarodna mobilnost
Višja strokovna šola v skladu z razvojno politiko in sistemom zagotavljanja kakovosti omogoča študentom opravljanje študijskih obveznosti in praktičnega izobraževanja v tujini, v okviru programa mobilnosti
Erasmus+. Šola je imetnica razširjene univerzitetne listine Erasmus, ki nam omogoča sodelovanje v vseh
aktivnostih Erasmus.
Koordinator programa Erasmus je Marko Dotzauer. V okviru sektorskega programa Erasmus, akcija Erasmus
individualna mobilnost, je VSŠKV za študijsko leto 2015/16 prejela dotacije v skupnem znesku 6.940,00
EUR, namenjene mobilnosti študentov in zaposlenih, in sicer: – 1 dotacijo za študij v tujini/SMS (možnost
100 % prenosa sredstev iz SMP), – 2 dotaciji za praktično usposabljanje v tujini/SMP, – 1 dotacijo za gostovanje predavateljev v tujini/STA, – 2 dotaciji za usposabljanje zaposlenih v tujini/STT. Aktivnosti se izvajajo od
1. junija 2016 do 30. septembra 2016 in so namenjene študentom obeh programov, Velnes in Kozmetika.
Pogoj za izvajanje mobilnosti za študij v tujini je podpisan bilateralni sporazum.
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NAČRT VPISA NOVIH ŠTUDENTOV
NAČRT VPISA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017
V študijskem letu 2016/2017 bomo poleg programa Velnes (70 študentov) vpisali tudi program Kozmetika
(60 študentov). Informativne in promocijske dejavnosti bodo potekale okvirno takole:
1. Promocija šole in programov
Za študijsko leto 2016/2017 bo VSŠKV ob pomoči posrednega in neposrednega obveščanja seznanjala bodoče študente o možnostih izobraževanja na šoli:
• Dijakom zaključnih letnikov različnih izobraževalnih programov in smeri bomo predstavili šolo in
višješolska izobraževalna programa Kozmetika in Velnes. Poudarjen pa bo tudi pomen menedžerskih znanj, ki jih lahko pridobijo slušatelji omenjenih programov. Poleg informiranja o izobraževalnih programih, bo šola predstavila poklicne standarde, za katere izobražuje, možnosti nadaljnjega
izobraževanja ter zaposlitvene možnosti.
2. Strokovno-promocijske predstavitve
• Organizirali bomo strokovno konferenco (tema še ni dodelana).
• Problemska okrogla miza o izobraževanju in usposabljanju za potrebe trga dela.
• Druge strokovne in promocijske prireditve (organizacija in udeležba) – to so sejmi, tematski dogodki, strokovni programi …
3. Zloženke, promocija v medijih, spletna stran, socialna omrežja …
• Ciljno in splošno javnost bomo o izobraževalni ponudbi seznanjali z zloženkami (ohranili bomo
tip in splošno oblikovno podobo zloženk in letakov, ki smo jih že oblikovali) in publikacijo o šoli
ter se predstavili na različnih sejmih v Ljubljani in drugih krajih po Sloveniji.
• Pripravili bomo predstavitveni material za predstavitev na hrvaškem govornem območju (spletna
stran, zloženka, brošura …).
• Predstavljali bomo svojo dejavnost na različnih prireditvah, seminarjih, izobraževanjih …, ki jih bo
organizirala in izvajala Glotta Nova, ustanoviteljica VSŠKV.
• Svojo dejavnost in cilje bomo predstavili v različnih medijih (na televiziji, radiju in različnih časopisih, spletnih straneh), na Informativi, v okviru zaposlitvenih sejmov in drugih dogodkov.
• Nadaljevali bomo z vsebinsko izgradnjo spletne strani VSŠKV v slovenskem in hrvaškem jeziku.
• Promocijo bomo poleg uveljavljenih metod izvajali tudi preko socialnih omrežij (Facebooka, LinkedIn …).
• Izdelali bomo dva predstavitvena filma (v slovenskem in hrvaškem jeziku) in ju namestili na Facebook, LinkedIn, Youtube in spletno stran VSŠKV.
4. Informativni dan in dneva odprtih vrat
• Informativni dan za bodoče študente višje strokovne šole (dijake zaključnih letnikov in za odrasle) bo potekal v mesecu februarju (12. februar in 13. februar 2016). Nanj se bomo pripravili na že
doslej uveljavljen način in ga popestrili z vzorčnimi predavanji.
• Informativna predavanja – spomladanski čas. V okviru promocijskih aktivnosti šole se bomo v
okviru informativnih dni javnosti predstavili tudi s t. i. »vzorčnimi predavanji«.
• Informativni dan za bodoče študente višje strokovne šole (dijake zaključnih letnikov in za odrasle)
bo potekal tudi v mesecu septembru (konec avgusta 2016 ali začetek meseca septembra 2016).
• Dnevi odprtih vrat bodo organizirani v maju ali juniju v Tednu vseživljenjskega učenja in v začetku
septembra 2016.
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VPISNI POGOJI IN ROKI
V višješolska študijska programa Velnes in Kozmetika se lahko vpiše, kdor je:
• z maturo ali poklicno maturo končal katerikoli štiriletni srednješolski program
• kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, ima tri leta
• delovnih izkušenj in opravi preizkus znanja iz splošno izobraževalnih predmetov
• v obsegu, ki je določen s poklicno maturo.
Šola roke za vpis določa skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju.
V primeru prevelikega števila prijav bo šola, skladno s predpisanimi merili, izvedla omejitev vpisa.
V času skupnega razpisnega roka bo šola opravila tudi posebne promocijske aktivnosti. Tako bo šola organizirala dva informativna dneva v petek, 12. feruarja, in v soboto, 13. februarja 2016, organizirala bo dan
odprtih vrat z naslovom Odprimo vrata stroki 25. maja 2016; 26. in 27. avgusta 2016 bo organizirala še en
Dan odprtih vrat.
Za vpis študent poravna vpisnino ter podpiše Pogodbo o izobraževanju. Vpisani študent, ki ima poravnano
šolnino v skladu s pogodbo, lahko prejme Potrdilo o vpisu.

VPISNI POSTOPEK
Študenti se v prvem in drugem prijavnem roku na šolo prijavijo preko Višješolske prijavne službe (http://
vps.vss-ce.com/VPS/). Študenti morajo na spletni strani Višješolske prijavne službe izpolniti prijavni obrazec, ga natiskati, ter ga podpisanega v roku poslati na naslov Pot na Lavo 22, 3000 Celje.
V primeru, da je kandidat na šolo, v prvem ali drugem prijavnem roku, sprejet, se mora vpisati v roku, ki
ga šola določi naknadno. Na vpis študent prinese osebni dokument, ter dve fotografiji za dokumente ter
študentsko izkaznico.
V tretjem prijavnem roku se študentje vpisujejo neposredno na sedežu šole. Ob vpisu morajo predložiti:
• spričevalo o maturi oziroma poklicni maturi,
• spričevalo 4. in 3. letnika srednje šole oziroma gimnazije,
• kopijo osebnega dokumenta,
• 2 fotografiji za dokumente in študentsko izkaznico,
• opis delovnih izkušenj z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe, če se
• vpisujejo z mojstrskim, delovodskim oziroma poslovodskim izpitom.
Študenti so na šolo vpisani, ko s šolo podpišejo pogodbo in vplačajo vpisnino najpozneje do 30. septembra
2016.
Razpisani program se bo izvedel v primeru, če je prijavljenih dovolj kandidatov, najmanj 20.

PRIPRAVA KANDIDATOV ZA VPIS IN ŠTUDENTOV NA ŠOLANJE
Šola bo poskrbela, da bodo kandidati za vpis temeljito seznanjeni s programom, možnostjo šolanja ter s
pravicami in obveznostmi študentov.
V ta namen bodo kandidati:
• prejeli pisna gradiva (zloženke, brošure),
• se lahko seznanili o značilnostih programa, predmetnikom, posebnostih šole … na spletni strani
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šole (www.vskv.si),
• kandidati s hrvaškega govornega območja se bodo s programom in šolo seznanili preko hrvaške
spletne strani www.vskv.hr,
• se udeležili informativnih dni v februarju ter na dnevih odprtih vrat v maju/juniju (v Tednu vseživljenjskega učenja) in konec avgusta 2016,
• strokovni delavec bo z vsakim kandidatom opravil najmanj en individualni svetovalni razgovor
pred vpisom v program,
• v prvem letniku bo ravnateljica sklicala informativno svetovalni sestanek s študenti. Na sestanku
bodo navzoči tudi drugi strokovni delavci šole (referent, organizator praktičnega izobraževanja,
svetovalec …),
• od oktobra do vključno aprila bomo obiskali pet srednjih šol v Ljubljani in okolici (srednja zdravstvena šola, srednja šola za farmacijo, srednje ekonomske šole, srednja šola za frizerstvo, srednja
šola za osebne storitve …, srednje šole za odrasle, ki imajo program kozmetični tehnik in druge
programe osebnih storitev (CDI Univerzum, Cene Štupar …).
Individualni in skupinski sestanki s študenti bodo imeli tudi andragoško svetovalno vsebino.
Študent ima pravico obiskovati dva izobraževalna programa na šoli ali/in en dodatni program na drugi
šoli. V tem primeru šola študentu uskladi obveznosti, kar uredi s pogodbo o izobraževanju.

VPIS V 2. LETNIK
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je opravil najmanj za 45 KT izpitov iz prvega letnika. V kvoto teh KT sodi
tudi uspešno opravljene obveznosti iz praktičnega izobraževanja.
Vpis v 2. letnik in 3. cikel študija izvede šola administrativno do 30. septembra.

PREŠOLANJE
Študent, ki je obiskoval drug program terciarnega izobraževanja in mu je šola priznala pet ali več izpitov, se
lahko vpiše v 2. letnik, če ima šola prostor.
Šola lahko kadarkoli med šolanjem sprejme študenta iz druge šole, če ima še prosta mesta. V tem primeru
ravnateljica študentu določi diferencialne izpite, potem ko pridobi mnenje študijske komisije.

STATUS ŠTUDENTA
Dokler traja študentov program po pogodbi in po veljavnih predpisih, je študent vpisan in ima status študenta.
Status študenta preneha, če študent ne plačuje šolnine, diplomira, se izpiše ali je izključen iz šole.
Status študenta in izobraževanje mirujeta, če je študentu pisno odobreno mirovanje izobraževanja v mejah
predpisov. Status študenta se lahko podaljša največ za eno leto, če študent iz dokumentirano utemeljenih
razlogov ni pravočasno končal šolanja.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje je izredno in ima v celoti tri cikle. Vsak cikel praviloma traja eno leto. Študij študenti izrednega študija lahko zaključijo tudi prej, in sicer, ko izpolnijo vse študijske obveznosti, ki so določene s programom Velnes oz. Kozmetika.
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Študijsko leto v programu Velnes/Kozmetika tako traja:
• za študente 1. cikla 12 mesecev. Začne se 1. oktobra 2015 in traja do 30. septembra 2016,
• za študente 2. cikla študij traja tudi 12 mesecev. 2. cikel se začne 1. oktobra 2015 in traja tudi do
30. septembra 2016,
• 3. cikel je namenjen predvidoma zaključevanju študijskih obveznosti po programu, izdelavi
diplomske naloge in njenemu zagovoru. Traja lahko do 12 mesecev in se zaključi 30. septembra
tekočega študijskega leta. Če študent s študijskimi obveznostmi iz programa zaključi prej, se mu z
datumom zaključka obveznosti zaključi tudi študijsko leto.

POGODBA O IZOBRAŽEVANJU
Študent s šolo sklene Pogodbo o izobraževanju za celoten čas študija. Če študent ni v celoti ali ni plačnik
šolnine, je pogodba tristranska (študent, organizacija, šola).
V Pogodbi o izobraževanju je mogoče določiti individualne prilagoditve potrebam študenta, če to dovoljuje študijski program, možnosti šole ali če je to v okvirih pooblastil ravnateljice oziroma študijske komisije v
zvezi s prilagajanjem izvedbe programa študentu.
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IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE PREDAVATELJEV IN
DRUGIH STROKOVNIH SODELAVCEV
Šola si bo prizadevala za učinkovite predavatelje, za ugledne strokovnjake, poznavalce najsodobnejših trendov
na področju izobraževanja in poučevanja, ki bodo študente pritegnili tudi kot mentorji in bo spodbujala njihovo
strokovno rast.
K specializiranim temam šola povabi gostujoče predavatelje.
Študenti ocenjujejo predavatelje s posebnim ocenjevalnim listom, predavatelj pa o tem dobi listino.

USPOSABLJANJA PREDAVATELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH SODELAVCEV
Za usposabljanje predavateljev bomo v študijskem letu 2015/2016 poskrbeli na več različnih načinov:
1. Usposabljanje preko Erazmus+
Predavatelji in drugi strokovni delavci se lahko vsako študijsko leto odločijo za samostojno udeležbo na seminarjih, delavnicah, kongresih, posvetih … Že na začetku študijskega leta predavatelji izrazijo željo po usposabljanju
(na osnovi želje šola kandidira za EU sredstva, najde ustrezen program in se prijavi). Število udeležencev je odvisno od finančnih sredstev projekta Erazmus+, ki so dodeljena šoli.
2. Vsaj enkrat letno šola organizira skupno usposabljanje vseh zainteresiranih predavateljev in
drugih strokovnih sodelavcev v kak velnes center, center zdravja, center lepote …
3. Šola povabi predavatelje in druge strokovne delavce na vse strokovne ekskurzije, ki jih organizira za študente.
4. Usposabljanja, ki jih organizira šola
Šola bo v tem študijskem letu organizirala dva programa usposabljanja.
• Priprava spletno podprtega učenja – usposabljanje za napredne (24 ur; 17. oktober in 7. november
2015, 8+8 ur, preostalo – 8 ur virtualno)
• Tema iz pedagoškega področja. Ena takih tem, ki jo bomo realizirali v tem študijskem letu, je 4MAT sistem pri pripravi na pedagoško delo in v pedagoškem procesu (6 ur). Termin bomo določili naknadno.
5. Usposabljanja preko drugih oblik, ki jih šola organizira za študente (Velnes praktikum, Karierni
praktikum …).

STROKOVNI IZPIT IZ NASTOPNEGA PREDAVANJA
Pravico do strokovnega izpita iz nastopnega predavanja imajo predavatelji višje strokovne šole s pedagoško-andragoško izobrazbo, ki nimajo strokovnega izpita za vzgojo in izobraževanje.
Šola izvede strokovni izpit po Pravilniku o strokovnem izpitu iz nastopnega predavanja skladno z možnostmi
šole.
Šola ima stalno komisijo za izvajanje strokovnega izpita iz nastopnega predavanja v sestavi:
Ida Srebotnik, izpraševalka za slovenski jezik,
mag. Bernarda Potočnik ali Jelica Pegan Stemberger.
Predsednica komisije je Ida Srebotnik.
V študijskem letu 2015/2016 bo nastopno predavanje opravljala predavateljica mag. Monika Karan.
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ORGANI ŠOLE
V skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in Aktom o ustanovitvi v okviru šole delujejo naslednji organi:
Svet šole
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti
Direktor
Ravnatelj
Predavateljski zbor
Študijska komisija
Strokovni aktivi
Izvolitev ali imenovanje organov sta določena z zakoni in akti zavoda, delujejo pa po lastnih poslovnikih.

SVET ŠOLE
Svet šole sprejema razvojni program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o
uvedbi nadstandardnih in drugih programov, sprejema finančni načrt in zaključni račun šole, obravnava
poročila o študijski problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom študenta, o pritožbah v zvezi s
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih
predložijo predavateljski zbor, študijska komisija in komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, študenti oziroma skupnost študentov, ter opravlja druge naloge, določene z zakonom in
tem aktom.
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta šole. Po poteku mandata so
lahko člani sveta znova izvoljeni oziroma imenovani.

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Komisija za kakovost je bila skladno z zakonom izvoljena in konstituirana na prvi seji predavateljskega
zbora.
Člani komisije so: Ida Srebotnik, Jelica Pegan Stemberger, Milena Lorger, Fani Čeh, Damir Karpljuk in študentki Manca Križaj (3. cikel programa Velnes) in Katarina Cijan (2. letnik programa Kozmetika).
Predsednica komisije je Ida Srebotnik, namestnica pa Jelica Pegan Stemberger.
Komisija bo opravljala naloge po 15. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju po lastnem poslovniku in skladno z usmeritvami predavateljskega zbora in sveta šole.
Komisija bo predvsem:
• skrbela za stalen dvig kakovosti, bdela nad vodenjem evidenc, samoevalvacijo in predvsem zagnala e-anketiranje);
• skrbela za ustvarjanje razmer za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli;
• vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na
šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro instrumentov in meril evalvacije
in določitvijo vsebin evalvacije;
• načrtovala, organizirala in usklajevala spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli;
• sodelovala s Svetom za evalvacijo visokega šolstva in delala primerjave z drugimi šolami doma in
v tujini;
• spremljala zaposlitvene možnosti študentov, poznejših diplomantov;
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• na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav;
• pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na Svetu za evalvacijo visokega šolstva in Komisiji za
akreditacijo višješolskih študijskih programov;
• opravljala druge naloge v skladu z zakonodajo in usmeritvami VSŠKV.

DIREKTOR ŠOLE
Direktor je poslovodni organ šole, ki organizira in vodi delo in poslovanje šole, predstavlja in zastopa šolo
in odgovarja za kakovost in zakonitost njenega dela.

RAVNATELJ ŠOLE
Ravnatelj opravlja naslednje splošne naloge:
• zastopa in predstavlja šolo v okviru svojih pooblastil sam ali preko pooblaščencev,
• zagotavlja zakonitost dela šole v okviru svojih pooblastil,
• odgovarja za strokovno vodenje šole,
• organizira, načrtuje in vodi strokovno delo šole,
• pripravlja predlog letnega delovnega načrta, finančnega načrta šole, letna poročila o delu šole,
• pripravlja razvojni program šole,
• je odgovoren za uresničevanje letnega programa dela, finančnega načrta in razvojnega programa
šole,
• skrbi za kakovost in primerljivost študijskih programov na državni in mednarodni ravni,
• sodeluje z delodajalci v zvezi z izvajanjem praktičnega izobraževanja oz. usposabljanja,
• podpisuje javne listine šole, vezane na študijske programe šole,
• določi delavce, ki so odgovorni za uporabo in hrambo pečatov šole,
• odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev šole in stvarnega premoženja, ki ga šola
• uporablja za svoje dejavnosti,
• vodi delo predavateljskega zbora šole,
• oblikuje predlog nadstandardnih storitev programov šole,
• spremlja delo strokovnih delavcev in jim svetuje ter spodbuja njihovo strokovno izobraževanje in
izpopolnjevanje,
• predlaga napredovanje strokovnih delavcev šole v nazive,
• organizira mentorstvo za pripravnike,
• spodbuja in spremlja delo študentov,
• odgovarja za uresničevanje pravic študentov,
• direktorju zavoda predlaga sistemizacijo delovnih mest šole,
• direktorju zavoda predlaga sklepanje delovnih razmerij z delavci šole,
• direktorju predlaga uvedbo postopkov za ugotavljanje disciplinske oz. odškodninske odgovornosti delavcev šole,
• direktorju zavoda predlaga napredovanje delavcev šole v plačilne razrede,
• direktorju zavoda predlaga višino plače delavcev šole v skladu s predpisi,
• zagotavlja varstvo in zdravje pri delu v skladu s predpisi in,
• opravlja druge naloge v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi.
V tekočem letu opravlja dela in naloge ravnateljica Jelica Pegan Stemberger.
Naloge ravnatelja so opredeljene v ZOFVI in v 11. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, v katerem so opredeljene tudi naloge, pri katerih direktor in ravnatelj sodelujeta.
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Posebne naloge ravnateljice v povezavi s šolo v študijskem letu 2015/16:
• skrbela bo za učinkovit zagon in začetek šole,
• spremljanje in izdelava urnikov in izpitnih rokov za študijsko leto 2015/2016,
• priprava študentov na vpis in izvedba vpisa (priprava promocijskega gradiva, priprava gradiva za
splet v slovenskem in hrvaškem jeziku, organizacija informativnih dni, predstavitve programov na
srednjih šolah, priprava vsega potrebnega za izvedbo vpisnega postopka …),
• spremlja in koordinira dela strokovnih delavcev,
• skrbi za pretakanje pozitivnih izkušenj in poenotenje koncepta šole,
• pripravi predlog LDN 2015/2016 za obravnavo na predavateljskem zboru in svetu šole,
• spremlja izvedbe in realizacijo načrtovanega dela v LDN,
• pripravi poročila o delu za študijsko leto 2015/2016,
• spremlja uresničevanje kakovosti šole in sodeluje v komisiji za kakovost,
• spodbuja inovativnosti predavateljev pri uvajanju raznovrstnih oblik preverjanj znanja,
• skrbi za izvrševanje odločb Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
• sodeluje v projektih,
• spremlja in vzpodbuja dela študentov,
• skrbi za promocijo šole na osnovi kakovosti pedagoškega dela in uveljavljenih predavateljev,
• skrbi za pozitivno podobo šole v javnosti,
• spodbuja vključevanje elektronskih medijev v izvedbo programa (e-učilnice …)
• ...

Spremljanje dela predavateljev v študijskem letu 2015/16 bo obsegalo:
•
•
•
•
•
•
•

pregled letnih načrtov dela in njihovo usklajevanje,
spremljanje izvajanja dogovorov na strokovnih aktivih,
spremljanje dela predavateljev pri predavanjih, izpitih, priprava predavateljev na diplomske izpite,
spremljanje izvajanja sklepov študijskih komisij,
spremljanje posodabljanja učnih programov,
skrb za interno izobraževanje pedagoških delavcev, zlasti področje spletnega učenja,
izvajanje hospitacij …

Sodelovanje ravnateljice s študenti
Ravnateljica redno sodeluje s študenti pri reševanju problemov na drugi stopnji – potem ko so jih skušali
rešiti strokovni sodelavci (referenti, organizatorji praktičnega izobraževanja, predavatelji …), na srečanjih
in sestankih, pri usmerjanju dela skupin, pri optimizaciji pedagoškega dela in pri drugih načrtovanih in
občasnih oblikah strokovnega dela.
Ravnateljica ima redne govorilne ure vsak zadnji torek v mesecu. Na govorilne ure se je potrebno prijaviti po telefonu 01/5200 671 ali po e-pošti jelica@vskv.si.
Ravnateljica daje na voljo svoj elektronski naslov in odgovarja v roku treh delovnih dni.
Popolne vloge študentov ravnateljica rešuje v roku 8 dni.
V študijskem letu 2015/2016 ravnateljica uvaja novost Delovni sestanek z ravnateljico. V tekočem študijskem letu ga bo izpeljala dvakrat v V1 in K1, in sicer v vsakem semestru po enkrat (na koncu semestrov
– januar/maj).
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PREDAVATELJSKI ZBOR
Predavateljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole: predavatelji, inštruktorji, laboranti, andragoški svetovalec, organizator praktičnega izobraževanja in ravnateljica, ki predavateljski zbor tudi sklicuje in vodi.
Član predavateljskega zbora je vsak predavatelj/inštruktor/laborant, ki bo v študijskem letu 2015/2016 opravil vsaj nekaj načrtovanih pedagoških ur, vključno z načrtovanimi izpiti.
V šolskem letu 2015/2016 so člani predavateljskega zbora:
Člani predavateljskega zbora v
študijskem letu 2015/2016
Ida Srebotnik
mag. Bernarda Potočnik
Milena Plut Podvršič
mag. Milenko Gajić
mag. Peter Vrečar
mag. Saša Zupan
doc. dr. Andrej Raspor
mag. Monika Karan
Marijan Herič
mag. Barbara Gunčar
mag Iris Fink Grubačević
dr. Matjaž Brvar
Urška Binter
mag. Majda Kokalj
Andreja Kmet
Fani Čeh, spec
mag. Ivan Ropar
mag. Zvonka Krištof
Matic Fabjan, spec.
Mag. Zinka Kosec
Milena Lorger
Jasmina Opeka
Tomaž Lorger
Pjerina Mohar
Nevenka Dolenc
mag. Bojan Macuh
Brigita Vončina
Andrej Krajnc
Jelica Pegan Stemberger
Pri pripravah sej predavateljskega zbora in pri izvedbi sej sodelujeta Marko Dotzauer, vodja referata, in
Jelica Bregar, organizatorica praktičnega izobraževanja v programu Velnes in Kozmetika in skrbnica področja diplomskih nalog in diplomskih izpitov.
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Seje predavateljskega zbora so lahko v živo, korespondenčne in spletne. Članstvo v predavateljskem zboru
traja od 1. oktobra 2015 do 30. septembra 2016. Seje predavateljskega zbora VSŠKV vodi ravnateljica Jelica
Pegan Stemberger.
Predavateljski zbor šole bo opravljal predvsem naslednje naloge:
• obravnava strokovne zadeve in o njih odloča,
• daje mnenje o vsebini delovnega načrta,
• imenuje predavatelje višje šole,
• daje mnenje o razvojnih nalogah šole,
• odloča o pospešenem študiju posameznih študentov,
• daje mnenja o zadevah v zvezi s kakovostjo in posodobitvami programa,
• sodeluje z drugimi strokovnimi organi,
• sprejema pravila o prilagajanju izvedbe študentom s posebnimi potrebami,
• na pobudo pristojnih organov daje mnenja o ravnatelju, kandidatu za ravnatelja in drugih pedagoških delavcih,
• sodeluje s študenti.
Za naloge, ki imajo materialne posledice, ali vplivajo na strategijo in razvoj šole, predavateljski zbor pridobi
mnenje o izvedljivosti. Te je možno izvajati samo, če je mnenje pozitivno.
Delovanje in odločanje predavateljskega zbora bo urejeno s Poslovnikom o delu predavateljskega zbora,
ki je v pripravi.
Zaradi pretoka pozitivnih izkušenj, ki so potrebne za kakovost dela šole, se bo predavateljski zbor v tem
šolskem letu sestal vsaj dvakrat, in sicer:
1. Uvodno srečanje
(Okvirna vsebina sestanka: smernice za delo v študijskem letu, mnenje o delovnem načrtu šole).
2. Zaključno srečanje
(Okvirna vsebina sestanka: poročilo o delu v šolskem letu, rezultati evalvacije dela šole, smernice za novi
delovni načrt, analiza uspešnosti študentov na izpitih ter splošne kakovosti šole).
3. Izredna srečanja predavateljskega zbora bo ravnateljica sklicala po potrebi, v klasični ali korespondenčni obliki.

ŠTUDIJSKA KOMISIJA
Študijska komisija VSŠKV (v nadaljevanju ŠK) ima tri člane iz vrst predavateljskega zbora. Člane komisije
imenuje predavateljski zbor.
Člani komisije so: mag. Saša Zupan Korže, univ. dipl. pravnica, mag. Peter Vrečar in Jelica Pegan Stemberger.
Predsednik komisije je mag. Peter Vrečar. Strokovno delo komisije koordinira mag. Jelica Bregar, ki ima izpit
iz upravnega postopka. Delo ŠK ureja Poslovnik.
Naloge ŠK so:
• odloča o priznavanju predhodno pridobljenega znanja študentov, ki so ga ti pridobili v drugih oz.
sorodnih študijskih programih,
• odloča o vpisnih pogojih in napredovanju študentov,
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•
•
•
•
•

sprejema merila o prilagajanju programa skupini študentov ali posameznemu študentu,
ugotavlja in potrjuje priznavanje predhodno pridobljenega praktičnega znanja in izkušenj,
rešuje prošnje študentov, razen tistih, ki so v pristojnosti ravnatelja VSŠKV,
opravlja tudi druge naloge po pooblastilu predavateljskega zbora ali ravnatelja VSŠKV,
študijska komisija lahko pred odločitvijo, po potrebi, pridobi tudi strokovno mnenje nečlana Komisije.

ŠK se sestaja po potrebi, najmanj pa trikrat v letu. Če bodo potrebe večje, pa lahko tudi večkrat oz. po presoji
in potrebi

STROKOVNI AKTIVI
Predavateljski zbor je v št. letu 2015/2016 organiziran v štiri strokovne aktive, v katere so združeni po vsebini
sorodni predmeti iz programa Velnes in programa Kozmetika. Vodje aktivov je z njihovim soglasjem imenovala ravnateljica septembra 2013.
1. Aktiv za področje mehkih veščin in človeških virov, poslovno komuniciranje, kultura vedenja, terminologija v tujem jeziku (Poslovno komuniciranje in vodenje, Strokovna terminologija
v prvem tujem jeziku in Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku, Kultura vedenja). Vodja
aktiva je mag. Bernarda Potočnik.
2. Aktiv za področje ekonomije, managementa, svetovanja, trženja, informatike in projektnega
dela (Ekonomika in podjetništvo, Poslovna informatika s statistiko, Pravni predpisi, Trženje storitev,
Uvod v turizem in destinacijski menedžment, Svetovanje za dobro počutje). Vodja aktiva je mag.
Saša Zupan Korže.
3. Aktiv predavateljev Velnesa kot stroke in velneških dejavnosti (Velnes in velneška dejavnost,
Upravljanje in poslovanje velneških centrov, Oblikovanje in trženje velneških proizvodov ter izbirni
moduli Zdrav način življenja, Zdravo prehranjevanje, Duševni velnes, Gibanje, telesne aktivnosti)
Vodja aktiva je mag. Monika Karan.
4. Aktiv predavateljev za področje Kozmetike kot stroke (Biokemija in farmakognozija, Anatomija,
fiziologija z osnovami patologije, Kozmetična nega, Dermatovenerologija, Kozmetologija, Varovanje zdravja, Kozmetične naprave ter izvirni moduli Lepotna in telesna nega, Masažne tehnike,
Aromaterapija, Specialna pedikura). Vodji aktiva sta Fani Čeh in Milena Lorger.
Za področje stroke bo tudi na ravni države (Konzorcij višjih strokovnih šol Slovenije za kozmetiko in velnes)
ustanovljeno nekaj strokovnih aktivov (kozmetika, velnes …). VSŠKV se bo trudila, da se dejavno vključi v
njihovo delovanje.
Vsak predavatelj/inštruktor/laborant, ki ima v študijskem letu vsaj 10 pedagoških ur, je član aktiva in je v
njem dolžan sodelovati.
Naloge aktivov so opredeljene v 13. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju. V šolskem letu
2015/2016 bodo strokovni aktivi predvsem:
• reševali strokovna vprašanja skupine predmetov (na primer vsebinsko posodabljanje, izboljšanje
študijskih metod, iskanje gradiv, delo v e-učilnicah …),
• dajali pobude ravnatelju, svetu šole in predavateljskemu zboru za izboljšanje študijskega procesa,
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• obravnavali pobude študentov in njihova mnenja,
• opravljali strokovne naloge, za katere jih bodo zaprosili drugi organi šole kot nosilce stroke.
Aktivi delujejo na sestankih, preko elektronske pošte in preko foruma aktiva, ki je nameščen v okviru Zbornice v e-učilnici. Predsednik lahko samostojno ali po posvetu daje mnenja o strokovnih zadevah.
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SVETOVANJE ŠTUDENTOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM
Naloga izobraževalcev, organizatorjev, svetovalcev in drugih strokovnih delavcev in sodelavcev v izobraževalnem procesu je svetovati udeležencem izobraževanja od vpisa pa do zaključka študija, velikokrat pa
tudi po končanem študiju.
Njihova naloga je tudi svetovati uporabnikom: organizacijam, podjetjem, mentorjem, strankam …
Ne bi smeli zanemariti tudi svetovanja staršem, zakonskim in drugim partnerjem …
Delo organizatorjev izobraževanja, svetovalcev in drugih strokovnih delavcev in sodelavcev je povezano
tudi s pripravo promocijskih materialov, raznih navodil, protokolov …
Zagotavljanje svetovalne pomoči v VSŠKV
V VSŠKV študentom in drugim udeležencem izobraževanja zagotavljamo nenehno in sistemsko svetovalno
pomoč:
1.
2.
3.
4.

pred vključitvijo v izobraževanje ali učenje ali po njej,
med potekom izobraževanja ali učenja,
ob dokončanju izobraževanja ali učenja,
po končanem izobraževanju ali učenju.

Vrste svetovanja na VSŠKV
Na VSŠKV najpogosteje uporabljamo informiranja in nasvetovanja, nenehno pa svetovanje (karierno, zaposlitveno, osebnostno, učno, izobraževalno …). Pogosto uporabljamo tudi coaching, kot posebno obliko
motiviranja, raziskovanja stanj, postavljanja ciljev …
Ali pa enostavno uporabljamo mešanico vsega naštetega. Težko je namreč ločiti naštete vrste svetovanja,
saj so med seboj prepletene in povezane s človekovim razvojem:
• osebno svetovanje, ki zajema razvoj osebnosti,
• izobraževalno svetovanje, ki zajema svetovanje za izobraževanje – s poudarkom na izbiri izobraževanja,
• poklicno ali karierno svetovanje, ki zajema izbiro poklica, zaposlitve, razvoj poklicne kariere.
Vrste svetovanja je težko ločiti tudi zato, ker svetovanje v povezavi z vseživljenjskim učenjem zajema storitve in metode, katerih namen je pomagati posamezniku pri izbiri izobraževanja, usposabljanja in poklica
ter pri vodenju njegove kariere, ne glede na starost in točko na njegovi življenjski poti. Ravno zaradi tega
smo prepričani, da je usmeritev na področju svetovanja v VSŠKV prava.
Orodja vrednotenja in svetovanja
Glede na izkušnje, ki jih imamo na področju svetovanja in vrednotenja znanja, bomo uporabljali različna
orodja in metode (teste, intervjuje, razgovore, coaching, samocoaching, informiranje, nasvetovanje …).
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Vse odvisno od tega, kaj študent potrebuje, katera orodja so najprimernejša za uporabo glede na predmet
obdelave. Naj navedemo le nekaj primerov orodij glede na predmet svetovanja pri vrednotenju:
a) Orodja in metode, ki nam pomagajo pri spoznavanju kandidata: – uvodni razgovor – življenjska zgodba (neformalni življenjepis, biografska metoda, portfelj) – voden intervju s svetovalcem
(strukturiran intervju),
b) Orodja in metode, ki nam pomagajo pri ugotavljanju ključnih kompetenc – evropski referenčni
okvir ključnih kompetenc – prilagojeni opisniki ključnih kompetenc – pojmovna analiza vsebine
ključnih kompetenc,
c) Orodja in metode, ki nam pomagajo pri razvrščanju in klasificiranju (matrika ugotavljanja
kompetenc) – osnovna raven (do III.–IV. ravni zahtevnosti) (ključne kompetence) – napredna raven
(nad IV. do VI. ravni) (ključne in poklicne kompetence) – model ugotavljanja kompetenc za pridobitev kvalifikacije (poklicni standardi in katalogi znanja in spretnosti) – umeščanje v kvalifikacijski
okvir (struktura evropskega okvira kvalifikacij EOK in opisniki slovenskega okvira kvalifikacij SOK)
…
Faze svetovanja študentom VSŠKV so naslednje:
FAZA 1
PRED ODLOČITVIJO ZA IZOBRAŽEVANJE (posameznik še ni vpisan, se šele zanima za različne možnosti)
Informativna: pripravimo promocijo šole in programov, ki jih izvajamo, to je oglaševanje preko medijev,
katalogi izobraževanj, informativna gradiva, oglaševanje preko spleta, Facebooka.
Svetovalna: posamezniku nudimo prve informacije o izobraževanju, o poteku in načinu izobraževanja.
Izobraževalna: posamezniku posredujemo prve informacije o priznavanju izpitov.
Denarna: posameznika informiramo tudi o načinu plačila, možnosti povračila šolnine.
FAZA 2
OB VPISU: (posameznik se je odločil za določen program, se vpisuje vanj)
Informativna: posamezniku nudimo uvodni razgovor.
Svetovalna: izvedemo individualne razgovore, bolj podrobno pojasnimo vsebine programa, način izvedbe, izvedemo delavnice Učenje učenja.
Izobraževalna:
Denarna: pripravimo pogodbo o izobraževanju in plačilu šolnine. Ponudimo obročno plačevanje. Če udeleženca napoti druga organizacija uredimo formalnosti.
FAZA 3
TAKOJ PO VPISU (posameznik se je uspešno vpisal, postal je udeleženec izobraževanja)
Informativna: za skupine udeležencev pripravimo uvodna predavanja, na katerih razložimo ves pedagoški
proces, predstavimo izobraževalno organizacijo in ponudimo druge napotke pri poteku izobraževanja.
Svetovalna: pripravimo osebni izobraževalni načrt za posameznega udeleženca.
Izobraževalna: pripravimo sklepe o priznavanju izpitov (formalno in neformalno izobraževanje).
Udeležencem ponudimo središče za samostojno učenje in učno pomoč.
Denarna: pripravimo pogodbo o izobraževanju in plačilu šolnine. Ponudimo obročno plačevanje. Če udeleženca napoti druga organizacija, uredimo formalnosti.
FAZA 4
MED IZOBRAŽEVANJEM (splošno)
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Informativna: pripravimo vmesno evalvacijo.
Svetovalna: pripravimo motivacijska predavanja, motivacijske razgovore, delavnice za udeležence. Udeležencem nudimo svetovanje za vsa področja izobraževanja.
Izobraževalna: pripravimo delavnice za pomoč pri učenju, o metodah učenja, učenje učenja. Nudimo konzultacije za udeležence, ki niso poslušali predavanj, ali določenih tem ne razumejo.
Ponudimo jim dodatno e-izobraževanje.
Denarna:
FAZA 5
OSIP (udeleženci izstopijo iz programa, formalno ali neformalno, se ne udeležujejo programa ipd.)
Informativna:
Svetovalna: nudimo pomoč, svetovanje, iščemo vzroke za izstop. Udeležence poskušamo vrniti v proces
izobraževanja. Udeležence pokličemo in jih povabimo na pogovor.
Izobraževalna: organiziramo dodatne izpitne roke, ponudimo konzultacije.
Denarna: če je vzrok neporavnana šolnina, poskušamo udeležencu pripraviti nov finančni načrt plačevanja šolnine. Pomagamo poiskati finančno pomoč pri ustreznih institucijah.
FAZA 6
PRED PREVERJANJEM ZNANJA (čez določen čas bodo izpiti, matura, druge oblike preverjanja znanja – če
seveda gre za take vrste programa)
Informativna:
Svetovalna: ponudimo govorilne ure s predavatelji.
Izobraževalna: ponudimo učno pomoč. Izvedemo seminar za pripravo diplomskega dela, organiziramo
priprave za POM in ZI.
Denarna:
FAZA 7
NEPOSREDNO PO PREVERJANJU ZNANJA (opravljeni so bili izpiti, matura, druge oblike preverjanja znanja – če seveda gre za take vrste programa – nekateri so bili povsem neuspešni, drugi so sicer obveznosti
opravili, a ne prav dobro)
Informativna:
Svetovalna:
Izobraževalna: ponudimo konzultacije za neuspešne udeležence. Organiziramo dodatne roke preverjanja
znanja.
Denarna:
FAZA 8
PREHODNOST NA VIŠJO RAVEN ISTEGA PROGRAMA ALI NADALJEVANJE PO DOLOČENI PREKINITVI (gre za
prehajanje v višji letnik, čas med izobraževanjem in diplomo ali maturo, nadaljevanje programa po npr.
počitnicah …)
Informativna: organiziramo informativni dan, povabimo potencialne kandidate, ki so zaključili program in
imajo možnost nadaljevati izobraževanje na višji stopnji.
Povabimo udeležence na vpis v naslednje šolsko leto.
Svetovalna: nudimo individualno svetovanje o izbiri modula.
Izobraževalna:
Denarna:
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FAZA 9
OB ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA (posameznik naj bi se zaposlil ali nadaljeval izobraževanje)
Informativna: pripravimo seminar »Kako do boljše zaposlitve«.
Svetovalna: povabimo jih v Alumni klub ali klub diplomantov. Ponudimo jim svetovanje o možnosti zaposlitve. Pripravimo karierna svetovanja.
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SODELOVANJE ŠOLE S ŠTUDENTI
• Študenti se lahko organizirajo skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju. Imajo
pravico in dolžnost dajati pripombe in ocene o delu šole. V ta namen je z njimi v stalnem stiku
vodja izobraževalnega področja, ki spodbuja diskusije o šoli, šola pa v okviru Komisije za kakovost
načrtno izvaja anketiranje in ocenjevanje predavateljev.
• Šola bo spremljala učno klimo, sproti odkrivala probleme in tako dobro učno klimo vzdrževala,
utrjevala in razvijala.
• Ravnateljica šole ima enkrat mesečno govorilne ure in skrbi za neformalni stik s študenti (Velnes
praktikum, Strokovne ekskurzije …), ki lahko komunicirajo z njo tudi preko foruma v Velnesnici in
drugih forumov na spletu, elektronske pošte ali osebno.
• Za študijske zadeve in obveščanje študentov nenehno skrbi vodja referata. Ta se vsaj dvakrat letno
sestane s študenti posameznega letnika in z njimi obravnava tekočo študijsko problematiko.
• Organizator praktičnega izobraževanja skrbi za dobro informiranost študentov glede praktičnega
izobraževanja. Vsaj enkrat v študijskem letu študente med prakso obišče in se pogovori s študenti,
mentorji …

ORGANIZIRANOST ŠTUDENTOV
Skupnost študentov in študentski svet VSŠKV
Skupnost študentov predstavljajo vsi študenti Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana, Študentski svet pa predstavlja Skupnost študentov.
Študentski svet ima pet članov, ki jih voli študentska skupnost na neposrednih in tajnih volitvah. Člani Študentskega sveta VSŠKV so: Urša Mirković in Andreja Podpečan (V2), Katja Bolarič in Manca Križaj (3CV) in
Katarina Cijan (K2). Predsednica Študentskega sveta je Urša Mirković, njena namestnica pa je Manca Križaj.
Študentska skupnost ima dva člana v svetu šole. To sta Manca Križaj in Brigita Prebil. Študentski svet predlaga dva člana v Komisijo za ugotavljanje in potrjevanje kakovosti. To sta to Manca Križaj in Katarina Cijan.
Te študentke v omenjenih organih šole zastopajo interese študentov.
Delovanje skupnosti študentov in študentskega sveta ureja dokument Pravila o delovanju Študentske
skupnosti študentov študentskega sveta VSŠKV.
Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom VSŠKV mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na
pravice in dolžnosti študentov, mnenje o kandidatu za direktorja oz. ravnatelja VSŠKV in o kandidatih za
vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje šole ter sprejema in izvaja program interesnih in dodatnih
dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov.
Člani Študentskega sveta se trudijo, da bi bil študij na višji šoli študentu čim bolj prijazen. Seveda je eden
njihovih glavnih ciljev študente šole med seboj spoznati, povezati, predvsem pa pomagati, da postane
študij na VSŠKV prijetna izkušnja. Delovanje skupnosti študentov in študentskega sveta ureja dokument
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Pravila o delovanju Študentske skupnosti študentov študentskega sveta VSŠKV.
Akcijski načrt študentskega sveta VSŠKV v šolskem letu 2015/16
ŠS bo aktivno deloval skozi celotno šolsko leto 2015/16. Promoviral bo delovanje ŠS in pomoč pri pridobivanju
dodatnih znanj, tutorstvu … Vse aktivnosti in zapisniki sej bodo objavljeni na e-učilnici s forumom.
Iz Akcijskega načrta Študentskega sveta: »Trudili se bomo izvajati kvalitetna študijska in obštudijska izobraževanja, zato bomo intenzivno sodelovali z vsemi študenti, da tudi sami predlagajo vsebine, ki jih zanimajo in
sooblikujejo program ter jih spodbujali k sodelovanju pri aktivnostih. Študente bomo skušali aktivno vključiti v
procese načrtovanja, odločanja in izvajanja štud. in obštudijskih vsebin. ŠS bo vse študente spodbujal tudi pri
rednem opravljanju študijskih obveznosti, pravočasnem diplomiranju, informiranju in pri mednarodnih dejavnostih (Erasmus+).
V načrtu za naslednje šolsko leto smo izpostavili izvedbo brucovanja, piknik, praktične delavnice oz. kontaktna
omizja ipd., ki bodo vključevale izmenjavo znanj med študenti, pomoč pri organizaciji ekskurzij in organizaciji
drugih projektov …
ŠS preko anket spremlja zadovoljstvo in želje študentov ter temu ustrezno sodeluje pri načrtovanju dodatnih
izobraževanj, kot npr. Karierni dan.
NALOGA

1

2
3

DELEŽ REALIZACIJE

UKREP

ROK IZVEDBE*

ODGOVORNA OSEBA
ZA REALIZACIJO

Vzpostavitev e-učil- Realizirano (zapisniki so že ob- Objava akcijskega 17. 7. 2015 Marko
nice s forumom
javljeni na spl. strani šole)
načrta in vseh zapisnikov v e-učilnici
Realizirano
15. 10. 2015 ŠS–Andreja
Brucovanje
1. izmenjava znanj – V načrtovanju (delno realiziraErasmus
no – Manca Križaj predstavila
lastno izkušnjo z izmenjavo 1.
letniku Velnesa na uvodnem
srečanju)
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K o n t a k t i r a n j e Začetek no- Marko in ŠS
C M E P I U S - o v e g a vembra (2.
predstavnika
za teden)
predstavitev programa ERASMUS+
– strokovnjak bo
predstavil pasti sporazumov, kaj lahko
študent pričakuje
na izmenjavi in izkušnje, ki jih pridobi,
(kontaktno omizje) ter pridobitev
študentov, ki bodo
predstavili svojo izkušnjo izmenjave v
tujini
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4

Druge
znanj

izmenjave V načrtovanju

5

Piknik

V načrtovanju

6

Strokovne ekskurzi- V načrtovanju (delno realiziraje
no – 1. ekskurzija Dvorec Trebnik/Žička kartuzija in Zreče; 2.
v Laško v pripravi)
Strokovna eksk. Uni- V načrtovanju
on hotel

7

8

Projektna naloga – V načrtovanju
akcija za kamp

9

9. volitve ŠS

10

Ankete o
voljstvu

Priprava dveh tem
za srečanje/dogodek in pridobitev
vsaj dveh predavateljev/študentov, ki
bosta teme predstavila
V pripravi

zado- Realizirano (1 anketa je že bila
narejena in posredovana študentom, rezultati so bili predstavljeni ŠS)

Čez
celo Predstavniki
š t u d i j s k o šole in ŠS
leto

Zadnji teden predavanj v maju
2016
Ekskurzije v Laško, V oktobru
Rimske Toplice …
in skozi celotno šolsko
leto
Obvezna za 2. letnik
programa Velnes in
neobvezno za 1. letnik (vabilo za vse)
Ustanovitev orga- P o l e t j e
nizacijskega/pro- 2017
jektnega odbora in
načrtovanje in rezervacija prostora za
kamp, lokalna prehrana …
Izvolitev novih čla- 1. teden nonov v ŠS
vembra
Pridobivanje infor- 1.
anketa
macij o zadovoljstvu i z v e d e n a ,
študentov in pre- p o t r e b n o
verjanje kakovosti bo pripraviti
izvedbe programov nove
ter predmetov

ŠS

Andreja in
ostali člani
ŠS

Andreja
Urša

in

ŠS in predstavniki šole
Andreja

*točni datumi bodo določeni sproti na sejah«;
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je skupnost študentov ljubljanske Univerze, v kateri lahko uresničujejo svoje pravice in interese na področjih visokega šolstva, študentske sociale, obštudijskih dejavnosti ter
širše civilne družbe.
Čeprav višja strokovna šola ne sodi v sklop univerze, so lahko študenti višje šole pridruženi člani te organizacije
in imajo v organizaciji enakopraven status.
Na VSŠKV se bomo zavzemali za priključitev v ŠOU in za aktivno delovanje v njej. Zastopnik študentov VSŠKV v
ŠOU je študent, ki ga določi Študentski svet VSŠKV.
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SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
SKRB ZA KAKOVOST
Ugotavljanje in spremljanje kakovosti na VSŠKV je stalen proces in tudi del strategije razvoja izobraževalne
dejavnosti v Glotta Novi, ki je ustanoviteljica šole.
Z zagotavljanjem kakovosti v VSŠKV sledimo novostim, uvajamo spremembe in iščemo vedno nove izzive,
kako postati še boljši.
Kakovost organizacije in izvedbe izobraževalnih programov in pedagoškega procesa sta odgovornost vodstva VSŠKV, vseh zaposlenih in predavateljev, študentov, delodajalcev in socialnega okolja.
Skrb za kakovost je naše ogledalo, naša samorefleksija in primerjava z drugimi. Je naša pot k odličnosti!
Politiko kakovosti na VSŠKV uresničujemo in zagotavljamo z opredelitvijo določenih standardov kakovosti
ter z ugotavljanjem in spremljanjem ključnih kazalnikov kakovosti:
• Zagotavljanje dobrih študijskih pogojev za organizacijo in izvedbo študijskih programov;
• Dobra notranja organiziranost šole in zaposlenih je pogoj za zagotavljanje kakovosti šole;
• Usposobljenost in odličnost izvajalcev študijskega procesa sta osnovna pogoja kakovosti;
• Zagotavljanje dodatnih aktivnosti in kakovostno izvajanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja;
• Svetovanje študentom, motivacija, usmerjanje in spremljanje njihovih študijskih dosežkov;
• Sodelovanje in povezovanje z delodajalci oz. delovnim okoljem;
• Karierno svetovanje in spremljanje zaposlitvene poti diplomantov;
• Primerljivost študijskih rezultatov in standardov kakovosti s konkurenco;
• Posodabljanje študijskih programov in učinkovite izvedbe;
• Uvajanje novosti in inovativnost študijskega procesa.

NOTRANJA EVALVACIJA (SAMOEVALVACIJA)
Na VSŠKV je proces zagotavljanja kakovosti podprt s sistematično samoevalvacijo, ki vključuje vse deležnike študija na VSŠ: študenti in diplomanti, predavatelji in sodelavci šole, strokovni in administrativni delavci,
vodstvo šole, predstavniki delodajalcev, zaposleni diplomanti po preteku 2-3 let po diplomi.
Komisija za kakovost z različnimi ukrepi spodbuja razvoj sistematičnih in načrtnih pristopov k skrbi za kakovost na VSŠKV, ki temeljijo na samoevalvaciji: spodbujanja in razvijanja koncepta načrtovanja izpeljave
samoevalvacije, prikaza podatkov in njihove presoje, oblikovanja in vpeljevanja ukrepov za izboljšave in
razvoj.
Pri vrednotenju kakovosti šola upošteva:
-- podatke iz šolske dokumentacije,
-- vprašalnike za študente ob zaključku predmetov, študijskega leta in po diplomi,
-- vprašalnike za višješolske predavatelje in za sodelavce,
-- vprašalnike za mentorje praktičnega izobraževanja in za predstavnike podjetij,
-- vprašalnike za strokovne delavce in predstavnike vodstva šole ter
-- vprašalnike za vodilne iz podjetij in organizacij, kjer so diplomanti zaposleni.
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Ker se zavedamo, da tudi področje kakovosti, kot vsa druga področja, zahteva posebno znanje, če želimo
kakovost izobraževanja razvijati načrtno in učinkovito, imamo na VSŠKV tudi ekspertnega svetovalca oz.
svetovalko za kakovost.
Uresničevanje ciljev za zagotavljanje kakovosti spremljata tudi Študentski svet šole. Komisija za kakovost
pripravi letno samoevalvacijsko poročilo o ugotavljanju in spremljanju kakovosti in ga s predlaganimi rešitvami predstavi Predavateljskemu zboru, in Študentskemu svetu šole.
Komisija za kakovost pripravi letni načrt samoevalvacije, določi kazalnike kakovosti, ki jih bomo spremljali.
Ugotovljeni rezultati pa so osnova za ugotavljanje pomanjkljivosti in problemov, iskanje rešitev in vpeljevanje sprememb za še večjo kakovost in učinkovitost študijskih programov na VSŠKV.

ZUNANJA EVALVACIJA
Zunanjo evalvacijo za VSŠKV spremlja in ugotavlja NAKVIS (Nacionalna agencija za kakovost visokega
šolstva v Sloveniji).
Namen zunanje evalvacije je ugotavljanje skladnosti delovanja šole z nacionalnimi in mednarodnimi
(ENQA) standardi kakovosti ter spodbujanje nadaljnjega prizadevanja za zagotavljanje kakovosti na vseh
področjih delovanja šole.
--Na VSŠKV imamo učinkovite »pomočnike« za presojanje in spremljanje kakovosti, imenujejo se:
KAJ? ZAKAJ? KDO? KAKO? ČEMU?

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Po imenovanju in konstituiranju Komisije bo ta vzpostavila ustrezen sistem za uresničevanje kakovosti na
šoli. Komisija se bo povezovala s Svetom za kakovost visokega šolstva in z Agencijo za visoko šolstvo in se
bo opirala na pojmovanje kakovosti v šolstvu EU.
Člani komisije so:
Ida Srebotnik,
Jelica Pegan Stemberger, predavateljica
Fani Čeh, predavateljica
Milena Lorger, predavateljica
Damir Karpljuk
ter dva študenta Manca Križaj in Katarina Cijan.
Vodja komisije je Ida Srebotnik.

SVETOVALKI ZA KAKOVOST
Ker se zavedamo, da tudi področje kakovosti, kot vsa druga področja, zahteva posebno znanje, če želimo
kakovost izobraževanja razvijati načrtno in učinkovito, imamo na VSŠKV tudi:
1. ekspertno svetovalko za kakovost. To je Ida Srebotnik, nacionalna svetovalka za kakovost v
izobraževanju,
2. ekspertno NAKVIS svetovalko. To je doc. dr. Marija Mikačič Turnšek.
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NALOGE ZA VZPOSTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI
Skupina za kakovost bo:
• postavila merila za kakovost;
• določila instrumente za ugotavljanje in merjenje kakovosti;
• določila potek procesne in etapne samoevalvacije in obravnavo ugotovitev;
• določila način za interpretacijo ugotovitev in predlagala ukrepe in rešitve;
• določila nadaljnje delo pri ugotavljanju in spremljanju kakovosti na šoli;
• določila merila za seznanjanje sodelavcev šole, študentov in javnosti z ugotovitvami pri spremljanju kakovosti;
• določila prispevek kakovosti k promociji šole.

NAČELA PRI UVELJAVLJANJU KAKOVOSTI
Pri uveljavljanju kakovosti bodo imela prednost naslednja načela:
• Za ugotavljanje kakovosti se uporabljajo predvsem objektivni podatki in opažanja študentov.
• Opažanja lahko izrazi vsak udeleženec študijskega procesa, subjektivne ocene pa se obravnavajo
v primeru, če jih izrazi več oseb. Subjektivni ocenjevalci so lahko tudi študenti in delodajalci.
• O strokovnih vprašanjih lahko sodijo osebe, ki imajo vsaj eno stopnjo višjo izobrazbo od ocenjevanega in ustrezne izkušnje.
• Ocena kakovosti dela naj postane osnova za nagrajevanje in napredovanje.
• Kriterije za merjenje kakovosti je potrebno določati vnaprej.
• Pojem kakovost šole mora zajeti tako pogoje šole kot tudi vse delavce in sodelavce brez izjeme, ki
sodelujejo v ocenjevanem obdobju.

TEMATSKO NARAVNANA SAMOEVALVACIJA ŠOLE ZA POTREBE RAZVOJA
Kakovost se zagotavlja s spremljanjem ključnih kazalnikov kakovosti. Ti so: usposobljenost in odličnost izvajalcev, zagotavljanje pogojev za organizacijo in izvedbo študijskih programov, dobra notranja organiziranost šole in zaposlenih, dobro izvajanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja, zagotavljanje dodatnih
aktivnosti, svetovanje študentom in spremljanje njihovih študijskih dosežkov, povezovanje z delodajalci in
delovnim okoljem, primerljivost študijskih rezultatov in standardov kakovosti s konkurenco, posodabljanje
študijskih programov in učinkovite izvedbe, uvajanje novosti in inovativnosti v študijski proces …
Zagotavljanje kakovosti temelji na samoevalvaciji, z načrtnim in sistematičnim pristopom razvijamo koncept načrtovanja in izpeljave samoevalvacije, prikaz podatkov, njihovo presojo ter oblikovanje in vpeljevanje ukrepov za izboljšanje in razvoj.
Notranja evalvacija za leto 2015/16 bo obsegala analizo dela predavateljev, realizacijo ur in vsebin iz izvedbenega načrta, analizo kakovosti izvedbe poučevanja, kakovosti praktičnega izobraževanja in marketinških akcij za promocijo VSŠKV.
Šola bo zbirala in prenašala v lastno prakso uspešne študijske metode in izkušnje iz drugih šol in uspešno
izobraževalno prakso v gospodarstvu. V prizadevanjih za učinkovito in študentom ter sodelujočim prijazno
šolo bomo skrbeli za sodobne komunikacije, predvsem elektronske, ki bodo olajšale reševanje logističnih
problemov med študijem, študentom pa približala učne vsebine, predavatelje in šolo v celoti.
Višja strokovna šola se bo povezovala tudi z gospodarstvom in to predvsem z družbami, ki bodo izvajale
študijsko prakso za študente, in drugimi, ki bodo sprejele študente na ekskurzijah v sklopu predavanj.
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Računalniški program za vodenje procesov v višjih šolah omogoča spremljanje parametrov kakovosti
šole. Omogoča tudi procesno evalvacijo, kar pomeni, da bo možno reagiranje na probleme in pravočasno
usmerjanje šole.

AKCIJSKI NAČRT ZA SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI NA VSŠKV V
ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016
Akcijski načrt bo Komisija za kakovost oblikovala posebej kot poseben dokument. Realizacija kazalnika bo
razvidna iz posebnega poročila in iz Samoevalvacijskega poročila o kakovosti za študijsko leto 2015/2016.
Spremljali bomo naslednje področje:
Motivacija in pripravljenost predavateljev za ustvarjalno delo in sodoben vzgojno-izobraževalni
proces
KAZALNIKI KAKOVOSTI
Motivacija predavateljev za ustvarjalno delo in uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalni proces
1. MERILO
• Vpeljani so sistematični načini motiviranja predavateljev za ustvarjalno delo
2. KAJ PRESOJAMO
• Ugotavljamo, koliko so učitelji, strokovni delavci in sodelavci pri učno-vzgojnem oz. študijskem
procesu motivirani za ustvarjalno delo in kaj jih spodbuja.
• Zanima nas, ali je stimulacija samo finančne narave ali so tudi druge oblike ter kakšne so.
• Ugotavljamo, ali imamo določena merila za ocenjevanje ustvarjalnega dela učiteljev.
• Ugotavljamo, ali imamo vpeljane načine samoocenjevanja.
• Spremljamo, koliko posamezni učitelji na svojo pobudo uporabljajo različne načine, oblike in
metode pri izvedbi izobraževalnega procesa, koliko novosti predlagajo, študirajo novo literaturo,
dajejo pobude in predloge za izboljšave celotnega študijskega procesa ali samo svojega predmeta, koliko obiskujejo knjižnico, predlagajo nakup najnovejše literature.
• Ugotavljamo, koliko se predavatelji in strokovni sodelavci izobražujejo, kje, kdaj, na čigavo pobudo in ali vodijo dokumentacijo (osebne izobraževalne portfelje).
• Preverjamo vpliv stalnega strokovnega usposabljanja na kakovost andragoških delavcev.
3. MOGOČE AKCIJE ZA RAZVOJ KAKOVOSTI:
• Anketiranje učiteljev in študentov in primerjava odgovorov.
• Samoevalvacija učiteljev (vprašalnik, ki že obstaja).
• Vodstvo enkrat letno opravimo letne pogovore s predavatelji, kjer ugotovimo, koliko se osebni
načrti izobraževanja uresničujejo, kakšne so potrebe in želje posameznika, ki dalj časa sodeluje v
študijskem procesu.
• Naredimo srednjeročni načrt možnosti spopolnjevanja in izobraževanja glede na izražene potrebe.
• Vodimo osebne mape, kjer spremljamo strokovni razvoj posameznega predavatelja, ki dlje časa
(več let) sodeluje v izobraževalnem procesu.
• Organiziramo stalno pridobivanje informacij o številnih možnostih izpopolnjevanja znanja in
izobraževanja.
• Organiziramo vsaj dvakrat letno interno izobraževanje učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev
ter jih informiramo o dostopnosti do informacij (knjižnica in COBISS, SSU, medmrežje, hospitacije:
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•

•
•
•
•
•

kolega-kolegu).
Učitelje in druge strokovne sodelavce napotimo na usposabljanje, ki jih zanje brezplačno organizirajo mednarodne organizacije (prijave na ERASMUS+), strokovne ekskurzije, kongresi in strokovne
konference …, da si tako pridobijo novo znanje in mednarodne izkušnje.
Spodbujamo prenose znanja v kolektivu (učitelji in drugi strokovni sodelavci znanje, pridobljeno
na seminarjih in tečajih, prenašajo na sodelavce).
Vpeljemo andragoška srečanja pedagoških delavcev v organizaciji.
Na novo zaposlenim predavateljem oz. začetnikom izmed izkušenejših sodelavcev določimo mentorja, ki jim pomaga pri začetnem vpeljevanju, svetuje itd.
Vpeljemo interno zgledovanje, ki omogoča, da se učitelji učijo ob dobrih zgledih svojih kolegov.
V kolektivu predstavljamo vidne dosežke dela izobraževalcev, projekte, programe, metode, ki jih
vpeljujejo itd.

UČNI USPEH
Na šoli velja, da je učni uspeh:
• nad 90 % uspešnih prijavljenih študentov na posameznih izpitih, po drugem rednem izpitnem
roku, vreden pohvale,
• nad 85 % uspešnih prijavljenih študentov na posameznih izpitih, po drugem rednem izpitnem
roku dober,
• rezultat, nižji od 80 % je slab.
Šola si bo prizadevala za zmanjševanje osipa, kadar je za neuspeh odgovorna šola.
Lik odličnega predavatelja
Odličnost predavatelja opredeljuje:

•
•
•
•
•
•

1. Pedagoško delo:
merjeno preko percepcije pri študentih,
merjeno z učnim uspehom študentov,
ugotovljeno po predavateljevem prispevku in podpori pri razvoju šole,
pedagoška inovativnost,
prispevek k ugodni učni klimi,
izjemni uspehi posameznih študentov (npr. nagrade).

•
•
•
•
•
•
•

2. Podpora šoli:
prispevki k razvoju šole v celoti,
pomembni predlogi za optimizacijo dela,
pomoč pri kadrovskih izboljšavah,
pomoč pri reševanju večjih problemov,
materialni prihranki ob enaki ali večji kakovosti,
vzpostavljanje pomembnih povezav,
pomoč pri izpeljavi projektov.

INFORMIRANOST ŠTUDENTOV
• Šola si prizadeva za stalno dobro informiranost študentov, saj jim na ta način lajša poti do znanja.
• V zvezi s tem bo šola študentom omogočila:
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• Svetovalne razgovore tudi med študijem z ravnateljico, svetovalci, predavatelji/inštruktorji/laboranti ter drugimi strokovnimi sodelavci.
• Če se študent odloči za samostojen študij oz. samoizobraževanje, mu bo šola določila tutorja.
• Študente bo informirala na spletnih straneh šole in v klasično izobraževanje implementirala e-učenje in poučevanje. Razvijala bo študijsko središče.
• Glede na zmožnosti reševala individualne študijske probleme študentov in drugih.
• Šola bo postopoma povečevala tehnične in programske možnosti za e-učenje in poučevanje.
• Vzdrževala in povečevala bo knjižni in elektronski sklad učbenikov in učnih gradiv, med učbeniška
gradiva pa bo uvrščala vse diplomske naloge in kakovostne seminarske naloge.
• Zaradi boljšega obveščanja študentov bo začel delovati INFO DESK, posebna e-učilnica, v kateri se
bodo zbirale vse informacije, ki jih študentje potrebujejo za študij in drugo.
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SKRB ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
"Brez trajnostnega razvoja človeštvo nima možnosti, da dolgoročno preživi. Kako doseči, da bomo
razumeli, da soustvarjamo svojo prihodnost in da je od nas odvisno preživetje človeštva?"
Ena izmed poti in priložnosti je, da uveljavljamo to zavest skozi izobraževalne procese, preko vzgojiteljev,
učiteljev, predavateljev, vodstev šol, šolajočih se mladih ljudi in izobraževanju odraslih.
Druga pot je, da tak način življenja soustvarja vsak posameznik sam, s svojim ravnanjem: da varčuje z energijo; ne onesnažuje okolja; kupuje le, kar resnično potrebuje; se obnaša skrajno skrbno in spoštljivo do okolja in do naravnih virov … in da se vsak od nas zaveda resnosti situacije in svoje odgovornosti do življenja
na tem planetu.
Tretja pot je, da se podjetja (in ustanove) začno vesti trajnostno, saj nobeno podjetje ali ustanova ne more
biti uspešna dolgoročno, če ne deluje odgovorno do okolja, v katero je podjetje umeščeno in družbe kot
celote. Zaradi tega je trajnostni vidik vsakega podjetja (in ustanove) tudi nujni sestavni del strategije podjetja ali ustanove.
Četrta pot je izobraževanje za trajnostni razvoj, ki je vseživljenjski proces in tu ima vsekakor pomembno
mesto tudi višješolsko izobraževanje.
VSŠKV bo trajnostno naravnana šola, ki bo pri svojih študentih spodbujala zavestno odgovornost do sebe
in okolja. Šola bo svojo usmeritev v trajnostni razvoj gradila na treh stebrih:
Prvi steber so vsebine kurikula, ki jih bo šola s pomočjo predavateljev in študentov poskušala čim bolj približati standardom trajnosti, ki upoštevajo tudi standarde varovanja okolja.
Drugi steber je višja šola kot institucija, ki mora trajnostno delovati na vseh svojih področjih aktivnosti od
odnosov, energije, varčevanja …
Tretji steber pa je vpliv višje šole, ki ga lahko ima do uporabnikov storitev, za katere izobražuje, do okolja in
širše skupnosti.
Iz trenutno pretežno okoljsko obarvanega zavedanja trajnostnega razvoja se bo Višja strokovna šola za
kozmetiko in velnes Ljubljana bolj usmerila tudi na možnosti vpliva na socialne in gospodarske posledice
razvoja ter pri svojih študentih spodbujala profesionalno odgovornost do tega pomembnega vprašanja,
razvijala poklicno etiko in moralo, ki jo bodoči poklic zahteva. Poklicna in poslovna etika je pomembna
kompetenca, ki jo je možno vključevati v vse vsebine študijskega programa.
Pri študentih bo potrebno predvsem krepiti njihovo celovito dojemanje konceptov trajnostnega razvoja
v integraciji z okoljskim, gospodarskim ter socialno-družbenim vidikom in posledicami razvoja. Velika povezanost višje strokovne šole s trgom dela bo v veliki meri v prid temu cilju in jo je potrebno izkoristiti za
obojestransko izmenjavo izkušenj in trajnostnih razsežnosti življenja in razvoja.
Že pred začetkom izobraževanja bo zato potrebno izdelati smernice, kako naj šola in posamezni predavatelji in vsi drugi delavci, ki bodo vpeti v študijski proces, vključujejo in upoštevajo vrednote in načela
trajnostnega razvoja v svoj predmet.
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Višja šola je le ena od stopenj izobraževanja, zato je pomembno, kateri pomemben del življenja vsakega
posameznega študenta bo. Integriranje tematike trajnostnega razvoja v vsebine predmetov, interdisciplinaren pristop in medpredmetno povezovanje ter predvsem poseben poudarek profesionalni poklicni odgovornosti ter etiki in morali pri opravljanju poklica, so lahko pri tem dobre ključne smernice in usmeritve.
Tudi vse druge akterje, predavatelje, vodstvo šole, mentorje praktičnega pouka in druge, ki študente aktivno spremljajo in vodijo med študijem, bo potrebno pripraviti na novo nalogo, ki je povezana z izobraževanjem za trajnostni razvoj.
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POMOČ IN PODPORA PRI INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI TEHNOLOGIJI
• Izvajali jo bodo konkretno zadolženi sodelavci Aleš Stemberger, Marko Dotzauer, Luka Koprivnik
in Radovan Krajnc.
• Pri uporabi bodo svetovali tudi vodje izobraževalnega področja, ki se morajo za to redno usposabljati.
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SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
1. Za uresničevanje LDN so odgovorni vsi delavci in sodelavci šole – kot posamezniki, ali povezani
v raznih organih šole. Sprotno analizirajo delo, načrtujejo, oblikujejo predloge in pobude.
2. Analize strokovnih aktivov so sestavni del zaključnega poročila šole in osnova za oblikovanje
letnega delovnega načrta za novo študijsko leto.
3. Vodstvo šole med študijskim letom:
• spremlja načrtovanje in izvajanje dela predavateljev in delo aktivov,
• spremlja načrtovanje in izvajanje dela drugih strokovnih delavcev šole,
• spremlja uvajanje novosti in projektov,
• spremlja celotno delo na šoli.
Te naloge obvezujejo vodstvo šole, da načrtno prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu predavateljev
(izvajanje nastopnih predavanj), analizira oblike in metode dela.
Prisotnost na nastopnih predavanjih bo napovedana, vodstvo šole (in pristojna komisija za ocenjevanje
nastopnih predavanj) pa bo posebno pozornost posvečalo:
• uvajanju aktivnih in sodobnih oblik dela s študenti,
• realizaciji letnih delovnih načrtov učnih vsebin,
• izvedbi pedagoške ure,
• komunikaciji med študentom in predavateljem,
• skrbi za uporabo knjižnega jezika pri predavanju in
• aktivni vlogi študentov.
4. Spremljanje uresničevanja letnega delovnega načrta bo potekalo tudi na osnovi zapisnikov
sestankov aktivov, zapisnikov zbora predavateljev, zabeležk v dnevnikih, potrdil udeležb na seminarjih, projektnem delu itd.
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FINANČNA IZVEDLJIVOST DELOVNEGA NAČRTA
Delovni načrt je finančno izvedljiv. Finančna poročila so sestavni del LDN in so dostopna na zahtevo.
DODATNE INFORMACIJE: www.vskv.si.
PRILOGE K LETNEMU DELOVNEMU NAČRTU
1. Opisi predmetov študijskega programa Kozmetika, ki se izvajajo v študijskem letu 2015/2016 in
oblike ocenjevanja znanja
2. Opisi predmetov študijskega programa Velnes, ki se izvajajo v študijskem letu 2015/2016 in
oblike ocenjevanja znanja
3. Izvedbeni kurikuli predmetov študijskega programa Kozmetika, ki se izvajajo v študijskem letu
2015/2016
4. Izvedbeni kurikuli predmetov študijskega programa Velnes, ki se izvajajo v študijskem letu
2015/2016
5. Katalogi znanj predmetov študijskega programa Kozmetika, ki se izvajajo v študijskem letu
2015/2016
6. Katalogi znanj predmetov študijskega programa Velnes, ki se izvajajo v študijskem letu
2015/2016
Dokumenti so dosegljivi na www.vskv.si / Programi.
OPOMBE:
LDN 2015/2016 so obravnavali:
Študentski svet 22. februarja 2016
Predavateljski zbor: 9. decembra 2015
LDN je sprejel Svet šole na svoji seji 9. marca 2016
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Letni delovni načrt (LDN) je pripravila ravnateljica Jelica Pegan Stemberger.
Lektoriral: Grega Rihtar
Opomba: V celotnem besedilu LDN uporabljamo zaradi ekonomičnosti nekatere termine samo
v moškem spolu (študent za študent/študentka, predavatelj za predavatelj/predavateljica …)
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UVOD
O znanju in odgovornosti
Človek vedno dolži okoliščine za to, kar je. Ne verjamem v okoliščine. Tisti, ki v svetu napredujejo, gredo in si poiščejo okoliščine, ki jih želijo, in če jih ne morejo najti, si jih ustvarijo sami.« (George Bernard
Shaw)
»Prihodnost je negotova. To ve prav vsakdo med nami. Edina gotova stvar glede prihodnosti je, da bo drugačna od sedanjosti. Nova družba bo družba izobraženih ljudi in znanje bo njen ključni vir. Največja stalnica
prihodnosti je sprememba.« je zapisal eden največjih mislecev sodobnega vodenja Peter Drucker konec
prejšnjega stoletja.
In prav je imel tale Peter Drucker. Priče smo že temu, da se družba kapitala v resnici spreminja v družbo znanja. Znanje izpodriva delo in kapital. Na vidiku je nova revolucija, revolucija znanja, za katerega so značilni:
inovativnost, prilagodljivost, neoprijemljivi proizvodi, znati se učiti in upravljati informacije, globalizacija …
Zato bodo ključne spretnosti posameznikov za novo tisočletje: sposobnost hitrega učenja (izpopolnjevanja znanja), sposobnost boljšega pomnjenja, sposobnost ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja, sposobnost povezovanja … Učenje, za katerega smo še »včeraj« mislili, da smo z njim opravili že v času šolanja,
se počasi, a vztrajno, vpleta v naš vsakdan. Če smo nekoč z diplomo zaključili formalen proces učenja, danes
velja, da nam potrebo po učenju sproža in narekuje prav vsak dan posebej. Vseživljenjskost učenja postaja
naša stalnica!
Zakaj? se vprašajmo. Napredek, ki se je zgodil na različnih področjih, je povzročil, da se spreminjajo poklici,
panoge, potrebe ljudi in ljudje sami. Poglejmo primer avtomobilov. Pred tridesetimi leti smo se ukvarjali
s tem, ali je vozilo ustrezno zaščiteno proti rjavenju, pomembno je bilo, da smo imeli vzpostavljen dober
odnos z avtomehanikom, če nas je avto zaradi okvare pustil na cedilu …
Danes? Kakovost avta jemljemo kot samoumevno, rjavenje … kaj je že to?! Servis nam ponudi že prodajalec, ko se odločamo o modelu, celotna storitev se vrti okoli blagovne znamke, ki smo jo izbrali. Poklic
avtomehanika, ki se je nekoč zdel ključen, danes zamira, jutri pa bo morda tudi zamrl, če ne celo izumrl …
Tak, kot ga poznamo danes, prav gotovo ne bo!
Z znanjem je pravzaprav podobno kot z varčevanjem. Ko damo prihrankom prednost pred tekočo potrošnjo, to storimo, ker razmišljamo o prihodnosti. Vemo, da nam bo denar, ki bo povečan za obresti, prinašal
varnost in možnost potrošnje v prihodnosti.
Enako velja za učenje. O naložbi v lastno znanje in usposabljanje moramo razmišljati vsak dan sproti, zato
moramo znanje znati vrednotiti, smotrno načrtovati, ga pridobivati in ga na vse mogoče načine izpopolnjevati, dograjevati, nadgrajevati in razmišljati, kako ga bomo čim bolje znova in znova unovčili, ponovno
znati vrednotiti, kar imamo in kaj potrebujemo in tako v nenehnem krogu … Skrbeti za svoje znanje in
napredek pomeni za vsakogar izmed nas veliko odgovornost.
Odgovornost pa je ena od ključnih vrlin, prevzemanje odgovornosti pa je pravi ključ za doseganje osebne
trajne sreče in uspeha, saj nam daje moč, da oblikujemo svoje življenje po lastni meri, daje nam moč, da
vzamemo vajeti lastnega življenja v svoje roke. Tako nismo odvisni od drugih, pa tudi nismo odvisni od
kakršnih koli okoliščin. Zakonca Natalija in Dariusz Domin – Talidari pravita: »Ko dosežemo, da naša lastna
sreča ni odvisna od zunanjega sveta, je zunanji svet ne more uničiti.«
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Prevzemanje odgovornosti ima enak učinek kot: »Sezam, odpri se!« S prevzemanjem odgovornosti omogočamo sebi brezmejen dostop do sreče, zadovoljstva, moči, dobrega počutja in blagostanja.
Eden najpogostejših izgovorov tistih, ki nimajo navade biti odgovorni in sprejemati odgovornost, je: »Nisem vedel/la.« Kot da je to neki izgovor, opravičilo! Na vsakomer od nas leži odgovornost, koliko se bomo
ob formalnem izobraževanju še neformalno in samostojno učili in koliko bomo znali. Mnogi mislijo, da je z
diplomo konec tudi izobraževanja in učenja. Srečni in uspešni vedo, da ni tako, da je učenje nikoli dokončana zgodba. Nenehna pripravljenost na vseživljenjsko učenje je eden od ključnih faktorjev vaše sreče in
vašega uspeha!
Torej, učimo se in ob tem uživajmo. In: »Ne bojmo se življenja! Naj pljuska v nas z vso silo in v vse žile, naj
nas nese ali zanese, le ne pustimo, da nas spodnese. In imejmo ga radi, da bo tudi ono, življenje, imelo rado
nas!« (Tone Pavček)
Jelica Pegan Stemberger, ravnateljica
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PREDSTAVITEV ŠOLE
PRAVNA IDENTITETA ŠOLE
Ustanovitelj Višje šole za kozmetiko in velnes Ljubljana je Glotta Nova, center za novo znanje, d. o. o., Ljubljana.
Šola deluje v okviru pooblastil, ki so določena z zakonom in samostojno nastopa v pravnem prometu na
področju izobraževanja po javno veljavnih programih ali drugih programih neformalnega in priložnostnega učenja ter dejavnosti, ki so s tem povezani (svetovanje, mentorstvo, coaching …)
Višja šola je tudi članica skupnosti višjih strokovnih šol v Republiki Sloveniji.
Naziv šole: Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana
Skrajšan naziv šole: VSŠKV
Sedež šole: Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
Datum ustanovitve: Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana je bila
ustanovljena s sklepom Glotta Nove 11. 7. 2010.
Znak šole: Šola uporablja znak stiliziranega metulja.
Pečat šole:
Pečat obstaja v dveh velikostih, in sicer kot veliki pečat s premerom 35 mm in kot mali pečat s premerom
20 mm. Pečat je okrogle oblike, na obodu katerega je izpisano: Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes
Ljubljana. V sredini pečata je stiliziran metulj kot zaščitni znak šole.
Kontakt:
Telefon: 01/5200 670
Faks: 01/5200 676
E-pošta: www.vskv.si, www.vskv.hr
Ravnateljica VSŠKV: Jelica Pegan Stemberger, prof.
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ŠTUDIJSKI PROGRAMI
»Če se najraje učimo z delom in si želimo pridobiti praktična, pa vendar strokovna znanja, ki nam bodo
omogočila boljšo zaposljivost, osebnostni razvoj in višjo plačo, potem je študij na Višji strokovni šoli za
kozmetiko in velnes Ljubljana prava izbira za vas.«
V študijskem letu 2015/2016 izvajamo višješolska študijska programa: VELNES in KOZMETIKA
Osebna izkaznica programa VELNES:
Stopnja pridobljene izobrazbe: VI., enovit višješolski študij
Vrsta pridobljene izobrazbe: program za pridobitev formalne izobrazbe
Raven zahtevnosti: zelo zahtevna dela
Trajanje študija: študij po rednem študijskem programu traja 2 leti (4 semestre), za izredni študij pa smo
zaradi narave študija in optimalne organizacije za študente predvideli triletni program (3 cikli).
Obseg: 120 kreditnih točk po ECTS
Pridobljeni naziv: organizator/organizatorka poslovanja v velneški dejavnost
Okrajšava: org. posl. vel. (OVD)
Ime in koda poklicnega standarda: Organizator/organizatorka velneške dejavnosti (08377630)
Klasius-P: potovanja, prosti čas (drugo) (8129)
Ime in koda poklica: Drugi poklici in osebne storitve, d. n., n. o. (5149.00)
Program vsebuje 4 obvezne module:
•
•
•
•

Komunikacija
Ekonomika in poslovanje
Trženje in turizem
Velnes

in 4 izbirne module:
•
•
•
•

Zdravo prehranjevanje
Gibanje, telesne aktivnosti
Duševni velnes
Lepotna in telesna nega

Osebna izkaznica programa KOZMETIKA:
Stopnja pridobljene izobrazbe: VI., enovit višješolski študij
Vrsta pridobljene izobrazbe: program za pridobitev formalne izobrazbe
Raven zahtevnosti: zelo zahtevna dela
Trajanje študija: študij po rednem študijskem programu traja 2 leti (4 semestre), za izredni študij pa smo
zaradi narave študija in optimalne organizacije za študente predvideli triletni program (3 cikli).
Obseg: 120 kreditnih točk po ECTS
Pridobljeni naziv: kozmetičar/kozmetičarka
Okrajšava: KOZM.
Ime in koda poklicnega standarda: Tehnolog/tehnologinja kozmetične nege, kozmetik/ kozmetičarka za
področje svetovanja in trženja (85/2007)
Klasius-P: kozmetika, kozmetična masaža in lepotičenje (drugo) (8153)
Ime in koda poklica: Drugi poklici in osebne storitve, d. n., n. o. (5149.00)
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Program vsebuje naslednje obvezne module:
•
•
•
•
•
•
•
•

Komunikacija in informatika
Kozmetična nega
Mikrobiologija z epidemiologijo
Menedžment in svetovanje
Kozmetične naprave
Biokemija in farmakognozija
Anatomija, fiziologija z osnovami patologije
Svetovanje za dobro počutje

in 4 izbirne module:
•
•
•
•

Masažne tehnike
Aromaterapija
Specialna pedikura
Zdrav način življenja

V obeh programih je VSŠKV pripravila več lastnih prosto izbirnih predmetov (PIP-ov).
Prosto izbirni predmeti, ki so last VSŠKV, so:
• Coaching za zdravje in dobro počutje (osebno blagostanje),
• Športno rekreativna dejavnost starejših in medgeneracijsko povezovanje,
• Razvoj lastnega posla in izgradnja osebne/poslovne odličnosti
• Povezanost telesa in duha (taktilne, subtilne in gibalne tehnike vzpostavljanja lastne homeostaze
telesa in duha).
Zgornji PIP-i še niso akreditirani, so pa v postopku akreditacije! Pri akreditiranju programov smo naleteli na
težavo. Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje je akreditacijo PIP-ov vseh višješolskih programov začasno »zamrznil« z izgovorom, da je teh predmetov na »tržišču« že tako ali tako preveč.
V tekočem študijskem letu bo potrebno voditi posebne akcije, da se »zamrznitev« PIP-ov odpravi in da se
že pripravljeni PIP-i akreditirajo. Samo na tak način se izobraževalni program od istega izobraževalnega
programa na tržišču lahko v večji meri razlikuje.
Prosto izbirni predmeti, ki jih bomo izvajali v študijskem letu 2015/2016, bodo tako:
Za študente vseh letnikov in vseh programov:
• Refleksoconska masaža; program bo izpeljan v maju in juniju 2016,
• Specialne tehnike masaže (samo za tiste študente, ki bodo končali program Osnove masaže ali pa
so kozmetični tehniki); program bo izpeljan v septembru 2016,
• Kozmetična nega v programu Velnes (samo za tiste študente, ki se bodo udeležili programa usposabljanja Moč kozmetične nege za boljše počutje posameznika ali pa so po izobrazbi kozmetični
tehniki); predmet bo izpeljan po urniku za K1 (od februarja 2016 dalje),
• Športna animacija in osebno trenerstvo in Menedžment stresa in osebno trenerstvo za študente
programa Kozmetika in za študente Velnesa, ki teh dveh predmetov nimajo v programu izvedbe
programa Velnes; predmeta bosta izpeljana po urniku za V2.
Nabor predmetov v š. l. 2015/2016 je bogat, veliko bogatejši kot v letu 2014/2015. Razpis za izbor prosto
izbirnih predmetov bo šola izpeljala v mesecu novembru 2015.
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ZNAČILNOSTI ŠTUDIJA
• Študenti pridobivajo kakovostna in uporabna znanja s področja kozmetike in velnesa.
• Osebnostno se razvijajo v odgovorne, humane in empatične osebnosti s sposobnostmi za ustrezno komunikacijo, svetovanje/coaching, vodenje sebe, zaposlenih in posla.
• Vzgajajo se za odgovorno, strokovno in znanstveno podprto delo v stroki.
• Sposobni so se vključevati v raziskovalno delo na vseh ravneh študija in obvladajo prenos in s tem
razširjanje (diseminacijo) znanja.
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POSLANSTVO, VIZIJA IN RAZVOJNA STRATEGIJA
VSŠKV
POSLANSTVO ŠOLE
Poslanstvo šole je izvajanje višješolskih strokovnih programov, programov izpopolnjevanja in usposabljanja ter drugih programov vseživljenjskega učenja.
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana (v nadaljevanju šola) je samostojni višješolski zavod,
v okviru katerega poteka izobraževanje, usposabljanje, raziskovanje, svetovanje in coaching na področju
nege in lepote, dobrega počutja, zdravja in zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga.
Pri programski shemi, razvoju in izvedbi programov šola vsebinsko sledi sodobnim razvojnim trendom pri
nas in v svetu- predvsem celostnemu (holističnemu) pogledu na razvoj človeka in njegovo zdravje. Področje nege, lepote, dobrega počutja, zdravja, zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga… je interdisciplinarno, zato je celostnost na tem področju nujna.
Šola zagotavlja kakovostno in uporabno znanje in suverene, etične ter empatične strokovnjake na področju kozmetike, dobrega počutja, zdravja ter zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga. To šola dosega
s kakovostnim izobraževalnim programom in z njegovim izpopolnjevanjem ter prilagajanjem mednarodnim in domačim standardom, sferi dela ter potrebam uporabnikov.
Šola bogati nacionalno in mednarodno okolje s kakovostno izobraženimi kadri - kadri, ki znajo samostojno,
ustvarjalno in profesionalno delati na strokovnem področju, za katero so se izobraževali ter voditi in organizirati lastno delo in delo drugih.
Šola za uresničevanje svojega poslanstva potrebuje sposobne, ambiciozne in moralno- etične študente, ki
znanje in veščine pridobivajo ob pomoči sodobnih metod poučevanja in z lastnim aktivnim sodelovanjem
v izobraževalnem procesu.
Višješolski učitelji in sodelavci šole so akademska skupnost ustvarjalnih in strokovno neodvisnih strokovnjakov, ki sodelujejo z različnimi ustanovami na strokovnem področju, ki je osrednja dejavnost šole na
nacionalni in mednarodni ravni ter tudi sami prispevajo znanje, ki ga odkrivajo s svojo dejavnostjo.
Šola si prizadeva za pozitivno identifikacijo študentov, diplomantov in zaposlenih z vizijo šole.

VIZIJA ŠOLE
Postati članica skupine najbolj kakovostnih evropskih šol s področja nege in lepote, dobrega počutja,
zdravja in zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga…
Postati uveljavljen in odgovoren nosilec izobraževanja in prenosa znanja na slovenski nacionalni ravni…
Postati vodilna na področju strokovnega in pedagoškega raziskovanja na področju nege in lepote, dobrega počutja, skrbi za zdravje in zdrav in uravnotežen življenjski slog...
Prevzeti iniciativo nad izobraževanjem in znanjem na področju nege in lepote, dobrega počutja, zdravja in
zdravega ter uravnoteženega življenjskega sloga...
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RAZVOJNA STRATEGIJA
Strateški cilji Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana so po časovnem zaporedju naslednji:
• Vzpostavitev šole kot institucije, ki bo razvijala stroko, usposabljala dobre kadre za delo in nadaljnje izobraževanje ter strokovno sodelovala z domačim in mednarodnim okoljem.
• Doseči odličnost in si vsako leto glede kakovosti postaviti prave, vzdržne in višje cilje.
• Organiziranje učnega in razvojnega središča, katerega dinamično jedro bo šola in v katerem bo
šola razvijala in uresničevala svoje zmožnosti in priložnosti, študenti in strokovni sodelavci pa
zadovoljevali potrebe po novih znanjih.
• Vzpostavitev mehanizmov za ugotavljanje enakovrednosti in presežkov pri vključevanju šole v
enoten evropski višješolski prostor.
• Zagotavljanje optimalnih prostorskih, materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje in razvoj
šole.
• Permanentno spremljanje stroke in posodabljanje programov.
• Razvoj stroke s prenosom novih spoznanj iz študijskega procesa nazaj v stroko.
• Širjenje in izmenjava znanja z objavljanjem v strokovnem tisku in drugih medijih ter sodelovanjem na strokovnih posvetovanjih.
• Promocija kozmetike, dobrega počutja, zdravja in zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga… kot stroke in strokovnih metod v družbenem okolju.
• Usposabljanje za komunikacijo in negovanje splošno veljavnih človeških vrednost ter empatičnosti na vseh ravneh delovanja šole.
• Ohranjanje in negovanje stikov med diplomanti ter med diplomanti in šolo prek kluba diplomantov (alumni klub).
• Vzpostavitev široke mreže mednarodnega sodelovanja ter izmenjave znanja, študentov in višješolskih predavateljev.
Razvojna strategije je postavljena za pet let in se zaključi septembra 2018. Na osnovi strateškega načrtovanja se pripravi izvedbeni načrt za vsako študijsko leto posebej (LDN).
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KDO PRAVZAPRAV SMO? IN KAKŠNI ŽELIMO BITI?
Smo višja strokovna šola za lepoto in nego, dobro počutje, zdravje, gibanje in rekreacijo ter zdrav in zlasti
uravnotežen življenjski slog. Naša osrednja pozornost so študenti in študentke šole, ustvarjanje pogojev
za njihov uspešen potek in zaključek študija ter skrb za razvoj znanja in veščin tudi po zaključku njihovega
šolanja.
Naša vodila in standardi so:
• SAMO ZNANJE ŠTEJE je cilj, ki mu bomo na šoli absolutno sledili. Zasledovanje tega cilja pomeni
za šolo, predavatelje in študente veliko obveznost.
• Najpomembnejši cilj šole je KAKOVOSTNO IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROCESA, ki je sodelavno,
tesno in partnersko povezano z organizacijami, ki izvajajo praktično izobraževanje in sodelujejo
pri praktičnemu izvajanju teoretičnega dela študija. Tak način sodelovanja organizacij pri izobraževanju je povsem primerljiv z evropsko sodobno in uspešno prakso in je zlasti primeren za
področje poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki naj usposablja za potrebe konkretne stroke.
• Skupaj s predavateljskim zborom višje strokovne šole, ki ga sestavljajo predavatelji z dolgoletnimi
izkušnjami v pedagoškem delu in strokovnjaki iz prakse, si bomo prizadevali prilagajati študijski
program potrebam trga delovne sile in gospodarstva ter skrbeli za take medsebojne odnose na
šoli, ki bodo krepili razumevanje in sodelovanje med vsemi nastopajočimi. DOBER PREDAVATELJSKI TIM: vsako dobro šolo lahko naredijo samo dobri, motivirani , odgovorni in predani izobraževalci (predavatelji, mentorji, inštruktorji, laboranti…), ki vedo, kako ravnati z znanjem, da znanje
“pade na dobra tla in bogato obrodi.” V VSŠKV vemo, kdo so dobri predavatelji in znamo delati z
znanjem.
• RAZNOVRSTNA PODPORA ŠTUDENTOM:
svetovanje in karierno svetovanje, karierni in podporni klubi, središče za samostojno učenje,
e-referat, e-knjižnica, alternativne možnosti učenja na daljavo, coaching, mentorstvo, tutorstvo ...,
bodo študentom dobrodošla pomoč na njihovi študijski poti do poklica in tudi pozneje.
• SKRB ZA KAKOVOSTstalno spremljanje in ugotavljanje kakovosti, po določenih izbranih kazalcih kakovosti, po načelu:
»Nikoli nismo tako dobri, da ne bi mogli biti še boljši«.
• PESTRE IN AKTUALNE PROSTO IZBIRNE VSEBINE,
ki pripomorejo k razširjanju znanja, veščin in kompetenc študentov in diplomantov ali k njihovemu poglabljanju.
• SKRB ZA ZNANJE ŠTUDENTOV,
tudi ko ti zaključijo s formalnim izobraževanjem (organizacija permanentnega stalnega usposabljanja, alumni klubi,…)
• Udobno, funkcionalno in prijazno UČNO OKOLJE
(za izobraževalce in študente/-ke) ter kolikor možno dobro in kakovostno izrabljen ČAS ZA ŠTUDIJ
je eno od pomembnih vodil šole.
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• INDIVIDUALNA OBRAVNAVA ŠTUDENTOV
ni enostavna, je pa za dobro šolo nujna. Študent je osebnost in aktiven soustvarjalec študija. Njegov glas je pomemben in šteje.
• SODELOVATI S TUJINO
(sodelovanje s sorodnimi šolami v tujini z namenom stalnega izboljševanja in posodabljanja
študijskega procesa in njegove vsebine, delovanje na projektih, izvajanje študijske prakse skozi
mobilnost, razne druge oblike mobilnosti…) nam je v užitek in v veselje, saj vemo, kako to gre. To
veselje znamo prenesti tudi na študente in le te v sodelovanja tudi aktivno vključiti.
• VSŠKV je TRAJNOSTNO NARAVNANA ŠOLA ,
ki pri svojih študentih in udeležencih spodbujala zavestno trajnostno odgovornost do sebe in
okolja (strank, partnerjev, organizacij, stroke…).
• VSŠKV PREVEVA REKLO “MISLIMO ZELENO”- prihodnost “Deželice na sončni strani Alp” je samo
v zelenem mišljenju, zelenih delovnih mestih… Zato je potrebna menjava pogleda na vsako že
obstoječe delovno mesto, na vsako novo delovno mesto…V VSŠKV mislimo zeleno! In ne samo
mislimo, tudi delujemo v tej smeri (bio, eko, zdravo, trajnostno, uravnoteženo!).
• INTEGRATIVNI PRISTOP K UČENJU TEORETSKIH IN PRAKTIČNIH VSEBIN
Z organizacijo študija bo zagotovljeno povezovanje teoretskega in praktičnega znanja. Študentovo znanje veščin ima tako štiri stopnje:
1. teoretsko znanje o veščini,
2. teoretsko znanje o veščini z znanjem, pridobljenim z opazovanjem,
3. teoretsko znanje o veščini s praktičnim znanjem pridobljenim pod mentorstvom,
4. teoretsko znanje o veščini in njeno samostojno izvajanje.
• INTEGRATIVNI PRISTOP KOT »KBL«.
Celotni študij izhaja iz principa »klient based learning« (KBL). To pomeni, da izhajamo iz stranke in
da je kozmetik/velnes strokovnjak usmerjen k reševanju strankinih težav. Evalvacije študija na podobnih šolah v tujini kažejo, da si študent učno vsebino tako bolje zapomni, parcialno znanje laže
in bolje integrira v celovito znanje, interes za študij se poveča, študent pa se tudi več samostojno
in individualno uči.
• PROBLEMSKA USMERJENOST.
Integrirani študij v obeh konceptih, to je kot povezava teoretskega znanja in veščin in kot KBL,
omogoča tudi problemsko naravnanost pouka. Z vertikalnim povezovanjem teoretskih znanj s
praktičnim lahko obojesmerno povežemo teorijo in prakso. Spoznavanje teorije na praktičnih
primerih omogoča, da študent ilustrativne probleme obravnava že od 1. letnika dalje. Teoretsko
znanje se tako osmisli, študent pa se za reševanje problemov kot metodi učenja in delovanja tudi
razvija ves čas študija. Več vzporednih procesov (učenje teorije, učenje veščin in problemsko ter
KBL-učenje) pa povečujejo izkoristek študijskega časa študenta in šole.
• STIKI S STRANKAMI VES ČAS ŠTUDIJA.
Pomembno je, da se študent seznani z delom, ki ga bo opravljal že v prvem letniku in to na čim
bolj praktičen način. Spoznavanje poklica in zgodnji stik s strankami študenta razvijata za komunikacijsko ustrezni in etični odnos do stranke že od začetka študija. Veščina komuniciranja je integrirana v vse predmete, razen tega le to študenti spoznavajo direktno preko praktične izkušnje s
prisotnostjo in delom v organizacijah v času prakse.
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• SPODBUJANJE AKTIVNEGA UČENJA.
Močno povečane možnosti za dostop do informacij, ki jih je omogočil tehnološki razvoj, omogočajo večji delež samostojnega študija in spremembo nekaterih študijskih zahtev. Usposabljanje za
samostojno učenje je postalo bolj pomembno, kot pa posredovanje znanja z učitelja na študenta.
V organizaciji dela šole se to izraža kot povečano število ur za seminarje, priprava na predavanja,
kot aktivno vključevanje študentov v posredovanje znanja in kot delo v manjših skupinah. Hkrati
se zmanjšuje delež predavanj, pri katerih učitelj znanje posreduje, študent pa ga pasivno sprejema. Zaradi večjega deleža izkušenj je ta delež zelo velik zlasti pri izrednem študiju.
• UČENJE IN SPODBUJANJE AKCIJSKEGA UČENJA
21. stoletju velja moto višje, hitreje, močneje in tempo je na vseh področjih življenja čedalje hitrejši. Ne zadostuje zgolj reagiranje na spremembe, za dvig nad sivo povprečje je potreben korak
dlje – obvladovanje sprememb in njihovo sooblikovanje ter s tem posredno diktiranje tempa. S
proaktivnim pristopom se posamezniki tako naučijo kako ukrepati v situacijah kadar ni na voljo
veliko informacij in se je potrebno opirati malodane na občutek. Zato je rešitev nastale situacije
odvisna predvsem od posameznika - od njegovih sposobnosti učiti se, uporabljati že pridobljeno
znanje in ga združevati z izkušnjami ter uporabiti v okviru nove situacije. Pomembno pa je poudariti, da je za akcijsko učenje bistveni temelj znanje, pridobljeno tekom tradicionalnih poti učenja
– ali povedano drugače, akcijsko učenje je nadgradnja v uporabi strokovnega znanja, izkušenj in
veščin, tako imenovanega programiranega znanja. Kulture in veščine akcijskega učenja se je zato
potrebno učiti zelo zgodaj in ne takrat, ko smo zaposleni. Postavljanje vprašanj je srce akcijskega
učenja.« (Miglič: 1998: 63). Tem vprašanjem rečemo tudi drugače coaching vprašanja.
Akcijsko učenje je torej proces, ki vključuje delo na realnem problemu ali izzivu in uporabi znanj
in veščin majhne skupine ljudi. Na osnovi postavljanja učinkovitih vprašanj, drugačnega pogleda
na stare, ustaljene načine delovanja in vnašanja novih, svežih pogledov in rešitev, posamezniki in
skupine prihajajo do učinkovitih in ustvarjalnih rešitev, ki jih je mogoče uporabiti v praksi. Akcijsko
učenje je način, kako lahko razrešujemo vsakodnevne probleme in vprašanja operativne narave, s
katerimi se srečujemo pri svojem delu.
• SPODBUJANJE ODGOVORNEGA IN AKTIVNEGA ODNOSA ŠTUDENTOV, MENTORJEV, INŠTRUKTORJEV…IN DRUGIH DO ŠTUDENTSKE PRAKSE. Praksa je v višji strokovni šoli pomemben element učenja, zato mora biti odnos višje šole do njenega izvajanja nadvse skrben in odgovoren, kakovost
prakse pa na visoki ravni. V veliki meri bomo k temu pripomogli z nenehnim izobraževanjem in
usposabljanjem mentorjev in inštruktorjev, z nenehnim navezovanjem le teh na šolo. Poleg prakse
v domačih organizacijah bomo skrbeli tudi za mobilnost študentov in pridobivanje izkušenj skozi
opravljanje prakse v tujini.
Poleg naše temeljne dejavnosti- izvajanje javno veljavnih izobraževalnih programov, V VSŠKV potekajo
tudi druge dejavnosti, ki so povezane s temeljno dejavnostjo: neformalno izobraževanje in usposabljanje
za diplomante šole, za potrebe organizacij, za izobraževalce, za mentorje v organizacijah…; pridobivanje
evropskih sredstev, ki nam omogoča razvojno delovanje, povezovanje s sorodnimi institucijami doma in v
tujini ter razvijanje in vpeljevanje novosti v izvajanje naših izobraževalnih programov in druge dejavnosti,
ki so usmerjene v razvojno delovanje zavoda in gospodarno ravnanje z vsemi viri zavoda; za širšo javnost
pa organiziramo različna krajša usposabljanja, s katerimi posameznike zlasti osveščamo o skrbi za zdravo
lepoto, dobro počutje, zdravje, zlasti pa za zdrav in uravnotežen življenjski slog.
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PODLAGE ZA IZDELAVO LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA (LDN)
Letni delovni načrt (LDN) je temeljni dokument VSŠKV, s katerim šola vsako leto določi obseg, vsebino in
organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela in pogojev za njegovo izvedbo.
Osnova za pripravo LDN so zakoni, izvršilni predpisi in interni pravilniki:
Zakon o zavodih (Ur. list RS, 12/91, 17/91,55/92, 66/93, 8/96, in 36/2000),
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju /ZVSI/, (Ur. list RS, 100/2013)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/, (Ur. list RS, 98/2005),
Zakon o šolski inšpekciji (Ur. list RS, 114/2005),
Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. list RS, 110/2006),
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. list, 73/2004),
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. list, 55/2003),
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, 42/2002),
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih (Ur. list RS, 112/2005),
Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol (Ur. list RS, 95/2008)
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. list RS, 54/2002),
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS,
23/2006, 72/2007),
Pravilnik o nomenklaturi poklicev (Ur. list, 77/03, 27/04, 73/04, 18/05, 54/05, 103/05, 21/06, 05/06, 136/06,
31/07, 85/07, 17/08),
Pravilnik o študijskem koledarju v višjih strokovnih šolah (Ur. list, 54/1996),
Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem
izobraževanju (Ur. list RS, 35/2011),
Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. list, 29/2006),
Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. list, 20/2006),
Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. list, 109/2006),
Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. list, 83/2008),
Pravilnik o organizaciji in delovanju VSŠKV,
Pravilnik o diplomskem izpitu VSŠKV,
Poslovnik za delovanje študijske komisije VSŠKV (v nastajanju),
Obrazci VSŠKV, ki so potrebni za:
• Vpis,
• Diplomski izpit,
• Komisijski izpit,
• Praktično izobraževanje,
• Drugi obrazci, potrebni pri organizaciji študija.
Predlog LDN obravnavajo strokovni organi šole in svet zavoda, ki ga tudi sprejme.
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IZVAJANJE PROGRAMA V ŠTUDIJSKEM LETU
2015/2016
VPISANI ŠTUDENTI V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016
Na šoli bomo v študijskem letu 2015/2016 izvajali program Velnes (prvi in drugi letnik ter 3. cikel programa
Velnes: V1, V2, VC3) in Kozmetika (prvi in drugi letnik; K1, K2).
Vpisani študenti:
Velnes1: 48 študentov, 41 deklet in 7 fantov
Velnes2: 27 študentov, 21 deklet in 6 fantov
Velnes3, 3. cikel: 20 študentov, 15 deklet in 5 fantov
Kozmetika1: 33 študentov, 32 deklet in 1 fant
Kozmetika2: 14 študentov, vsi dekleta
Tako je na šoli v študijskem letu 2015/2016 vpisanih skupaj 142 študentov, 123 deklet in 19 fantov.

ŠTUDIJSKI JEZIK
Programi VSŠKV potekajo v slovenskem jeziku. Posamezne dele programa bo šola izvajala v tujem jeziku
(gostujoči predavatelji). Program, ki poteka v tujem jeziku s prevajanjem v slovenščino, velja za slovenskega.

ŠTUDIJSKE OBLIKE
Študijski program bomo izvajali:
• V “klasični učni obliki”
• V kombinaciji spletnega in klasičnega izobraževanja in učenja- kombinirano izobraževanje.
Podpirali bomo tudi samoizobraževanje študentov bodisi v Središču za samostojno učenje ali študij za samostojno učenje v drugih oblikah.

KOMBINIRANO IZOBRAŽEVANJE
Kombinirano izobraževanje bomo ponudili študentom kot možnost pri posameznih predmetih, za katere
bo imela šola pripravljeno spletno učno pot. Študent bo o tem podpisal dodatek k pogodbi o izobraževanju in dobil tutorja, predavatelj pa bo imel mentorsko vlogo.
Potek in pravila kombiniranega študija so v izdelavi.

NOTRANJA ORGANIZIRANOST VSŠ
VSŠKV je organizirana, kot zahtevata Zakon o višjem strokovnem izobraževanju in Akt o ustanovitvi Višje
strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana. Šola izvaja oba programa kot izredni študij.
Izredni študij se organizacijsko prilagaja zaposlenim osebam. Študij predvideva plačilo vpisnine in šolnine.
Vpisnina pokriva administrativne stroške, v šolnino pa so zajeti stroški izobraževalnega procesa, dvakratno opravljanje posameznega izpita, interna študijska gradiva, uporaba sodobne specialne opreme, pripomočkov … Drugi stroški so plačljivi: ostali izpiti in nadstandardne storitve (npr. fakultativne strokovne
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ekskurzije, posebni tečaji, ki jih organizira šola v dogovoru s študenti …). Za študente, ki jim bodo priznani
izpiti, opravljeni na drugih šolah, se znesek šolnine ne spremeni. Spremeni se lahko samo v primeru, če se
študentu prizna več kot 60 % kreditih točk. V primeru znižane šolnine študent plača stroške, ki nastanejo
zaradi priznavanja posameznega predmeta. Izredni študent se vpiše vsako študijsko leto, letnik pa se mu
prizna, ko ima opravljene vse zahtevane obveznosti programa za posamezen letnik. Študent, ki po treh vpisih ne opravi vseh izpitov, se mora vpisati evidenčno. Evidenčni vpis je interni vpis v posebno bazo šole in
s seboj ne prinaša statusa študenta. Z evidenčnim vpisom študent pridobi pravico opravljanja manjkajočih
izpitov, pravico do obveščanja, pravico do konzultiranja s predavatelji … V primeru drugih neizpolnjenih
obveznosti (npr. neopravljene seminarske ali laboratorijske vaje, kjer je zahtevana minimalna prisotnost 80
% ur) študent plača prispevek, ki pokriva stroške teh obveznosti, v skladu s cenikom šole.

OBSEG IN RAZPOREDITEV PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKIH OBVEZNOSTI
1. V programu KOZMETIKA
a.) Predmetnik za izredni študij v 1. letniku:
SK
Prakt.

Letnik,

Ime modula /predmeta /
druge sestavine

O-obv.
I-izb.

PR

SV

LV

SK

Komunikacija in informatika

izobr.,
sam.
delo*

KT

540

18

Poslovna komunikacija in vodenje

1–O

12

18+2

/

32

150*

5

Strokovna terminologija v tujem jeziku (angl.)

1–O

15

20+2

/

37

150*

5

Računalništvo in informatika

1–O

12

18+2

32

150*

5

Praktično izobraževanje: Komunikacija in informatika

1–O

/

/

/

90

3

Biokemija in farmakognozija

1-O

16

14+6

36

150*

5

Anatomija, fiziologija z osnovami patologije

1-O

18

12+2

36

150*

5

Mikrobiologija z epidermiologijo

1-O

12

14+6

32

150*

5

820

27

/

/

Kozmetična nega
Dermatovenerologija

1–O

12

8+6

/

26

120*

4

Kozmetologija

1–O

12

8

6+2

6

150*

5

Kozmetična nega

1–O

10+
10

/

66+
66+
13+
10

175

240*

8

Praktično izobraževanje: Kozmetična nega

1–O

/

/

/

/

310

10

Prosto izbirni predmet

1/2 – I

16

/

24+2

42

150*

5
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b.) Predmetnik za izredni študij v 2. letniku:

Letnik,
O-obv.
I-izb.

Ime modula /predmeta /
druge sestavine

PR

SV

LV

SK

SK
Prakt.
izobr.,
sam.
delo*

KT

510

17

Menedžment in svetovanje

2–O

Varovanje zdravja

2–O

14

/

16+2

32

150*

5

Kultura vedenja

2–O

14

/

6+6+2

28

150*

5

Podjetništvo, trženje in kakovost storitev

2–O

20

8

7+3

38

120

4

Praktično izobraževanje: Menedžment in svetovanje

2–O

/

/

/

/

90

3

Svetovanje za dobro počutje

2–O

15

20+2

/

37

150*

5

Kozmetične naprave

2–O

440

16

Delovanje kozmetičnih naprav

2–O

14

/

6+6+2

28

120

5

Uporaba kozmetičnih naprav

2–O

12

/

50+5

67

150

5

Praktično izobraževanje: Kozmetične naprave

2–O

/

/

/

/

170

6

Specialna pedikura

2–I

410

20

Problemi nog in stopal

2–I

12

/

50+5

67

120*

5

Specialne tehnike pedikure

2–I

15

/

32+5

52

150*

5

Praktično izobraževanje: Specialna pedikura

2–I

/

/

/

/

140

10

1/2– I

16

/

24+2

42

150*

5

SK

SK
Prakt.
izobr.,
sam.
delo*

KT

460

15

Prosto izbirni predmet

2. V programu VELNES
a.) Predmetnik za izredni študij v 1. letniku:

Letnik,
O-obv.
I-izb.

Ime modula /predmeta /
druge sestavine

PR

SV

LV

Komunikacija
Poslovno sporazumevanje in vodenje

1–O

20

15+2

/

37

120*

4

Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku (angl.,
nemšč.)

1–O

15

25+2

/

37

120*

4

Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku (ital.,
angl., nemšč., franc.)

1–O

15

15+2

/

36

120*

4

Praktično izobraževanje: Poslovno sporazumevanje
in vodenje

1–O

/

/

/

/

100

3

600

20

Ekonomika in poslovanje
Ekonomika in podjetništvo

1–O

12

/

25+2

39

150*

5

Poslovna informatika s statistiko

1–O

20

/

10+5+
5

40

150*

5

Pravni predpisi

1–O

22

4+2

/

28

150*

5

Praktično izobraževanje: Ekonomika in poslovanje

1–O

/

/

/

/

150

5

600

20

Trženje in turizem
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Trženje storitev

1–O

20

0

15+3

33

210*

7

Uvod v turizem in destinacijski menedžment

1–O

25

0

20+3

46

240*

8

Praktično izobraževanje: Turizem in trženje storitev

1–O

/

/

/

/

150

5

210

7

Velnes
Velnes in velneška dejavnost

1–O

24

/

36+
10+4

74

210*

7

Prosto izbirni predmet

1/2 - I

16

/

24+2

42

150*

5

SK
Prakt.
izobr.,
sam.
delo*

KT

640
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b.) Predmetnik za izredni študij v 2. letniku:

Letnik,
O-obv.
I-izb.

Ime modula /predmeta /
druge sestavine

PR

SV

LV

SK

Velnes

2-O

Upravljanje in poslovanje velneških centrov

2–O

20

30+3

53

210*

7

Oblikovanje in trženje velneških proizvodov

2–O

20

30+3

53

240*

8

Praktično izobraževanje: Velnes

2–O

/

/

/

190

6

Gibanja, telesne aktivnosti

2–I

810

27

Osnove gibanja in športne aktivnosti

2–I

25

/

35+5+3

80

300*

10

Športa animacija in osebno trenerstvo

2–I

25

/

35+5+3

80

300*

10

Prak. izob.:Zdrav način življenja in gibanja

2–I

210

7

Duševni velnes

2–I

Čustvena inteligenca in osebni razvoj

2–I

25

/

30+5+5

65

300*

10

Menedžment stresa in metode sproščanja

2–I

30

/

30+5+5

70

300*

10

Prak. izob.: Zdrav način življ. In osebnostna rast

2–I

210

7

Prosto izbirni predmet
Diplomska naloga

/

27

1/2 – I

16

0

24+2

42

150

5

2-O

/

/

/

/

150

5

-Opomba 1: Zgornji predmetniki so prilagojeni izrednemu študiju.
Opomba 2:
PR – predavanja; SV – seminarske vaje; LV – laboratorijske vaje; SK – skupaj; Prakt. izobr.- praktično izobraževanje, Sam. delo – *skupno število ur samostojnega dela študenta, O–obvezni predmet, I- izbirni predmet
Opomba 3: Za prosto izbirni predmet se študenti lahko odločijo ali v prvem ali v drugem letniku.
Opomba 4: Opomba: Predmetnik za redni študij obeh programov se nahaja na spletni strani šole (www.
vskv.si, pod Programi)
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ZAČETEK PREDAVANJ
Začetek predavanj je v četrtek, 1. oktobra 2015, Velnes2 (V2); v petek, 2. oktobra 2015, Kozmetika2 (K2); v
ponedeljek, 5. oktobra 2015, Velnes 1 (V1); v torek, 6. oktobra 2015, Kozmetika1 (K1); v sredo, 7. oktobra
2015, Velnes 3. cikel (VC3)
Program uvodnega dne je naslednji:
• predstavitev šole,
• kratka predstavitev ciljev programa Velnes, Kozmetika,
• predstavitev vodstva, pedagoškega kadra in organov šole,
• predstavitev poteka študijskega leta, urnika, študijskega koledarja in posameznih značilnosti izva
janja programa,
• o izvedbi praktičnega izobraževanja,
• v prvih letnikih o metodah in tehnikah učenja,
• v prvih letnikih o šolskem bontonu,
• v 2. letniku o izdelavi diplomske naloge in o diplomskem izpitu …

PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI
Šola razpolaga z lastnimi prostori na Poljanski 95 v Ljubljani. Razpolaga tudi z vso opremo, orodji in napravami, ki so za izvedbo programa določeni s standardi in potrebni za kakovostno izvedbo programa.
Predavalnice so opremljene s sodobno avdio-vizualno opremo.
Šola ima delno urejene dostope za invalide.
Vpisani študentje uporabljajo posebej njim namenjen računalniški informacijski sistem, dostopen prek
spletnih in mobilnih povezav od koderkoli. Uporabniku prijazen sistem omogoča dostop do e-gradiv, učenje, informiranje, komuniciranje prek forumov, klepetalnic in osebnih sporočil, prijave na izpite, vpogled v
elektronski indeks ipd.
Šola ima tudi lastno knjižnico z osnovno študijsko literaturo za študente.
V preteklem študijskem letu smo pridobili novo učilnico za 35 študentov. Ob novi učilnici smo pridobili tudi
prenovljene prostore Središča za samostojno učenje, knjižnice in referata za študente. Tako bo učni proces
za študente v največji možni meri potekal na sedežu šole. Delno bo program Velnes1 potekal tudi v učilnicah in drugih učnih prostorih na Osnovni šoli Maksa Pečarja. Program študentov prvega in drugega letnika
programa Velnes in prvega in drugega letnika programa Kozmetika bo potekal na sedežu šole.
Za potrebo predmetov iz izbirnega modula Specialna pedikura (program Kozmetika) bomo zagotovili za
izvajanje poseben prostor na šoli. Opremljen bo tudi z vso potrebno opremo za izvajanje vaj (prakse).
Predmeti (praktični del) Kozmetična nega, Delovanje kozmetičnih naprav, Uporaba kozmetičnih naprav v
programu Kozmetika bodo potekali v Kozmetičnem salonu Lorger. Salon je v neposredni bližini šole.
Po potrebi bomo del programa Velnes in Kozmetika izvajali tudi v Cube Fitnesu in v prostorih podjetja
Higeja.
Skupne službe VSŠKV so na šoli.
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DOLŽINA PROGRAMA
Program predavanj in vaj bo za vse letnike trajal do konca meseca maja 2016. S pogodbo o izobraževanju
se šola in študent dogovorita za tri letno šolanje (trije cikli).
Študent lahko napreduje tudi hitreje, če mu to, upoštevajoč učne rezultate, dovoli predavateljski zbor.

URNIKI IN RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI
Urniki za posamezni letnik se nahajajo v spletni učilnici šole. Narejeni so pred začetkom študijskega leta in
veljajo za celo študijsko leto.
Predavatelji po predmetih, programih in letnikih so ravno tako opredeljeni v urniku.
Urna obveznost študentov na teden je razporejena od 2- do 4-krat (tu pa tam tudi kako soboto), odvisno od
posameznih predmetov. Obveznosti potekajo praviloma od 16.45 do 20.45.
Pri pripravi urnika skrbno načrtujemo, da ne posegamo v delovne obveznosti študentov, saj je večina naših
študentov zaposlena. Tudi dejavnosti zunaj programskih zahtev potekajo v poznopopoldanskih ali večernih urah.
Prvi izpitni roki so opredeljeni z urniki, drugi redni in prvi izredni izpitni rok pa sta opredeljena okvirno po
1. juniju (drugi redni) in 1. september (tretji redni rok).

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2015/2016
OKTOBER
1. oktober, četrtek

Začetek zimskega semestra

1. oktober, četrtek

Začetek predavanj, V2

2. oktober, petek

Začetek predavanj, K2

5. oktober, ponedeljek

Začetek predavanj, V1

6. oktober, torek

Začetek predavanj, K1

6. oktober, torek

Začetek predavanj – Delovanje kozmetičnih naprav, K2

7. oktober, sreda

Začetek študijskih dejavnosti 3. cikla programa Velnes

7. oktober, sreda

Začetek predavanj – Ekonomika in podjetništvo, V1

7. oktober, sreda

Začetek študijskih dejavnosti 3. cikla programa Velnes: Misija diploma 1. del:
Pravilnik o diplomskem izpitu + Tehnična navodila za oblikovanje diplomskih del

8. oktober, četrtek

Začetek predavanj – Računalništvo in informatika, K1

8. oktober, četrtek

Začetek predavanj – Varovanje zdravja, K2

8. oktober, četrtek

Začetek predavanj – Upravljanje in poslovanje velneških centrov, V2

8. oktober, četrtek

1. seja ŠK – obravnava vlog za ponovni, pogojni, evidenčni vpis

10. oktober, sobota

Začetek predavanj – Biokemija in farmakognozija (strokovna ekskurzija), K1

10. oktober, sobota

Začetek predavanj – Velnes in velneška dejavnost (strokovna ekskurzija), V1

12. oktober, ponedeljek

Začetek predavanj – Pravni predpisi, V1

12. oktober, ponedeljek

Začetek predavanj – Čustvena inteligenca in osebni razvoj, V2

13. oktober, torek

Začetek predavanj – Poslovna komunikacija in vodenje, K1

15. oktober, četrtek

Karierni dan
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16. oktober, petek

Preverjanje plačil

16. oktober, petek

Začetek programa – Uvajalni tečaj Moč kozmetične nege, K1, V1

20. oktober, torek

Zadnji dan vlaganja vlog na ŠK v zvezi s priznavanjem formalnega in neformalnega znanja ter statusi

21. oktober, sreda

Začetek predavanj – Strokovna terminologija v tujem jeziku ANG, K1

23. oktober, petek

Začetek predavanj – Strokovna terminologija v (prvem) drugem tujem jeziku ITA, V1, V2, K1

24. oktober, sobota

Začetek predavanj – Osnove gibanja in športne aktivnosti, V2

31. oktober, sobota

Dan reformacije
NOVEMBER

2. november, ponedeljek

Začetek obdobja praktičnega usposabljanja za študente vseh letnikov in
programov (obdobje traja do 31. avgusta 2016)

3. november, torek

Začetek predavanj – Svetovanje za dobro počutje, K2

5. november, četrtek

2. seja ŠK – obravnava vlog v zvezi s priznavanjem formalnega in neformalnega znanja ter statusi

5. november, četrtek

Začetek sejma Narava – Zdravje (sejem traja do 8. novembra 2015)

7. november, sobota

Začetek predavanj – Anatomija, fiziologija z osnovami patologije, K1

12. november, četrtek

Začetek predavanj – Uporaba kozmetičnih naprav, K2

16. november, ponedeljek

Preverjanje plačil

16. november, ponedeljek

Začetek predavanj – Strokovna terminologija v prvem (drugem) tujem jeziku ANG, V1

18. november, sreda

Začetek predavanj – Kozmetologija, K1

25. november, sreda

Začetek predavanj – Poslovno komuniciranje in vodenje, V1

25. november, sreda

Začetek predavanj – Oblikovanje in trženje velneških proizvodov, V2

25. november, sreda

Izpit – Varovanje zdravja

26. november, četrtek

Izpit – Računalništvo in informatika
DECEMBER

3. december, četrtek

Izpit – Delovanje kozmetičnih naprav

4. december, petek

Odprti (izredni) izpitni rok

7. december, ponedeljek

Izpit – Pravni predpisi, V1

9. december, sreda

Diplomski izpit

15. december, torek

Izpit – Poslovna komunikacija in vodenje, K1

16. december, sreda

Preverjanje plačil

16. december, sreda

Izpit – Ekonomika in podjetništvo, V1

17. december, četrtek

Izpit – Upravljanje in poslovanje velneških centrov, V2

21. december, ponedeljek

Začetek študijskih počitnic (konec počitnic 4. januar 2016)

25. december, petek

Božič

26. december, sobota

Dan samostojnosti in enotnosti
JANUAR

1. januar, petek

Novo leto

5. januar, torek

Izpit – Strokovna terminologija v tujem jeziku ANG, K1

6. januar, sreda

Izpit – Kozmetologija, K1

7. januar, četrtek

Začetek predavanj – Dermatovenerologija

8. januar, petek

Izpit – Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku ITA, V1, V2

9. januar, sobota

Začetek predavanj – Mikrobiologija z epidemiologijo, K1

9. januar, sobota

Izpit – Anatomija, fiziologija z osnovami patologije, K1

12. januar, torek

Začetek predavanj – Problemi nog in stopal, K2
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13. januar, sreda

Začetek predavanj – Specialne tehnike pedikure, K2

15. januar, petek

Začetek predavanj – Tečaj nemškega jezika K1, V1, K2, V2

15. januar, petek

Erazmus dan

16. januar, sobota

Preverjanje plačil

18. januar, ponedeljek

Začetek predavanj – Poslovna informatika s statistiko, V1

21. januar, četrtek

Misija diploma 2. del: Iskanje in navajanje virov – V3

22. januar, petek, in 23. januar, soboInformativa
ta
26. januar, torek

Izpit – Svetovanje za dobro počutje, K2

27. januar, sreda

Začetek predavanj – Trženje storitev, V1

29. januar, petek

Izpit – Uvajalni tečaj Moč kozmetične nege
FEBRUAR

1. februar, ponedeljek

Začetek letnega semestra

1. februar, ponedeljek

Začetek predavanj – Menedžment stresa in metode sproščanja, V2

3. februar, sreda

Izpit – Strokovna terminologija v prvem (drugem) tujem jeziku ANG, V1

4. februar, četrtek

Začetek predavanj – Kozmetična nega, K1

8. februar, ponedeljek

Prešernov dan

10. februar, sreda

Izpit – Oblikovanje in trženje velneških proizvodov, V2

11. februar, četrtek

Zadnji dan vlaganja vlog na študijsko komisijo

11. februar, četrtek

Izpit – Uporaba kozmetičnih naprav, K2

11. februar, četrtek

Začetek predavanj – Športna animacija in osebno trenerstvo, V2

12. februar, petek

Informativni dnevi

13. februar, sobota

Informativni dnevi

15. februar, ponedeljek

Začetek zimskih počitnic

16. februar, torek

Preverjanje plačil

17. februar, sreda

Izpit – Poslovno komuniciranje in vodenje, V1

18. februar, četrtek

Izpit – Dermatovenerologija, K1

22. februar, ponedeljek

Izpit – Čustvena inteligenca in osebni razvoj, V2

25. februar, četrtek

3. seja študijske komisije

27. februar, sobota

Izpit – Velnes in velneška dejavnost, V1
MAREC

1. marec, torek

Izpit – Mikrobiologija z epidemiologijo, K1

3. marec, četrtek

Začetek predavanj – Podjetništvo, trženje in kakovost storitev, K2

7. marec, ponedeljek

Odprti (izredni) izpitni rok

9. marec, sreda

Diplomski izpit

14. marec, ponedeljek

Začetek predavanj – Uvod v turizem in destinacijski management, V1

16. marec, sreda

Pregled plačil

21. marec, ponedeljek

Izpit – Poslovna informatika s statistiko, V1

24. marec, četrtek

Informativno predavanje: Namen in cilji praktičnega izobraževanja (V1 in K1)

28. marec. ponedeljek

Velikonočni ponedeljek

29. marec, torek

Izpit – Biokemija in farmakognozija, K1

30. marec, sreda

Izpit – Trženje storitev, V1
APRIL

4. april, ponedeljek

Ravnateljičin dan

9. april, sobota

Začetek predavanj – Kultura vedenja, K2

14. april, četrtek

Izpit – Osnove gibanja in športne aktivnosti, V2

25

Letni delovni načrt VSŠKV, 2015/2016

16. april, sobota

Preverjanje plačil

25. april, ponedeljek

Začetek prvomajskih in študijskih počitnic (konec počitnic 3. maja 2016)

27. april, sreda

Dan upora proti okupatorju
MAJ

2. maj, ponedeljek

Praznik dela

4. maj, sreda

Izpit – Uvod v turizem in destinacijski management, V1

5. maj, četrtek

Svečana podelitev diplom

11. maj, sreda

Razpis za vključitev v izbirne module

16. maj, ponedeljek

Preverjanje plačil

17. maj, torek

Izpit – Problemi nog in stopal, K2

19. maj, četrtek

Izpit – Kozmetična nega, K1

19. maj, četrtek

Izpit – Podjetništvo, trženje in kakovost storitev, K2

23. maj, ponedeljek

Izpit – Menedžment stresa in metode sproščanja, V2

25. maj, sreda

Aktivnosti na prostem (Outdoor activity) in Izgradnja tima (Tim Building
Activity – VSŠKV TBA)

26. maj, četrtek

4. seja študijske komisije

28. maj, sobota

Izpit – Športna animacija in osebno trenerstvo, V2

31. maj, torek

Izpit – Specialne tehnike pedikure, K2
JUNIJ - 2. izpitni roki cel mesec

8. junij, sreda

Diplomski izpit

10. junij, petek

Izpit – Tečaj nemškega jezika

13. junij, ponedeljek

Odprti (izredni) izpitni rok

16. junij, četrtek

Preverjanje plačil

16. junij, četrtek

Izpit – Kultura vedenja, K2

22. junij, četrtek

»Tržnica znanja«, srečanje podjetij, sponzorjev, partnerjev, študentov in diplomantov, predavateljev in drugih izobraževalcev (mentorjev, inštruktorjev, asistentov …)

25. junij, sobota

Dan državnosti
JULIJ

11. julij, ponedeljek

Začetek poletnih počitnic (konec počitnic 15. avgust 2016)

16. julij, sobota

Preverjanje plačil
AVGUST

15. avgust, ponedeljek

Praznik, Marijino vnebovzetje

19. avgust, petek

Preverjanje plačil

26. avgust, petek

Odprti izpitni rok

26. avgust, petek, in 27. avgust, soInformativni dnevi
bota
SEPTEMBER - 3. izpitni roki cel mesec
14. september, sreda

Diplomski izpit

16. september, petek

Preverjanje plačil

30. september, petek

Zadnji rok za oddajo vlog za evidenčni vpis, pogojni vpis ali ponavljanje letnika
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PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
19. november, V3
11. februar, V3
13. junij, V1, V2
14. junij, K1, K2
20. junij, V1, V2
Zagovori - termini

21. junij, K1, K2
22. junij, V3
12. september, V1, V2
13. september, K1, K2
20. september, K1, K2
28. september, K1, K2, V3

Opombe:
1/ Predmetni izpiti v drugem (junij 2016) in tretjem izpitnem roku (september 2016) bodo določeni najmanj 30 dni pred začetki izpitnih obdobij (1. junij, 1. september 2016).
2/ Vsi termini za strokovne ekskurzije bodo določeni v Letnem delovnem načrtu VSŠKV in sprotno.
3/ Vsi prvi termini za izpite so navedeni.
4/ Dejavnosti Velnes praktikuma, Kariernega praktikuma in Diplomskega praktikuma niso navedene in so
navedene v posebnem študijskem koledarju in urniku.
5/ Možne so spremembe koledarja zaradi vključitve projektnih dni in drugih aktivnosti v soglasju s študenti, o katerih bodo študenti pravočasno obveščeni.
6/ Študentje lahko opravljajo praktično izobraževanje tudi zunaj predvidenega obdobja za praktično izobraževanje po dogovoru z organizatorko praktičnega izobraževanja gospo Jelico Bregar.
Obrazložitev kratic
V1 = Velnes 1. letnik; V2 = Velnes 2. letnik; K1 = Kozmetika 1. letnik; K2 = Kozmetika 2. letnik; V3 = Velnes
3. cikel; K3 = Kozmetika 3. cikel

IZVAJANJE IN PRILAGODITEV PEDAGOŠKEGA DELA
Program izobraževanja (Kozmetika, Velnes) bo potekal po programu za mladino s prilagoditvijo za izredni
študij.
Prilagajanje izvedbe izobraževanja za izredne študente urejajo trije členi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 100/13; 48., 52. in 55. člen. Vsebino vseh treh členov smo pri prilagajanju upoštevali.
Pri prilagajanju izobraževanja smo upoštevali tudi navodila za prilagajanje izobraževanja za izredne študente, ki jih na predlog Komisije za akreditacijo višješolskih študijskih programov sprejme Strokovni svet
za poklicno in strokovno izobraževanje.
Upoštevali smo tudi predhodne izkušnje predavateljev in drugih strokovnih sodelavcev, predhodne izkušnje organiziranja izobraževalnega procesa, mnenje študentov, učne izhode študentov, opremljenost
predmeta z učbeniškim gradivom, mnenje strokovnih aktivov … Upoštevali smo tudi večjo ali manjšo primernost za samostojni študij, vsebine, ki razvijajo ključne kompetence, predviden obseg neposrednega
izobraževalnega dela, razpoložljivost virov za samostojno delo, posebne potrebe/interesi posameznikov v
skupini, naravo predmeta …
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Izhodiščno smo se pri prilagajanju držali naslednje »formule«:
REDNI ŠTUDIJ
OBSEG PREDVIDENEGA
DELA V URAH

100
seminarsko 0
predavanja
delo
vaje

25
samostojni 50
študij
neposredna 25
priprava na
izpit in izpit
SKUPAJ

200

IZREDNI ŠTUDIJ

OBSEG PREDVIDENEGA DELA
V KREDITNIH
TOČKAH

OBSEG PREDVIDENEGA
DELA V URAH

OBSEG PREDVIDENEGA DELA V KREDITNIH
TOČKAH

4
0

50
25

2
1

1
2

25
75

1
3

1

25

1

8

200

8

KADROVSKA STRUKTURA STROKOVNIH DELAVCEV
Celotna kadrovska struktura izobraževalcev (predavateljev, laborantov, inštruktorjev, asistentov), ki sodelujejo pri izvedbi programov Kozmetika in Velnes je bila znana pred začetkom študijskega leta ob sestavi
urnika. Vsi izobraževalci so navedeni v urnikih V1, V2 in K1, ki se nahajajo v e-učilnici (kadrovski načrt).
Ostali sodelavci Višje strokovne šole ki so neposredno vključeni v organizacijo dela na šoli, so:
• Aleš Stemberger, direktor;
• Marko Dotzauer, referent za študijske in študentske zadeve;
• Mojca Koren, vodja izobraževanja;
• Maja Bolfek, knjižničarka;
• Špela kosec, Urška Knez, Teja Dvorjak, Bojan Vidović, pomoč v knjižnici;
• Jelica Bregar, organizator praktičnega izobraževanja in koordiniranje diplomskih nalog;
• Jelica Pegan Stemberger, ravnateljica;
• Štefanija Žagmeister, računovodstvo in finance;
• Jadranka Beden, gospodinja stavbe na Poljanski;
Vsi izobraževalci in drugi sodelujoči pri izvedbi programov izpolnjujejo z zakonom zahtevane pogoje.
V strukturi pedagoškega kadra šole so možne posamezne spremembe, glede na različne dejavnike (bolezen, druga odsotnost…), vendar večjih sprememb ne predvidevamo.

PRILAGODITEV PROGRAMA ZA SAMOIZOBRAŽEVANJE
Pravico do dela po prilagojenem programu ima študent, ki dokaže, da organiziranemu izvajanju programa
ne more prisostvovati. Uveljavlja jo lahko, ko mu jo pisno odobri šola. Prilagojeni program je vzporedna pot
do enakovrednega znanja. Program se lahko prilagojeno izvaja v celoti ali pa samo njegovi deli, oziroma
predmeti.
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Predavatelj samostojno odloči, kdaj študent izkaže dovolj znanja iz vaj, da lahko pristopi k izpitu.
Predavatelj lahko doda študentu obveznost, če presodi, da s prvo nalogo ni izkazal dovolj znanja.
Študent opravi obveznost v enem od izpitnih rokov, pred skupino študentov med vajami, ali kot pred izpit
na dan izpita.

PRILAGAJANJE ŠTUDIJA ŠTUDENTOM ZARADI POSEBNIH OKOLIŠČIN
Posebno prilagoditev bomo pripravili za študente, ki občasno ne morejo obiskovati programa iz utemeljenih razlogov in ki ne morejo izpolniti pogoja za pristop k izpitu.
Izredni študent, ki oceni, da bo imel zaradi posebnih okoliščin (študenti s posebnimi potrebami, priseljenci, nosečnice, matere z majhnimi otroki, aktivni športniki, vzporedni študij, študenti zaporniki, študenti vojaki, študenti na študiju in delu v tujini ipd.), povezanih s svojim študijem, težave pri sodelovanju in izpeljavi
načrtovanega lahko šolo zaprosi za izdelavo osebnega izobraževalnega načrta, v katerem se predvidijo
posebne prilagoditve izrednega študija samo za tega študenta.
Če šola oceni, da so okoliščine, ki jih navaja izredni študent, utemeljene, skupaj s študentom pripravi osebni
izobraževalni načrt, ki po podpisu obeh (študenta in šole) pridobi značaj medsebojnega dogovora o poteku študija.
Šola lahko posameznemu izrednemu študentu tudi sama ponudi izdelavo osebnega izobraževalnega načrta, če oceni, da obstajajo razlogi, ki narekujejo individualni pristop Tudi v tem primeru osebni izobraževalni
načrt pripravita skupaj izredni študent in šola, s podpisom obeh pa pridobi značaj medsebojnega dogovora o poteku študija.
V postopku oblikovanja osebnega izobraževalnega načrta se šola in izredni študent sporazumeta, kako
bo njegov študij časovno in organizacijsko potekal, katere oblike organiziranega študijskega dela bodo
študentu na voljo in v kakšnem obsegu. Sestavina tega dogovora je tudi določitev ustreznih oblik pomoči
in podpore izrednemu študentu pri njegovem samostojnem študiju. Med oblikami pomoči šola posameznemu izrednemu študentu obvezno zagotavlja vsaj 5 ur individualnih ali skupinskih konzultacij pri posameznem predmetu ali modulu; če pa gre za e-študije, pa tudi usposabljanje za uporabo IKT orodij pri tem
študiju. Šola o možnosti priprave osebnega izobraževalnega načrta na primeren način obvesti vse študente
ob začetku študija.
Šola za vsakega študenta, za katerega se pripravlja osebni izobraževalni načrt, določi svetovalca, ki sodeluje v procesu dogovarjanja za določitev prilagoditev za študenta, pri spremljanju uresničevanja osebnih
izobraževalnih načrtov in mu nudi svetovalno pomoč.
Špola med študijskim letom spremlja učinke prilagoditev izrednega študija in v soglasju s študenti določi
njihove spremembe, če se izkaže to za potrebno.
Svetovalec posameznega izrednega študenta, ki ima osebni izobraževalni načrt, vsaj enkrat letno opravi
evalvacijski pogovor z študentom in nosilci predmetov oziroma modulov v programu o uresničevanju
osebnega izobraževalnega načrta.
Če evalvacijski pogovor pokaže, da ima študent težave pri uresničevanju načrta, svetovalec predlaga ustrezne dopolnitve osebnega izobraževalnega načrta, zlasti andragoške podporne ukrepe, ki bi izrednemu
študentu pomagali pri študiju.
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ŠTUDENTOVE OBVEZNOSTI V PROGRAMU VELNES; 1. IN 2. LETNIK
PREDMET

OBVEZNOSTI, KI SO POGOJ ZA PRIOBRAZLOŽITEV
STOP K IZPITU

Poslovno sporazumevanje in vo- Seminarska naloga in demonstracij- Študent pripravi govorni nastop, odigra
denje
ski nastop
vlogo, pripravi vzorčni material za obisk
poslovnih partnerjev, ali izdela računalniško simulacijo poslovne aktivnosti.
Nastop traja največ 20 minut oz. toliko
časa, kolikor predpiše predavatelj.
Strokovna terminologija v prvem Seminarska naloga in demonstracij- Študent izdela seminarsko nalogo v
tujem jeziku (angleščina)
ski nastop.
skladu z navodili predavatelja in jo zagovarja.
Strokovna terminologija v tujem Seminarska naloga in demonstracij- Študent izdela seminarsko nalogo v
jeziku (italij.)
ski nastop
skladu z navodili predavatelja in jo zagovarja.
Ekonomika in podjetništvo

Seminarska naloga z zagovorom

Študent izdela projektno nalogo. Izbere
lastno ali drugo podjetje ali ustanovo in
v njem ugotovi ter predstavi vsebino,
skladno s cilji vaj.

Pisni izdelek ustno zagovarja.

Projektna naloga in demonstracijski Študent izdela projektno nalogo. Izbere
nastop
lastno ali drugo podjetje ali ustanovo
in v njem ugotovi ter predstavi vsebino,
skladno s cilji vaj. Če sam ne najde primera, dobi temo pri predavatelju. Nalogo zagovarja.

Poslovna informatika s statistiko

Projektna naloga in demonstracijski Študent izdela projektno nalogo. Izbere
nastop
lastno ali drugo podjetje ali ustanovo in
v njem ugotovi ter predstavi vsebino,
skladno s cilji vaj. Če sam ne najde primera, dobi temo pri predavatelju. Nalogo zagovarja.

Trženje storitev

Projektna/seminarska naloga in de- Študent izdela projektno nalogo iz temonstracijski nastop
matike predmeta po navodilih predavatelja in strokovne literature za predmet
(projektno delo – principi pristopa k
razreševanju problemov) in v skladu z
dogovorom opravi zagovor naloge.

Pravni predpisi

Seminarska naloga s predstavitvijo

Študent izdela projektno ali seminarsko
nalogo. Izbere lastno ali drugo podjetje ali ustanovo in v njem ugotovi ter
predstavi vsebino, skladno s cilji predmeta in vaj.

Uvod v turizem in destinacijski Projektna naloga in demonstracijski Študent izdela projektno nalogo iz
menedžment
nastop
tematike predmeta, ki jo predhodno
uskladi s predavateljem in po navodilih
predavatelja.
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Velnes in velneška dejavnost

Seminarska naloga in demonstracij- Individualno seminarsko nalogo štuski nastop
denti pripravijo na 7-8 slajdih in predstavljajo pribl.10 minut. Skupna seminarska naloga pa je sestavljena iz dveh
delov: pisnega (10 strani) in predstavitve.

Upravljanje in poslovanje velne- Projektna naloga in demonstracijski Študent izdela projektno nalogo iz teških centrov
nastop
matike predmeta po navodilih predavatelja in strokovne literature za predmet
(projektno delo – principi pristopa k
razreševanju problemov) in v skladu z
dogovorom opravi zagovor naloge.
Oblikovanje in trženje velneških Projektna naloga in demonstracijski Študent izdela projektno nalogo iz teproizvodov
nastop
matike predmeta po navodilih predavatelja in strokovne literature za predmet
(projektno delo) in v skladu z dogovorom opravi zagovor naloge.
Gibanje, telesne aktivnosti

Projektna naloga in demonstracijski Študent izdela projektno nalogo iz tenastop
matike predmeta po navodilih predavatelja in strokovne literature za predmet
(projektno delo) in v skladu z dogovorom opravi zagovor naloge.

Športna animacija in osebno tre- 80-% prisotnost na vajah, pozitivno Študent izdela projektno/seminarsko
nerstvo
ocenjena seminarska naloga, zago- nalogo iz tematike predmeta po navovor. Storitev z zagovorom.
dilih predavatelja in strokovne literature
za predmet (projektno delo) in v skladu
z dogovorom opravi zagovor naloge.
Čustvena inteligenca in osebni Projektna/seminarska naloga in de- Študent izdela projektno/seminarsko
razvoj
monstracijski nastop
nalogo iz tematike predmeta po navodilih predavatelja in strokovne literature
za predmet (projektno delo) in v skladu
z dogovorom opravi zagovor naloge.
Menedžment stresa in metode Projektna naloga in demonstracijski Študent izdela projektno nalogo iz tesproščanja
nastop. Storitev z zagovorom.
matike predmeta po navodilih predavatelja in strokovne literature za predmet
(projektno delo) in v skladu z dogovorom opravi zagovor naloge.
Praktično izobraževanje v 1. in 2. Seminarska naloga in nastop
letniku

Študent izdela seminarsko ali projektno
nalogo po navodilih mentorja v organizaciji. Zagovor seminarske naloge opravi v šoli.

*Vse naloge morajo biti vsebinsko naravnane na velnes.
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ŠTUDENTOVE OBVEZNOSTI V PROGRAMU KOZMETIKA; 1. IN 2. LETNIK
PREDMET

OBVEZNOSTI, KI SO POGOJ ZA
OBRAZLOŽITEV
PRISTOP K IZPITU

Poslovna komunikacija in vode- Seminarska naloga in demon- Študent pripravi govorni nastop, odigra vlonje
stracijski nastop.
go, pripravi vzorčni material za obisk poslovnih partnerjev, ali izdela računalniško simulacijo poslovne aktivnosti.
Strokovna terminologija v tujem Seminarska naloga in demon- Študent izdela seminarsko nalogo v skladu
jeziku (angleščina)
stracijski nastop
z navodili predavatelja in nalogo zagovarja
Anatomija, fiziologija z osnovami Za pristop k pisnemu izpitu je
patologije
potrebna 90-% izvedba vseh vaj,
izpolnjena poročila iz vaj ter pozitivna ocena iz pisnega kolokvija
iz vaj.
Računalništvo in informatika

Za pristop k pisnemu izpitu je potrebna
90-% izvedba vseh vaj, izpolnjena poročila iz
vaj ter pozitivna ocena iz pisnega kolokvija
iz vaj), pri Mikrobiologiji pa je kot pogoj navedena seminarska naloga in demonstracijski nastop.

Projektna/seminarska naloga in Študent izdela projektno/seminarsko nalodemonstracijski nastop
go. Izbere lastno ali drugo podjetje ali ustanovo in v njem ugotovi ter predstavi vsebino, skladno s cilji predmeta in vaj. Če sam ne
najde primera, dobi temo pri predavatelju.
Nalogo zagovarja.

Kozmetologija

Seminarska naloga in demon- Študent izdela seminarsko nalogo iz tematistracijski nastop.
ke predmeta in v skladu z navodili predavatelja. Študent nalogo zagovarja.

Biokemija in farmakognozija

Projektna (seminarska) naloga in Študent izdela seminarsko nalogo iz tematidemon. nastop
ke predmeta in v skladu z navodili predavatelja. Študent nalogo zagovarja.

Mikrobiologija z epidermiologijo Za pristop k pisnemu izpitu je Študent izdela po navodilih predavatelja popotrebna 90-% prisotnost pri ročilo o vajah, ki ga predavatelj oceni. Ocena
vajah ter izpolnjeno in pozitivno iz vaj mora biti pozitivna.
ocenjeno poročilo o vajah
Kozmetična nega

80-% prisotnost na vajah; pozitiv- Študent izdela 10 portfeljev iz tematike
no ocenjeni kolokviji iz teorije in predmeta (vaj), ki jo predhodno uskladi s
vaj.
predavateljem in pripravi po navodilih predavatelja. Portfelje študent odda najpozneje
10 dni pred izpitom.

Varovanje zdravja

Seminarska naloga in demon- Študent izdela seminarsko nalogo iz tematistracijski nastop.
ke predmeta in v skladu z navodili predavatelja. Študent nalogo zagovarja.

Svetovanje za dobro počutje

Seminarska/projektna naloga in
demonstracijski nastop. Demonstracija situacijskega svetovanja
stranki za dobro počutje.
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Študent izdela seminarsko nalogo iz tematike predmeta in v skladu z navodili predavatelja in jo zagovarja. Prikaz demonstracijskega svetovanja z vrnitvenim sporočilom
(Feedbackom) študentov in predavatelja.
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Delovanje kozmetičnih naprav

Študent izdela seminarsko/projektno nalogo iz tematike predmeta po navodilih predavatelja
in strokovne literature za predmet in v skladu z dogovorom opravi zagovor naloge.

Študent izdela seminarsko/projektno nalogo iz tematike predmeta, ki jo predhodno
uskladi s predavateljem in po navodilih predavatelja. Študent nalogo zagovarja.

Kultura vedenja

Izdelava portfolija Aktivnosti pri Pozitivno ocenjen portfelj, ki je pozitivno
vajah; 85-% prisotnost na vajah
ocenjen kot pisni izdelek in kot zagovor le-tega.

Uporaba kozmetičnih naprav

80-% prisotnost na vajah. 5 por- Pozitivno ocenjeni portfelji.
tfolijev. Prikaz storitve z zagovorom.

Specialne tehnike pedikure

Pozitivna ocena iz teoretičnega Študent opravlja izpit iz pedikerske storitve.
dela (delni izpit).Urejen portfelj Po opravljeni storitvi študent izdela portfelj
po navodilih predavatelja. Stori- storitve in storitev ustno zagovarja.
tev z zagovorom.

Problemi nog in stopal

Študent izdela seminarsko/projektno nalogo iz tematike predmeta po navodilih predavatelja
in strokovne literature za predmet in v skladu z dogovorom opravi zagovor naloge.

Študent izdela seminarsko/projektno nalogo iz tematike predmeta, ki jo predhodno
uskladi s predavateljem in po navodilih predavatelja.Študent nalogo zagovarja.

Podjetništvo, trženje in kakovost Ena individualna seminarska/
storitev
projektna naloga in demonstracijski nastop Dve skupinski seminarski nalogi in demonstracijski
nastop 80-% prisotnost na vajah

Študent izdela individualno oz. projektno ali
seminarsko nalogo iz tematike predmeta, ki
jo predhodno uskladi s predavateljem in po
navodilih predavatelja. Študent nalogo zagovarja.

Praktično izobraževanje v 1. in Seminarska/projektna naloga Študent izdela seminarsko/projektno
2. letniku
in predstavitev le te.
nalogo po navodilih mentorja v organizaciji in nalogo zagovarja.
*Vse naloge morajo biti vsebinsko naravnane na kozmetiko.
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RAZPOREDITEV ŠTUDENTOV V LETNIKE IN UČNE SKUPINE V PROGRAMU VELNES
IN PROGRAMU KOZMETIKA
Šola je po zaključku vpisa oblikovala naslednje letnike po izobraževalnih programih kot:
Velnes, 1. letnik (V1), Velnes, 2. letnik (V2), Velnes 3. cikel (VC3)
Kozmetika 1. letnik (K1), Kozmetika, 2. letnik (K2)
Po zaključku vpisa in po predhodnem posvetu s študenti šola oblikuje skupine. To velja zlasti za prvi letnik
programa Kozmetika, ki ima 33 vpisanih študentov, in 2. letnik programov Velnes in Kozmetika, kjer potekajo izbirni moduli.
Skupin po programih in predmetih praviloma ne kombiniramo! Delitev po skupinah je naslednja:
Tuji jeziki
Študente, ki imajo isti prvi jezik, uvrsti v isto skupino. Študente, ki imajo isti drugi jezik, se prav tako uvrsti
v isto skupino.
Skupine tuji jeziki:
Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku (ang., nem., ital.)
Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku (ital., ang., nem.)
Pri vajah se bodo študenti pri istem tujem jeziku delili v skupine, ki bodo velike do 16 študentov. To velja za
program 1. letnika Velnes. Razvrstitev bo usklajena z urniki.
Za študente, ki v srednji šoli niso imeli drugega tujega jezika, se v letu 2016 organizira 80-urni tečaj nemškega jezika, v letu 2017 pa italijanskega jezika (začetna stopnja!). To je potrebno zaradi zahteve programa
Velnes o vključitvi v drugi tuji jezik.
Skupini tujega jezika se lahko priključijo tudi študenti, ki jim je do tega, da bi obvladali več tujih jezikov in
s tem pridobili več kompetenc.
Urnik začetnega tečaja nemškega jezika (80 ur) je naslednji: 15. in 29. januar, 19. februar, 11., 25. marec, 8.,
15., 22. april 2016. Tečaj italijanskega jezika poteka v kombinirani učni obliki; 40 ur v »živo« 40 ur »virtualno«. Tečaj bo vodila predavateljica Strokovne terminologije v nemškem jeziku, gospa Greta Jenček. Izpit iz
nemškega jezika bo 10. junija 2016. O udeležbi in znanju nemškega jezika, ki ga študenti pridobijo na tečaju, študenti dobijo posebno potrdilo (certifikat). V tečaj nemškega jezika se je vpisalo 40 študentov, zato
bomo oblikovali dve skupini. Obe skupini bosta izvajani na isti dan.
V programu velnes bo pri strokovni terminologiji v angleškem jeziku, kot prvem tujem jeziku, delitev nujna,
in sicer pri vajah. Oblikovali bomo dve skupini.
Pri predmetu Strokovna terminologija v italijanskem jeziku delitev ne bo potrebna, ker je v programu samo
sedemnajst študentov.
Poslovno komuniciranje
Študenti se bodo pri delu vaj delili v skupine z maksimalno 20 udeleženci. Tako bosta v Velnesu oblikovani
dve skupini za del seminarskih vaj, ko gre za nastopanje študentov. Druge delitve ne bodo potrebne. Delitev v programu Kozmetika bo tudi potrebna, saj je v skupini manj kot 30 študentov (tudi dve skupini).
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Računalništvo
Pri vajah iz računalništva se bodo lahko, če bo to potrebno, pri vajah študenti delili v skupine skladno z
vsebinami študijskega programa, kapaciteto učilnic in kapaciteto opreme. Pri vajah bomo zagotovili en
računalnik na študenta.
Da bi zagotovili potrebo po opremi (računalniki), bomo kupili dvanajst novih prenosnih računalnikov in
pripravili zmogljivost omrežja tako, da bodo študenti lahko v procesu delali brez nepotrebnih motenj. Dvanajst prenosnih računalnikov si bomo tudi sposodili proti plačilu obrabnine pri Agori. Nekaj prenosnih
računalnikov bodo študenti prinesli tudi s seboj.
V programu Velnes bomo oblikovali pri delu vaj dve skupini študentov. V programu Kozmetika delitev ne
bo potrebna.
Izbirni moduli in prosto izbirni predmeti
Najmanjše število študentov, da se organizira in izvede samostojno izbirni modul je dvanajst. Enako število
velja za prosto izbirni predmet. Glede na organiziranost izbirnih modulov v š. l. 1015/2016 delitev v skupine
ne bo potrebna. Pri prosto izbirnih predmetih se bomo o delitvah odločali, ko bodo skupine oblikovane.
Kozmetična nega
Predmet je specifičen po svoji strukturi, saj zajema nego obraza, nego telesa, masažo telesa, manikiro, pedikuro, ličenje … Skupina študentov je velika, zato jo bomo delili pri vajah v dve skupini in bomo v okviru
ene skupine pri vajah izpeljali več dejavnosti hkrati. Da bi to lahko naredili, bo potrebno v proces vključiti
več laborantov in asistentov hkrati (tri osebe na skupino).
Uporaba kozmetičnih naprav
Skupina študentov je optimalna, zato delitev študentov v skupine ne bo potrebna. Bo pa zaradi optimalne
izkoriščenosti opreme, zlasti naprav v kozmetiki, nujno oblikovanje manjših skupin znotraj skupine.
Ker gre za izjemno odgovoren proces, v katerega so vključene tudi zunanje in notranje stranke, bodo proces pri vajah vodili: dva inštruktorja in en laborant hkrati.
Specialna pedikura
Delitev v skupine ne bo potrebna, saj skupina šteje optimalno število študentov. Ker gre za izjemno odgovoren proces, v katerega so vključene tudi zunanje in notranje stranke, bosta proces pri vajah vodila dva
inštruktorja hkrati. Prisoten bo tudi asistent.
Študentovo prisotnost vodi predavatelj (inštruktor oz. laborant) v skupini, ki jo vodi.

IZBIRNI MODULI
V tekočem študijskem letu bomo v mesecu maju 2016 študente 2. letnika programa Velnes in Kozmetika
povabili, da se odločijo za vključitev v izbirni modul.
Razpisali bomo možnost vključitve v naslednje izbirne module
Velnes:
ZDRAVO PREHRANJEVANJE,
GIBANJE, TELESNE AKTIVNOSTI,
DUŠEVNI VELNES,
LEPOTNA IN TELESNA NEGA,
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in
Kozmetika:
SPECIALNA PEDIKURA,
MASAŽNE TEHNIKE,
AROMATERAPIJA,
ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA,
Pogoji razpisa bodo naslednji:
• Študenti se odločijo le za en izbirni modul od ponujenih modulov.
• Vsak izbirni modul ima dva predmeta. Študent je obvezen, da se vključi v oba predmeta. Vsak od
predmetov ima 30 ur predavanj in 40 ur vaj (izredni študij, vsak predmet ima 5 ur konzultacij s
predavateljem in delo v e-učilnici. Ena strokovna ekskurzija pri predmetu je obvezna. V programe
posameznih predmetov se bodo vključevali tudi gostujoči predavatelji iz prakse.
• K obveznemu izbirnemu modulu sodi tudi praktično izobraževanje v trajanju 210 ur v Velnesu in
140 ur v kozmetiki, ki ga mora študent obvezno opraviti v organizaciji.
• Način izvedbe izbirnih modulov je odvisen od prijavljenega števila študentov v posamezni modul.
Če je za izbirni modul prijavljenih vsaj dvanajst študentov v Velnesu in vsaj deset študentov v programu Kozmetika, se izbirni modul izvaja v polnem obsegu. Za manj študentov se izbirni modul
ne izvaja. V zadnjem primeru se šola lahko poveže tudi s šolami, ki izvajajo enak program in poskuša v dogovoru s povezano šolo študentom le zagotoviti izvedbo izbranega izbirnega modula.
Če ta opcija ni možna, so možne tudi druge opcije: preložitev izvedbe na naslednje študijsko leto,
izvedba modula s pomočjo načrtovano vodene konzultativne metode …
• Študenti se v izbirne module prijavljajo s posebno prijavnico. Zadnji rok za oddajo prijavnic je do
konca meseca junija 2016.

PROSTO IZBIRNI PREDMETI
V programe se študenti vključujejo glede na lasten interes. Posamezen predmet bo šola organizirala samostojno pod pogojem, če bo v skupini vsaj dvanajst študentov.
V programe se bodo študenti vključevali na osnovi razpisa, ki ga šola izpelje v januarju 2016. V prosto izbirne predmete se lahko vključujejo študenti 1. in 2. letnika obeh programov (Velnes, Kozmetika) in študentje,
ki so bili vpisani v enega od letnikov.
Študenti, ki so bili že vključeni v katerikoli višješolski ali visokošolski program in so opravili katerega od
izpitov, lahko šola (Študijska komisija) študentu izpit prizna. Študent na komisijo da vlogo za priznanje z
dokazili.

PODPORA ŠTUDIJU
Ker gre pri izvedbi programov Velnes in Kozmetika za izredni študij, imajo študenti kar nekaj samostojnega
učenja, ki zahteva pestro in odprto dostopanje do virov znanja in informacij, do predavateljev, vodstva
šole … V ta namen bomo usmerjali delovanje različnih služb šole: knjižnice, referata za študentske zadeve, Središče za samostojno učenje, enote za razvoj in raziskave, e-učilnic … in jih združili v INFO CENTRU.
Združitev v Info Center je smotrna zaradi racionalizacije in boljše izkoriščenosti prostorov, človeških virov,
znanja …
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Tako so službe Info centra:
Knjižnica VSŠKV
Na začetku študijskega leta 2015/2016 smo knjižnico organizirali kot knjižnico v slovenski mreži šolskih
knjižnic. V ta namen smo nabavili potrebno opremo (čitalnik kod, printer …) in se dodatno usposobili za
obdelavo knjižničnega gradiva in vodenje knjižnice. Knjige bomo v šolskem letu 2015/2016 opremili z novimi nalepkami, ter naredili popolno inventuro knjig.
Knjižnica VSŠKV ima okoli 4000 knjižnih enot in e-knjižničnega gradiva.
S svojo strokovno urejenostjo knjižnica dopolnjuje pedagoški proces na šoli in je namenjena tako študentom kot predavateljem šole. Njene primarne naloge so:
• Interno strokovno bibliotekarsko delo.
• Nabava in obdelava knjižničnega gradiva s programsko opremo COBISS.
• Obdelava diplomskih nalog diplomantov višje šole s programsko opremo COBISS.
• Obdelava bibliografij predavateljev višje šole.
• Redno urejanje spletne strani knjižnice /ažuriranje novosti in seznamov študijskih gradiv/.
• Vsakodnevno, individualno svetovanje študentom.
• Predstavitev knjižnice študentom (urejenost knjižničnega gradiva, delovni čas, možnost uporabe
računalnikov in uporabo spletne strani knjižnice).
• Predstavitev iskanja virov po podatkovnih bazah: COBISS/OPAC, EiflDirekt.
• Posredovanje navodil za izdelavo seminarskih nalog po standardu ISO, s poudarkom na upoštevanju avtorskih pravic in pravilnem navajanju informacijskih virov.
• Izvajanje predavanj za absolvente (navodila za pisanje diplomske naloge).
• Oblikovni pregled diplomskih del pred vezavo (obvezen).
• Založba študijskih gradiv: Sodelovanje s predavatelji bodisi v zvezi s pripravo novih gradiv ali
ažuriranjem le-teh.
• Pravočasna razdelitev gradiv ob začetku študijskega leta oz. predavanj posameznega predmeta …
E-učilnice v Moodulu
E-učilnice omogočajo študentom, da se lažje povezujejo med seboj in s predavatelji, da imajo hiter in enostaven dostop do virov znanja in informacij ter možnosti za ovrednotenje svojega dela in povratne informacije … V virtualnem okolju študenti lahko tudi utrjujejo nekatere praktične veščine (video in avdio
posnetki).
E-učilnica je v razvoju in jo usmerjamo k virtualnemu učenju.
Referat za študentske zadeve
Referat študentom »v živo« ponuja možnosti informiranja, dostop do podatkov, katalogov znanj, urnikov,
obvestil itd. Poleg te oblike komuniciranja študenti lahko uporabljajo informacijski sistem preko spleta
(spletni referat, e-učilnica INFO DESKA, spletni portal, forumi, spletne skupnosti, e-pošta …). Tako zagotavljamo, da študentje dobijo vse potrebne informacije za študij. Referat je povezan s SSU-jem in s knjižnico.
Ta povezava omogoča referatu, da aktivno deluje za zadovoljevanje potreb študentov od 8.00 do 21.00 ure.
Študentje so dolžni sami spremljati novice, objavljene na spletnih straneh šole. Nujna obvestila, ki jih ni
mogoče na spletu objaviti v primernem času, referat posreduje študentom tudi preko SMS sporočil.
Prijave in odjave izpitov potekajo izključno preko spleta. Na izpite se študenti lahko prijavljajo tudi v SSU.
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Portal
Šola ima portal, ki je dosegljiv študentom in vsem zainteresiranim na www.vskv.si (v hrvaščini www.vskv.
hr). Na portalu www.vsškv.si se nahaja tudi posebno spletno mesto za dostop do Kariernega centra VSŠKV,
Knjižnice VSŠKV, e-učilnice ter Alumni kluba VSŠKV.
Središče za samostojno učenje (SSU)
SSU je namenjeno širši javnosti in študentom VSŠKV. Študentje bodo lahko na miru in v tišini študirali, individualno ali v manjših skupinah. Središče je opremljeno z dvanajstimi prenosnimi računalniki, ki so mrežno
povezani s svetovnim spletom, lahko bodo delali tudi na svojih računalnikih, kar jim bo omogočal brezžični
internet (več povezav). Študentje v SSU lahko uporabljajo video in avdio medije. Središče je odprto od 8.00
do 21.00 ure, za mirno delo v središču in podporo skrbijo zaposleni v središču (vodja središča, svetovalci,
mentorji, informatorji …). Študenti bodo imeli na voljo programe in predloge za različne oblike študijskega
dela (različni tuji jeziki, računalniški programi, video, DVD in CD posnetki …). Središče je povezano s knjižnico. Tako imajo študentje neomejen dostop do virov po spletu ali drugače.
Zaposleni strokovni delavci v SSU in Info centru:
Aleš Stemberger, urednik spletnih strani VSŠKV in spletnih skupnosti, tehnična pomoč v SSU, svetovalec
(redna zaposlitev, 30 %),
Jelica Pegan Stemberger, vodja SSU, svetovalka (prostovoljka, prokuristka),
Marija Mikačić Turnšek, vodja enote za razvoj in raziskave, svetovalka (zunanja sodelavka),
Marko Dotzauer, vodja knjižnice, vodja referata, svetovalec v SSU, urednik spletnih skupnosti (redna zaposlitev, 100 %),
mag. Bernarda Potočnik, svetovalka v SSU, vodja tutorstva (delna zaposlitev, 10 %),
Mojca Koren, informatorka v SSU (delna zaposlitev, 10 %),
mag. Jelica Bregar, pomoč v knjižnici, pomoč v referatu, svetovalka (zunanja sodelavka)
Maja Bolfek, strokovna sodelavka v knjižnici – bibliotekarka (zunanja sodelavka),
Tomaž Petkovski, pomoč v knjižnici (zaposlitev, 100 %).
Delovni čas SSU in Info centra:
vsak delovni dan od 8.00 do 21.00 ure

KONZULTACIJE
Konzultacije predavateljev so posebna oblika dela s študenti in posebna podpora študentom pri študiju.
Vpeljali smo jih že takoj ob začetku izvajanja študijskih programov in izkazale so se za izjemno koristne.
Predavatelji jih izvajajo preko telefona, forumov v e-učilnicah, e-pošte, zadnje čase pa tudi preko skajpa.
Lahko so individualne ali skupinske, lahko so določene z urnikom ali naključne.
Tako smo v letošnjem študijskem letu konzultacije opredelili v urnikih (število ur). Število ur konzultacij se
giblje običajno od 2 do 10 ur na posamezni predmet.

INTEGRACIJA STROKOVNIH VSEBIN PREDMETA KOZMETIČNA NEGA V 2. LETNIK
PROGRAMA KOZMETIKA
Zaradi prenatrpanosti programa Kozmetična nega, predvsem v praktičnem delu predmeta, bo potrebno
utrjevanje vsebin (zlasti veščine) prenesti v drugi letnik. Tako bo potrebno razmisliti o integraciji vsebin iz
predmeta Kozmetična nega tudi v 2. letnik (pri predmetu Uporaba kozmetičnih naprav).
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PREPLETANJE TEORIJE S PRAKSO
Prepletanje teorije s prakso je v izrednem študiju nujnost. Študent, ki je dopoldne v službi, popoldne na
predavanjih, je utrujen in zato manj zbran. Zato težko sledi samo teoriji.
Prepletanje teorije in prakse prepuščamo predavateljem, saj ti na podlagi svojih izkušenj najbolje vedo,
kako učinkovito organizirati izobraževalni proces pri svojem predmetu.
Pri predmetih Kozmetična nega (prvi letnik programa Kozmetika) in Uporaba kozmetičnih naprav, Specialne tehnike pedikure, Problemi nog in stopal (2. letnik programa Kozmetika) bomo vabili k izvedbi strokovnih vsebin in predstavitvi produktov tudi sponzorje (Afrodita, Etre Belle, BIS, Linea kozmetika, Kana Žalec,
Gerard, Aromaterapija Herbal …)

DELO RAZISKOVALNIH SKUPIN
Šola bo v študijskem letu 2015/16 vzpodbujala študente k sodelovanju pri raziskovalnem delu. Na začetku
pri posameznih predmetih, nato širše.
Tako bomo raziskovalne aktivnosti usmerjali kot osnovo za pripravljanje projektnih nalog in drugih raziskovalnih nalog.
Študente bomo še posebej intenzivno vzpodbujali k opravljanju projektnih nalog kot osnovo za pripravo
diplomskih nalog in jih vzpodbujali, da se bodo v čim večji meri odzivali na razpisana tekmovanja, natečaje,
raziskovalne naloge, vabila podjetij …
V ta namen bomo postavili temelje raziskovalni enoti šole (poslovna enota Raziskovalni center VSŠKV je
bila ustanovljena 17. 12. 2015).
Delo raziskovalnega centra bo potekalo v razvojno-raziskovalnih (kozmetika, velnes, zdravje, zdrav življenjski slog …) ali/in projektnih skupinah. Te skupine so:
• vodenje razvojno-raziskovalnih projektov (domačih in mednarodnih) za razvoj stroke velnesa,
kozmetike, zdravja, zdravega življenjskega sloga, športa in rekreacije…,
• vodenje raziskovalnih projektov, ki prispevajo k večji konkurenčnosti VSŠKV,
• raziskovanje in razvijanje potenciala velnesa in kozmetike v Sloveniji in širše,
• prenos dosežkov in spoznanj iz raziskovalnih projektov v prakso z namenom hitrejšega razvoja
poslovnih subjektov (aplikativni projekti),
• razvoj novih storitev, tehnologij in produktov in druge.
Cilji razvojno raziskovalnega dela poslovne enote za razvoj in raziskave bodo okvirno:
• povečanje zanimanja predavateljev ter študentov za raziskovalno delo,
• popularizacija strok velnesa, kozmetike … in pomoč organizacijam pri tem,
• pomoč organizacijam pri njihovem razvoju in raziskovanju,
• razvoj novih storitev, tehnologij in produktov na strokovnih področjih in širše,
• mobilnost in mreženje človeških virov, znanja, informacij … in povečanje možnosti za zaposlitev,
za delo študentov …
Naloge Raziskovalnega centra VSŠKV v tem študijskem letu 2015/2016 bodo:
• Ustanovitev poslovne enote Raziskovalni center VSŠKV.
• Sprejetje Pravilnika o raziskovalni dejavnosti.
• Sprejeti Pravilnik o raziskovalnih nazivih predavateljev in drugih strokovnih sodelavcev,
• Objaviti razpis za oblikovanje stalnega tima raziskovalcev.
• Določiti področja raziskovalnih skupin (trženje, velnes, kozmetika …)
• Raziskovalce raziskovalne enote povezati na bibliografijo/SICRIS.
Vodja poslovne enote VSŠKV Raziskovalni center VSŠKV je doc. dr. Marija Mikačić Turnšek.
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DRUŽENJE IN MREŽENJE ŠTUDENTOV
Neformalna druženja in mreženja med študenti ter diplomanti so pomembna za njihov osebnosti in karierni razvoj. VSŠKV (Študentski svet VSŠKV) zato vsako leto za študente v oktobru organizira Karierni dan s
spoznavnim piknikom, organiziramo brucovanje, novoletno zabavo, 25. maja organiziramo Dejavnosti na
prostem s piknikom. 22. junija organiziramo Menjalnico znanj. Tudi strokovne ekskurzije in fakultativne
ekskurzije so priložnost za druženja, za mreženja … Priložnost za mreženja in druženja so tudi dejavnosti
Kariernega in Velnes praktikuma, druga izvenštudijska predavanja za študente …

PRIORITETE IN USMERITVE ŠTUDIJA
Pri delu bomo v šol. letu 2015/2016 upoštevali naslednje usmeritve:
• Sledili bomo spremembam konceptov izobraževanja odraslih, ki so usklajeni z razvojnimi
cilji Evropske unije in bomo poskušali izobraževati ter usposabljati v smeri povečane kakovosti in
konkurenčnosti v korist uporabnikov ter zagotavljati kakovostno izobraževanje in znanje čim višje
ravni.
• Veliko pozornost bomo posvečali kakovosti predavanj, praktičnega izobraževanja, gradiv,
spletnim učilnicam in spletnemu učenju, organizaciji …
• Naša prizadevanja bodo glede na zmožnosti maksimalno usmerjena v izboljšanje opremskih
in prostorskih zmogljivosti za študente in predavatelje (nova splošna učilnica, nova specializirana učilnice za kozmetiko/velnes z opremo, oprema in instrumentarij za specialno pedikuro,
oprema za aromaterapijo, oprema za specialne tehnike pedikure, oprema za računalnico, oprema
za knjižnico, oprema za Središče za samostojno učenje …) ter adaptacija že obstoječih prostorov
(učilnica 3, učilnica 4).
• Naša prizadevanja bodo usmerjena tudi v postavitev raziskovalnega dela študentov in predavateljev, ustanovitev poslovne enote za razvoj in raziskave in vzpostavitev njenega delovanja.
• Prva generacija študentov VSŠKV zaključuje s študijem. V ta namen bo potrebno okrepiti delovanje Kariernega centra in opremiti študente s kompetencami za iskanje zaposlitev, dela ali samostojno delovanje na trgu dela.
• Odgovornost posameznika (študentov, izobraževalcev, drugih strokovnih sodelavcev) ter velika
strokovnost in usposobljenost izobraževalcev bo temeljno izhodišče za doseganje dobrih
rezultatov našega dela.
• Naš pristop k usposabljanju bo: osredotočenost učitelja ne samo na vsebino, temveč predvsem
na študente; znanje je odgovornost vsakega študenta posebej; predavatelj je tisti, ki moderira
učni proces ter olajšuje in podpira študentovo učenje, se s študenti tudi sam uči; poudarek je ne
toliko na »vedeti kaj«, ampak tudi na »vedeti kako« in »vedeti kdo«; Študenti ustvarjajo znanje;
Vsebina učnih ur je prilagodljiva in se odziva na potrebe stroke; Cilji učenja so predmet »pogajanj«; Na napakah se učimo; Poudarek ne toliko na teoriji, kot na praksi; Osredotočanje na problem/multidisciplinarnost …
• Na VSŠKV smo pristaši hitre prilagodljivosti in hitrih izboljšav. Te so možne zaradi tesnega

40

Letni delovni načrt VSŠKV, 2015/2016

osebnega odnosa med vsemi sodelujočimi: s sprotnimi razgovori, s spodbujanjem komunikacij
prek forumov portala, osebne korespondence z vsemi, ki so vključeni v izobraževalni in učni proces (predavatelji in drugimi strokovnimi sodelavci šole, študenti, mentorji, organizacijami …).
V študijskem letu 2015/2016 bodo imele prednost naslednje dejavnosti VSŠKV:
Neposredno pedagoško delo:
-- intenzivno vzpodbujanje študentov za sprotni študij,
-- priprava študentov na zaključek izobraževanja,
-- intenzivno vzpodbujanje »absolventov« k pripravi in zagovoru diplome,
-- dobra izvedba izobraževalnega programa,
-- poglobljeno delo z organizacijami in mentorji praktičnega izobraževanja,
-- intenziviranje delovanja strokovnih aktivov,
-- neformalna strokovna srečanja,
-- ponudba večine izbirnih modulov/predmetov,
-- prizadevanje za kakovostno izvedbo vseh obveznih in izbirnih modulov/predmetov,
-- vzpodbujanje za projektno in raziskovalno delo študentov,
-- vključevanje vseh vrst infrastrukture zavoda v pedagoški proces.
POUDAREK:
-- vzpodbujanje samostojnosti, samozavesti, odgovornega odnosa do uporabe infrastrukture,
samostojna uporaba infrastrukture,
-- postavitev temeljev raziskovalnemu delu šole,
-- krepitev prodajnih, svetovalnih in organizacijskih sposobnosti strokovnih delavcev šile.
Strateško razvojne aktivnosti s študenti
-- uvajanje razvojno raziskovalnega dela skozi Enoto za razvoj in raziskave,
-- tesnejše povezovanje z organizacijami skozi razvojno in raziskovalno delo,
-- nadaljnje razvijanje in načrtovanje novih izobraževalnih programov za področje zdravja in specializacij nad že obstoječimi programi,
-- možnost vključevanja neuspešnih študentov pri opravljanju »zapadlih« obveznosti v opravljanje
obveznosti in izobraževanje preko sistema vseživljenjskega učenja,
-- spremljanje zaposljivosti diplomantov VSŠKV v okolju,
-- krepitev vloge Kariernega centra VSŠKV in Kluba diplomantov (Alumni klub) VSŠKV.
Stalno delo in prizadevanja za stalno zviševanje kakovosti v VSŠKV
-- ohranjanje koncepta notranje kakovosti VSŠKV,
-- skrb za izvajanje in posodabljanje poslovnika kakovosti VSŠKV,
-- izvajanje nadaljnjih korakov v konceptu zagotavljanja kakovosti v VSŠKV v skladu s priporočili
Skupnosti VSŠ in navodili NAKVIS-a,
-- izvajanje izvedbenega kurikula v skladu z načrtom ter vnašanjem predlogov, idej in izboljšav, ki
nastajajo med procesom,
-- uvedba tekočega merjenja zadovoljstva študentov, zaposlenih ter drugih sodelavcev VSŠKV in
uvajanje izboljšav glede na ugotovitve (Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti),
-- nadaljevali bomo merjenje zadovoljstva na način, kot smo to pričeli izvajati v študijskem letu
2014/15.
Izboljševanje pedagoško-didaktičnih principov dela s študenti
-- intenziviranje sodelovalnega poučevanja, timskega dela in medpredmetnega povezovanja,
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-- izobraževanje za projektno delo študentov in izvajanje projektnega dela,
-- priprava na izvajanje projektnih dni in projektnih tednov v naslednjem študijskem letu.
Skrb za spremljanje zakonodaje in razpisov ter oblikovanje oz. ažuriranje šolskih aktov
-- spremljanje sprejemanja novih pravilnikov in njihovih učinkov,
-- priprava in sprejemanje novih oz. prenovljenih šolskih aktov,
-- sprotno informiranje sodelavcev o spremembah, novostih, aktualnih vsebinah.
Sodelovanje s partnerskimi organizacijami, še posebej s šolami v slovenskem prostoru in izven
-- sodelovanje z višjimi strokovnimi šolami v Sloveniji,
-- mednarodno sodelovanje (zlasti sodelovanje z višjimi strokovnimi šolami EU),
-- izvedba strokovnih ekskurzij, simpozijev (z domačimi in tujimi predavatelji), razprav, v katere
bomo vključili zaposlene in študente,
-- vzpodbujanje aktivne in pasivne udeležbe zaposlenih na konferencah, simpozijih, posvetih in
podobnih dogodkih na šoli, v širšem slovenskem prostoru, pa tudi zunaj naših meja.
Sodelovanje z izvajalci praktičnega izobraževanja, še posebej pri načrtovanju projektnih nalog
-- vzpodbujanje dela raziskovalnih oziroma projektnih nalog za študente, ki so lahko osnova za
pripravo diplomskih nalog,
-- za udeležence vseživljenjskega učenja,
-- sodelovanje z zunanjimi partnerji pri zagotavljanju praktičnega usposabljanja za študente.
Iskanje dodatnih priložnosti za strokovni razvoj študentov
-- vključevanje študentov in zaposlenih v promocijo VSŠKV s pisanjem člankov, izdelavo e-oglasov
in e-sporočil na šoli in zunaj nje,
-- sodelovanje študentov pri promociji VSŠKV, strokovnih vsebin in dogodkov preko radia, televizije oz. drugih medijev,
-- priprava prosto izbirnih predmetov/modulov in ponudba le-teh študentom in drugim slušateljem.
Skrb za stalno izpopolnjevanje predavateljev, inštruktorjev in drugih sodelavcev šole
-- poudarek bo na dobrem permanentnem izobraževanju predavateljev in drugih strokovnih delavcev in sodelavcev VSŠKV,
-- vključevanje v izobraževanje za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za sodelavce, ki je
še nimajo,
-- opravljanje strokovnih izpitov oz. nastopnih predavanj,
-- vzpodbujanje predavateljev k pripravi strokovne literature (interna gradiva ter gradiva, ki bodo
potrjena pri strokovnem svetu),
-- razvoj intenzivnega sodelovanja z ustanoviteljico šole, Glotta Novo, centrom za novo znanje, d.
o. o.,
-- višja strokovna šola bo skupaj z drugimi organizacijami sodelovala pri projektih, raziskavah oz.
aplikaciji stroke v inštitutih in institucijah ter na različnih projektih,
-- nadaljnje utrjevanje šole v lokalnem, vseslovenskem in širšem okolju,
-- sodelovanje VSŠKV z drugimi VSŠ v regiji in na območju celotne Slovenije, aktivno članstvo v
Skupnosti VSŠ, aktivna participacija v Konzorciju šol kozmetike, velnesa in turizma,
-- sodelovanje Višje strokovne šole in partnerjev pri izvajanju projektov in iskanju razvojnih potencialov v stroki.
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Delo na projektih (redni razpisi, občasni razpisi in projekti)
-- sodelovanje in priprava različnih razvojnih, izobraževalnih in raziskovalnih projektov – v skladu z
vzpodbujanjem sodelavcev in študentov za udeležbo na mednarodnih aktivnostih,
-- razvoj in načrtovanje internih projektov šole,
-- sodelovanje s strokovnimi in znanstvenimi institucijami, ki delujejo na strokovnih področjih
programov VSŠKV ter pedagoškimi institucijami,
-- sodelovanje s fakultetami slovenskih univerz, s katerimi že imamo povezave in možnost
-- vzpostavljanja novih povezav,
-- celoletno delo na promociji VSŠKV (zaposleni, študentje) za vpis na VSŠKV,
-- sodelovanje na različnih tekmovanjih za študente (nacionalna in mednarodna tekmovanja),
-- izvajanje izobraževanja posameznih strokovnih modulov kot neformalne oblike izobraževanja
ter drugih tečajnih oblik izobraževanja in usposabljanja s področja strok velnesa, športa, zdravja
…
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PREVERJANJE, OCENJEVANJE IN PRIZNAVANJE ZNANJA
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Šola preverja znanje študentov z izpiti in neizpitnimi oblikami preverjanja.
Potek izpitov ureja Izpitni red, ki je del Šolskega reda.
Ocena iz predmeta je sestavljena iz ocene izpita in ocene seminarske naloge, aktivnosti na vajah in ocene
izdelkov (demonstracij, esejev, poročil, zvočnih in filmskih posnetkov, evalvacijskih poročil, študij primerov,
prezentacij, modelov, kritik, poslovnih načrtov ipd.) po vnaprej znanem kriteriju.
Če je mogoče zagotoviti objektivnost in regularnost, šola lahko izvede ocenjevanje s pomočjo elektronskega medija.
Predavatelj se sam odloči, ali bodo študenti opravljali samo predmetne izpite ali pa niz kolokvijev iz predmeta. Slušatelji morajo biti vnaprej obveščeni o načinih preverjanja znanja iz predmeta.
Vrste izpitov:
•
predmetni izpiti
•
delni izpiti
•
diferencialni izpiti
•
izpiti zaradi dviga dosežene pozitivne ocene.
Študent lahko opravlja tudi predizpit, s katerim šola preverja, ali je opravil obveznost za pristop k izpitu.
Predizpit lahko izvede šola v odprtem izpitnem roku, med vajami pred študenti ali v ustreznem času pred
predmetnim izpitom. Predizpit se oceni z opravil/-a ali ni opravil/-a. Predavatelj z izjavo obvesti šolo o uspešnem predizpitu študenta.

IZPITNI ROKI
Predmetni izpiti
Vsi prvi redni roki za izpite so objavljeni v urnikih predmetov. Študenti se na izpite prijavljajo 14 dni pred
izpitom, odjava od izpita pa je možna še pet dni pred izpitom. Študenti se na izpite prijavljajo preko spletnega referata. Datum izpita lahko predlaga predavatelj ali šola. Izpite organizira šola, nadzoruje pa jih
praviloma profesor predmeta, ki pripravi tudi izpitna vprašanja.
K rednim in izrednim izpitnim rokom se vabijo tudi vsi študentje, ki jim v »svojem« študijskem letu ni uspelo
opraviti izpita pri določenih predmetih.
Študenti imajo v šolskem letu še štiri (tako je v koledarju) odprte (izredne) izpitne roke, v katerih se lahko
prijavijo na največ tri različne predmete.
Odprti (izredni) izpitni roki so v naslednjih terminih:
• 4. 12. 2015
• 7. 3. 2016
• 13. 6. 2016
• 26. 8. 2016
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Drugi redni izpitni roki se začnejo 1. junija 2016 (začetek, konec v začetku julija), tretji izredni izpitni roki pa
1. septembra 2016 (začetek, konec do sredine septembra).
Podrobni razpored izpitov šola objavi v predpisanih rokih in glede na prijave študentov v e-učilnici.
Študent ima pravico v šolskem letu 2-krat opravljati predmetni izpit iz istega predmeta. Tretje in naslednja
opravljanja so komisijska in plačljiva.
Delni izpiti
Predavatelj se lahko odloči, da bo znanje preverjal s kolokviji ali drugimi oblikami delnih izpitov, ali da
slušatelji del programa predmeta opravijo s seminarsko nalogo ali z drugim izdelkom ali z demonstracijo.
Skupna ocena iz predmeta se oblikuje iz vsote točk, ki jih doseže študent.
Kolokvij lahko slušatelj opravlja enkrat. V primeru neuspeha ali odsotnosti opravlja predmetni izpit.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU IN KONČANJE
Pogoji za napredovanje v višji letnik
V drugi letnik lahko napreduje, kdor je uspešno opravil obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega
izobraževanja 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT. Pri tem morajo biti v celoti opravljene obveznosti iz praktičnega izobraževanja.
Pogoji za ponavljanje letnika
Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti študijske obveznosti in praktično izobraževanje v obsegu najmanj 20 kreditnih točk. Obveznosti iz praktičnega izobraževanja morajo biti opravljene v celoti.
Ponavljanje odobri študijska komisija VSŠKV na podlagi pisne vloge študenta/ke.
Pogoji za dokončanje študija
Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge, praktično izobraževanje, diplomsko nalogo …).

DIPLOMSKI IZPITI IN PODELITVE DIPLOM
Diplomski izpit šola izvaja po Pravilniku VSŠKV o diplomskem izpitu. Na diplomskem izpitu študent zagovarja diplomsko delo, ki ga izdela po dispoziciji. Diplomski izpit je skupen izraz za zaključno študijsko
obveznost študenta/študentke (v nadaljevanju študent) na višješolskem študijskem programu. Višješolski
študijski program se konča z diplomskim izpitom.
Diplomski izpit sestavljajo diplomsko delo in njegov zagovor. Diplomsko delo je lahko izdelano v obliki
projektne ali raziskovalne naloge. Zagovor diplomskega dela je sestavljen iz predstavitve diplomskega dela
in vprašanj o opravljenem diplomskem delu.
Pravilnik VSŠKV o diplomskem izpitu podrobneje določa pogoje in postopek prijave diplomskega dela, izvedbo diplomskega dela in oddajo, prijavo diplomskega izpita in zagovor diplomskega dela na višješolskih
študijskih programih, ki jih izvaja Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana na osnovi Zakona o
višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS št. 100/2013).
Predavatelji VSŠKV bodo pripravili seznam razpisanih tem diplomskih del.
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Roki za opravljanje diplomskega izpita se začnejo z naslednjimi dnevi:
•
•
•
•

9. december 2015
9. marec 2016
8. junij 2016
14. september 2016

Podelitev diplom bo okvirno 5. maja 2016.
Priznanja šola podeljuje enkrat letno, in sicer v mesecu maju ob podelitvi diplom.

PRIZNAVANJE ZNANJ IN DIFERENCIALNI IZPITI
Šola avtomatično priznava znanja, pridobljena v enakih programih drugih šol.
Za priznavanje znanj iz drugih programov študent zaprosi študijsko komisijo in vlogi priloži uradno potrjeno vsebino predmeta. Študijska komisija lahko prizna predmetni izpit ali delni izpit; v tem primeru določi
vsebino diferencialnega izpita.
Študijska komisija na seji obravnava vloge, ki so bile v referat za študijske zadeve oddane ali so prispele
po pošti najpozneje do datuma določenega kot zadnji dan vlaganja vlog na ŠK (v skladu s študijskim koledarjem). Študent odda ali pošlje vlogo v referat za študijske zadeve na predpisanem obrazcu in priloži vso
potrebno dokumentacijo. Študent mora šoli dostaviti originalne ali overjene dokumente. Kot datum oddaje vloge se šteje dan, ko je bila popolna vloga v referatu na lokaciji Poljanska cesta 95, zavedena v evidenci
prispelih vlog, ki jih obravnava študijska komisija.
Ob prejemu nepopolne vloge referat za študijske zadeve študenta ustno opozori na pomanjkljivosti, ki
jih vloga vsebuje in zahteva dopolnitev. V primeru, da je bila nepopolna vloga prejeta po pošti, referat za
študijske zadeve študenta pisno opozori na pomanjkljivosti, ki jih vloga vsebuje in zahteva dopolnitev. Če
študent vloge ne dopolni, jo referat za študijske zadeve ne sprejme. V primeru, da študijska komisija s strani
referata za študijske zadeve prejme nepopolno vlogo, jo s pisno obrazložitvijo vrne v referat za študijske
zadeve.
Diferencialne izpite študenti praviloma opravljajo pred vpisom in v odprtih izpitnih rokih.
Šola objavi roke za predmetne in diferencialne izpite na oglasni deski šole in spletni strani šole in to 30 dni
pred rokom za opravljanje, za delne izpite pa 7 dni pred rokom za opravljanje.
Priznavanje predmetov pri prehodu med programoma Kozmetika in Velnes; 1. letnik
Pri prehodu iz programa Kozmetika v program Velnes (in obratno) so enakovredne naslednje vsebine:
Predmet

Predmet

poslovno komuniciranje in vodenje

poslovno sporazumevanje in vodenje

strokovna terminolog. v tujem jeziku 1 (angl., nemšč., strokovna terminolog. v prvem tujem jeziku (angl., nemital.)
šč.)
strokovna terminolog. v tujem jeziku 1 (angl., nemšč., strokovna terminologija v drugem tujem jeziku (angl.,
ital.)
nemšč., ital.)
prosto izbirni predmet

prosto izbirni predmet

Zgornji predmeti se študentu priznajo in študentu ni potrebno opravljati diferencialnih izpitov.
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POVEZOVANJE ŠOLE S SFERO DELA IN OKOLJEM
Šola sodeluje z okoljem zaradi uresničevanja poslovnih, strokovnih ali drugih potreb. S sfero dela se povezuje na različne načine: skozi strokovne ekskurzije, skozi organizacijo in izvedbo razstav, seminarjev, vsebin
Kariernega praktikuma in Velnes praktikuma, skozi predavanja in tečaje, skozi praktično izobraževanje, razvojno raziskovalno delo, sponzorstvo in donatorstvo in druge oblike povezovanja.

VKLJUČEVANJE ŠOLE V OKOLJE
Z ustanoviteljem Glotta Novo, centrom za novo znanje, d. o. o.
-- sodelovanje v projektih prenove študijskih programov,
-- sodelovanje na področju izvajanja študijskih programov (predavatelji),
-- sodelovanje na področju praktičnega izobraževanja študentov,
-- donacije in sponzorstva.
S Kozmetičnim salonom Lorger
-- sodelovanje pri izvajanju prakse pri predmetih Kozmetična nega, Delovanje naprav v kozmetiki,
Uporaba naprav v kozmetiki …
-- sodelovanje na področju stroke (kozmetika),
-- sodelovanje v procesih prenove študijskega programa Kozmetika.
S Cube Fitnesom
-- sodelovanje pri izvajanju prakse pri predmetih iz programa Velnes: Osnove gibanja, športne
aktivnosti, Športna animacija in osebno trenerstvo
-- sodelovanje na področju stroke (velnes),
-- sodelovanje v procesih prenove študijskega programa Velnes.
Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport
-- sodelovanje v projektih prenove študijskih programov,
-- sodelovanje z ministrstvom v okviru Skupnosti višjih strokovnih šol,
-- sodelovanje v raznih delovnih telesih in v interesu višjih strokovnih šol.
S sponzorji
-- sodelovanje pri realizaciji programov,
-- sodelovanje na področju stroke,
-- sodelovanje pri izvedbi praktičnega izobraževanja,
-- sodelovanje pri izvedbi dodatnega izobraževanja študentov, predavateljev in drugih strokovnih
sodelavcev.
Z Zavodom za zaposlovanje
-- sodelovanje pri poklicnem usmerjanju študentov in izobraževanju brezposelnih,
-- posredovanje podatkov.
S Statističnim uradom RS
posredovanje podatkov o študentih in predavateljih,
posredovanje podatkov o uspešnosti študentov pri študiju.
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S skupnostjo višjih strokovnih šol
-- VSŠKV je članica Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije. Višje šole so se organizirale
v Skupnost zaradi boljšega medsebojnega sodelovanja ter sodelovanja s pristojnimi strokovnimi
sveti, komisijo za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol, ministrstvi, visokošolskimi zavodi ter z mednarodnimi združenji pri:
-- opravljanju razvojnih nalog v višješolskem izobraževanju,
-- pripravi in izvajanju študijskih programov,
-- uvajanju in spremljanju kakovosti dela,
-- razvoju in uvajanju novih oblik in metod dela s študenti,
-- uvajanju interdisciplinarnega študija,
-- promociji višješolskih programov,
-- spremljanju mednarodnih razvojnih usmeritev na področju višješolskega strokovnega izobraževanja ter sodelovanju s šolami in ustanovami doma in v tujini,
-- načrtovanju in izvajanju strokovnega izpopolnjevanja,
-- podeljevanju nagrad in priznanj za študente in predavatelje šol,
-- pripravi programov za zaposlovanje diplomantov in spremljanju zaposlovanja,
-- pripravi izhodišč in prenove višješolskih študijskih programov,
-- pripravi in uvajanju skupnih kriterijev za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja študentov,
-- oblikovanju meril za vidne dosežke na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj
višje strokovne šole,
-- oblikovanju zakonodaje in predpisov, ki urejajo višješolsko izobraževanje,
-- oblikovanju mreže šol,
-- vzpostavitvi enotnega informacijskega sistema,
-- vzpostavitvi skupne baze publikacij šol,
-- z delodajalci zaradi praktičnega izobraževanja in posodobitve programov glede na potrebe
gospodarstva …
V študijskem letu 2015/2016 bomo sodelovali z naslednjimi šolami in razvojno raziskovalnimi institucijami:
Srednje šole: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ekonomska šola Ljubljana, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Gimnazija Ledina, Gimnazija Moste, Gimnazija Poljane, Gimnazija Šentvid, Gimnazija Šiška, Gimnazija Vič, Srednja ekonomska šola Ljubljana, Srednja frizerska šola Ljubljana,
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana, Srednja šola Domžale, Srednja šola Josipa Jurčiča
Ivančna Gorica, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, Srednja šola za gostinstvo in
turizem v Ljubljani, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Šolski center Ljubljana, Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, Gimnazija in srednja ekonomska šola, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije,
Srednja šola, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, Waldorfska šola Ljubljana, Zasebna gimnazija ERUDIO, Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje, Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija,
in z drugimi.
V študijskem letu 2015/2016 bomo sodelovali z naslednjimi višjimi šolami:
Biotehniški center Naklo, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ekonomska in trgovska šola Brežice,
Ekonomska šola Celje, Ekonomska šola Murska Sobota, Ekonomska šola Novo mesto, Grm Novo mesto
– center biotehnike in turizma, Izobraževalni center Piramida Maribor, Višja strokovna šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Šolski center Celje, Šolski center Kranj, Šolski center Maribor, Šolski center
Nova Gorica, Šolski center Novo mesto, Šolski center Šentjur, Šolski center Škofja Loka, Šolski center Slovenj
Gradec, Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Šolski center Velenje, Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije, Višja policijska šola, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola
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za gostinstvo in turizem, Abitura, Podjetje za izobraževanje, d. o. o., B2, d. o. o., Višja strokovna šola B&B,
Izobraževanje in usposabljanje, d. o. o., Center za poslovno usposabljanje, Doba EPIS, EDC – zavod za strokovno izobraževanje Kranj, ERUDIO izobraževalni center, Gea College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje – Center višjih šol, d. o. o., Inštitut in akademija za multimedije, INTER-ES, d. o. o., Izobraževalni center
energetskega sistema, Izobraževalni center Geoss, d. o. o., Izobraževalni zavod Memory, IZRAZ Ljubljana,
Lampret Consulting, d. o. o., Leila, d. o. o., MUCH, d. o. o., Prah izobraževalni center, Višja strokovna šola
Academia, in z drugimi.
V študijskem letu 2015/2016 bomo sodelovali z naslednjimi visokimi šolami in fakultetami:
Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko, Fakulteta za pomorstvo in promet, Fakulteta za šport, Fakulteta za upravo, Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pravna fakulteta, Zdravstvena fakulteta, VIST (Visoka šola za storitve
Ljubljana), Fakulteta za zdravstvene vede, in z drugimi.
V študijskem letu 2015/2016 bomo sodelovali z naslednjimi podjetji:
Iskra Medical, Kozmetika Lorger, Milena Lorger, s. p., Afrodita, Terme Čatež, d. d., LifeClass Portorož, Zdravilišče Radenci, Terme Lendava, d. o. o., Fitnes center Panter, d. o. o., Kraljevski salon lepote, Barbara Jenkole,
s. p., Istrabenz turizem, d. d., turizem in storitve, Terme Krka, d. o. o., Terme Maribor, d. d., Acqua Relax
Kalapčiev Suban Olga, s. p., Thermana, d. d., družba dobrega počutja, Naravni park Terme 3000 Moravske
Toplice, d. o. o., Interda rekreacija in gostinstvo, d. o. o., Rajh Damjan, s. p., Trim, MPM Engineering, d. o. o.,
Kubus Fit, d. o. o., Kozmetični salon Zlato srce, Vlasta Fajmut, s. p., Kozmetični center, Barbara Novak, s. p.,
Fiziz, fizioterapija in nega telesa, Polonca Drenik Trop, s. p., Edina-center za sprostitvene dejavnosti in naravno zdravljenje, Medical center podjetje za revitalizacijo zdravja in lepote, d. o. o., Ayurveda&Spa center
Maruška Čerčnik, s. p., Masažni studio Lava, Dijana Ivančič, s. p., Ananta alternativno zdravljenje in svetovanje, Saša Debevec, s. p., Beauty Spa center za nego obraza in telesa Anamarija Janežič, s. p., Zdravilišče
Radenci, d. o. o., Olimpic šport in rekreacija, svetovanje ter trgovina, d. o. o., Kozmetika obraza in telesa Saša
Mastnak-Krašovec, s. p., Spa center za nego kože – Daria Babšek, s. p., Kozmetika-Branka Jager Lončar, s. p.,
Terme Ptuj, d. o. o., Masažni studio Tami Tamara Klenovšek, s. p., Ajna kozmetični salon, Silvija Štrukelj, s. p.,
Kozmetični salon Mateja, Križnik Mateja, s. p., Dominos Svetovanje, d. o. o., Palača sprostitve in izobraževanja, d. o. o., Center Estetique »Liondor aimee«, Kozmetika in masaža Kušička Irena, s. p., Kozmetični salon
Maja Kolnik Švara, s. p., Plastika & Estetika Andreja Smolej, s. p., Kozmetika Maja, Košenina Maja, s. p., Lekos
kozmetika, Investicije, družba za naložbe, d. o. o., Dermamed specialistična ambulanta-Pustai-Šafarič Lidija,
Nives kozmetični salon – Nives Jurejevčič, s. p., Fitclub 4FIT, MIŠOŠPORT, Kana, d. o. o., Žalec …

OBLIKE SODELOVANJA
1. Strokovne ekskurzije
Strokovne ekskurzije se lahko organizirajo za vsak letnik posameznega programa posebej, za vse letnike
posameznega programa ali skupno za vse programe. Načrtovanje in organizacija konkretnih ekskurzij je
vezana na stroko in program. Težišče načrtovanja je v okviru strokovnih aktivov in se izvaja kot timsko delo
aktivov in strokovnih sodelavcev. Ekskurzije lahko predlagajo študenti preko študentskega sveta. Ekskurzije
bomo organizirali v okviru programov, ki so jih pripravili strokovni aktivi posameznih predmetnih področij,
skupaj z udeleženci višješolskih strokovnih programov. Program mora vsebovati smer, smoter, čas izvedbe,
akcijski in finančni načrt.
Strokovne ekskurzije so obvezne, neobvezne in fakultativne.
Večino dejavnosti strokovnih ekskurzij, ki so obvezne za študente, financira šola, druge financirata delno
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šola delno študenti (neobvezne strokovne ekskurzije), fakultativne ekskurzije financirajo študenti sami.
Velnes
Prvi in drugi letnik programa Velnes, 3. cikel in diplomanti programa Velnes:
1. letnik/obvezno, 2. letnik in 3. cikel/neobvezno: Nekoga moraš imeti rad, strokovna ekskurzija v okviru
predmeta Velnes in velneška dejavnost; 10. oktober 2015. Spoznavanje dejavnosti Žičke kartuzije (strokovni ogled Žičke kartuzije, pokušina napitkov in namazov), obisk zeliščnega vrta Majnika in spoznavanje
rastlin za dobro počutje in zdravje posameznika, priprava napitkov in predavanje …, spoznavanje velnes
dejavnosti in dejavnosti zdravja v Termah Zreče, kopanje in savnanje. Vodja SE je mag. Monika Karan.
1. letnik/obvezno: strokovna ekskurzija v okviru predmeta Ekonomika in podjetništvo; obisk Cube fitnesa
in pogovor s strokovnimi delavci v fitnesu; 18. november 2015. Vodja strokovne ekskurzije je mag. Milenko
Gajić.
1. letnik/neobvezno, 2. letnik/obvezno, 3. cikel/neobvezno: strokovna ekskurzija pri predmetih Velnes in
velneška dejavnost in predmetu Upravljanje velneških centrov: 5. balkanska SPA in velnes konferenca
(BalkanSpa Health & Wellness Summit 2015); 7. november 2015; od 9.00 do 16.00 udeležba na konferenci,
nato ogled balneo in drugih SPA terapij (termo, kinezio …), pivski velnes … v Thermani Laško; ogled prostorov in storitev, dihalne vaje z učiteljem joge (poleg bo tudi ayurvedski zdravnik), predstavitev organizacij, dejavnosti in pristopov, delitve del, naravnih zdravilnih dejavnikov, posebnih tretmajev … Po obveznem
delu SE sledi kopanje, savnanje in uporaba drugih Spa in velnes storitev. Vodja SE je mag. Monika Karan,
sovodja pa dr. doc. Andrej Raspor.
1. letnik/obvezno: strokovna ekskurzija Velnes Astoria Bled, 22. januar 2016 v okviru programa Velnes in
velneška dejavnost spoznavanje dejavnosti velnesa in preizkušanje storitev in pogovor s strokovnjaki za
področje velneške dejavnosti. Vodja strokovne ekskurzije je mag. Monika Karan.
1. letnik/obvezno: v okviru predmeta Uvod v turizem in destinacijski management, strokovna ekskurzija po
Ljubljani Ljubljana kot turistična destinacija, namen in cilj Trženje turistične destinacije Ljubljana. Vodja
SE je mag. Barbara Gunčar.
2. letnik/obvezno: vsaj po eno strokovno ekskurzijo pri posameznih predmetih izbirnih modulov:
-- predmet Čustvena inteligenca in osebni razvoj: obisk zaporov na Dobu (18. januar 2016),
-- predmet Osnove gibanja, telesne aktivnosti: Športna dvorana Planina Kranj in Center Zana v
Velenju (5. marec 2016).
-- predmet Športna animacija in osebno trenerstvo: vsebina SE bo znana naknadno.
Praviloma jih organiziramo po Ljubljani in bližnji okolici.
Kozmetika
1. letnik/obvezno, 2. letnik/neobvezno: strokovna ekskurzija pri predmetu Biokemija in farmakognozija, 10. oktober 2015. Pridobivanje, pomen in uporaba zdravilnih rastlin in praktičen prikaz izdelkov iz
njih (Posestvo Trebnik v Slovenskih Konjicah), Terme Zreče; spoznavanje velnes dejavnosti in dejavnosti
zdravja v Termah Zreče, kopanje in savnanje. Vodja SE je mag. Majda Kokalj.
Cilji ekskurzije so: približati znanje biokemije in zlasti farmakognozije študentom programa Kozmetika, jih
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usposobiti za pravilno ravnanje z drogami in učinkovinami v kozmetiki in razviti kritičen odnos do naravne
kozmetike.
Namen ekskurzije je, da se predstavi ekološka pridelava zdravilnih zelišč v Sloveniji in možnosti njihove
uporabe v zdravstvu, kozmetiki, velnesu ter da se predstavi uporaba zdravilnih in drugih zelišč v farmaciji
in kozmetiki in kontrola le-teh.
1. letnik/obvezno: strokovna ekskurzija pri predmetu Kozmetična nega Oblikovanje nohtov z dolgo obstojnimi laki, BIS Kranj (14. april 2016).
2. letnik/obvezno: 14. maj 2016; strokovna ekskurzija pri predmetu Specialne tehnike pedikure v Kano
Žalec.
2. letnik/obvezno: strokovna ekskurzija pri predmetu Problemi nog in stopal, 22. in 24. marec 2016.
Diabetična ambulanta v Kliničnem centru Ljubljana, in 5. 4. obisk centra za ortotiko v URI Soča.
1. letnik/obvezno: strokovna ekskurzija za področje vizažiranja (7. april 2016). Usposabljanje bo vodila
gospa Nana Sojer.
2. letnik/obvezno: 6. februar 2016 strokovna ekskurzija s področja uporabe Kozmetičnih naprav v Iskra
Medical. Vodji strokovne ekskurzije sta Milena Lorger in Tomaž Lorger.
1. letnik/obvezno; 2. letnik Kozmetika in 1. letnik Velnes neobvezno: strokovna ekskurzija za področje predmeta Kozmetična nega, Kozmetika Afrodita Rogaška Slatina, 6. april 2016.
2. letnik/obvezno: strokovna ekskurzija pri predmetu Svetovanje za dobro počutje. Obisk zaporov na
Dobu (18. januar 2016).
Skupne strokovne ekskurzije za vse letnike in programe. Fakultativne:
• Strokovna ekskurzija na sejem NARAVA ZDRAVJE, neobvezna strokovna ekskurzija za vse letnike šole, od 5. do 8. novembra 2015
• Strokovna ekskurzija na sejem kozmetike Love Beauty, od 9. do 10. aprila 2016 (neobvezna
strokovna ekskurzija)
• Obisk enega od sejmov kozmetike, velnesa (Bologna, Beograd …) – 2 ali 3 dni.
• Vsi programi in vsi oddelki: Skupna strokovna ekskurzija v tujino (v okviru predmetov Uvod v
turizem in destinacijski management in Velnes in velneška dejavnost, september 2016.
Pri organizaciji in izvedbi strokovnih ekskurzij sodelujejo tudi študenti. Termini strokovnih ekskurzij so
okvirni in se lahko spremenijo. Enako velja za vsebine.
2. Sponzorstva
Izvedba programa Kozmetika (zlasti vaje pri predmetu Kozmetična nega v prvem letniku, Uporaba kozmetičnih naprav, Problemi nog in stopal, Specialne tehnike pedikure) je izjemno finančno zahtevna. Zahteva nakup najrazličnejših proizvodov, ki so praviloma dragi. Za pomoč se bomo zato obrnili na sponzorje
(proizvajalce in distributerje kozmetičnih naprav, proizvodov, pripomočkov in poskušali skozi sponzorska
sredstva doseči, da bo izvedba programa cenejša, a kljub temu kakovostna.
Trenutno je sponzorjev kar nekaj. Teh je več v programu Kozmetika kot Velnes. Sponzorji s šolo sodelujejo
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pri izvajanju programa (izvedba delavnic, predstavitev, demonstracij …), pri nastopanju VSŠKV na sejmih
in dogodkih, velikokrat pa sodelujejo tudi v obliki doniranja materiala, proizvodov …, pomagajo pri organizaciji praktičnega izobraževanja, pri organizaciji strokovnih ekskurzij.
Na področju pridobivanja novih sponzorjev in poglabljanja sodelovanja s »starimi« sponzorji bo v tem študijskem letu potrebna posebna angažiranost vseh zaposlenih in sodelujočih. Tudi študentov.
3. Organizacija razstav, seminarjev, predavanj, delavnic, tečajev …
a) Razstave in druge prireditve:
V študijskem letu 2015/2016 bomo organizirali kar nekaj dejavnosti na tem področju. Te bomo organizirali
kot:
• Razstave, vezane na praktično izobraževanje študentov,
• Razstave in dejavnosti ob dnevih odprtih vrat,
• Razstave in dejavnosti ob informativnem dnevu,
• Sejmi in druge prireditve …
Večina aktivnosti bo izpeljana v času Tedna vseživljenjskega učenja (TVU).
b) Demonstracije, seminarji, tečaji, strokovna srečanja …
Izvedli bomo kar nekaj izobraževalnih akcij o možnostih vključevanja v:
-- NPK programe: maser/maserka, refleksoterapevt/refleksoterapevtka …
-- Licencirane programe: fitnes inštruktor, fitnes vaditelj, fitnes trener, pilates vaditelj …
c) Velnes praktikum
Velnes praktikum je posebna oblika usposabljanja in izobraževanja. V njegovem okviru šola vsako leto ponudi študentom najmanj deset tem s področja stroke, poznavanje sebe in strank, osebnega razvoja, razvoja
lastne blagovne znamke … Program oblikuje šola skupaj s študenti glede na njihove interese, nagnjenja,
zanimanja … Udeležba v Velnes praktikumu za študente ni obvezna, je pa priporočljiva. Program je namenjen vsem letnikom programa Velnes in Kozmetika. Poleg študentov se Velnes praktikuma udeležujejo tudi
predavatelji in drugi strokovni delavci, širša strokovna javnost, s katero šola sodeluje ali bi rada sodelovala,
ter širša laična javnost, ki jo določena aktivnost zanima.
Teme, ki so predvidene za izvedbo v študijskem letu 2015/2016, so naslednje:
• Coaching – učinkovito orodje za doseganje dobrega počutja (dr. Tatjana Dragović)
• Ayurveda, ali te poznam (mag. Zinka Kosec)
• Kultura vedenja v kozmetiki in velnesu (Nada in Maja Milač)
• Avtogeni trening (dr. Nevenka Podgornik)
• Tehnike čustvenega osvobajanja (Emotional Freedom Techniques, EFT, dr. Nevenka Podgornik)
• Druge teme
Dejavnost je finančno krita iz sklada VSŠKV »Direktor časti«.
d) Karierni praktikum
Karierni praktikum je namenjen vsem študentom, predvsem pa študentom 2. letnika. Usmerjen je v izdelavo osebnega kariernega načrta, osebnega kariernega portfelja, v pridobivanje veščin iskanja zaposlitve in

52

Letni delovni načrt VSŠKV, 2015/2016

izgradnje potrebnih veščin in zmožnosti za odprtje in vodenje lastne dejavnosti …
Tej tematiki bo v študijskem letu 2015/2016 namenjeno vsaj 40 ur. V ospredju bosta temi Moj osebni karierni načrt in tema Delovno mesto, ki sem si ga ustvaril sam.
Obe temi bo izpeljala doc. dr. Marija Mikačić Turnšek. Zadnja tema bo podprta z e-učilčnico Podjetniško
gnezdo. Termine bomo opredelili naknadno.
V okviru Kariernega praktikuma bomo izpeljali tudi delavnico Karierni make-up. Na delavnici se bodo študenti učili, kako izdelati lastno video predstavitev in se na tak način predstaviti bodočim delodajalcem,
kako izdelati video predstavitev kake storitve, ki jo izvajajo …
Delavnica ima dva dela:
Prvi del bo namenjen pripravi vsebine video CV-ja in osnovam nastopanja pred kamero ter scenski pripravi.
Potekala bo v ponedeljek, 15. februarja 2016, od 16. do 19. ure.
Drugi del bo namenjen spoznavanju programov za urejanje videa in montaži posnetega materiala. Potekala bo v četrtek, 18. februarja 2016, od 16. do 19. ure.
Delavnico bosta vodila Urša Mirkovič, študentka 2. letnika smeri Velnes in predsednica študentskega sveta,
ter Aleš Pogačnik, univ. dipl. psiholog, NLP coach in karierni svetovalec Kariernega centra VSŠKV.
V okviru Kariernega praktikuma bomo za študente izpeljali tudi Skupinski coaching program in Svetovanje
za študente.
Skupinski coaching program
Skupinski coaching program za posameznike je namenjen študentom, ki jih zanimata osebni razvoj in rast.
Skupina bo sestavljena iz največ osmih udeležencev, srečanja pa bodo potekala predvidoma enkrat tedensko po dve uri. Program bodo izvajali usposobljeni coachi, ki so opravili izobraževanje na Glotta Novi
v okviru akreditiranega coaching trening programa Mednarodnega združenja za coaching (International
Coaching Federation, ICF).
Pred pričetkom skupinskega coachinga bo opravljen individualni intervju z vsakim izmed prijavljenih
udeležencev. V okviru intervjuju bosta coach in študent dorekla, na katerih življenjskih izzivih želi študent
delati. Program je praktično naravnan, saj bodo udeleženci delali v skupini, dvojicah (igranje vlog) in samostojno. Spoznanja in praktična orodja naj bi udeleženec programa realiziral v vsakdanjem zasebnem ali
poklicnem (poslovnem) življenju.
Skupina je odlična priložnost za medgeneracijsko učenje, refleksijo, načrtovanje ciljev, izboljšanje komunikacije, razvoj in prepoznavanje osebnih potencialov, veščin in znanj. Skupinski coaching ni terapevtska
skupina, saj je coaching metodologija, ki gradi na posameznikovem znanju, razvoju, izkušnjah, ki omogočajo kreiranje pozitivne prihodnosti.
Definicija coachinga: “Po definiciji International Coach Federation (ZDA) je coaching interaktivni proces, ki
pomaga posameznikom, podjetjem/organizacijam, da dosežejo hitre in odlične rezultate z uporabo posebnih coaching tehnik, ki pripeljejo do lastnega miselnega procesa in razvoja. Pri coachingu coach pomaga stranki, da sama najde rešitve brez ponujanja nasvetov in dajanja receptov. Coachi so izurjeni, da
poslušajo in zastavljajo ključna vprašanja, ki pomagajo posameznikom in organizacijam, da sami pridejo
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do najboljših rešitev (Vir: www. glottanova.si)”.
Skupina ostane zaprta do zaključka predvidenega obdobja za coaching. po katerem se opravi evalvacija
programa. Teme, ki bodo obravnavane v skupini, so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osebnostni razvoj in rast,
Medosebni odnosi in izboljšanje komunikacije,
Ravnovesje med delom in življenjem,
Samozavedanje in refleksija,
Razvoj osebnih potencialov in kreativnosti,
Osebne vrednote in prepričanja,
Analiza življenjske zgodbe in smisel bivanja,
Medgeneracijsko učenje in razvoj,
Ustrezno postavljanje ciljev (osebnih ali profesionalnih),
Praktično uporabno orodje – Kolo ravnotežja.

Dejavnost je finančno krita iz sklada VSŠKV »Direktor časti«.
Termini: 18., 22. januar, 5., 12., 26. februar, 4., 18., marec., 15. april, 6., 20. maj, 11. junij 2016.
Dogovorili smo se, da bomo v letošnjem študijskem letu posvetili večjo skrb svetovanju študentom. Na
VSŠKV je možnosti za svetovanje kar precej (predavatelji, Marko Dotzauer v referatu za študente, mag. Jelica Bregar, kot organizatorica za praktično izobraževanje, za izdelavo diplomskih nalog, potrjevanja predhodno pridobljenega znanja …, počasi bo začela delovati tudi knjižnica, začelo bo delovati Središče za
samostojno učenje …
Študentska svetovalnica
Z januarjem 2016 začenjamo z delovanjem ŠTUDENTSKE SVETOVALNICE. Vodil jo bo Aleš Pogačnik (univ.
dipl. psiholog in NLP coach). Gre za individualno svetovanje/coaching študentom, ki bi radi hitreje dosegali
cilje, ki bi radi preverili svojo poklicno odločitev, ki bi radi začeli oblikovati svojo karierno pot, ki imajo morda težave na osebnostni ravni, morda učni, karierni, zaposlitveni, podjetniški …, so morda v dilemi, kako
reševati vsakodnevne obveznosti, kako uskladiti zasebne, poslovne in učne obveznosti, kako se odvaditi
slabih in nezdravih razvad, kako reševati konflikte v odnosih v družini, v partnerskih odnosih, med prijatelji
…
Študentska svetovalnica deluje od januarja do maja, in sicer:
Velnes: vsak ponedeljek 15.45–16.45
Kozmetika: vsak torek 15.45–16.45
ali po dogovoru
Šola vsakemu študentu omogoča vsako študijsko leto eno uro svetovanja/coachinga brezplačno. Študenti
se prijavijo direktno izvajalcu programa na alespogacnik@gmail.com. Rok za prijavo je nenehno odprt (do
konca meseca maja 2016)!
Vsebina svetovanja je strogo zaupna in ostaja med svetovalcem in študentom, saj je svetovalec/coach zaprisežen zaupnosti in molčečnosti.
Organizirali bomo več predstavitev podjetnikov oz. zaposlenih na področju velnesa oz. kozmetike in
več predstavitvenih delavnic o možnostih zaposlovanja na področju kozmetike in velnesa (15. 10. na Kari-
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ernem dnevu, 14. 12. o možnosti zaposlitve na področju kozmetike in velnesa na luksuznih ladjah po svetu/
Steiner – Cruise Line Jobs …). Organizirali bomo tudi več srečanj mentorjev iz podjetij s študenti.
Stroške delovanja študentske svetovalnice krije šola iz sklada "Direktor časti"!
e) Fitnes VSŠKV
Terminski načrt vadbe je naslednji: 4., 11., 18., 25. november 2015; 2., 9., 16. december 2015; 6., 13., 20., 27.
januar 2016.
Program je namenjen oblikovanju telesa skozi vadbo na fitnes orodjih. Vsi termini so srede od 14. do 15.
ure.
Po končanem programu bomo za tiste študente, ki bi na področju fitnesa radi pridobivali kompetence
fitnes vaditeljev, organizirali poseben program za fitnes vaditelje s fitnes trenerjem. Program bo izvajal
akreditiran in certificiran fitnes trener iz športnega centra Cube Fitness. Cilj programa je, da študenti »na
svoji koži« izkusijo profesionalno izkušnjo delovanja fitnesa, se od fitnes trenerja veliko naučijo, ustrezno
krepijo svoje telo, dobro počutje in zdravje …
Po zaključku Fitnes VSŠKV študenti dobijo posebno potrdilo, da so obiskovali študentski fitnes s trenerjem.
Da potrdilo dobijo, morajo študenti realizirati 80-odstotno prisotnost.
Termini: 3., 10., 24. februar, 2., 9., 16., 23. marec, 6., 13., 20. april 2016.
Za izvedbo Fitnesa VSŠKV je šola najela Cube Fitness (http://cube-fitnes.si/), Ulica prvoborcev 25, Ljubljana
(za Bežigradom).
Šola objavi razpis.
VSŠKV Fitnes bo financirala šola iz sklada "Direktor časti".
f) Tečaj retorike Retorika, moč besed in karizme
Za študente bomo pripravili dva 20-urna tečaja, in sicer v petek in soboto 4. in 5. decembra 2015 (ena skupina) in 3. in 4. junija 2016 (druga skupina). Trening poteka od 9.00 do 13.00 in od 14.30 do 18.30.
Program organiziramo na željo študentov. Vodi ga Karmen Šemrl, prof. slovenskega jezika in NLP Coach.
Več o programu na http://www.glottanova.si/retorika/index.php
Stroški izvedbe programa za študente VSŠKV krije sklad VSŠKV "Direktor časti".
g) Klasične masaže celega telesa
Program bomo izpeljali na željo študentov. Traja 16 ur in ga bomo izvedli v okviru dveh modulov: 18. 6.
2016 (9.00–17.00) in 19. 6. 2016 (9.00–17.00).
Tečaj masaže celega telesa izvajamo z namenom, da bi se študenti bolj konkretno srečali z veščinami, ki jih
ima maser, in da te veščine tudi vadijo. Če bo obstajala želja in potreba študentov ter bo prijav veliko, bomo
organizirali dve skupini.
Cilji programa usposabljanja so:
• Študenti se seznanijo z veščinami dobrega maserja/ke,
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• spoznajo pravilno pripravo maserja/ke in ergonomijo dela za ustrezno izvedbo klasične masaže,
• se seznanijo z osnovami anatomije telesa za izvedbo klasične masaže,
• znajo samostojno izvesti 60-minutno klasično masažo celega telesa.
Ciljna skupina so študenti Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana, ki se želijo seznaniti z delom maserja/ke in se naučiti izvedbo klasične masaže telesa. Nekateri lahko te informacije koristijo na način, da ugotovijo, ali jih to delo zanima. Hkrati pa se lahko praktično pripravljajo tudi za izpit in pridobitev
naziva NPK maser/ka.
Vsebina:
-- Prvi tematski sklop bo trajal 8 ur, vsebine pa bodo naslednje:
-- Predstavitev potrebnih veščin maserja/ke
-- Priprava masažne sobe in maserja/ke na delo
-- Pomen čistoče in higiene prostora, pripomočkov in maserja/ke
-- Poudarek na ergonomiji dela
-- Prikaz izvedbe masaže
-- Samostojna izvedba klasične masaže
Drugi tematski sklop bo trajal 8 ur, vsebina pa bo:
-- Samostojna izvedba klasične masaže
Šola objavi razpis v mesecu marcu 2016!
Dejavnost je finančno krita iz sklada VSŠKV »Direktor časti«.
h) Šola aromaterapije za študente VSŠKV
V novem študijskem letu bomo na šoli posvetili posebno skrb področju, ki se razvija z nesluteno hitrostjo,
aromaterapiji. V ta namen smo se povezali s Šolo aromaterapije in bomo v prvem semestru študijskega leta
2015/2016 za vse študente, ki to želijo, izpeljali naslednje sklope predavanj oz. delavnic:
AROMA # ATELJE
• NARAVNA KOZMETIKA: resnica ali dobra finta? Predavanje o naravni negi kože, v petek, 23. oktobra, bo ob 18. uri,
• PISARNIŠKI AROMA-ZEN: Pozitivno upravljanje stresa na delovnem mestu, petek, 13. novembra,
ob 18. uri.
• DIŠEČE POZORNOSTI: Priprava pisane palete z naravo odišavljenih novoletnih darilc, petek, 11.
decembra, ob 18. uri.
AROMA # MASTER
• ETERIČNA OLJA 1. modul: Temeljna znanja o varni in učinkoviti uporabi eteričnih olj, nedelja, 8.
novembra.
• KREME IN MAZILA: Delavnica izdelovanja krem in mazil za naravno nego kože, sobota, 14. novembra,
• MINI DIŠEČI PEČAT: Uvod v umetnost kreiranja unikatnih naravnih parfumov, nedelja, 15. novembra,
• ŽAJFNICA: Izdelava mil iz naravnih materialov po hladnem postopku, nedelja, 6. decembra.
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• HIDROLATI: Izobraževanje o širokih možnostih uporabe »rastlinskih vodic«, sobota, 5. decembra.
• OLEOTERAPIJA: Ekskluzivno izobraževanje o terapevtski uporabi deviških rastlinskih olj, sobota,
19. decembra.
• PRAZNIČNA DELAVNICA: Praznovanje sončevega obrata z ustvarjanjem aromatičnih daril, nedelja,
20. decembra.
AROMA # GOSTOVANJE
Šola aromaterapije vsak drugi torek v mesecu ob 17. uri vabi študente tudi v klubski salon trgovine Maxi
v centru Ljubljane. Prva delavnica bo 10. novembra. Rdeča nit delavnic bodo hidrolati in raziskovanje številnih možnosti uporabe hidrolatov: za nego in zdravljenje kože, za izdelavo kozmetičnih pripravkov, za
izpiranje las, za ustno vodico, za aromatiziranje napitkov in hrane, odišavljanje prostora, harmoniziranje
čustev in kot pomoč pri ohranjanju dobrega zdravja. Na delavnicah bodo uporabljali vrhunske hidrolate in
eterična olja blagovne znamke Histria Botanica.
17. novembra bo ob 17.30 srečanje in delavnica v trgovini Kalček. Tema Umetnost izdelave oljčnega mazila.
Vse dejavnosti Šole aromaterapije, ki smo jih navedli za 1. semester, bodo ponovljene in nadgrajene tudi v
drugem semestru. Obogatene bodo še z dodatnimi vsebinami.
Dejavnosti so finančno krite iz sklada VSŠKV »Direktor časti«.
i) Tečaji tujih jezikov
V študijskem letu 2015/2016 bomo organizirali za vse študente šole (V1, V2, VC3, K1 in K2) 80-urni tečaj
nemškega jezika (40 ur kontaktno, 40 ur virtualno). Urnik začetnega tečaja nemškega jezika (80 ur) je naslednji: 15. in 29. januar; 19. februar; 11., 25. marec; 8., 15., 22. april 2016. Tečaj italijanskega jezika poteka v
kombinirani učni obliki; 40 ur v »živo«, 40 ur »virtualno«. Tečaj bo vodila predavateljica Strokovne terminologije v nemškem jeziku, gospa Greta Jenček. Izpit iz nemškega jezika bo 10. 6. 2016. O udeležbi in znanju
nemškega jezika, ki ga študenti pridobijo na tečaju, študenti dobijo posebno potrdilo (certifikat). V tečaj
nemškega jezika se je vpisalo 40 študentov, zato bomo oblikovali dve skupini. Obe skupini bosta izvajani
na isti dan.
V študijskem letu 2015/2016 bomo poskušali uresničiti tudi idejo o tečaju ruskega jezika. Vodila ga bo študentka velnesa Natalija Lapina.
Šola objavi razpis.
Dejavnosti so finančno krite iz sklada VSŠKV »Direktor časti«.
4. Druga strokovna srečanja in dogodki
Teden vseživljenjskega učenja (TVU)
• Izvedba tematskega koordinatorstva najvidnejše promocijske kampanje na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji »Teden vseživljenjskega učenja« (TVU). VSŠKV je tematski koordinator TVU
za področje lepote, zdravja, dobrega počutja.
• Promocijski materiali se bodo objavljali na internetni strani Tedna, internetni strani VSŠKV, na
Facebooku in drugih spletnih skupnostih.
• Delavnice so tematsko obarvane in so v skladu s samim programom velnesa,

57

Letni delovni načrt VSŠKV, 2015/2016

• kozmetike, zdravja ...
Študenti se bodo lahko dejavnosti udeleževali pri koordinatorju ali pri partnerjih v TVU koordinatorski mreži. V tej je več kot 20 partnerjev.
Pogovarjalnice
V drugem semestru bomo poskusno začeli s kontaktnimi pogovornimi srečanji na teme, ki študente zanimajo. V pogovarjalnicah bodo sodelovali tudi drugi študenti, srednješolci, mladi zaposleni, mladi brezposelni … Vodila jih bo skupina mladih moderatorjev, ki so diplomanti različnih fakultet.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
V delovnih organizacijah
V programih višješolskega izobraževanja se praktično izobraževanje povezuje z vsebinami posameznih
modulov in je razdeljeno na tri do štiri predmete. Za izvedbo praktičnega izobraževanja in povezavo med
delodajalci in šolo je odgovoren organizator praktičnega izobraževanja. V posameznih podjetjih ali zavodih
študentovo prakso usmerja t. i. mentor v podjetju, ki ponekod sodeluje s t. i. izobraževalcem na šoli. Organizator praktičnega izobraževanja nudi delodajalcem informacije in pomoč v postopku verifikacije učnih
mest in opravlja informiranje ter prijavo delodajalcev na razpis za sofinanciranje praktičnega usposabljanja
z delom Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Šola ima sklenjene pogodbe za praktično izobraževanje svojih študentov z različnimi podjetji in zavodi. Tudi v tem letu bomo, upoštevajoč želje študentov
in potrebe okolja, poskušali pridobiti tudi nove delodajalce.
Praktično izobraževanje, ki ga opravlja študent v času višješolskega študija pri delodajalcu, je del študijskega procesa.
V višješolskih študijskih programih Velnes in Kozmetika študenti opravijo 400 ur praktičnega izobraževanja
v prvem in 400 ur praktičnega izobraževanja v drugem letniku. Skupaj 800 ur praktičnega izobraževanja v
vsakem študijskem programu. V času praktičnega izobraževanja se študent uvede v delo pod budnim očesom mentorja, delodajalec pa dobi možnost spoznati študenta, njegove osebnostne lastnosti, zmožnosti
in sposobnosti. V veliko primerih se praktično izobraževanje konča z zaposlitvijo študenta ali diplomanta,
ki ga tako ni več potrebno uvajati v delovno okolje organizacije, saj je ta uvajanje opravil že v času praktičnega izobraževanja.
Študenti opravljajo praktično izobraževanje v različnih organizacijah, odvisno od programa. Pri tem je pomembno, da ima organizacija razvita točno določena strokovna področja, ki ustrezajo programu študija
posameznega študenta.
S praktičnim izobraževanjem študent pridobi znanja, veščine in izkušnje, ki mu bodo v njegovem bodočem
poklicnem delu omogočale kakovostnejše in učinkovitejše delo v kozmetiki oz. velnesu.
Praktično izobraževanje predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega izobraževanja in praktičnim delom v resničnih delovnih razmerah. V tem procesu aktivno partnersko sodelujejo študent, organizacija, kjer se praktično izobraževanje izvaja, in šola.
Pri praktičnem izobraževanju oziroma usposabljanju v organizacijah sodelujejo mentorji, ki skrbijo za povezavo in vsebinski potek praktičnega izobraževanja v organizaciji ter predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja na šoli, ki je zadolžen za koordinacijo in izvedbo predpisanih vsebin programa. Poleg
mentorja v organizaciji lahko praktično izobraževanje izvajajo tudi izobraževalci. Organizator praktičnega

58

Letni delovni načrt VSŠKV, 2015/2016

izobraževanja na šoli usklajuje, nadzira in ocenjuje praktično izobraževanje posameznega študenta.
Uspešno opravljeno praktično izobraževanje v prvem letniku je pogoj za vpis v drugi letnik študija, uspešno
opravljeno izobraževanje v drugem letniku pa je pogoj za zaključek izobraževanja po programu in zaključek študija.
Izvajalca praktičnega izobraževanja predlaga študent sam ali pa šola. Primernost gospodarske družbe in
mentorja pa presodi predavatelj višje šole – organizator praktičnega izobraževanja na šoli.
Praktično usposabljanje zaključijo študenti z izdelavo in uspešno ustno predstavitvijo pisnega izdelka (seminarske naloge), v katerem opišejo potek praktičnega izobraževanja – strokovne prakse, ter strokovno
obravnavajo raziskovalni problem v skladu s študijskim programom. Pred pristopom na izpit iz praktičnega
izobraževanja pa je naloga študenta, da po vseh opravljenih obveznostih praktičnega izobraževanja pri
delodajalcu od delodajalca pridobi potrjeno Poročilo mentorja. Mentor na praktičnem izobraževanju za
posameznega študenta izpolni poročilo o njegovem delu in študentovo delo na praktičnem izobraževanju
tudi oceni. Mentorjeva ocena se upošteva pri končni oceni praktičnega izobraževanja. Ocene so številčne
(od 1 do 10).
Za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo med mentorji, inštruktorji, študenti, predavatelji in organizatorji
praktičnega izobraževanja sta na spletni strani šole odprti tudi spletni učilnici PRIV in PRIK. Ključ za vstop v
spletno učilnico študenti dobijo pri organizatorjih praktičnega izobraževanja na šoli, mentorjem, izobraževalcem, predavateljem pa jih posreduje organizator.
Za študente študijskih programov Velnes1 in Kozmetika1 bo šola organizirala predavanja (4 ure), kjer bo
študente podrobno seznanila z obveznostmi in pravicami pri praktičnem izobraževanju ter povabila mentorje oz. predstavnike delodajalcev, ki bodo predstavili študentom potek praktičnega izobraževanja iz njihovega zornega kota.
V okviru šole »vsaka aktivnost šteje«
V študijskem letu 2015/16 bodo študenti imeli možnost opraviti del praktičnega izobraževanja, in sicer
največ 80 ur, v organizaciji Višje strokovne šola za kozmetiko in velnes Ljubljana (VSŠKV). S tem želimo
spodbuditi študente, da se aktivneje vključijo v številne aktivnost s področja kozmetike in velnesa, ki jih
organizira šola.
Ker sodobna družba zahteva od vsakega posameznika proaktivnost in intelektualno radovednost, bomo
omogočili študentom, da se aktivno vključijo v organiziranje in izvedbo različnih aktivnosti. S široko zastavljenim programom aktivnosti bomo skušali zajeti kar najširši krog dejavnosti, ki bodo pripomogle k oblikovanju stališč in vrednot ter aktivni participaciji študentov v življenju šole in skupnosti.
Zavedamo se, da šteje vsaka aktivnost, ki omogoča strokovno in osebno rast, zato bomo ponudili študentom možnost opravljanja 80 ur praktičnega izobraževanja na VSŠKV. Udejstvovanje študentov se bo
nanašalo na njihovo aktivno udeležbo in možnost delovanja v projektih družabnega, raziskovalnega in
izobraževalnega značaja »od ideje do izvedbe«. Gre za proces opolnomočenja študentov v strokovnem
in družbenem delovanju. Študenti bodo imeli možnost sodelovati pri organizaciji in izvedbi razstav, seminarjev, tečajev, delavnic, demonstracij, tematskega koordinatorstva za področje lepote, zdravja in dobrega
počutja v »Tednu vseživljenjskega učenja«, izobraževalnih akcij, ki obravnavajo teme iz stroke, poznavanja
sebe in strank, osebnega razvoja, razvoja lastne blagovne znamke … Študenti bodo imeli možnost v okviru
kariernega praktikuma, velnes praktikuma in NPK programov pridobiti širok spekter kompetenc in tako
(nad)graditi svoja znanja in izkušnje. Z udejstvovanjem v številnih aktivnostih bodo študenti lahko aktivno
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raziskovali različne družbene vloge in socialne identitete ter tako našli zase ustrezno poklicno in socialno
identiteto. Aktivnosti iz nabora »vsaka aktivnost šteje« se skladajo s programskimi zasnovami praktičnega
izobraževanja v organizaciji.
Na začetku študijskega leta bomo študente seznanili, katere aktivnosti štejejo in jih ustrezno ovrednotili s
številom ur. Študenti se bodo lahko prostovoljno odločali, ali bodo opravili del praktičnega izobraževanja
(največ 80 ur) z aktivnostmi iz nabora »vsaka aktivnost šteje« na VSŠKV ali celotno praktično izobraževanje
v delovni organizaciji. Delovanje pri dejavnostih iz nabora »vsaka aktivnost šteje« bodo študenti skrbno
beležili in predložili evidenco prisotnosti organizatorju praktičnega izobraževanja na VSŠKV. Pred začetkom
opravljanja praktičnega izobraževanja v delovni organizaciji bo vsak študent vedel, koliko ur praktičnega
izobraževanja je zbral v okviru organizacije »vsaka aktivnost šteje« in posledično, koliko ur praktičnega
izobraževanja še mora opraviti v delovni organizaciji s področja velnesa oz. kozmetike. Vsekakor bo moral
študent opraviti skupaj 400 ur praktičnega izobraževanja v prvem in 400 ur praktičnega izobraževanja v
drugem letniku.
Skrb šole za izobraževanje mentorjev in izobraževalcev praktičnega izobraževanja v organizacijah
Temeljni pogoj za uspešno izvedbo praktičnega izobraževanja je partnerski odnos med Višjo strokovno
šolo za kozmetiko in velnes Ljubljana in delodajalci (delovnimi organizacijami), zato bomo na šoli še naprej
krepili partnerstvo, ki temelji na zaupanju, medsebojni pomoči in odgovornosti vseh deležnikov.
Na Višji strokovni šoli za kozmetiko in velnes Ljubljana se zavedamo, da je mentorjeva vloga izjemno pomembna pri spodbujanju strokovnega razvoja študenta, razvijanju njihovega kritičnega mišljenja, odgovornosti in prilagodljivosti, zato želimo ponuditi možnost strokovnega razvoja mentorjem in izobraževalcem, ustvariti izmenjavo znanj in izkušenj med predavatelji Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes
Ljubljana in mentorji/izobraževalci ter tako (o)krepiti partnerski odnos, v katerem se vsi skupaj učimo in
rastemo.
Za mentorje in izobraževalce praktičnega izobraževanja bo šola v študijskem letu 2015/2016 organizirala
več izobraževalnih akcijskih dogodkov:
• Konferenca za mentorje in izobraževalce praktičnega izobraževanja ter vse predavatelje Višje
strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana: Sinergijski učinki učenja in delovanja v praksi –
povezava teorije in prakse (četrtek, 26. november 2015)
• Informativno predavanje: Namen in cilji praktičnega izobraževanja. Na predavanju bodo prisotni
študentje V1 in K1 ter mentorji/izobraževalci, ki bodo želeli predstaviti svojo delovno organizacijo/
salon in njihova pričakovanja glede izvajanja praktičnega izobraževanja za študente VSŠKV (četrtek, 24. marec 2016).
• »Tržnica znanja«, srečanje mentorjev praktičnega izobraževanja študentov VSŠKV in predavateljev
VSŠKV (četrtek, 22. junij 2016).
Organizatorici praktičnega izobraževanja v programu Velnes sta Jelica Pegan Stemberger in Jelica Bregar,
mag. manag.
Organizatorice praktičnega izobraževanja v programu Kozmetika so: Jelica Pegan Stemberger, Jelica Bregar, mag. manag. in Milena Lorger.
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Mednarodna mobilnost
Višja strokovna šola v skladu z razvojno politiko in sistemom zagotavljanja kakovosti omogoča študentom opravljanje študijskih obveznosti in praktičnega izobraževanja v tujini, v okviru programa mobilnosti
Erasmus+. Šola je imetnica razširjene univerzitetne listine Erasmus, ki nam omogoča sodelovanje v vseh
aktivnostih Erasmus.
Koordinator programa Erasmus je Marko Dotzauer. V okviru sektorskega programa Erasmus, akcija Erasmus
individualna mobilnost, je VSŠKV za študijsko leto 2015/16 prejela dotacije v skupnem znesku 6.940,00
EUR, namenjene mobilnosti študentov in zaposlenih, in sicer: – 1 dotacijo za študij v tujini/SMS (možnost
100 % prenosa sredstev iz SMP), – 2 dotaciji za praktično usposabljanje v tujini/SMP, – 1 dotacijo za gostovanje predavateljev v tujini/STA, – 2 dotaciji za usposabljanje zaposlenih v tujini/STT. Aktivnosti se izvajajo od
1. junija 2016 do 30. septembra 2016 in so namenjene študentom obeh programov, Velnes in Kozmetika.
Pogoj za izvajanje mobilnosti za študij v tujini je podpisan bilateralni sporazum.
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NAČRT VPISA NOVIH ŠTUDENTOV
NAČRT VPISA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017
V študijskem letu 2016/2017 bomo poleg programa Velnes (70 študentov) vpisali tudi program Kozmetika
(60 študentov). Informativne in promocijske dejavnosti bodo potekale okvirno takole:
1. Promocija šole in programov
Za študijsko leto 2016/2017 bo VSŠKV ob pomoči posrednega in neposrednega obveščanja seznanjala bodoče študente o možnostih izobraževanja na šoli:
• Dijakom zaključnih letnikov različnih izobraževalnih programov in smeri bomo predstavili šolo in
višješolska izobraževalna programa Kozmetika in Velnes. Poudarjen pa bo tudi pomen menedžerskih znanj, ki jih lahko pridobijo slušatelji omenjenih programov. Poleg informiranja o izobraževalnih programih, bo šola predstavila poklicne standarde, za katere izobražuje, možnosti nadaljnjega
izobraževanja ter zaposlitvene možnosti.
2. Strokovno-promocijske predstavitve
• Organizirali bomo strokovno konferenco (tema še ni dodelana).
• Problemska okrogla miza o izobraževanju in usposabljanju za potrebe trga dela.
• Druge strokovne in promocijske prireditve (organizacija in udeležba) – to so sejmi, tematski dogodki, strokovni programi …
3. Zloženke, promocija v medijih, spletna stran, socialna omrežja …
• Ciljno in splošno javnost bomo o izobraževalni ponudbi seznanjali z zloženkami (ohranili bomo
tip in splošno oblikovno podobo zloženk in letakov, ki smo jih že oblikovali) in publikacijo o šoli
ter se predstavili na različnih sejmih v Ljubljani in drugih krajih po Sloveniji.
• Pripravili bomo predstavitveni material za predstavitev na hrvaškem govornem območju (spletna
stran, zloženka, brošura …).
• Predstavljali bomo svojo dejavnost na različnih prireditvah, seminarjih, izobraževanjih …, ki jih bo
organizirala in izvajala Glotta Nova, ustanoviteljica VSŠKV.
• Svojo dejavnost in cilje bomo predstavili v različnih medijih (na televiziji, radiju in različnih časopisih, spletnih straneh), na Informativi, v okviru zaposlitvenih sejmov in drugih dogodkov.
• Nadaljevali bomo z vsebinsko izgradnjo spletne strani VSŠKV v slovenskem in hrvaškem jeziku.
• Promocijo bomo poleg uveljavljenih metod izvajali tudi preko socialnih omrežij (Facebooka, LinkedIn …).
• Izdelali bomo dva predstavitvena filma (v slovenskem in hrvaškem jeziku) in ju namestili na Facebook, LinkedIn, Youtube in spletno stran VSŠKV.
4. Informativni dan in dneva odprtih vrat
• Informativni dan za bodoče študente višje strokovne šole (dijake zaključnih letnikov in za odrasle) bo potekal v mesecu februarju (12. februar in 13. februar 2016). Nanj se bomo pripravili na že
doslej uveljavljen način in ga popestrili z vzorčnimi predavanji.
• Informativna predavanja – spomladanski čas. V okviru promocijskih aktivnosti šole se bomo v
okviru informativnih dni javnosti predstavili tudi s t. i. »vzorčnimi predavanji«.
• Informativni dan za bodoče študente višje strokovne šole (dijake zaključnih letnikov in za odrasle)
bo potekal tudi v mesecu septembru (konec avgusta 2016 ali začetek meseca septembra 2016).
• Dnevi odprtih vrat bodo organizirani v maju ali juniju v Tednu vseživljenjskega učenja in v začetku
septembra 2016.
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VPISNI POGOJI IN ROKI
V višješolska študijska programa Velnes in Kozmetika se lahko vpiše, kdor je:
• z maturo ali poklicno maturo končal katerikoli štiriletni srednješolski program
• kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, ima tri leta
• delovnih izkušenj in opravi preizkus znanja iz splošno izobraževalnih predmetov
• v obsegu, ki je določen s poklicno maturo.
Šola roke za vpis določa skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju.
V primeru prevelikega števila prijav bo šola, skladno s predpisanimi merili, izvedla omejitev vpisa.
V času skupnega razpisnega roka bo šola opravila tudi posebne promocijske aktivnosti. Tako bo šola organizirala dva informativna dneva v petek, 12. feruarja, in v soboto, 13. februarja 2016, organizirala bo dan
odprtih vrat z naslovom Odprimo vrata stroki 25. maja 2016; 26. in 27. avgusta 2016 bo organizirala še en
Dan odprtih vrat.
Za vpis študent poravna vpisnino ter podpiše Pogodbo o izobraževanju. Vpisani študent, ki ima poravnano
šolnino v skladu s pogodbo, lahko prejme Potrdilo o vpisu.

VPISNI POSTOPEK
Študenti se v prvem in drugem prijavnem roku na šolo prijavijo preko Višješolske prijavne službe (http://
vps.vss-ce.com/VPS/). Študenti morajo na spletni strani Višješolske prijavne službe izpolniti prijavni obrazec, ga natiskati, ter ga podpisanega v roku poslati na naslov Pot na Lavo 22, 3000 Celje.
V primeru, da je kandidat na šolo, v prvem ali drugem prijavnem roku, sprejet, se mora vpisati v roku, ki
ga šola določi naknadno. Na vpis študent prinese osebni dokument, ter dve fotografiji za dokumente ter
študentsko izkaznico.
V tretjem prijavnem roku se študentje vpisujejo neposredno na sedežu šole. Ob vpisu morajo predložiti:
• spričevalo o maturi oziroma poklicni maturi,
• spričevalo 4. in 3. letnika srednje šole oziroma gimnazije,
• kopijo osebnega dokumenta,
• 2 fotografiji za dokumente in študentsko izkaznico,
• opis delovnih izkušenj z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe, če se
• vpisujejo z mojstrskim, delovodskim oziroma poslovodskim izpitom.
Študenti so na šolo vpisani, ko s šolo podpišejo pogodbo in vplačajo vpisnino najpozneje do 30. septembra
2016.
Razpisani program se bo izvedel v primeru, če je prijavljenih dovolj kandidatov, najmanj 20.

PRIPRAVA KANDIDATOV ZA VPIS IN ŠTUDENTOV NA ŠOLANJE
Šola bo poskrbela, da bodo kandidati za vpis temeljito seznanjeni s programom, možnostjo šolanja ter s
pravicami in obveznostmi študentov.
V ta namen bodo kandidati:
• prejeli pisna gradiva (zloženke, brošure),
• se lahko seznanili o značilnostih programa, predmetnikom, posebnostih šole … na spletni strani
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šole (www.vskv.si),
• kandidati s hrvaškega govornega območja se bodo s programom in šolo seznanili preko hrvaške
spletne strani www.vskv.hr,
• se udeležili informativnih dni v februarju ter na dnevih odprtih vrat v maju/juniju (v Tednu vseživljenjskega učenja) in konec avgusta 2016,
• strokovni delavec bo z vsakim kandidatom opravil najmanj en individualni svetovalni razgovor
pred vpisom v program,
• v prvem letniku bo ravnateljica sklicala informativno svetovalni sestanek s študenti. Na sestanku
bodo navzoči tudi drugi strokovni delavci šole (referent, organizator praktičnega izobraževanja,
svetovalec …),
• od oktobra do vključno aprila bomo obiskali pet srednjih šol v Ljubljani in okolici (srednja zdravstvena šola, srednja šola za farmacijo, srednje ekonomske šole, srednja šola za frizerstvo, srednja
šola za osebne storitve …, srednje šole za odrasle, ki imajo program kozmetični tehnik in druge
programe osebnih storitev (CDI Univerzum, Cene Štupar …).
Individualni in skupinski sestanki s študenti bodo imeli tudi andragoško svetovalno vsebino.
Študent ima pravico obiskovati dva izobraževalna programa na šoli ali/in en dodatni program na drugi
šoli. V tem primeru šola študentu uskladi obveznosti, kar uredi s pogodbo o izobraževanju.

VPIS V 2. LETNIK
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je opravil najmanj za 45 KT izpitov iz prvega letnika. V kvoto teh KT sodi
tudi uspešno opravljene obveznosti iz praktičnega izobraževanja.
Vpis v 2. letnik in 3. cikel študija izvede šola administrativno do 30. septembra.

PREŠOLANJE
Študent, ki je obiskoval drug program terciarnega izobraževanja in mu je šola priznala pet ali več izpitov, se
lahko vpiše v 2. letnik, če ima šola prostor.
Šola lahko kadarkoli med šolanjem sprejme študenta iz druge šole, če ima še prosta mesta. V tem primeru
ravnateljica študentu določi diferencialne izpite, potem ko pridobi mnenje študijske komisije.

STATUS ŠTUDENTA
Dokler traja študentov program po pogodbi in po veljavnih predpisih, je študent vpisan in ima status študenta.
Status študenta preneha, če študent ne plačuje šolnine, diplomira, se izpiše ali je izključen iz šole.
Status študenta in izobraževanje mirujeta, če je študentu pisno odobreno mirovanje izobraževanja v mejah
predpisov. Status študenta se lahko podaljša največ za eno leto, če študent iz dokumentirano utemeljenih
razlogov ni pravočasno končal šolanja.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje je izredno in ima v celoti tri cikle. Vsak cikel praviloma traja eno leto. Študij študenti izrednega študija lahko zaključijo tudi prej, in sicer, ko izpolnijo vse študijske obveznosti, ki so določene s programom Velnes oz. Kozmetika.

64

Letni delovni načrt VSŠKV, 2015/2016

Študijsko leto v programu Velnes/Kozmetika tako traja:
• za študente 1. cikla 12 mesecev. Začne se 1. oktobra 2015 in traja do 30. septembra 2016,
• za študente 2. cikla študij traja tudi 12 mesecev. 2. cikel se začne 1. oktobra 2015 in traja tudi do
30. septembra 2016,
• 3. cikel je namenjen predvidoma zaključevanju študijskih obveznosti po programu, izdelavi
diplomske naloge in njenemu zagovoru. Traja lahko do 12 mesecev in se zaključi 30. septembra
tekočega študijskega leta. Če študent s študijskimi obveznostmi iz programa zaključi prej, se mu z
datumom zaključka obveznosti zaključi tudi študijsko leto.

POGODBA O IZOBRAŽEVANJU
Študent s šolo sklene Pogodbo o izobraževanju za celoten čas študija. Če študent ni v celoti ali ni plačnik
šolnine, je pogodba tristranska (študent, organizacija, šola).
V Pogodbi o izobraževanju je mogoče določiti individualne prilagoditve potrebam študenta, če to dovoljuje študijski program, možnosti šole ali če je to v okvirih pooblastil ravnateljice oziroma študijske komisije v
zvezi s prilagajanjem izvedbe programa študentu.
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IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE PREDAVATELJEV
IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV
Šola si bo prizadevala za učinkovite predavatelje, za ugledne strokovnjake, poznavalce najsodobnejših
trendov na področju izobraževanja in poučevanja, ki bodo študente pritegnili tudi kot mentorji in bo spodbujala njihovo strokovno rast.
K specializiranim temam šola povabi gostujoče predavatelje.
Študenti ocenjujejo predavatelje s posebnim ocenjevalnim listom, predavatelj pa o tem dobi listino.

USPOSABLJANJA PREDAVATELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH SODELAVCEV
Za usposabljanje predavateljev bomo v študijskem letu 2015/2016 poskrbeli na več različnih načinov:
1. Usposabljanje preko Erazmus+
Predavatelji in drugi strokovni delavci se lahko vsako študijsko leto odločijo za samostojno udeležbo na
seminarjih, delavnicah, kongresih, posvetih … Že na začetku študijskega leta predavatelji izrazijo željo po
usposabljanju (na osnovi želje šola kandidira za EU sredstva, najde ustrezen program in se prijavi). Število
udeležencev je odvisno od finančnih sredstev projekta Erazmus+, ki so dodeljena šoli.
2. Vsaj enkrat letno šola organizira skupno usposabljanje vseh zainteresiranih predavateljev
in drugih strokovnih sodelavcev v kak velnes center, center zdravja, center lepote …
3. Šola povabi predavatelje in druge strokovne delavce na vse strokovne ekskurzije, ki jih
organizira za študente.
4. Usposabljanja, ki jih organizira šola
Šola bo v tem študijskem letu organizirala dva programa usposabljanja.
• Priprava spletno podprtega učenja – usposabljanje za napredne (24 ur; 17. oktober in 7. november 2015, 8+8 ur, preostalo – 8 ur virtualno)
• Tema iz pedagoškega področja. Ena takih tem, ki jo bomo realizirali v tem študijskem letu, je 4MAT
sistem pri pripravi na pedagoško delo in v pedagoškem procesu (6 ur). Termin bomo določili
naknadno.
5. Usposabljanja preko drugih oblik, ki jih šola organizira za študente (Velnes praktikum, Karierni praktikum …).

STROKOVNI IZPIT IZ NASTOPNEGA PREDAVANJA
Pravico do strokovnega izpita iz nastopnega predavanja imajo predavatelji višje strokovne šole s pedagoško-andragoško izobrazbo, ki nimajo strokovnega izpita za vzgojo in izobraževanje.
Šola izvede strokovni izpit po Pravilniku o strokovnem izpitu iz nastopnega predavanja skladno z možnostmi šole.
Šola ima stalno komisijo za izvajanje strokovnega izpita iz nastopnega predavanja v sestavi:
Ida Srebotnik, izpraševalka za slovenski jezik,
mag. Bernarda Potočnik ali Jelica Pegan Stemberger.
Predsednica komisije je Ida Srebotnik.
V študijskem letu 2015/2016 bo nastopno predavanje opravljala predavateljica mag. Monika Karan.
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ORGANI ŠOLE
V skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in Aktom o ustanovitvi v okviru šole delujejo naslednji organi:
Svet šole
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti
Direktor
Ravnatelj
Predavateljski zbor
Študijska komisija
Strokovni aktivi
Izvolitev ali imenovanje organov sta določena z zakoni in akti zavoda, delujejo pa po lastnih poslovnikih.

SVET ŠOLE
Svet šole sprejema razvojni program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o
uvedbi nadstandardnih in drugih programov, sprejema finančni načrt in zaključni račun šole, obravnava
poročila o študijski problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom študenta, o pritožbah v zvezi s
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih
predložijo predavateljski zbor, študijska komisija in komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, študenti oziroma skupnost študentov, ter opravlja druge naloge, določene z zakonom in
tem aktom.
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta šole. Po poteku mandata so
lahko člani sveta znova izvoljeni oziroma imenovani.

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Komisija za kakovost je bila skladno z zakonom izvoljena in konstituirana na prvi seji predavateljskega
zbora.
Člani komisije so: Ida Srebotnik, Jelica Pegan Stemberger, Milena Lorger, Fani Čeh, Damir Karpljuk in študentki Manca Križaj (3. cikel programa Velnes) in Katarina Cijan (2. letnik programa Kozmetika).
Predsednica komisije je Ida Srebotnik, namestnica pa Jelica Pegan Stemberger.
Komisija bo opravljala naloge po 15. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju po lastnem poslovniku in skladno z usmeritvami predavateljskega zbora in sveta šole.
Komisija bo predvsem:
• skrbela za stalen dvig kakovosti, bdela nad vodenjem evidenc, samoevalvacijo in predvsem zagnala e-anketiranje);
• skrbela za ustvarjanje razmer za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli;
• vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na
šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro instrumentov in meril evalvacije
in določitvijo vsebin evalvacije;
• načrtovala, organizirala in usklajevala spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli;
• sodelovala s Svetom za evalvacijo visokega šolstva in delala primerjave z drugimi šolami doma in
v tujini;
• spremljala zaposlitvene možnosti študentov, poznejših diplomantov;
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• na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav;
• pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na Svetu za evalvacijo visokega šolstva in Komisiji za
akreditacijo višješolskih študijskih programov;
• opravljala druge naloge v skladu z zakonodajo in usmeritvami VSŠKV.

DIREKTOR ŠOLE
Direktor je poslovodni organ šole, ki organizira in vodi delo in poslovanje šole, predstavlja in zastopa šolo
in odgovarja za kakovost in zakonitost njenega dela.

RAVNATELJ ŠOLE
Ravnatelj opravlja naslednje splošne naloge:
• zastopa in predstavlja šolo v okviru svojih pooblastil sam ali preko pooblaščencev,
• zagotavlja zakonitost dela šole v okviru svojih pooblastil,
• odgovarja za strokovno vodenje šole,
• organizira, načrtuje in vodi strokovno delo šole,
• pripravlja predlog letnega delovnega načrta, finančnega načrta šole, letna poročila o delu šole,
• pripravlja razvojni program šole,
• je odgovoren za uresničevanje letnega programa dela, finančnega načrta in razvojnega programa
šole,
• skrbi za kakovost in primerljivost študijskih programov na državni in mednarodni ravni,
• sodeluje z delodajalci v zvezi z izvajanjem praktičnega izobraževanja oz. usposabljanja,
• podpisuje javne listine šole, vezane na študijske programe šole,
• določi delavce, ki so odgovorni za uporabo in hrambo pečatov šole,
• odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev šole in stvarnega premoženja, ki ga šola
• uporablja za svoje dejavnosti,
• vodi delo predavateljskega zbora šole,
• oblikuje predlog nadstandardnih storitev programov šole,
• spremlja delo strokovnih delavcev in jim svetuje ter spodbuja njihovo strokovno izobraževanje in
izpopolnjevanje,
• predlaga napredovanje strokovnih delavcev šole v nazive,
• organizira mentorstvo za pripravnike,
• spodbuja in spremlja delo študentov,
• odgovarja za uresničevanje pravic študentov,
• direktorju zavoda predlaga sistemizacijo delovnih mest šole,
• direktorju zavoda predlaga sklepanje delovnih razmerij z delavci šole,
• direktorju predlaga uvedbo postopkov za ugotavljanje disciplinske oz. odškodninske odgovornosti delavcev šole,
• direktorju zavoda predlaga napredovanje delavcev šole v plačilne razrede,
• direktorju zavoda predlaga višino plače delavcev šole v skladu s predpisi,
• zagotavlja varstvo in zdravje pri delu v skladu s predpisi in,
• opravlja druge naloge v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi.
V tekočem letu opravlja dela in naloge ravnateljica Jelica Pegan Stemberger.
Naloge ravnatelja so opredeljene v ZOFVI in v 11. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, v katerem so opredeljene tudi naloge, pri katerih direktor in ravnatelj sodelujeta.
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Posebne naloge ravnateljice v povezavi s šolo v študijskem letu 2015/16:
• skrbela bo za učinkovit zagon in začetek šole,
• spremljanje in izdelava urnikov in izpitnih rokov za študijsko leto 2015/2016,
• priprava študentov na vpis in izvedba vpisa (priprava promocijskega gradiva, priprava gradiva za
splet v slovenskem in hrvaškem jeziku, organizacija informativnih dni, predstavitve programov na
srednjih šolah, priprava vsega potrebnega za izvedbo vpisnega postopka …),
• spremlja in koordinira dela strokovnih delavcev,
• skrbi za pretakanje pozitivnih izkušenj in poenotenje koncepta šole,
• pripravi predlog LDN 2015/2016 za obravnavo na predavateljskem zboru in svetu šole,
• spremlja izvedbe in realizacijo načrtovanega dela v LDN,
• pripravi poročila o delu za študijsko leto 2015/2016,
• spremlja uresničevanje kakovosti šole in sodeluje v komisiji za kakovost,
• spodbuja inovativnosti predavateljev pri uvajanju raznovrstnih oblik preverjanj znanja,
• skrbi za izvrševanje odločb Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
• sodeluje v projektih,
• spremlja in vzpodbuja dela študentov,
• skrbi za promocijo šole na osnovi kakovosti pedagoškega dela in uveljavljenih predavateljev,
• skrbi za pozitivno podobo šole v javnosti,
• spodbuja vključevanje elektronskih medijev v izvedbo programa (e-učilnice …)
• ...

Spremljanje dela predavateljev v študijskem letu 2015/16 bo obsegalo:
•
•
•
•
•
•
•

pregled letnih načrtov dela in njihovo usklajevanje,
spremljanje izvajanja dogovorov na strokovnih aktivih,
spremljanje dela predavateljev pri predavanjih, izpitih, priprava predavateljev na diplomske izpite,
spremljanje izvajanja sklepov študijskih komisij,
spremljanje posodabljanja učnih programov,
skrb za interno izobraževanje pedagoških delavcev, zlasti področje spletnega učenja,
izvajanje hospitacij …

Sodelovanje ravnateljice s študenti
Ravnateljica redno sodeluje s študenti pri reševanju problemov na drugi stopnji – potem ko so jih skušali
rešiti strokovni sodelavci (referenti, organizatorji praktičnega izobraževanja, predavatelji …), na srečanjih
in sestankih, pri usmerjanju dela skupin, pri optimizaciji pedagoškega dela in pri drugih načrtovanih in
občasnih oblikah strokovnega dela.
Ravnateljica ima redne govorilne ure vsak zadnji torek v mesecu. Na govorilne ure se je potrebno prijaviti po telefonu 01/5200 671 ali po e-pošti jelica@vskv.si.
Ravnateljica daje na voljo svoj elektronski naslov in odgovarja v roku treh delovnih dni.
Popolne vloge študentov ravnateljica rešuje v roku 8 dni.
V študijskem letu 2015/2016 ravnateljica uvaja novost Delovni sestanek z ravnateljico. V tekočem študijskem letu ga bo izpeljala dvakrat v V1 in K1, in sicer v vsakem semestru po enkrat (na koncu semestrov
– januar/maj).
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PREDAVATELJSKI ZBOR
Predavateljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole: predavatelji, inštruktorji, laboranti, andragoški svetovalec, organizator praktičnega izobraževanja in ravnateljica, ki predavateljski zbor tudi sklicuje in vodi.
Član predavateljskega zbora je vsak predavatelj/inštruktor/laborant, ki bo v študijskem letu 2015/2016 opravil vsaj nekaj načrtovanih pedagoških ur, vključno z načrtovanimi izpiti.
V šolskem letu 2015/2016 so člani predavateljskega zbora:
Člani predavateljskega zbora v
študijskem letu 2015/2016
Ida Srebotnik
mag. Bernarda Potočnik
Milena Plut Podvršič
mag. Milenko Gajić
mag. Peter Vrečar
mag. Saša Zupan
doc. dr. Andrej Raspor
mag. Monika Karan
Marijan Herič
mag. Barbara Gunčar
mag Iris Fink Grubačević
dr. Matjaž Brvar
Urška Binter
mag. Majda Kokalj
Andreja Kmet
Fani Čeh, spec
mag. Ivan Ropar
mag. Zvonka Krištof
Matic Fabjan, spec.
Mag. Zinka Kosec
Milena Lorger
Jasmina Opeka
Tomaž Lorger
Pjerina Mohar
Nevenka Dolenc
mag. Bojan Macuh
Brigita Vončina
Andrej Krajnc
Jelica Pegan Stemberger
Pri pripravah sej predavateljskega zbora in pri izvedbi sej sodelujeta Marko Dotzauer, vodja referata, in
Jelica Bregar, organizatorica praktičnega izobraževanja v programu Velnes in Kozmetika in skrbnica področja diplomskih nalog in diplomskih izpitov.
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Seje predavateljskega zbora so lahko v živo, korespondenčne in spletne. Članstvo v predavateljskem zboru
traja od 1. oktobra 2015 do 30. septembra 2016. Seje predavateljskega zbora VSŠKV vodi ravnateljica Jelica
Pegan Stemberger.
Predavateljski zbor šole bo opravljal predvsem naslednje naloge:
• obravnava strokovne zadeve in o njih odloča,
• daje mnenje o vsebini delovnega načrta,
• imenuje predavatelje višje šole,
• daje mnenje o razvojnih nalogah šole,
• odloča o pospešenem študiju posameznih študentov,
• daje mnenja o zadevah v zvezi s kakovostjo in posodobitvami programa,
• sodeluje z drugimi strokovnimi organi,
• sprejema pravila o prilagajanju izvedbe študentom s posebnimi potrebami,
• na pobudo pristojnih organov daje mnenja o ravnatelju, kandidatu za ravnatelja in drugih pedagoških delavcih,
• sodeluje s študenti.
Za naloge, ki imajo materialne posledice, ali vplivajo na strategijo in razvoj šole, predavateljski zbor pridobi
mnenje o izvedljivosti. Te je možno izvajati samo, če je mnenje pozitivno.
Delovanje in odločanje predavateljskega zbora bo urejeno s Poslovnikom o delu predavateljskega zbora,
ki je v pripravi.
Zaradi pretoka pozitivnih izkušenj, ki so potrebne za kakovost dela šole, se bo predavateljski zbor v tem
šolskem letu sestal vsaj dvakrat, in sicer:
1. Uvodno srečanje
(Okvirna vsebina sestanka: smernice za delo v študijskem letu, mnenje o delovnem načrtu šole).
2. Zaključno srečanje
(Okvirna vsebina sestanka: poročilo o delu v šolskem letu, rezultati evalvacije dela šole, smernice za novi
delovni načrt, analiza uspešnosti študentov na izpitih ter splošne kakovosti šole).
3. Izredna srečanja predavateljskega zbora bo ravnateljica sklicala po potrebi, v klasični ali korespondenčni obliki.

ŠTUDIJSKA KOMISIJA
Študijska komisija VSŠKV (v nadaljevanju ŠK) ima tri člane iz vrst predavateljskega zbora. Člane komisije
imenuje predavateljski zbor.
Člani komisije so: mag. Saša Zupan Korže, univ. dipl. pravnica, mag. Peter Vrečar in Jelica Pegan Stemberger.
Predsednik komisije je mag. Peter Vrečar. Strokovno delo komisije koordinira mag. Jelica Bregar, ki ima izpit
iz upravnega postopka. Delo ŠK ureja Poslovnik.
Naloge ŠK so:
• odloča o priznavanju predhodno pridobljenega znanja študentov, ki so ga ti pridobili v drugih oz.
sorodnih študijskih programih,
• odloča o vpisnih pogojih in napredovanju študentov,
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•
•
•
•
•

sprejema merila o prilagajanju programa skupini študentov ali posameznemu študentu,
ugotavlja in potrjuje priznavanje predhodno pridobljenega praktičnega znanja in izkušenj,
rešuje prošnje študentov, razen tistih, ki so v pristojnosti ravnatelja VSŠKV,
opravlja tudi druge naloge po pooblastilu predavateljskega zbora ali ravnatelja VSŠKV,
študijska komisija lahko pred odločitvijo, po potrebi, pridobi tudi strokovno mnenje nečlana
Komisije.

ŠK se sestaja po potrebi, najmanj pa trikrat v letu. Če bodo potrebe večje, pa lahko tudi večkrat oz. po presoji in potrebi

STROKOVNI AKTIVI
Predavateljski zbor je v št. letu 2015/2016 organiziran v štiri strokovne aktive, v katere so združeni po vsebini sorodni predmeti iz programa Velnes in programa Kozmetika. Vodje aktivov je z njihovim soglasjem
imenovala ravnateljica septembra 2013.
1. Aktiv za področje mehkih veščin in človeških virov, poslovno komuniciranje, kultura vedenja, terminologija v tujem jeziku (Poslovno komuniciranje in vodenje, Strokovna terminologija
v prvem tujem jeziku in Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku, Kultura vedenja). Vodja
aktiva je mag. Bernarda Potočnik.
2. Aktiv za področje ekonomije, managementa, svetovanja, trženja, informatike in projektnega dela (Ekonomika in podjetništvo, Poslovna informatika s statistiko, Pravni predpisi, Trženje
storitev, Uvod v turizem in destinacijski menedžment, Svetovanje za dobro počutje). Vodja aktiva
je mag. Saša Zupan Korže.
3. Aktiv predavateljev Velnesa kot stroke in velneških dejavnosti (Velnes in velneška dejavnost,
Upravljanje in poslovanje velneških centrov, Oblikovanje in trženje velneških proizvodov ter izbirni moduli Zdrav način življenja, Zdravo prehranjevanje, Duševni velnes, Gibanje, telesne aktivnosti)Vodja aktiva je mag. Monika Karan.
4. Aktiv predavateljev za področje Kozmetike kot stroke (Biokemija in farmakognozija, Anatomija, fiziologija z osnovami patologije, Kozmetična nega, Dermatovenerologija, Kozmetologija, Varovanje zdravja, Kozmetične naprave ter izvirni moduli Lepotna in telesna nega, Masažne tehnike,
Aromaterapija, Specialna pedikura). Vodji aktiva sta Fani Čeh in Milena Lorger.
Za področje stroke bo tudi na ravni države (Konzorcij višjih strokovnih šol Slovenije za kozmetiko in velnes)
ustanovljeno nekaj strokovnih aktivov (kozmetika, velnes …). VSŠKV se bo trudila, da se dejavno vključi v
njihovo delovanje.
Vsak predavatelj/inštruktor/laborant, ki ima v študijskem letu vsaj 10 pedagoških ur, je član aktiva in je v
njem dolžan sodelovati.
Naloge aktivov so opredeljene v 13. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju. V šolskem letu
2015/2016 bodo strokovni aktivi predvsem:
• reševali strokovna vprašanja skupine predmetov (na primer vsebinsko posodabljanje, izboljšanje
študijskih metod, iskanje gradiv, delo v e-učilnicah …),
• dajali pobude ravnatelju, svetu šole in predavateljskemu zboru za izboljšanje študijskega procesa,
• obravnavali pobude študentov in njihova mnenja,
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• opravljali strokovne naloge, za katere jih bodo zaprosili drugi organi šole kot nosilce stroke.
Aktivi delujejo na sestankih, preko elektronske pošte in preko foruma aktiva, ki je nameščen v okviru Zbornice v e-učilnici. Predsednik lahko samostojno ali po posvetu daje mnenja o strokovnih zadevah.
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SVETOVANJE ŠTUDENTOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM
Naloga izobraževalcev, organizatorjev, svetovalcev in drugih strokovnih delavcev in sodelavcev v izobraževalnem procesu je svetovati udeležencem izobraževanja od vpisa pa do zaključka študija, velikokrat pa
tudi po končanem študiju.
Njihova naloga je tudi svetovati uporabnikom: organizacijam, podjetjem, mentorjem, strankam …
Ne bi smeli zanemariti tudi svetovanja staršem, zakonskim in drugim partnerjem …
Delo organizatorjev izobraževanja, svetovalcev in drugih strokovnih delavcev in sodelavcev je povezano
tudi s pripravo promocijskih materialov, raznih navodil, protokolov …
Zagotavljanje svetovalne pomoči v VSŠKV
V VSŠKV študentom in drugim udeležencem izobraževanja zagotavljamo nenehno in sistemsko svetovalno
pomoč:
1.
2.
3.
4.

pred vključitvijo v izobraževanje ali učenje ali po njej,
med potekom izobraževanja ali učenja,
ob dokončanju izobraževanja ali učenja,
po končanem izobraževanju ali učenju.

Vrste svetovanja na VSŠKV
Na VSŠKV najpogosteje uporabljamo informiranja in nasvetovanja, nenehno pa svetovanje (karierno, zaposlitveno, osebnostno, učno, izobraževalno …). Pogosto uporabljamo tudi coaching, kot posebno obliko
motiviranja, raziskovanja stanj, postavljanja ciljev …
Ali pa enostavno uporabljamo mešanico vsega naštetega. Težko je namreč ločiti naštete vrste svetovanja,
saj so med seboj prepletene in povezane s človekovim razvojem:
• osebno svetovanje, ki zajema razvoj osebnosti,
• izobraževalno svetovanje, ki zajema svetovanje za izobraževanje – s poudarkom na izbiri izobraževanja,
• poklicno ali karierno svetovanje, ki zajema izbiro poklica, zaposlitve, razvoj poklicne kariere.
Vrste svetovanja je težko ločiti tudi zato, ker svetovanje v povezavi z vseživljenjskim učenjem zajema storitve in metode, katerih namen je pomagati posamezniku pri izbiri izobraževanja, usposabljanja in poklica
ter pri vodenju njegove kariere, ne glede na starost in točko na njegovi življenjski poti. Ravno zaradi tega
smo prepričani, da je usmeritev na področju svetovanja v VSŠKV prava.
Orodja vrednotenja in svetovanja
Glede na izkušnje, ki jih imamo na področju svetovanja in vrednotenja znanja, bomo uporabljali različna
orodja in metode (teste, intervjuje, razgovore, coaching, samocoaching, informiranje, nasvetovanje …).
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Vse odvisno od tega, kaj študent potrebuje, katera orodja so najprimernejša za uporabo glede na predmet
obdelave. Naj navedemo le nekaj primerov orodij glede na predmet svetovanja pri vrednotenju:
a) Orodja in metode, ki nam pomagajo pri spoznavanju kandidata: – uvodni razgovor – življenjska zgodba (neformalni življenjepis, biografska metoda, portfelj) – voden intervju s svetovalcem
(strukturiran intervju),
b) Orodja in metode, ki nam pomagajo pri ugotavljanju ključnih kompetenc – evropski referenčni
okvir ključnih kompetenc – prilagojeni opisniki ključnih kompetenc – pojmovna analiza vsebine
ključnih kompetenc,
c) Orodja in metode, ki nam pomagajo pri razvrščanju in klasificiranju (matrika ugotavljanja
kompetenc) – osnovna raven (do III.–IV. ravni zahtevnosti) (ključne kompetence) – napredna raven
(nad IV. do VI. ravni) (ključne in poklicne kompetence) – model ugotavljanja kompetenc za pridobitev kvalifikacije (poklicni standardi in katalogi znanja in spretnosti) – umeščanje v kvalifikacijski
okvir (struktura evropskega okvira kvalifikacij EOK in opisniki slovenskega okvira kvalifikacij SOK)
…
Faze svetovanja študentom VSŠKV so naslednje:
FAZA 1
PRED ODLOČITVIJO ZA IZOBRAŽEVANJE (posameznik še ni vpisan, se šele zanima za različne možnosti)
Informativna: pripravimo promocijo šole in programov, ki jih izvajamo, to je oglaševanje preko medijev,
katalogi izobraževanj, informativna gradiva, oglaševanje preko spleta, Facebooka.
Svetovalna: posamezniku nudimo prve informacije o izobraževanju, o poteku in načinu izobraževanja.
Izobraževalna: posamezniku posredujemo prve informacije o priznavanju izpitov.
Denarna: posameznika informiramo tudi o načinu plačila, možnosti povračila šolnine.
FAZA 2
OB VPISU: (posameznik se je odločil za določen program, se vpisuje vanj)
Informativna: posamezniku nudimo uvodni razgovor.
Svetovalna: izvedemo individualne razgovore, bolj podrobno pojasnimo vsebine programa, način izvedbe, izvedemo delavnice Učenje učenja.
Izobraževalna:
Denarna: pripravimo pogodbo o izobraževanju in plačilu šolnine. Ponudimo obročno plačevanje. Če udeleženca napoti druga organizacija uredimo formalnosti.
FAZA 3
TAKOJ PO VPISU (posameznik se je uspešno vpisal, postal je udeleženec izobraževanja)
Informativna: za skupine udeležencev pripravimo uvodna predavanja, na katerih razložimo ves pedagoški
proces, predstavimo izobraževalno organizacijo in ponudimo druge napotke pri poteku izobraževanja.
Svetovalna: pripravimo osebni izobraževalni načrt za posameznega udeleženca.
Izobraževalna: pripravimo sklepe o priznavanju izpitov (formalno in neformalno izobraževanje).
Udeležencem ponudimo središče za samostojno učenje in učno pomoč.
Denarna: pripravimo pogodbo o izobraževanju in plačilu šolnine. Ponudimo obročno plačevanje. Če udeleženca napoti druga organizacija, uredimo formalnosti.
FAZA 4
MED IZOBRAŽEVANJEM (splošno)
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Informativna: pripravimo vmesno evalvacijo.
Svetovalna: pripravimo motivacijska predavanja, motivacijske razgovore, delavnice za udeležence. Udeležencem nudimo svetovanje za vsa področja izobraževanja.
Izobraževalna: pripravimo delavnice za pomoč pri učenju, o metodah učenja, učenje učenja. Nudimo konzultacije za udeležence, ki niso poslušali predavanj, ali določenih tem ne razumejo.
Ponudimo jim dodatno e-izobraževanje.
Denarna:
FAZA 5
OSIP (udeleženci izstopijo iz programa, formalno ali neformalno, se ne udeležujejo programa ipd.)
Informativna:
Svetovalna: nudimo pomoč, svetovanje, iščemo vzroke za izstop. Udeležence poskušamo vrniti v proces
izobraževanja. Udeležence pokličemo in jih povabimo na pogovor.
Izobraževalna: organiziramo dodatne izpitne roke, ponudimo konzultacije.
Denarna: če je vzrok neporavnana šolnina, poskušamo udeležencu pripraviti nov finančni načrt plačevanja
šolnine. Pomagamo poiskati finančno pomoč pri ustreznih institucijah.
FAZA 6
PRED PREVERJANJEM ZNANJA (čez določen čas bodo izpiti, matura, druge oblike preverjanja znanja – če
seveda gre za take vrste programa)
Informativna:
Svetovalna: ponudimo govorilne ure s predavatelji.
Izobraževalna: ponudimo učno pomoč. Izvedemo seminar za pripravo diplomskega dela, organiziramo
priprave za POM in ZI.
Denarna:
FAZA 7
NEPOSREDNO PO PREVERJANJU ZNANJA (opravljeni so bili izpiti, matura, druge oblike preverjanja znanja
– če seveda gre za take vrste programa – nekateri so bili povsem neuspešni, drugi so sicer obveznosti opravili, a ne prav dobro)
Informativna:
Svetovalna:
Izobraževalna: ponudimo konzultacije za neuspešne udeležence. Organiziramo dodatne roke preverjanja
znanja.
Denarna:
FAZA 8
PREHODNOST NA VIŠJO RAVEN ISTEGA PROGRAMA ALI NADALJEVANJE PO DOLOČENI PREKINITVI (gre za
prehajanje v višji letnik, čas med izobraževanjem in diplomo ali maturo, nadaljevanje programa po npr.
počitnicah …)
Informativna: organiziramo informativni dan, povabimo potencialne kandidate, ki so zaključili program in
imajo možnost nadaljevati izobraževanje na višji stopnji.
Povabimo udeležence na vpis v naslednje šolsko leto.
Svetovalna: nudimo individualno svetovanje o izbiri modula.
Izobraževalna:
Denarna:
FAZA 9
OB ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA (posameznik naj bi se zaposlil ali nadaljeval izobraževanje)
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Informativna: pripravimo seminar »Kako do boljše zaposlitve«.
Svetovalna: povabimo jih v Alumni klub ali klub diplomantov. Ponudimo jim svetovanje o možnosti zaposlitve. Pripravimo karierna svetovanja.
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SODELOVANJE ŠOLE S ŠTUDENTI
• Študenti se lahko organizirajo skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju. Imajo
pravico in dolžnost dajati pripombe in ocene o delu šole. V ta namen je z njimi v stalnem stiku
vodja izobraževalnega področja, ki spodbuja diskusije o šoli, šola pa v okviru Komisije za kakovost
načrtno izvaja anketiranje in ocenjevanje predavateljev.
• Šola bo spremljala učno klimo, sproti odkrivala probleme in tako dobro učno klimo vzdrževala,
utrjevala in razvijala.
• Ravnateljica šole ima enkrat mesečno govorilne ure in skrbi za neformalni stik s študenti (Velnes
praktikum, Strokovne ekskurzije …), ki lahko komunicirajo z njo tudi preko foruma v Velnesnici in
drugih forumov na spletu, elektronske pošte ali osebno.
• Za študijske zadeve in obveščanje študentov nenehno skrbi vodja referata. Ta se vsaj dvakrat letno
sestane s študenti posameznega letnika in z njimi obravnava tekočo študijsko problematiko.
• Organizator praktičnega izobraževanja skrbi za dobro informiranost študentov glede praktičnega
izobraževanja. Vsaj enkrat v študijskem letu študente med prakso obišče in se pogovori s študenti,
mentorji …

ORGANIZIRANOST ŠTUDENTOV
Skupnost študentov in študentski svet VSŠKV
Skupnost študentov predstavljajo vsi študenti Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana, Študentski svet pa predstavlja Skupnost študentov.
Študentski svet ima pet članov, ki jih voli študentska skupnost na neposrednih in tajnih volitvah. Člani Študentskega sveta VSŠKV so: Urša Mirković in Andreja Podpečan (V2), Katja Bolarič in Manca Križaj (3CV) in
Katarina Cijan (K2). Predsednica Študentskega sveta je Urša Mirković, njena namestnica pa je Manca Križaj.
Študentska skupnost ima dva člana v svetu šole. To sta Manca Križaj in Brigita Prebil. Študentski svet predlaga dva člana v Komisijo za ugotavljanje in potrjevanje kakovosti. To sta to Manca Križaj in Katarina Cijan.
Te študentke v omenjenih organih šole zastopajo interese študentov.
Delovanje skupnosti študentov in študentskega sveta ureja dokument Pravila o delovanju Študentske
skupnosti študentov študentskega sveta VSŠKV.
Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom VSŠKV mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na
pravice in dolžnosti študentov, mnenje o kandidatu za direktorja oz. ravnatelja VSŠKV in o kandidatih za
vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje šole ter sprejema in izvaja program interesnih in dodatnih
dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov.
Člani Študentskega sveta se trudijo, da bi bil študij na višji šoli študentu čim bolj prijazen. Seveda je eden
njihovih glavnih ciljev študente šole med seboj spoznati, povezati, predvsem pa pomagati, da postane
študij na VSŠKV prijetna izkušnja. Delovanje skupnosti študentov in študentskega sveta ureja dokument
Pravila o delovanju Študentske skupnosti študentov študentskega sveta VSŠKV.
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Akcijski načrt študentskega sveta VSŠKV v šolskem letu 2015/16
ŠS bo aktivno deloval skozi celotno šolsko leto 2015/16. Promoviral bo delovanje ŠS in pomoč pri pridobivanju dodatnih znanj, tutorstvu … Vse aktivnosti in zapisniki sej bodo objavljeni na e-učilnici s forumom.
Iz Akcijskega načrta Študentskega sveta: »Trudili se bomo izvajati kvalitetna študijska in obštudijska izobraževanja, zato bomo intenzivno sodelovali z vsemi študenti, da tudi sami predlagajo vsebine, ki jih zanimajo in sooblikujejo program ter jih spodbujali k sodelovanju pri aktivnostih. Študente bomo skušali aktivno vključiti v procese načrtovanja, odločanja in izvajanja štud. in obštudijskih vsebin. ŠS bo vse študente
spodbujal tudi pri rednem opravljanju študijskih obveznosti, pravočasnem diplomiranju, informiranju in
pri mednarodnih dejavnostih (Erasmus+).
V načrtu za naslednje šolsko leto smo izpostavili izvedbo brucovanja, piknik, praktične delavnice oz. kontaktna omizja ipd., ki bodo vključevale izmenjavo znanj med študenti, pomoč pri organizaciji ekskurzij in
organizaciji drugih projektov …
ŠS preko anket spremlja zadovoljstvo in želje študentov ter temu ustrezno sodeluje pri načrtovanju dodatnih izobraževanj, kot npr. Karierni dan.
NALOGA

1

2
3

DELEŽ REALIZACIJE

UKREP

ROK IZVEDBE*

ODGOVORNA OSEBA
ZA REALIZACIJO

Vzpostavitev e-učil- Realizirano (zapisniki so že ob- Objava akcijskega 17. 7. 2015 Marko
nice s forumom
javljeni na spl. strani šole)
načrta in vseh zapisnikov v e-učilnici
Realizirano
15. 10. 2015 ŠS–Andreja
Brucovanje
1. izmenjava znanj – V načrtovanju (delno realiziraErasmus
no – Manca Križaj predstavila
lastno izkušnjo z izmenjavo 1.
letniku Velnesa na uvodnem
srečanju)
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K o n t a k t i r a n j e Začetek no- Marko in ŠS
C M E P I U S - o v e g a vembra (2.
predstavnika
za teden)
predstavitev programa ERASMUS+
– strokovnjak bo
predstavil pasti sporazumov, kaj lahko
študent pričakuje
na izmenjavi in izkušnje, ki jih pridobi,
(kontaktno omizje) ter pridobitev
študentov, ki bodo
predstavili svojo izkušnjo izmenjave v
tujini
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4

Druge
znanj

izmenjave V načrtovanju

5

Piknik

V načrtovanju

6

Strokovne ekskurzi- V načrtovanju (delno realiziraje
no – 1. ekskurzija Dvorec Trebnik/Žička kartuzija in Zreče; 2.
v Laško v pripravi)
Strokovna eksk. Uni- V načrtovanju
on hotel

7

8

Projektna naloga – V načrtovanju
akcija za kamp

9

9. volitve ŠS

10

Ankete o
voljstvu

Priprava dveh tem
za srečanje/dogodek in pridobitev
vsaj dveh predavateljev/študentov, ki
bosta teme predstavila
V pripravi

zado- Realizirano (1 anketa je že bila
narejena in posredovana študentom, rezultati so bili predstavljeni ŠS)

Čez
celo Predstavniki
š t u d i j s k o šole in ŠS
leto

Zadnji teden predavanj v maju
2016
Ekskurzije v Laško, V oktobru
Rimske Toplice …
in skozi celotno šolsko
leto
Obvezna za 2. letnik
programa Velnes in
neobvezno za 1. letnik (vabilo za vse)
Ustanovitev orga- P o l e t j e
nizacijskega/pro- 2017
jektnega odbora in
načrtovanje in rezervacija prostora za
kamp, lokalna prehrana …
Izvolitev novih čla- 1. teden nonov v ŠS
vembra
Pridobivanje infor- 1.
anketa
macij o zadovoljstvu i z v e d e n a ,
študentov in pre- p o t r e b n o
verjanje kakovosti bo pripraviti
izvedbe programov nove
ter predmetov

ŠS

Andreja in
ostali člani
ŠS

Andreja
Urša

ŠS in predstavniki šole
Andreja

*točni datumi bodo določeni sproti na sejah«;
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je skupnost študentov ljubljanske Univerze, v kateri lahko
uresničujejo svoje pravice in interese na področjih visokega šolstva, študentske sociale, obštudijskih dejavnosti ter širše civilne družbe.
Čeprav višja strokovna šola ne sodi v sklop univerze, so lahko študenti višje šole pridruženi člani te organizacije in imajo v organizaciji enakopraven status.
Na VSŠKV se bomo zavzemali za priključitev v ŠOU in za aktivno delovanje v njej. Zastopnik študentov
VSŠKV v ŠOU je študent, ki ga določi Študentski svet VSŠKV.
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in

SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
SKRB ZA KAKOVOST
Ugotavljanje in spremljanje kakovosti na VSŠKV je stalen proces in tudi del strategije razvoja izobraževalne
dejavnosti v Glotta Novi, ki je ustanoviteljica šole.
Z zagotavljanjem kakovosti v VSŠKV sledimo novostim, uvajamo spremembe in iščemo vedno nove izzive,
kako postati še boljši.
Kakovost organizacije in izvedbe izobraževalnih programov in pedagoškega procesa sta odgovornost vodstva VSŠKV, vseh zaposlenih in predavateljev, študentov, delodajalcev in socialnega okolja.
Skrb za kakovost je naše ogledalo, naša samorefleksija in primerjava z drugimi. Je naša pot k odličnosti!
Politiko kakovosti na VSŠKV uresničujemo in zagotavljamo z opredelitvijo določenih standardov kakovosti
ter z ugotavljanjem in spremljanjem ključnih kazalnikov kakovosti:
• Zagotavljanje dobrih študijskih pogojev za organizacijo in izvedbo študijskih programov;
• Dobra notranja organiziranost šole in zaposlenih je pogoj za zagotavljanje kakovosti šole;
• Usposobljenost in odličnost izvajalcev študijskega procesa sta osnovna pogoja kakovosti;
• Zagotavljanje dodatnih aktivnosti in kakovostno izvajanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja;
• Svetovanje študentom, motivacija, usmerjanje in spremljanje njihovih študijskih dosežkov;
• Sodelovanje in povezovanje z delodajalci oz. delovnim okoljem;
• Karierno svetovanje in spremljanje zaposlitvene poti diplomantov;
• Primerljivost študijskih rezultatov in standardov kakovosti s konkurenco;
• Posodabljanje študijskih programov in učinkovite izvedbe;
• Uvajanje novosti in inovativnost študijskega procesa.

NOTRANJA EVALVACIJA (SAMOEVALVACIJA)
Na VSŠKV je proces zagotavljanja kakovosti podprt s sistematično samoevalvacijo, ki vključuje vse deležnike študija na VSŠ: študenti in diplomanti, predavatelji in sodelavci šole, strokovni in administrativni delavci,
vodstvo šole, predstavniki delodajalcev, zaposleni diplomanti po preteku 2-3 let po diplomi.
Komisija za kakovost z različnimi ukrepi spodbuja razvoj sistematičnih in načrtnih pristopov k skrbi za kakovost na VSŠKV, ki temeljijo na samoevalvaciji: spodbujanja in razvijanja koncepta načrtovanja izpeljave
samoevalvacije, prikaza podatkov in njihove presoje, oblikovanja in vpeljevanja ukrepov za izboljšave in
razvoj.
Pri vrednotenju kakovosti šola upošteva:
-- podatke iz šolske dokumentacije,
-- vprašalnike za študente ob zaključku predmetov, študijskega leta in po diplomi,
-- vprašalnike za višješolske predavatelje in za sodelavce,
-- vprašalnike za mentorje praktičnega izobraževanja in za predstavnike podjetij,
-- vprašalnike za strokovne delavce in predstavnike vodstva šole ter
-- vprašalnike za vodilne iz podjetij in organizacij, kjer so diplomanti zaposleni.
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Ker se zavedamo, da tudi področje kakovosti, kot vsa druga področja, zahteva posebno znanje, če želimo
kakovost izobraževanja razvijati načrtno in učinkovito, imamo na VSŠKV tudi ekspertnega svetovalca oz.
svetovalko za kakovost.
Uresničevanje ciljev za zagotavljanje kakovosti spremljata tudi Študentski svet šole. Komisija za kakovost
pripravi letno samoevalvacijsko poročilo o ugotavljanju in spremljanju kakovosti in ga s predlaganimi rešitvami predstavi Predavateljskemu zboru, in Študentskemu svetu šole.
Komisija za kakovost pripravi letni načrt samoevalvacije, določi kazalnike kakovosti, ki jih bomo spremljali.
Ugotovljeni rezultati pa so osnova za ugotavljanje pomanjkljivosti in problemov, iskanje rešitev in vpeljevanje sprememb za še večjo kakovost in učinkovitost študijskih programov na VSŠKV.

ZUNANJA EVALVACIJA
Zunanjo evalvacijo za VSŠKV spremlja in ugotavlja NAKVIS (Nacionalna agencija za kakovost visokega
šolstva v Sloveniji).
Namen zunanje evalvacije je ugotavljanje skladnosti delovanja šole z nacionalnimi in mednarodnimi
(ENQA) standardi kakovosti ter spodbujanje nadaljnjega prizadevanja za zagotavljanje kakovosti na vseh
področjih delovanja šole.
--Na VSŠKV imamo učinkovite »pomočnike« za presojanje in spremljanje kakovosti, imenujejo se:
KAJ? ZAKAJ? KDO? KAKO? ČEMU?

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Po imenovanju in konstituiranju Komisije bo ta vzpostavila ustrezen sistem za uresničevanje kakovosti na
šoli. Komisija se bo povezovala s Svetom za kakovost visokega šolstva in z Agencijo za visoko šolstvo in se
bo opirala na pojmovanje kakovosti v šolstvu EU.
Člani komisije so:
Ida Srebotnik,
Jelica Pegan Stemberger, predavateljica
Fani Čeh, predavateljica
Milena Lorger, predavateljica
Damir Karpljuk
ter dva študenta Manca Križaj in Katarina Cijan.
Vodja komisije je Ida Srebotnik.

SVETOVALKI ZA KAKOVOST
Ker se zavedamo, da tudi področje kakovosti, kot vsa druga področja, zahteva posebno znanje, če želimo
kakovost izobraževanja razvijati načrtno in učinkovito, imamo na VSŠKV tudi:
1. ekspertno svetovalko za kakovost. To je Ida Srebotnik, nacionalna svetovalka za kakovost v
izobraževanju,
2. ekspertno NAKVIS svetovalko. To je doc. dr. Marija Mikačič Turnšek.
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NALOGE ZA VZPOSTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI
Skupina za kakovost bo:
• postavila merila za kakovost;
• določila instrumente za ugotavljanje in merjenje kakovosti;
• določila potek procesne in etapne samoevalvacije in obravnavo ugotovitev;
• določila način za interpretacijo ugotovitev in predlagala ukrepe in rešitve;
• določila nadaljnje delo pri ugotavljanju in spremljanju kakovosti na šoli;
• določila merila za seznanjanje sodelavcev šole, študentov in javnosti z ugotovitvami pri spremljanju kakovosti;
• določila prispevek kakovosti k promociji šole.

NAČELA PRI UVELJAVLJANJU KAKOVOSTI
Pri uveljavljanju kakovosti bodo imela prednost naslednja načela:
• Za ugotavljanje kakovosti se uporabljajo predvsem objektivni podatki in opažanja študentov.
• Opažanja lahko izrazi vsak udeleženec študijskega procesa, subjektivne ocene pa se obravnavajo
v primeru, če jih izrazi več oseb. Subjektivni ocenjevalci so lahko tudi študenti in delodajalci.
• O strokovnih vprašanjih lahko sodijo osebe, ki imajo vsaj eno stopnjo višjo izobrazbo od ocenjevanega in ustrezne izkušnje.
• Ocena kakovosti dela naj postane osnova za nagrajevanje in napredovanje.
• Kriterije za merjenje kakovosti je potrebno določati vnaprej.
• Pojem kakovost šole mora zajeti tako pogoje šole kot tudi vse delavce in sodelavce brez izjeme, ki
sodelujejo v ocenjevanem obdobju.

TEMATSKO NARAVNANA SAMOEVALVACIJA ŠOLE ZA POTREBE RAZVOJA
Kakovost se zagotavlja s spremljanjem ključnih kazalnikov kakovosti. Ti so: usposobljenost in odličnost izvajalcev, zagotavljanje pogojev za organizacijo in izvedbo študijskih programov, dobra notranja organiziranost šole in zaposlenih, dobro izvajanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja, zagotavljanje dodatnih
aktivnosti, svetovanje študentom in spremljanje njihovih študijskih dosežkov, povezovanje z delodajalci in
delovnim okoljem, primerljivost študijskih rezultatov in standardov kakovosti s konkurenco, posodabljanje
študijskih programov in učinkovite izvedbe, uvajanje novosti in inovativnosti v študijski proces …
Zagotavljanje kakovosti temelji na samoevalvaciji, z načrtnim in sistematičnim pristopom razvijamo koncept načrtovanja in izpeljave samoevalvacije, prikaz podatkov, njihovo presojo ter oblikovanje in vpeljevanje ukrepov za izboljšanje in razvoj.
Notranja evalvacija za leto 2015/16 bo obsegala analizo dela predavateljev, realizacijo ur in vsebin iz izvedbenega načrta, analizo kakovosti izvedbe poučevanja, kakovosti praktičnega izobraževanja in marketinških akcij za promocijo VSŠKV.
Šola bo zbirala in prenašala v lastno prakso uspešne študijske metode in izkušnje iz drugih šol in uspešno
izobraževalno prakso v gospodarstvu. V prizadevanjih za učinkovito in študentom ter sodelujočim prijazno
šolo bomo skrbeli za sodobne komunikacije, predvsem elektronske, ki bodo olajšale reševanje logističnih
problemov med študijem, študentom pa približala učne vsebine, predavatelje in šolo v celoti.
Višja strokovna šola se bo povezovala tudi z gospodarstvom in to predvsem z družbami, ki bodo izvajale
študijsko prakso za študente, in drugimi, ki bodo sprejele študente na ekskurzijah v sklopu predavanj.
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Računalniški program za vodenje procesov v višjih šolah omogoča spremljanje parametrov kakovosti
šole. Omogoča tudi procesno evalvacijo, kar pomeni, da bo možno reagiranje na probleme in pravočasno
usmerjanje šole.

AKCIJSKI NAČRT ZA SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI NA VSŠKV V
ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016
Akcijski načrt bo Komisija za kakovost oblikovala posebej kot poseben dokument. Realizacija kazalnika bo
razvidna iz posebnega poročila in iz Samoevalvacijskega poročila o kakovosti za študijsko leto 2015/2016.
Spremljali bomo naslednje področje:
Motivacija in pripravljenost predavateljev za ustvarjalno delo in sodoben vzgojno-izobraževalni
proces
KAZALNIKI KAKOVOSTI
Motivacija predavateljev za ustvarjalno delo in uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalni proces
1. MERILO
• Vpeljani so sistematični načini motiviranja predavateljev za ustvarjalno delo
2. KAJ PRESOJAMO
• Ugotavljamo, koliko so učitelji, strokovni delavci in sodelavci pri učno-vzgojnem oz. študijskem
procesu motivirani za ustvarjalno delo in kaj jih spodbuja.
• Zanima nas, ali je stimulacija samo finančne narave ali so tudi druge oblike ter kakšne so.
• Ugotavljamo, ali imamo določena merila za ocenjevanje ustvarjalnega dela učiteljev.
• Ugotavljamo, ali imamo vpeljane načine samoocenjevanja.
• Spremljamo, koliko posamezni učitelji na svojo pobudo uporabljajo različne načine, oblike in
metode pri izvedbi izobraževalnega procesa, koliko novosti predlagajo, študirajo novo literaturo,
dajejo pobude in predloge za izboljšave celotnega študijskega procesa ali samo svojega predmeta, koliko obiskujejo knjižnico, predlagajo nakup najnovejše literature.
• Ugotavljamo, koliko se predavatelji in strokovni sodelavci izobražujejo, kje, kdaj, na čigavo pobudo in ali vodijo dokumentacijo (osebne izobraževalne portfelje).
• Preverjamo vpliv stalnega strokovnega usposabljanja na kakovost andragoških delavcev.
3. MOGOČE AKCIJE ZA RAZVOJ KAKOVOSTI:
• Anketiranje učiteljev in študentov in primerjava odgovorov.
• Samoevalvacija učiteljev (vprašalnik, ki že obstaja).
• Vodstvo enkrat letno opravimo letne pogovore s predavatelji, kjer ugotovimo, koliko se osebni
načrti izobraževanja uresničujejo, kakšne so potrebe in želje posameznika, ki dalj časa sodeluje v
študijskem procesu.
• Naredimo srednjeročni načrt možnosti spopolnjevanja in izobraževanja glede na izražene potrebe.
• Vodimo osebne mape, kjer spremljamo strokovni razvoj posameznega predavatelja, ki dlje časa
(več let) sodeluje v izobraževalnem procesu.
• Organiziramo stalno pridobivanje informacij o številnih možnostih izpopolnjevanja znanja in
izobraževanja.
• Organiziramo vsaj dvakrat letno interno izobraževanje učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev
ter jih informiramo o dostopnosti do informacij (knjižnica in COBISS, SSU, medmrežje, hospitacije:
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kolega-kolegu).
• Učitelje in druge strokovne sodelavce napotimo na usposabljanje, ki jih zanje brezplačno organizirajo mednarodne organizacije (prijave na ERASMUS+), strokovne ekskurzije, kongresi in strokovne
konference …, da si tako pridobijo novo znanje in mednarodne izkušnje.
• Spodbujamo prenose znanja v kolektivu (učitelji in drugi strokovni sodelavci znanje, pridobljeno
na seminarjih in tečajih, prenašajo na sodelavce).
• Vpeljemo andragoška srečanja pedagoških delavcev v organizaciji.
• Na novo zaposlenim predavateljem oz. začetnikom izmed izkušenejših sodelavcev določimo mentorja, ki jim pomaga pri začetnem vpeljevanju, svetuje itd.
• Vpeljemo interno zgledovanje, ki omogoča, da se učitelji učijo ob dobrih zgledih svojih kolegov.
• V kolektivu predstavljamo vidne dosežke dela izobraževalcev, projekte, programe, metode, ki jih
vpeljujejo itd.

UČNI USPEH
Na šoli velja, da je učni uspeh:
• nad 90 % uspešnih prijavljenih študentov na posameznih izpitih, po drugem rednem izpitnem
roku, vreden pohvale,
• nad 85 % uspešnih prijavljenih študentov na posameznih izpitih, po drugem rednem izpitnem
roku dober,
• rezultat, nižji od 80 % je slab.
Šola si bo prizadevala za zmanjševanje osipa, kadar je za neuspeh odgovorna šola.
Lik odličnega predavatelja
Odličnost predavatelja opredeljuje:

•
•
•
•
•
•

1. Pedagoško delo:
merjeno preko percepcije pri študentih,
merjeno z učnim uspehom študentov,
ugotovljeno po predavateljevem prispevku in podpori pri razvoju šole,
pedagoška inovativnost,
prispevek k ugodni učni klimi,
izjemni uspehi posameznih študentov (npr. nagrade).

•
•
•
•
•
•
•

2. Podpora šoli:
prispevki k razvoju šole v celoti,
pomembni predlogi za optimizacijo dela,
pomoč pri kadrovskih izboljšavah,
pomoč pri reševanju večjih problemov,
materialni prihranki ob enaki ali večji kakovosti,
vzpostavljanje pomembnih povezav,
pomoč pri izpeljavi projektov.

INFORMIRANOST ŠTUDENTOV
• Šola si prizadeva za stalno dobro informiranost študentov, saj jim na ta način lajša poti do znanja.
• V zvezi s tem bo šola študentom omogočila:
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• Svetovalne razgovore tudi med študijem z ravnateljico, svetovalci, predavatelji/inštruktorji/laboranti ter drugimi strokovnimi sodelavci.
• Če se študent odloči za samostojen študij oz. samoizobraževanje, mu bo šola določila tutorja.
• Študente bo informirala na spletnih straneh šole in v klasično izobraževanje implementirala e-učenje in poučevanje. Razvijala bo študijsko središče.
• Glede na zmožnosti reševala individualne študijske probleme študentov in drugih.
• Šola bo postopoma povečevala tehnične in programske možnosti za e-učenje in poučevanje.
• Vzdrževala in povečevala bo knjižni in elektronski sklad učbenikov in učnih gradiv, med učbeniška
gradiva pa bo uvrščala vse diplomske naloge in kakovostne seminarske naloge.
• Zaradi boljšega obveščanja študentov bo začel delovati INFO DESK, posebna e-učilnica, v kateri se
bodo zbirale vse informacije, ki jih študentje potrebujejo za študij in drugo.
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SKRB ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
"Brez trajnostnega razvoja človeštvo nima možnosti, da dolgoročno preživi. Kako doseči, da bomo
razumeli, da soustvarjamo svojo prihodnost in da je od nas odvisno preživetje človeštva?"
Ena izmed poti in priložnosti je, da uveljavljamo to zavest skozi izobraževalne procese, preko vzgojiteljev,
učiteljev, predavateljev, vodstev šol, šolajočih se mladih ljudi in izobraževanju odraslih.
Druga pot je, da tak način življenja soustvarja vsak posameznik sam, s svojim ravnanjem: da varčuje z energijo; ne onesnažuje okolja; kupuje le, kar resnično potrebuje; se obnaša skrajno skrbno in spoštljivo do okolja in do naravnih virov … in da se vsak od nas zaveda resnosti situacije in svoje odgovornosti do življenja
na tem planetu.
Tretja pot je, da se podjetja (in ustanove) začno vesti trajnostno, saj nobeno podjetje ali ustanova ne more
biti uspešna dolgoročno, če ne deluje odgovorno do okolja, v katero je podjetje umeščeno in družbe kot
celote. Zaradi tega je trajnostni vidik vsakega podjetja (in ustanove) tudi nujni sestavni del strategije podjetja ali ustanove.
Četrta pot je izobraževanje za trajnostni razvoj, ki je vseživljenjski proces in tu ima vsekakor pomembno
mesto tudi višješolsko izobraževanje.
VSŠKV bo trajnostno naravnana šola, ki bo pri svojih študentih spodbujala zavestno odgovornost do sebe
in okolja. Šola bo svojo usmeritev v trajnostni razvoj gradila na treh stebrih:
Prvi steber so vsebine kurikula, ki jih bo šola s pomočjo predavateljev in študentov poskušala čim bolj približati standardom trajnosti, ki upoštevajo tudi standarde varovanja okolja.
Drugi steber je višja šola kot institucija, ki mora trajnostno delovati na vseh svojih področjih aktivnosti od
odnosov, energije, varčevanja …
Tretji steber pa je vpliv višje šole, ki ga lahko ima do uporabnikov storitev, za katere izobražuje, do okolja in
širše skupnosti.
Iz trenutno pretežno okoljsko obarvanega zavedanja trajnostnega razvoja se bo Višja strokovna šola za
kozmetiko in velnes Ljubljana bolj usmerila tudi na možnosti vpliva na socialne in gospodarske posledice
razvoja ter pri svojih študentih spodbujala profesionalno odgovornost do tega pomembnega vprašanja,
razvijala poklicno etiko in moralo, ki jo bodoči poklic zahteva. Poklicna in poslovna etika je pomembna
kompetenca, ki jo je možno vključevati v vse vsebine študijskega programa.
Pri študentih bo potrebno predvsem krepiti njihovo celovito dojemanje konceptov trajnostnega razvoja
v integraciji z okoljskim, gospodarskim ter socialno-družbenim vidikom in posledicami razvoja. Velika povezanost višje strokovne šole s trgom dela bo v veliki meri v prid temu cilju in jo je potrebno izkoristiti za
obojestransko izmenjavo izkušenj in trajnostnih razsežnosti življenja in razvoja.
Že pred začetkom izobraževanja bo zato potrebno izdelati smernice, kako naj šola in posamezni predavatelji in vsi drugi delavci, ki bodo vpeti v študijski proces, vključujejo in upoštevajo vrednote in načela
trajnostnega razvoja v svoj predmet.
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Višja šola je le ena od stopenj izobraževanja, zato je pomembno, kateri pomemben del življenja vsakega
posameznega študenta bo. Integriranje tematike trajnostnega razvoja v vsebine predmetov, interdisciplinaren pristop in medpredmetno povezovanje ter predvsem poseben poudarek profesionalni poklicni odgovornosti ter etiki in morali pri opravljanju poklica, so lahko pri tem dobre ključne smernice in usmeritve.
Tudi vse druge akterje, predavatelje, vodstvo šole, mentorje praktičnega pouka in druge, ki študente aktivno spremljajo in vodijo med študijem, bo potrebno pripraviti na novo nalogo, ki je povezana z izobraževanjem za trajnostni razvoj.
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POMOČ IN PODPORA PRI INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI TEHNOLOGIJI
• Izvajali jo bodo konkretno zadolženi sodelavci Aleš Stemberger, Marko Dotzauer, Luka Koprivnik
in Radovan Krajnc.
• Pri uporabi bodo svetovali tudi vodje izobraževalnega področja, ki se morajo za to redno usposabljati.
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SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
1. Za uresničevanje LDN so odgovorni vsi delavci in sodelavci šole – kot posamezniki, ali povezani
v raznih organih šole. Sprotno analizirajo delo, načrtujejo, oblikujejo predloge in pobude.
2. Analize strokovnih aktivov so sestavni del zaključnega poročila šole in osnova za oblikovanje
letnega delovnega načrta za novo študijsko leto.
3. Vodstvo šole med študijskim letom:
• spremlja načrtovanje in izvajanje dela predavateljev in delo aktivov,
• spremlja načrtovanje in izvajanje dela drugih strokovnih delavcev šole,
• spremlja uvajanje novosti in projektov,
• spremlja celotno delo na šoli.
Te naloge obvezujejo vodstvo šole, da načrtno prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu predavateljev
(izvajanje nastopnih predavanj), analizira oblike in metode dela.
Prisotnost na nastopnih predavanjih bo napovedana, vodstvo šole (in pristojna komisija za ocenjevanje
nastopnih predavanj) pa bo posebno pozornost posvečalo:
• uvajanju aktivnih in sodobnih oblik dela s študenti,
• realizaciji letnih delovnih načrtov učnih vsebin,
• izvedbi pedagoške ure,
• komunikaciji med študentom in predavateljem,
• skrbi za uporabo knjižnega jezika pri predavanju in
• aktivni vlogi študentov.
4. Spremljanje uresničevanja letnega delovnega načrta bo potekalo tudi na osnovi zapisnikov
sestankov aktivov, zapisnikov zbora predavateljev, zabeležk v dnevnikih, potrdil udeležb na seminarjih, projektnem delu itd.
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FINANČNA IZVEDLJIVOST DELOVNEGA NAČRTA
Delovni načrt je finančno izvedljiv. Finančna poročila so sestavni del LDN in so dostopna na zahtevo.
DODATNE INFORMACIJE: www.vskv.si.
PRILOGE K LETNEMU DELOVNEMU NAČRTU
1. Opisi predmetov študijskega programa Kozmetika, ki se izvajajo v študijskem letu 2015/2016 in
oblike ocenjevanja znanja
2. Opisi predmetov študijskega programa Velnes, ki se izvajajo v študijskem letu 2015/2016 in
oblike ocenjevanja znanja
3. Izvedbeni kurikuli predmetov študijskega programa Kozmetika, ki se izvajajo v študijskem letu
2015/2016
4. Izvedbeni kurikuli predmetov študijskega programa Velnes, ki se izvajajo v študijskem letu
2015/2016
5. Katalogi znanj predmetov študijskega programa Kozmetika, ki se izvajajo v študijskem letu
2015/2016
6. Katalogi znanj predmetov študijskega programa Velnes, ki se izvajajo v študijskem letu
2015/2016
Dokumenti so dosegljivi na www.vskv.si / Programi.
OPOMBE:
LDN 2015/2016 so obravnavali:
Študentski svet 22. februarja 2016
Predavateljski zbor: 9. decembra 2015
LDN je sprejel Svet šole na svoji seji 9. marca 2016
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